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Duofiets Linschoten rijdt tien jaar
KPJ Sjoud speelt Kaviaar met Smeerkaas
Oudewaters Valentijnen
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Vliegen van Zestienhoven naar Heathrow
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Op naar het carnaval ‘All Friends’

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

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

Knopengein heeft een nieuwe
Prinses Carnaval
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513
Afgelopen woensdag is Dick Kool gekozen als nieuwe voorzitter
van De Zonnebloem Oudewater.
Wie is Dick Kool en hoe wil hij zijn voorzitterschap vormgeven?

Nieuwe voorzitter voelt
zich bevoorrecht

Montfoort is inmiddels weer omgetoverd tot Knopengein en weten we dat
Prins Ruben l ‘Homme de la Lune de stadsprins is van de stad.
Ook weten we dat dat we een prinses carnaval in ons midden hebben;
Daniëlle la Paillette de Fête Parfait. Sinds woensdag 13 februari is Knopengein
nog een prinses rijker, namelijk Lynn Nulkes van de Howiblo.
Voor de derde keer deed de Howiblo een
zoektocht naar prins of prinses voor de
kinderraad van de Raad van Elf.
Dat gebeurde allemaal heel erg
geheimzinnig. Er werd een spel gedaan
dat erg lijkt op ‘Wie is de mol’.
Maar in dit geval was het ‘Wie is de prins
of prinses van de Howiblo?’
Je kon kiezen uit de elf kinderen die in
de Raad van Elf zaten.
De Raad van Elf is erg belangrijk voor
carnaval, zij organiseren en begeleiden

de activiteiten rondom carnaval.
Iedereen wil natuurlijk wel de prins of
prinses zijn. Om het eerlijk te laten
verlopen moesten daarom alle raadsleden
een formulier invullen en later werd
tijdens een trekking bekend gemaakt wie
de winnaar was. Maar om de spanning
er goed in te houden werd de ‘winnaar’
niet openbaar bekend gemaakt.
Een hele week hadden de kinderen van
school de kans om te raden wie het zou
kunnen zijn en hun stem uit te brengen.

door Nancy Zwaal

Voor de prins of prinses die het al de
hele tijd wist, was het helemaal een
beproeving. Om het allemaal nog
spannender te maken kwamen de
raadsleden woensdag allemaal het
podium op, begeleid door Les Femmes
des Coeurs en Les Boutonniers, met een
kartonnen doos over hun hoofd.
Het enige wat je kon zien was dat het
jongens en meisjes waren, maar wie?
Dat zag je niet. Een voor een werd er
een doos van het hoofd gehaald en
konden de kinderen vertellen of zij wel of
niet de prins of prinses zijn.

vervolg op pagina 10

Tiende keer kindercarnaval in Linschoten
door Siem van der Burg

Ze kwamen er eigenlijk pas een paar
weken geleden toevallig achter dat het
kindercarnaval in Linschoten voor de
tiende keer wordt georganiseerd.
Initiatiefnemers Heidi van Kempen en
Jolanda Mink van het eerste uur en
Loes Wijnen van nu dachten: “daar
hadden we misschien wel wat meer
mee kunnen doen”. Linschoten heeft
geen echte carnavalstraditie. Maar de
populariteit van het kindercarnaval
neemt wel toe.
Loes raakte vijf jaar geleden betrokken
bij de organisatie. Dit jaar doet ze het
alleen, met op de dag zelf hulp van
enkele andere ouders. De opzet is nog
één keer zo’n beetje hetzelfde als vorig
jaar. Ze schildert doeken, regelt de
confetti, de playlist van spotify met
carnavalsnummers, de posters, de
maskers voor de kinderen en de locatie.
Volgend jaar wordt alles wel anders.
De organisatie van het kindercarnaval zal
vanaf volgend jaar bij de stichting Libel
ondergebracht worden. Dit jaar helpt
Libel al mee. “We gaan een werkgroep
oprichten die de organisatie voor volgend
jaar op zich neemt. Dan willen we het
allemaal wat groter aan gaan pakken.
Misschien een fietsenparade, een
prijsvraag hoe Linschoten tijdens
carnaval moet heten, wellicht een eigen
kar die meedoet in Montfoort, feest op
een andere locatie. Dat soort dingen.
We zullen zien. Als er mensen zijn die
mee willen denken en doen zijn ze van
harte welkom. Ze mogen zich melden bij
Libel info@stichtinglibel.nl of bij
loespronk@gmail.com”.
“Dit jaar is het feest nog steeds in de
kantine van korfbalvereniging Luno.

vervolg op pagina 2

Hij groeide op vlak naast de
St. Gabriëlkerk in Haastrecht.
In zijn jeugd was hij misdienaar.
Priester wilde hij worden.
“Mijn studieresultaten waren belabberd
en ik had toen nog niet in de gaten
dat als je wat wilt worden, je ervoor
moet studeren...”
Dick gaat naar Mulo en werkt op
financiële afdelingen van verschillende
organisaties. Bestuurlijke ervaring
doet hij op als voorzitter en penningmeester van het zangkoor van de
St. Gabriëlkerk.
Ook bij de Kruisvereniging in
Oudewater was hij penningmeester.
“Het mooie aan bestuurswerk vind ik
dat je samen bouwt aan een
organisatie. Omdat je dat samen doet,
ben je altijd met mensen.”

Genieten

Als hij gevraagd wordt om zich kandidaat
te stellen voor het voorzitterschap van
De Zonnebloem Oudewater hoeft Dick
niet lang na te denken. “Het spreekt mij
aan dat je iets kunt doen voor mensen
die het minder gemakkelijk hebben en
dreigen in een isolement te raken.”
Woensdag werd hij tijdens de Algemene
Ledenvergadering officieel gekozen tot
voorzitter van De Zonnebloem
Oudewater. “Ik voel me bevoorrecht dat
ik deze functie mag bekleden.”
Met een stralende lach vertelt Dick over
de eerste activiteit van De Zonnebloem
Oudewater die hij bijwoonde: samen
stamppot eten in het zalencentrum van
de Ontmoetingskerk in Oudewater.
“Ik zag de gasten enorm genieten!”

Gretig en nieuwsgierig

Het mede organiseren van activiteiten is
een belangrijke taak van de nieuwe
voorzitter. Daarnaast wil Dick ‘het gezicht

door Ellen van Leeuwen

van De Zonnebloem Oudewater’ worden.
“Ik wil de plek die De Zonnebloem in
Oudewater heeft op z’n minst behouden
en zo mogelijk intensiveren.
Veel bedrijven dragen de organisatie een
warm hart toe. Ik stel me voor dat ik zo
nu en dan eens bij deze bedrijven mijn
gezicht laat zien om te vertellen wat
De Zonnebloem doet en natuurlijk om
onze dank uit te spreken.”
Daarnaast wil Dick deelnemen aan
regionale vergaderingen van
De Zonnebloem om zo van elkaar te
leren en eventueel op zoek te gaan naar
samenwerking om het activiteitenpakket
uit te breiden. “We functioneren prima,
maar je moet gretig en nieuwsgierig zijn
in je zoektocht naar verbetering.”

Mooie club

Dick verwacht mooie stappen te kunnen
maken met zijn medebestuursleden.
“Het is een enthousiaste groep die erg
begaan is met de mensen. Ze doen er
alles aan om activiteiten mogelijk te
maken voor de mensen met een
beperking. Ik kijk er naar uit om met
deze mooie club aan de slag te gaan!”
De Zonnebloem is er voor iedereen met
een lichamelijke handicap, jong (vanaf
18 jaar) en oud en in het bijzonder zij die
in een isolement dreigen te geraken.
Vrijwilligers proberen het leven van deze
mensen aangenamer te maken door een
bezoek aan huis, door samen iets te
ondernemen en het organiseren van
leuke activiteiten. Hierdoor kunnen de
gasten blijven deelnemen aan de
maatschappij en wordt tegelijkertijd de
sociale samenhang in Oudewater
bevorderd.
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Beweeg mee, leef gezond!

Iedere vrijdag
KERKDIENSTEN in Haastrecht
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
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

WEEKEND
DIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 24: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A.W. van der Plas

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 24: 09.30 uur Ds. Joz. A. de Koeijer
18.30 uur Ds. J.A.C. Olie

MONTFOORT

‘T KRUISPUNT
Za 23: 19.00 uur Woord en Communie
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 24: 10.00 uur Cor van der Lijn
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 24: 09.30 uur Ds. J. Lohuis
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 24: 10.00 uur Ds. M.A. de Hoog
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 24: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 24: 09.30 uur Kand. A.M. van Mourik
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 24: 10.00 uur Ds. P.M.W. van der Schans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 24: 10.00 uur Woord en Communie
Di 26: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 24: 10.00 uur Christian Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 24: 09.30 uur Ds. D.J.W. Kok
18.30 uur Prop H. J. Teeuwissen

KERKBERICHTEN
Zangdienst in Oudewater

Op DV zondagmorgen 24 februari
hebben we bij Bijbelgemeente Dabar een
zangdienst. Aan de hand van liederen en
verbindende tekst zullen we nadenken
over het thema ‘Schepping en
herschepping’. Schuif gerust bij ons aan
om deze dienst met ons mee te maken.
We starten om 10.00 uur.
Adres: Cultuurhuis, Kluwen 1 Oudewater.
www.bijbelgemeentedabar.nl

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

vervolg van de voorpagina
Voorheen vond het in ‘Het Wapen van
Linschoten’ plaats. Maar sinds ‘Het
Wapen’ meer en meer een eetcafé is
geworden zijn die minder blij met de
confetti die je maanden na het feest nog
in alle hoeken en gaten vindt.
De kantine heeft ook als voordeel dat het
wat laagdrempeliger is voor ouders met
kinderen. Nadeel is dat een aantal
Linschotenaren denkt dat het een feestje
van de korfbalvereniging is. Dat is zeker
niet het geval. We willen carnaval vieren
met alle kinderen van Linschoten.
Onze doelgroep bestaat vooral uit de
basisschoolleerlingen. Het is geweldig om
te zien hoe die ervan genieten. Leuke
verkleedpartij en lekker gek doen samen
met andere kinderen en je ouders”.
Zaterdag 2 maart kan iedereen er terecht
van 14.00 tot 18.00 uur. “We hopen dat
er weer veel kinderen met hun ouders op
af komen. Het is wel vakantietijd.
Er zullen heel wat Linschotenaren met
vakantie zijn. Ze blijven er niet voor
thuis. Maar we rekenen toch op
voldoende belangstelling om er een mooi
kindercarnaval van te maken.”

1.100ste lid
voor Het Knooppunt

Op de gehouden Algemene Ledenvergadering van Senioren-sociëteit Het Knooppunt
op woensdag 13 februari kon voorzitter Theo Kortenhof aan de aanwezigen melden
dat een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Het Knooppunt was bereikt.
In de week voor de vergadering ontving de vereniging de aanmelding als nieuw lid van
Corrie en John Sangers. De heer John Sangers was hiermee het 1.100ste lid. Helaas
kon John door omstandigheden zelf niet aanwezig zijn op de vergadering.
Voor voorzitter Theo van Kortenhof en secretaris Ton van der Made was de oplossing
snel gevonden. Zij togen met een mooi boeket richting Mastwijk om John Sangers het
heuglijke nieuws persoonlijk te vertellen.

Duofiets Linschoten rijdt tien jaar
Het is niet alleen de beweging, het is ook het praatje en kopje thee onderweg
Montfoort had er al een, Linschoten
nog niet. Dus vond Janneke Severs
Hilgeman het de hoogste tijd dat ook
Linschoten een duofiets zou krijgen.
Inmiddels is de rode fiets niet meer
weg te denken uit het straatbeeld:
“Duofietsen is gewoon gezellig en
gezond”, zegt Severs.

Oproep

Bij deze plaatst het bestuur van
VOL een vriendelijk verzoek aan
de figuranten die twee jaar geleden
hebben deelgenomen aan de
historische dag en nog geen bericht
hebben ontvangen, om, ongeacht
deelname, voor 19 maart contact op
te nemen met J. Huizenga-Luteijn,
tel. 06 20248426 of met
J. Severs-Hilgeman, tel. 0348 418426
of stuur een mail naar
jeannette@jjhuizenga.nl.

APOTHEEK

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

Zin in wat afleiding met andere
jongeren? Is er bij jou thuis iemand
langdurig ziek? SWOM Montfoort
organiseert vier keer per jaar een gave
activiteit voor jongeren (12 - 23 jaar)
die in deze situatie zitten.
Heb jij een vader, moeder, broer(tje)
of zus(je) die langdurig ziek is?
Meld je dan nu aan voor ons
volgende uitje.
Op vrijdagavond 1 maart kan je met
SWOM gezellig trampolinespringen
bij Jumpsquare in Nieuwegein.
Om 18.00 uur wordt er vertrokken
bij het SWOM DoeMeeHuis,
Kasteelplein 7 en rond 22.00 uur ben
je weer terug in Montfoort.
Het vervoer en het eten is geregeld.
Meld je aan (uitje is gratis) via
06-89990473 of mail naar
m.visser@swomontfoort.nl

Vereniging Oud Linschoten (VOL) is in samenwerking met stichting Open
Monumentendag Montfoort / Linschoten begonnen met de organisatie van
Open Monumentendag 2019. Het thema ‘Plekken van plezier’ wordt ook dit
jaar aangegrepen om het oude Linschoten op zaterdag 14 september weer
terug te laten gaan in de tijd.

