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Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Heksenmeppers organiseert 50+tennis
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Vernieuwing Oudheidkamer Montfoort
Eerste voorwedstrijd Turn2gether
Linschoten wint streekderby

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

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

Gespecialiseerd in
haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten!

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

www.karinshaarboutique.nl

Deze week als bijlage:
de Carnavalskrant van Montfoort
tfoort
Carnavalskrant van Mon
www.lesboutonniers.nl
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Opening Koeneschans
met wereldprimeur
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Woensdag 6 februari waren 65 genodigden bij de Koeneschans getuige van
een wereldprimeur! Dit aldus twee jonge ondernemers die technisch iets
unieks realiseerden (zie onder). Deze middag werd namelijk bovengenoemde
schans door wethouder Leon de Wit op feestelijke wijze heropend.
Waarmee de projectgroep 'Beleef de Vlist' een stukje lokale geschiedenis
weer zichtbaar maakte.
Een wereldprimeur daarbij is de
ontwikkeling en ingebruikname van
een Virtual Reality-paal.
Via een vaste VR-bril, te verbinden met
de eigen smartphone, is de historie alhier
nu gewoon zelf te beleven. Waarbij zowel
in het heden als in het verleden
rondgekeken kan worden. En waarmee
een koppeling is gemaakt tussen
omgeving, info en een mooie verbeelding
van de schans in het Rampjaar 1672.
De middag werd geopend door mevrouw
Evelien Masselink van het Erfgoedhuis
Zuid-Holland en de projectgroep
'Beleef de Vlist'. Zij meldde blij te zijn met
de grote belangstelling. Nooit was het
volgens haar zo druk op de Koeneschans.
Later hoorde we van haar dat zowel
omwonenden als ondernemers bij de
projectstart waren betrokken. Via een
bewonersavond in Vlist om verhalen uit
te wisselen. En middels een ontbijt met
ondernemers die PR-kansen zagen, maar
ook wilden gaan bijdragen. Zo werd een

door Rein Versluis

connectie gemaakt met dit prachtige
stukje historisch erfgoed.
Na haar voerde wethouder Leon de Wit
van de Gemeente Krimpenerwaard het
woord. Hij vond dit de mooiste plek van
Vlist en één van de mooiste van onze
hele gemeente. Als burger kwam hij hier
al graag en verdiepte hij zich reeds in de
historie. Als bestuurder bleek hij verheugd
dat de Koeneschans nu weer zo prachtig
in beeld was gebracht. Ook met de
opening van de Boezemmolen was
eerder al een stukje beleving van ons
erfgoed vormgegeven. Een volgende
piketpaal hierbij was volgens hem de
opening vandaag van deze mooie
toeristische trekpleister in het zompige
veen. Waarmee hij met dank aan diverse
instanties die dit mogelijk maakten,
ons en komende bezoekers veel plezier
wenste.

Ingebruikname VR-paal met bril door
wethouder Leon de Wit (foto Floris
Schleplitz, Efgoedhuis Zuid-Holland).
Vervolgens nam Marielle Hendriks,
kersverse directeur van het eerdergenoemde Erfgoedhuis, de microfoon
in Café de Vlist. Zij vierde met ons de
voltooiing van het project 'Beleef de Vlist',
waarin de geschiedenis van de Oude
Hollandse Waterlinie, zichtbaar is
gemaakt voor het publiek. Volgens haar
een unieke samenwerking tussen 'groen'
en 'erfgoed' met als doel: de publieksbeleving te versterken van dit schitterende
gebied, zonder de karakteristieke rust aan
te tasten. Zij vond dat de initiatiefnemers
hier met vlag en wimpel in geslaagd
waren. En dat er samen met ondernemers, bewoners en bestuurders, een
aantal mooie belevingsverhogende
activiteiten waren ontwikkeld.
1. De nieuwe zitbank op de
Koeneschans die de mogelijkheid
geeft om even bij te komen tijdens
een fiets- of wandeltocht en te
genieten van het mooie uitzicht
op Schoonhoven.

Informatieavond dementie trekt
volle zaal in Antoniushof
andere plaatsen in Nederland en heeft
veel vergelijkingsmateriaal.
Montfoort, die bij SWOM zelfs een eigen

Nieuw in Oudewater?
het stadsbestuur nodigt u uit

In de achterliggende maanden heeft Oudewater een aantal nieuwe inwoners
ingeschreven. Al deze mensen hebben een uitnodiging ontvangen om
persoonlijk kennis te komen maken met burgemeester Pieter Verhoeve
en de wethouders Bob Duindam, Walther Kok en Bas Lont.
Het college heet de nieuwe 'geelbuiken'
op dinsdag 12 februari om 20.00 uur
welkom op het stadhuis.
Naast een woord van welkom delen de
collegeleden ook praktische informatie
over de stad met hun nieuwe burgers.
En natuurlijk zijn zij nieuwsgierig naar de
eerste ervaringen van de nieuwkomers

in hun nieuwe woonomgeving.
De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur
in het stadhuis aan de Visbrug 1
(zijingang Kapellestraat).
Nieuwkomers kunnen zich nog steeds
aanmelden voor de kennismaking.
Even bellen of mailen naar 0348-428622
bestuurssecretariaat@oudewater.nl
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Gillissen is inmiddels een bekende in
Montfoort, omdat hij hier al voor de
vierde keer sprak. Hij spreekt ook in
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Freek Gillissen (59) Verpleegkundig consulent dementie van het
Alzheimer-centrum VUmc, was afgelopen donderdag in Montfoort.
In de Antoniushof sprak hij met zo'n zestig geïnteresseerden over zorg voor
mensen met dementie. "Montfoort is een van de weinige gemeenschappen,
die zo actief participeert in de zorg voor mensen met dementie", zegt hij.
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door Sjoukje Dijkstra

dementieconsulent in dienst heeft, loopt
volgens Gillissen wel voorop als het gaat
om dementiezorg.
"Ik heb bij geen andere gemeente gezien
dat ze een dementieconsulent in dienst
hebben", aldus Gillissen, die hiermee
refereert aan dementieconsulent Marjon
de Jong van SWOM. "Daarmee is
Montfoort wat mij betreft een soort
Asterix en Obelix stad die voorop loopt.
Dat vind ik een compliment waard."
Dementieconsulent Marjon de Jong
van SWOM neemt het compliment
glunderend in ontvangst. Ze vertelt dat ze
al ruim zes jaar, iedere eerste donderdag
van de maand zo'n avond organiseren
voor mantelzorgers, vrijwilligers en
hulpverleners. "Wat ik altijd hoop, is dat
mensen naar huis kunnen gaan met
twee tips of adviezen."
Ze vindt het belangrijk om het taboe te
doorbreken. Volgens haar blijven mensen
thuis te lang tobben. "Dat is erg jammer,
want met een klein beetje hulp wordt
het leven prettiger. Ik kom nog steeds bij
mensen, met wie het niet meer mogelijk
is het gesprek aan te gaan. Dan denk ik:
'Waarom niet drie jaar eerder?'

vervolg op pagina 11

Nieuwkomers zijn vanavond welkom op het stadshuis op de Visbrug (foto: Ria de Wit).
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KERKBERICHTEN

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroek en Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488
www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

NED. HERVORMDE KERK
Zo 17: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. F.A.J. Heikoop

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. J.W. Verboom

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 17: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Prop. J.A. de Kruijf
16.00 uur Ds. G.H. Vlijm
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 17: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 17: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 17: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 17: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Za 16: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 17: 10.00 uur Eucharistieviering
13.00 uur Doopviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 17: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

De PKN Gereformeerde kerk in Waarder
organiseert samen met de organisatie
Medair op zondag 17 februari vanaf
18.30 uur een kerkdienst met het thema
‘Driemaal recht!’. Medair is een organisatie
die hulp brengt bij verwaarloosde
gemeenschappen die getroffen zijn door
natuurrampen, conflicten en andere
crises. Het belooft een mooie dienst te
worden met onze band Route ‘77.
Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!

VRIJDAG

22
-

Bijbelstudie Romeinenbrief

Op donderdagavond 14 februari
wordt vanaf 19.45 uur de
Bijbelstudieavond van een reeks studies
over de Romeinenbrief vervolgd.
De Bijbelstudie zal plaatsvinden op de
zolder bij Dorp 35 in Polsbroek.
Evangelist en bijbelleraar Johan van
Ooijen zal verder gaan spreken vanuit de
Romeinenbrief. Deze avond wordt
Romeinen hoofdstuk 13 besproken.
Het doel van de avonden is dat de bijbel
open gaat en wij vers voor vers gaan
onderzoeken wat God door zijn Woord
ons gaat vertellen, zodat er een groei in
kennis, geloof en ervaring kan
plaatsvinden. Ook al heb je voorgaande
avonden gemist is het geen probleem om
aan te sluiten. Heeft u vragen of wilt u
meer informatie: info@zipfestival.nl of
0182-309626.

Vaderhartdag

Zaterdag 16 februari is er van
09.30 tot 16.30 uur een dag over het
‘Vaderhart van God’ in het gebouw
Dorp 35 te Polsbroek.
Deze dag wordt georganiseerd door
stichting ‘Zing in de Polder’.
Een hele dag genieten als zoon of
dochter van de hemelse Vader. Onderwijs
en openbaring ontvangen over de relatie
met God de Vader! De spreker is Henk
Bruggeman. De toegang is gratis en is
voor iedereen, jong of oud, wel of niet
verbonden aan een kerk of gemeente.
Voor meer informatie: info@zipfestival.nl
of 0182-309626.

Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens
te Oudewater is gesloten van maandag
25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vOOr spOedgevallen Kunt u cOntact Opnemen met:
Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:
Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:
Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
De praktijkverpleegkundigen zijn voor hun spreekuur wel aanwezig.
Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!
Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

-

Februari

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

HAASTRECHT

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

MONTFOORT

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

OUDEWATER

ZATERDAG

23
-

Senioren Carnaval.
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur in het Atrium van
Het Antoniushof (zaal open vanaf 13.30 uur).

MONTFOORT

Bluesfestival. Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia
en het Grand Café*. Bluesliefhebbers kunnen
genieten van drie bands, op drie podia, in drie
verschillende stijlen, maar onmiskenbaar 100% blues!

HAASTRECHT

ZONDAG

24
-

Feest mee met Cas en Boelee.
Carnavalsspektakel vanaf 12.30 uur in het St. Joseph.

MONTFOORT

Country Café met Change of Key.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*.

HAASTRECHT

DINSDAG

26

Voorjaarsbloemen boetseren. Van 10.00 tot 12.00 en
van 14.00 tot 16.00 uur in het Kleiatelier, Cultuurhuis.
In het kleiatelier van Keramiekdocent Els Verseveld
maak je twee klaprozen, waarvan je er een mee naar
huis mag nemen. De andere klaproos is voor bij het
vier mei herdenkingsmonument. Voor iedereen vanaf
7 jaar. Opgeven via cultuurhuis@oudewater.

OUDEWATER

WOENSDAG

27
-

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

HAASTRECHT

Familiefilm: Coco Dancer. Vanaf 14.00 uur in
Filmtheater Concordia*. Disney-Pixars Coco is één
groot muzikaal en kleurrijk spektakel dat families uit
alle generaties met elkaar verbindt.
Ga samen met Miguel en zijn hond Dante op een
onvergetelijk avontuur naar een wereld vol
knotsgekke buitenbeentjes. Voor de vertoning van
Coco zie je de korte film Olaf’s Frozen Adventure.

HAASTRECHT

DONDERDAG

28
-

Filmavond: 20th Century Women.
Vanaf 20.15 uur in Filmtheater Concordia*.
Dorothea Fields (Annette Bening) voedt als
alleenstaande moeder haar tienerzoon Jamie alleen
op in Santa Barbara. Ze deelt een groot landelijk huis
met een rondtrekkende timmerman en
punkkunstenares Abbie.

HAASTRECHT

Ladies Night Special Edition met DJ Dave. Vanaf
21.00 uur in Leutbunker De Heeren van Montfoort.
Ook heren zijn welkom, mits verkleed als dame!

MONTFOORT

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

vervolg van de voorpagina

HUISARTSEN

DIERENARTSEN

HEKENDORP

Evenementenkalender

Kerkdienst ‘Drie maal recht!’
in Waarder

0348-563940
0182-502986

De maakster van het panoramabeeld
illustratrice Josefien Versteeg onder
passende plu.

2. De nieuwe steiger, die dankzij de
stichting Oude Hollandse Waterlinie
op het vestingeilandje uit de
17e eeuw gemaakt is, en waarmee
dus ook aan de varende recreanten
is gedacht.
3. De nieuw geplaatste infoborden op de
Koeneschans en aan de Slangeweg,
vormgegeven door ‘local’ Josefien
Versteeg van JOOS illustraties
(die ook aanwezig was), waar de
geïnteresseerde voorbijgangers meer
van kunnen leren over de unieke
cultuurgeschiedenis op deze plek.
Hendriks vroeg zich af hoe we het
historische verhaal van de Koeneschans,
als tastbaar overblijfsel van de verdedigingslinie tegen de Fransen, nu het beste
aan het publiek zouden kunnen vertellen?
Het antwoord bleek een VR-paal!
Gemaakt door Jurjan Rietveld van Big
Mouse Creative Concepting i.s.m. met
Rick Voll die al in de VR-techniek zat.
Zij meldden daar diverse maanden mee
druk geweest te zijn. Zo moest er een
verbinding worden gemaakt tussen de
echte omgeving en een verbeelding van
de situatie in 1672 via de illustraties van
Josefien plus aanvullende informatie.
Hiervoor werden o.a. opnames gemaakt
met een drone voor een prachtig
helikopterperspectief. En daar werden
dus tekeningen van de wallen, het
wachthuis en de soldaten mooi in
geïntegreerd. Met bril en mobiel een
totale VR-beleving, uniek in de wereld en
te activeren via www.verleden.nu
Marielle Hendriks noemde VR een heel
empathisch medium, een overtreffende
trap van film. Zij dankte ook nog de
Provincie Zuid-Holland, de stichting
Oude Hollandse Waterlinie, de gemeente
Krimpenerwaard en het Streekfonds
Krimpenerwaard, voor het vertrouwen in
dit mooie project en de fijne
samenwerking.
Na haar sprak ook Michiel Houtzagers,
als directeur van het Zuid-Hollands
Landschap nog tot de aanwezigen.
Hij meldde dat zij het huidige groene
schiereiland in de Vlist al 10 jaar geleden
aankochten. En heette ieder welkom op
‘ons eiland’. Houtzagers vond dat het

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje naar
de redactie van ‘De IJsselbode’,
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater
Op woensdag 30 januari 2019
BENTE Sophie
dochter van Arjan en Lizet de Boer
zusje van Sverre en Joah
Maarschalklaan 34
3417 SE Montfoort

mooi tot leven gewekt was en hersteld in
de oude glorie. Hij stelde dat de beste
bescherming van erfgoed wordt bereikt
als mensen zich er verbonden mee
voelen. En met die woorden droeg hij de
Koeneschans aan ons over. De middag
werd verder feestelijk omrand door de
Dotters. Via de verbeelding van de
aanhouding van prinses Wilhelmina van
Pruisen bij de Bonrepas. En door het
zingen van een prachtig lied over Vlist als
polderjuweel van het Groene Hart.

Dit met passende accordeonbegeleiding
door Ad van de Laan. Hierna toog het
legertje aanwezigen gewapend met
paraplu’s naar de doornatte
Koeneschans. Waar wethouder De Wit
de echte opening verrichtte door de
ingebruikname van de VR-paal met
VR-bril. Het afsluitend napraten en
bijkomen met een natje en een droogje,
geschiedde weer in Café de Vlist.

Op zaterdag 2 februari 2019
MYRA Gea Maria
dochter van Martin en Renske Treur
Kievit 70
5161 WZ Sprang-Capelle
Op dinsdag 5 februari 2019
SEPP Arend Wim
zoon van Arjan en Leonie van der Louw
Broertje van Isa en Fien
Kardeel 14
3421 KX Oudewater

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw geboortekaartjes door
DRUKKERIJ HENO laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
en de collectie geboorteboeken
wordt bij u thuis afgegeven.
Als u de geboortekaartjes minstens
zes weken van tevoren bestelt en u
geeft de juiste geboortedatum op ...
DAN DRUKT DRUKKERIJ HENO
DE KAARTJES GEHEEL GRATIS

12 FEBRUARI 2019

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

muziek
zang
theater
dans

PAGINA 3

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.

et
Eén prikbordje me
± 80 x 35 mm

Kinderkoor
Vocal Kids 6-10 jaar

MAATSCHAPPELIJKE INSTELLING ROOSENDAAL

Zing mee en treed op tijdens
de aubade op Koningsdag

Al sedert jaar en dag is in Haastrecht de stichting, destijds
genaamd ‘Het Armbestuur van Roosendaal’, thans ‘de
Maatschappelijke Instelling Roosendaal’ actief.
Het is moeilijk om de juiste leeftijd van de stichting te
achterhalen. Bij een onderzoek door de gemeente Haastrecht
bleek dat aan de stichting in het jaar 1711 door
Aaltje Moens, weduwe van Cornelis Jansz. Van Alphen
onroerend goed werd geïnstitueerd aan de armen van
Roosendaal. De stichting was werkzaam op maatschappelijk
gebied in samenwerking met de gemeente Haastrecht.
De Maatschappelijke Instelling Roosendaal werd door
de overheid aangemerkt als een bijzondere instelling van
weldadigheid, waardoor de armenzorg niet meer direct tot
de werkzaamheden van de stichting behoorde.

