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Evenementenkalender januari
Prijs staatsloterij valt in Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Hospice Oudewater
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Geslaagde oliebollendrive Montfoort
Expo wereldvrouwen in Haastrecht

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

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

Curling in Oudewater

De ijsbaan was opnieuw heel bijzonder,
maar de curlingcompetitie was extra bijzonder
Nee, we schrijven niet over de
succesvolle clinics voor alle basisschoolleerlingen; nee, we schrijven
niet over hoeveel plezier er door heel
veel kinderen én volwassenen werd
beleefd aan het vrij schaatsen; nee,
we schrijven niet over al die andere
geweldige activiteiten die voor allerlei
doelgroepen werden georganiseerd
op de ijsbaan in Oudewater.
We schrijven niet over wie dit
allemaal mogelijk hebben gemaakt,
de ondernemers die voor de
bekostiging zorgdroegen, de ruim
honderd (!) vrijwilligers (techniek,
schaatsuitgifte, baanbeheer, clinics,
thema-avonden), de inzet van veel
organisaties, de samenwerkende
horeca en, uiteraard, het
enthousiasme van alle schaatsers,
schaatssters en curlers. Hoewel over
alles natuurlijk welluidende
loftrompetten gestoken kunnen
worden, schrijven we nu even alleen
over de curling competitie.
Binnen 10 minuten nadat de inschrijving
voor de curlingcompetitie was geopend,
was het maximaal aantal van 66 teams
behaald. Na intensief beraad werd
besloten om ‘in lijn met andere
belangrijke Oudewaterse evenementen
het thema ‘meedoen is belangrijker dan
winnen’ in volle omvang te respecteren’.
De wedstrijdleiding wijzigde daarom de
competitieopzet zodanig, dat veel meer
teams mee konden strijden, maar dan
wel volgens een knock-out systeem.
Deze aanpassing in het wedstrijdschema
betekende dat ongeveer 1.000 actieve

deelnemers ‘de ketels zouden kruisen’
gedurende zo’n 175 wedstrijden in ruim
tien dagen. Op 16 december al werden
de eerste wedstrijden gespeeld door een
deel van de 124 strijdende teams en …
vielen er, ondanks het fanatieke spel, al
snel een flink aantal af. Andere teams
speelden verder, sommige tot en met de
laatste schuivers en veegbewegingen.

Zinderende finale

Kort voor en kort na de jaarwisseling
werd er hard gestreden om tot de

door Aad Kuiper

finalisten te behoren. Het curlen ging de
deelnemers steeds beter af. Op die
finaleavond zelf was het afgeladen druk
op en rond de ijsbaan en de sfeer was
uitgelaten. Het publiek, in rijen dik,
genoot duidelijk van het spel en er werd
bijzonder sportief gespeeld. Gé Sluijs
hield alle aanwezigen op de hoogte van
de stand van zaken met zijn enthousiaste
wedstrijdverslagen. Omstanders voegden
deze finale uiteenlopende kwalificaties
toe: van spannend tot hilarisch. Dankzij
- toch even een paar namen, hoewel
onder andere alle scheidrechters en
ijsmeesters ook in deze complimenten
mogen delen - John Ramaekers, die de
algemene coördinatie van de ijsbaan
had, en Kees Jongeling, die de curlingwedstrijden voortreffelijk op de juiste tijd
in goede banen wist te organiseren, was
deze curlingcompetitie goed geslaagd.
En, hoewel meedoen inderdaad
belangrijker is dan winnen, toch nog
even de uitslagen.
De bronzen fluitketel werd gewonnen
door ‘Het Natte Keteltje’ (met op de
tweede plaats ‘Horrevoet’), de zilveren
door ‘Basketbal Oudewater’ (met als
nummer twee ‘Schaatsauto’) en voor de
gouden fluitketel werd ‘We cover iT al’
verslagen door ‘De Glijers’!
De curlingcompetitie heeft dus een
winnaar, maar met zo’n ijsbaan en zulke
vrijwilligers is heel Oudewater natuurlijk
een beetje winnaar.

Een gewoon goed nieuwjaar
Aan alle lezers van De IJsselbode ...
Gewoon, dat het een beetje mee mag zitten. Geluk klinkt zo verheven ...
‘t gaat om gezondheid, hoop, liefde en de onverwachte onvergetelijke
momenten. We wensen ze u allen van harte toe, maak er wat van en
geniet ervan.
Behalve ons individueel geluk, dat van gezin en familie, is er ook nog
zoiets als je straat, dorp of stad: daar moet je samenwerken aan wat je
welzijn noemt. Samen de boel schoonhouden, je voorzieningen in stand
houden, het groen niet laten verloederen, er zijn voor de medemens.
Kortom: deelgenoot zijn van een samenleving, en je ernaar gedragen.
En nog een stap verder ... er moet nog verschrikkelijk veel gebeuren.
We hebben allemaal veel woningen nodig. We hebben ons
gecommitteerd aan minder opwarming van de aarde.
Dat betekent niet straks, maar nu, vastberaden voorwaarts!
Otto Beaujon

Montfoortse ondernemers
schenken kerstpakketten
aan de voedselbank

De Benschopse Wilco van Amerongen is afgelopen zaterdag verkozen tot
‘Springer van het jaar’ van de Polsstokbond Holland.
Op de jaarlijkse feestavond werd hij verkozen boven de andere genomineerden;
Rian Baas (Utrecht) en Thomas van Midden (Vlist).
Van Amerongen verbeterde in het
afgelopen seizoen vijf keer zijn PR
en kwam tot 21.28 meter.

Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

“Mooi moment om iets terug te doen”

Wilco van Amerongen verkozen
tot ‘Springer van het jaar’
Vijf PR’s

Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur

In het De Samenwerking-klassement
behaalde hij een verdienstelijke tweede
plek, achter Jaco de Groot (Kamerik).
Hij beleefde zijn hoogtepunt op het

door Gerard van Hooff

Hollands Kampioenschap door 21.02
te springen, waardoor hij de titel mee
naar huis mocht nemen.
De springer worstelde eerder met
knieblessures, maar hij wist zich in het
afgelopen seizoen definitief in de top
te vestigen.

Talent

De titel van ‘Talent van het Jaar’ ging
naar Roy Velis (Benschop). Roy is met
zijn 13 jaar een groot talent en wist dit
jaar voor het eerst Nederlands Kampioen
te worden in de Jongens-categorie.
Daarnaast verbrak hij op het NK het
leeftijdsrecord van Reinier Overbeek en
zette dit op 18.50 meter.
De andere genomineerden waren
Mark van der Horst (Schoonhoven) en
Thalina van der Wind (Snelrewaard).

De Samenwerking

Springer van het jaar Wilco van Amerongen (re) naast Thomas van Midden
en Rian Baas.

Op de avond werden ook de winnaars
van het De Samenwerking-klassement
gehuldigd. Jaco de Groot (Kamerik) won
bij de senioren, Dymphie Baas
(Oudewater) bij de dames.

vervolg op pagina 17

Drie ondernemers uit Montfoort hebben zich in de decembermaand van hun
goede kant laten zien. Het drietal wilde graag wat terugdoen voor de stad die
hen als ondernemer veel heeft gebracht. Daarom stelden ze geld en middelen
ter beschikking om kerstpakketten te kunnen schenken aan de Voedselbank.
Het gaat om Rick Groen (Rigro Las en Montage), Cornelis Dolderman
(CDM Bedrijfskleding) en Ben Breedveld (BB-Remarkable). De drie Montfoortse
ondernemers wilden in de feestelijke decembermaand graag iets terugdoen.
“Montfoort heeft ons als ondernemers veel gebracht. Wij zijn dan ook blij dat wij op
onze beurt weer iets terug kunnen en mogen doen voor de inwoners”, klinkt het.
In totaal schonken de ondernemers 26 kerstpakketten aan Voedselbank Montfoort.
Zo konden inwoners van Montfoort die het wat minder breed hebben tijdens de
feestdagen toch genieten van een heerlijk kerstpakket. “De decembermaand is altijd
een goede maand om je te realiseren dat we er met elkaar iets van moeten maken.
De kerstdagen staan in het teken van familie, nader tot elkaar komen én omkijken
naar je medemens. Het is een goed moment om te denken aan de mensen die het
wat minder breed hebben en wat we voor hen kunnen betekenen. Ook mensen die
wat minder te besteden hebben, verdienen een kerstpakket om zo optimaal van de
feestdagen te kunnen genieten.”
De ondernemers hebben de kerstpakketten samengesteld met producten die zij bij
Montfoortse winkeliers hebben ingekocht. Op hun beurt hebben de winkeliers ook
een bijdrage geleverd. Zo gaven De IJsselpoort kaas en noten, Bakkerij Van Rooijen,
Slagerij Gelderblom, Vers & Zo, Slijterij Van Schaik en Vlooswijk korting op hun
assortiment, zodat er een heerlijk en groots kerstpakket kon worden samengesteld.
De Voedselbank was zeer content met de donatie van de drie ondernemers, waardoor
deze maar liefst 26 kerstpakketten kon uitdelen.
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Elly van der Neut, 0348-471511
Sport
Herman van Heusden, 06-10262519

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN

VRIJDAG

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 12: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A.D. Goijert

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. M. van de Ruitenbeek
‘ T KRUISPUNT
Za 11: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 12: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 12: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 12: 10.00 uur Ds. M.A. de Hoog
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 12: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 12: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. C. Blenk
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. J.A. van Rootselaar
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 12: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 12: 10.00 uur Bastin Romijn

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 12: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

APOTHEEK

o

en
nd

0348-414242

Gevonden dieren

0348-563940
0182-502986

12
-

MONTFOORT
Montfoort - Pluisje; Kater, 7 maanden.
Wit met grijs. Blauw halsbandje.
LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kater. Gemarmerd
rood, laag op buik licht crème vlek.

Op vrijdag 13 december 2019
NORA Maria
dochter van Huub en Simone
Wesseling
Ambachtsdreef 9
3421 VM Oudewater
Op vrijdag 13 december 2019
JURRE Gijsbertus
zoon van Arjan en
Judith Verwey-Lakerveld
broertje van Marlou
Goudse straatweg 66
3421 GK Oudewater
Op dinsdag 31 december 2019
FEMM Maria Anneliese
dochter van Bas en Fannie Maijenburg
zusje van Daan
Pinksterbloem 7
2851 ZG Haastrecht
Op vrijdag 3 januari 2020

KELYN

dochter van Chris en
Nancy Scherpenzeel-van Egdom
zusje van Daisy en Jessey
Herman de Manstraat 15
3421 HW Oudewater

Agility wedstrijd bij de
Hollandse IJsselruiters
Op zondag 12 januari is er bij de rijvereniging de Hollandsche IJsselruiters een
Agility wedstrijd. Veel honden met hun baasjes strijden om de prijzen tijdens de
behendigheidswedstrijd voor de ‘Team Wintercompetitie’.
De honden moeten een hindernisparcours zo snel mogelijk én zonder fouten afleggen.
Deze wedstrijd is speciaal omdat het een teamwedstrijd is. Aan het eind van de dag
wordt er ook nog een estafette gelopen. Iedereen is welkom om te komen kijken.
De kantine is open en de wedstrijd start om 09.30 uur en duurt tot 16.00 uur.

15

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

OUDEWATER

Knopentoernooi. Bridgedrive vanaf 09.30 tot 17.00 uur
in Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4.
Inschrijving kan tot 3 januari 2020.
Info: Wob Scholtens, tel. 06-39137886 of
Arnold de Beus, 06-37605880 of mail:
knopentoernooi@gmail.com

MONTFOORT

Open dag Hospice. Van 10.00 tot 15.00 uur in het
Hospice Oudewater, Kerkwetering 11.

OUDEWATER

Stardusters, een Neil Young tributeband.
Bij de Stichting LiBel vanaf 20.15 uur in Dorpshuis
de Vaart. Kaarten via eventbrite.nl.

LINSCHOTEN

The Doggy Few. Vanaf 21.00 uur in Zalencentrum
St. Joseph. Een enthousiaste, dampende Ierse
feestband met alles in huis voor een avond boordevol
Ierse (en ook Schotse) muziek! Wat ‘The Dogs’
bijzonder maakt, is de moderne benadering van de
Ierse deunen in de combinatie met bekende liedjes in
een nieuw, vlot jasje... het authentieke ‘pubgeluid’.....
en bovenal het enthousiasme op het podium!!!
Vrolijke dansmuziek, zoals jigs en reels.
Dit is een Ierse avond, zoals een Ierse avond hoort
te zijn. Informatie en kaarten reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl en aan de zaal.

MONTFOORT

Polderwandeling: Willige-Langerak-route. Let op:
2e zondag en start in Lopik. Vertrek om 11.00 uur
vanaf het parkeerterrein bij de Rabobank,
Rembrandtlaan. Tijdsduur ± 3 uur.
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar
06-52244602 of 06-12650009.

MONTFOORT

Toptalentenconcert. Nieuwjaarsconcert van de
Haastrechtse Kring vanaf 15.00 uur in de Hervormde
Kerk, Kerkplein 9. Vanaf 14.15 uur is er ontvangst met
koffie, thee of limonade. Het concert zal worden
verzorgd door enkele toptalenten van de Academie
Muzikaal Talent (AMT) uit Utrecht. Kaarten via
www.haastrechtsekring.nl of 06-27197357 óf bij
aanvang van het concert bij de Hervormde Kerk.

HAASTRECHT

Live op zondag: The Red Strats. Vanaf 15.00 uur in
Theater Concordia*. The Red Strats (Cliff and The
Shadows-tributeband) bestaan uit TOP-muzikanten!
Een formatie met een ‘Cliff Richard’-geluid die de
muziek uit de sixties laat herleven.

HAASTRECHT

Simon & Garfunkel. Vanaf 20.15 uur in
Theater Concordia*. Jop Wijlacker en Dennis Kolen
halen hun jeugdherinneringen op met de mooiste
Simon & Garfunkel songs; van het ingetogen ‘Sound
of Silence’, ‘Scarborough Fair’ en ‘Homeward Bound’
tot het opgewekte ‘Mrs Robinson’, ‘The Boxer’ en
‘Cecilia’. De liedjes worden ondersteund met
sfeervolle beelden en afgewisseld met
spraakmakende anekdotes en persoonlijke
herinneringen. Jop en Dennis brengen ons dichter bij
Simon & Garfunkel dan we ooit durfden dromen…

HAASTRECHT

DONDERDAG

16

Filmavond: Bohemian Rhapsody. Vanaf 20.15 uur in
Theater Concordia*. Bohemian Rhapsody volgt het
verhaal van de Britse band Queen met de
legendarische leadzanger Freddie Mercury als
middelpunt (bekroond met een Oscar voor
hoofdrolspeler Rami Malek). Velen noemen dit de
beste film ooit! Je moet hem gezien hebben. Freddie
Mercury is een legende en jong en oud genieten nog
dagelijks van zijn muziek. Wie kent niet ‘Killer
Queen’, ‘Radio Ga Ga’, ‘Barcelona’? De band is in 1970
opgericht en de hits volgden elkaar in snel tempo op.
In de film zorgt dat voor een riante dosis rock-’n-roll.
Freddie Mercury-vertolker Malek wisselt eigen zang
af met playback.