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)

TANDARTSEN

Gave activiteit
voor jonge
mantelzorgers

Open Monumentendag 2019

HUISARTSEN

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820
www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

Sinds januari beweegt een gezellig
groepje mensen elke vrijdagochtend in
de buitenlucht. Stukje wandelen,
gymnastiekoefeningen, rekken en
strekken. Fysiotherapeute Marije
Bosboom maakt er een gevarieerd en
verantwoord programma van.
Deze outdoorgroep is zeer geschikt voor
iedereen die zin heeft in de buitenlucht
en begeleiding belangrijk vindt.
Verzamelen om 09.00 bij de Hof van
Stein. Om 10.00 uur is de groep weer
terug en drinkt meestal een kopje koffie.
De kosten zijn 3 euro per keer.
Meer info bij SWOBV, tel. 0182-350012
of info@swobv.nl
Keertje proberen? U kunt gewoon
aansluiten op een vrijdagochtend.

In 2005 introduceerde SWOM de
duofiets in Montfoort. Linschoten mocht
ook gebruik maken van de fiets, waarbij
bestuurder en passagier gezellig naast
elkaar zitten. Daarvoor moesten de
vrijwilligers eerst naar Montfoort gaan
om de fiets op te halen en na gebruik
weer terug te brengen. “Dat motiveerde
geen enkele vrijwilliger”, legt Severs uit.
Om het duofietsen ook in Linschoten te
kunnen aanbieden, was dat voor de
oud-coördinator van Rode Kruis
Linschoten een reden om voor het dorp
een eigen fiets te willen regelen.

Twee duofietsen

“Inmiddels is de sportieve activiteit een
begrip. Het afgelopen seizoen werd er
maar liefst 217 keer gefietst”, vertelt
duofiets-coördinator Pieter van
Vlaardingen. Hij stelt dat er nog steeds
vrijwilligers gezocht worden om een
fietstochtje te maken met mensen die dat
zelfstandig niet meer zo goed kunnen.
“We hebben nog acht vacatures om
dagdelen in te vullen en zoeken nog
bergruimte voor de fietsen. De passagiers
fietsen nu met een vaste begeleider.
Ook in de weekenden kan gebruik
gemaakt worden van de fiets. In principe
kan er het hele jaar door worden
gefietst.”

Medemens

Zelf fietst de coördinator ook, als één van
de 14 vrijwilligers. “De reacties zijn erg
positief. Mensen worden er echt blij van!
Niet alleen mensen op de fiets, maar ook
de toeschouwers. Zo doe je toch iets
voor je medemens. Het is niet alleen de
beweging, het is ook het praatje,
boodschapje of kopje koffie of thee
onderweg. Kortom een plezierig verzetje.
Bij thuiskomst heb je iets te vertellen.
“Een rondje Oudewater is bij het gros
van de passagiers favoriet volgens
Van Vlaardingen. “Op de brug genieten
ze dan van een kop koffie met een
appelpunt. Eén voorval zal ik niet snel
vergeten. Eén van de vrijwilligers was
samen met zijn passagier op het terras
bij café Lumière neergestreken.
De passagier genoot zo, dat hij echt
even in de veronderstelling was
dat hij in Frankrijk op een terras zat.”
Voor meer informatie:
www.swomontfoort.nl
Pieter van Vlaardingen en Janneke
Severs duofiets. Janneke was destijds
één van de initiatiefneemsters en
Pieter van Vlaardingen is één van de
vrijwilligers die zich enorm inzet voor
deze activiteit (foto Sjoukje Dijkstra)

Lichtjesavond in Linschoten
Het was druk bij de begraafplaats aan
de Nieuwe Zandweg en voor en bij het
Kruispunt. De muzikale omlijsting, de
vele lichtjes, vuurkorven en lampjes
zorgden voor een bijzondere sfeer.
Velen bezochten de begraafplaats,
hingen een lichtje in de lief- en leedboom
of schreven iets op de harten. Geliefden
werden herdacht en aanwezigen zochten
troost bij elkaar. Uitvaartonderneemster

door Siem van der Burg

Toinette van Waterschoot organiseerde
de avond voor de tweede keer met steun
van vrijwilligers en ondernemers uit
Linschoten. Het initiatief werd zeer
gewaardeerd. Dat was merkbaar op de
avond zelf en op te maken uit de reacties
op de Facebookpagina.

Boek ‘De Hollandsche IJssel’
Auteur Piet Mourik uit Ouderkerk aan de IJssel heeft een prachtig boek over de
rivier samengesteld, daartoe geïnspireerd door de grote sanering die de
afgelopen decennia heeft plaats gevonden nadat veertig jaar geleden de bodem
en de oevers op diverse plaatsen zwaar vervuild bleken te zijn.
‘Nu de Hollandsche IJssel weer als een parelsnoer door het landschap kronkelt’,
schijft Piet Mourik, ‘verdient de situatie opnieuw alle aandacht’.
Het boek ‘De Hollandsche IJssel’ beschrijft een denkbeeldige vaartocht in het heden,
van IJsselmonde naar IJsselstein, met alle plaatsen langs de beide oevers, met prachtige
foto’s, kaartfragmenten, ansichtkaarten, illustraties en oude afbeeldingen.
De Hollandsche IJssel, 364 pagina’s lees- en kijkplezier op A4-formaat en in full colour,
uitgegeven bij Verloop in Alblasserdam, is verkrijgbaar bij de boekhandel of bij de
auteur, pietmourik@gmail.com.
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Ruime garage (5,5x3 m)
met vliering, elektra en op
afstand bestuurbare garagedeur.
Locatie: Oudewater, Utrechtse straatweg
naast huisnr 8. Vraagprijs: 45.000 euro.
Geïnteresseerden kunnen bellen naar
0348-562430 of 06-29300767.

Te koop:

Stil verdriet hoeft geen
depressie te zijn!

Zing je ook mee
tijdens de aubade
op Koningsdag?
Kinderkoor
Vocal Kids 6-10 jaar

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

------------------------

Compleet, goed
betaalbaar

• Reparatie en onderhoud alle merken
• APK keurstation
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadeherstel
• Lease service center/ onderhoud lease auto’s
• Airco service

Duur: 7 lessen . Prijs: € 70,00
Start: 9 maart

muziekhuisoudewater.nl

Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

Te huur
Circa 90 m2

BEDRIJFS-/ HOBBYRUIMTE
aan de Provincialeweg Oost 24
te Haastrecht
Telefoon 06 - 51192661

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

prikbord
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.

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Peuter muziek 2-4 jaar
Zaterdag 09.00-9.45 uur

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

Maandag 15.15-16.15 uur

Duur: 7 lessen . Prijs: € 7,00 (€ 1,00 per les)
Start: 4 maart

Joop van Vliet B.V.

Autobedrijf Marcel Eegdeman

et
Eén prikbordje me
± 80 x 35 mm

KPJ Toneel presenteert:

‘Kaviaar met Smeerkaas‛

DE IJSSELBODE

DE KRANT MET NIEUWS DAT LEEFT!
Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

Op vrijdag 22 & zaterdag 23 februari 2019
Locatie: De Klepper, Oudewater
Deur open: 19.30 uur, Doek open: 20.00 uur
Entree: niet leden 8 euro / <16 & leden 5 euro

Woensdag 27 februari om 18.00 uur

organiseert Stichting Ouderenzorg Oudewater

het maandelijks aanschuifdiner

DE IJSSELBODE

DE KRANT
MET NIEUWS DAT
LEEFT!

in de Wulverhorst voor jong en oud.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214,
vóór maandag 25 februari - 12.00 uur.

het menu van deze maand:
• juliennesoep
• Boeuf Bourguignon

• met aardappelpuree
• Spruitjes met spekjes • Wortelsalade
• Griesmeelpudding met bessensap
Kosten bedragen e 10,75.

ties
Levering, repara
n
en onderhoud va
!
alle automerken

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

Subsidie voor Haastrechtse
verenigingen en instellingen
Ook dit jaar zal de stichting Van den Akker Fonds
weer subsidies verstrekken aan de Haastrechtse
verenigingen en instellingen. Hiervoor stelt het
bestuur van het Van den Akker Fonds in 2019
een bedrag beschikbaar van circa tienduizend euro.

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

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Het Van den Akker Fonds heeft als doel om
activiteiten van maatschappelijke, culturele en
sportieve aard in Haastrecht te stimuleren,
door middel van subsidies.
Wilt u in aanmerking komen voor subsidie?
Dan kan het aanvraagformulier via de website
www.vandenakkerfonds.nl aangevraagd worden.
De subsidieaanvragen voor 2019 kunnen, via het
volledig ingevulde aanvraagformulier, tot 1 mei 2019
ingediend worden bij de secretaris van het fonds:
E-mail haastrecht@vandenakkerfonds.nl
Internet www.vandenakkerfonds.nl
Nelie Gerritsen, Wilgendreef 9, 2851 TP Haastrecht
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Margo Stekelenburg
genomineerd als Verschilmaker
bij viering Internationale Vrouwendag

door Aad Kuiper

Landelijk wordt bij Vrouwen van Nu
al een aantal jaren gestemd over wie
de Verschilmaker van het jaar wordt.
Er zijn nu ook regionale verkiezingen
van die Verschilmaker.
In regio 5, waar ook Oudewater
onder valt, zijn drie genomineerden,
waaronder de Oudewaterse
Margo Stekelenburg. En die
RegioVerschilmaker wordt gekozen
op de Internationale vrouwendag op
8 maart in Bergambacht.
Alle leden konden in de afgelopen
maanden kandidaten voordragen.
Nadat het bestuur uitgebreid
geïnformeerd was over de bijzondere
activiteiten van maar liefst vijftien
vrouwen koos het bestuur, na een
moeilijke selectie, drie genomineerden.
Die genomineerden worden op een
bijeenkomst op 8 maart 2019 Internationale Vrouwendag - tijdens een
regiobijeenkomst van Vrouwen van Nu
aan de leden voorgesteld. De leden
mogen dan gaan stemmen wie zich de
komende vijf jaar Regioverschilmaker
mag noemen. Ter herinnering aan die
speciale gebeurtenis krijgt de winnaar
een aandenken in de vorm van een mooi
kunstobject.

Genomineerden

De drie genomineerden in regio 5 zijn
Arjenne Timmer, oprichter Dagbesteding
Krimpenerwaard, Ineke van Vliet, actief
op het gebied van CO2 neutraal leven en
wonen en, we schreven het al, de
Oudewaterse Margo Stekelenburg.
Margo wordt bij de nominatie
omschreven als grote promotor van veel
projecten in Oudewater.
“Ik heb ja gezegd,” vertelt Margo,
“maar eigenlijk maakt iedereen op zijn
eigen wijze ‘t verschil. De een doet dat
voor de buren, de ander voor een oom
of tante. Zo veel bijzonders doe ik niet.
Wat ik wel probeer te doen, is mensen
verbinden. Bijvoorbeeld met het maken
destijds van de monumentenquilt bij
Oudewater 750 jaar Stad.”
Wanneer Margo’s talloze activiteiten bij
verschillende Monumentendagen,
kunstmarkten, puzzeltochten voor de
NOVO, herfstfairs, workshops de revue
passeren, bagatelliseert ze dat ogenblikkelijk: “Ik zit daar op 8 maart ook echt
niet voor mezelf, maar voor al die
mensen die het verschil maken.” En ook:
“Ik heb dit allemaal echt niet alleen
gedaan, maar met heel veel anderen
samen.” Ook vindt ze de organisatie
rond het Oudewaters Ontbijt met zo’n

750 deelnemers, de rariteitentocht en
het Oudewaters kwartet niet zo bijzonder.
En dat ze dan toch terecht voor de titel
Verschilmaker genomineerd is blijkt wel
uit haar opmerking na een onderbreking
door de telefoon: “Toen met ‘750’
hadden we een quiltcafé en nu gaan we
elke eerste zaterdag van de maand van
11 tot 4 met een borduurcafé beginnen.
Ik merkte dat er mensen zijn die dat niet
meer zo goed zelf kunnen en een
daarvan belde zo-even. Daar wil ik die
mensen graag bij helpen.”
Vrouwen van Nu Krimpenerwaard en
Oudewater, met samen 800 leden
organiseert op 8 maart a.s. voor de
leden en andere geïnteresseerden een
Internationale Vrouwendag 2019.
Die dag zal in het teken staan van
bewegen, gezondheid en muziek.
Cardioloog Janneke Wittekoek van het
HeartLifeTeam zal een lezing houden
over hartproblemen bij vrouwen.
Ineke van Vliet wijst de aanwezigen
er op hoe belangrijk bewegen is.
Zij is beweegcoach van de gemeente
Krimpenerwaard en ook bekend van
Nederland in Beweging.
In de middag is er een muzikaal optreden
van de Tissues, een smartlappenkoor uit
de Meern. En dan wordt er op die dag
die Verschilmaker van de Regio gekozen.
De dag wordt gehouden in zalencentrum
de Waard te Bergambacht.
Wie interesse heeft om deze
Internationale Vrouwendag op 8 maart
mee te vieren kan contact opnemen met
Ineke Bode (06-29333358).