Maandag 15.15 - 16.15 uur

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

Kleutermuziek 4-6 jaar

Subsidieaanvraag Roosendaal.

Dinsdag 16.15 - 17.00 uur

De doelstelling van de stichting is thans:
Het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijke,
culturele en sociale leven in Haastrecht en Oudewater,
in het bijzonder in het gebied van de voormalige polder
Roosendaal.
De doelomschrijving van de stichting houdt in, dat personen
en instellingen, die in het werkgebied van de stichting wonen
of gevestigd zijn, een verzoek kunnen doen om toekenning
van subsidie.
De stichting geeft dit jaar personen en instellingen
in Haastrecht en Oudewater de gelegenheid tot het
aanvragen van subsidie.
Aanvraagformulieren voor toekenning van subsidie kunnen
worden opgevraagd tot uiterlijk 15 maart via het email adres:
m.i.roosendaal@kpnmail.nl

Duur: 6 lessen . Prijs: € 60,00
Start: 5 maart

Peutermuziek 2-4 jaar
Zaterdag 09.00 - 9.45 uur

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

muziekhuisoudewater.nl

KPJ Toneel presenteert:

Joop van Vliet B.V.

‘Kaviaar met Smeerkaas‛

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

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

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

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

zie onze site:
www.autobedrijfahles.nl
en

AHLES

Toyota Yaris 1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11
Toyota Corolla Verso 1.8 - 7 persoons . . . . . . . . ‘06
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco . . . . . . . . . . . ‘15
Citroën C3 1.4 Ambiance - automaat - 64.000 km ‘07
Suzuki Wagon R 1.3 - automaat - airco - 111.610 km ‘06
Opel Corsa 1.2 - airco - 164.000 km . . . . . . . . . ‘06
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . ‘07

W inter O pruiming

e 7.750,e 5.950,e 4.450,e 13.950,e 5.950,e 4.950,e 3.450,e 4.950,-

Rommel- / Boekenmarkt
Hoenkoopse Buurtweg 43
Zaterdag 16 februari
van 09.00 tot 13.00 uur

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

C.V. DE BLAUWBAADJES

Jan van Dommelen

brood- en banketbakker

VRIJDAG 15 FEBRUARI

Puur & lekker

s

Belegde Broodje

De broodspecialist...

Groot brood: volkoren, het beste brood,
zweeds witte brood, desem brood en dommelsdonker!
Broodjes: witte broodjes, tarwebollen, harde broodjes,
krentenbollen, ciabatta’s, croissants en ham-kaascroissants!

De banketspecialist...

rs van
De Stadsbakokme geving!
Montfoor t &
Jan Carla en Arjan van Dommelen
Hoogstraat 38 - Montfoort
0348-471283 - info@janvandommelen.nl

Gebak: Dommeltjes, tompoezen,
hazelnootschuimgebak,
appeltaart, mini gebakjes
Verjaardagtaart, foto taarten
logo taarten en bruidstaarten.
Knopenkoek met verhaal,
kackiekkoek-kaneel.

Vragen? Neem gerust contact op!
Bestel gemakkelijk online...

www.janvandommelen.nl

in de zaal van Muziekhuis Oudewater
19.30 - 22.30 uur Kleintje Carnaval Light
10 t/m 14 jaar (entree € 2)
CARNAVALSKLEDING GEWENST
Voor ouders is de foyer geopend!

ZATERDAG 16 FEBRUARI

15.00 uur Klepper open
16.00 uur Voorverkoop Toegangskaarten
Zaterdag 2/3 - € 20,00 - max. 4 kaarten p.p.

Helemaal Hollands, Bennie Solo en DJ Jelle
Zondag 3/3 - € 15,00 - onbeperkt

Marco den Hollander / Havenzangers 2.0 & DJ Bossie
Maandagmiddag 4/3 - € 15,00 - onbeperkt

Gebroeders Rossig / Vieze Jack & DJ Bossie
Maandagavond geen voorverkoop

Zaterdag 16 februari Kleintje Carnaval
21.00 uur de Klepper - m.m.v. FEEST DJ JORDY

VOL=VOL! - Toegang e 10,00
club111 leden met pasje gratis - geen toegang <16 jr
De wettelijke drank- en rookregels zullen gehandhaafd worden!

www.deblauwbaadjes.nl
https://www.facebook.com/cvde.blauwbaadjes
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Neem nou huiselijk geweld
Vorige maand liet de politie een
persbericht uitgaan onder de kop:
Veiligheidsrapportage 2018.
Daar viel nogal wat op af te dingen
(wat deze krant deed) en dat leidde
tot een goed gesprek met de beleidsmedewerker veiligheid en openbare
orde van de gemeente.
Het bleek, dat alle meldingen of
aangiften van misdrijf plus overige
meldingen zoals overlast door jongeren
waar de politie naar toe moest of voor
uitrukte de basis vormen van de lijstjes
met plussen en minnetjes over openbaar
geweld, poging inbraak en winkeldiefstal
en wat dies meer zij. Kort door de bocht
ging het dus niet over veiligheid, maar
over het aantal maal dat de politie
vanwege een incident naar Oudewater
moest komen: een nogal introspectieve
benadering. In totaal was dat in 2018
voor Oudewater 179 maal, en in 2017
was dat 177 maal geweest.
De criminaliteit, zo luidde de totaal
onverantwoorde conclusie, was dat 'de
criminaliteit' in Oudewater in een jaar
tijds met ongeveer één procent is
gestegen.
Zo werd afgelopen woensdag het
resultaat van een landelijk onderzoek
van het WODC over de jaren 2015 t/m
2018 naar het onderwerp 'huiselijk
geweld' gepubliceerd. Het biedt ons de
gelegenheid de betrekkelijkheid van de
cijfers die de politie over 2018 verstrekt
heeft vast te stellen. In Oudewater heeft

de politie in 2015 zeven keer iets uit
moeten doen op gevallen van huiselijk
geweld, in 2016 drie keer, in 2017 vijf
keer en in 2018 zes keer. De cijferaars
van de politie concluderen dat het aantal
meldingen in 2018 met 20% is
toegenomen. Vergelijk je de cijfers met
de totale onderzoeksperiode van het
WODC, dan is het juist 14% afgenomen.
En vergelijk je 2018 met 2016, dan is
het verdubbeld. Wij stellen andermaal
vast: een dergelijke manier van rekenen
schept onzin-uitkomsten.
De benadering van het WODC is een
heel andere: één van de belangrijkste
conclusies van het onderzoek is, dat er
geen aanwijzingen zijn voor een stijging
van huiselijk geweld en kindermishandeling in de loop der tijd, ook vergeleken
met vorige onderzoeksperiodes van vier
jaar. Hou je hem even vast? En ook bij
hen zijn de metingen over de tijd niet in
alle opzichten goed vergelijkbaar, en
willen de onderzoekers een paar slagen
om de arm gehouden. Van huiselijk
geweld wordt lang niet altijd (eigenlijk
maar heel zelden) aangifte gedaan, en
zodoende heeft het WODC op een
andere manier cijfers verzameld: 19.000
willekeurige mensen (ruim één procent
van de bevolking!) zijn bevraagd, er is
onderzoek gedaan naar bevindingen van
huisartsen, maatschappelijk werk,
scholen, ja, en ook de politie, en dat alles
in hoeveelheden die de resultaten
statistisch significant maken. Waarbij dan

door Otto Beaujon

toch nog die slag om de arm.
5,5% van alle 17 miljoen Nederlanders
heeft de afgelopen onderzoeksperiode
van vier jaar met een vorm van huiselijk
geweld te maken gehad, dat zijn er
750.000. Bij 41% was dat meer dan
eens, en bij 20% van hen was het
huiselijk geweld structureel. Een gezin
kan natuurlijk ook tijdens de onderzoeksperiode juist vanwege het huiselijk geweld
uit elkaar gevallen zijn, dat is zo'n slag om
de arm. En 100.000 kinderen onder de
17 jaar zijn jaarlijks slachtoffer van
huiselijk geweld. Omdat de 17-jarige
verjaart, verschuift de slachtoffergroep,
vandaar een jaarlijkse meting in plaats
van eenmaal per vier jaar, nog zo'n slag
om de arm.
Het huiselijk geweld verschilt van stad tot
platteland, van arm tot modaal en rijk,
naar religie, naar opleiding, maar het kan
achter elke voordeur voorkomen.
Mag je uit de landelijke gemiddelden
conclusies voor Oudewater trekken?
Hoogstens dat ook hier met
mathematische zekerheid huishoudelijk
geweld plaats vindt, net als bij proefdieren die met te veel in een kooitje
zitten. Waren het er de afgelopen vier
jaar omstreeks 550? Hebben hier het
afgelopen jaar ongeveer 60 kinderen
onder de 17 te maken gehad met kindermishandeling? Dat het gebeurt staat vast,
maar hoe vaak? Te stellen dat het
huiselijk geweld in Oudewater met 20%
is toegenomen is echt lariekoek.

Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck
goedgekeurd

door Trudie Scherpenzeel

Het belangrijkste agendapunt van de raadsvergadering van afgelopen donderdag
was het beeldkwaliteits-plan Oranje Bolwerck.
Het complex gaat 52 appartementen tellen, waarvan 10 voor starters,
in het voorstel 45 vierkante meter groot en voor een prijs van 150.000 tot
180.000 euro k.k. Daar was in het forum al tegen geageerd, want het coalitieakkoord rept van 150.000 vrij op naam.
De Onafhankelijken dienden twee
amendementen in. In het ene werd die
koopprijs weer op het oorspronkelijke
bedrag gesteld. In het tweede
amendement werd het vloeroppervlak
van de starterswoningen naar 50 meter
vergroot. Ter onderbouwing was ook
becijfering meegeleverd waar die extra
meters vandaan moesten komen.
Ook de Wakkere Geelbuik diende twee
amendementen in. Het eerste om het
aantal van 10 naar 20 te verhogen en
de tweede om de wethouder te
verplichten tot open aanbesteding van
het plan. Het CDA had vorig jaar al
eens via schriftelijke vragen aan de
wethouder gevraagd of de gemeente al
vastzat aan de ontwikkelaar van het
beeldkwaliteitsplan via al dan niet
vastgelegde afspraken. Na enig heen en
weer had de wethouder in de laatste
beantwoording toegezegd om een
eventueel koopcontract bij het beeldkwaliteitsplan te zullen voegen. Dat zat
er dus niet bij en de wethouder stelde
wel voor om met dezelfde ontwikkelaar
verder te gaan in de uitwerking.
VVDenD66 waren in hun nopjes met

het plan.
CU/SGP tenslotte vonden dat er niet
meer aan het plan moest worden
gesleuteld om het ‘verdienmodel’ niet in
gevaar te brengen en vroeg wat de
gemeente eraan ging verdienen (verkoop
van de grond (red)). Het bijzondere was
dat al deze amendementen en vragen
eigenlijk niet met het beeldkwaliteitsplan
te maken hadden (daar was iedereen
voor) maar met de verdere uitwerking
daarvan, die in de vorm van een bestemmingsplan later nog aan de orde komt.
Zijdelings was er nog een verzoek van
SGP/CU om een stukje grond dat nu de
bestemming openbaar groen heeft en
grenst aan het protestantse kerkhof te
herbestemmen als kerkhof. Het ligt aan
de andere kant van de grote gracht en
grenst eigenlijk direct aan het bestemmingsplan Oranje Bolwerck.
Na een schorsing moest de wethouder
het boetekleed aantrekken voor wat
betreft de eerdere vraag van het CDA.
Hij beloofde het contract nog aan de
raad voor te leggen voor het wordt
getekend. Het CDA nam hiermee
genoegen.

Openbare aanbesteding zou veel te veel
vertraging opleveren was hij van
mening. In de begroting was even
nagekeken voor hoeveel geld de grond
op de balans staat en het huidige evenemententerrein bleek in het geheel niet
op de balans te staan. Daarmee maakt
ook een verkoop voor 1 euro het voor
de gemeente winstgevend. Niet dat de
wethouder dat van plan was overigens.
Hij verzocht de Onafhankelijken om hun
amendement over de vergroting van het
vloeroppervlak naar 50 meter om te
bouwen tot een motie, omdat de
bijgeleverde becijfering niet zonder meer
verwerkt kon worden (niet op dezelfde
verdieping en niet naast elkaar).
Overigens is de wethouder van
mening dat 45 meter met overdekte
parkeerplaats ruim voldoende is om een
start te maken op de (koop)woningmarkt
en verwees in dat verband naar de ‘van
Dam’ eenheden die maar een
oppervlakte van 23 meter hadden in de
jaren ‘80 van de vorige eeuw.
De wethouder zegde toe dat hij zou
proberen de mogelijke uitbreiding van
het kerkhof mee te nemen bij het
bestemmingsplan, tenzij dat voor
ernstige vertraging zou zorgen. Daar
kon de CU/SGP zich in vinden.
Uiteindelijk werd het beeldkwaliteitsplan
met 14 stemmen voor en één tegen
aangenomen.

Oudewater
op de fiets

MAANDAG 18 FEBRUARI 19.30 - 21.00 uur
inloop met koffie /thee vanaf 19.00 uur

in de tuinZaal van de WulverhOrst
Ouderen die bijvoorbeeld worden vastgebonden omdat ze
anders weglopen. Kinderen die boodschappen doen voor
hun hulpbehoevende ouder en tegelijk stiekem ook eigen
boodschappen afrekenen. Partners die de zorg voor hun
echtgenoot niet meer aankunnen maar dit niet aangeven uit
angst voor opname. Een verzorgende die alleen
verantwoordelijk is voor de hele afdeling en daardoor niet toe
komt om mensen op een goede manier te helpen.

Allemaal situaties waarin soms dingen gebeuren
die niet kunnen, vaak komt dit voort uit onmacht.
Ook slachtoffers zelf treden niet snel naar buiten met hun
situatie. vaak speelt er loyaliteit naar de partner, (klein)
kinderen of de verzorgende, of speelt er schaamte of angst.

als professional of vrijwilliger voel je soms echter wel
aan dat er ‘iets’ niet klopt, maar wat doe je met zo’n
niet pluis gevoel? en waar kun je terecht ?

Op 18 februari komt Hans Douma van Veilig Thuis
iets vertellen over ouderenmishandeling.
hij is werkzaam als onderzoeker en heeft dagelijks te maken
met ouderen die te maken hebben met onveiligheid
tOegangskaartJes ZiJn gratis aF te halen in de tuinZaal
OF OPgeven via de mail: g.OverBeek@WulverhOrst.nl

BLIK op ...
Cake

Te kleine lift

Tijdens de raadsvergadering bood
Vincent Bos van SGP/CU een initiatiefnota aan onder de titel 'Oudewater op
de fiets' aan de raad. In de nota is de
situatie van de fietser in beeld gebracht,
door de ogen van de fietser.
"De fiets wordt in Oudewater vaak en
veel gebruikt, maar staat bij de
gemeente niet altijd op nummer 1.
Bij aanleg van woonwijken is de auto
meestal het uitgangspunt. Dat kan
anders. Fietsen is gezond, gemakkelijk
en op korte afstand soms zelfs sneller
dan de auto. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om de fiets te
gebruiken. Maar dan moet je wel
gemakkelijk en snel op plaats van
bestemming komen, en moet je je fiets
veilig en goed kunnen parkeren.
Dat kan nog wel wat beter in
Oudewater" zegt Vincent Bos, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.
De nota zal worden geagendeerd voor
de eerstvolgende vergadercyclus.