HAASTRECHT

VRIJDAG

17
-

Pubquiz bij de Stichting LiBel.
Vanaf 20.15 uur in het Wapen van Linschoten.

LINSCHOTEN

Rikken. Rikavond vanaf 20.00 uur in
Verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’.

HAASTRECHT

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

OUDEWATER

WOENSDAG

22

Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven
voor maandag 13 januari bij Han van Diemen,
0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com

HAASTRECHT

WOENSDAG

29

Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee.
Opgeven en afmelden voor woensdag 22 januari
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

VRIJDAG

24
VRIJDAG
31
-

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

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

WOENSDAG

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater

Januari

ZONDAG

dieren

TANDARTSEN
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

-

-

Elke dinsdag verschijnt De IJsselbode huis-aan-huis in de regio Haastrecht,
Oudewater en Montfoort. Daarnaast hebben wij de afgelopen 2,5 jaar de berichten
ook voor u online geplaatst op ons onlineplatform KijkopIJsselstreek.nl. Omdat wij
bezig zijn met een nieuw systeem zal de online berichtgeving tijdelijk even stoppen.
Natuurlijk zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk de lokale berichten kunt
volgen via onze vernieuwde website www.ijsselbode.nl of onze Facebookpagina.
Tot die tijd kunt u elke dinsdag het belangrijkste nieuws en mooie achtergrondverhalen uit uw regio lezen in De IJsselbode.

Vermiste dieren

DIERENARTSEN

10
ZATERDAG
11

Tijdelijk geen berichtgeving online

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820
www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

Als bewoner, woon ik er al 60 jaar,
de laatste jaren wordt er veel gepraat
maar uitvoeren ho maar, de kwestie
beschoeiing en knotwilgen, het zijn
niet eens knotwilgen het zijn
misvormde struiken.
Als fietser of wandelaar krijg je de
takken in je gezicht. Als je met de
auto te hard rijdt, dan krijg je een
bekeuring, maar hard varen geen
probleem! Alléén de aangebrachte
klei ligt nu in het midden van de
rivier. Een knotwilg heeft 5 tot
7 slieten op zijn kruin, nu zijn het
een soort struiken.
Begin jaren tachtig heeft de
gemeente Snelrewaard, bomen
gepoot van hun laatste geld, voordat
ze ingedeeld werden bij Oudewater,
met de hoop de berm te beschermen!
Het tegendeel blijkt. De vleermuis
vindt evenwel z’n weg, langs het
laatste stuk staan ook geen bomen,
de eenden vinden wel een ander
plekje, dus weg met die bomenzooi
en niet meer kletsen, maar
aanpakken en beschoeien!
Er horen eigenlijk geen bomen, maar
poot om de tien meter dan een echte
knotwilg, dus snel aan de slag voor
het nog meer gaat kosten, alles heeft
al zat gekost! Met al dat verloren
geld, had de helft al beschoeid
kunnen zijn!
Geschreven door een bewoner
van de Lange Linschoten

Op donderdag 9 januari komt de christelijke vrouwenvereniging ‘Samen op Weg’
weer bijeen vanaf 19.45 uur in ‘De Schouw’ van P.K.N.-kerk, Dorp 24 te Waarder.
Op deze avond is er een lezing door evangelist P. v.d. Lugt uit Naaldwijk met als
thema ‘Bijvoorbeeld, de honingbij als beeld en voorbeeld’. Hoe verwonderd zullen we
weer zijn over de grootsheid van de natuur. Het belooft weer een interessante avond
te worden. Komt u ook?

gev

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)

Knotwilgen

Samen op Weg

HUISARTSEN

7 JANUARI 2020

-

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

OUDEWATER

Stamppotfeest bij De Zonnebloem met Papekop
Zingt Weer. Vanaf 10.00 tot 13.30 uur in het
Zalencentrum, Westsingel 2.
Opgave bij Amy v.d. Louw, tel. 0348-471300 of bij
Corina Maaijen, tel. 0348-565140.

OUDEWATER

HapSnap maaltijd. Van 18.30 tot 20.30 uur in de
kleine Johannes’, Pastoor Spaanplein 2.
Samen eten, elkaar ontmoeten kan leiden tot een
beter begrip voor elkaar. Help (nieuwe) statushouders
in Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk.
Neem een gerechtje voor vier personen mee,
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan!
Info: www.swml.nl en aanmelden via
hapsnap@swml.nl

MONTFOORT

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

OUDEWATER

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl
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Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van

Willemijntje
Buijs - Verhagen

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 8 januari

10.00
10.00
14.30
19.00

Geheugentraining
Schilderactiviteit
Nieuwjaarsreceptie
Creasoos

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Donderdag 9 januari

10.00 Spelletjes
14.00 KBO / PCOB
14.30 Internetcafé
Vrijdag 10 januari

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 11 januari

10.00 Koffiedrinken
Zondag 12 januari

10.00 Koffiedrinken
Maandag 13 januari

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 14 januari

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-\bakactiviteit

Wil Nouens
Intens verdrietig, maar dankbaar voor
de mooie herinneringen die zij bij ons
achterlaat, geven wij u kennis van
het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en geweldige oma

- Wil Uw aanwezigheid op de dag van de crematie en alle
andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij
het verwerken van dit verlies.

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Wilhelmina Adriana Nouens
9 oktober 1944

Familie Buijs

Kees van Zandwijk
Marcel Vermeulen
Sandra Vermeulen en John
Lavinia en Leyon

Woerden, januari 2020

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Schakenbosdreef 37, 3421 VD Oudewater
Compleet, goed
betaalbaar

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.garage-eegdeman.nl

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

Prins Bernhardstraat 2 | 3421 JD Oudewater

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Sinds 1931

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

Autobedrijf Marcel Eegdeman

Joop van Vliet B.V.

25 december 2019

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

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

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

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

sale
René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

merkmonturen

Bajazzo • Calvin Klein • Traction • Prodesign • RayBan • Adidas • Dutz
Davidoff • Etnia-Barcelona • Look • Silhouette • en vele anderen

Tijdens de sale-weken*

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

Januariactie:
en
2 gratis proefless d
el
g
jf
g een inschri

*Sale-weken van 1 t/m 31 januari 2020

RICHARD PROOST SPORT

tot wel

75

korting!

**

Ziet u nog goed?

Laat uw ogen eens vakkundig nakijken door onze
gediplomeerde opticiens en contactlensspecialisten!
Onze jeugdlessen: judo, jeugdfit+ en jeugdfitness zijn weer gestart!
Gouda, Lopik, Linschoten, Montfoort en Oudewater
richardproostsport.nl 0348-560097

verboon oogadviseur
brilmode • contactlenzen
Keizerstraat 20 • 3417 EB Montfoort • tel. 0348-474024 • www.verboonoptiek.nl

**Acties kunnen niet gecombineerd worden

DE IJSSELBODE

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
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Diploma’s en onderscheidingen tijdens
nieuwjaarsreceptie brandweer Oudewater

7 JANUARI 2020

Projectkoor Cessibon heeft plaats
voor nieuwe zangers
Het bestuur van Cessibon heeft voor
2020 twee mooie nieuwe zangprojecten op stapel staan, uiteraard
onder leiding van Monique van den
Hoogen. Daarbij zijn nieuwe zangers
van harte welkom!

Vrij!

Dit jaar viert Nederland 75 jaar bevrijding.
Cessibon laat hierbij graag haar stem
horen met het swingende project VRIJ!
De vrijheid vieren in de ruimste zin van
het woord met pop- en musicalliedjes
over vrijheid, bevrijding (van oorlog,
maar ook van bijvoorbeeld armoede,
vooroordelen, indoctrinatie) en jezelf
mogen zijn. Op het programma staan
o.a. Hey Brother van Avicii, 99
Luftballons van Nena, From now on uit
The greatest Showman, Bella Ciao uit
Casa de Papel en Schouder aan schouder
van Guus Meeuwis en Marco Borsato.
Een geweldig combo van piano, gitaar,
basgitaar en drums zal de concerten
begeleiden. Repetities van eind februari
tot begin mei, concerten op dinsdag
5 mei en zaterdag 9 mei. Aanmelden
kan tot 15 januari!

Maestro’s

Nog geen koor heeft zich er tot nu toe
aan gewaagd, heeft Cessibon de primeur?

In het najaar van 2020 klimmen bekende
en onbekende Oudewaternaren op de
bok om Cessibon ook eens te dirigeren!
Monique staat voor het eerst haar plek
af. Natuurlijk is daar een koor voor nodig
dat heel goed naar de bewegingen van
de dirigent kijkt en doet wat hij of zij
zegt. Beleef het mee en geef je op als
zanger. En hoe meer zangers, hoe leuker
het is voor de Maestro’s. Met een echte
jury en dus een winnaar!
Repetities in september, oktober en
begin november, Maestro-avond op
zaterdag 9 november. Aanmelden al
mogelijk. Zin om mee te doen?
Aanmelden kan op www.cessibon.nl.

Podium Oudewater ging
‘bluesy’ van start
Van links naar rechts achterste rij: Postcommandant Jurjen Zeinstra, Hoofd brandweerrepressie Ton Klever, waarnemend
burgemeester Wim Groenenweg, Richard Buser, Robbert Oosterlaken en André Oosterlaken.
Voorste rij: Ardy de Goeij, Wytse Zeinstra en Daan Douma (foto: Brandweer Oudewater/René Vergouwen).

Op zaterdagmiddag 4 januari 2020 hield de VRU-brandweerpost
Oudewater haar nieuwjaarsreceptie. Buiten het uitwisselen van de
nieuwjaarswensen werden tijdens deze bijeenkomst ook de behaalde
diploma’s en onderscheidingen uitgereikt.
Voordat aan die uitreikingen kon worden
begonnen kwamen er eerst drie sprekers
aan het woord. Postcommandant Jurjen
Zeinstra gaf aan dat 2019 een bewogen
jaar was geweest; niet alleen waren er
bijzondere incidenten waar de inzet van
de brandweer bij nodig was, maar ook in
de privéomstandigheden van diverse
leden en oud-leden. Ook de nieuwe taak
verzorgingsgroep-west, met vele inzetten
sinds april 2019, gaf extra werk voor de
leden van de post.
De brandweer is 70 keer in actie
gekomen voor incidentbestrijding en
28 keer voor klein logistiek.
Na de postcommandant nam
waarnemend burgemeester
Wim Groeneweg het woord. Ondanks
zijn korte aanwezigheid in de gemeente
Oudewater gaf hij aan dat hij de
brandweer een warm hart toedraagt.
Ook het mogelijk uit dienst gaan van de
tweede tankautospuit is wat hem betreft
niet bespreekbaar. Hij sprak zijn
waardering uit voor de inzet van de
brandweer maar bedankte ook de
partners van de leden omdat zij er ook
voor zorgen dat de leden hun taak
kunnen en mogen uitoefenen. Ook sprak
hij de waardering uit naar de oud-leden
die nog hun betrokkenheid toonden
doordat zij hierbij aanwezig waren.
Namens de Brandweer Veiligheidsregio
Utrecht sprak hoofd brandweerrepressie
Ton Klever zijn waardering uit voor de
inzet van de leden van de brandweer.
Ook al waren ze het niet altijd met elkaar
eens, hij vond dat hij desondanks altijd
welkom was in Oudewater.

“Er zijn dingen veranderd en de
afgelopen jaren en ook de komende
jaren zullen dingen veranderen. Een van
de veranderingen is de wijze van optreden
bij branden. De nieuwe tankautospuit
staat buiten en daarvoor moeten de leden
een opleiding volgen vanwege het
nieuwe werken met zogenaamde
O-bundels.”
Na de sprekers nam waarnemend
burgemeester Wim Groeneweg opnieuw
het woord. Als eerste verzocht hij
Daan Douma naar voren te komen om
zijn diploma manschap A in ontvangst te
nemen. Wytse Zeinstra ontving zijn
diploma brandweerchauffeur zwaar.

Heeft u algemeen nieuws
voor De IJsselbode uit
Oudewater, Hekendorp,
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met
een van onze redacteurs
Ellen van Leeuwen,
tel. 06-20559355 of
Aan Kuiper
tel. 06-51468355

Toen werd Arnoud Melkert naar voren
geroepen. Hij ontving zijn diploma voor
bevelvoerder. Na de diplomauitreiking en
de bos bloemen werd hij tussen de
waarnemend burgemeester en de
postcommandant geplaatst. Zijn oude
rang werd van zijn schouders gehaald en
vervangen door de rangonderscheiding
Brandmeester.
Na de diploma’s werden de onderscheidingen uitgereikt. Namens de Koning
werden de Vrijwilligersmedailles uitgereikt.
Alle medailles werden door de
waarnemend burgemeester opgespeld.
Richard Buser ontving de oorkonde
Vrijwilligersmedaille en de medaille voor
15 jaar lidmaatschap bij de brandweer.
Vervolgens ontving Wytse Zeinstra de
oorkonde en onderscheiding van
Brandweer Nederland voor 12½ jaar
Brandweerdienst.
Daarna werden in een keer André
Oosterlaken, Robbert Oosterlaken en
John Oosterlaken naar voren geroepen;
zij ontvingen eerst de oorkonde en
Vrijwilligersmedaille voor 20 jaar.
Daarna de onderscheiding voor 20 jaar
Brandweerdienst, een oorkonde met de
bijbehorende medaille.
Vervolgens werd Ardy de Goeij
onderscheiden met de Vrijwilligersmedaille
voor 25 jaar en de onderscheiding voor
25 jaar Brandweerdienst, hij ontving
voor beide jubilea de oorkonde met
bijbehorende medaille.
Bij alle leden werden de onderscheidingen opgespeld door de waarnemend
burgemeester en ontvingen de
jubilarissen uit handen van het hoofd
brandweerrepressie een bos bloemen en
overhandigde postcommandant
Jurjen Zeinstra de bijbehorende batons
voor op hun uniform.
Na afloop gingen de leden die naar voren
waren geroepen op de foto.

Prijs Staatsloterij valt in Oudewater
Een inwoner van Oudewater is de
gelukkige winnaar van een MINI bij
de Staatsloterij Oudejaarstrekking.
Het lot is gekocht bij The Read Shop
in Oudewater. Eigenaresse Bianca
Tettero is blij dat ze dit winnend lot
heeft verkocht.