(foto Ilona Gorter)

Een vleugje Flodder en een vleugje Schone Schijn. De toneelclub van KPJ Sjoud speelt dit jaar Kaviaar met Smeerkaas.
In deze klucht, in dezelfde sfeer als stukken van André van Duin of Jon van Eerd, komen de meest maffe en herkenbare
typetjes voorbij. Speler Jeroen Roest: “We spelen graag een klucht. Er is niets mooiers dan mensen te laten lachen!”

Een frisse wind

Dit jaar wordt de toneelclub geleid door
twee nieuwe regisseuses. Ellen van der
Klis en Marja Verkerk verzorgden
jarenlang de grime. Toen de vorige
regisseuse haar vertrek aankondigde,
werden zij gevraagd als opvolgers.

Volgens Jeroen laten de dames een frisse
wind waaien: “Ze hebben het over een
andere boeg gegooid. Ze hebben een
heel eigen stijl en zijn niet bang dingen
anders te doen. We doen dingen die we
nooit eerder hebben gedaan, het publiek
gaat verrast worden.”
Jeroen licht alvast een tipje van de sluier
door te vertellen dat één scène uit
‘Kaviaar met Smeerkaas’ in slow motion
wordt gespeeld.

Nog beter

Sinds afgelopen september wordt er
gerepeteerd aan Kaviaar met Smeerkaas.
Na heel wat weken oefenen en
bijschaven staat het stuk ruim een week
voor de voorstelling ‘als een huis’.

Het moet een feest worden voor
iedereen - jong en oud; ‘Het grootste
openlucht carnavalscafé boven de
rivieren’. ‘Het comité van de markt’
heeft zichzelf in het leven geroepen
om voor, tijdens en na de carnavalsoptocht een feestje te bouwen op de
Markt in Oudewater.
Mede-organisator Jo-Ann Oskam:
“Normaal gesproken is het stil na de
optocht, dat vonden we maar ongezellig.
Nu kan iedereen doorfeesten op de
Markt.” Al twee keer eerder was er een
openluchtcafé tijdens de optocht op
zaterdag. In 2017 op de Markt en in
2018 - vanwege de afsluiting van de
Markt - op het plein voor ijssalon
Roberto. Dit jaar is ‘Hossen op de
Markt’ voor het eerst officieel onderdeel
van het carnavalsprogramma van de
Blauwbaadjes én er zijn artiesten!
Om 13.00 uur wordt het openluchtcafé
geopend door Blaaskapel De Slobbers
uit Papendrecht. Na de optocht zorgen
Buren van de brandweer voor feest,
chaos en energie op de Markt! Ook DJ
Tjeusto en CV Bestgelopen dragen bij
aan de feestvreugde. Om 16.00 uur
worden de prijzen voor de optocht

door Ellen van Leeuwen

uitgereikt. Om 18.00 uur sluit het
openluchtcafé haar deuren.
Een limonade of een biertje is
verkrijgbaar bij één van drankkramen.

(Een aantal leden van)
Het marktcomité.

Feest bij Carnaval Light

KPJ Sjoud speelt Kaviaar met Smeerkaas
Terwijl hun nieuwe villa wordt gebouwd
komt de deftige familie De Prael van
Goudenjagt tijdelijk te wonen naast de
asociale familie Stomp. De nette familie
kan geen slechter adres treffen.
De families kunnen elkaar niet luchten
of zien. De spanningen lopen hoog op
en er ontstaan heftige conflicten.
Wanneer een ongewenste liefde
opbloeit, is het kermis in de hel…

Het grootste openluchtcafé
boven de rivieren in Oudewater

door Ellen van Leeuwen

Dat mag ook wel, KPJ Sjoud heeft een
naam hoog te houden.
“Na afloop van de voorstelling spreek je
mensen en die zijn dan oprecht
enthousiast over onze stukken.
Dat motiveert om het jaar daarop een
nog beter stuk neer te zetten.”
Zin in een avondje lachen?
De voorstelling is op vrijdag 22 en
zaterdag 23 februari om 20.00 uur in
De Klepper in Oudewater.
De deuren zijn open vanaf 19.30 uur.
Kaartjes zijn te koop aan de deur en
kosten 8 euro, of 5 euro voor leden en
jongeren tot 16 jaar.

Afgelopen vrijdag 15 februari
organiseerde CV de Blauwbaadjes in
samenwerking met het Muziekhuis
Oudewater ‘Carnaval Light’. Ze
hadden best wat kinderen verwacht,
maar dat het er zoveel zouden
worden, dat nou weer niet.
“Zo’n zeventig verklede kinderen waren

Muur ...

er op afgekomen”, vertelt organisator
Sjors van Zandwijk. “DJ Tjebbe (de
Kuijer) regelde met een maatje het licht
en geluid en zorgde voor de gezellige
carnavalsstemming. Hij weet precies wat
kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar
leuk vinden.” Kortom: een bijzonder
geslaagd Carnaval Light.

Column

Oudewater ervoer in 1575 hoe betrekkelijk het bezit van een muur is:
het geschut van de Spanjaarden schoot er barsten, scheuren en
weldra ook bressen in. Na het vertrek van de Spanjaarden bouwden
we ‘onneembare’ aarden wallen rond de stad.
In 1826 mochten we ze weer afgraven; muren en wallen waren zinloos
geworden. Sommige steden die nooit onder beleg gelegen hebben,
hebben nog steeds van zulke muren van vóór de tachtigjarige oorlog:
Maastricht, Utrecht, Woerden, Montfoort, Venlo, Naarden om er maar
een paar te noemen.
Achter muren, is de stelling, krijgen de bevolkingen nepnieuws
voorgeschoteld. De algemene boodschap achter elke muur is: bij ons
is alles beter. America first. De socialistische heilstaat achter de
Berlijnse muur. Hoe vielen de Oostduitsers de schellen van de ogen
toen de muur eenmaal gevallen was. Voorjaar 1990, met Ome Gert op
avontuurlijke reis in het land van dr. Honecker: wàt een versleten,
vermoeid en vuil land, met sjofele, vriendelijke mensen, die zich
openlijk bedrogen voelden.
Het ijzeren gordijn heeft vermoedelijk aan geen van beide kanten veel
voordeel opgeleverd.
Tussen Zuid- en Noord-Korea staat zo’n muur. De gezellige roze
moeke van de staats-TV vertelt dagelijks opgewekt hoe prima het is in
het land van Rocket Man.
Engeland is bezig een muur te bouwen, het nepnieuws vooraf heeft de
democratie aan het werk gezet om tot het onzalige besluit te komen.
Volgens de hardliners moet de muur zelfs hele 256 kilometers in
steen of staal opgetrokken worden tussen, ocharme, Ierland en Ulster.
Het zal vrijwel zeker beide partijen geen voordeel opleveren.
Trump gaat de aannemers onder zijn vrienden een vette kluif bieden,
die nu al drie miljard meer gaat kosten dan begroot, en nog eens tien
voordat hij klaar is. En weldra is er in de heilstaat USA geen mens
meer om de asperges te steken, beton te storten, fruit te plukken en
de zieken te verzorgen. Die mensen moet hij dan uit Bangla Desh
gaan halen, net als zijn Saoedische vrienden.
De Chinese muur ligt al lang achter ons. De Chinezen weten
inmiddels wel beter: met een glimlach en een rijk gevulde
winkelwagen ligt de hele wereld aan je voeten, en voorlopig weinig
mensen die je grens over willen steken.
Otto Beaujon
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Haar wereld was wat kleiner
Zonder woorden toch intens
Haar wereld was wat anders
De wereld van een prachtig mens

DANKBETUIGING

Na een leven vol zorg, liefde en aandacht voor de
ander, en helaas na moeilijke jaren van geestelijke
achteruitgang, moeten wij voorgoed afscheid nemen
van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Ger�ie den Dunnen - Saveur

sinds 8 februari 2001 weduwe van Frank den Dunnen
* 3 april 1935

† 17 februari 2019

Als leven lijden wordt, komt de dood als een vriend.
Het is goed zo.

aandacht voor afscheid

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat wij eenieder willen bedanken middels
deze advertentie.
Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de enorme
steun die wij hebben gekregen na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze zorgzame en fijne moeder,
mijn schoonmoeder en troste oma

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

Pieter

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Bibiënne, Mark en Neal
Spee - Wiltenburg

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0348 - 56 23 98

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

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal
plaatshebben op donderdag 21 februari om
9.30 uur in de aula van crematorium IJsselhof,
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

DE IJSSELBODE

Wim
Speksnijder

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Na de plechtigheid is er tevens nog gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

vermey | uitvaartzorg

w w w. b r o u w e r d e k o n i n g . n l

Correspondentieadres:
G.R. van Kinschotstraat 20, 3421 TR Oudewater

DE IJSSELBODE

Herinner mij zoals ik was
toen ik alles nog kon

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN!

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962
UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

Bedroefd, maar blij dat haar verdere pijn bespaard is gebleven en met een
onuitwisbare herinnering, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

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

Sjaan Oosterwijk - van den Bos
Adriana Margaretha Ludwina
† Lekkerkerk, 10 februari 2019
Henk
Edwin en Monique
Vincent en Wendy
Nicolette
Fabiënne
Het afscheid van Sjaan heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 februari.
De Ruyterstraat 78, 2851 TD Haastrecht

René en Henriëtte Verweij

Antiek

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Valentijnsdag 14/2, een liefdevolle dag
voor verliefden, geliefden, vrienden,
buren of wie dan ook.
Gewoon een dag voor elkaar,
voor wie er toe doet, voor jou en mij.
Ook Oudewater was weer rood
gekleurd met hartjesballonnen.
Voor alle duidelijkheid: alles 100%
afbreekbaar. Deze dag was er innige
samenwerking met radio Midland FM
en de Oudewaterse Ondernemers.
Vanaf 09.00 uur werd er een speciaal
verzoekplatenprogramma gedraaid.
Het werd een heel gevarieerd
muziekprogramma voor velen.
Heb je dit programma gemist?
Luister deze dan opnieuw af via de site
van Midland FM.

In de hele regio
Altijd bereikbaar

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Ma is overgebracht naar ‘t Waerdsche Hof,
Waardsedijk 106 te Oudewater, alwaar gelegenheid
is tot afscheid nemen en condoleren op woensdag
20 februari van 19.00 tot 20.00 uur.

Oudewaterse
Valentijnen

&

ChantalGijssel
van

Hekendorp, februari 2019

Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit
naar alle medewerkers en het verplegend personeel
van verpleeghuis De Vijverhof in Harmelen
voor de liefdevolle verzorging van onze moeder.

* Gouda, 22 oktober 1933

Corry Roest

Piet Wiltenburg

Frank en Rosita
Ineke en Dirk
Simone en Robin
Roel
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J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
Projectkoor Cessibon gaat naar de Goudse Schouwburg

Zin om een project mee te zingen?
In november 2019 geeft Projectkoor Cessibon twee concerten in de Goudse
Schouwburg, samen met musicalorkest Musical Souvenir uit Capelle aan de IJssel.
Met dit orkest zong Cessibon in 2011 het project ‘Werelds’ in de sporthal in
Oudewater. Op het programma staat film- en musicalmuziek. Er worden twee koren
gevormd, die apart en ook samen zullen zingen. De dirigenten Monique van den
Hoogen (Cessibon) en Jim Roodnat (orkest) zullen elkaar afwisselen. Het belooft een
bijzondere belevenis te worden!
Cessibon heeft een constante stroom van aanmeldingen, maar er is zeker plaats voor
nieuwe aanwas. Vooral mensen tussen de 18 en 40 jaar zijn welkom, maar 40+
uiteraard ook. Studenten krijgen 50% korting op de deelnameprijs. Alle aanmelders
moeten rekening houden met een eenvoudige stemtest.
Kom jij je passie delen? Aanmelden kan tot 15 maart via www.cessibon.nl

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....
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Gouden Eeuw laten fonkelen
in Oudewater

Rembrandt & de Gouden Eeuw. Met dat thema wil Nederland in 2019
meer buitenlandse toeristen trekken.
In de Gouden Eeuw maakte de Republiek der Verenigde Nederlanden
een bloeiperiode door op het gebied van wetenschap, kunst en handel.
Ook Oudewater pikte in de zeventiende eeuw haar graantje mee.
Denk maar aan de productie van en de handel in touw.