Ouderenmishandeling
kOmt vaker vOOr dan u denkt

Onlangs heb ik het volgende meegemaakt: Mijn oma is op 19 januari jl. in het
hospice overleden. Tot een dag tevoren heeft zij gewoond in een bejaardenwoning
aan de Prinses Margrietstraat. Op 18 januari kwam de ambulance haar ophalen
om naar het hospice te gaan. Tot mijn grote verbazing kon zij niet met de
brancard in de lift! Zodoende moest zij in een rolstoel vervoerd worden en dat was
voor haar in haar toestand zeer uitputtend. Het vervoer in de rolstoel was echt te
zwaar voor haar. De andere optie was om de brandweer te laten komen... dit kan
toch niet! Ik vind het echt onbegrijpelijk dat in een voorziening voor ouderen een
lift is waar geen brancard horizontaal in past in geval er iets gebeurt en een
bewoner liggend vervoerd moeten worden. Het ambulancepersoneel was ook echt
verbaasd en bezorgd dat oma niet liggend vervoerd kon worden. Wij zijn blij dat
oma in het hospice is overleden en niet thuis, want een doodskist past namelijk
ook niet horizontaal in de lift. We hoorden van zeggen dat een overledene hier in
dit zelfde wooncomplex een poos geleden staand (!!!) in de doodskist de lift in
moest. (Zo wil je je geliefde toch niet het huis uit zien gaan?).
Wij hebben een klacht bij de woningbouwvereniging neergelegd er is een
medewerker komen kijken nadat wij het klachtenformulier hadden ingevuld.
Die toonde alle begrip voor onze verbazing en verontwaardiging, maar had ook
geen passende oplossing te bieden.
Ik denk dat het echt wel belangrijk is dat de woningbouwvereniging er voor zorgt
dat in voorkomend geval een bewoner op een waardige manier het huis kan
verlaten, en ik doe een beroep op de woningbouwvereniging om daar werk van te
maken.
Joyce de Ruiter

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

‘You can’t have your cake and eat it’. Een Engelse uitdrukking die aangeeft
dat je een cake niet tegelijkertijd kunt bezitten en opeten. Als ‘ie op is, dan
is ‘ie er niet meer.
Het pad van een wethouder gaat soms niet over rozen. Ik schreef dat hier
al een keer eerder over een andere wethouder in een andere gemeente
die, na twee jaar vruchteloos onderhandelen over het welstandsgehalte
van landhekken waarover hij het met de eigenaren niet eens had kunnen
worden, aan zijn raad vroeg om hem van die verplichting te ontheffen.
De raad stuurde hem prompt weer terug naar de onderhandelingstafel
toen één van degenen waarmee hij het niet eens had kunnen worden ter
vergadering kwam inspreken.
In dit geval was het wethouder Duindam. Hij slaakte de verzuchting toen
de Onafhankelijken tijdens de forumvergadering probeerden de goedkope
starterswoningen op het Oranje Bolwerck van 45 naar 50 vierkante meter
woonoppervlak te krijgen en tegelijkertijd de aankoopprijs met een
slordige 40.000 euro wilden verlagen. Drie maanden daarvoor was hij al
geplaagd door een motie bij de begrotingsraad met een waanzinnig lange
lijst van punten waaraan het beeldkwaliteitsplan voor deze (en andere)
locatie moest voldoen. Door hem stevig ontraden, maar hij werd wel
aangenomen. En na de bespreking in het forum leek het een gelopen race.
Niettemin werd hij verrast door moties en amendementen die een
merkwaardige puzzel vormden en een schorsing veroorzaakten.
De Wakkere Geelbuik diende een motie in dat het er minstens 20 moesten
worden. Van die goedkope starterswoningen dus. De Wakkere Geelbuik
doet naar eigen zeggen aan directe democratie. U mag het zeggen, ik
breng uw stem in de raad. De stelling op hun website voorafgaande aan
de vergadering was dus dat het er 20 moesten worden. Van de 58
stemmen was 10 % het met die stelling eens, 45 % was het oneens en 10,
resp. 22 % konden wel een hogere prijs betalen. In dat licht bezien waag
ik het maar even om een vraagteken bij de directe vertegenwoordiging van
het volk te zetten.
Het 50-meter amendement van de Onafhankelijken werd omgebouwd tot
motie. Het verschil tussen een aangenomen amendement en een motie is,
dat als een amendement aangenomen is het deel uitmaakt van de
besluitvorming (de wethouder moet dan wel). Een motie is een opdracht
of een aanbeveling om er alsnog naar te streven. Dat kan mislukken
natuurlijk.
Maar uiteindelijk kwam het helemaal goed (zie het verslag elders op deze
pagina). De wethouder verdient een compliment. En dat mag ook wel eens
gezegd worden. Bij deze dus.
Trudie Scherpenzeel
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Het is onmogelijk om iemand te
vergeten die zoveel gaf om
te herinneren.

Degene die ik lief heb,
verlaat ik
om degene die ik liefhad
terug te vinden

Lieve Fred, voor altijd in ons hart.
Door een noodlottige valpartij is mijn lieve man,
vader en schoonvader op 6 februari jl. overleden in
het UMC in Utrecht, dichtbij zijn vroegere werkplek,
de Rijksuniversiteit Utrecht.
We zullen hem ontzettend missen.

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Zoveel liefde en steun ons gegeven.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij,
was ons een troost in deze moeilijke tijd.
‘t Geeft ons moed om verder te leven.
De vele blijken van medeleven na het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Alfred van der Klip
Fred

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u bedanken voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, zorgzame opa en mijn schoonzoon

Willem de Wit
Wim

Het heeft ons goed gedaan te merken dat hij bij
velen zo geliefd was.
Anneke de Wit - Burger
Kinderen en kleinkinderen
D.C. Burger van Dieën

Hendrica Helena Koops - Spanenburg

Riet

echtgenoot van Wouda van der Klip-Hek
 Zwolle, 11 april 1939
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hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.
Jeanine en Theo
Meriam en Arjan

Wouda
Caroline en Ger, Aris, Rens

Stolwijk, Februari 2019

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Kleinkinderen en
achterkleinkind

Correspondentieadres:
Frits Diepenlaan 84
2497 DL DEN HAAG

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

Oudewater, februari 2019

Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

De wereld wordt een kamer,
de stoel wordt een bed.
De geest nog zo sterk als een beer,
maar het lichaam wil niet meer.
Als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde welkom is.
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, geven wij u kennis van het overlijden
van onze vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

-Henk-

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

prikbord

www.bertus-service.nl

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.

Diverse workshops
b i j L a pau w !

weduwnaar van Stien Steenbergen
Haastrecht

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

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Henricus Martinus Sluis
* 24 oktober 1924

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

† 6 februari 2019

et
Eén prikbordje me
± 80 x 35 mm

Kees
Jerry en Daan
Rob en Daisy, Emma, Mirthe
Wouter
Ben en Corrie
René en Milja, Jesse
Roel en Jennie, Duko, Rink
Lucie en Willem
Sonja en Marné, Lindsey, Kiara
Jolanda en Michel, Lisa

‘verwen je voeten’

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van
De Liezeborgh voor hun liefdevolle verzorging.
Wij nemen afscheid op donderdag 14 februari om 11.45 uur in de aula van crematorium
IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Aansluitend is aldaar gelegenheid de familie te condoleren.

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

We starten met een voetbad met
dode zeezout met een lekker
gezond kopje thee. Tijdens het
scrubben, smeren, ruiken en
ervaren vertel ik over natuurlijke
producten zonder parabenen en
synthetische toevoegingen. Ik kan
ook naar jou toekomen. Dan nodig je
4 tot 6 mensen uit en ik regel de rest.
Neem een kijkje op de site
of op facebook bij Lapauw!

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38
06-12549209
schoonheidssalonlapauw.com

Correspondentieadres: Brouwer de Koning Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Sluis, Grote Haven 10, 2851 BM Haastrecht

J. de Kat Begrafenisverzorging

Tennisvereniging
de Heksenmeppers

Deze periode



organiseert

Tenniscursus voor circa

50-plussers (beginners)
Op woensdag 17 april starten we om 10.30 uur
met een introductiesessie
Daarna vanaf 24 april 8 lessen v.a. 10.30 uur
Kosten: e 55 (incl. gebruik tennisbaan)
Rackets: gratis te leen

Info: Leo Henkes, lam.henkes@planet.nl
0348-563192 of 06-27365747

c.v. De BlauwBaaDjes

caRNavalsOPTOcHT

aandacht voor afscheid

Zaterdag 2 maart 2019

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van

Voor wagens
& loopgroepen

In de hele regio
Altijd bereikbaar

ApArte jurering vAn de
deelnemende kids
Bouw een wagen met je klas of
team / versier je fiets of skelter enz.
alleen of met een groepje en doe allemaal mee!

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

inschrijven via www.deblauwbaadjes.nl

Zelf wil hij er niets
 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

vermey | uitvaartzorg

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

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

DE IJSSELBODE

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

van weten ...
Gelukkig zijn wij
het natuurlijk niet
vergeten!

Er zijn nog geen
grijze haren te zien
maar onze

Stuuk
wordt alweer

3 x 10 !
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Forse uitbreiding fietsenstalling bij bushaltes
Oudewater breidt de capaciteit van de fietsenstalling bij de
bushalte aan de Molenwal flink uit: van 150 naar 222 plaatsen.
Ook de stalling bij de Tramweg ondergaat een verbetering.
De werkzaamheden vinden in de voorjaarsvakantie plaats.
Nogal wat Oudewaternaren maken
gebruik van het openbaar vervoer.
Dat blijkt vooral uit de vele fietsen
die dagelijks gestald staan bij de
bushalte aan de Molenwal en de
Tramweg. Van daar vervolgen deze
fietsers hun reis met de bus richting
Utrecht of Gouda.

Forse uitbreiding

Sommige fietsers klaagden over een
gebrek aan voldoende rekken.
En ook over de gedateerde fietsbeugels die slagen in het voorwiel
veroorzaken. Om dat te voorkomen
stalde menigeen zijn fiets naast de
beugel. Dat had natuurlijk weer als
gevolg dat fietsen schots en scheef
kwamen te staan en in het vervelendste geval de weg blokkeerden.
Die onveilige situatie en ergernissen
behoren binnenkort tot het verleden.
Bij de Molenwal verdwijnen de
oude beugels. In de plaats daarvan
komen er dubbellaagse fietsenrekken.
Daarmee
neemt
de
capaciteit toe van 150 naar 222
plaatsen.

voor
een
overzichtelijke
en
opgeruimde aanblik. De nieuwe
rekken voldoen aan het keurmerk
Fietsparkeur. ,,Dit is een geweldige
impuls voor de stad en propaganda
voor het openbaar vervoer. Hier
past ook een woord van dank aan
het adres van de provincie. Die heeft
geld uitgetrokken voor deze belangrijke
investering’’,
beklemtoont
wethouder Walther Kok.

Vervanging in voorjaarsvakantie

De vervanging van de rekken
gebeurt in de voorjaarsvakantie
(maandag 25 februari tot en met
vrijdag 1 maart). Bij de Molenwal
bieden de fietsenstallingen bij het
zwembad dan tijdelijk uitkomst,
want de bestaande beugels
verwijdert
de
gemeente.
De vervanging bij de Tramweg vindt
gefaseerd plaats: eerste de ene
kant, daarna de andere.

Bijeenkomst voor supporters van
een schone buurt
Bent u ook supporter van een schone buurt? Ruimt u wel eens zwerfafval
op in Hekendorp, Oudewater, Snelrewaard of Papekop? Dan nodigen
we u graag uit voor een informele bijeenkomst op donderdag 21 februari
in Muziekhuis Oudewater. Om u te bedanken voor uw inzet, om nader
kennis te maken en om van u te horen wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Van 19.30-21.00 uur in het Muziekhuis, Kapellestraat 39.
Ter gelegenheid van Arminiuswinter Oudewater werd onderstaand gedicht
van Nelleke den Boer uitgesproken tijdens de Arminiuslezing op woensdag
6 februari 2019 in het Stadhuis.

Lege stoel
Beroofd van geur, het knagen van de worm gestopt,
de krassen uit het hout gewreven
zo staat je stoel, Arminius, verweesd te zijn;
geraamte van je leven, waar vind ik nog
de vage afdruk van de plek, vanwaar je net bent opgestaan
want geen gemis zo scherp te zien als daar.
De slijt van je standvastigheid in leer
in welke groeven schuil t je zeer, oorlogskind
ik zie het niet, de as van je verbrande thuis,
het grauw verdriet.
Als ik je hier gevonden had, zoveel te vragen,
vooral dat ene:
Gerechtigheid, Voorbeschikking, Vrije Wil ;
kwamen de woorden uit zichzelf;
ontving je ze op deze stoel en bleven ze,
visite die je niet kunt lozen of
heb je tegen alles in,
ze zelf genodigd, zelf gekozen?
Nelleke den Boer – Strien Stadsdichter Oudewater

Kwaliteitsverbetering

Bij de Tramweg ligt dat iets anders.
Daar ontbreekt de ruimte voor een
flinke toename van het aantal
rekken. Ook hier verdwijnen de 70
oude rekken. Daar komen er 80
voor terug: 70 zogenaamde Tulips
en 10 die plaats bieden aan fietsen
met een bak of krat boven het
voorwiel. Die vernieuwing en
beperkte uitbreiding zorgen straks

De fietsenstalling bij de Molenwal wordt vernieuwd en uitgebreid.

Uitbreiding Tappersheul weer op koers
De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Tappersheul
aan de zijde van de Iepenweg ligt weer op koers. ,,Ik verwacht
dat we over twee jaar de eerste grond bouwrijp gaan uitgeven.
In dat geval kan het eerste bedrijfspand eind 2021 in gebruik
worden genomen’’, blikt wethouder Bob Duindam vooruit.

Heikikker

In 2018 stagneerde de voortgang,
omdat er zich in het uitbreidingsgebied een beschermde diersoort
ophield: de heikikker. In zo’n geval
schrijft de Flora- en Faunawet voor
dat de gemeente het dier aan een

nieuw leefgebied moet helpen.
Dat gaat gebeuren.
De aangetroffen heikikker krijgt in
de buurt een andere waterpoel.
Zodra de provincie akkoord gaat
met die nieuwe leefomgeving,
laat de gemeente op de beoogde

uitbreidingszone een zandpakket
aanbrengen, zodat de grond kan
inklinken.

Belangstelling

Eind 2017 maakten maar liefst
veertig ondernemers hun belangstelling kenbaar voor de nieuw uit te
geven grond op Tappersheul.
De gemeente gaat nu om de tafel
met deze inschrijvers om grondreserveringsovereenkomsten af te
sluiten.

“Dat gebeurt op basis van de
uitgiftevoorwaarden die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld.
Een nieuwe inschrijvingsronde lijkt
niet nodig, omdat er veel belangstelling bestaat voor de grond’’,
doet Duindam uit de doeken.

Plan

De gemeente werkt momenteel aan
een stedenbouwkundig plan voor
de hele zone langs de Iepenweg,
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de oostkant van het bedrijventerrein.
Naast bedrijfsgebouwen komt er
ook een nieuwe landschappelijke
zone met een aantrekkelijke wandelroute. En de gemeente is voor deze
strook bezig met de planning van
een ‘maatschappelijke zone’ voor
de beoogde sportvoorzieningen,
waaronder het nieuwe zwembad.
Duindam verwacht dit voorjaar de
eerste plannen aan de gemeenteraad te presenteren.

Vervolg op pagina ??

Lekker bewegen op de tennisbaan kun je tot op hoge leeftijd doen. Zoveel is wel zeker. Nu was tennis in het verleden nu
niet echt een sport voor Jan en Alleman. Vlak na de oprichting van De Heksenmeppers bekeken de van en naar de
voetbalvelden gaande sporters de bezigheden op de gemalen baksteen met een mengeling van verwondering en verbazing.
Maar daarin kwam allengs een kentering. Vele sporters bekeerden zich tot wat in hun ogen een sport voor de elite was.
De Heksenmeppers maakten een enorme groeifase door en na de verhuizing naar de bufferzone tussen de wijk Noort Syde
en het industrieterrein Tappersheul groeide de vereniging uit tot de grootste sportclub van Oudewater. Niet alleen op basis
van het aantal jeugdigen dat de sport omarmde, maar ook door afzwaaiende voetballers die bezig wilden blijven.

De Heksenmeppers organiseert voor tiende maal 50+-tennis

beoefenen van de tennissport beleefde
gunde hij anderen ook. Deze missie
wordt ook dit komende seizoen vervolgd.

Tennisplezier doorgeven!

Inschrijven

De laatste tak aan deze groeiende boom werd gerealiseerd door te vissen in een
bijzondere vijver. Een tiental jaar geleden werd het initiatief gestart om de
tennissport te gaan promoten onder mensen van 50 jaar en ouder.
Niet alleen om de vereniging nog groter te maken dan hij al was, maar vooral
gericht op het bieden van de gelegenheid op een plezierige manier in beweging
te komen of te blijven.
De initiatiefnemers waren toen
achterliggende jaren een kleine 150
Theo Besteman Sr en Leo Henkes.
lieden ‘over de streep te trekken’.
Door dit initiatief wisten zij in de
Het plezier dat Leo zelf aan het

Vanaf 17 april 10.30 uur gaat de cursus
voor de tiende maal van start met een
introductie-ochtend, waarbij huisarts
Arno Karstens en fysiotherapeut Wilton
Wagemakers het woord voeren.
Op 24 april gaan we de banen op.
Tennistrainer Rob van der Draai leidt alle
lessen die de grondbeginselen van het
tennis omvatten. En na de 8e les speelt
iedere deelnemer een partijtje tennis.

Ook deze keer gaan de organisatoren
ervan uit dat de deelnemers niet alleen
het lekker bewegen door tennis zullen
omarmen, maar het gevaar op de koop
toe nemen aan het tennis ‘verslaafd’ te
raken. Dat overkwam menig beginneling
die zich wekelijks een, twee of drie maal
tegenkomt. En dat het hele jaar door.
Immers, in de winter en op regenachtige
of overvolle dagen als de buitenbanen
open zijn bieden de vijf binnenbanen
meer dan soelaas. Leo werd lid in 1975
en met weemoed hangt hij zijn
tennisracket aan de wilgen. Zijn lijf heeft
het laatste seizoen teveel protest laten
horen. Terugblikkend aan de vooravond
van zijn 80e verjaardag vindt hij plechtig
gezegd ‘dat het tennis zijn leven heeft
verrijkt’. “Het vele plezier dat ik op en
buiten de baan beleefde, gun ik ook
anderen”. Naast ‘af en toe’ een balletje
slaan, speelde hij jarenlang competitie,
organiseerde hij diverse toernooien en

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

was hij bestuurs- en commissielid.
Hij mag een Heksenmepper in hart en
nieren worden genoemd. Wie neemt de
uitdaging aan? Wie komt in beweging?
De cursus omvat 8 lessen op woensdag
(van 24 april-12 juni) en er is plaats voor
max. 18 deelnemers. Oudewaternaren
hebben voorrang. De hele cursus kost
55 euro. Een leenracket is beschikbaar.
Tijdens de cursusperiode mogen de
deelnemers op werkdagen tot 16.00 uur
vrij spelen op de buitenbanen. Ze krijgen
daarvoor een bijzonder pasje.
Inschrijven kan tot 2 april 2019.
Voor informatie en het inschrijfformulier kan men terecht bij:
Leo Henkes,
Zuid-Linschoterkade 1-L,
3421 EJ Oudewater.
0348-563192 / 06-27365747,
lam.henkes@planet.nl

TASVELD 22, 3417 XS MONTFOORT | 0348 - 47 47 22

maatwerk van kasten - keukens - meubels

www.vinkinterieurbouw.nl
0348-565353 - info@vinkinterieurbouw.nl
Populierenweg 18 - 3421 TX Oudewater
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Lekker veel voordeel
Verse lange varkenshaas
per 500 gram

Plezier belangrijk
op Yellowbellies Peutergroep
De Yellowbellies Peutergroep die afgelopen 7 januari in het Cultuurhuis in Oudewater van
start is gegaan loopt goed. “Heel goed”, vertelt locatieverantwoordelijke Femke Burger,
“op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de groepen al gezellig gevuld. Ook voor
de woensdag hebben we aanmeldingen. Als het zo door gaat hebben we binnen een half
jaar volle groepen.”