Hoe hoorde je dat er een prijs was
gevallen op een van de loten?
“Op 2 januari ging rond een uur of elf de
telefoon. Iemand van de Staatsloterij
belde om te laten weten dat op één van
de door ons verkochte loten een prijs
was gevallen. Dan is het feest natuurlijk!”

door Ellen van Leeuwen

Wie heeft de prijs gewonnen?
“De winnaar wil zich niet bekend maken.
Ik kan wel zeggen dat de geluksvogel in
Oudewater woont.”
En mag jij de MINI overhandigen?
“Nee, ik ben niet betrokken bij de
verdere afhandeling. De winnaar moet
contact opnemen met de Staatsloterij en
wordt dan doorverwezen naar de
autodealer.”
Vallen er vaak prijzen in Oudewater?
“In de afgelopen twintig jaar zijn vaker
grote prijzen gevallen op loten die bij
ons zijn gekocht. Dan heb ik het over
prijzen boven de 100.000 euro. Twee
jaar geleden heeft ook iemand in
Oudewater een MINI gewonnen. Ik heb
wel eens meegemaakt dat mensen een
lot komen inleveren en niet weten dat ze
een grote prijs hadden gewonnen.
Dan mag ik ze dus vertellen dat ze veel
geld hebben gewonnen. Dan voel ik me
net Sinterklaas!”
Het is zeker druk nu met mensen die
hun loten inleveren?
“Je merkt het wel ja. We zeggen altijd:
we hebben pakjesavond, kerst en oud
en nieuw en de eerste dagen van het
nieuwe jaar, dan komt iedereen zijn lot
inleveren. Een leuke tijd hoor!”
Heb je zelf wel eens iets gewonnen?
“Ik heb eens 750 euro gewonnen.
Harstikke leuk!”

Het nieuwjaarsconcert dat Podium
Oudewater de inwoners aanbood
verdient een groot compliment.
In het gelukkig toch wel redelijk
gevulde sfeervolle stadhuis trakteerde
Jan Kanis met een paar van zijn net
zo muzikale vrienden de bezoekers
op een schitterend en boeiend
concert, met uiteenlopende nummers,
die op een echt leuke en passende
wijze aan elkaar gepraat werden door
Kanis zelf.

Hond

Net zoals de bluesy gitaarstijl en warme
soulvolle stem van Jan Kanis al veel
muziekliefhebbers in Nederland en in
heel Europa geraakt hebben, raakten ze
nu zeker ook de muziekliefhebbers in
Oudewater. Naast eigen en wat minder
bekende nummers kon er ook genoten
worden van ‘Walking the dog’, ‘I shall
be released’ en ‘Knockin on heavens
door’. Kortom, een inspirerend
nieuwjaarsconcert.

Column

Dag, kleine hond, met je zwarte
koppie en je witte vacht! Welkom in
je nieuwe huis, weg uit de warme,
vertrouwde kartonnen doos waarin
je geboren bent. Je nieuwe
pleegouders hebben twee jaar op
de wachtlijst moeten staan voor
jou, maar het was het wachten
waard. Helemaal vertederd zijn zij,
en jullie hebben samen heel wat
jaren voor de boeg.
Zo, kleine hond, vandaag al gaat er
een hele nieuwe wereld voor je open, en je gaat al spelenderwijs van
alles leren. Een huis vol nieuwe geuren, daar ben je een specialist is,
dat kan geen mens zich voorstellen, maar feilloos sla je, al snuffelend,
al die geuren op. Die van je nieuwe baasje, de geur van zijn douchegel,
van zijn shag, zijn deo, zijn jek, zijn zweet, zijn klokkenspel en zijn
gat. En net zo het hele spulletje van het vrouwtje. En van opa en oma
die af en toe eens langs komen. En van de buren, de slager en de
visboer.
En dat je niet op de bank mag, en waar je moet slapen, en dat je naar
buiten moet om een drukje en een plasje te doen, en wat gezond eten
is, en hoe je met je lieve snoetje toch ook af en toe, meestal ‘s middags,
iets ongezonds maar o zo lekkers kunt afbedelen. Bij de baas krijg je
kaas, bij het vrouwtje een blauwtje (maar meestal pak je haar ook wel
in).
Hoe fijn het is om door de modder te rennen, in de sloot te springen,
in schaapskeutels te bijten of een dooie eend mee te sjouwen, en hoe
het is als je vrolijk kwispelend op de kat van de buren afstapt, en een
kras over je natte zwarte neus krijgt.
Dag kleine hond, je bent al gechipt en ontwormd, je hebt al een
dierenburgerservicenummer, ze hebben een oprolbare lijn voor je, het
handboek Hond Opvoeden, een bench, een water- en een voerbak, een
baal Bronzo brokken (sàài! maar o zo gezond, beweren ze), je moet
morgen al voor ‘t eerst op cursus. En Amazon, google en al die
anderen weten allang van je bestaan, en ze zullen je baasje bestoken
met de hondenregels van je gemeente, met reclame voor een
hondenziektepolis, een schepje en zakjes, de hondenpedicure,
regenjasjes, reismanden, hondendeo, een honden-reisdocument en
een honden-uitvaartverzekering.
Kleine hond, je weet het nog niet, maar je leeft anno 2020 in een heel
rare wereld.
Otto Beaujon
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De strijd heb je nimmer opgegeven
zelfs toen het einde werd verwacht
je bleef geloven in het leven
vol liefde, zorg en levenskracht.
Bewonderenswaardig was zijn levenskracht.
Nu is hij na een strijd van ons heengegaan mijn
lieve partner, onze vader, schoonvader,
trotse opa en opa Ries

Marinus Wilhelmus Janmaat
- Ries -

… die ik liefheb, heb ik verlaten,
die ik liefhad zie ik terug …

weduwnaar van Annie Janmaat-van Groeningen
* Snelrewaard
24 februari 1927

† Doorn
2 januari 2020
Ria
Joke en Willem
Patrick
Rita en Bart
Judy en Dennis
Luna
Lev
Anne en Marco
Duuk
Noud
Luuk en Thea
Wesley
Dylan

Correspondentieadres:
Monuta Van Zoeren
T.a.v. familie Janmaat
Lindenlaan 1-C
3951 XT Maarn

Op Tweede Kerstdag is na een intens,
mooi en liefdevol leven mijn lieve man,
onze geweldige vader, schoonvader en
trotse opa heengegaan

Vredig is ingeslapen onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Leo van Dam

Corrie Stijnman - van Duivenboden
Cornelia Catharina

Leonardus Franciscus

sinds 24 augustus 2014 weduwe van Jan Stijnman
* Den Haag,
16 juli 1926
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Hoenkoop,
17 februari 1936

† Oudewater,
3 januari 2020

Oudewater,
26 december 2019

Riet van Dam - van den Berg

Aad en Leidi
Erik en Nicole
Leontine en Robert
Norbert en Hester
Joke en Gé
en kleinkinderen.

Joke en Sion
Jeffrey
Melanie en Christiaan
Bert en Inga
Janine
Martijn
Yvon en Gerrit
Veerle

De uitvaartdienst wordt gehouden op
maandag 13 januari om 11.00 uur in
parochiekerk St. Franciscus van Assisië,
Kapellestraat 15 te Oudewater.

Ria
Prins Bernhardstraat 11
3421 JD Oudewater

Aansluitend is er in de kerk gelegenheid
tot condoleren.
Rond 13.45 uur begeleiden wij mama in
familiekring naar crematorium IJsselhof te Gouda.

De crematie heeft op 2 januari in
besloten familiekring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Familie Stijnman,
Korte Havenstraat 6, 3421 AG Oudewater

Onze bijzondere dank gaat uit naar
Huisartsenpraktijk Brinkhuysen en Karstens
en het thuiszorgteam van de Wulverhorst.

~
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
De Wulverhorst en speciaal De Uiver voor de
liefdevolle verzorging van onze moeder.

We herdenken het leven van Ries op donderdag
9 januari om 13.00 uur in de Lichtzaal van
Crematorium Amersfoort, Dodeweg 31 te Leusden.
Na afloop ontmoeten wij elkaar in de koffiekamer.

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Ons bereikte het droevige bericht dat op
2e kerstdag, 26 december 2019 is overleden

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Leo van Dam

telefoon 06 - 20421247

Leo was Erelid en ruim 60 jaar betrokken
bij onze vereniging.

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Zijn enthousiasme en inzet tijdens de
EHBO-lessen en als heel bekende hulpverlener
bij diverse evenementen zullen wij missen.

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Wij wensen Riet, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Wim
Speksnijder

KNV EHBO
Afdeling Oudewater

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

0348 - 56 23 98

vermey | uitvaartzorg

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e
Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92
Wij zijn u graag van dienst
Partner van...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor
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Toch zit soms in het kleine
het grote verborgen...
Herman de Man
1898 - 1946

r

Nieuwjaarsreceptie gemeente Oudewate

tot 18.00 uur
Op vrijdag 10 januari 2020 van 16.00
jaarsreceptie
nieuw
haar
r
houdt de gemeente Oudewate
ug.
Visbr
de
aan
uis
in het stadh
meester en
U kunt elkaar, de gemeenteraad en burge
ensen.
toew
jaar
nieuw
goed
een
rs
oude
weth
nieuwjaarstoespraak.
Ook houdt de burgemeester een korte
U bent van harte welkom!
Burgemeester en wethouders
en gemeenteraad van Oudewater

Snoei knotbomen Noord- en ZuidLinschoterzandweg
Deze winter worden de knotbomen langs de Noord- en ZuidLinschoterzandweg gesnoeid. De beheerploeg van Landschap
Erfgoed Utrecht start met een proef om, samen met de vrijwilligers
van een op te richten knotgroep, de knotbomen te snoeien.
Eerst vinden de werkzaamheden
aan de Noord-Linschoterzandweg
plaats. De weg wordt afgezet om
het werk veilig uit te kunnen voeren.
Dit kan enige verkeershinder veroorzaken, waardoor u even moet
wachten. De beheerploeg streeft
naar een wachttijd van maximaal
15 minuten.
De Landschapsbeheerploeg voert
de werkzaamheden aan de
Noord-Linschoterzandweg uit van:

• Maandag 13 januari t/m
donderdag 16 januari
tussen 09.00 - 15.00 uur.
• Maandag 20 januari t/m
donderdag 23 januari
tussen 09.00 - 15.00 uur.
Aansluitend worden van 27 tot 31
januari de knotbomen aan de
Zuid-Linschoterzandweg gesnoeid
door een aannemer.
Deze
werkzaamheden
vinden
plaats tussen 07.00 en 17.00 uur.

Vervanging tijdelijke damwand
aan Stormkade

Vanaf 13 januari tot uiterlijk 27 maart 2020 worden er
werkzaamheden verricht aan de Stormkade.

Inloopspreekuur en
formulierenhulp vanaf januari
2020 in het Stadskantoor

Vanaf donderdag 9 januari 2020 zal het inloopspreekuur en
de formulierenhulp hun spreekuur van 10.30 uur tot 12.30 uur
gaan houden op het Stadskantoor van Oudewater,
Waardsedijk 219.
Bij het Stadsteam Oudewater kunt u terecht voor ondersteuning als u op
meerdere gebieden problemen heeft en hier ondersteuning bij nodig
denkt te hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van (vrijwilligers)werk,
mantelzorg, geld, opvoeding, relaties, onderwijs, gezondheid, veiligheid
en wonen. U heeft geen verwijzing nodig.
De Formulierenhulp helpt u bij het invullen van formulieren, aanvragen
van kwijtscheldingen en uitkeringen en het doornemen van brieven van
instanties. Ook kijken wij of u gebruikt maakt van alle voorzieningen waar
u recht op heeft. U kunt ook een aparte afspraak maken met ons sociaal
juridisch medewerker van de Formulierenhulp.
Het Stadsteam is telefonisch bereikbaar van 9-12 op ma, di, do en vrij,
of per email: info@stadsteamoudewater.nl

Kerstbomen inzamelen

Op woensdag 8 januari 2020 zamelt de
gemeente Oudewater weer kerstbomen in.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Hekendorperweg 43
in Oudewater
het plaatsen van een naambord
bij de oprit,
ingediend op: 19-12-2019,
dossiernummer: OLO4849439

• Waardsedijk 40 in Snelrewaard
het nieuw bouwen van een
woning met bijgebouw,
ingediend op: 20-12-2019,
dossiernummer: OLO4847417

• Elzenweg 5 in Oudewater
het verbouwen van een
bestaand kantoor/laboratorium
naar kantoor-, bijeenkomst-,
industrie-functie,
ingediend op: 20-12-2019,
dossiernummer: OLO4850427

Kinderen kunnen kerstbomen inleveren
• in Hekendorp
bij de speeltuin aan de Kolonel Stamfordstraat
tussen 14.30-15.00 uur en
• in Oudewater
bij de Milieustraat aan de Populierenweg 21
van 17.30 tot 19.30 uur.
Per ingeleverde boom (zonder pot, kruis of versiering) ontvangen de kinderen
€ 0,50. Er kunnen maximaal 20 bomen per kind ingeleverd worden.
Dit om het inleveren van kerstbomen door handelaren tegen te gaan, het
moet een leuke bijverdienste voor kinderen blijven.
De ingeleverde kerstbomen worden gerecycled: na versnippering en
bewerking kan dit worden hergebruikt als bodembedekker, afdeklaag op
paden in tuinen, parken en wandelgebieden, (stal-)strooisel, compost of
kattenbakkorrels.

APV / Bijzondere wetten
• Diverse wegen in Oudewater
het organiseren van een
snertwandeltocht
op 1 februari 2020,
ingediend op: 29-12-2019,
dossiernummer: 1923025

• Noorder-Kerkstraat 16 en
Kerkplein, Oudewater
het organiseren van een
rommelmarkt op 16 mei 2020,

De Stichtse Rijnlanden vervangt dan
de tijdelijke damwand, gelegen aan
de zuidkant van de Hollandsche
IJssel. Er wordt een lengte van 350
meter vervangen. De werkzaamheden zijn een onderdeel van een
groter project. Hierbij wordt de
Hollandsche IJssel opgeknapt door
onder meer oevers te herstellen.
In maart 2019 bleek dat ‘ankers’ in
de dijk niet meer in verbinding
stonden met de damwand langs het
water. Er is toen een tijdelijke
damwand geplaatst zodat er geen
werkzaamheden in het vaarseizoen
hoefden plaats te vinden.

17.00 uur. In deze periode kunt u
van het trillen van de damwand
enig geluidshinder ervaren.
De aannemer probeert de hinder
zoveel mogelijk te beperken.