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

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Naast perceel Elzenweg 22
het plaatsen van
een compactstation

(ingekomen: 8 februari 2019),
dossiernummer 4195523

• Touwslag 1
het na brand herbouwen van
een nieuwe Futhut (ingekomen:
8 februari 2019),
dossiernummer 4197959
Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 45A
het realiseren van een nieuw
overpad tussen het bedrijf en de
openbare weg
(ingekomen: 7 februari 2019),
dossiernummer 4196381

Op welke manier kunnen we aan deze periode aandacht geven in
Oudewater. Om die vraag draait het onder andere op het TCPO
(Toeristisch Cultureel Platform Oudewater).
Dat vindt plaats op woensdag 6 maart om 19.30 uur
in het stadhuis op de Visbrug.
Ook de vorderingen van Oudewater Vestingstad komen op deze avond
aan bod. Net als de Oud Hollandse Waterlinie. Die moest bijna 350 jaar
het oprukkende Franse leger op afstand houden.
De
1.
2.
3.
4.
5.

volledige agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
opening;
vaststelling agenda;
mededelingen;
voortgang Oudewater Vestingstad;
vormgeving thema’s komende jaren, te weten:
a. 2019 Gouden Eeuw;
b. 2020 75 jaar vrijheid;
c. 2021 ode aan het landschap;
d. 2022 Oude Hollandse Waterlinie;
e. 2023 500e sterfjaar Gerard David;
6. pauze;
7. ‘rondje langs de velden’;
8. datumbepaling volgende vergadering;
9. rondvraag;
10. sluiting.
Iedere Oudewaternaar of Oudewaterse organisatie die zich bezighoudt met
of belangstelling heeft voor toerisme, recreatie en cultuur is van harte welkom
deel te nemen aan het TCPO. Jouw aanwezigheid waarderen wij zeer.
Hartelijke groet,
Pieter Verhoeve (burgemeester) en Bas Lont (wethouder)

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
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www.stadsteamoudewater.nl

Woz-beschikking komt eraan
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!
Komend weekend valt bij de meeste huishoudens en bedrijven een
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op de mat.
Gelet op de krappe woningmarkt met stijgende prijzen is de kans
groot dat de WOZ-waarde van uw woning aanzienlijk is gestegen ten
opzichte van vorig jaar.

WOZ onjuist?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of twijfelt u aan de juistheid van
de aanslag? Op www.oudewater.nl vindt u vanaf zaterdag 23 februari het
taxatieverslag. Hierop kunt u zien waar de WOZ-waarde op is gebaseerd.
Klopt het volgens u niet? Mail dan naar teambelastingen@woerden.nl,
wij zoeken het graag voor u uit. Of bel met onze WOZ-taxateurs via
14 0348. Soms kan de WOZ-waarde of aanslag al na een telefoontje
worden aangepast.

Gratis bezwaar maken

Wilt u alsnog bezwaar maken? Dat kan eenvoudig via www.oudewater.nl.
Log hiervoor in met uw DigiD. Landelijk zijn er bedrijven actief die namens
u bezwaar kunnen maken tegen de WOZ-waarde. Dit kost u niets, maar
wanneer een bezwaarschrift gehonoreerd wordt, kost dit de gemeente
ruim € 500,- per bezwaar. Deze kosten kunnen voorkomen worden als u
zelf, gratis, bezwaar maakt of eerst even belt met de gemeente.

• Dubbele Wiericke (perceel 114)
het aanleggen van een steiger
voor sloepen
(ingekomen: 8 februari 2019),
dossiernummer 4063655

Ingetrokken
omgevingsvergunningen
Onderstaande omgevingsvergunning
is ingetrokken.
Oudewater
• Hekendorperweg 43
het bouwen van een
nieuwbouw woning
(verzonden: 11 februari 2019),
dossiernummer 3844809

Verleende
omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 107
het bouwen van
een dierenverblijf

(verzonden: 11 februari 2019),
dossiernummer 393287

Snelrewaard
• Waardsedijk 40
het gebruiken van een deel van
de stal als een tijdelijke
woonvoorziening
(verzonden: 12 februari 2019),
dossiernummer 4107553

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Bijeenkomst voor
supporters van een schone buurt

Bent u ook supporter van een schone buurt? Ruimt u wel eens zwerfafval
op in Hekendorp, Oudewater, Snelrewaard of Papekop?
Dan nodigen we u graag uit voor een informele bijeenkomst
op donderdag 21 februari van 19.30 tot 21.00 uur
in Muziekhuis Oudewater, Kapellestraat 39.
Om u te bedanken voor uw inzet, om nader kennis te maken en om van u te
horen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Van harte welkom!

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 19 februari van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl
• Forumvergadering Samenleving
maandag 4 maart om 20.00 uur
• Forumvergadering Ruimte dinsdag 5 maart om 20.00 uur
• Informatiemarkt over de Lange Linschoten
maandag 11 en woensdag 13 maart van 20.00-22.00 uur in
De Klepper (aanwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging)
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 19 februari 2019

Grote opkomst bij Arminiuslezing
Woensdagavond 6 februari vond de
eerste Arminiuslezing gehouden
in het stadhuis van Oudewater plaats.
Onder grote belangstelling
debatteerden twee hoogleraren
over de werking van het brein.
“Kunnen robots een vrije wil krijgen?”,
zo vroeg een bezoeker van de
Arminiuslezing. Twee hooggeleerde
heren waren in het stadhuis van
Oudewater te gast. Professor Hagoort,
hoogleraar Cognitieve Neurowetenschap,
tevens geboren in Oudewater, en
professor Aleman, hoogleraar
Neuropsychologie, gaven vanuit hun
vakgebied hun visie op de vrije wil. Heeft
een mens eigenlijk een vrije wil, of denkt
een mens dat hij een vrije wil heeft?
In een korte uiteenzetting door beide

hoogleraren, betoogde Hagoort dat de
mens zijn keuzes maakt als gevolg van
eerdere oorzaken.
Aleman betoogde dat de mens zowel een
ongrijpbaar onderbewustzijn heeft, alsook
een bewustzijn die de mens wél een vrije
wil geeft, los van omstandigheden. “Ook
al is dit bewuste deel van het brein klein,
het is wel krachtig. Zoals een klein roer
een groot schip stuurt.”
Na deze uiteenzetting droeg de
stadsdichteres een verrassend gedicht
voor over de stoel van Arminius waarop
hij zijn theologie uitdacht, een
herkenbaar object voor veel mensen.
Het debat ging onder meer over het
wetenschappelijk onderzoek naar de
hersens: ‘het meest complexe orgaan
van dit universum.’

Wat is precies ‘intuïtief’? En mag je een
verdachte van iemand die een ander met
voorbedachten rade vermoord, zwaarder
straffen als een verdachte van doodslag?
En kunnen robots ook een vrije wil
krijgen?
Debatleider, burgemeester Pieter Verhoeve,
vatte het als volgt samen: “Het debat is
ingewikkeld, maar boeiend. Hier komen
we voorlopig nog niet uit.”
Na afloop van dit debat werd het nieuwe
bestuur van de Arminiusstichting
gepresenteerd. Zij zullen ervoor zorgen
dat soortgelijke lezingen tweejaarlijks
zullen plaatsvinden naast de eventuele
organisatie van andere Arminiusgerelativeerde activiteiten.
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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
DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

TOEKOMSTPERSPECTIEF VOOR DE BOER?
Boer blijven is een uitdaging. Veranderende regels en doelstellingen, visies die u
om de oren vliegen en een constant stijgende kostprijs. Het voortzetten van uw
bedrijf is vandaag de dag een hele opgave. Wat zijn uw knelpunten?
We gaan graag met u in gesprek, om te kijken hoe NMV u kan ondersteunen.
De NMV-ledenavonden bieden bij uitstek gelegenheid om van gedachten te
wisselen over knelpunten in de sector. Actualiteiten komen uiteraard ook aan
bod; Suggestieve berichtgeving rondom landbouw en de agrarische belangen bij
de waterschapverkiezingen. U hebt iets te kiezen. Kom en laat uw stem horen!

Donderdag 21 februari 20.00 uur Het Wapen van Waarder

DE IJSSELBODE

Dorp 26, 3466 NG Waarder

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Natuursteenbedrijf Ben Overkamp is al ruim 40 jaar actief in het verwerken van natuursteen en composiet.
Het bedrijf levert producten voor interieurwerken, bouwwerken en grafmonumenten.
Doormiddel van geavanceerde machines zijn wij in staat de meest uiteenlopende opdrachten
voor onze klanten te vervaardigen.
Per direct zijn wij op zoek naar een:

Natuursteenbewerker/Machine Operator
Je bent verantwoordelijk voor het afwerken en plaatsen van natuursteen zowel in het bedrijf als
op locatie. Je hebt oog voor detail en werkt graag met je handen.
- Je kan goed in een team werken.
- Je hebt technisch inzicht.
- Eventueel een achtergrond in de natuursteen en/of bouw.
- Liefst in het bezit van rijbewijs.

Harm Wiegersma komt u bijpraten over actualiteit in beleidsdossiers.
Geesje Rotgers vertelt u meer over suggestieve berichtgeving over de landbouw.
Roelof Bisschop (landbouwwoordvoerder SGP) praat met u over hoe u boer kunt
blijven met deze politieke wind.

Donderdag 28 februari 20.00 uur Het Dorpshuis Ottoland

Stadhoudersplein 8, 2975 BV Ottoland

Femke Wiersma komt u bijpraten over actualiteiten in beleidsdossiers
Dirk Siert Schoonman (Unie van Waterschappen) praat u bij over de rol en het
belang van waterschappen
Geesje Rotgers vertelt u meer over suggestieve berichtgeving over de landbouw.
Beide avonden zijn vrij toegankelijk voor leden, maar ‘niet-leden’ zijn ook van harte welkom.
Dus schroom niet, maar breng uw collega gerust mee. Laat hen deze avond kennismaken met NMV.

Boer blijven?! Met NMV staat u er niet alleen voor!

Wij zoeken een stressbestendige gemotiveerde kandidaat met interesse voor het vak natuursteen.
Wij bieden een afwisselende uitdagende baan in de natuursteen. Doorgroei mogelijkheden bij
een sterk groeiend bedrijf met prima werkomstandigheden. Wij zijn een erkend leerbedrijf
met mogelijkheden tot opleiding.
Bij interesse kunt uw contact opnemen met Dhr. N. Overkamp. Of uw CV sturen naar onderstaand
email adres.

Natuursteenbedrijf
Ben Overkamp

Met dank aan de landelijke sponsors:

Gouderaksedijk 42
Info@overkamp-natuursteen.nl
Tel 0182.512601

Vliegen van Zestienhoven naar
Heathrow kan gewoon in Oudewater

door Aad Kuiper

Ron van Ingen begon in 1987 met een Commodore 64 en
een vluchtsimulator en heeft nu een cockpit van een Boeing 737
op ware grootte met werkelijk alles exact wat daar normaal ook
in aanwezig is en een uitzicht, geluid en gevoel alsof je er
daadwerkelijk in zit: een fenomenale gewaarwording om mee te
maken. We vlogen samen van Zestienhoven naar Heathrow bij
Londen en het was allemaal net echt!
Destijds met die Commodore hoorde
Van Ingen dat een groenteboer in het
Westland een trucje had gevonden om
dat computertje om te bouwen tot een
soort flightsimulator; draadjes aan elkaar
solderen en klaar was het. Met behulp
van bordkarton en een oude tv werd,
toen nog in de slaapkamer, de eerst stap
gezet om van deze hobby te genieten,
niet wetend hoe deze zich later uit zou
breiden: “ In 1987 werd ik gegrepen
door het LAS 86 simulator programma.
Vervolgens heb ik een B747 simulator
gebouwd met het idee dat de betreffende
software vroeg of laat toch wel zou
komen. Een ‘stalen bak met de hele
klokkenwinkel’ er in. Met dat ding heb
ik de TV nog gehaald in het programma
Summertime van Veronica.”
Dat gaf weer nieuwe kontakten.
Maar de hectiek van de dag greep in,
tenslotte moest er brood op de plank
komen en voor zo’n hobby was even
geen tijd. In vogelvlucht vertelt Ron van
Ingen hoe door de oliecrisis er in het
(agrarische) bedrijf van zijn vader weinig
toekomst meer leek te zitten en hij
daarom rond de jaren ‘80 uit eigen
middelen zijn officiële beroepsvliegbrevetten haalde om als piloot aan
het werk te gaan; van zijn hobby zijn
werk maken. Op vliegveld Teuge maakte
hij zijn eerste rondvlucht en deed zijn
opleiding; eerst in Lelystad en later op
Schiphol. Om uiteenlopende redenen
liep het niet zo als Ron van Ingen wilde
en hij kwam na een aantal mislukte,
vaak gedwarsboomde plannen in
Amerika terecht: “Maar ook daar
maakte de Union (vakbond, red.) de
dienst uit en konden de buitenlandse
vliegers gaan wandelen.” Toen brak een
periode aan waar hij in- en verkoop van
uiteenlopende producten regelde.
Het verging hem en zijn vrouw Carla
niet slecht. En, hoewel hij eigenlijk niet
terug had willen komen, verzeilde hij in

Wie
de productie, import en in- en verkoop
van kooiapen (vorkheftrucks, red.) en
woont nu weer in het prachtige
Oudewater.
Maar toen hij het van zichzelf wat
rustiger aan mocht gaan doen, gezien
zijn leeftijd, begon het toch weer te
kriebelen. In Kamerik zat iemand die het
virus weer aanstak met de magische
toverwoorden: “Het is de beleving”.
Met enorme hulp op het gebied van de
software en elektronica van een man uit
Heerenveen, die daar de drijvende kracht
is van de FS club Friesland, is er iets
moois ontstaan: “Ik heb die oude bak
vervangen voor een echte B737 sim met
een 220° Visual systeem. In Portugal
kocht ik de cockpit shell en heb overal
vandaan allerlei spullen laten komen: uit
Italië, uit Spanje, uit Duitsland. Ik ben nu
drie jaar aan het bouwen en nu is het af;
als het goed is, doet alles het. Sommigen
zijn wel tien jaar aan het bouwen; die
maken alles zelf, maar daar voelde ik niet
zo veel voor. Ik weet van computers
feitelijk geen bal en moet, buiten het
vliegen, over de computers en het display
van alles leren, maar ik zit bij de goeie
club!” Ron van Ingen roept in een snel
tempo iets over een basisprogramma
met tien programma’s er achteraan,
vier computers en drie beamers en de
originele inrichting inclusief de stoelen
van de B737.