6.99-7.49

PER 500 GRAM

4.
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De Betere Kip kipfilet
per 500 gram

kilo 9.98

4.24-4.99

kilo 6.98

+1

+1

kof fe
tassen rs &
bij éé zegel
n 4-p
ac k

kof fe
tassen rs &
z
bij 2 z egel
a k ke n

Unox Soep in Zak
alle soorten*, zak 570 ml

2

e

GRATIS

2.09-3.14

3.49

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

7.95

Spaar voor korting op
koffers & tassen

6.19
75%
TOT

KORTING
www.emte.nl/ellehammer

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen.
Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
Week 07
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 10 februari t/m zaterdag 16
februari 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Als voorbereiding op de basisschool wordt er in de
peutergroep spelenderwijs geoefend met rekenen
en taal. Femke: “We willen de kinderen vooral
plezier laten beleven. We zijn ervan overtuigd dat
ontwikkeling dan veel gemakkelijker gaat.
We besteden daarnaast net zoveel tijd aan de
emotionele ontwikkeling. Goede schoolprestaties
is één ding, maar het is ook belangrijk dat je je
weet te reden in de maatschappij.”
Yellowbellies zou geen Yellowbellies zijn als er niet
veel wordt bewogen. Elke dag wordt een
buitenactiviteit aangeboden, waarbij de peuters
lekker worden uitgedaagd. “Je kan niet veel van kinderen vragen als je ze niet ook de tijd geeft
om uit te razen. We gaan elke dag naar buiten en wij doen actief met de kinderen mee.” Bij slecht
weer wordt gespeeld op het binnenplein in het Cultuurhuis.
De Yellowbellies Peutergroep maakt gebruik van
een lokaal in het Cultuurhuis. Het peuterlokaal is
rustig en modern ingericht. “Echt 2019, horen we
van veel ouders.” Er is gebruik gemaakt van lichte
materialen en steigerhout. De ruimte wordt
aangekleed met knutselwerken van de kinderen.
Rust in het lokaal is volgens Femke belangrijk. “De
peuters krijgen zo niet teveel prikkels. Ze ervaren
en leren al zoveel op een dag.” Femke wil
overigens benadrukken dat de Yellowbellies
Peutergroep onafhankelijk is en contact heeft met
alle basisscholen in Oudewater.
De Yellowbellies Peutergroep is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar.
Ook voor kinderen met een VVE-indicatie.
De peutergroep is open op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08.00 tot 13:30 uur. Op alle dagen is nog plek.
De groep op woensdag start bij voldoende aanmeldingen.

Voor meer informatie of het plannen van een rondleiding,
kunt u mailen naar peuter@yellowbellies.nl

Yellow
bellies

Voor meer informatie kun je bellen m
Mark van Bentum M 06 - 22 304 221
Danny Muijs (06 - 51 111 679)

Ondernemers uit de regio

Het werken in de wereld van dranken dateert voor de familie Oostendorp al vanaf 1929,
toen Louis Oostendorp, later in samenwerking met zoon Albertus een café/uitspanning
oprichtte aan ‘straatnaam waar dat zat’ genaamd ‘naam café’ die tegelijkertijd als dranken(groot)handel en limonadefabriek fungeerde.
De zaak is 43 jaar later overgenomen door de tweede generatie Oostendorp (vader van de
huidige eigenaar Martin Oostendorp) vanaf dat moment kwam de focus te liggen op de functie
slijterij en wijnhandel.
In 1980 neemt de huidige eigenaar Martin het stokje over van zijn vader, om vervolgens in 2013
samen met zijn dochter Simone de slijterij aan de Leeuweringerstraat in Oudewater met veel
passie te runnen.

Leeuweringerstraat 4
3421 AC Oudewater

Welkom bij Mitra Oostendorp
dé drankenspeciaalzaak in Oudewater
“Na een grondige verbouwing openen wij woensdag 13 februari onze
vernieuwde winkel,” aldus Martin. “Inmiddels is de samenwerking
met de franchiseformule Mitra drankenspeciaalzaken een feit en is
ons assortiment in speciaal bier en whisky nog verder uitgebreid.”
Mitra behoort tot één van de grootste drankenspeciaalzaken van
Nederland, met een enorm assortiment aan dranken en alles wat
daarmee te maken heeft. Of het nu gaat om een mooi speciaal bier,
een sublieme wijn, een stoere borrel of een exquise cognac.
Bij Mitra kom je niet alleen voor mooie dranken, maar Martin en
Simone adviseren de klant ook graag op culinair gebied door middel
van sublieme drank-spijs combinaties. Simone: “Ook voor een cadeau
kunt u bij ons terecht. Of het nu voor een verjaardag, jubileum of
‘zomaar’ is, we maken er met professionele materialen een verrassend
en extra feestelijke geschenk van. Daarnaast kun je met de Mitra
Member klantenkaart meesparen voor extra voordeel!”

Kortom: Mitra schenkt!
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Voor elke schone straat
een fruitbox of taart!
Op zaterdag 23 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag,
organiseren mensen door het hele land opschoonacties om
samen hun buurt of straat schoon te houden.
Doet u ook mee?

Ontdek wat u kunt doen

Wilt u helpen uw buurt schoon te houden? Inspireer elkaar en meld uw
eigen actie aan via www.supportervanschoon.nl/actie-aanmaken/start.
Om buurtschoonmakers op 23 maart in het zonnetje te zetten, geeft
gemeente Oudewater elke schoonmaakploeg een fruitbox of taart.
Ga gezellig samen aan de slag in de frisse lucht!

Neemt u het initiatief?

De gemeente biedt ondersteuning aan inwoners die hun eigen wijk of
straat willen opruimen. Materiaal zoals prikkers kunt u ophalen op het
Stadserf, Populierenweg 21 in Oudewater op vrijdag tussen 13.30 en
15.30 uur en op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur.
Meld uw groep vóór 16 maart aan via 14 0348 of opschoondag@
woerden.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal
deelnemende opruimers.
Meer informatie? www.oudewater.nl/opschoondag.

Samen maken we Hekendorp, Papekop, Snelrewaard en Oudewater schoon!

Wijziging aanduiding perceel Hekendorpse Buurt 103,
op digitale verbeelding bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
maakt bekend dat bij de vaststelling op 18 oktober 2018 van het
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Hekendorp en Papekop’ met
identificatienummer NL.IMRO.0589.lghenp-va01 de digitale verbeelding
met betrekking tot het perceel Hekendorpse Buurt 103 te Hekendorp niet in
overeenstemming is met het besluit van de gemeenteraad.

Wijziging

Het betreft hier de aanduiding ‘sb-lbd’ die per abuis niet is opgenomen op
de digitale verbeelding voor het perceel Hekendorpse Buurt 103. Ter plaatse
van de aanduiding ‘sb-lbd’ is een specifieke vorm van bedrijf - een loonbedrijf,
toegestaan.
Deze aanduiding zal alsnog worden opgenomen op de digitale verbeelding.
Deze aanpassing van de digitale verbeelding met identificatienummer
NL.IMRO.0589.lghenp-va02 ligt ter inzage van 13 februari 2019 tot en met
26 maart 2019.

Beroep instellen

Belanghebbenden bij de aanpassing op het perceel Hekendorpse Buurt 103
kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn)
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
De beroepstermijn loopt van 13 februari tot en met 26 maart 2019. U kunt
de stukken vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.oudewater.nl.
Daarnaast kunt u het plan en bijbehorende relevante stukken tijdens
openingstijden gedurende de genoemde termijn in de ontvangstruimte van
het Stadskantoor Oudewater inzien.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Marcia van
Kats, beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer
0348-428563.

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur en spreekuur
vrijwilligersvacaturebank:
donderdag: 10.00 - 12.00 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Verleende
omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Oudewater
• Kapellestraat 21
het uitbreiden op de uitbouw aan
de achterzijde van de woning
(verzonden: 31 januari 2019),
dossiernummer 4034195

Oudewater
• Hennepakker 16
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning

• G.R. van Kinschotstraat 55
het plaatsen van een berging
aan de zijkant van de woning

• Ruige Weide 39
het herbouwen van een schuur

• Helletje 5
het aanpassen van de voorgevel
en moderniseren van de woning

(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer4188301
(ingekomen: 5 februari 2019),
dossiernummer 4175805

Papekop
• Diemerbroek 28
het vervangen van een
bestaande woning en
bijgebouwen

(ingekomen: 5 februari 2019),
dossiernummer 4191121

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Oudewater maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend
dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen
van:
• Schimmel Oudewater BV
voor het adres:
Willeskop 131b,
3421 GV Oudewater.
De melding heeft betrekking
op het veranderen van de
inrichting door middel van
uitbreiding van het opslagterrein
voor de opslag van
bouwmaterieel en
bouwmaterialen.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen
naar voren te brengen, bezwaar in
te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, elke
werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de
stukken wilt inzien, kunt u hiervoor
een afspraak maken met een
medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
telefoon (088) 0225 000.

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

(verzonden: 1 februari 2019),
dossiernummer 4038271

(verzonden: 1 februari 2019),
dossiernummer 4078387

Aangevraagde vergunningen
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Statenland
het organiseren van
Alpe D’Huzes Challenge
Toertocht op 19 mei 2019

(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer 1921071

Papekop
• Papekopperdijk 19
het organiseren van een
jubileumdag ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van
Plomp Funderingstechnieken
op 22 juni 2019
(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer 1921066

Verleende vergunningen
evenementen & activiteiten
Oudewater
• St. Michaelskerk en
monument Waardsedijk
het organiseren van
Dodenherdenking op 4 mei 2019
(verzonden: 5 februari 2019),
dossiernummer 1820792

Hekendorp
• Rondom gebouw De Boezem
het organiseren van
Koningsdag Hekendorp
op 27 april 2019
(verzonden: 5 februari 2019),
dossiernummer 1921010

Aangevraagde drank- en
horecavergunningen
Oudewater
• Waardsedijk 213
het schenken van
zwakalcoholhoudende dranken
tijdens Carnaval FC Oudewater
3 maart 2019
(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer 1821075

Verleende horecaexploitatievergunningen
Hekendorp
• Prinses Wilhelminastraat 17
het exploiteren van
verenigingsgebouw De Boezem
(verzonden: 5 februari 2019),
dossiernummer 1820829

Verleende
wegafsluitingsvergunningen
Oudewater
• Diverse wegen
het afsluiten van de weg
tijdens de Dodenherdenking
op 4 mei 2019

(verzonden: 5 februari 2019),
dossiernummer 1821065

Hekendorp
• Adriaan van Leeuwenhoekstraat
het afsluiten van de weg
tijdens Koningsdag Hekendorp
op 27 april 2019
(verzonden: 5 februari 2019),
dossiernummer 1921011

Aangevraagde
APV-vergunningen
Papekop
• Papekopperdijk 19
het brandveilig gebruik van een
tent tijdens de jubileumdag
Plomp Funderingstechnieken op
22 juni 2019
(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer 1921067

Verleende APV-vergunningen
Oudewater
• Gemeente Oudewater
het houden van een collecte
van 21 tot en met 27 april 2019
ten behoeve van het Hospice
(verzonden: 4 februari 2019),
dossiernummer 1920977

Aangevraagde
loterijvergunningen
Papekop
• Papekopperdijk 2
het ophangen van een spandoek
ten behoeve van aankondiging
en parkeergelegenheid jubileum
Plomp Funderingstrechnieken
op 1 juni 2019
(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer 1921068

In het stadhuis, Visbrug 1:
• Welkom aan nieuwe inwoners
dinsdag 12 februari van 20.00 tot 21.30 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 19 februari van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl
• Forumvergadering Samenleving
maandag 4 maart om 20.00 uur
• Forumvergadering Ruimte dinsdag 5 maart om 20.00 uur
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 12 februari 2019

Lezing bij de GVO

In 2019 is het 450 geleden dat Pieter
Bruegel de Oude (ca. 1525-1569) in
Brussel overleed.
Naar aanleiding van dit jubileum
organiseerde het Weens Kunsthistorisch
museum een overzichtstentoonstelling
die in de NRC met vijf sterren werd
gewaardeerd.
Over het leven van Pieter Bruegel zijn
weinig feitelijkheden bekend en dat is
opmerkelijk voor een kunstenaar die al
tijdens zijn leven een grote faam genoot.
We weten niet wanneer hij geboren is en

(ingekomen: 4 februari 2019),
dossiernummer 1921069

Agenda
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De Geschiedkundige Vereniging
Oudewater organiseert op
woensdagavond 13 februari een
bijzondere bijeenkomst. De heer
Gerard Koorman geeft dan een lezing
over 'Pieter Bruegel de Oude' vanaf
20.00 uur in zaal De Rank aan de
Noorder Kerkstraat.

Papekop
• Papekopperdijk 19
het zwakalcoholhoudende
dranken tijdens het jubileum van
Plomp Funderingstechnieken
op 22 juni 2019

waar. Wel dat hij in 1569 te Brussel is
gestorven.
Het leven van Bruegel speelde zich af in
een roerige tijd: de Reformatie en de
vooravond van de Spaanse bezetting,
uitmondend in de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648).
Bruegel werd in zijn tijd ook wel 'BoerenBruegel' genoemd of 'Pier den Drol'
(grapjas).
Maar hij was méér dan de schilder van
volkse taferelen!
Bruegel woonde en werkte in Antwerpen,
en Vlaanderen stond in de 16e eeuw nog
met één been in de Middeleeuwen en
met het andere in de Nieuwe Tijd. En dat
is terug te vinden in het werk van
Bruegel.
De lezing zal gaan over de ontwikkeling
die Bruegel als tekenaar-schilder
doormaakte, over de invloed van Erasmus

Informatieavond
Energie in Hekendorp

Op woensdag 20 februari wordt in Hekendorp een informatieavond over
diverse aspecten van de energietransitie gehouden vanaf 19.00 uur in
Verenigingsgebouw De Boezem. De toegang is gratis.
Wethouder Bas Lont zal om 19.30 uur de aftrap geven, en vervolgens komen er vier
deskundige sprekers iets zeggen over de nieuwste techniek, kostenplaatje en subsidiemogelijkheden voor woningisolatie, drielaags glas, de warmtepomp en zonnepanelen.
Goed om erbij te zijn en je te oriënteren!

en het humanisme op zijn werk, over de
plaats die volkse wijsheden in zijn oeuvre
innemen en natuurlijk zullen er
belangrijke schilderijen worden getoond
en worden en besproken. Dit alles tegen
de achtergrond van het culturele, politieke

en religieuze klimaat in Antwerpen in die
tijd. Het zal gaan over de kijk van Bruegel
op de natuur, zijn mening over bedelaar
en boer, over de dwaasheid van de mens.
Bruegels' werk heeft humor, is niet
zwaarmoedig, hij staat midden in het
leven, vergaapt zich aan de schamelheid
van de eenvoudige mens. Levenslust,

vertwijfeling en hoop liggen bij Bruegel
naast elkaar.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom. De toegang is gratis voor leden
van de Geschiedkundige Vereniging
Oudewater. Voor niet-leden is de bijdrage
e 2,50.
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Rond het GASPLEIN
deel 1:
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De Gasfabriek

Waar nu een prachtige nieuwbouwwijk staat, bevond zich in de
vorige eeuw het belangrijk kloppend hart van Oudewater:
Het Gasplein. Dit terrein, in het oosten van Oudewater, was in de
Middeleeuwen het grondgebied geweest van de Commanderij van
St. Jan (De Johannieters) en het Ursulaconvent. Vanaf begin 17de
eeuw stond hier het Weeshuis. Het terrein kreeg halverwege de
19de eeuw de naam ‘Gasplein’ toen het Weeshuis verbouwd werd
tot Gasfabriek. Later zouden hier ook een watertoren, een
elektriciteitsbedrijf en een zuivelfabriek verrijzen. Tevens werd er
vanaf 1929 Kaasmarkt gehouden. Voorwaar stof genoeg om aan
dit terrein enkele afleveringen van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’
te besteden, te beginnen met de fabriek waaraan het terrein zijn
naam te danken heeft: De Gasfabriek.

Stadsgas

De energievoorziening is momenteel
voortdurend in het nieuws. Er komt
immers een nieuwe klimaatwet aan.
Daarbij komen grote veranderingen
op het gebied van gas en licht op
ons af. “We moeten van het gas af”,
wordt dan ook alom geroepen in de
media.
Maar 150 jaar geleden moesten we
juist aan het gas! Dat gas kwam nog
niet uit de bodem zoals tegenwoordig:
dat moest gemaakt worden. En daar
had je gasfabrieken voor nodig.
Zij ‘wonnen’ gas uit steenkool.
Dat gebeurde door middel van
‘droge destillatie’ (verhitten in een
zuurstofloze omgeving). In een van
vuurbestendige steen omgeven koker,
die aan beide zijde met deuren kon
worden afgesloten, werd steenkool
gedeponeerd. De stenen koker werd
verhit en het vrijkomende gas werd
stadsgas of lichtgas genoemd.
Dit stadsgas werd opgeslagen in
grote gashouders en werd gebruikt
voor verlichting (gaslampen) en voor
koken en verwarmen, zoals we nu
aardgas gebruiken. Het stadsgas
werd op dezelfde manier verdeeld
als het latere aardgas: via leidingen
(Nederland kon in de jaren ‘60
zo snel overschakelen op aardgas,
omdat de infrastructuur er grotendeels
al lag).