• Donkere Gaard 24
in Oudewater
het verbouwen en wijzigen van
een kantoor in een appartement,

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met
• Aannemersbedrijf
Peek Bouw & Infra BV
de heer A. Peek, 030-6371472
a.peek@peekbv-houten.nl.
of met
• De Stichtse Rijnlanden
de heer B. Dudink, 06-51245354
bas.dudink@anteagroup.com

• Pleintje tegenover
Leeuweringerstraat 10
in Oudewater
het plaatsen van een
holocaustmonument
vanaf 22 januari 2020
tot en met 2 februari 2020,

• Hekendorpse Buurt 89 in
Hekendorp - het herbouwen van
bestaande schuren, beslistermijn
verlengd, dossiernummer:
OLO4734385
• Ruige Weide 11 in Oudewater
het beplanten van het weiland,

Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Wandelaars
kunnen omlopen via het fietspad.
De aannemer werkt van 07.00 tot

Meer informatie voer de werkzaamheden in en langs de Hollandsche
IJssel vindt u op
www.destichtserijnlanden.nl/ghij

• Oude Touwfabriek 50
in Oudewater
het realiseren van een opbouw
op een aanbouw,

• Strengen 142 in Oudewater
het verbouwen van een
berging,

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 en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 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
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl
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ingediend op: 28-12-2019,
dossiernummer: OLO4859247

ingediend op: 26-11-2019,
dossiernummer: OLO4799673

ingediend op: 12-12-2019,
dossiernummer: OLO4757083

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
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

ingediend op: 16-12-2019,
dossiernummer: 1922993

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4726617

besluit: verleend op 23-12-2019,
dossiernummer: OLO4698171

• Hekendorpse Buurt 99
in Hekendorp
het verbouwen van een
voormalig agrarisch gebouw tot
16 zorgwoningen en het nieuw
bouwen van een opslagloods,
besluit: verleend op 21-12-2019,
dossiernummer: OLO4189051

• Elzenweg 9B in Oudewater /
Elzenweg 11 in Oudewater
het revitaliseren van een
bedrijfsgebouw,

besluit: verleend op 24-12-2019,
dossiernummer: OLO4648777

• Willeskop 160B in Oudewater
het plaatsen van een
mansardekap op een
bestaande berging,
besluit: aanvraag onvolledig
en buiten behandeling gesteld
op 12-12-2019,
dossiernummer: OLO4758051

• Pleintje tegenover
Leeuweringerstraat 10,
Oudewater
het plaatsen van een
holocaustmonument
vanaf 22 januari 2020
tot en met 2 februari 2020,

besluit: verleend op 17-12-2019,
dossiernummer: OLO4799673

• Brede Dijk 2 in Oudewater
het herstellen van de
funderingen,

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4728739

APV / Bijzondere wetten
• Tegenover Leeuweringerstraat
10, Oudewater
het plaatsen van een tijdelijk
holocaustmonument
vanaf 22 januari 2020
tot en met 2 februari 2020,

besluit: verleend op 12-12-2019,
dossiernummer: 1922952

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Nieuwjaarsbijeenkomst
vrijdag 10 januari 2020 van 16.00 - 18.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 7 januari 2020

De aanbieding is geldig t/m 31 januari 2020 en zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.
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Richard Proost Sport
Richard Proost Sport

Ella Breij

Professional Organizer

Nieuwe kansen voor
een opgeruimd 2020!
Bel om de
mogelijkheden te
bespreken.
06-36201682
ella@metella.nl

OP STERKTE

www.metella.nl

€ 189,-

Inclusief enkelvoudige, ontspiegelde glazen € 189,Multifocaal met

Ruimten
voor Geluk

glazen € 479,-

Inclusief deskundige oogmeting en advies.

GEEN INSCHRIJFGELD
IN JANUARI
GEEN INSCHRIJFGELD
RICHARDPROOSTSPORT.NL
IN JANUARI
RICHARDPROOSTSPORT.NL

Te huur

per dag/dagdeel:
Locatie:

LEVERBAAR IN
MEERDERE KLEUREN

IJsselveld 2
3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus,
expositie, therapie,
ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

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

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167
Ruimten
voor Geluk

WWW.TU IJN O P T IEK . N L

Somberheid, stress en
depressie behandeling
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

VOLLE WAGEN DAGEN
GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL
Alle Honig mixen
of basis voor soep

2 pakken à 35-140 gram
combineren mogelijk

*

S
I
T
A
R
1+1 G

1.98 _ 3.18
0.99 _ 1.59

Dr. Oetker
Big Americans pizza
2 dozen, combineren mogelijk

*

S
I
T
A
R
1+1 G

6.70 _ 7.78
3.35 _ 3.89

Red Band of
Venco stazakken
2 stazakken à 100-305 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

3.18
4.10

1.

99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 06 januari t/m 12 januari 2020. Week 02. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Hachee, ribof braadlappen

per 100 gram

1.13
1.52

0.

99
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Open repetitie opleidingsorkest
muziekvereniging OBK Driebruggen
Op donderdagavond 16 januari geeft het opleidingsorkest een open repetitie
met de ingestudeerde stukken vanaf 19.15 uur in dorpshuis Custwijc
(Laageind 1) te Driebruggen. Zij spelen o.a. delen van de animatiefilm ‘Frozen’.
De avond start om 19.15 uur met een repetitie van het opleidingsorkest waar onze
dirigent Mark van Mil uitleg geeft over hoe een oefenavond in elkaar zit.
Om ongeveer 19.45 uur schuift het ‘groot’ orkest aan om samen te spelen.
Je bent van harte uitgenodigd om bij deze repetitie te komen kijken en luisteren!
De toegang is gratis.

Oliebollenactie OBK succesvol
Op dinsdag 31 december bakte
muziekvereniging Oefening Baart
Kunst geheel volgens traditie weer
oliebollen in de loods van Piet van Eijk.
De wijde regio kon dit jaar ook weer
genieten van de geheel volgens
traditioneel recept gebakken oliebollen
en appelflappen. De kwaliteit van de
traditionele lekkernijen was weer als
vanouds.
De vereniging heeft ruim 7.400 oliebollen
gebakken en 2.800 appelflappen
ingepakt. Vanaf ’s morgens 05.00 uur

gingen de bakkers aan de slag, zodat
rond 09.00 uur de eerste bestellingen
konden worden afgeleverd.
De vereniging kan terugkijken op een
succesvolle actie die reeds voor 69 jaar
een vaste traditie is op oudejaarsdag en
die men nog vele jaren wil voeren.
De leden van de muziekvereniging
wensen u het allerbeste voor 2020 toe
en hopen u aan het eind van dat jaar
weer als gewaardeerde ‘klant’ van
oliebollen en appelflappen te mogen
voorzien.

Hospice Oudewater; nieuw
maar vertrouwenwekkend
Aanstaande donderdag wordt het
Hospice Oudewater officieel geopend
en zaterdag 11 januari is daar,
Kerkwetering 11, van tien tot drie
een open dag. Het hospice dat
‘inwoonde’ in de Schuylenburcht was
al mooi, maar dit is nog mooier.
Dankzij een aantal ondernemers, die
zich er over hebben ontfermd, dankzij
het bestuur dat een en ander moest
regelen, dankzij de Vrienden van het
Hospice, dankzij de gemeente en
zeker ook dankzij de vele vrijwilligers
die zich ook in deze periode niet
onbetuigd lieten, staat er in een paar
maanden tijd een bijzonder mooi,
maar tegelijkertijd ook een warm
huiselijk onderkomen voor mensen
die in hun laatste levensfase niet
thuis kunnen of willen doorbrengen.
Het doel van dit alles is de kwaliteit
van leven zo goed mogelijk te houden
of te krijgen in de laatste periode van
het leven.
Sjanie Hoogenboom-Kromwijk, nu een
van de twee coördinatoren van het
Hospice Oudewater, maar al sinds de
start in april 2016 betrokken, vertelt
over de voorgeschiedenis tot aan het
heden. “Toen het hospice van start
ging, was ik eerst als vrijwilliger tweede
coördinator; later werd het een officiële
baan. We begonnen met zo’n 25,
30 andere vrijwilligers. Het liep vanaf
het begin goed, maar we leerden er met
elkaar toch steeds weer iets bij.
We hebben zo’n drieënhalf jaar in de
Schuylenburcht een goed onderdak
gehad.” Voorzitter van het vijf mensen
tellende bestuur Arie Breur had in maart
2019 nog aan De IJsselbode laten
weten: “Na een gesprek met de
Woningraat bleken er twee opties over:
hier blijven, totdat er plaats is in dat deel
van Plan Schuylenburcht dat dan
gebouwd is, of ons tijdelijk elders
vestigen, wellicht in tijdelijke units.”

“We dachten dat we nog wel wat tijd
hadden voor we moesten vertrekken”,
vertelt Sjanie, “maar het bleek dat er
meer haast was, dan aanvankelijk leek.
Toen kregen we te horen dat we er in
september uit moesten zijn.”

Ingewikkeld, maar gelukt

“Het was enorm ingewikkeld.
Maar plotseling ging alles heel snel.
Een aantal ondernemers had contact met
elkaar en het bestuur gezocht. Er werd
een pand gekocht, vergunningen werden
geregeld, nog meer ondernemers werden
erbij betrokken, allemaal wilden ze hun
steentje bijdragen … En begin juli
hoorden we dat het allemaal goed zou
komen.”
“Hier word ik blij van”, onderbreekt
Sjanie zichzelf even. “Er zijn nu nog
ondernemers die bellen, met de vraag of
zij nog iets kunnen doen.” Maar we gaan
weer terug naar die afgelopen paar
maanden: “Tijdens de bouwvakvakantie
was er allemaal voorwerk gedaan:
tekeningen gemaakt, vergunningen
geregeld, materialen besteld en van alles
gepland. Al die bedrijven hebben ruimte
gemaakt in hun plannen om het voor
elkaar te krijgen. We gingen van twee
naar drie kamers. Wij moesten gaan
bekijken wat er mee kon - en dat was
heel veel - en wat er nieuw aangeschaft
moest worden. Tijdens het sponsordiner
kregen we van de Stichting Roparun nog
eens een cheque van 37.000 euro voor
bijvoorbeeld drie nieuwe bedden. En een
achttal nieuwe zorgvrijwilligers heeft
inmiddels een opleiding gekregen.”
“We zijn er klaar voor. We beginnen met
twee bedden, zodat ervaren zorgvrijwilligers de nieuwe kunnen inwerken.
En dan later stellen we drie kamers ter
beschikking. Maar die zullen niet altijd
bewoond worden. Het is vaak hollen of
stilstaan. Soms moeten we ineens alle
zeilen bijzetten. En dan denk je dat je alle
mogelijke situaties wel een keer gehad

Onderzoekers brengen
Goejanverwelleschans in kaart

door Aad Kuiper

hebt, maar iedere zorgvraag is weer
uniek.” “Zo hadden we laatst een
echtpaar waarvan beide partners ernstig
ziek waren en graag de laatste dagen bij
elkaar wilden doorbrengen. Dat hebben
we gelukkig kunnen regelen. En zo
hebben deze twee mensen nog een
aantal dagen dicht bij elkaar kunnen
zijn. Regelmatig lagen ze hand in hand.
Ze overleden een paar dagen na elkaar.”
Sjanie is er even stil van.

Open dag: welkom

“We hebben gelukkig genoeg vrijwilligers.
En die zijn allemaal betrokken en
gemotiveerd en dat geldt niet alleen
voor de zorgvrijwilligers, maar ook voor
al die andere. We hebben er nu
bijvoorbeeld ook een extra voor de tuin
en een aantal extra in de kookploeg.
Gelukkig hebben we weinig verloop.
We zijn blij met en trots op al onze
vrijwilligers.”
Vervolgens lopen we de verschillende
ruimten door: drie mooie sfeervolle
kamers, Acacia, Berk en Ceder, met
adequate wasgelegenheden en een
rustgevend uitzicht, een extra kamertje
voor als er een familielid wil blijven
slapen, een praktische keuken, een
prettige ‘woonkamer’ en een heerlijke
tuin. In de opnieuw opgetrokken
‘schuur’ is nu o.a. ook een handige
vergaderruimte gerealiseerd. Die heb je
ook wel nodig met - gelukkig maar
-tientallen vrijwilligers.
“Wie eens wil komen kijken in onze
nieuwe onderkomen is welkom.
Donderdag vindt de officiële opening
plaats, maar op zaterdag 11 januari van
tien tot drie op de open dag is iedereen
welkom.”
En of u zich wel wilt realiseren dat er bij
het hospice eigenlijk geen parkeerruimte
is, maar wel op Tappersheul. Maar, of u
er dan wel aan wilt denken dat parkeren
op dat deel van het terrein dat
gereserveerd is voor vrachtwagens juist
weer niet mag. Maar hoe u ook komt en
waar u eventueel de auto laat; het is wel
duidelijk dat u welkom bent.
en staat bekend als het Gouds Acces,
de toegang tot Gouda.

Witte Plekken

De stichting heeft plannen om nog meer
van dit soort oude schansen in kaart te
brengen. Bij de provincies is het
projectplan ‘Witte Plekken’ ingediend
met een overzicht van meer dan 115
verdwenen schansen van de Waterlinie.
“Wij willen al deze verdwenen schansen
weer in kaart brengen en – indien
mogelijk – ook weer op de kaart zetten.
Ze liggen in het landelijk gebied en
kunnen dus heel geschikt gemaakt
worden als pleisterplaats voor wandelaars
en fietsers”, aldus Feis.

Kaarten en archieven

De zuidelijke grondwal van de Goejanverwelleschans aan de oost en westkant gefotografeerd (foto: stichting OHW).

De Goejanverwelleschans is tweemaal gebouwd en weer afgebroken
Afgelopen maand hebben onderzoekers van de Stichting Oude Hollandse
Waterlinie de eeuwenoude Goejanverwelleschans in kaart gebracht.
De restanten van de schans liggen op beide oevers van de Hollandsche IJssel,
in Hekendorp (Oudewater) en Haastrecht (Krimpenerwaard).

Rampjaar

De schans werd in het Rampjaar 1672
door Prins Willem III aangelegd om de
strategisch belangrijke Goejanverwelle-

sluis te beschermen. Hiermee werd het
water in de Dubbele Wiericke
gereguleerd en dat was nodig om de
Fransen in het Rampjaar tegen te

houden. Na het vertrek van de Fransen
werd de schans weer afgebroken.
Bijzonder detail: volgens bronnen die pas
kortgeleden zijn gevonden blijkt de
aannemer nooit betaald te zijn voor zijn
werkzaamheden!
Ruim een eeuw later was er weer een
grote oorlogsdreiging en werd de schans
opnieuw aangelegd; in dezelfde vorm als
in 1672. Op de zuidelijke wal konden
toen kanonnen worden geplaatst.

De onderzoekers zijn in de archieven
gedoken en hebben oude kaarten
onderzocht en vergeleken. Ook hebben
zijn de locaties van de voormalige schans
in kaart gebracht. Op de noordoever van
de IJssel zijn nog enkele restanten van de
schans bewaard gebleven en door
bewoners gereconstrueerd.
Aan de zuidzijde van de IJssel – vlakbij de
Welkoop in Haastrecht – is nog een dicht
beboste grondwal in stand gebleven.
Aan de zuidkant van de Provincialeweg
ligt nog een stukje land dat in de
volksmond ‘De Schans’ wordt genoemd.