“En als je in Rotterdam op het platform
staat, zie je dit.” En hij wijst naar buiten,
waar inderdaad Rotterdam Airport te
zien is. De actuele lokale tijd en weersomstandigheden. Dus het is nu op het
vliegveld een uur of negen ‘s avonds; de
lichten branden. “Ik heb er zelf ook veel
plezier in”, vertelt Ron, “Maar er komen
hier ook oud-collega’s, leerlingen, etc.
en mensen die zoiets wel eens willen
meemaken.”

En dan echt de lucht in

“En nu gaan we van de blokken”,
waarschuwt Van Ingen, “Men vliegt
grotendeels op de automatische piloot,
want dat is inmiddels gebruikelijk.”
Daarom is de vluchtvoorbereiding en
instellen van de boordcomputers zo
bepalend voor de vlucht. De motoren
draaiden al stationair toen we in de
cockpit zaten te praten. Ron drukt op
knopjes, haalt schakelaars over, kijkt op
de verschillende aanwezige displays, stelt

van alles in en vertelt ondertussen wat hij
doet. “Alle systemen zijn geactiveerd”,
laat Van Ingen weten. “Het toestel weegt
zo’n zestig ton, we hebben brandstof
genoeg in de drie tanks, we gaan stijgen
tot zo’n 26000 voet - vrij hoog voor zo’n
kort ritje, maar daar merk je niet zo veel
van. Wat doet de wind?” En dan nog iets
met flaps en nog meer knopjes,
procedures, getallen, instellingen; het
duizelt. Voor iemand met nul ervaring op
dit gebied enorm fascinerend, maar waar
het over gaat is een soort abracadabra.
En dan plots heb je gevoel dat je echt
aan het taxiën bent, het gehele beeld
verschuift overeenkomstig, de cockpit
trilt en het is een geweldige sensatie.
70% van het menselijk waarnemingsvermogen is visueel, 20 % audio en de
rest is wat we ruiken en voelen. We gaan
over in ‘de Take off run’, het geluid van
de motoren zwelt aan, de neus van de
cockpit gaat omhoog en voor ons zien
we sterren. En we zijn ‘los’, rechts ligt

Hoek van Holland en links Zeeland; je
ziet het daadwerkelijk. Van Ingen heeft
de radio’s uit laten staan, maar er blijken
ook amateurs die verkeersleider spelen
en je door alle procedures weten te
leiden. Ondertussen wordt de
vlieghoogte af en toe bijgesteld, vliegen
we de wolken in om er even later weer
plotsklaps onderuit te duiken en zien
dan Londen vanaf boven: een prachtig
beeld. Ron van Ingen laat weten dat hij
gisteren nog even naar Berlijn gevlogen
is, vervolgens naar Kopenhagen en toen
weer terug: “Beestenweer, maar wel
mooi!” Inmiddels zijn wij geland en
taxiën naar … Tja. En dan blijkt er in de
software toch nog een klein
foutje te zitten, daar zou de
havenmeester niet blij van
worden. Gelukkig staan we
nog steeds gewoon in een
schuur in Oudewater.
Het was echt heel bijzonder;
het smaakt zelfs naar meer!
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019
In verband met de carnavalsoptocht worden op
zondag 3 maart 2019 de volgende wegen afgesloten:
- Anne Franklaan, Wederiksingel, Jan de Rijkelaan,
Burggraaf Zwederlaan, Wilhelminastraat,
Verlengde Hoogstraat, Hoogstraat, Om ‘t Wedde,
Lange Kerkstraat, Hofstraat, Om ‘t Hof, De Plaats,
Vrouwenhuisstraat en Heeswijkerpoort.
- De Provincialeweg N228 uit de richting Willeskop
ter hoogte van de rotonde bij tuincentrum Overvecht.
- De Provincialeweg uit de richting De Meern
ter hoogte van de Slotlaan
- IJsselveld ter hoogte van de Waardsedijk Oost
in de richting van Mastwijk in verband met instellen
van eenrichtingsverkeer.
- Eenrichtingsverkeer van de Slotlaan over Achthoven-West,
Mastwijkerdijk en Lindeboomseweg richting IJsselveld.
Het is absoluut verboden op die route te parkeren.
De wegsleepregeling is van kracht.
- Op de Doeldijk, Hofdijk en Parklaan mag niet langs de
weg worden geparkeerd.
Ook hiervoor geldt de wegsleepregeling.
De afsluitingen worden om 11.30 uur ingesteld en de
wegen worden uiterlijk 17.00 uur weer vrijgegeven.
In geval van een noodsituatie kan de politie wegen
afsluiten in verband met toegang van hulpdiensten.

Wegsleepregeling zondag 3 maart 2019

Om de route van de carnavalsoptocht vrij te hebben van
auto’s geldt een wegsleepregeling.
Op 3 maart om 10.30 uur en 12.30 uur vinden er controles
plaats van de route op fout geparkeerde auto’s.
Ondanks de publicaties is het de afgelopen jaren

voorgevallen dat bij de opbouw voertuigen op het
afgesloten traject blijven staan. Indien uw voertuig op één
van de eerder genoemde wegen (is afgesloten traject)
staat, wordt deze op last van de gemeente weggesleept.
Het voertuig wordt dan door Logicx Bergingsbedrijf te
Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig kan dan tegen
betaling van de wegsleep- en stallingskosten na
telefonische afspraak met Logicx (055-3694176)
in Nieuwegein worden opgehaald.
Stalling van de voertuigen vindt plaats op het adres
Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein.

Parkeren

Tot 11.30 uur kunnen auto’s gewoon geparkeerd worden
in Montfoort, zolang er maar niet geparkeerd wordt in de
straten waar een tijdelijke parkeerverbod geldt .
Na 11.30 uur wordt het verkeer omgeleid via de
parkeergelegenheden aan de buitenrand van Montfoort
(industrieterrein en parkeerplaats van tuincentrum
Groenrijk). Parkeren industrieterrein is aangegeven met
borden. Daarnaast kan er geparkeerd worden in de wijk
Hoﬂand (bereikbaar via Blokland).

Een glasvrije carnavalsoptocht

Evenals voorgaande jaren is het niet toegestaan om
glaswerk op de carnavalswagens aanwezig te hebben.
Dit besluit is genomen om de veiligheid van deelnemers
en publiek te waarborgen.
Glaswerk is dus zowel bij deelnemers van de optocht als
bij het publiek niet toegestaan. De gemeente Montfoort
heeft de café-eigenaren opgedragen om ook in het café
dranken in plastic te schenken.

Nieuw zwemseizoen in
zicht voor Knopenbad

Inloopspreekuur
voor vragen aanslag
lokale belastingen
en WOZ-beschikking

Vrijdag 26 april 2019 opent het Knopenbad weer de
deuren voor een nieuw zwemseizoen.

Knopenbadkrant

Begin maart verschijnt de Knopenbadkrant
en wordt huis-aan-huis verspreid als bijlage
bij De IJsselbode.
Ook liggen exemplaren van de krant
bij de Rabobank, het Stadskantoor,
de VVV/Wereldwinkel of het zwembad.
Het bestuur van het Knopenbad bedankt
alle bedrijven die een advertentie geplaatst hebben.
Zij ondersteunen daarmee het zwembad ﬁnancieel en die
steun kan het zwembad goed gebruiken.

Op dinsdagochtend 19 maart 2019, houdt
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
vanaf 09.15 tot 12.30 uur een inloopspreekuren
in het gemeentehuis van de gemeente
Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort.

Aanmelden

U kunt zich vooraf aanmelden via
inloopspreekuur@bsr.nl.
U wordt dan geholpen op het vooraf afgesproken
tijdstip. Voor de afspraak is 20 minuten
gereserveerd.
Vermeld in de mail uw klant of subjectnummer
(staat op het aanslagbiljet), het onderwerp waar u
vragen over heeft en uw voorkeurstijd.
U kunt ook gewoon binnen lopen.
Het kan dan voorkomen dat u moet wachten tot er
een medewerker beschikbaar is.
Neem in alle gevallen uw aanslagbiljet mee!

Voorverkoop woensdag 17 april

De voorverkoop is in het Antoniushof in Montfoort.
De bestelde abonnementen ophalen en uw kinderen
inschrijven voor zwemles kan op woensdag 17 april volgens
het onderstaande tijdsschema:
aanmelden
+ afhalen
zwemlessen
voorverkoopabonnementen
19.00 - 19.30 uur
aanmelden diploma A
19.30 - 20.00 uur
aanmelden diploma’s B/C/ZV1-2-3
20.00 - 21.30 uur
afhalen voorverkoopabonnementen
Voorverkoopkorting: bij bestellingen vóór 1 april 2019
én de abonnementen opgehaald bij de voorverkoop
op woensdag 17 april.

Meer info

Kijk op www.bsr.nl of bel met 0344-704704.

Afvalkalender 2019

Afvalkalender februari 2019

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoeBovenkerkweg
deze het beste ingezameld
kunnen Montfoort
worden.
1, 3417TA
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Word jij onze
nieuwe collega?
Gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en
bijzonder gewoon’. We redeneren vanuit
dienstverlening aan inwoners, zetten in op
samenwerking en zorgen dat uitvoering van
werkzaamheden door derden goed gebeurt.
De tijd dat ‘werken bij een gemeente’ synoniem stond
voor ‘suf en saai’ is voorgoed voorbij.
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid
bij de medewerkers en werken we op basis van drie
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.
Het managementteam bestaat uit drie
afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris /
algemeen directeur.
Voor onze organisatie zoeken we een

Beleidsadviseur
Openbare Orde en Veiligheid

Staan jouw ogen en oren staan altijd open voor wat er
speelt in de lokale gemeenschap en op het gebied van
veiligheid? Hou jij je hoofd koel bij een ramp of crisis
en weet jij vanuit jouw kennis en expertise wat te
doen?
Bekijk dan snel onze vacature voor Beleidsadviseur
Openbare orde en Veiligheid. We zoeken een
daadkrachtige verbinder, met analytisch vermogen en
gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, politieke
sensitiviteit en sterke verbale en schriftelijke
communicatieve vaardigheden.
Je aandachtsgebieden zijn onder andere de aanpak
van ondermijnende criminaliteit, de persoonsgebonden
aanpak en burgerparticipatie in het veiligheidsveld.
Je werkt nauw samen met de burgemeester en de
Veiligheidsregio Utrecht.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande
vacature op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan voor 1 maart je motivatie en cv
naar hr@montfoort.nl

Gezocht:
Maatschappelijk
begeleider (m/v) in de
gemeente Montfoort
Vrijwillig: Montfoort-Linschoten

VluchtelingenWerk Midden-Nederland, locatie MontfoortLinschoten, voert in opdracht van de gemeente Montfoort
de maatschappelijke begeleiding uit van vluchtelingen die
een verblijfsstatus hebben gekregen.
Als maatschappelijk begeleider biedt je hulp en
ondersteuning aan vluchtelingen die zich vanuit een
asielzoekerscentrum vestigen in Montfoort of Linschoten.
Van hen wordt verwacht dat zij op termijn zelfstandig
kunnen deelnemen aan de maatschappij en jouw rol is
begeleiding bieden bij dit integratieproces. Hierbij word je
aangestuurd door de werkbegeleider en werk je samen
met andere vrijwilligers, de gemeente en diverse andere
organisaties en instanties.
Taken: aanvragen van verschillende voorzieningen
(uitkering, toeslagen en dergelijke), uitleg geven over
procedures en instanties en bemiddelen in het contact,
helpen bij het invullen van formulieren (op papier en
digitaal), een vertrouwensband opbouwen, een luisterend
oor bieden en indien nodig doorverwijzen, begeleiding
naar zelfredzaamheid, dossieropbouw, verslaglegging en
voortgang bijhouden in het cliëntvolgsysteem.
Wij vragen: afﬁniteit met de doelgroep, een nauwkeurige
werkstijl, goede communicatieve en administratieve
vaardigheden, bij voorkeur HBO werk- en denkniveau,
goed in teamverband kunnen werken, minimaal
12 maanden beschikbaar (gemiddeld 8-12 uur per week).
Wij bieden: zinvol en boeiend vrijwilligerswerk in een
gezellig team, ondersteuning door een werkbegeleider
en ervaren collega’s, basisscholing en regelmatige
verdiepingsmogelijkheden, onkostenvergoeding,
WA- en ongevallenverzekering.