De Gasfabriek

In 1826 verrees de eerste Gasfabriek
in Nederland. Die werd dat jaar
door een Engels bedrijf in Rotterdam
in gebruik genomen. Oudewater
wilde niet achterblijven. De gemeente

nam daarbij zelf het voortouw.
Het gas zou niet alleen dienen voor
straatlantaarns maar ook particulieren
zouden gaslicht in hun huis kunnen
aansluiten. Na lang beraad stemde
de Raad er mee in een steenkolengasfabriek te gaan bouwen op het
terrein bij het Weeshuis.

Op 20 maart 1869 werd de eerste
steen gelegd door de burgemeester
en de twee wethouders en op
4 oktober van dat jaar kon de eerste
raadsvergadering bij gaslicht
gehouden worden. Bij de fabriek
werd een gashouder geplaatst.
Dit was een cilindervormige
voorraadtank van ijzer. In 1927 zou
er nog een tweede gashouder bij
geplaatst worden.

De stokers

De stokers werkten in een ploegendienst van steeds 8 uur. Om de week
waren er twee reserves, die dan ook
als lantaarnopsteker te werk werden
gesteld of andere klusjes moesten
opknappen. De straatverlichting was
overgegaan op gas en daarom ging
iedere avond een lantaarnopsteker
met een lange stok met haakje de
kranen van de lantaarns opentrekken.
‘ s Morgens in de vroegte trok hij
dan weer door ons stadje om de

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool.
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik,
maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.
verlichting uit te doen. Op de dag
brandde er een klein waakvlammetje,
dat bij slecht weer wel eens uitging.
Daarom had de lantaarnopsteker
aan de stok ook een lontje om, als
dat nodig was, de waakvlam weer
tot leven te wekken.
Van de vaste stokers na de oorlog
kon Willem Dijkman (zoon van
oud-directeur Jan Dijkman) zich nog
Jo Rietveld, Jo Eijsvogel en
Kees Roelse herinneren. Daarnaast
waren er ook enkele reservestokers
die in geval van nood konden
worden opgeroepen.
Woningen, kantoren, winkels en
scholen werden alle voorzien van
gasverlichting met een gaskousje,
dat men, na het openen van de
gaskraan, met een lucifer moest
aansteken.

Wilma Knol over de stokers:
“Praten de mensen tegenwoordig
over zwaar werk!
Het werk van de stokers in de
gasfabriek dat was loodzwaar.
Goed, machines deden veel,
maar het werk moest worden
verricht onder zeer zware
omstandigheden. De temperatuurverschillen waren ondraaglijk.
Bloedheet als de retorten open
gingen en dan al bezweet de
vuurkorf wegtrekken. Ook in de
winter als het vroor. De lange
nachten alleen in een donker hok
en dan ook nog blootgesteld
worden aan giftige dampen.
Bijna alle stokers hadden
longproblemen.
Bij deze een postume pluim voor
deze medewerkers.”

De kolenlostransportbaan

Oudewater had niet voor niets zijn
gasfabriek gebouwd aan de IJssel.
Deze rivier was erg belangrijk voor
de aanvoer van de steenkool.
Op de foto is de elektrische kolen-losinstallatie te zien. Hij is ontworpen en
gefabriceerd door de machinefabriek
‘De Hollandsche IJssel’ en in 1932 in
gebruik genomen. Voor die tijd
werden de kolenschepen gelost door
zogenaamde loswerklieden, die
dergelijke karweitjes opknapten.

Dit soort werk deden zij bijna
doorlopend, daar niet alleen de
gasfabriek kolen gebruikte, maar ook
de zuivelfabriek, die helemaal rechts
op de foto te zien is. Vooral als zij de
schepen voor de gasfabriek moesten
lossen, verdienden deze mannen hun
centen zuur. Als ze eenmaal op de
bodem van zo’n schip waren beland,
moesten zij met een zak kolen van
ongeveer 60 kilo op hun schouder
via een trapje naar het dek en dan
ongeveer 50 à 60 meter op een

door Wout van Kouwen

sukkeldrafje naar de stortplaats gaan.
Meestal werd dit werk door de
oudste van de groep aangenomen en
probeerden de mannen vervolgens
het karwei zo snel mogelijk te klaren.
Het was echt beulswerk, maar toen
gold nog de spreuk ‘Geen werk,
geen brood!’. Al na een uur werken
waren ze pikzwart. In de pauze
gooiden de kerels gauw een paar
glaasjes jenever achterover.
Toen de gasfabriek eenmaal zijn
kolenlostransportbaan had, kon men
het werk met vier man af. De bak,
die op de foto halverwege de baan
te zien is, kon ongeveer twee kubieke
meter kolen bevatten, maar moest
wel met de hand gevuld worden.
Als de eerste bak onderweg was
naar de stortplaats, konden de
mannen de tweede gaan vullen.
Dit ging vrij snel en omdat het toch
ook wel zwaar werk was, losten ze
elkaar na iedere bak af.
Onder de watertoren is een loods
te zien. Hij werd gebruikt voor
onderbrenging van ijzeroer, dat werd
gebruikt voor het zuiveren van het
geproduceerde gas.

Over op elektriciteit en
aardgas

Door de opkomst van de gloeilamp
raakte de gasverlichting in de eerste
helft van de vorige eeuw in onbruik.
In 1926 werd daarom in Oudewater
begonnen met de aanleg van het
elektriciteitsnet. Er kwam een monteur
uit Gouda, de heer Klaas Knol, die
een begin maakte met het leggen van
kabels voor het elektriciteitsbedrijf.
Hij zou later de laatste directeur van
de gasfabriek worden. In 1927

werden de eerste huizen aangesloten
en kreeg ook het ziekenhuis stroom.
De elektriciteit werd aangevoerd via
een hoogspanningskabel uit Gouda
en getransformeerd in het eerste
hoog- en laagspanningsstation aan
het Arminiusplein.
Er werd nog wel verwarmd en
gekookt op steenkoolgas.
In 1957 stopte de eigen productie en
werd Oudewater aangesloten op het
net van Gouda.
In de jaren ‘60 viel definitief het doek
over de gasfabrieken in Nederland
door de winning van het aardgas uit
eigen bodem. In 1965 werd ook hier
de fabriek gesloten. Wat achterbleef
was een zwaar vervuild terrein.
Alleen de naam Gasplein en de
directeurswoning herinneren nog
aan de oude fabriek.
Bronnen:
Nettie Stoppelenburg, Cor van der Klis †,
Wijnie Kwakernaak-van Oudenallen,
Wilma Knol en Willem Dijkman.

Voor meer informatie over
De Gasfabriek verwijs ik u
naar het orgaan van de
Geschiedkundige Vereniging
Oudewater van augustus 2018
nummer 27.
Het is voor € 2,50 te koop
op Leeuweringerstraat 42.
De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
Een foto uit 1911 van het complex. Rechts is de bouw van de watertoren te zien. Vooral het bouwen van de steigers vereiste in die tijd groot vakmanschap: niks
geen handige aluminium buizen en klemmen, maar zware houten palen en touw waarmee alles, hoe hoog ook, moest worden vastgesjord.
Het kleine gebouwtje bij de gashouder was het Gemeentelijk Administratie kantoor. Het witte huis links is de directeurswoning. Voor de oorlog was de heer
Muiswinkel de directeur en tijdens en net na de oorlog de heer Wesdorp. Hij werd opgevolgd door Jan Dijkman. Klaas Knol was de laatste directeur.

De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Gecombineerde vergadering
forum Samenleving en forum Ruimte
Op dinsdag 19 februari 2019 vergaderen het
forum Samenleving en het forum Ruimte in een
gecombineerde vergadering.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats
in het Huis van Montfoort.

Agenda gecombineerd
forum Ruimte/Samenleving
20.10 uur

20.30 uur

21.00 uur

Urnenmuur Begraafplaats De Stuivenberg
Naar aanleiding van een brief van een
inwoner (geanonimiseerd opvraagbaar)
heeft de raad verzocht om agendering van
dit onderwerp. De inwoner maakt bezwaar
tegen het niet plaatsen van een nieuwe
urnenmuur hetgeen als gevolg heeft dat er
geen urnen meer geplaatst kunnen worden.
Informatiebrief Nieuwe Zandweg
naast nr. 7 (‘Weitje van Spruit’)
Lokaal Montfoort is van mening dat er geen
medewerking verleend moet worden aan de
plannen van de Nederlands Hervormde
kerkgemeenschap te Linschoten tot
uitbreiding van de begraafplaats en de
bouw van een nieuwe pastoriewoning.
Deze plannen zijn in strijd met het vigerend
bestemmingsplan.
Lokaal Montfoort wil graag het standpunt
van de andere partijen vernemen voordat
het college overgaat tot de benodigde
ruimtelijke procedure en ziet de uitkomsten
graag verankerd in een verklaring van geen
bedenkingen (raadsbesluit) zodat
omwonenden duidelijkheid krijgen.
Kaderbrief 2020 en begrotingswijziging
2019 Ferm Werk
De Kaderbrief Ferm Werk is de
beleidsinhoudelijke en ﬁnanciële opmaat
voor de meerjarenbegroting 2020-2024.
De kaderbrief geeft de gemeenteraden
de mogelijkheid te reageren op de
beleidsvoornemens voor 2020 en verder.
De raad wordt voorgesteld in te stemmen
met de kaderbrief 2020 en volgende jaren
en geen zienswijze in te dienen tegen de
begrotingswijzigingen 2019.

Kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
Op 14 december 2018 is de concept
kaderbrief 2020 van de GGDrU ontvangen.
Deze is beleidsarm en stelt grotendeels een
voortzetting van het vastgestelde beleid voor.
De Raad wordt voorgesteld kennis te nemen
van de kaderbrief 2020 en geen zienswijze
in te dienen.
Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk
21.30 uur Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
(GR) ODRU
Met ingang van 1 januari 2019 is een aantal
gemeenten opgeheven en samengegaan in
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Als gevolg hiervan dient de GR van de
ODRU gewijzigd te worden. De raad wordt
verzocht het college toestemming te
verlenen om te besluiten tot deze wijziging.
Dit voorstel wordt voorgesteld als hamerstuk
De volledige agenda is te lezen op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad & fora > Agenda forum Ruimte
21.30 uur

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

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei manieren aan uw veiligheid en staat 24 uur per dag voor u klaar.
Maar u kunt zelf ook veel voor uw veiligheid doen. Heeft u vragen? Stel ze dan. Wij geven u graag informatie en advies.

Koolmonoxide
is levensgevaarlijk

In de winter draaien we de kachel wat hoger, houden ramen gesloten en
sluiten ventilatieroosters. Lekker warm, maar ook een risico.
De laatste tijd zijn er opvallend veel meldingen van (bijna-)ongevallen met
koolmonoxidevergiftiging. Zo’n vergiftiging kan iedereen overkomen.
Bijna de helft van de ongevallen vindt plaats met een moderne cv-installatie.
Daarom: ventileer, controleer en alarmeer.

Heeft u een werkende
koolmonoxidemelder
in huis?
Koolmonoxidemelders
redden levens.

Afvalkalender 2019

Afvalkalender februari 2019

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

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

Voor onze organisatie zoeken we
meerdere nieuwe collega’s.
Vacature Financieel Klantadviseur

Wil jij deel uitmaken van ons ﬁnanciële team en een
boost geven aan de positioneren ervan in de organisatie?
Heb je academisch of hbo werk- en denkniveau, een
bedrijfseconomische opleiding en minimaal vijf jaren
werkervaring bij de gemeentelijke overheid? Dan is
onze vacature voor Financieel Concernadviseur echt
iets voor jou. We zoeken een ﬁnanciële spil in het
proces die in staat is uit alle beschikbare informatie
binnen korte tijd de kern te pakken en die te vertalen in
noodzakelijke adviezen. Een echte vraagbaak en
sparringpartner voor collega’s en management.

Vacature algemeen medewerker Buitendienst

Ben jij een echt buitenmens met ervaring in de
groenvoorziening? Lijkt het je leuk om Montfoort en
Linschoten spik en span te houden? Bekijk dan onze
vacature voor algemeen medewerker Buitendienst.
We zoeken een enthousiaste, ﬂexibele collega met
een klantgerichte instelling én een rijbewijs BE op zak.
Werkzaamheden bestaan onder andere uit onderhoudswerkzaamheden aan paden en perken in de openbare
ruimte, snoeien van heggen, werkzaamheden aan
speelvoorzieningen en bemensen van het
afvalbrengstation.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande
vacatures op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan voor 22 februari je motivatie en
cv naar hr@montfoort.nl.

“Vijf jaar geleden had ik na het slapen last van
duizelingen en lichte hoofdpijn. Buiten ging het beter’’,
zegt Johan van Wel. “Toen ik na het werk ﬁt thuiskwam,
was mijn vrouw duizelig en misselijk. Het bleek
koolmonoxidevergiftiging te zijn door een fout van de
installateur bij het installeren van de cv-ketel. De pijp
sloot niet goed aan op de cv ketel. Deze was door de
storm van de vorige dag los komen te zitten.”
Blootstelling aan een té hoge concentratie koolmonoxide
(CO) kan tot CO-vergiftiging leiden. Dat voelt in eerste
instantie als een beginnend griepje. Verdere blootstelling
aan het gas kan bewusteloosheid, blijvende hersenschade
of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Griep of gif?

Belangrijk is dat mensen zelf ook de symptomen van een
koolmonoxidevergiftiging kunnen herkennen. We hebben
het dan over: hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid,
duizeligheid en versnelde hartslag.
Duidelijkheid of het griep of gif is, kan alleen een
koolmonoxidemelder brengen. Koolmonoxide kun je zélf
niet ruiken of zien. Een koolmonoxidemelder waarschuwt
je bij een te hoge hoeveelheid koolmonoxide.
Naast het plaatsen van een koolmonoxidemelder is het
verstandig om het verbrandingstoestel in huis jaarlijks te
laten controleren door een erkend vakman en je huis
continu goed te ventileren.

Wat doe je als de CO-melder afgaat?
1.
2.
3.
4.

Zet alle ramen en deuren zo ver mogelijk open.
Waarschuw uw huisgenoten.
Ga zo snel mogelijk naar buiten.
Bel 112 en volg de aanwijzingen van de hulpdienst op.

Meer informatie

Meer informatie over het juiste plaatsingsadvies,
ervaringsverhalen en een online kennistest, waar je leert
hoe je een koolmonoxidevergiftiging kunt herkennen, vind
je op www.brandweer.nl/koolmonoxide.

Heeft u vragen?

App uw vragen naar onze brandveiligheidsexperts:
06-12 95 85 99. Of neem telefonisch contact met ons op
via 088-8781000 of per mail: voorlichting@vru.nl.
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Inloopbijeenkomst Land van
Cromwijk op 21 februari
Gemeente Montfoort is gestart met een traject om tot een nieuw bestemmingsplan voor
het Land van Cromwijk te komen. Dit is het grotendeels onbebouwde gebied tussen de
Liefhovendijk en de M.A. Reinaldaweg (N204). Het Land van Cromwijk is een waardevol
gebied en als gemeente willen wij graag de bestaande waarden binnen het gebied
vastleggen en waar mogelijk, samen met de eigenaren, versterken.

Voorbereidingsbesluit

Op 5 februari 2019 is een (tweede) voorbereidingsbesluit in werking getreden.
Dit besluit beschermt het gebied een jaar lang tegen ontwikkelingen die in het kader
van het nieuwe bestemmingsplan ongewenst zijn. Wij hebben de afgelopen periode
cultuurhistorische waarden in het gebied laten onderzoeken en op waarde laten
waarderen. De resultaten uit dit onderzoek zijn verwerkt in een aantal concept
uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw en behoudend bestemmingsplan.