Gouds Acces

Volgens directeur Bernt Feis van de
Stichting Oude Hollandse Waterlinie
speelde de schans een belangrijke rol in
het Rampjaar. Het was de laatste schans
die Gouda moest beschermen tegen de
Franse opmars. Deze schans werd dan
ook bemand door de Goudse Schutterij

Ook met Google Earth zijn de schansen
goed herkenbaar. Historicus Sander
Enderink heeft ze op de topografische
kaart ingetekend (foto: stichting OHW)
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PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

Wij gaan verbouwen!
Heel januari op diverse producten

30% tot 50% kor ting

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Op de niet afgeprijsde collectie

10% kassakor ting!

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

LINGERIE

Uitnodiging
Welkom op de ALPHA CURSUS!
Ben je op zoek naar de zin van je leven
of wil je meer weten over het christelijke geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou!

Leeuweringerstraat 32

•

3421 AC Oudewater

Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Na de maaltijd mag je luisteren naar een kort en
inspirerend verhaal over een van de onderwerpen
over het christelijke geloof.
De cursus is gratis en bestaat uit tien avonden
en een weekend.
In een informele omgeving ontmoet je leuke,
nieuwe mensen en is er alle ruimte om het gesprek
aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Weet u iemand, of heeft u zelf belangstelling?
Kijk dan gerust op onze website: alpha-oudewater.nl

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

DANK U WEL

Iedereen die Stichting
Reddingsplan Franciscuskerk in 2019
op enigerlei wijze gesteund heeft,
willen wij hierbij hartelijk bedanken.
Wij hopen in 2020 weer op u te mogen rekenen!
Bestuur Stichting Reddingsplan Franciscuskerk

Bridgecursus in Oudewater!

Altijd al bridgen willen leren? Vanaf 16 januari
wordt er op donderdagavond een basiscursus
gestart in het Cultuurhuis in Oudewater.
De basiscursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur. De prijs
bedraagt slechts e 92,50 inclusief cursusboek en lesmateriaal.
Interesse of vragen? Mail dan: avdrstoep@gmail.com
of bezoek bridgeninoudewater.jimdofree.com

OOR
O JE C T K

Cessibon

PR

CESSIBON ZOEKT
NIEUWE ZANGERS!
Februari-mei: swingend project VRIJ!

0348-567400

Kia Niro

5-drs - airco - automaat/hybride  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Kia Picanto

5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Nissan Leaf

5-drs - airco - automaat - elektrisch  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Renault Clio

5-drs - airco - navigatie Zen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Toyota RAV4

5-drs - airco - automaat executive

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015

e

Toyota Avensis 5-drs - airco - Stationwagen TS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

• Airco-reparatie
• Schadeherstel
• Spuitwerk
• Gespecialiseerd
in Mazda

17.750,6.990,19.990,11.990,25.950,23.950,-

10 x Mazda diverse uitvoeringen !
Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

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

-

OPRUIMING

3 BOEKEN*
VOOR €15,00
*GESELECTEERDE BOEKEN

Leeuweringerstraat 22,
3421 AC Oudewater
0348-564270
oudewater@readshop.nl
www.readshop.nl

Aanmelden tot 15 januari via

www.cessibon.nl

The Sound
wenst u een muzikaal
en gezellig 2020 toe!

•

Wij doen alles voor uw auto

Pop- en musicalliedjes begeleiding
door een swingende band

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

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

Zaterdag 11 januari

Scream Tonight
facebook.com/thescreamtonight

supported by: The

PAGINA 9

Lizard King

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

The Doors coverband
www.thelizardking.nl
Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis
Kapellestraat 1-3 • Oudewater
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

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

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Forum Ruimte 13 januari 2020
en forum Samenleving 14 januari 2020
Op maandag 13 januari vergadert het forum Ruimte
en op dinsdag 14 januari vergadert het forum
Samenleving. Beide fora beginnen om 20.00 uur
en vinden plaats in het Huis van Montfoort.

Agenda forum Ruimte 13 januari 2020
20.25 uur Raadsvoorstel principeverzoek plannen
Hervormde kerk Linschoten (nr. 775025)
De raad wordt voorgesteld om, in principe,
in te stemmen met het initiatief van de
Hervormde Kerk Linschoten bestaande uit:
- Het realiseren van een nieuwe
pastoriewoning aan de Nieuwe Zandweg 9;
- Het verplaatsen van de beoogde
uitbreidingslocatie van de begraafplaats;
- Renovaties en aanpassingen aan het
kerkelijk centrum de Wingerd bestaande
uit een foyer en rouwkamer;
- Het aanleggen van een nieuwe verbinding
tussen de oost- en westzijde van de kerk
ter vervanging van de bestaande verbinding.
21.15 uur Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een
krediet ter realisatie van een nieuwe
urnenmuur op de algemene begraafplaats
de Stuivenberg (770917)
De raad wordt voorgesteld om een krediet
beschikbaar te stellen ter grootte van
€ 70.000,00, incl. BTW ten behoeve van
de realisatie van een nieuwe urnenmuur
op de Stuivenberg.
21.30 uur Raadsvoorstel ‘Woningbouwprogrammering
2019-2030’ (nr. 761877)
De raad wordt voorgesteld het integrale
‘Woningbouwprogramma 2019-2030’ met een
kwantitatieve opgave van 430 woningen vast te
stellen en de daarbij behorende consequenties
te accepteren.
Hiermee komt het integrale woningbouwprogramma 2019-2030 in de vastgestelde
woonvisie te vervallen.
Daarnaast moet een voorbereidingsbudget van
€ 200.000 beschikbaar gesteld worden voor de
start van de uitvoering van het integrale
woningbouwprogramma 2019-2030 en deze
wordt gedekt uit de Algemene Reserve.
22.15 uur Raadsvoorstel ‘Toekomst ICT’ (nr. 773433)
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen
met de verdere uitwerking van de
contractafspraken, het afsluiten van een
dienstverleningsovereenkomst en het
opstellen van een plan van aanpak voor de
migratie door het college met gemeente
Gouda als ICT-dienstverlener en de ﬁnanciële
consequenties te verwerken in de
voorjaarsrapportage.
23.00 uur Raadsvoorstel ‘Loon- en prijscompensatie
verbonden partijen’ (766254)
De raad wordt voorgesteld de loon- en
prijscompensatie, voor de verbonden partijen,
als uitgangspunt te nemen zoals deze vermeld
staan in de septembercirculaire. Wanneer de
algemene uitkering voor de gemeente daalt als
gevolg van de ‘trap-op-trap-af’-systematiek,
of wanneer de gemeente om andere redenen
moet bezuinigen, zullen ook de verbonden
partijen gevraagd worden om hun begrotingen
neerwaarts bij te stellen volgens hetzelfde
percentage als de daling voor de gemeente.

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering aanmelden als
inspreker bij de grifﬁe, e-mail grifﬁe@montfoort.nl
of telefoon 0348-476413.
Bij aanmelding dient u te vermelden:
uw naam, (email)adres en telefoonnummer en het
onderwerp waarover u het woord wilt voeren.
Informatie over inspreken kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad & fora > Veel gestelde vragen >
Kan ik inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad& fora > Veel gestelde vragen >
Wat doen de fora?

7 JANUARI 2020

dinsdag 7 januari 2020

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI

Agenda forum Samenleving 14 januari 2020

20.25 uur Raadsinformatiebrief ‘Koers voor recreatie
en toerisme 2019-2022’ (nr. 740935)
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de
uitstraling, identiteit en levendigheid van de
gemeente. De VVD wil graag de
informatiebrief en de bijlage ‘Welkom binnen
de poorten van Montfoort’ in het forum
bespreken om te bezien of we als raad vinden
dat de koers die hierin is verwoord de juiste is
en of aanpassing van het beleid nodig is.
21.00 uur Raadsvoorstel verordening Commissie
bezwaarschriften Montfoort 2020 (nr. 766526)
De raad wordt voorgesteld de verordening
‘Commissie bezwaarschriften Montfoort 2020’
vast te stellen.
21.15 uur Zelfwerkzaamheid
Tijdens de raadsvergadering van 9 december
2019 is het raadsvoorstel zelfwerkzaamheid
goedgekeurd. In aanvulling op dat raadsvoorstel
wordt in dit voorstel een eerste kader
aangegeven dat de implementatie van het
raadsvoorstel ondersteunt.
De kaders zijn breed gesteld zodat ze ook
breed toepasbaar zijn. Bij de implementatie
van fase twee kunnen deze kaders helpen de
randvoorwaarden in de discussie helder te
krijgen. Gebaseerd op de kennis opgedaan
voor de onderzochte sector, de
buitensportverenigingen, kunnen de kaders
nog verder verbeterd worden.

Wo 8, 15 Digi-café
en 22
SWOM - Kasteelplein 7
10:00 - 12:00
Ma 13, 20 Gratis studiebegeleiding,
en 27
computer ondersteuning en
mannentaalgroep
St. WegWijs Montfoort-Linschoten
DoeMeeHuis Montfoort
19:00 - 20:00
Za 11
The Doggy Few
Cultureel Montfoort
Zalencentrum St. Joseph
21:00 - 23:59
Wo 15
Wegwijs leer- en spelmiddag
en 29
St. WegWijs Montfoort-Linschoten
KBS, de Howiblo
14:00 - 16:00
zo 26
Kindervoorstelling
Cultureel Montfoort
Zalencentrum St. Joseph
15:00 - 16:00

@MontfoortActief
Verenigingen en andere organisaties
uit Linschoten en Montfoort kunnen
hun activiteiten zelf plaatsen op

www.montfoortactief.nl

Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda forum Ruimte
Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren of later terugluisteren? Dat kan!
De forumvergaderingen zijn te beluisteren en terug te luisteren via www.montfoort.nl > College en Raad >
Meer informatie over de raad & fora > LIVE Uitzendingen (https://channel.royalcast.com/montfoort)

Belangrijke wijziging afvalinzameling 2020

Ophalen gft- en restafval op woensdag
De inzameldata voor 2020 staan in de digitale
afvalkalender en de app van Cyclus.
Neem een kijkje via www.cyclusnv.nl en log in met uw
postcode en huisnummer. Of check de app.
Daarin ziet u dat Cyclus vanaf 2020 het gft- en restafval
niet meer op dinsdag, maar op woensdag ophaalt.
De eerste ophaaldagen zijn woensdag 8 januari 2020
(gft) en woensdag 15 januari (restafval).
Alle inwoners ontvangen hierover vóór de eerste
ophaaldag in het nieuwe jaar een brief van Cyclus.
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact
op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
Geen brief ontvangen en wilt u dat wel?
Neem ook dan contact op met Cyclus.

Afvalkalender januari 2020

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
wk
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wo
Nieuwjaarsdag

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

vervolg op pagina 2
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op woensdag 8 januari 2020
in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
woensdag 15 januari 2020
in het stadhuis van Nieuwegein.
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
• 09-12-2019
Z/19/153739
Nabij M.A. Reinaldaweg 55
in Linschoten
Plaatsen informatiescherm.
• 20-12-2019
Z/19/154563
Wulverhorst 121 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel.

• 24-12-2019
Z/19/150686
Esdoornstraat 1 in Linschoten
Vernieuwen erfscheiding en
aanbouw schuur.
• 30-12-2019
Z/19/153026
Bovenkerkweg 39 en 40
in Montfoort
Nieuwbouw van
2 onder 1 kap woning.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 19-12-2019
Z/19/156239
Waardsedijk-Oost in Montfoort
Nieuwbouw bedrijfspand ter
vervanging van woning.
• 19-12-2019
Z/19/156281
Jacob Barneveldstraat 9
in Linschoten
Verbouwing woning te Linschoten.

• 20-12-2019
Z/19/156367
Oeverweg 5 in Montfoort
952 Kooten-Montfoort-kantoor.
• 23-12-2019
Z/19/156397
Veldzichtlaan 19 in Linschoten
3461GT19 A3 van Velthuizen
te Linschoten
• 27-12-2019
Z/19/156528
Hoogstraat 45 in Montfoort
Dakopbouw.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Verlengen beslistermijn
• 20-12-2019
Z/19/155341
Havenstraat 28 in Montfoort
Het veranderen van zolder
naar appartement.
• 20-12-2018
Z/18/118816
Haardijk 10 Linschoten
Voor het aanleggen van een brug.
• 23-12-2019
Z/19/153041
Blokland 8 in Montfoort
Het aanplanten van bomen en
struiken.
Montfoort, 7 januari 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort

2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

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

LINSCHOTEN

MONTFOORT

Hoe zou Montfoort een totaal verbod
op consumentenvuurwerk vinden?
Na alle vernielingen en meldingen van overlast, is Montfoortenaar
Gerben Hagoort een poll gestart op Facebook pagina ‘Je bent een
Montfoor-tenaar als’. Zijn vraag is: “Hoe zou Montfoort een totaal
verbod op consumentenvuurwerk vinden?”, waarbij mensen kunnen
kiezen uit: 1 klaar met die troep. En 2 handen af van onze traditie.
(op moment van schrijven,
Daarnaast poneerde Hagoort nog
maandag) ruim 25 van de ruim
een stelling: “Een centraal vuurwerk
70 lezers een verbod wel ziet zitten.
mag best wat gemeentelijke
Zo’n 12 anderen willen dat de
belastingcenten kosten. Ja/ Nee.”
“handen afblijven van onze traditie”.
Er werd massaal op gereageerd na
Tegenstander van het verbod,
het plaatsen van de vraag, waarbij

Gé van der Linden, reageert:
“Normaal reageer ik niet op zulke
dingen maar kan me nu even niet
inhouden. Volgens mij is het
vuurwerk niet de schuldige maar
degene die er niet normaal mee om
kan gaan.” Over de geopperde
centrale vuurwerkshow schrijft hij:
“Hebben jullie enig idee wat dit
kost en wie dit gaat betalen?
Gaan de inwoners van Montfoort
dit van de belastingcenten
ophoesten, ook degene die het niet
willen? Om een leuke show neer te
zetten is minimaal € 10.000 nodig
inclusief afzetting, beveiliging,
enzovoorts.”
Voorstander Nell Schonenwille
meent: “Gewoon afschaffen die
handel. Wat zie je er nog aan?
Dieren raken ervan in de stress en
hebben weken nodig om er weer
vanaf te komen. Mensen raken
gewond, om over de rest maar niet
te spreken.” Ad Huizer beaamt dat:
“Ben voor centraal vuurwerk en ja,
dat mag wat kosten. Veiligheid
heeft zijn prijs.”
Wilma Vendrig vindt daarentegen:
“Je dier kan je een heel jaar lang
laten wennen en trainen. Er mag
van mij wel tien keer zo streng
gehandhaafd worden op illegaal
vuurwerk en te vroeg afsteken.”