Meer informatie
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Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Marlies Oudijk: 06-15364480.
Je schriftelijke motivatie met CV kun je sturen naar
moudijk@vluchtelingenwerk.nl
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Kadeverbetering Montfoortsekade Oost
Bomenkap Cattenbroekerdijk 23 februari - 2 maart 2019
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)
wil in september 2019 starten met de uitvoering van
de kadeverbetering langs de Cattenbroekerdijk.
De kade dient namelijk verhoogd en verstevigd te
worden.
In de oostelijke oeverlijn van Montfoortse Vaart (langs de
Cattenbroekerdijk) wordt een stalen damwand geplaatst.
Dit plan is bekend onder de naam Kadeverbetering
Montfoortsevaartkade Oost.
Om voldoende ruimte te hebben voor het plaatsen van de
stalen damwand, moeten ongeveer 140 knotbomen
worden verwijderd. Het plaatsen van de stalen damwand
gebeurt vanaf het water, waarbij de kraan op een drijvend
werkponton staat. Door deze werkwijze kunnen de
andere bomen worden gespaard.
Op verzoek van gemeente Montfoort worden tegelijkertijd
ongeveer 100 andere bomen verwijderd, voornamelijk
knot-essen. Deze knot-essen zijn weinig vitaal, staan op
de verkeerde plek (bijvoorbeeld te dicht op de weg) of

hebben een slechte groeivorm.
In het gemeentelijk Bomenstructuurplan is de
verwijdering van deze bomen toegestaan.
Door deze aanpak ontstaat meer zicht op het
polderlandschap.
De bomen worden verwijderd door het groenbedrijf
Kromhout Woerden.
Na afronding van de kadeverbetering (voorjaar 2020)
worden enkele nieuwe knotwilggroepen aangeplant in de
berm tussen de Montvoortsevaart en de Cattenbroekerdijk.

Afsluiting Cattenbroekerdijk

De bomenkap wordt, om overlast voor onder andere
fietsende schooljeugd zo veel mogelijk te beperken,
uitgevoerd in de voorjaarsvakantie: van zaterdag
23 februari tot en met zaterdag 2 maart 2019.
De Cattenbroekerdijk wordt afgesloten voor alle
doorgaand (fiets)verkeer om veilig werken mogelijk te
maken. De wegafsluiting is aangekondigd met

bewegwijzeringsborden. Tijdens de werkzaamheden blijft
de Cattenbroekerdijk toegankelijk voor de aanwonenden
en agrariërs via contact met de aannemer.
Contactpersoon bij HDSR voor dit werk is de heer
Hans Verkerk, bereikbaar via hans.verkerk@hdsr.nl
of telefoon 06-81337717.

Inloopbijeenkomst Land van Cromwijk op 21 februari
Gemeente Montfoort is gestart met een traject
om tot een nieuw bestemmingsplan voor het Land
van Cromwijk te komen. Dit is het grotendeels
onbebouwde gebied tussen de Liefhovendijk en de
M.A. Reinaldaweg (N204).
Het Land van Cromwijk is een waardevol gebied en als
gemeente willen wij graag de bestaande waarden binnen
het gebied vastleggen en waar mogelijk, samen met de
eigenaren, versterken.

Voorbereidingsbesluit

Op 5 februari 2019 is een (tweede) voorbereidingsbesluit
in werking getreden. Dit besluit beschermt het gebied een
jaar lang tegen ontwikkelingen die in het kader van het

nieuwe bestemmingsplan ongewenst zijn.
De gemeente heeft de afgelopen periode cultuurhistorische
waarden in het gebied laten onderzoeken en op waarde
laten waarderen. De resultaten uit dit onderzoek zijn
verwerkt in een aantal concept uitgangspunten voor het
opstellen van een nieuw en behoudend bestemmingsplan.

Inloopbijeenkomst 21 februari

Aan de hand van informatiepanelen gaan wethouders
Ivo ten Hagen, Herman van Wiggen, medewerkers van
de gemeente, bestemmingsplan adviesbureau Rho
en de expert cultuurhistorie van bureau BAAC
graag met u in gesprek over het cultuurhistorisch
onderzoek, het bestemmingsplan in het algemeen en de

uitgangspunten van het gebied.
U bent van harte uitgenodigd binnen te lopen op
donderdag 21 februari van 19:00 tot 21:00 in het
Kruispunt (Nieuwe Zandweg 16).
Het doel van de avond is informatie ophalen voor het
verder kunnen uitwerken van de uitgangspunten van het
gebied. Deze uitgangspunten worden vervolgens
verwerkt in een voorontwerp bestemmingsplan.
Op onze website www.montfoort.nl (zoekterm ‘Land van
Cromwijk’) kunt u het concept Nota van Uitgangspunten,
het cultuurhistorische onderzoek en een eerste opzet van
het voorontwerp bestemmingsplan bekijken.
Wij zien u graag op 21 februari in het Kruispunt.

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
27 februari 2019 in het stadshuis
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 4 maart 2019 in
het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 07-02-2019
(Z-2019-128465)
Wetering 23, Linschoten plaatsen
dakkapel.
• 10-02-2019
(Z/19/134952)
Bronkruidhof 9, Montfoort plaatsen
dakkapel.
• 12-02-2019
(Z/19/135042)
Blokland 7A, Montfoort plaatsen
van een buitentrap.
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’.
Buiten behandeling laten
• 12-02-2019
(Z/19/123497)
Schagen 40, Linschoten het
plaatsen van een berging in de
achtertuin (vergunningsvrij).

Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 14-02-2019
(Z/18/121814)
Schansbos 21, Linschoten voor het
plaatsen van een dakkapel.
• 14-02-2019
(Z/18/121810)
Schansbos 20, Linschoten voor het
plaatsen van een dakkapel.
• 15-02-2019
(Z/19/116216)
Vrouwenhuisstraat 18, Montfoort
bouwen overkapping aan een schuur.
Standplaatsenbeleid Montfoort 2019
Op 12 februari 2019 heeft het college
van burgemeester en wethouders het
Standplaatsenbeleid Montfoort 2019
vastgesteld.
Hiermee komt het Vent- en
standplaatsenbeleid gemeente
Montfoort 2007 te ververvallen.
Het vastgestelde beleid kunt u vanaf
vandaag kosteloos inzien bij de
afdeling Klant Contact Centrum.

Op verzoek kunt u tegen betaling een
afschrift van de stukken krijgen.
Het vastgestelde beleid is
elektronisch bekend gemaakt door
middel van elektronisch uitgegeven
gemeentebladen.
Die gemeentebladen zijn
gepubliceerd op en te raadplegen via
de volgende internetadressen: https://
zoek.officielebekendmakingen.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.

OPENBARE ORDE

De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Ingebruikname gemeenteterrein
• Vergunning voor plaatsen diverse
omgebouwde zeecontainers op het
parkeerterrein op de Julianalaan
in verband met de verbouwing
EMTÉ tot vestiging Jumbo.
Verzonden 13-2-2019.
Wegsleepregeling zondag 3 maart
Ondanks de publicaties is het de
afgelopen jaren voorgevallen dat bij
de opbouw voertuigen op het
afgesloten traject blijven staan. Indien
uw voertuig op één van de eerder
genoemde wegen (is afgesloten
traject) staat, wordt deze op last van
de gemeente weggesleept.
Het voertuig wordt dan door Logicx
Bergingsbedrijf te Apeldoorn
weggesleept. Uw voertuig kan dan
tegen betaling van de wegsleep- en
stallingskosten na telefonische
afspraak met Logicx (055-3694176)
in Nieuwegein worden opgehaald.

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

KLANTZAKEN

Maak een afspraak, T 0348-476 400
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
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
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Stalling van de voertuigen vindt plaats
op het adres Ravenswade 134,
3439 LD Nieuwegein.
Evenementenvergunning
• Carnavalsvereniging Les
Boutonniers voor het organiseren
van de carnavalsoptocht op
zondag 3 maart a.s. tussen 11.30
en 17.00 uur door de binnenstad
van Montfoort.
Verzonden: 13 februari 2019.
Drank- en Horecaontheffing (art. 35)
• Café De Plaats voor het verkopen
van zwak-alcoholische dranken
op 3 maart 2019 ten tijde van de
carnavalsoptocht vanuit een
buitenbar op de parkeerplaatsen
op de Plaats te Montfoort
van 12.00 tot 18.00 uur
en vanaf de parkeerplaatsen op de
Verlengde Hoogstraat tegenover de
Albert Heijn van 12.00 tot 18.00 uur.
Verzonden op 13 februari 2019.
• The Old Bakery voor het verkopen
van zwak-alcoholische dranken
op 3 maart 2019 ten tijde van de
carnavalsoptocht vanuit een
buitenbar op de Plaats nabij het
café Old Bakery van 12.00 tot
18.00 uur.
Verzonden op 13 februari 2019.
U kunt de verleende vergunning en
ontheffingen inzien in het stadskantoor.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
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, 19 februari 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

JEUGDHULP

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

PARTICIPATIERAAD
MONTFOORT

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Op naar het carnaval

In de weken voorafgaand aan carnaval zetten we elke week een
carnavalsgroep in het zonnetje. Deze week de groep:

All Friends uit Montfoort.

vervolg van de voorpagina
Op het laatste moment waren er nog
twee meisjes over, wie van de twee zou
het zijn?
Toen kon Lynn Nulkens het eindelijk
uitschreeuwen dat zij prinses carnaval
Howiblo was. Wat een opluchting en wat
een blijdschap, speelde ze alsof ze het
echt niet verwacht had maar ze vond het
geweldig. Ze had er ontzettend veel zin
in.
Er waren niet veel kinderen die goed
hadden gestemd, maar Fayenne uit
groep 1/2 C die was de absolute
winnares.
De andere tien raadsleden kregen een
mantel om en een steek op het hoofd.
Lynn kreeg een steek op met een
prachtige lange veer, zoals de echte prins
en prinses carnaval hebben.
Een geweldige bijkomstigheid van prinses
carnaval zijn, is dat Lynn een week lang
de baas van de school mocht zijn en zelfs
de sleutel overhandigd kreeg!
Een week de baas zijn van je school:
wat ga je dan allemaal voor leuke regels
verzinnen? Nou daar wisten de prinses
en de raadsleden wel raad mee. Onder
andere kwam er een ‘raar met je
haardag’, een ‘taartdag’ een ‘pyjamadag’

en natuurlijk kon een ‘snoepdag’ niet
missen.
Lynn sprak de kinderen toe als een ware
prinses. Ze bedankte iedereen en wenste
allen een heel fijn carnaval. Ook wenste
zij de kinderen die dezelfde middag mee
deden aan ‘Howiblo got talent’ veel
succes. De talentenshow die in de Soos
wordt gehouden tijdens het
kindercarnaval.
Normaal gesproken moeten de kinderen
voordat ze naar binnen mogen gaan,
netjes in de rij staan. Maar ja, met
carnaval gaat alles net wat gekker dan
normaal, en helemaal als er gezellige
liedjes worden gespeeld door SWUP; dan
ontstaat er één grote polonaise.
Binnen ging het feest gezellig verder, alle
kinderen werden getrakteerd op heerlijke
snoepsleutels en na schooltijd werd een
kleedjesmarkt georganiseerd, waar je
carnavalskleding kon kopen en
verkopen.
Prinses Lynn en alle raadsleden hebben
er naar alle waarschijnlijkheid ervoor
gezorgd dat het elke dag een groot feest
was. En wie wordt het volgend jaar ...
Een prins misschien?

Parkinson Café Woerden bestaat 5 jaar
Op zaterdag 23 februari wordt dit gevierd met een theatervoorstelling van
cabaretier Hans Holtslag vanaf 09.30 uur in Theater Het Klooster,
Wilhelminaweg 77 te Woerden.
Het officiële programma begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur.
Hans Holtslag verstaat de kunst van het positief om blijven gaan met de ziekte en de
leefomgeving, die daarbij tevens met een kwinkslag de spiegel krijgt voorgehouden. In
verband met de voorbereidingen en het aantal beschikbare plaatsen kunt u zich
aanmelden via de website www.parkinsoncafe-woerden.nl
De toegang is gratis en de vrijwilligers verwachten geen cadeaus. Een gift in de
giftenbox wordt natuurlijk wel zéér gewaardeerd, zodat zij hun werk voor de mensen
met Parkinson in Woerden en directe omgeving kunnen blijven voortzetten.

Opnieuw verlies Montfoort
Montfoort - Nieuw Lekkerland 0-1
De laatste weken zat het de ploeg
van Montfoort op zijn zachts gezegd
niet helemaal mee. Er wordt
moeizaam gescoord en in de vorige
bizarre wedstrijd uit tegen Sportlust
werd met 7-0 verloren waarbij er drie
keer rood werd getrokken voor een
Montfoort speler. Alle reden om
tegen Nieuw Lekkerland het tij te
doen keren en te proberen om de
punten in huis te houden.
Onder fraaie lenteachtige omstandigheden floot scheidsrechter M.P. van Dijk
even over halfdrie voor het begin van
deze belangrijke wedstrijd. Zonder de
geschorste Laoikili, Besamusca en
Mimpen had de enigszins gehandicapte
ploeg van Bart Schreuder de moeilijke
taak om de bezoekers uit Nieuw
Lekkerland op de knieën te krijgen.

Redding Vianen

Beide ploegen begonnen behoudend en
aftastend aan de wedstrijd en behalve
het opstootje en de stevige woordenwisseling tussen spits Van Baal en
verdediger Stout gebeurde er het eerste
half uur maar weinig opwindends, totdat
Tonnie Stok in de 33e minuut van grote
afstand een snoeiharde lukrake pegel
loste richting het doel van Robin
Vianen, die ver voor zijn doel staand de
bal nipt maar zeer spectaculair over de
lat tikte en zijn ploeg behoedde voor een
achterstand. Drie minuten later kreeg
Mike van Oostrom een prima
mogelijkheid voor de openingstreffer,
maar dicht bij de tweede paal kopte hij

de bal over het raamwerk. In de 37e
minuut pareerde doelman De Groot een
prima schot van Roel Schirra en gingen
beide ploegen even later met een gelijke
0-0 stand de kleedkamers in.

Tonnie Stok

Van het lichte overwicht dat Montfoort
kende voor de thee, was in de tweede
helft geen sprake meer.
De oranjehemden kregen steeds minder
grip op de wedstrijd en de strijdlust waar
de Montfoort ploeg zo bekend om is,
was ver te zoeken. Het wachten was dan
ook op de tegenstoot van Nieuw
Lekkerland. In de 65e minuut kreeg
Marc Kruiper na een vrije trap van links
een grote mogelijkheid om de bal in de
korte hoek te schieten, maar hij miste op
een haar na. Een minuut later was het
wel raak toen de defensie van Montfoort
niet kordaat ingreep en de opkomende
Tonnie Stok vanaf rechts de bal langs
Vianen in de verre hoek kon schieten,
0-1.

Roel Schirra

Daarna ging Montfoort op jacht naar de
gelijkmaker. De hardwerkende Roel
Schirra was er in de 74e minuut dichtbij
maar zijn snoeiharde schot na de corner,
spatte uiteen op de lat. Ook Bart Roelofs
deed in de 77e minuut nog een
verwoede poging, maar de verdediging
van Nieuw Lekkerland gaf geen krimp en
behield de voorsprong tot het
eindsignaal. Niet onverdiend vierden de
bezoekers een feestje en keerden ze met

De lol begint al ver voor carnaval ...
door Nancy Zwaal

... want lol hebben is prioriteit nummer één!
Je zou zeggen dat ze de meeste lol hebben wanneer de vrienden op de prachtig gemaakte kar door de straten vol met
mensen paraderen. Natuurlijk vinden ze dat prachtig, maar de lol begint al maanden voordat de optocht daadwerkelijk
plaatsvindt.
All Friends bestaat nu zes jaar. Het team bestaat uit twee samengevoegde groepen; CC Friends en de Feuten. Nadat er
in beide teams steeds wat mensen weggingen, besloten de groepen uit Montfoort en Harmelen om zich samen te
voegen. Dat betekende twee optochten, op zaterdag in Harmelen en zondags in Montfoort. De keus om samen te gaan
was zeker geen verkeerde keus. In de zes jaar tijd hebben ze met twaalf optochten meegedaan en zijn er maar liefst elf
prijzen gewonnen. Daar zijn ze ontzettend trots op, vooral Lars Gruters uit Montfoort en Richard de Groot uit
Harmelen, die samen de touwtrekkers zijn van All Friends.
Vanaf de 11e van de 11e begint het bedenken van het thema, het regelen van de pakken en alles wat erbij komt.
Daarna wordt er met veel enthousiasme begonnen aan het bouwen van de kar,
wat gebeurt in Harmelen bij boer Aart de Heer.
Boer Aart vindt het geweldig dat er zoveel aanloop is en stelt met liefde zijn schuur beschikbaar. En zo nu en dan doen
All Friends met alle liefde weer wat klusjes voor de boer, om zo elkaar te helpen.
Mede dankzij de locatie die beschikbaar wordt gesteld door Aart de Heer en degene die de tractor rijdt tijdens de
optocht, is het allemaal mogelijk. Want het streven van Lars en Richard is om het allemaal zo goedkoop mogelijk te
houden, zodat het voor iedereen leuk blijft.
Na de optocht wordt de hele kar weer gesloopt en van al het werk wat erin gestoken is ..., zie je een paar uur later niets
meer terug. Dan is het gewoon weer de een kar die door de boer wordt gebruikt.
Sommige onderdelen kunnen worden hergebruikt en liggen dan op de zolder,
te wachten tot het weer van pas kan komen.
Maar nu is het nog keihard werken om de kar op tijd af te krijgen, natuurlijk zo mooi mogelijk. Vier dagen in de week
van 19.00 tot 22.00 uur en ook wanneer het kan op zaterdag. Dat is best even aanpoten. Want al doen ze hun best om
de schuur zo dicht mogelijk te maken, het blijft een schuur zonder verwarming. Dat maakt het opmaken van de kar
soms ook een beetje lastig, want verven met -5 werkt niet zo lekker en zo ook het verwerken van papier-maché,
waarmee je erg mooi effecten kan creëren. Maar, zeggen ze, je doet het met wat je hebt en daar zijn we dankbaar voor.
Door weer en wind ploegen ze door.
Het bouwen van de kar vinden ze misschien wel even leuk als de hele optocht zelf. Ze ervaren enorm veel plezier en het
brengt ze dichter bij elkaar, Richard zei zelfs dat het voelt als ‘brotherhood’.
Dit jaar hebben ze gekozen voor het thema: ‘Dia de los muertos’, ofwel ‘de dag van de doden’. Dat klinkt een beetje
creepy, maar voor iedereen die de film Coco heeft gezien, weet dat creepy ook best mooi kan zijn.
De opdracht voor All Friends was dan ook om de film te kijken en te bestuderen. Sommige kinderen vroegen zich af
waarom papa en mama nou per se die film wilden kijken, maar ja, dat was nou eenmaal de opdracht, vervelend hoor ...
Dat er erg veel tijd wordt gestoken in het maken van de kar is zeker terug te zien.
Er wordt gelet op de kleinste details. Het uitsnijden van de grote blokken piepschuim doen Paul van Egmond en Lieke
Lukassen uit Montfoort zeer secuur. Je ziet amper dat het ooit simpele blokken piepschuim waren.
Aan alles is gedacht, open vuur is verboden op de kar, maar gedurende de optocht worden op een tostiapparaat
heerlijke hamburgers gebakken. Er staat op de bovenste verdieping een zanger: Martijn. En als je even nodig naar de
toilet moet, geen probleem, er zijn zelfs toiletten gemaakt.
All Friends zijn nog eventjes bezig maar hebben ontzettend veel zin in de optochten in Harmelen en Montfoort.
Natuurlijk hopen ze nog een prijs te ontvangen, maar voor hen is het al geslaagd.
Voor iedereen die ze tegenkomt tijdens de optocht, groet ze dan even met de enige echte carnavalskreet; ALAAF ...

door Joop Kurver

de drie punten huiswaarts. Nieuw
Lekkerland schuift naar de vierde plek
op de ranglijst en Montfoort zakt naar
de vijfde positie. Komende zaterdag
moet Montfoort op bezoek bij het sterke

Heerjansdam, waar in het begin van het
seizoen met veel moeite van werd
gewonnen.
De jonge en talentvolle Jose Ignacio Valencia Rodriguez in actie (voor meer
actiefoto’s zie: www.kijkopijsselstreek.nl).
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V O E T B A LW E E K E N D
Op een lenteachtige zaterdag kwamen de zaterdagvoetballers uit
de IJsselstreek in actie voor speelronde 16. Montfoort ging weer
met het kleinst mogelijk verschil onderuit. Zonder de geschorste
Laoikili, Besamusca en Mimpen verloor het met 1-0 van Nieuw
Lekkerland.
FC Oudewater ontving Focus’07 en deed zichzelf tekort. Pas in
de slotfase wist Oudewater langszij te komen zodat de wedstrijd
eindigde in een 1-1 gelijkspel.
WDS moest naar Zegveld om aldaar aan te treden tegen
Siveo’60. De wedstrijd kende in totaal drie rode kaarten en een
3-4 overwinning voor WDS.
SPV’81 kon het niet bolwerken tegen Sportief en verloor met 0-4.
Linschoten kende geen genade met het bezoekende Bodegraven
en won met maar liefst 7-0.

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 23 februari
Heerjansdam - Montfoort
FC Oudewater - Bunnik ‘73
WDS - Bodegraven

14.30
14.30
14.30

Moordrecht - Linschoten
Kamerik - SPV ‘81

14.30
14.45

Z AT E R D A G V O E T B A L
Linschoten Bodegraven 7-0

Siveo - WDS 3-4

Op een doordeweekse
avond had Linschoten nog voetballes gehad
van het Montfoortse MSV’19. Schijnbaar
leverde die les het juiste rendement op,
want Linschoten begon gemotiveerd aan de
ontmoeting tegen het in de onderste
regionen verkerende Bodegraven, waarvan
de uitwedstrijd met 5-1 was verloren. In feit
was de wedstrijd binnen 10 minuten beslist.
De roodwitten stonden op dat moment al
met 4-0 voor door een snelle hattrick van
Nick de Korte en een doelpunt van Sam da
Cruz. Pas toen leken de bezoekers wakker
geschud. In het verdere verloop van de
strijd speelden de gastheren bij vlagen leuk
voetbal, maar ook wisten zij niet altijd de
juiste motivatie te etaleren. Daar gaf het
scoreverloop alle reden toe. In de strijd om
de tweede periode maakte de ploeg goede
vorderingen.
Door het verlies van Siveo’60 tegen WDS
werd het gat vergroot tot 3 punten (maar
één wedstrijd meer gepeeld dan VEP) en
omdat er bij het laatste fluitsignaal liefst
7 doelpunten op het scorebord te zien
waren werd ook het doelsaldo danig
opgekrikt. De nacompetitie ligt in het
verschiet en ook op de ranglijst werd de
positie verstevigd. Voor de laatste drie
doelpunten in de partij waren achtereenvolgens Daan Roozenboom (voor de thee),
Joey van Kouwen en Daan Walgreen
verantwoordelijk.

SPV’81 - Sportief
0-4
Ook de tegenstanders uit
de Woerdense Verlaat bleken uiteindelijk
een maatje te groot. Het scoren van de
noodzakelijke doelpunten was ook zaterdag
het grootste euvel. Mogelijkheden om na de
vroeg opgelopen achterstand tenminste nog
op gelijke hoogte te komen waren er wel
degelijk. De uiteindelijke nederlaag viel
onder de categorie ‘geflatteerd’ en was
vooral een gevolg van ‘alles op de aanval
gooien’ om nog langszij te komen. Daar
wisten de bezoekers goed gebruik van te
maken door in de eindfase nog drie
doelpunten aan hun totaal toe te voegen.
Al vroeg in de wedstrijd belandde een verre
bal in de voeten van de Sportief-spits
Molenaar. En die wist daar wel raad mee.
Protesten van de zijde van SPV’81 wegens
een buitenspelsituatie werden niet
gehonoreerd; 0-1. Vlak voor rust was
Ruben Vermeulen nog dichtbij de
gelijkmaker.
In de tweede helft was er sprake van een
gelijk opgaande wedstrijd waarin het
aluminium de Polsbroekse gelijkmaker in
de weg stond. Het scoren van doelpunten
bleek duidelijk niet het sterkste onderdeel
van het SPV-spel. Zo verscheen Thomas
Spelt alleen voor de doelman en werd een
poging van Rens Wiltenburg te elfder ure
van de doellijn gehaald. Daarna werd het
alles-of-niets-spelen tot drie maal toe
afgestraft door de ‘Sportievelingen’
Van den Haak en invaller Justin Verkerk
(2x); 0-4. Na de 0-2 in de 75e minuut
gingen de schouders bij de meeste jongens
al hangen en dat kostte nog twee
doelpunten. Uiteindelijk stond de ploeg
ondanks het betere veldspel met lege
handen. ‘Als je maar lang genoeg tegen de
stroom inzwemt, kom je er wel sterker uit!’,
lijkt een geschikt motto om de moed niet te
laten zakken.

Wie in de rust met 3-0
achter staat en bovendien
een mannetje minder heeft,
maakt zich weinig illusies. Dat gold
zaterdag zeker voor de ploeg uit
Driebruggen die na een kwart wedstrijd
Rick van Vliet richting de douche hadden
zien gaan na een rode kaart. Nadat de
bezoekkers eerst nog de paal hadden
getroffen, sloeg Siveo’60 in de 18e minuut
toe door Gerwin Verlaan die na een
steekbal Jan Boerefijn met een wippertje
passeerde; 1-0. Nadat de Zegveldse
verdediger Luuk Blonk het veld met een
zware blessure had moeten verlaten,
sloegen de gastheren voor de rust nog
tweemaal toe. Weer Gerwin Verlaan liet
koppend de 2-0 aantekenen (40e min) en
in blessuretijd deed Wesley Voorend het
nog eens dunnetjes over; 3-0 (45+3 min).
De Siveo-coach gunde zijn aanvaller
Verlaan met deze stand en een mannetje
meer enige rust. De angel uit de Zegveldse
aanvalslinie was hiermee echter wel
verdwenen.
WDS legde na de hervatting het accent
noodgedwongen op de defensie, maar zag
toch kans door Hans Simon dichterbij te
komen. Elwin van der Stigchel -in de eerste
helft ingevallen voor Emiel Griffioen- zorgde
voor de assist; 3-1 (64e min). Twee
opeenvolgende kaarten zorgden voor een
ommekeer. Eerst kreeg Mike Blonk (Siveo)
geel en daarna werd verdediger Bastiaan
Brak op rood getrakteerd door de arbiter
wegens het neerhalen van Eric Cromwijk.
De toegekende vrije trap werd door Mark
Koorevaar op het hoofd van mede-verdediger Jos Lodder gedeponeerd en het was
3-2 (71e min) Drie minuten nadien
herhaalde Koorevaar zijn kunstje en was
het hoofd van Van der Stigchel succesvol;
3-3. Een tweede gele kaart voor de
Zegvelder Wiljo Fierens bracht in de
slotminuten nog een overtalsituatie tot
stand voor de bezoekers. Een hoekschop
van Mark Koorevaar belandde in de 84e
minuut voor de voeten van Elwin van der
Stigchel met voor Siveo fatale gevolgen.
WDS ging er tegen alle verwachtingen in
met de volle buit vandoor; 3-4.

BADMINTON
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Oudewater krijgt geen loon naar werken
Oudewater - Focus 1-1

Pas 6 minuten voor het einde van de
officiële speeltijd wist Oudewater
langszij te komen. Toen acht minuten
nadien het laatste fluitsignaal van de
prima leidende scheidsrechter
Draaijer weerklonk, was er niettemin
sprake van enige teleurstelling.
Oudewater had zich over de hele
partij bezien tekort gedaan.
Een cruciaal moment was de overtreding
geweest waarmee de Culemborgse
doelman Michel Sprong in de 26e
minuut ver buiten het eigen strafschopgebied de doorgebroken Bart Griffioen
ten val bracht. De scheidsrechter-vandienst was duidelijk ietwat te coulant en
trok slechts een gele kaart. Bij die
‘misser’ bleef het. Voor het overige trad
hij streng doch rechtvaardig op, stuurde
hij in de eindfase Focus’ Mike van Kraaij
naar de kleedkamer en was hij onverbiddelijk bij de ruziemakende Simon LaLau
(FCO) en Nick van der Horst (Focus);
geel. Het had wat voeten in aarde
alvorens de spelers gewend waren aan
het enigszins hobbelige veld waarop de
bal niet lekker liep. Het snelle en
technisch vaardige middenveld van de
bezoekers voelde zich er als eerste thuis,
maar echte mogelijkheden wist Focus
niet te creëren. Twee schotpogingen
van Bart Griffioen schudde de thuisploeg
wakker. De tweede leverde een corner
op met een scrimmage tot gevolg
waarbij de bal tot vier maal toe werd
ingebracht. Het was een kantelmoment
in de eerste helft. Een schot in de loop
van Griffioen (FCO) leverde de vierde

corner op en na een vrije trap van
linksachter Djardo Boele stond doelman
Sprong precies op de juiste plek bij de
eerste paal. Oudewater trachtte na de
gele kaart voor de Culemborgse goalie
de druk op de defensie te vergroten en
dat lukte. Focus moest zich beperken tot
tegenstootjes en zag verdediger Niek
Sluijs maar net over koppen (34e min)
en Bart Griffioen vanaf de rand van het
strafschopgebied de paal naast de
doelman raken (43e min). Bij het
rustsignaal onderstreepte zes genomen
hoekschoppen het overwicht.

Op eigen helft

De openingsset van de thuisploeg was
een poging van rechtsbuiten Mike
Rijsbergen die de bal ineens uit de lucht
inschoot. De bal landde niet op de plaats
van bestemming. Aan de overzijde
schoot spits Ayo Pater in kansrijke
positie naast het doel van De Ruyter.
Het lukte de Oudewaternaren
gaandeweg weer de tegenstander op de
eigen helft te houden. Bart Griffioen
ontwikkelde zich met zijn rushes tot een
ware kwelgeest voor Culemborgse
verdedigers die hem op hun beurt ten
koste van alles -ook kaarten- trachtten te
beteugelen. Nadat Focus’ Wammes
eerder nog het zijnet had getroffen,
sloegen de gasten in de 63e minuut echt
toe. Uit een van de zeldzame tegenstoten
schoot Nick van der Horst de bal
diagonaal vanaf de rechterzijde in de
touwen; 0-1. Joost Miltenburg
antwoordde namens Oudewater met een

Open Montfoortse
Tafeltenniskampioenschappen
Op zondag 17 maart organiseert Tafeltennisvereniging De Schans uit Montfoort
opnieuw de Open Montfoortse Tafeltenniskampioenschappen. Deze zullen
worden gehouden in Sporthal Hofland, Bovenkerkweg 80 te Montfoort.
Inschrijven hiervoor kan vóór dinsdag 5 maart via de website van de vereniging.
De inschrijving staat open voor competitiespelers van de NTTB en niet-competitiespelers. Deze laatstgenoemde categorie zal worden ingedeeld in de groep recreanten.
Het toernooi begint om 09.30 uur; de finalewedstrijden vinden om circa 16.00 uur
plaats. Toeschouwers zijn de gehele dag welkom, de toegang is gratis.

Bram Versloot
wint regiotoernooi badminton
Jeugdspelers van de badmintonverenigingen Luck Raeck uit Montfoort, Apollo
uit IJsselstein en RAP uit Linschoten speelden zaterdag 16 februari tegen elkaar
op een regiotoernooi. Het toernooi voor jeugdspelers t/m 13 jaar was een
initiatief van jeugdtrainer Dave den Hartog en vond plaats in sporthal Poortdijk
in IJsselstein.
Elke speler kwam uit in zes dubbelpartijen, steeds met een andere speler van de eigen
vereniging. Omdat de meeste kinderen nog geen competitie spelen was dit toernooi de
gelegenheid om de badmintonvaardigheden te testen buiten de eigen vereniging.
Er werden spannende partijen gespeeld. Het publiek uit de verschillende plaatsen
genoot zichtbaar. RAP uit Linschoten was van de drie deelnemende verenigingen de
kleinste. Toch kwam de winnaar van het toernooi uit Linschoten. Bram Versloot wist
namelijk van alle deelnemers de meeste punten te scoren. Hij ging naar huis met een
mooie gouden medaille en een badmintonhanddoek. Alle spelers gingen na de
inspannende middag voldaan en enthousiast terug naar huis.

door Gerard van Hooff

vrije trap die maar net over ging en
Djardo Boele legde een vrije trap slim,
maar zonder schade, bij de verste paal.
De wegens een blessure op de bank
aanwezige Remco Venhof kwam Mike
Rijsbergen vervangen en Oudewater
voerde de druk op. De jacht op de
gelijkmaker was geopend. Ook Sjoerd
Wiltenburg maakte zijn entree en
hetzelfde gold voor Ties van de Werf.
Hoekschoppen, kopballen, geblokte
schoten en rushes, kortom alle middelen
werden van stal gehaald om toch
tenminste de gelijkmaker te realiseren.
De toeschouwers moesten geduld
oefenen tot de 84e minuut. Toen
ondernam Menno Venhof een rush naar
de achterlijn en vandaar bediende hij de
buiten de zestienmeter staande Joost
Miltenburg. Tegen diens dropkick was
doelman Michel Spong niet bestand.
Mede doordat een van de verdedigers de
bal licht beroerde; 1-1. Na een rode
kaart voor Mike van Kraaij (Focus)
-overtreding op Griffioen-, een gele voor
Issouf Coulibaly en een kopbal van Joost
Miltenburg die over het doel zeilde, blies
de arbiter voor de laatste maal. Het punt
was meer dan verdiend en eigenlijk iets
te weinig voor een fel strijdend
Oudewater met Walter van der Neut als
opvallende pion!
Tim Goes duelleert

TAFELTENNIS

Puntendeling
De Vaart
De tafeltennissers uit Linschoten
ondervonden vrijdag felle tegenstand
van het bezoekende HTTC 6 uit
Houten. Edwin de Waard, Theo van
Diepen en Richard Aantjes begonnen
met onverwachte nederlagen en
moesten alle zeilen bijzetten om nog
tot een puntenverdeling te komen.
Het dubbel met Aantjes en De Waard
bracht de ommekeer en won in een
spannende gelijk opgaande strijd met
11-8, 5-11, 6-11, 11-6, 11-8. Aantjes,
in het enkelspel nog niet in vorm, kwam
niet meer tot winst, maar Van Diepen en
De Waard stonden geen partij meer af.
Van Diepen won tweemaal in vier
games. De Waard liet zich bij een 2-0
achterstand niet ontmoedigen en won,
goed zijn aanval opbouwend, zijn tweede
partij in vijf games. In de spannende
laatste partij overtroefde hij de sterkste
tegenstander ook ik vijf games: 12-10,
7-11, 11-3, 12-14, 11-9. De Vaart heeft
nu 14 punten uit 3 wedstrijden en komt
na het afhaken van Maarssen 3 pas over
twee weken in actie tegen Hilversum 14.

Z AT E R D A G 2 3 F E B R U A R I - 1 4 . 3 0 U U R

FC OUDEWATER - BUNNIK ‘73

BALSPONSOREN: AFBOUWBEDRIJF OTTO GRAVELAND & WAV SERVICE LEON HOOGENBOOM
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Ondernemers uit de regio
Heropening van winkel
Afgelopen zaterdag was de opening van ‘Van der Wijngaard Electronics’.
Op deze feestelijke dag hebben veel nieuwsgierige mensen een kijkje
genomen bij de vernieuwde winkel van Robert en Janneke van der Wijngaard
aan de Hoogstraat
in Montfoort.
Janneke: “Wij hebben
een hele mooie dag
gehad met heel veel
aanloop en leuke
reacties, hiervoor zijn
we iedereen erg
dankbaar. Ook ons
geweldige team willen
we heel hartelijk
bedanken voor hun
grandioze inzet.”

Keurslagerij Ultee: grillworst de
vierde lekkerste van Nederland
Met trots mogen wij vertellen dat onze grillworst de vierde lekkerste van
Nederland is! En om dit te vieren krijgt elke klant een gratis stuk grillworst
deze week*

(foto: flitsend fotografie)

Lekker veel voordeel
Rundergehakt
per kilo

Keurslagerij Ultee uit Oudewater en Gouda heeft als finalist een eervolle vermelding behaald bij
de vakwedstrijd de Grote Grillworsttest. Op 12 februari kreeg slager Bas Ultee de bijbehorende
prijs uitgereikt door 24-Kitchen chef én juryvoorzitter Hugo Kennis in het Van der Valk Hotel in
Tiel. “Deze grillworst is een echte allemansvriend”, zei de jury over deze grillworst.
Grillworst is onbetwist het omfietsproduct van de slager, een favoriet van veel consumenten. Bijna
100 slagers zonden hun grillworst in voor deze vakwedstrijd van de Koninklijke Nederlandse
Slagers. De Grote Grillworsttest is dit jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer georganiseerd.
De jury bestond dit jaar uit Hugo Kennis, tv-kok en worstliefhebber, Nathan Burggraaf als
gecertificeerd keurmeester vanuit het Expertisecentrum voor het Slagersambacht en winnaar van
vorig jaar, Keurslager Han Braamskamp. De jury is aangevuld met branche erkende meesterslager
Wouter van de Veen. Wat maakt een goede grillworst? “Een goede grillworst heeft geen poespas
nodig. Goede kruiding en lekker afgrillen is de sleutel tot succes”, aldus de jury.

Over Keurslagerij Ultee

6.99

Deze ambachtelijke slagerij met eigen worstmakerij, zouterij en rokerij bestaat inmiddels drie
generaties. Van vader op zoon is het slagersvak doorgegeven. De slagerij heeft twee vestigingen:
één in Oudewater en één in Gouda.
* Bij minimale besteding van e 10,00

PER KILO

4.

49

Montaignan
Chardonnay of Syrah
Frankrijk
6 flessen à 75 cl

44.34 22.17

Douwe Egberts
snelfiltermaling, pads, bonen
of biologische snelfiltermaling
alle soorten, pak 425/500 gram
zak 500 gram, zak 54 stuks
of pot 200 gram, 2 stuks

9.98-14.60
9.98-

2 STUKS

7.99

6=3
VOORDEEL

Hertog Jan
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

16.89

Spaar voor korting op
koffers & tassen

9.99
75%
TOT

KORTING
www.emte.nl/ellehammer

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen.
Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
Week 08
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag februari 17 t/m zaterdag 23
februari 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

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

since'04
jeans, fashion, shoes and more
Leeuweringerstraat 24 | Oudewater | 0348-56884 4

Hoogstraat 24 | Montfoor t | 0348-4 67 107
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Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