Inloopbijeenkomst 21 februari

Aan de hand van informatiepanelen gaan wethouders Ivo ten Hagen, Herman van Wiggen,
medewerkers van de gemeente, bestemmingsplan adviesbureau Rho en de expert
cultuurhistorie van bureau BAAC graag met u in gesprek over het cultuurhistorisch
onderzoek, het bestemmingsplan in het algemeen en de uitgangspunten van het gebied.
U bent van harte uitgenodigd binnen te lopen op donderdag 21 februari
van 19.00 tot 21.00 uur in het Kruispunt (Nieuwe Zandweg 16).
Het doel van de avond is informatie ophalen voor het verder kunnen uitwerken van de
uitgangspunten van het gebied. Deze uitgangspunten worden vervolgens verwerkt in
een voorontwerp bestemmingsplan.
Op onze website www.montfoort.nl (zoekterm ‘Land van Cromwijk’) kunt u het concept
Nota van Uitgangspunten, het cultuurhistorische onderzoek en een eerste opzet van het
voorontwerp bestemmingsplan bekijken.
Wij zien u graag op 21 februari in het Kruispunt.
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Gezocht:
Taalmaatjes
in de gemeente
Montfoort - Linschoten
vrijwillig: Montfoort-Linschoten
Als taalmaatje oefen je met een cliënt van VluchtelingenWerk de Nederlandse taal in
de praktijk. Je hebt persoonlijk contact met de cliënt en begeleidt hem of haar bij het
leren van de Nederlandse taal en cultuur. Je maakt een wekelijkse afspraak, bij de
cliënt thuis, bij jou of op een neutrale plek, bijvoorbeeld Het Doe Mee Huis.
Werkzaamheden van de taalcoach: vergroten van taalvaardigheid in brede zin,
ondersteunen van de cliënt bij het oefenen van opdrachten die zoveel mogelijk,
aansluiten bij het lesprogramma dat door de cliënt wordt gevolgd, cliënten helpen bij
het wegwijs maken in de buurt door samen op pad te gaan, stimuleren en motiveren
van cliënten bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur.
Wij verwachten: een beschikbaarheid van minimaal 1 uur per week, een positieve
houding t.a.v. de doelgroep, een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord
en geschrift, goede communicatieve eigenschappen, geduld en flexibiliteit, het
vermogen tot het aangeven van grenzen en zelfstandigheid.
Wij bieden: interessant en zinvol vrijwilligerswerk, ondersteuning en begeleiding bij
het traject, themabijeenkomsten samen met andere taalmaatjes, boeiende
kennismaking met andere culturen.
Contact: voor meer informatie kun je bellen met Marlies Oudijk, 0615364480
of mail naar info@marliesoudijk.nl

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

BOUWEN
Welstand
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
13 februari 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 18 februari 2019
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 30-01-2019
(Z/19/125274)
gemeente Montfoort,
sectie A, nummer 4535
vervangen van houten damwand
door stalen damwand.
• 30-01-2019
(Z/19/125272)
Steenovenweg 11, Montfoort
bouwen van een bedrijfspand.
• 03-02-2019
(Z/19/125506)
Timothëushof 1, Linschoten
voor het plaatsen van een dakkapel.
• 04-02-2019
(Z/19/125527)
Haardijk 10, Linschoten
voor een nieuw te bouwen
wagenschuur.

• 05-02-2019
(Z/19/125652)
Vlasakker 12, Montfoort
gedeeltelijk vervangen van een
kozijn.
• 06-02-2019
(Z/19/125662)
Laan van Rapijnen 30, Linschoten
wijziging gebruikersruimte en
aanpassing speelhal.
• 06-02-2019
(Z/19/125694)
Peperstraat 19, Montfoort
plaatsen van een erfafscheiding.
• 06-02-2019
(Z/19/125664)
Blokland 52, Montfoort
bouw van een melkveestal.
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’.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend

dat zij een melding op basis van
het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• Van Vliet Montagewerken
Oudewater v.o.f. voor het adres:
Heeswijk 153 E, 3417 GP Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
uitbreiden van de bedrijfsruimte.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker
van team Bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

Dan ben ik te laat om vertrouwen te
winnen en weet ik niet wat de mensen
prikkelt of motiveert. Als mensen er
vroeg bij zijn, kunnen ze nog samen met
elkaar dingen ondernemen en praktische
zaken regelen.”

Verleiden

“Dementie is niet te genezen, maar we
kunnen er wel voor zorgen dat de
kwaliteit van leven goed blijft”, aldus
Gillissen. Vanuit de zaal klinken
instemmende geluiden. “Hoe krijg je
mensen met dementie nog mee naar
buiten bijvoorbeeld?
“Ik heb met mijn man nog twee een
vakantiereis gemaakt voor mensen met
dementie”, zegt een mevrouw uit het

publiek. “De begeleiding was heel goed.”
“Hoe krijg je ze zover?”, wil iemand
weten. “We moeten ze leren begeleiden
en verleiden op zo’n manier dat het lijkt
alsof het hun eigen idee is”, adviseert
Gillissen.

Humor

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Belangrijk volgens Gillissen is dat je de
persoon goed kent en dat je het moment
van onrust leert herkennen, waarop je ze
moet begeleiden. “Let er ook op dat
mensen met dementie alles letterlijk
nemen.” “Dat is ook zo met spelletjes”,
zegt een toehoorder. “Toen ik zei:
‘je moet wat hoger gooien’, ging de
dobbelsteen echt de lucht in.”
Ze heeft de lachers op haar hand.
“Humor is heel belangrijk om hiermee
om te gaan”, zegt Gillissen.

Ontheffing sluitingstijd
• 22-11-2019
(Z/18/119940)
De Heeren van Montfoort,
Hoogstraat 41 Montfoort
voor: 28 februari, 1 en 2 maart
2018
Vergunning voor
kansspelautomaten
• 28-01-2019
(Z/18/120766)
Hoogstraat 60 in Montfoort
voor het aanwezig hebben van
twee kansspelautomaten
Vergunning plaatsen
verkiezingsborden
• Het plaatsen van verkiezingsborden
voor kern Montfoort (10 borden)
en de kern Linschoten (10 borden)
voor de periode 13 februari tot en
met 25 mei 2019.
Verzonden: 07-02-2019

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht
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vervolg van de voorpagina

De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen
hebben verleend voor:

Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?

Algemene informatie
HUIS VAN MONTFOORT

OPENBARE ORDE

“Het is leerzaam”, aldus Jacques van
Velzen. Hij is hier, omdat hij vragen heeft
rondom zijn moeder met dementie.
“Ze is al 96. Laatst ging het verkeerd.
Toen het over mijn broer ging vroeg ik
haar: ‘hoe oud is Frans nu?’
Ik zag de paniek in haar ogen. Ze zei:
‘22’. Hij is 60. Zulke situaties vind ik
moeilijk. Ik ben maar een leek.
Dus, probeer ik zoveel mogelijk te leren
over dementie.
Van Velzen is hier voor de derde keer.
“Elke keer pik je wat nieuws op.”

Freek Gilissen grapt met Marjon de Jong
over hoe vaak hij nog in Montfoort zal
komen voor zijn pensioen

ZORG EN WELZIJN
SWOM

Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt
worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook
een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Montfoort, 12 februari 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
de burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Vernieuwingsdrang
Oudheidkamer Montfoort
“Op een gegeven moment stond ik er helemaal alleen voor” zegt
Bernhard Weber van de Oudheidkamer Montfoort.
“Weggestopt in de kelder van het stadhuis was er geen beginnen aan.
Het was een rommeltje waar ‘malle Pietje’ zich wellicht prima thuis had
gevoeld...maar het kon zo echt niet langer.”
Vlak voor ‘Open Monumentendag 2018’
biedt Peter Versloot van de Stichting
Open Monumentendag Montfoort en
Linschoten zijn hulp aan.
Hij helpt om het team van Montfoort te
versterken. Inmiddels bestaat de groep
weer uit zes man.

Bernhard, Kees Bazuine en Lex van Wijk
zijn in de huidige Oudheidskamer bijeen
om uit te leggen wat de plannen zijn.
Het moet echt anders. We willen een
ander gebouw en een andere aanpak.
Op de huidige manier is ons geen lang
leven meer beschoren. Het moet

door Siem van der Burg

dynamischer, op een manier die meer
mensen aanspreekt en die ook de
jongeren interesseert”.
De Oudheidskamer bestaat sinds 31 juli
1894. Toenmalig burgemeester Erpers
Rooyaards stelde de voormalige
wapenkamer van de stad beschikbaar.
Die bevond zich boven de IJsselpoort.
125 jaar later zitten we in de kelder van
het Stadhuis die nou niet bepaald
uitnodigt om eens een kijkje te komen
nemen. Om in een nieuw gebouw
terecht te komen moeten er fondsen en
sponsors geworven worden. Dat kan pas
als je een rechtspersoon bent.
De oprichting van een stichting of
vereniging hopen ze binnen enkele
maanden af te ronden. De plannen voor
de fase daarna hebben ze al klaar liggen.
“Tijdens de lentemarkt willen we er echt
weer staan, rond het 125 jarig bestaan in
juli zullen we zeer zichtbaar zijn en ook
tijdens Open Monumentendag 2019
willen we stevig uitpakken”, zegt Lex van
Wijk. Hij is de beoogd voorzitter van de
vernieuwde Oudheidkamer Montfoort.
Inmiddels is het nieuwe team gestart met
het maken van een actuele inventarisatie
van de stukken. Op basis van oude
brongegevens wordt nu alles vastgelegd
in de computer. Gelijktijdig is de kelder
opgeruimd, overzichtelijker en beter
toegankelijk. En natuurlijk houden we
nog regelmatig exposities van de
oudheidkundige schatten die we hebben.
Op dit moment is er een expositie
ingericht met stoven, kruiken, kandelaars
en olielampen uit vroegere tijden. Onder
het motto ‘Zo komt Jan Splinter door de
winter’. Tot medio maart is dat te
bekijken in het Huis van Montfoort.
Maar om onze plannen echt waar te
maken hebben we nog veel meer
vrijwilligers nodig. Er moet een bestuur
gevormd worden, we hebben steun nodig
op ICT-gebied voor het bouwen van een
site, communicatiemedewerkers,
gastvrouwen en gastheren, bronnenonderzoekers, beheerders van de collectie,
enzovoorts. Graag doen we een oproep
aan de Montfoortenaren om zich aan te
melden als ze ons verder willen helpen.
Dat kan door te bellen met Lex op
06-22427484 of een mail te sturen naar
lexvanwijk@home.nl.
Met het plan op schoot, de voeten op
een stoof, naast de kachel, schenken ze
alvast een borrel en proosten op de
vernieuwing van de Oudheidkamer.

In het wilde weg in
‘de wilde weg’

door Siem van der Burg

Als je cultuur wil snuiven hoef je Linschoten niet uit. Steeds vaker presenteren
Tony Koole en Pauline Mol in ‘de Wilde Weg’ verrassend theater, zang, literaire
vertellingen en exposities. “We zijn aan het opbouwen, zijn continu op zoek
naar verrassende artiesten en kunstenaars. We hebben geen strak programma
maar organiseren in het wilde weg”.
Op donderdag 7 februari was het de
beurt aan Wim Egs ensemble.
Het zestienkoppige Utrechtse koor
vleide zich in een mooi rijtje tegen de
achterwand van de sfeervolle zaal.
De dirigente, Rozemarijn Kalis, nam
plaats achter haar lessenaar tussen het
publiek. Zo’n vijfendertig toehoorders
kregen daarna vierstemmig toegezongen
“we regret that the start of the concert
has been delayed”. Hetgeen overigens
wel meeviel.......veel meer dan vijf
minuten zal het niet geweest zijn.
De gezangen die daarna volgden
stammen uit landen rond de Zwarte zee.
Van Slovenië tot Georgië en van
Oekraïne tot Israël. De eerste stukken
waren devoot en soms zwaarmoedig.
Dat bracht Rozemarijn Kalis ertoe om
het publiek na het vierde stuk gerust te
stellen. “Ik had u tijdens mijn inleiding
ook wat minder ernstigs beloofd.....maar
we moeten nog even door een
dieptepunt heen”. Dat dieptepunt betrof
een gezang over een persoon die moeite
had een gebroken liefde te verwerken.
Daarna volgde een vrolijk gezang over
het leven op een boerderij waar de
kippen waren ontsnapt en een jakhals
de boel onveilig maakte. Het ontbrak in
het programma niet aan humor.
Ook niet toen aan het slot voor de jarige
Pauline Mol het lied ‘Pien’, met tekst
van haar zoon die in het ensemble
meezong, ten gehore werd gebracht.
De voorstelling van het koor was hun

Op naar het carnaval

In de weken voorafgaand aan carnaval zetten we
elke week een carnavalsgroep in het zonnetje.
Deze week een groep die terug is van weggeweest:

Mani El Niño uit Oudewater.

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

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

door Ellen van Leeuwen

Jarenlang deden ze mee aan de optocht in Oudewater, maar op een
gegeven moment gingen de jongens zich settelen, kwamen er kinderen en
kwam carnaval op een lager pitje te staan. Ruben Vronik: “Elk jaar keken
we met pijn in ons hart naar de optocht. We liepen al langer met het idee
om nog eens mee te doen en dan samen met de vrouwen en kinderen.
Onze drijvende kracht Jan Dionisius heeft er dit jaar serieus werk van gemaakt
en nu staan we straks met ruim vijftig mensen op de kar. Mooi toch?!”
In een loods aan Willeskop wordt flink gezaagd, geboord en geknutseld.
Iedereen heeft z’n eigen taak. “De één regelt het hout, de ander het eten,
zo doet iedereen waar ‘ie goed in is. Vroeger begonnen we rond kerst al wel
met bouwen. Dit jaar willen we in een paar weken klaar zijn. Het moet wel
leuk blijven!” Het bouwen aan de kar vinden de mannen eigenlijk het leukst
van alles. “Dat is prachtig om met elkaar te doen in je vrije weekend. En dan
om een uur of vier lekker samen aan het bier!” Met het thema Super Mario
duikt Mani El Niño in het verleden. Mario, Luigi, Wario, Yoshi en natuurlijk
prinses Daisy sieren de kar. Op de kar de toekomst: de kinderen van de
jongens. “We hopen dat ze ‘t prachtig vinden, dan doen we volgend jaar
graag weer samen mee!”
Mani El Niño is een samensmelting van twee carnavalsgroepen; Mani
Magics en El Niño. Twee carnavalsgroepen, één vriendengroep. De jongens
voetbalden samen, gingen samen op pad, maar de optocht deden ze in twee
groepen. Ruben (lachend): “We hadden allebei ook nog eens een kar van
niets, want in elke groep zaten maar twee handige jongens. Alweer jaren
geleden hebben we de boel dus maar samengevoegd tot Mani El Niño.”

gev

Ruim 50 mensen
op de kar. Mooi toch?

www.vlistbrocante.com
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REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ
WOERDEN
Woensdag 20 februari is er weer
een Alzheimer Café met als thema:
'Samen dementievriendelijk'.
Gastspreker is Matser-Janssen,
coördinator trainingen bij
Alzheimer Nederland. 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

WORKSHOP
Ouders Lokaal heeft op donderdag
21 februari om 20.00 uur weer een
interessante lezing voor ouders,
juffen, meesters en leidsters over

0348-414242
Vermiste dieren

LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Pip; Poes,
10 maanden. Zwart met wit snuitje.
OUDEWATER
De Cope - Elektra; Poes (Main Coon).
Langharig; zwart met bruin, schildpad.

Gevonden dieren

MONTFOORT
Achthoven West - asielnaam Willy;
Poes, 01-07-18. Grijsbruin cypers, witte
bef en lichte streep over buik; witte
sokjes, ringstaart.
Achthoven West - asielnaam Santos;
Poes, 01-07-18. Grijs met lichtbruine
vlekken en beige bef, teentjes voor en
voeten achter.

opmaat naar een optreden in de
Pieterskerk in Utrecht op vrijdag
15 februari aanstaande van 20.15 tot
21.30 uur. Een hele eer als je daarvoor
gevraagd wordt. De dirigente en de
koorleden denken er op basis van hun
optreden in Linschoten klaar voor te
zijn. Voor informatie en kaarten kunt
u terecht op
www.pieterskerkconcerten.nl/wee/.
En dan zal het op 15 februari in ‘de
wilde weg’ de beurt zijn aan acteur
Ted Keijzer. In 2013 schreef de Poolse
schrijver Wieslaw Mysliwski de lijvige
roman ‘Over het doppen van bonen’.
Het boek heeft zijn oorsprong in het
grenzeloos praten in boerenfamilies als
die vroeger samen bonen zaten te
doppen en verhalen over tafel rolden als
bonen in de emmer. De levende spreekschrijftaal, het vertellen over het
eenvoudige detail en de diepe vragen
van het leven, zetten Ted Keijzer aan het
spelen. Oog in oog met het publiek
komt een eenvoudig en toch wonderbaarlijk leven vanuit het Poolse
platteland dichtbij. Ted houdt van het
pure en primaire spelen en het plezier
daarvan als kern van zijn theaterwerk.
De voorstelling op vrijdag 15 februari
20.30 uur is een try-out. De acteur wil
na afloop graag horen wat het publiek
er van vindt. Toegang 10 euro.
Reserveren kan per mail naar:
info@dewildeweg.net.

jongens van alle leeftijden. Wat
maakt dat jongens op school
gemiddeld minder hoog scoren dan
meisjes? Wat maakt dat jongens
vaker in aanraking komen met
politie en justitie? Wat is het
verschil tussen jongenspsychologie
en mannenpsychologie? Hoe kom je
als vader beter beslagen ten ijs als
het om begeleiden van je zoon gaat?
Hoe belangrijk zijn rolmodellen in
het leven van kinderen eigenlijk?
Deze en andere zaken komen aan
bod tijdens de interactieve lezing
van stichting Koningshart.
Koningshart is een
vrijwilligersorganisatie die zich inzet
voor vaders en zonen als het gaat
om goed vaderschap en het
begeleiden van puber-jongens naar
volwassenheid. Iedereen is vanaf
20.00 uur welkom op de
Heeswijkschool, Jonker Fransstraat,
Montfoort.