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op
met onze redactrice
Sjoukje Dijkstra,
tel. 06-14546424
of via de mail
sjoukjed80@gmail.com

55 jaar Carnaval wordt gevierd
met een receptie voor heel Knopengein!
Voor Carnavalsvereniging Les Boutonniers is met het afsteken van
het vuurwerk op oudejaarsavond een bijzonder jaar begonnen.
Daar de vereniging in 1965 is opgericht leert een eenvoudige
rekensom dat de vereniging dit jaar 55 jaar bestaat.
Daar 55 een veelvoud is van het onlosmakelijk aan het Carnaval
verbonden getal 11 is er dus een jubileum te vieren.
Naast het reguliere Carnaval zullen er in het weekend van vrijdag
5 en zaterdag 6 juni grootse Jubileumfeesten worden gegeven.
Maar om het jaar goed in te luiden geeft CV Les Boutonniers
zaterdag 11 januari allereerst een Jubileum receptie.
Iedereen die de vereniging of het Knopengeinse Carnaval
een warm hart toe draagt is van harte uitgenodigd
om op 11 januari van 15.00 tot 17.30 uur op de receptie bij
‘De Heeren van Montfoort’ (Hoogstraat 41 in Montfoort)
langs te komen en met de leden van de vereniging te proosten
op deze mooie mijlpaal.
Tevens zal tijdens deze receptie een schitterend jubileumboek onthuld
worden bordenvol met mooie verhalen en afbeeldingen van 55 jaar
Carnaval in Knopengein. Dit jubileumboek is voor elke Knopengeinse
Carnavalsvierder iets wat men dolgraag zou moeten willen hebben.

Tot zaterdag de 11e bij de jubileumreceptie
van Carnavalsvereniging Les Boutonniers.
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Bridgeclub Montfoort
Knopentoernooi

Op zaterdag 11 januari organiseert Bridgeclub Montfoort voor de 29e keer het
inmiddels bekende knopentoernooi in Zalencentrum St. Joseph, Heiliglevenstraat 4
te Montfoort. Het toernooi start precies om 09.30 uur en de prijsuitreiking wordt
verwacht rond 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij Wob Scholtens,
06-39137886 of Arnold de Beus ,06-37605880.

Kunstgras Montfoort
S.V. ’19 vernield
Vandalen hebben op oudejaarsdag het
kunstgras van Montfoort S.V. ’19
vernield met vuurwerk. Op een plek van
enkele vierkante meters, is het gras
compleet weggeschroeid.

Op Facebook plaatst de Montfoortse
voetbalvereniging een oproep: “Wat een
laffe daad! Tips betreffende de dader,
ontvangen we graag. Op de videobeelden is gelukkig ook al veel te zien.”

JOC met ruim 180 kinderen naar
Jumpsquare in Nieuwegein
Om het jaar goed te beginnen heeft
de Jeugd Ontspanning Commissie
(JOC) uit Montfoort afgelopen
weekend een leuk uitje geregeld voor
ruim 180 kinderen van O9 t/m O13.
Ze mochten los in Jumpsquare in
Nieuwegein.

Met een kleine bijdrage kon ieder kind
meedoen. Daarnaast heeft de speculaaspoppencommissie geld ingezameld door
de verkoop van speculaaspoppen. In
totaal is er - mede dankzij de inzet van de
hoofdsponsor Interbanket - € 567,00
opgehaald. Van Den IJssel

Jos Gelderblom doet
slagerij van de hand

Bedrijfskleding heeft de mooie nieuwe
kleding van JOC gesponsord. Mariska
Scheel schrijft in een reactie op het
Facebook nieuwtje: “Het was perfect
geregeld, dank JOC! En wat liepen jullie
er keurig bij met mooie herkenbare
blouses.”

De Montfoortse slager Jos
Gelderblom heeft eerder in deze
krant laten weten dat hij ermee stopt.
De slagerij in Montfoort heeft hij
afgesloten en overgedragen aan
Henk de Bruijn.
Gelderblom schrijft op Oudejaarsdag op
Facebook: “Nog voor het nieuwe jaar
begint, wil ik eindigen met een laatste
bericht, naar u als klant. Zoals u weet is
vandaag mijn ‘laatste’ dag in mijn
slagerij in Montfoort geweest. Na
veertien enerverende jaren heb ik het
vandaag afgesloten en overgedragen
aan Henk de Bruijn. Ik wil u vanuit het
diepst van mijn hart, ontzettend
bedanken voor wat u als klant gedaan
hebt voor mijn winkel. U heeft ervoor
gezorgd dat er een groeiende en
bloeiende slagerij in Montfoort is
gevestigd en daar ook zal blijven.
Bedankt!”

Regionaal Alzheimer
Café Woerden

Polderwandeling:
Willige Langerak route

Voor op zondag 12 januari heeft de polderwandelgroep Montfoort weer een wandeling
uitgezet. Vertrek is om 11.00 uur vanaf de Rabobank te Lopik, Rembrandtsplein
(tweede stoplicht rechts in Lopik). Er is geen koffie onderweg. Duur circa 3 uur.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Nico Warner,
06-52244602 of met Theo Janmaat 06-17495051.

Woensdag 15 januari is er weer een
Alzheimer Café. Deze keer met als
thema: ‘De rol van de huisarts’.
Gastspreker is Judith van Schaik,
verpleegkundig specialist GGZ bij
St. Antoniusziekenhuis. De avond
begint om 19.30 uur en eindigt om
21.00 uur en vindt plaats bij Welzijn
Woerden in ‘De Langewiek’,
Molenvlietbrink 79 te Woerden.
Het Alzheimer Café is speciaal voor
belangstellenden uit de gemeenten
Montfoort, Oudewater en Woerden.
Belangstellenden uit andere gemeenten
zijn natuurlijk ook welkom. De toegang
is gratis. Voor meer informatie
Nel Niessen, tel. 0182-580669.
Ook kunt u ons bezoeken via de
website www.alzheimer-nederland.nl/
regios/westelijk-utrecht

Stichting LiBel organiseert diverse
activiteiten in Linschoten
Als straks het stof van de drukke
decembermaand weer is neergedaald,
is het niet de bedoeling dat u rustig
achterover gaat leunen, want ook in
het nieuwe jaar wordt er weer veel
georganiseerd in Linschoten.
Op 11 januari treedt een Neil Young
tributeband, Stardusters, op in Dorpshuis
de Vaart. Deze muzikanten brengen in
een wervelende show een tribute aan
hun held Neil Young.
U kunt kaarten à € 10,00 aanschaffen in
de voorverkoop via eventbrite.nl
De pubquiz van januari vindt plaats op
17 januari in het Wapen van Linschoten.

Voor de eerste echte ‘Vaartbingo’
kunt u op 25 januari terecht in
Dorpshuis de Vaart.

Zaterdag 15 februari hebben we een
volgende primeur: een groot familiecarnavalsfeest in Dorpshuis de Vaart.
Linschoten verandert dan in
Ballensnoepersgat.

Geslaagde oliebollendrive
bridgeclub Montfoort
Bridgeclub Montfoort heeft het bridgejaar 2019 afgesloten met een gezellige en
smakelijke oliebollendrive.
Tussen het bridgen door werden de deelnemers verwend met heerlijke oliebollen,
gebakken door Ria van Miltenburg.
De uitslag van de oliebollendrive leverde een mooie eindoverwinning op voor het
gelegenheidspaar Ria van Dam en Annelies Verkleij.
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PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Tijdloos wonen in Schoonhoven
6 APPARTEMENTEN

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN
OUDEWATER EN HEKENDORP
Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen
Herv. Gem. Oudewater

Zoekt u nog een oppas?

Ik, Cathelijne (18 jaar) ben de hele maand januari
zowel ‘s ochtends, ‘s middags als ‘s avonds
op afspraak beschikbaar.
Bijvoorbeeld om uw kind(eren) van school op te halen en op
ze te passen. Ook na januari ben ik op afspraak beschikbaar.
Interesse? Mail naar cathelijne.oppas@gmail.com
of bel/app naar 06-83251520.

4 GEZINSWONINGEN

INVESTEERDER: J GELDERBLOM
AANNEMER:
ARCHITECT:
MAKELAAR:
ONTWIKKELAAR:

Interesse? Schrijf je in op:

tijdloos wonen in schoonhoven.nl

Voor uitbreiding van ons team zijn wij voor
HAASTRECHT/VLIST en
MONTFOORT/LINSCHOTEN op zoek naar:

enthousiaste freelance

redacteuren

Heb jij kijk op wat er zich afspeelt in je woonplaats en zou je hier artikelen over willen schrijven ...
Ben je communicatief vaardig, zelfstandig, proactief en flexibel ...

Dan zoeken wij jou!
Ook studenten communicatie zijn van harte welkom!
De IJsselbode biedt je een afwisselende baan, waarbij je met de meest uiteenlopende zaken en mensen in
contact komt; eigen inbreng bij de te schrijven artikelen; een aantrekkelijke beloning; samenwerking met een
team van enthousiaste freelance redactieleden; veel waardering van de IJsselbode-lezers.
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar heno@ijsselbode.nl t.a.v. Melissa Overbeek of bel 0348-561478
en wie weet maak je straks deel uit van ons team!

Wij zoeken voor elke plaats

(reserve) bezorgers

Binnenkort vrij: Provincialeweg West - Blokland - Heeswijk - M.A. Reinaldaweg
Bij 150 kranten verdien je al minimaal e 5,25! (Buitenwijk € 6,75)
Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens naar administratie@ijsselbode.nl

PAGINA 13

PAGINA 14

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

HAASTRECHT

VLIST

Samen houden wij Haastrecht schoon!

Help mee zwerfvuil rapen
Houd je van wandelen? Lekker buiten
zijn, in de frisse lucht? Met een groep
leuke mensen? En geniet je ook van
een schone omgeving? Sluit je dan
aan bij de gezellige groep zwerfvuil
rapers in Haastrecht!

7 JANUARI 2020

Expo Wereldvrouwen van start op
het nieuwjaarsfeest Concordia

Eén keer per vier weken ruimt een
groep vrijwilligers zwerfvuil op. Simone
Abel is één van de initiatiefnemers:
“Omdat we ons ergeren aan zwerfvuil,
ruimen we al bijna tien jaar het zwerfvuil
op. We trekken onze hesjes en
handschoenen aan en gaan met prikstok,
afvalkar en vuilniszakken op zoek naar
zwerfvuil. Het geeft veel voldoening, we
geven het goede voorbeeld en creëren
zo een schoon Haastrecht waar iedereen
van kan genieten.”
De eerstvolgende keer wordt zwerfvuil
opgeruimd op vrijdag 24 januari.
Om 15.00 uur start de groep bij de
‘oude brandweergarage’ tegenover
Theater Concordia. Na afloop wordt bij
Huis den Hoek geproost op het nieuwe,
schone jaar.

Geef je op

Versterking om Haastrecht nog schoner
te maken is welkom.
Voor meer informatie of aanmelden
kun je terecht bij Simone Abel via
info@abeloffice.nl

Expositie ‘Plekken van vertier’

Op vrijdag 10 januari opent fotogroep Vlist om 10.00 uur haar expositie
‘Plekken van vertier’ in de Amaliahof te Haastrecht.
De expositie bestaat uit foto’s die hebben meegedaan met de wedstrijd ‘Plekken
van vertier’, georganiseerd door de gemeente Krimpenerwaard in het kader van
Open Monumentendag 2019.
De expositie is twee maanden te zien, elke vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur
en de entree is gratis.

Deze week in Concordia
Zondag 12 januari om 15.00 uur

Live op Zondag: The Red Strats

The Red Strats (Cliff and The Shadowstributeband) bestaat uit TOP-muzikanten!
Een formatie met een ‘Cliff Richard’geluid dat de muziek uit de sixties laat
herleven. Wegens groot succes terug in
Concordia!
Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl, te koop in
Grand Café Concordia en voor de
voorstelling aan de kassa indien de
voorstelling nog niet is uitverkocht
(check hiervoor de website).

V.l.n.r.: Ghada Zeidan, Zahra Al Kassab, José Donatz en Mariëlle Azim.
Op zondag 5 januari werd ‘s middags
in Theater Concordia in Haastrecht
de expositie van fotograaf José
Donatz ‘Wereldvrouwen in de
Krimpenerwaard’ geopend. Het gaat
om een reizende expositie die voor
het eerst in Haastrecht te zien is. Ter
ere van Internationale vrouwendag
2019 portretteerde fotograaf José
Donatz twaalf wereldvrouwen Jumi,
Zahra, Lavinja, Ghada, Joke, Sira,
Alem, Deego, Ratna, Yukari,
Lorraine, Safaa. Zij zijn afkomstig uit
Eritrea, Guinea, Japan, Kenia,
Nederland, Palestina, Singapore,
Somalië, Syrië en wonen allen in de
Krimpenerwaard. Het zijn prachtige
en kleurrijke foto’s.
José Donatz en Mariëlle Azim-van der
Hulst zijn de initiatienemers. José: “Ik
werd benaderd door Mariëlle Azim om
portretten te maken van vrouwen met
diverse culturele achtergronden. Dat leek
me geweldig. Samen werkten we het
idee uit en kregen medewerking van
Krimpenerwaard Verbindt en
Krimpenerwaard Intercultureel.
Het fotograferen van de vrouwen was
een feestje. De vrouwen zijn prachtig.
Ze stralen kracht en trots uit!”

Droom

De foto’s worden vergezeld met teksten
van de geportretteerde vrouwen.
Ze geven aan wie ze zijn, wat ze doen,
welk beroep ze in het land van oorsprong
hadden en wat hun droom is. Zo vertelt
Ghada Zeidan dat haar droom is dat er
rechtvaardigheid en vrede komt in
Palestina. Zahra Al Kassab komt uit Syrië
waar ze kapster was. Haar droom is dat
haar kinderen veilig en gezond zijn.
Ze wil Nederlands leren en aan het werk
gaan, zodat zij zelfstandig kan zijn.
Tijdens de opening waren de initiatief-

door Cees Reichard

nemers en een aantal modellen die o.a.
uit Haastrecht komen aanwezig. Mariëlle
Azim vindt het heel mooi dat het theater
de bezoekers de gelegenheid geeft kennis
te maken met vrouwen van diverse
culturele achtergronden in onze regio.
Deze expositie is tot 1 juli in Concordia
te bezichtigen tijdens de openingsuren op
maandag tot en met zaterdag vanaf
17.00 uur. (Als er een voorstelling is, is
het niet mogelijk om zonder een
entreebewijs de expositie te bekijken.)

Het nieuwe jaar inluiden

Veel Haastrechtenaren en anderen kwamen op zondag naar Concordia om
op een feestelijke wijze het nieuwe jaar in te luiden. Onder het genot van een
drankje en Franse muziek van Tess et les Moutons werden de beste wensen
uitgewisseld.
In zijn nieuwjaarstoespraak vertelde Jan Hogendoorn, voorzitter van theater
Concordia dat 2020 een bijzonder jaar wordt. Het is namelijk dan tien jaar geleden
dat Concordia op 4 september officieel als theater heropend werd. Er zal in die
maand een prachtig feest komen. Details wilde hij nog niet geven. Dit wordt een
verrassing.
De start van dit jubileumjaar was goed. Vooral Tess et les Moutons wisten met hun
chansons veel sfeer te brengen. Het werd een gezellig nieuwjaarsfeest.