SWOM AANSCHUIFDINER
Op donderdag 14 februari in de
grote zaal van het Antoniushof in
Montfoort en op maandag
18 februari in de Brede Vaart in
Linschoten kunt u weer genieten
van een heerlijk aanschuifdiner.
De zaal is vanaf 17.30 uur open en
om 18.00 uur wordt het diner
geserveerd. U kunt zich aanmelden
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag
van het aanschuifdiner via tel:
0348-469109 of mail info@
swomontfoort.nl

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Mis je iemand of wil je juist een kaarsje aansteken voor iemand die kracht nodig
heeft? Op donderdag 14 februari is er van 19.00 tot 21.00 uur een Lichtjesavond in
Linschoten. Op de sfeervol verlichte begraafplaats, de Nieuwe Zandweg, op het plein
en in 't Kruispunt is er gelegenheid om te herdenken, te herinneren en samen te zijn.
Je kunt een kaarsje aansteken bij het graf van je verloren dierbare. Bij het algemene
monument dat bij 't Kruispunt staat kun je een kaarsje aansteken voor iemand die dit
nodig heeft, maar dit kan ook voor iemand die elders is begraven, gecremeerd is, of
voor iemand die je mist. Dit monument blijft een aantal weken staan.
Verder is er mooie muziek, worden er gedichten voorgedragen en kun je, met een
warm drankje, elkaar ontmoeten. Kinderen kunnen een marshmallow roosteren bij de
aanwezige vuurkorven en er kan een kaarshouder van klei gemaakt worden.
Centraal tijdens deze avond staat de lief- en leedboom, waar je een lantaarntje in kunt
hangen voor iemand die je mist of die je een hart onder de riem wilt steken. Hier zijn
lantaarntjes voor aanwezig. Ook staan er harten waar iets op geschreven kan worden.
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door ondernemers en vrijwilligers uit
Linschoten. Voor vragen en/of suggesties kun je terecht bij Toinette van Waterschoot,
tel.: 06-12724468.

12 februari 2019

de ijsselbode – nieuws- en advertentieweekblad voor de ijsselstreek

Eerste voorwedstrijd Turn2gether
Op zaterdag 9 februari kwamen de
jongste turnsters van Turn2gether
Oudewater in actie tijdens hun
allereerste turnwedstrijd. In Lexmond
mochten zij laten zien waar ze de
afgelopen weken zo hard voor hebben
geoefend. Een spannende dag voor
deze meisjes, maar ze lieten allemaal
knappe oefeningen zien.

In de eerste ronde was het de beurt aan
Sophia de Voogt, Fieke Laméris en Yara
de Jong. Bij de categorie pre-instap D2
behaalde Sophia met al haar kracht een
prachtige 6e plaats in dit grote
deelnemersveld.
In de tweede ronde was het de beurt aan
de categorie instap D2 en pupil D2.
Voor de instap-turnsters was dit ook hun
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eerste wedstrijd. Britt Straver (instap D2)
behaalde een 1e plaats op sprong met
een score van 13,975. Hanne
Schoonderwoerd turnde een stabiele
balkoefening en behaalde hier zelfs een
5e plaats. Veerle Smit heeft laten zien
dat ze op sprong, brug, balk en vloer de
oefeningen goed beheerst en behaalde
een 11e plek in het totale
deelnemersveld.
Voor de pupillen verliep de wedstrijd
lange tijd erg goed en lukte het vaak om
de moeilijkste varianten te turnen. De
meiden wisten ondanks de spanning van
de wedstrijd goed hun oefenstof uit hun
hoofd. Op balk ging het echter met de
koprol mis, waardoor punten werden
verloren. Desondanks behaalde Marit
Kool een mooie 6e plaats en mocht
Lizzy Ricken zelfs het podium op met
haar 5e plaats. Al met al een
wedstrijddag om tevreden en trots naar
terug te kijken: mooie resultaten, doelen
behaald en weer nieuwe leerpunten voor
een volgende keer.

Successen judoka’s Proost Sport

Meiden MD1 HCM zaalkampioen

Op zondag 10 februari namen zes judoka’s van Proost Sport deel aan het twaalfde
Open Wijks Judotoernooi in Wijk bij Duurstede. De dag was verdeeld in vier groepen.
Merel van Rossum mocht als eerste aantreden op de tatami. Zij zat in een poule van
vier judoka’s. De eerste partij won zij met een mooie wazari, daarna moest ze
verliespartijen incasseren. Merel eindigde als derde.
In de tweede groep kwamen Boris Hendriks, Marvin de Goederen en Valerius van der
Haven op de tatami, helaas geen podiumplaatsen voor hen. In groep drie was het de
beurt aan de categorie -15. Nick Roelse en Sjors Hendriks kwamen hierin uit. Nick
judode goed maar verloor. Sjors verloor haar eerste partij nipt, maar won daarna
tweemaal met ippon. Sjors eindigde dus knap op de tweede plaats.

Op zondag 3 februari is de MD1 van Hockeyclub Montfoort (HCM) zaalkampioen
geworden in de vijfde klasse. Met wedstrijden in Lelystad, Houten, Bilthoven en in
Montfoort werden alle wedstrijden, op een gelijk spel na, met winst afgesloten.
Dat de meiden een sterke hockeydrive hebben, blijkt zeker ook uit de aanwezigheid:
gedurende de competitie van twaalf wedstrijden is er geen enkele afmelding geweest.
Sterker nog, er zijn steeds twee meiden uitgeleend aan de MD3, het samengestelde
team uit Harmelen, De Meern en Montfoort speelt al twee jaar samen en met name
de hechte teamband van de meiden en de Wiediewadiejo-yell dragen bij aan de
positieve spirit tijdens de wedstrijd en daarbuiten.

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
De specialist in garage- en industriële deuren

Voor minimaal 16 uur
in de week.
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Wij werke oferm,
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,
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Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

‘t Vaantje te Reeuwijk is op zoek naar

medewerkers voor in de bediening

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

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

Uren kunnen plaatsvinden
in de avond, weekend
en overdag,
natuurlijk in overleg.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en
C.V. naar info@vaantje.nl

Korssendijk 32, Reeuwijk
0182-513811

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959

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

Nu goedkoop.
Altijd goedkoop!
Kijk voor het complete assortiment laagblijvers en de
actuele prijzen bij jouw PLUS of op plus.nl/laagblijvers

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

plus.nl
plus.nl

Carlo en Bettina Willemsen / Oranje Nassaustraat 1-3 // 3405 XH Benschop // T: 0348 451642

Carlo en Bettina Willemsen
Oranje Nassaustraat 1-3 // 3405 XH Benschop // T: 0348 451642

Wat is waardevol voor U
in Zuid-West Utrecht?

In het kader van de Provinciale Staten- en
Waterschapsverkiezingen op D.V. 20 maart 2019
komt de lijsttrekker van de ChristenUnie,
Arne Schaddelee, naar Linschoten.
Hij zal onder andere de speerpunten van de ChristenUnie in Zuid-West Utrecht
met u bespreken. Onderwerpen zoals: woningbouw; bodemdaling; kantoor
leegstand; wegen en openbaar vervoer; water etc. zullen aan de orde komen.
Een ieder is van harte welkom om met hem hierover van gedachten te wisselen
en in discussie te gaan.
Kom op 19 februari om 20.30 uur naar de Wingerd, Kerkplein 7, Linschoten!
e-mail: bestuur@montfoort.christenunie.nl
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V oetbalw ee k e n d
Speelronde 15 bij de zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek
leverde enkele opzienbarende uitslagen op.
Montfoort blameerde zich in Woerden bij koploper Sportlust’46.
Binnen 45 minuten stond de ploeg met acht man op het speelveld.
Een bizarre eerste helft met twee strafschoppen en drie rode
kaarten. Het werd uiteindelijk 7-0 voor de lijstaanvoerder.
Na vier nederlagen was er eindelijk weer winst voor
FC Oudewater. Bij DVSU werd met 1-2 gewonnen.
WDS lijkt een patent te hebben op doelpunten in de slotfase.
Zo ook tegen Rijnstreek dat in de absolute slotfase
met 2-1 werd verslagen.
SPV’81 blijft rode lantaarndrager in 4B.
Nu verloor de ploeg met 2-1 bij Moordrecht.
Linschoten moest op bezoek bij VEP en won enigszins
verrassend met 0-2.
Na vijftien wedstrijden staat de formatie op een zevende plaats.

VoetbalProgramma
Zaterdag 16 februari

Montfoort - Nieuw Lekkerland
FC Oudewater - Focus ‘07
Siveo ‘60 - WDS	

14.30
14.30
14.30

Linschoten - Bodegraven
SPV ‘81 - Sportief

15.00
14.30

Z AT E R D A G V O E T B A L
Sportlust - Montfoort 7-0
In een zeer tumultueus duel liet scheidrechter Van Essen zien niet in staat te
zijn om op dit niveau een wedstrijd te kunnen leiden. Een thuisfluiter met
verkeerde inschattingen en foute beslissingen. De bewegende beelden in de
samenvatting van Sportlust TV zeggen genoeg. Neemt niet weg dat Sportlust uiteindelijk de
betere en vooral lepere ploeg was en mede door het zwakke optreden van Van Essen de
overwinning kon opeisen. In de 4e minuut kon Issarti de 1-0 binnentikken na een uitbraak
op rechts en de voorzet van Van der Meijden. In de 15e minuut werd in een duel met
Van Loen duidelijk hands gemaakt door Franken, maar hoe onbegrijpelijk ook, Van Essen
wuifde het voorval gewoon weg. Daarmee had Sportlust geluk en had de wedstrijd wellicht
heel anders kunnen lopen. In de 22e minuut ging Van der Meijden in een gewoon duel
onderuit en zorgde een lepe Sportlust speler voor het opstootje dat uiteindelijk uit de hand
liep. De (on)partijdige Van Essen greep de rode kaart en gaf die aan Laoikili die iemand naar
de keel zou hebben gegrepen. Direct na dit voorval was Montfoort totaal niet meer bij de les
en kon Franken de 2-0 binnen koppen. In de 38e minuut ging de opkomende Demeijer bij
een ogenschijnlijk correcte ingreep onderuit en weer greep Van Essen naar de rode kaart en
kon ook Nicky Besamusca de kleedkamer opzoeken. In de 44e en 45e minuut mochten
Franken en Van der Meijden de 3-0 en 4-0 scoren, beiden uit een penalty en kon ook
Mimpen, na demonstratief klappen voor de scheidrechter, met rood eerder gaan douchen.
Een bizarre eerste helft met twee strafschoppen en drie rode kaarten, waarbij de emoties
hoog opliepen.
Montfoort was mentaal al verslagen en kon niet veel meer uitrichten met slechts acht
overgebleven spelers. Na de rust werd er nog twee gescoord door Franken en met het laatste
doelpunt van Van der Meijden won Sportlust'46 met 7-0.

Linschoten wint streekderby
Vep - Linschoten 0-2
Als de leider in de competitie zich
vele punten heeft verwijderd van de
rest van de concurrentie, wordt het
binnenhalen van een van de
periodetitels een aantrekkelijke
bezigheid om toch nog een amusant
slot aan de competitie te breien.
Zowel Vep als Linschoten loeren op
winst in de tweede editie van deze
vluchtweg uit de vierde klasse.
Winst was voor de bezoekers een
noodzaak, omdat zij over hetzelfde
puntentotaal beschikten als de
Woerdenaren, zij het met een wedstrijd
meer gespeeld. Voor de tweede maal in
de voetbalgeschiedenis stond de
kersverse zaterdagclub Vep op het
menu. En het werd een 0-2 overwinning
voor de Linschotenaren. Goede zaken
dus en op het eindresultaat viel niets af
te dingen. Uw verslaggever verbaasde
zich bij aankomst over de overvolle
parkeerplaats, maar dat hield niet in dat
het dringen was langs de lijn. Buurman
Sportlust, die tegelijkertijd tegen
Montfoort speelde, bleek de boosdoener.
Op de Vep-tribune waren nog lege
plaatsen.

Zijwindgevoelig

De omstandigheden waren niet om over
naar huis te schrijven. Een stormachtige
wind, die bijna dwars over het veld
stond, bemoeilijkte het voetbal danig.
Maar geen van beide ploegen kon dit als
excuus aanvoeren voor het spelpeil.
De omstandigheden golden voor beide
teams. Het eerste half uur van de
wedstrijd gaf een overwicht te zien van
de in het blauw gestoken Linschotenaren.
Zij vergaarden in deze periode de meeste
hoekschoppen en mede daardoor de
grootste kans op de 'goed vallende bal'.
Wanneer de blauwhemden echter tot
een mogelijkheid om te scoren
geraakten, was daar iedere keer
Vep-doelman Christian Versteegt.

door Gerard van Hooff

De doelman -klein van stuk- redde ten
koste van een hoekschop op een
afstandsschot van Joey van Kouwen,
pareerde een inzet van dezelfde speler en
corrigeerde zichzelf nadat hij een uittrap
tegen Daan Roozenboom had getrapt.
Bovendien voetbalde de doelman heel
goed mee, zoals hij liet blijken door goed
getimede uitloopacties. Precies
halverwege het eerste bedrijf leek hij voor
de eerste maal het onderspit te moeten
delven, toen Jesper Kleiweg dé kans van
de wedstrijd kreeg aangeboden.
De rechterspits schoot van heel dichtbij
de paal echter naast. Langzaam maar
zeker kwamen de Woerdenaren beter in
de wedstrijd en werd de helft van de
bezoekers ook hun strijdtoneel.
Dat moest doelman Ankoné in de 29e
minuut ervaren toen Vep's Peter Nils van
dichtbij kon uithalen. De vuisten van de
Linschoten-doelman deden hun werk
naar behoren. Even nadien moest Luuk
den Boer zich geblesseerd laten
vervangen door Dion Braakensiek. In de
eindfase van de eerste helft kwam
Linschoten een paar keer goed weg. Bas
van Devivere anticipeerde op een
weggetrapte bal van Ankoné en schoot
van ver naast, Vepper Chris Daalhuizen
zocht het doel van af 20 meter te hoog
en een prijsschietsessie van de
Woerdenaren leverde na drie pogingen
slechts een hoekschop op.

Twee treffers volstaan

Ook bij de aanvang van de tweede helft
etaleerde de thuisploeg zich met wat
meer dreiging. Vep-spits Joost Brugman
werd in de 50e minuut het slachtoffer
van een onberekenbare windvlaag.
Staand bij de tweede paal werd hem in
scoringspositie de controle over de bal
ontnomen. Zijn maat Daalhuizen liep
tegen de eerste kaart van de wedstrijd op
na een overtreding op Isa Kurt. Optisch
gezien kregen de gastheren een

veldoverwicht, maar dit werd door de
Linschotenaren gedoogd. Zij immers
zochten steeds nadrukkelijker de ruimte
naast de rechterzijde van het verdedigingsblok. Via die route kon de snelheid
van De Kort en Kleiweg het best worden
benut en de 'lucky bal' worden
voorbereid. Die viel in de 67e minuut,
nadat eerder doelman Versteegt het gat
nog met een uitloopreactie had weten te
klaren. Met een bloedneus als aandenken
wist Daan Roozenboom de bal achter de
doelman te werken; 0-1. Roozenboom
moest noodgedwongen wisselen met
ex-Vepper Daan Walgreen, terwijl Bram
Elenbaas de controle op het middenveld
overnam van Isa Kurt. De waarschuwing
die Vep in de 72e minuut afgaf door de
inzet van Stan Daalhuizen (Ankoné
redde in de korte hoek), werd na
5 kwartier spelen van het enig juiste
antwoord voorzien. Om een lange bal in
de diepte werd geduelleerd door het duo
Nap (Vep) / Kleiweg (VVL).
De Linschotenaar controleerde de over
zijn tegenstander heen stuitende bal en
passeerde doelman Versteegt van
dichtbij; 0-2 (77e min).
De waarschuwing van coach
Ben Rietveld ("blijven voetballen") was
nodig om weer bij zinnen te komen.
Daarna ontspon zich een eindspel met
een niet meer in succes gelovend Vep
dat overigens wel in de 87e minuut een
strafschop kreeg toebedeeld. Doelman
Ankoné lag in de goede hoek, maar
raakte de bal niet. Die vloog rakelings
langs de voor de Woerdenaren verkeerde
kant van de paal. Tot afgrijzen van de
nemer; Joost Brugman. Verdere
pogingen van Linschoten om het
doelsaldo op te vijzelen leden schipbreuk
mede doordat Bram Elenbaas ietwat te
altruïstisch was door een ploeggenoot
het maken van het doelpunt te gunnen.

DSVU - Oudewater 1 - 2
Reeds in het begin van de wedstrijd en gedurende een groot deel van de eerste
helft drukten de Oudewaternaren, ondanks een straffe wind tegen, de Utrechters
terug op eigen helft. Toch waren de uitvallen van DVSU zeker niet van gevaar
ontbloot. Met lange ballen van achteruit werd getracht om de bal in het Oudewaterse
doelgebied te krijgen. In deel twee van de wedstrijd was het vooral de laatste tien minuten
best wel "billenknijpen" voor de ploeg van trainer Akkermans. Te veel, vooral Utrechtse,
overtredingen na eerst ruim een uur sportief voetbal. Wat ook niet positief was is het feit dat
de Oudewaterse blessurelijst alleen maar langer is geworden. Tim Goes was in de eerste
minuut dicht bij een doelpunt maar het uiteindelijke schot verdween naast het doel van
keeper Lee McFadden. Diens Oudewaterse collega Arnold de Ruyter moest hierna tot twee
maal toe goed aan de bak. Eerst kon hij Samis Boujellad na goed uitlopen het scoren
beletten om kort daarna ook in te grijpen bij een actie van Marten Giezeman. Dit laatste wel
met hulp van Walter van der Neut. Na een uitstekende pass van Niek Sluijs bijna op de
stropdas van Bart Griffioen scoorde de snelle Oudewaterse linker aanvaller keurig de 0-1
(16e min.). Een groot deel van de wedstrijd speelde zich af op het middenveld met af en toe
een uitschieter richting een van de doelen. Doelman McFadden moest zich bij een schot van
Mike Rijsbergen nog eens verdienstelijk maken. Hij pakte het schot van de actieve
Oudewaterse aanvaller. Een beetje rare situatie veroorzaakte de Utrechtse gelijkmaker. Jesse
de Waijer, de lange en vaak lastige Utrechtse spits kreeg na weer een heel lange bal vanuit
zijn defensie uiteindelijk het leder voor zijn schietgrage voeten en Arnold de Ruyter was
geslagen (1-1, 44ste min.).
Of de thee in de rust lekker gesmaakt heeft, blijft een vraag. In ieder geval gingen de
Oudewaternaren weer snel uit de startblokken. Het eerste schot was van Bart Griffioen die
de bal net langs de paal zag verdwijnen. Laatstgenoemde liet kort daarna een uiterst fraaie
solo onbenut. De vijfde tegenstander was er net een te veel. Toch stond Griffioen aan de
basis van het tweede Oudewaterse doelpunt. Zijn balletje door het midden werd opgepikt
door aanvoerder Wouter van Sprundel en die maakte koel af; 1-2 (53ste min.). Ook Tim
Goes kreeg een dot van een kans maar geheel vrij voor McFadden moest hij toch in de
Utrechtse doelwachter zijn meerdere erkennen. Met veelal lange ballen op spits Waijer, die
tot 'doorkopkoning' kon worden benoemd, probeerde DSVU alles uit de kast te halen.
Het potje leek nog niet gespeeld. Met af en toe wat te grove charges werd gepoogd de
Oudewaternaren uit hun spel te halen. Een niet bestrafte dreun in het gezicht van Bart
Griffioen door Wijnbergen was hier o.a. het bewijs van. Met nog een stief kwartiertje te gaan
waren Tim Goes (moegestreden) en Simon la Lau (blessure) vervangen door Jasper de Goeij
en Nick van den IJssel. Toen Marten Giezeman zich meer met de Utrechtse aanvallen ging
bemoeien, werd het nog best even spannend. De goed spelende Utrechter gooide alles in de
strijd, maar achterin bleven Miltenburg en Co. uiteindelijk goed overeind. Nick van den IJssel
kwam ongelukkig ten val met een schouder uit de kom als resultaat. Kort voor tijd had
invaller Jasper de Goeij geen geluk toen zijn harde schot net naast het doel van McFadden
vloog en kwam Oudewater nog een keertje goed weg na een vermeende buitenspelsituatie en
bij een scrimmage voor doel van de bezoekers, Waijer zo onverstandig om in een kansrijke
positie alsnog de boel te verprutsen door een onnodige overtreding te maken. Al met al wel
een verdiende overwinning.

Moordrecht - SPV 2-1
SPV liet in de eerste helft zien best een aardige partij voetbal ten beste te
kunnen geven. De ploeg had in deze uitwedstrijd het beste van het spel,
maar faalde opzichtig in de afwerking. Het gemiddelde van het aantal
gescoorde doelpunten per wedstrijd ligt onder de één. Dat doelpunt werd deze middag wel
gescoord. Maar het 'wie de meeste punten scoort die wint de pot' deed weer eens opgeld.
De Moordrechtenaren kwamen tot een totaal van twee treffers. Als vermeld kon de dreiging
die de Polsbroekenaren ten toon spreidden niet worden vertaald in doelpunten. Zowel
Thomas Spelt, Twan Koorevaar als Sander Koolwijk lieten het op de beslissende momenten
afweten. Spelt stond wel aan de basis van enige score van de bezoekers. Hij bereidde het
doelpunt voor waarmee Martijn de Heer zijn ploeg voor de thee aan de leiding bracht; 0-1.
Vlak voor rust viel echter nog de gelijkmaker door de Moordrechter Stefan Bos; 1-1.
In de beginfase van de tweede helft kreeg SPV weer de overhand en was de beste
mogelijkheid voor Twan Korevaar die alleen voor de keeper verscheen. Hij plaatste het leder
echter naast de staander. Daarna was er sprake van een gelijk opgaande strijd die
uiteindelijk in Moordrechts voordeel werd beslist. De leverancier van de assist verkeerde bij
zijn balaanname in buitenspelpositie. Het vlagsignaal van de grensrechter werd echter niet
gehonoreerd en de 2-1 (Stefan Bos) kwam op het bord. Op 15 oktober 2018 behaalde SPV
zijn laatste winst.

WDS - De Rijnstreek
2-1
Last minute-doelpunten.
WDS lijkt er een patent op
te hebben. Ook zaterdag viel de beslissing
in de 90e minuut en Eric Cromwijk kweet
zich van deze taak: 2-1. WDS begon de
wedstrijd tegen de nummer voorlaatst op
de ranglijst met de wind tegen. Dat
betekende echter niet dat het initiatief niet
gepakt kon worden. Dat werd hen door de
fel verdedigende Nieuwerbruggers gegund.
Zij speelden ook met de wind mee op de
counter. Met lange ‘peren’ van achteruit
trachtten zij het vijandelijke strafschopgebied te bereiken. Dat leverde de
thuisploeg nauwelijks problemen op.
Doelman Jan Boerefijn behoefde niet echt
handelend op te treden. Wel wist De
Rijnstreek de leiding te nemen door een
doelpunt van Danny Pouw die profiteerde
van een van de voet van Jos Lodder
springende bal; 0-1 (24e min). Op dat
moment was de door de bezoekers
ingebrachte agressie al een vast onderdeel
van de partij geworden en moest de arbiter
met gele kaarten bestraffend optreden.
Mark Venhuis haalde het rustsignaal niet en
moest zich laten vervangen door Sven de
Koning.
Met de wind in de rug deed WDS na de rust
veel moeite om de opgelopen achterstand
weg te werken. Uit standaardsituaties wist
de thuisploeg weinig rendement te
verkrijgen. De wind had vaak te veel vat op
de bal. Elwin van der Stigchel kwam kort
voor het uur in de gelederen. Met gevolgen,
want in de 67e minuut wist hij koppend een
voorzet van verdediger Mark Koorevaar te
bekronen; 1-1. Het regende naast gele
kaarten ook mogelijkheden om de strijd te
beslissen. Met als grootste sta-in-de-weg het
aluminium van de Rijnstreek-doel. Dat werd
10 minuten voor tijd liefst drie maal
geraakt door respectievelijk Emiel Griffioen,
Matthijs Omta en Mark Koorevaar. Als
vermeld viel het beslissende doelpunt in de
slotminuut. Een handig moment; de
tegenstander kon niets meer terug doen;
2-1 eindstand.

FC Oudewater verlengt
contracten technische staf
Technische doelstellingen in goede handen

FC Oudewater heeft de contracten met hoofdtrainer Harry Akkermans,
assistent-trainer Frans de Hey en keeperstrainer Steven Tuinenburg verlengd.
Ook in het seizoen 2019-2020 zal dit drietal het technische beleid van de club
ten uitvoer brengen.
"Het trio heeft de afgelopen jaren naar
tevredenheid van het bestuur de
technische clubbelangen behartigd en de
spelers uitgedaagd. Met deze contractverlenging hopen we stabiel door te
groeien. We zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet", aldus bestuurslid
voetbaltechnische zaken Gijs Kautz.
Na een kampioenschap in het eerste
jaar en een net niet behaalde promotie
in het tweede jaar, is hoofdtrainer
Harry Akkermans in zijn derde jaar
minder fortuinlijk, met een positie in de
middenmoot: "Het siert de club dat ze
aangeven dat ze met me door willen.
De rust en het vertrouwen die het
bestuur daarbij uitstraalt voelt goed.

FC Oudewater biedt meer dan voldoende
potentie om dit en volgend seizoen
aantrekkelijk en boeiend voetbal te spelen.
Daar blijf ik me graag voor inzetten."

Remco de Rijk

Per direct wordt de technische staf
uitgebreid met assistent-trainer Remco de
Rijk. De oud-speler van FC Oudewater
gaat zijn taken als jeugdtrainer
uitbreiden met deze rol bij de selectie:
"Met mijn assistentie kan de
hoofdtrainer zich ook toeleggen op
individuele spelers en specifieke
spelsituaties. Uiteraard kan ik ook mijn
ervaring als speler inbrengen om de
jonge selectie verder te laten groeien."

Bestuurslid voetbaltechnische zaken Gijs Kautz van FC Oudewater wordt geflankeerd
door assistent-trainer Frans de Hey (links) en hoofdtrainer Harry Akkermans (rechts).
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Sterk NK Sven Kemp en Stan van Vliet

Olympia Haastrecht springt

Bij de Nederlandse Kampioenschappen junioren, die vorig weekend
In Groningen werden gehouden maakten twee jonge Oudewaternaren grote
indruk. Sven Kemp werd zesde op de 500 meter bij de junioren A en Stan van
Vliet eindigde in het eindklassement van de junioren B op de zevende plaats.

Op woensdag 6 februari hebben zeventig jeugdleden van dans- en gymnastiekvereniging Olympia uit Haastrecht zich naar hartenlust kunnen uitleven in het
trampolinepark Jumpsquare in Gouda. Het uitje was georganiseerd door het
bestuur van de vereniging die haar leden graag iets extra's wilde bieden.
De jeugdleden hebben zich in het najaar van 2018 enorm ingezet voor de Grote Club
Actie. Met de opbrengst van deze actie kunnen nieuwe materialen voor de gymlessen
worden aangeschaft. Alle jongens en meiden hebben met elkaar enorm genoten van
dit leuke uitstapje!

Eerste winst voor De Vaart
De tafeltennissers van De Vaart uit Linschoten konden tegen WIK uit Kockengen hun
eerste winst pakken: 7-3. Theo van Diepen, weer goed in vorm, overklaste zijn
tegenstanders driemaal zonder gameverlies. Wim van Kesteren won de eerste partij net
aan met 11-9 in de vijfde game en scoorde daarna nog één keer. Edwin de Waard won
zijn eerste partij in vier games, maar kwam verder niet meer tot winst. De gelegenheidsdubbel Van Kesteren en De Waard speelde verrassend sterk en won afgetekend in drie
games. In de laatste twee spannende partijen kreeg De Vaart niet de kans op een
ruimere overwinning. Met het nodige fortuin voor de gasten verloor De Waard een 2-1
voorsprong in games en uiteindelijk ook de vijfde game met 12-10. Van Kesteren trof
hetzelfde lot. Hij kon in vijfde game een matchpoint niet verzilveren en verloor de game
alsnog met 14-12. De Vaart heeft nu 9 punten uit twee wedstrijden en staat in de
3e klasse B 7 punten achter op het leidende Woerden 4. Vrijdag komt HTTC 6 op
bezoek.

Sven Kemp maakt als schaatser van
SIV Zeist deel uit van het Regionaal
Talentencentrum Midden-Nederland.
Stan van Vliet is een SVO'er die bij het
opleidingsteam van SkateUnited in
Utrecht traint.

juniorentijd, maar Sven krijgt dan wel te
maken met een sterke lichting schaatsers
die instroomt vanuit de B-junioren.
Als de progressie van dit jaar doorzet zal
hij echter kansrijk zijn voor een hoge
klassering.

Sven Kemp

Stan van Viet

Sven Kemp heeft dit jaar een enorme
progressie gemaakt en werd bij de
junioren A zesde op de 500 meter.
Met 37.17 hoefde hij maar weinig toe
te geven op nationale juniorentoppers,
zoals Merijn Scheperkamp van de RTC
Noord en ploeggenoot Stef Brandsen.
Sven richt zich vooral op de 500 meter
en dat hij op de 1000 meter slechts
achttiende werd was dan ook weinig
verrassend. Met 1.15.41 bleef hij ruim
een seconde verwijderd van zijn mooie
PR (1.13.86) dat hij op 5 januari op het
snelle ijs van Thialf in Heerenveen
schaatste. Op de 500 meter was dat
anders, want daar miste hij zijn PR op
slechts enkele honderdsten van een
seconde.
Sven was op de 500 de snelste van de
dit jaar ingestroomde A-junioren.
Volgende winter mag hij nogmaals
meestrijden om de titel op de 500
meter. Zijn concurrenten van dit jaar
hebben dan afscheid genomen van hun

Na een best wel succesvol verlopen
Nederlands Kampioenschap voor
junioren B was Stan van Vliet eigenlijk
alleen tevreden over zijn 3000 meter.
'Dat was mijn beste ooit. Ik kon steeds
versnellen in de bochten en speelde met
mijn tegenstander Martijn Takens,'
vertelde Stan na afloop van het
tweedaagse toernooi dat op de koude
kunstijsbaan Kardinge werd gehouden.
Hij werd beloond met een prachtige
derde plaats op deze slotafstand en
hoefde met zijn 4.02.75 maar anderhalve
seconde toe te geven op winnaar Remo
Slotegraaf. In het eindklassement steeg hij
na het onverwachte brons naar een mooie
zevende plaats in het eindklassement.
Kampioen werd Stefan Westenbroek.
De titelstrijd werd zaterdag geopend met
de 500 meter. Na een valse start van
Stan kwam er veel druk op de tweede
start te staan, een tweede valse start zou
tot een diskwalificatie leiden. Stan: 'Dat
kostte me wel een paar tienden van een

Stan van Vliet (links) en Sven Kemp.
seconde. Daarnaast maakte ik ook nog
een paar missertjes.' Desondanks kwam
hij nog tot een alleszins redelijke 38.78.
De achttiende plaats telde in dit
ijzersterke veld echter niet mee. Zo ging
de winst naar Sebas Diniz in 36.74.
Over de 1500 meter was Stan meer
tevreden, al vond hij het verval in de
laatste ronde te groot. Hij finishte na
1.55.70 en werd daarmee tiende.
Het toernooi werd zondagmiddag
vervolgd met de 1000 meter. Stan
kwam tot 1.15.50, maar was wederom
niet te spreken over het verloop van de
race: 'Ik sneed de bochten niet goed
aan. Zo was ik op het rechte eind voor
de laatste bocht al aan het overstappen.'
Stan werd weliswaar zevende in het
eindklassement, maar hoefde van zijn
jaargang (B1) alleen Gert Wierda voor te
laten gaan. Zoals de zaken er nu voor
staan strijden beide mannen volgende
winter om de nationale titel.

Focus

Stans kritische noten zeggen veel over
zijn ambitie. Hij legt de lat hoog en wil
zijn focus de komende jaren op het
schaatsen leggen. Met trainer Marcel
Scheperkamp van SkateUnited heeft hij
zijn trainingsdoelen voor de komende
periode al doorgesproken. De laatste
wintermaanden heeft Stan echter ook
nog een vol programma. Speerpunt is
de 31ste editie van de Viking Race, het
officieuze Europees Kampioenschap
voor de schaatsjunioren t/m 16 jaar.
Stan doet hier mee bij de vijftienjarigen.
Volgend weekend start Stan ook bij het
NK jeugdmarathon in Dronten. Hij heeft
het dus nog druk in februari en maart,
maar inmiddels is ook duidelijk dat de
focus al voorzichtig op het seizoen
2019-2020 is gericht.

Jupiter volleybalmeiden N4 kampioen
De volleybaldames N4 hebben in de najaarscompetitie gespeeld tegen vijf andere
teams uit de regio op niveau 4. De meiden hadden in het voorjaar 2018 ook op dit
niveau gespeeld en gingen goed van start. De eerste wedstrijden werden allemaal
gewonnen. Daarna werd de tegenstand zwaarder en na een kleine dip is het seizoen
met goede resultaten afgesloten. De meiden zijn uiteindelijk als tweede geëindigd in de
poule, maar als grote verrassing toch uitgeroepen als kampioen!
Op 9 januari zijn de medailles uitgereikt en de meiden waren door het dolle heen.
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is met
Koffie, thee en fr
n klaar.
wat lekkers staa

Zaterdag 16 februari
U bent deze dag welkom van 08.30 tot 16.00 uur
om onze geheel vernieuwde winkel te komen bekijken
Wij hebben voor iedereen
een leuke attentie!

voor service
en kwaliteit

voor serv
en kwa
Hoogstraat 1 | 3417 HA Montfoort
0348 47 14 70 | info@wijngaardelectronics.nl

www.wijngaardelectronics.nl
voor service en kwaliteit

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

www.wijngaardelectronics.nl

Like ons op Facebook

voor service en kwaliteit
Like ons op Facebook

OP 13 FEBRUARI OPENEN WIJ ONZE DEUREN!
KOM LANGS VOOR MOOIE KORTINGEN
4.00
KORTING
The Famous
Grouse
Scotch Blended

LITER 22.99

18.

99

3.50
KORTING

Glen Turner
Single Malt Port Cask

Single Malt 12 Yrs

70 CL 22.49

70 CL 29.99

17.

49

24.

Bacardi
Carta Blanca

99

LITER 21.49

17.

99

5.00

Casa Amada*

KORTING

Cabernet Sauvignon/
Carmenère, Carmenère,
Chardonnay, Chardonnay/
Semillon, Merlot of Rosé

ALLE SPECIAALBIEREN
25 CL / 30 CL / 33 CL / 50 CL

6 X 75 CL 35.94

25.

00

*

PER DOOS

Iedere combinatie mogelijk. De hoogst geprijsde betalen.

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG 13 FEBRUARI T/M ZATERDAG 16 FEBRUARI 2019
Mitra Oostendorp, Leeuweringerstraat 4, 3421 AC Oudewater
Geen 18, geen alcohol
Geniet, maar drink met mate

4.00

KORTING

*

Licor 43
Spaanse Likeur
70 CL 19.99

15.99

U mag deze wijnen combineren.

Zie ook de aanbiedingen in onze reguliere folder.