Ondernemers uit de regio

Horlogerie;
Tijdloos wonen
in Schoonhoven

10 eigentijdse woningen,
appartementen en maisonnettes
“Gelegen aan de gracht en met zijn statige voorkomen behoort de oude
klokkenfabriek, ooit een schoolgebouw, tot één van de pareltjes van de stad
Schoonhoven”, aldus Jan Gelderblom, liefhebber van authentiek vastgoed.
“Toen ik vorig jaar voor het eerst met dit monumentale pand aan de Oude
Haven in aanraking kwam, was ik op slag verkocht.”
Als liefhebber van authentieke gebouwen vindt Jan het belangrijk dat zulke pareltjes
behouden blijven. Daarom investeert hij met liefde in een waardige herbestemming van
deze oude klokkenfabriek; een eigentijdse plek om te wonen. Vandaar de toepasselijke
naam ‘Horlogerie’.

Driemanschap
Jan: “Kwaliteit bieden aan de toekomstige bewoners is voor mij het grootste goed.
Op dat gebied heb ik mijn gelijken gevonden in conceptbegeleider Plony de Blaay van
PB Concepten en aannemer Arian van Bijsterveld van Bijsterveld bouw uit Papekop.
Als driemanschap gaan we deze bijzondere herbestemming aan, gericht op een
kwalitatief prachtig eindresultaat.” Het drietal staat te trappelen om dit fraaie monument
in ere te herstellen. Daarin werken ze uitsluitend samen met lokale partijen. Bovendien
trekken ze graag vanaf dag één op met de toekomstige bewoners. Om met elkaar iets
moois te maken van dit bijzondere stukje Schoonhoven!

Geweldige locatie
De Horlogerie ligt heerlijk rustig aan de Oude Haven, een autoluwe straat langs één van
de fraaie grachten van Schoonhoven. Op nog geen 150 meter afstand ligt de binnenstad,
met zijn ruime aanbod winkels, horeca en zorg- en welzijnsvoorzieningen. Op minder
dan tien minuten lopen ligt het Springerpark, een prachtig, monumentaal stadspark op
één van de eeuwenoude vestingwerken van Schoonhoven.
Ook wat betreft bereikbaarheid met het
openbaar vervoer en de auto zit je in de
Horlogerie goed met bushaltes op
loopafstand en een goede aansluiting
met de N210.

Interesse?
In de verkoop komen 6 appartementen
en 4 gezinswoningen, met eigen tuin,
terras of balkon. Een inpandige garage
en bergingsruimte is aanwezig.
Heeft u interesse? Schrijft u dan in op:
tijdloos wonen in schoonhoven.nl.

Creatief aan de slag
op de Markt in Oudewater
Sinds 1 januari is Communicatieinbeeld.com open aan de Markt Oostzijde 8 (voorheen
Viqo). In deze ‘creatieve huiskamer van Oudewater’ komen creativiteit, ontspanning
en gezelligheid samen. Iedereen is welkom!
Wanneer je binnenloopt bij Communicatieinbeeld.com waan je je in een andere wereld. En dat is
precies wat eigenaresse Wendy wil. “Bij Communicatieinbeeld.com kan je even ontsnappen aan
de drukke wereld waarin we leven.” In het sfeervolle pand kunt u een workshop schilderen volgen
en tegelijkertijd genieten van een kop koffie of thee met iets lekkers. Wendy biedt de workshop
‘Stress vrij’ aan. Tijdens deze workshop gaat u aan de slag met kwasten, verf en doek onder
begeleiding van Wendy. Wendy: “Schilderen helpt je om te ontspannen. Het helpt je om dingen
net even anders te doen. Het brengt je dichter bij jezelf.” Voor een proefles betaalt u 35 euro.
Een 10-strippenkaart kost 195 euro, voor 4 strippen betaalt u 95 euro.
Ook kunt u bij Communicatieinbeeld.com een feestje vieren. “U nodigt de gasten uit, wij zorgen
voor de catering.” In overleg is er van alles mogelijk. Van kinderfeestje tot vrijgezellenfeest en een
familie- of zelfs bedrijfsfeest. En hoe leuk is dat? Tijdens het feestje kunnen uw gasten hun
creativiteit de vrije loop laten gaan door te schilderen, ontwerpen of knutselen.

U bent welkom bij Communicatieinbeeld.com op dinsdag en donderdag van 19.30 tot
22.00 uur en op vrijdag van 10.30 tot 13.00 uur. In overleg of voor een feestje, zijn ook
andere tijdstippen mogelijk. Meer informatie vindt u op www.communicatieinbeeld.com
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Ontdek
welke school
welke
school
bij jou past.
bij jou
past.
Kom
kijken
onze
Komopkijken
open
dagen.
op onze

open dagen.

Start het nieuwe jaar voordelig
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Futura College

Kalsbeek College

Do 9 januari
van
Futura
College

Kalsbeek College

Op onze open avonden en
open
draait
het om
Opdag
onze
open
avonden en
sfeer proeven. Bezoek onze
open dag draait het om
scholen, loop rond en ervaar
sfeer
proeven.
Bezoek
of het
Kalsbeek
College
iets onze
voor
jou is. Volg
eenrond
korte en ervaar
scholen,
loop
presentatie,
kijk rond inCollege
de
of het Kalsbeek
iets
lokalen, doe mee met leuke
voor jou is. Volg een korte
activiteiten en stel al je vragen
kijk rond in de
aanpresentatie,
docenten en leerlingen.

tot 12.00
Do 99.00
januari
van uur
Ontdekdag voor leerlingen
9.00 groep
tot 12.00
uur
8.

Ontdekdag voor leerlingen
groepDi
8. 14 januari

vanaf 19.00 uur
Open avond

Di 14 januari
vanaf 19.00 uur

lokalen, doe mee met leuke

Open avond

Locatie
Bredius
activiteiten
en stel al je vragen
Wo 15 & Do 16 januari
aan docenten en leerlingen.
van 19.00 − 21.30 uur

Minkema College

Locatie
Bredius
Locatie
Schilderspark
ZaWo
18 januari
15 & van
Do 16
10.00 − 15.00 uur

januari
van 19.00 − 21.30 uur

Locaties Minkemalaan
en Steinhagenseweg
Za 25 januari van
9.00 – 14.00 uur

Minkema
Open dag op College
beide locaties

Locatie Schilderspark
Za 18 januari van
10.00 − 15.00 uur

voor leerlingen
van groep
Locaties
Minkemalaan
8 en hun ouders. Er is een
en Steinhagenseweg
doorlopend programma met
Za 25presentaties,
januari van
open lokalen
9.00 en
– 14.00
uur
bijzondere
activiteiten.
met docenten
OpenMaak
dag kennis
op beide
locaties
en
leerlingen
en
wandel
voor leerlingen van groepdoor
onze gebouwen om de sfeer
8 en hun ouders. Er is een
te proeven.

Wellantcollege
Locatie Montfoort
Do 30 januari

Tussen 19.00 en 21.00 kunt
u de school bezichtigen,
presentaties bijwonen en met
leerlingen en leerkrachten in
gesprek.

doorlopend programma met
presentaties, open lokalen
en bijzondere activiteiten.
Maak kennis met docenten
en leerlingen en wandel door
onze gebouwen om de sfeer
te proeven.

Wellantcollege
Locatie Montfoort
Do 30 januari

Tussen 19.00 en 21.00 kunt
u de school bezichtigen,
presentaties bijwonen en met
leerlingen en leerkrachten in
gesprek.

Zoals gebruikelijk zijn onze bezorgers eind 2019 bij u langs geweest met de kaartjes
‘De bezorger van De IJsselbode wenst u prettige feestdagen’.
Ook dit jaar zitten aan de nieuwjaarskaarten van de bezorgers kortingsbonnen vast van
ondernemers uit Haastrecht, Montfoort en Oudewater. De lokale ondernemers doen u hiermee
een leuke aanbieding, die u in de maand januari kunt besteden. Een extra cadeautje dus voor u
als lezer van De IJsselbode en als trouwe lokale consument.
Heeft u deze kaartjes via de bezorger gemist, dan kunt u ook de kortingsbonnen hieronder
gebruiken. En profiteer zo alsnog van de mooie aanbiedingen van de ondernemers.

SHOP LOKAAL EN PROFITEER VOLOP VAN AL DE KORTINGEN!
Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Op de
herencollectie van
Calvin Klein en Hom

20% korting LINGERIE
Vlasakker 15 | Montfoort | beautyplazamontfoort.com | 0348-508194
Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort | beautyplazamontfoort.com | 0348-508194

LEEUWERINGERSTRAAT 32 • 3421 AC OUDEWATER • 0348-567400
Geldig op ma en wo t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Tegen inlevering van deze bon

Bij verlenging of nieuw abonnement
20% KORTING op accessoires

Geldig t/m 31 januari 2020

Leeuweringerstraat 26-a | Oudewater
0348-769126 | oudewater@optie1.nl
Vlasakker 15 | Montfoort | sunplaza-montfoort.nl | 0348-508194

BESTEL JE WIJN ON-LINE

WWW.OPTIE1OUDEWATER.NL
Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

www.proefenplezier.nl

5,-

korting

Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort | jolibebe.nl | 06-21227003

Begin het nieuwe jaar goed!

Haastrecht
Vlasakker 15 | Montfoort | demasseurvoorjou.nl | 06-21227003

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

Online oo kortingscode
ik dan de EAR
ru
b
e
g
NEWY
Gasthuissteeg 7, Oudewater
www.karmakleding.nl

Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

10 % korting
op het hele aankoopbedrag!
Geldig tot 31 januari 2020 bij inlevering van deze bon
Korte Havenstraat 24 | Oudewater | 0348-561401

20% KORTING OP ÉÉN ARTIKEL
NAAR KEUZE
Geldig t/m 15 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Gebruik de kortingscode:
bestewensen2020
Bij besteding vanaf e 50,-

Vlasakker 15 | Montfoort | medischpedicuremandytalsma.nl | 06-40864014

Vlasakker 15 | Montfoort | schoonheidssalonlotte.com | 06-20373929

Ontdek ons alvast op www.welkoop.nl
Haastrecht Provincialeweg Oost 34a

Geldig t/m 31 januari 2020 tegen inlevering van deze bon.

Vlasakker 15 | Montfoort | shapeplaza-montfoort.nl | 0348-508194

10 % korting op de totale rekening*
* 1 bon per tafel en niet geldig in combinatie
met andere acties - en voor feesten en partijen.
De aanbieding is geldig van 9 t/m 31 januari 2020
Hoogstraat 152 | Haastrecht | 0182-501361

LI NGE
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Kasbergen en Van Vliet winnen BOGRO/SVO-clubkampioenschap
Door het ontbreken van de toppers was het wellicht een enigszins gedevalueerd
kampioenschap, maar de spanning om de algemene clubtitels van SVO zal
zelden zo groot zijn geweest als bij de titelstrijd die afgelopen zaterdag op de
Vechtsebanen werd geschaatst. Uiteindelijk waren het Joyce van Vliet en
Sander Kasbergen - beiden wonnen ze de 500 meter - die het BOGRO/
SVO-kampioenschap op de 1500 meter in hun voordeel beslisten.
Kasbergen deed dat door de 1500 nipt te winnen van de licht geblesseerde
Freek Wiltenburg en Tim Streng. Joyce van Vliet moest de winst op de mijl laten
aan Demi Benschop, maar wist het verschil zodanig te beperken dat ze na
afloop de hoogste trede van ereschavot kon betreden.
Zoals gezegd ontbraken de toppers
in Utrecht. Stan van Vliet, nationaal
topper bij de B-junioren, trainde in
Inzell en marathontalent Tom van Vliet
had zich afgemeld. Hij nam op
Nieuwjaarsdag deel aan de Nederlandse
Kampioenschappen marathon bij de
beloften. Gerwin Coljé richt zich op zijn
maatschappelijke carrière en heeft
momenteel weinig zin om wedstrijden te
schaatsen.
De strijd om de titels ging dus tussen
schaatsers die af en toe nog een
wedstrijdje meepakken, maar die geen
ambitie meer hebben om de nieuwe
Sven Kramer of Irene Wüst te worden.
Bij de jeugd heeft SVO nog wel
schaatsers voor wie wellicht een mooie
schaatstoekomst gloort. Zo schaatst
Joep Stubbe momenteel sterker dan
ooit, maar ook deze C-junior ontbrak in
Utrecht vanwege een trainingskamp in
het Duitse Erfurt. Hetzelfde gold voor
ploeggenoot Anne Murk.

Niels Ott

Voor de masters werd er geen
afzonderlijk kampioenschap geschaatst
en ze moesten het dus tegen de jonkies
opnemen. Lettie Zwanenburg, wereldkampioene in haar leeftijdsklasse, werd
in het algemeen kampioenschap zelfs
nog vierde en schaatste vooral een
ijzersterke mijl.
De 75-jarige lichtgeblesseerde Kees
Verdouw, vorige weekend verbeterde hij
nog het wereldrecord op de 3000 meter
in zijn leeftijdsklasse, schaatste een sterk
toernooi, maar kwam uiteraard tekort
op de SVO-mannen die zo’n halve eeuw
na hem werden geboren.

Jeugd- en toerschaatsers

Start jeugdschaatser

Junioren en pupillen

De titel bij het gecombineerde toernooi
voor C-junioren en pupillen ging nu naar
Niels Ott uit Montfoort, die zijn
plaatsgenoot Cas van Deuren ruim
voorbleef. Mike Houdijk eindigde als
sterkste pupil op de derde plaats.
Bij de meisjes ging de titel naar
Isa van Beek. Tweede werd Nienke
Oosterlaken. De B-pupil verbeterde voor
de derde keer op rij haar persoonlijk
record op de 500 meter.
Bij de meisjes junioren werd C-junior
Fleur Visser tweede. Ze schaatste op
basis van haar eerder geschaatste tijden
bij de junioren A-B mee. De wedstrijd
werd gewonnen door Rianne Coljé,
die op beide afstanden ruim de snelste
was. In het algemeen kampioenschap
over alle categorieën eindigde de
Snelrewaardse op een verrassende derde
plaats. Niek Bijman won de wedstrijd bij
de jongens voor de ook prima rijdende
Jop van der Laan en Berry ten Hoeve.

Er werd ook een SVO-kampioenschap
geschaatst voor de jeugdschaatsers van
SVO. De titels gingen naar Daphne van
Kooten en Lars Oosterlaken.
Van Kooten is een absoluut talent en
toonde dat maar weer eens met haar
tijden op de 100 en 300 meter. Haar
14.22 en 38.52 doen niet onder voor
de tijden van veel wedstrijdschaatsers.
Isa van den Berg en Emy Dolleman
werden tweede en derde.
Bij de jongens won de ook shorttrackende Oosterlaken beide afstanden.
Micha Boef en Rens van Zuilen
flankeerden hem op het podium.
Het is inmiddels traditie dat ook de
toerschaatsers strijden om de
SVO-clubkampioenschappen.
Arie Gelderblom prolongeerde zijn titel
en versloeg Ad Kemp en Benno van
Vliet. Martine Snoek nam bij de titel
over van Roos van Mastwijk, die de
overstap maakte naar het
wedstrijdschaatsen.
De BOGRO/SVO-clubkampioenschappen werden afgesloten met een
bijna middernachtelijke ploegenachtervolging. Het Team Frysk, met
Wim Zwanenburg, Martine Snoek en
Rianne Coljé, schaatste de snelste tijd.
Na afloop werden de prijzen, onder het
genot van JUMBO-oliebollen, uitgereikt
door SVO-bestuurslid Anja van der
Laan. Dat het toen wel tijd werd om
‘Oudewaterwaarts’ te keren werd wel
duidelijk uit het feit dat de ijsmeesters de
lichten van het ijsstadion doofden.
Het was mooi geweest!

Joyce van Vliet en Sander Kasbergen, de SVO-clubkampioenen

Inzell en Erfurt

C-junior Joep Stubbe schaatste tijdens de Last-2019 Race in Erfurt persoonlijke
records op de 500 en 1500 meter. Met 42.12 en 2.09.81 was hij ook overall de
snelste van het deelnemersveld. Anne Murk kwam tot 47.55 en 2.33.00. Stan
van Vliet, in Inzell ter voorbereiding op de belangrijke wedstrijden in het tweede
deel van het seizoen, schaatste tijdens International Races met 37.53 en 1.13.08
SVO-clubrecords op de 500 en 1000 meter.
Op de tweede wedstrijddag waren de omstandigheden door de extreem hoge
luchtdruk van 1040 te slecht om zijn clubrecord op de 1500 meter aan te
scherpen. Zijn 1.52.73 was echter wel de snelste SVO-seizoentijd.

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

Kampioenen bij de VCH
VCH meisjes C

Op zaterdag 7 december zijn de meisjes
C (12-14 jaar) van volleybalclub VCH uit
Haastrecht voor de tweede keer op rij
kampioen geworden onder leiding van
Manon van Vliet. De meiden wonnen
hun laatste wedstrijd met 3-1 van Jupiter
(Oudewater). Vanaf januari zullen zij de
volgende stap gaan maken: meisjes B.

VCH mini’s van niveau 3

Op zaterdag 14 december zijn de mini’s
van niveau 3 (leeftijd 8 jaar) kampioen
geworden onder leiding van Kelly
Stolwijk. Met 7 punten meer dan de
nummer twee is dit een hele knappe
prestatie! Vanaf januari zullen deze
kinderen een niveau hoger gaan spelen.

Wil je ook komen volleyballen?

Jupiter Meiden
N4 kampioen
De meiden van volleybalvereniging Jupiter uit Oudewater hebben in de najaarscompetitie gespeeld tegen vijf andere teams uit de regio op niveau 4. Na een spannende
competitie viel in de laatste thuiswedstrijden de beslissing. De meiden waren op hun
best en met de aanmoedigingen vanaf de tribune wonnen ze alle drie hun wedstrijden.
Daarmee kroonden ze zich tot kampioen en kregen de medailles omgehangen.

Jupiter verenigingentoernooi
Vrijdag 27 december werd in sporthal
De Noort Syde het jaarlijkse
verenigingen/bedrijventoernooi van
Jupiter gehouden. Zoveel mogelijk
sportclubs, familie-, vrienden- of
personeelsclubjes uit Oudewater en
omgeving werden in de gelegenheid
gesteld om een avondje gezellig te
volleyballen.
De belangstelling was, zoals gewoonlijk,
weer groot. Met tien teams was de
sporthal weer goed gevuld. In twee
poules van vijf werden de sportieve
degens gekruist. Plezier stond in deze
vaak spannende wedstrijden bovenaan.
De poules werden gewonnen door Avant
1 en Stef.
In de beslissende finale was het team van
Stef uiteindelijke de sterkste.
Voordat alle teams de beschikbaar

gestelde bittergarnituur hadden genuttigd
en het verspeelde vocht weer was
aangevuld, was in de uitermate gezellige
sportbar Overtime van sporthal De Noort
Syde het middernachtelijk uur al lang
weer voorbij.
Wil je ook meedoen met je clubje: in
2020 is het verenigingentoernooi op
vrijdag 18 december.
De volledige uitslag is als volgt:
1.
Stef
2.
Avant 1
3.
Fun4six
4.
Avant 2
5.
Unio
6.
Team van Gerrit en Joop
7.
KPJ/Sjoud
7.
WAV Service 1
9.
Boerendag
10.
WAV Service 2

Kijk dan op www.volleybalclubhaastrecht.
nl voor meer informatie.

Nieuwe trainer voor zowel de SPV mannen als vrouwen
Met het vastleggen van René Eyra en
Kees de Jong is voetbalvereniging
SPV’81 weer verzekerd van trainers
voor het nieuwe seizoen.
Na het besluit van Gert Alblas om aan
het einde van dit seizoen te stoppen bij
de vierdeklasser uit Polsbroek is er
binnen eigen gelederen een passende

opvolger gevonden. Na enkele jaren
trainer te zijn geweest van jeugdteams en
het vrouwenteam, is René Eyra benoemd
als hoofdtrainer voor de herenselectie.
Eyra is al eerder verbonden geweest aan
SPV. In 2011 heeft Eyra als speler/
interim trainer al enige tijd voor de
selectie gestaan.

Ook voor de vrouwenselectie is een
nieuwe trainer aangesteld.
Het damesteam van SPV’81 gaat met
Kees de Jong uit Schoonhoven het
nieuwe seizoen starten. De Jong heeft
een lange geschiedenis als vrijwilliger bij
vv Schoonhoven waar hij ook als
scheidsrechter aan verbonden blijft.

TTV de Schans 2
najaarskampioen
2019
Tafeltennisteam 2 van TTV de Schans
had het niet makkelijk in de najaarscompetitie. Tot de laatste dag wisten Henny,
Jan en Ewald niet of ze kampioen
zouden worden. Zelf hebben ze hun
uiterste best gedaan. Ze behaalden 69
punten uit tien wedstrijden.
Nu was het wachten op REGA uit Nijkerk,
die de laatste wedstrijd een paar dagen
later moesten spelen. Hun totaal kwam
uit op 68 punten. Het was heel
spannend, maar De Schans trok dus aan
het langste eind.
De bloemen werden later uitgereikt door
de voorzitter van De Schans.
In het voorjaar 2020 gaat dit team als
duo-team naar de 2e klasse.
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In de juniorencategorie pakte Reinier Overbeek
(Benschop) deze prijs met een straatlengte voorsprong
en ook in de meisjescategorie was het verschil groot in
het voordeel van Laura Maaijen (Haastrecht).
De jongens was de spannendste categorie voor wat
betreft het De Samenwerking-klassement.
Guus Hoogland (Montfoort) trok hier uiteindelijk aan
het langste eind.

Terugblik en vooruitzien

In het voorbije decennium is de organisatie van de
Hollandse polsstokbond op nieuwe poten gezet en staat
de organisatie als een huis. Spreekstalmeester Eelco
Tigchelaar maakte daar gewag van en doelde daarbij
mede aan de realisatie van een tweetal nieuwe
schansen in Zegveld en Kockengen. Ook kon hij niet
nalaten de loftrompet te steken over de sportieve
prestaties van de Hollandse springers in relatie tot die
van de Friezen. Vier Nederlandse kampioenen kwamen
het achterliggende jaar uit de Hollandse stal.
(En de vijfde kwam uit Groningen!).
Ook waren er waarderende woorden voor
bestuursleden en coaches die een stapje terug zetten.
Zo werd scheidend voorzitter Erik Bos uitgeluid, werd
de afwezige Arja Helmes genoemd als trainster die
eveneens een stapje terug gedaan heeft en kondigde
Tigchelaar aan dat het vertrouwde commentaargeluid
van Wim Oskam voorlopig niet hoorbaar zal zijn
wegens een sabbatical.
Gelukkig kon bij aanvang van de bijeenkomst gemeld
worden dat er nieuwe trainerslicenties waren behaald.

Het De Samenwerking-klassement
leverde een vol podium op.

Bokalen

De Willem Brouwer-bokaal ging dit keer naar
Thalina van der Wind. Zij verbeterde gedurende het
seizoen de meeste persoonlijke records.
Willem Brouwer is degene die rond 1960 het polsstokspringen ‘importeerde’ in onze streek toen hij als
verslaggever bij de Schoonhovense courant kwam
werken. Ook de naam van Bert Hertog wordt in
polsstokspringland nog steeds met respect genoemd
vanwege de vele publicaties in de vroegere krant Rijn
en Gouwe. De naar hem genoemde bokaal werd door
zijn weduwe overhandigd aan vijf winnaars uit de
tweede klasse, te weten Jake van Dam, Doriene de
Vos-de Wit, Corné de With, Jochem Kamphof en
Hanna Stigter.
De springers gaan nu in voorbereiding op het nieuwe
seizoen, dat begin mei van start zal gaan.

De Samenwerking-klassement
7 beste sprongen over 2019
Senioren; Jaco de Groot
Dames: Dymphie Baas
Junioren: Reinier Overbeek
Jongens: Guus Hoogland
Meisjes: Laura Maaijen

145.44
112.52
140.24
122.04
95.12

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

Gevraagd

Hulp in de
huishouding
in Hoenkoop

SALES SUPPORT MEDEWERKER

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Profiel:
• Zorgvuldig en secuur werken is een must
• Ervaring met computers
• Goede kennis van Engelse taal
• Ervaring met een fotobewerkingsprogramma is een pre

BROCANTE

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

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

Grenen& India-meubelen

en nog veel meer…

Geïnteresseerd?
Stuur je reactie met CV naar: info@brinklicht.nl t.a.v. Eduard Brink
www..brinklicht.nl: het adres voor design lampen & verlichting
Veldzigt 30a, 3454 PW De Meern

KOOP,
HET ADRES VOOR VER
D VAN
OPSLAG EN ONDERHOU
UW WINTERBANDEN!

ANTIEK

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

Salarisindicatie: afhankelijk van ervaring en opleiding.

OUDEWATER - GAREN 32

Wekelijks op
maandag
voor zo’n 4 uur
Interesse?
Bel 06-51916519

:
VAN STUDIE
GESWITCHT? TUSSENJAAR?
Brink Licht zoekt

Functie taken:
• Ondersteunen van verkoop binnendienst
• Aanmaken van artikelen in computersysteem
• Artikelonderhoud en prijzen aanpassen
• Communicatie met leveranciers
• Ondersteunen van logistiek

NIEUW IN DE VERKOOP

www.vlistbrocante.com

Fantastisch gelegen ROYAAL 4-KAMERAPPARTEMENT (type maisonnette) met
panoramisch vergezicht over het
polderlandschap. Gebouwd in 2011 van
hoogwaardige en duurzame materialen.
Gesitueerd op de derde en vierde verdieping in een
complex van 23 appartementen met lift, fraai
aangelegde gemeenschappelijke tuin en voldoende
parkeergelegenheid in de directe omgeving. Totale
gebruiksoppervlakte ca. 125 m², inhoud ca. 492 m³.
Indeling
Via trap of lift naar derde verdieping:
royale entree/hal, toilet, ruime slaapkamer, moderne
badkamer met inloopdouche, wastafel en 2e toilet,
riante living met veel lichtinval, luxe keuken met
werkeiland, inductiekookplaat, afzuigkap, koelkast,
vriesladenkast, vaatwasser, oven en magnetron,
entree naar ruim balkon over de gehele breedte
(ca. 13 m²) met prachtig uitzicht, de hele verdieping
is voorzien van een PVC-vloer met vloerverwarming;
via vaste trap naar vierde verdieping:
een royale slaapkamer met veel lichtinval, bergkast
met aansluitpunten voor wasmachine en droger,
bergkast met HRE-combiketel (2011) en mechanische
ventilatie box, nog een ruime slaapkamer en over de
gehele lengte veel bergruimte.
Er is een actieve VVE, de servicekosten zijn circa
e 138,00 per maand.

Koopsom e 438.000,- k.k.
VERKOOPPROCEDURE:
Wilt u in aanmerking komen voor dit appartement,
dan dient u uiterlijk 20 januari 2020 vóór 12.00 uur
een inschrijfformulier in te leveren bij De Woningraat.
Dit formulier is verkrijgbaar bij De Woningraat,
Kapellestraat 19 te Oudewater. Het formulier is ook te
downloaden via de website van De Woningraat (indien er
meerdere inschrijvingen zijn, zal er een loting plaatsvinden).

Gratis (fiscale)
check voor
ondernemers
Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8
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Wat zou jij doen?
Kruip in de huid van onze spoedzorgcollega’s

De komende weken geven we online aandacht aan het werk van onze medewerkers op de
SpoedEisende Hulp. In deze miniserie dagen we je uit om in de huid te kruipen van onze spoedzorgcollega’s. Waar lopen zij dagelijks tegen aan, welke afwegingen moeten zij maken en welke regels
moeten zij volgen om 24/7 de juiste zorg te leveren aan íedere patiënt?
“Hé, wat zou jij doen?
Ik werk op de SpoedEisende
Hulp en het is echt ontzettend
druk vandaag. Alle 15
behandelkamers liggen
vol. En de wachtkamer ook.
Meneer A is aan de beurt.
Hij wacht al 2 uur en heeft
flinke buikpijn. Hij zou graag
snel geholpen willen worden,
want hij is met zijn dochter
en die viert vandaag haar
verjaardag. Maar nu meldt
meneer B zich. Hij heeft erge
last van pijn op de borst en is
benauwd.”
Wie help ik verder in de
behandelkamer, meneer A of
meneer B? Wat zou jij doen?

SPOEDZORG GHZ
Als je een acuut gezondheidsprobleem hebt, stuurt je huisarts of
een waarnemend arts van de Huisartsenpost (HAP) je door naar
onze SpoedEisende Hulp (SEH). Op deze afdeling kun je terecht voor
allerhande spoedeisende hulpvragen. Dit is bijvoorbeeld een gebroken
pols, maar kan ook een bloedvergiftiging of een hartaanval zijn. Bij zeer
levensbedreigende aandoeningen bel je 112 voor een ambulance. Je
kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij ons terecht.

Binnenkort online

Binnenkort online

e
an d
Ontdek wat ik
of sc ode
QR c
zou doen op
ghz.nl/watzoujijdoen

JIJ KUNT ÓÓK LEVENS REDDEN!

Kom op donderdagavond 30 januari in actie tijdens onze
reanimatie workshop. In een paar uur leer je de basis van
het reanimeren en hoe je een AED moet gebruiken. Zo weet
jij straks hoe je in die eerste cruciale seconden kunt helpen!
Meld je aan via communicatie@ghz.nl. Je krijgt van ons
een bevestiging en meer informatie over de workshop.
Let op, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Welke keuze zou jij maken? Kijk op www.ghz.nl/watzoujijdoen

Volg ons ook op:

