
Simone en Saskia.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Nieuwe besmettingen met 
coronavirus in regio Hollands Midden
Een inwoonster van Haastrecht
 en twee inwoners van Gouda zijn 
besmet met het coronavirus. 
Een eerste laboratoriumonderzoek 
toonde het virus aan. Een tweede 
onderzoek heeft dit bevestigd.
Het gaat om een 45-jarige inwoonster 
van Haastrecht die sinds 6 maart 
met klachten is opgenomen in het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 
De vrouw is in een risicogebied geweest. 
Bij binnenkomst in het ziekenhuis is de 
vrouw direct in isolatie geplaatst.
Het tweede geval betreft een 19-jarige 
man uit Gouda die in Noord-Italië is 
geweest. De man zit in thuisisolatie. 
De besmetting is twee keer aangetoond. 
Na de positieve uitslag van de eerste test 
was GGD Hollands Midden al gestart met 
het in kaart brengen van de contacten. 
Ook is een 42-jarige man uit Gouda 
besmet. Onderzocht wordt hoe hij de 
infectie heeft kunnen oplopen.
De GGD Hollands Midden is gestart met 

Boerderij in Linschoten
verwoest door brand
Een boerderij met rieten dak aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten 
is afgelopen zaterdag compleet verwoest door een brand.

De brandweer rukte rond half drie in de middag 
uit, en was uiteindelijk de hele middag bezig om 
de brand meester te worden . 
Hierbij was de N204 aan beide kanten tijdelijk 
afgesloten voor het verkeer. De brand kwam 
uiteindelijk onder controle, en de brandweer 
wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan 
naar de buren. Het huis zelf kon niet meer 
gered worden, en is volledig uitgebrand.
In het begin van de avond kon het sein 
brand meester worden gegeven.

Geschiedenis en toekomst
komen samen in  Aap, Noot, Scratch

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 7

door Ellen van Leeuwen

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

De N204 was zaterdag aan beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer 
wegens een boerderijbrand. De boerderij brandde compleet uit.
(foto’s door Johan van der Wind)

Vandaag zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 van de Mariaschool in 
Oudewater gestart met het project 
Aap, Noot, Scratch. In dit project 
maken de leerlingen kennis met 
computerprogrammeren, kunst én de 
geschiedenis van Oudewater. Later dit 
schooljaar of na de zomervakantie 
volgen de andere vier basisscholen.
Tijdens Aap, Noot, Scratch leren de 
leerlingen tijdens zes lessen de basis-
principes van het programmeren in het 
programma Scratch. Kunstenares 
Simone van Groenestijn verzorgt de 
lessen. “Ik leer programmeren vanuit een 
kunstachtergrond. Het gaat mij er vooral 
om dat kinderen leren hoe ze iets wat ze 
zelf bedenken ook kunnen maken op de 
computer. Dat ze in plaats van te gamen 
ook zelf een spel kunnen maken. 
Hier hebben ze zoveel aan voor in de 
toekomst!”

Samenwerking
Tijdens het programmeren leren de 
leerlingen ook over de geschiedenis van 
Oudewater. Ze maken een fotoverhaal 
met foto’s van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. Ze worden hierbij 
geïnspireerd door een fi lm met verhalen 
van historica Nettie Stoppelenburg. 
Ook bezoeken ze Touwmuseum 
Oudewater. Cultuurcoach Saskia 
Wulterkens legt uit hoe het project met 
deze verrassende combinatie tot stand is 
gekomen: “Vanuit de plaatselijke musea 
ontving ik signalen dat ze meer wilden 
samenwerken met de scholen. 
Ook de scholen waren hierin zoekende. 

Daarnaast wilden zij digitale vaardigheden 
in de klas meer vormgeven. In het 
voorjaar van 2018 kreeg ik een mailtje 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
over een initiatief waarmee ze erfgoed- 
en mediakunst wilden stimuleren. 
Dat was een uitgelezen kans.”

Ver weg en toch dichtbij
Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
stimuleert het meedoen aan cultuur door 
het subsidiëren van culturele initiatieven 
op scholen en in de vrije tijd. 
In 2018 stelt zij landelijk geld ter 
beschikking voor projecten ter bevordering 
van kennis over cultureel erfgoed of 
mediakunst. Saskia en Simone besluiten 
hun disciplines te combineren en samen 
het project op te zetten. “Ook hebben 
we gekeken naar de lokale geschiedenis, 
zodat kinderen daar een goede link mee 
hebben”, legt Saskia uit. 

het in kaart brengen van de contacten 
die allemaal thuis verblijven.

Contactonderzoek
Contacten van de patiënten worden 
door de GGD benaderd en krijgen 
leefregels en instructies hoe te handelen 
bij klachten.

Besmettingen voorkomen
Het RIVM en de GGD blijven alert op 
nieuwe besmettingen. Zij passen hetzelfde 

Open Huis op 21 maart bij het 
Groene Hart Ziekenhuis uitgesteld
Het is moeilijk te voorspellen hoe de epidemie van het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) zich zal ontwikkelen. Het GHZ wil het risico op besmetting voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers natuurlijk zo klein mogelijk houden. 
Daarom is uit voorzorg besloten het Open Huis van zaterdag 21 maart uit te 
stellen tot het najaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, laat het ziekenhuis
dit zo snel mogelijk weten.

protocol toe wanneer er nieuwe 
patiënten gevonden worden:
isolatie, contactonderzoek en 
doorlopende monitoring van de patiënt. 
Door deze maatregelen verkleinen we 
de kans dat de ziekte zich in Nederland 
verder  kan verspreiden.
Informatie over het coronavirus vindt u 
op de site van de GGD
https://ggdhm.nl/thema-s/item/
infectieziekten/nieuw-coronavirus

Stan van Vliet
Europees Kampioen
Stan van Vliet stond al meerdere keren op het podium bij de Nederlandse 
juniorenkampioenschappen. Goud werd er echter nooit gewonnen bij een 
grote wedstrijd. Daar kwam vorig weekend echter verandering in, 
want Stan won bij de laatste Viking Race de wedstrijd bij de zestienjarigen.
“Eindelijk een grote titel gewonnen”, verzuchtte hij dan ook na afl oop van de 
door Schaatstrainingsgroep Rutten georganiseerde Viking Race, die door schaats-
kenners ook wel het Europees Kampioenschap voor junioren wordt genoemd.

Over de 500 meter zei hij: “Ik was niet 
echt snel weg en toch opende ik in 10.5. 
en het rondje was ook wel aardig.”
De race op de 3000 meter beschreef 
Stan als “Ik moest winnen van mezelf 
(PR) en dat lukte prima.” 
Meest trots was hij waarschijnlijk op zijn 
1000 meter, waarop hij slechts 0.12 
sec. hoefde toe te geven op topsprinter 
Wennemars.
Na afl oop was er ook een dankwoord 
voor zijn trainer/coach Noah Boogaard: 
“Die heeft me dit seizoen echt goed 
geholpen.”
Het volgend seizoen zal Stan de stap 
maken naar de RTC, het Regionaal 
Talentcentrum dat als opstap kan dienen 
naar een professioneel schaatsteam.

Stan gaf zijn titel extra glans door op 
drie afstanden zijn PR te verbeteren. 
Op de 500 meter liet hij het bij een 
evenaring van zijn eerder in Inzell 
geschaatste tijd. 
Met 37.53 - 1.12.88 - 1.52.18 - 
3.56.47 schaatste hij bovendien met 
150.774 het beste SVO-puntentotaal 
ooit op de mini-vierkamp bijeen.
Naast de tegenstand van de Nederlands 
kampioen Joep Wennemars  en 
Geert Wierda kwam de tegenstand voor 
Stan ook uit andere Europese landen. 
Zo eindigde de Noor Simon Aannø op 
korte afstand achter Stan en Joep 
Wennemars op een prachtige derde 
plaats. Zelf haalde Stan veel positieve 
punten uit zijn races. 

Informatie over het Coronavirus in Oudewater vindt u op pagina 4 en in Montfoort op pagina 10

100 jaar 'Ons Genoegen' 

bedankt zijn hoofdsponsor

Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.  

Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks. 

We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.

In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na  

‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa 

Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de 

familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren 

van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de 

jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en 

Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken 

binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er 

dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen 

om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium 

in stand te kunnen houden, is niet mis.

Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee 

keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten. 

Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen, 

festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel 

om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.

En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat  

wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen. 

De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,  

Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te 

leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het 

oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar 

Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.

Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie 

van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van 

Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken. 

U bent allen zeer welkom.

Jan de Koning, voorzitter.

gemeente
Montfoort

Het is mij een genoegen om de 

Koninklijk erkende muziekvereniging 

Ons Genoegen van harte te feliciteren 

met het bereiken van de respectabele 

leeftijd van 100 jaar! 

Een eeuw muzikale kwaliteit in 

Montfoort, een prachtige mijlpaal!

Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen 

heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multi-

muzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft 

zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij 

met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere 

activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van 

Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is 

Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd 

een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.

Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en 

gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud. 

Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.

Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een 

groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een 

stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.  

Echt iets om heel trots op te zijn!

Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant. 

In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in 

petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen 

week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen. 

Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek 

één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste 

plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat 

zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe. 

Op naar de volgende 100 jaar!

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

10 maart 2020

Bijlage van 
De IJsselbode

Oplage 15.000 ex.

B&M
ICT Advies en Ondersteuning
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

GEMEENTE MONTFOORT
KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Maart

WOENSDAG

25 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 18 maart 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

DONDERDAG

26 Repair Café Oudewater. Weggooien? Mooi niet! 
Vrijwillige reparateurs staan voor u klaar van 
14.00 tot 16.00 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1, 
om u te helpen bij alle mogelijke reparaties van 
broodroosters tot kinderspeelgoed etc. OUDEWATER

 -  Filmavond: Green Book. 
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*. 
Deze Amerikaanse biografische roadmovie uit 2018 is 
gebaseerd op de vriendschap tussen de beroemde 
Afrikaans-Amerikaanse pianist Don Shirley en zijn 
chauffeur en lijfwacht Tony Lip. Samen reizen ze in 
de jaren 60 door de zuidelijke Verenigde Staten, waar 
ze meermaals geconfronteerd worden met racisme 
en hun tegengestelde persoonlijkheden. 
De titel van de film verwijst naar The Negro Motorist 
Green Book, een reisgids uit de periode van de 
Jim Crow-wetten. De gids informeerde Afrikaans-
Amerikaanse reizigers over waar ze al dan niet 
welkom waren of gevaar liepen. HAASTRECHT

VRIJDAG

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

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

ZATERDAG

28 Matthäus Passion door het Ars Musica Orkest en het 
Concertkoor. Vanaf 19.30 uur in de Grote Kerk. 
Het Ars Musica Orkest en Concertkoor zullen garant 
staan voor een meeslepende uitvoering van dit 
meesterwerk. Ook de kinderen van de Ars Musica 
Koorschool zullen weer aan deze uitvoering 
meewerken. Voorverkoop: www.arsmusica.nl OUDEWATER

 - The Boss Brothers: the ultimate Springsteen 
Experience. Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Vanaf 2011 is de Bruce Springsteen Tribute The Boss 
Brothers uitgegroeid tot een ware publiekstrekker. 
Centraal staat het Amerikaanse rockicoon Bruce 
Springsteen. Naast zijn vele hits en veelzijdige 
repertoire, staat hij vooral bekend om zijn 
legendarische concerten vol energie, passie en 
emotie. The Boss Brothers geven in theaters, op 
festivals en in diverse horecagelegenheden 
Springsteen-concerten die alleen door The Boss zelf 
overtroffen kunnen worden. Inmiddels heeft de band 
een repertoire opgebouwd om ruim twee van deze 
marathonconcerten te geven met een verschillende 
setlist. Welke favoriete hit of klassieker willen je horen? 
Roep maar, of steek je zelfgemaakte verzoekbordje in 
de lucht. Jouw wens is hun uitdaging! HAASTRECHT

ZONDAG

29 Country Café: Mini Steelguitar-Roundup. 
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*. 
Harm van Sleen (pedalsteel- en elektrische gitaar), 
Tom Ensink (pedalsteel-gitaar) en Guus Paat (Dobro & 
Weissenburg gitaar) gaan er, samen met Change of 
Key, voor zorgen dat het een onvergetelijke muzikale 
middag gaat worden HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Wo 11: 18.30 uur Ds. J.J. van den End
Zo 15: 10.00 uur Ds. D. Dekker
 18.30 uur Ds. J.C. Schuurman

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 11: 15.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 15: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. J.W. Hooydonk

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 15: 10.00 uur Hans Savert
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 11: 14.00 uur Ds. A. Simons
 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo 15: 09.30 uur Ds. P. D. Teeuw
 16.00 uur Ds. C. Boele
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Di 10: 19.30 uur Ds. R. W. Mulder
Wo 11: 10.00 uur Ds. R. W. Mulder
Zo 15: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
 18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 15: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 15: 10.00 uur 3e Zondag van de 

veertigdagentijd

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Wo 11: 14.30 uur Ds. J.J. van den End 

18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 15: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. J.J. van Holten
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 15: 10.00 uur Ds. P.M.W. van der Schans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 14: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 15: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 15: 10.00 uur Bastin Romijn

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Wo 11: 11.00 uur Ds. C. Boele

19.30 uur Ds. C. Boele
Zo 15: 09.30 uur Ds. A.J. Sonneveld
 18.30 uur Ds. J.J. Verhaar

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op dinsdag 11 februari 2020
SUZY Anna
dochter van 
Jonathan en Jennifer Eijkelboom
zusje van Ted
Hekendorpse Buurt 41
3467 PB Hekendorp
Op maandag 24 februari 2020
LIEKE Emma Catharina
dochter van 
Jeffrey Spanenburg en Marlies Maaijen
Utrechtse straatweg 36
3421 GP Oudewater
Op zondag 1 maart 2020
TIMO Timotheüs Anton
zoon van 
Arjan en Dieneke 
van der Wijngaard-Hofl and
broertje van Nadine
Anne Franklaan 74
3417 GG Montfoort
Op maandag 2 maart 2020
JINTHE Femia
dochter van Nikki,
Siebe Doop en Floris
Sparrendreef 7
4132 XW Vianen

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

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

PAPEKOP ZINGT WEER
Woensdag 18 maart om 14.30 uur 
treed ‘Papekop zingt weer’ op in de 
Huiskamer van Waarder, Prinses 
Maximalaan 2 te Waarder. 
U kunt komen genieten van de 
muziek van dit koor. Entree met 
koffi e/thee en wat lekkers €  5,-

Linn Ontmoet ‘In Balans’
Linn Ontmoet organiseert in het 
Cultuurhuis ‘De Brede Vaart’ 
Linschoten een gezellige, interactieve 
avond voor de Linschotense vrouw. 
Met professionele workshops worden 
diverse thema’s op het gebied van 
voeding, leefstijl, vitaliteit en 
ontspanning besproken als aanzet om 
meer balans in je leven te creëren. 
Gastsprekers op deze avond zijn: 
Marjon van Laatum: voeding-en 
leefstijlcoach; Barbara Griffi oen: 
leefstijl- en vitaliteitscoach; 
Danielle Cabri: sport/zorgmasseur
U bent welkom op vrijdag 13 maart van 
19.45-22.00, inloop vanaf 19.30 uur
Kosten: 10 euro, vooraf te betalen.
Info en aanmelden: www.linnontmoet.nl

REGIONAAL ALZHEIMER 
CAFÉ WOERDEN
Woensdag 18 maart is er weer een 
 Alzheimer Café met als thema: 
‘Omgaan met gedragsveranderingen 
van mensen met dementie’. 
Gastspreker is Suzanne Lans, 
specialist ouderengeneeskunde bij 
De Rijnhoven. 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

Vrienden van St.  Carolus jaarconcert
Op zaterdag 21 maart is iedereen die Muziekvereniging St. Carolus een warm hart toedraagt welkom voor het jaarlijkse 
‘Vrienden van Sint Carolus’-concert. Slagwerkgroep Slagkragt, Tjechische kapel Carolanka, het Harmonieorkest en het 
MuzieKids Montfoort jeugdorkest treden op.

“De vereniging draait op volle toeren” 
zegt Jacco Juist. “Het MuzieKids 
Montfoort project is inmiddels bezig aan 
het vijfde seizoen. Het jeugdorkest 
begint drie jaar na de oprichting stevige 
vormen aan te nemen. Vanaf eind maart 
2020 start Carolus met een ‘jeugd 
slagwerkgroep’. En de harmonie groeit 
nog steeds in kwantiteit en kwaliteit. 
Inmiddels bestaat het orkest uit bijna 
veertig muzikanten. Ook de 
muziekschool heeft steeds meer 
leerlingen. Het ledenbestand is inmiddels 
de honderd leden al ruim gepasseerd”.
Tijdens het jaarconcert brengt Carolus 
weer een zeer gevarieerd programma. 

De Harmonie brengt een mix van klassiek-populair 
tot modern ten gehore. Slagkragt zorgt voor het van 
haar bekende opzwepende slagwerk. Carolanka laat 
bekende Tjechische blaasmuziek horen en het 
MuzieKids Montfoort jeugdorkest speelt bekende 
melodieën van grote componisten.
Het concert begint om 20.00 uur in het 
zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4, 
te Montfoort. De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Entree is voor vrienden en kinderen gratis. 
Voor volwassen ‘niet-vrienden’ bedraagt de 
entree 5 euro. Als u ter plekke vriend wordt voor 
minimaal 10 euro per jaar is de entree ook gratis. 
Ook (nog) niet vrienden zijn uiteraard 
meer dan welkom.

SAMEN OP WEG
Op donderdag 12 maart is er weer 
een avond van de Christelijke 
Vrouwenvereniging ‘Samen op Weg’ 
uit Waarder/ Driebruggen. 
Op deze avond is te gast mevrouw 
Wil Gorter uit Andijk van het 
Hoedenmuseum ‘Zet ‘op’. 
Op deze avond bent u als gast van 
harte welkom in de ‘Schouw’ van de 
PKN kerk, Dorp 24 te Waarder. 
Aanvang 19.45 uur.

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

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

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

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG 
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN  
OUDEWATER EN HEKENDORP

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Oudewater
Voor leuke tweedehands voorjaarskleding, 

zomerkleding en speelgoed.
zaterdag 21 maart - 08.30-11.00 uur

Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 1
Voor meer info zie: kledingbeursoudewater.jouwweb.nl

Voor het aanvragen van een inschrijfnummer: 
kledingbeursoudewater@gmail.com

Wij helpen u graag. Gratis!  
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie ■ Storingsdiagnose
 alle automerken ■ Airco service
■ APK  ■ Banden en uitlaten
■ Schadeherstel  

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 11 maart 
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
19.00 Creasoos bestuurskamer
Donderdag 12 maart
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 Geen KBO \ PCOB 

i.v.m. ledenvergadering 
14.30 Internetcafé Trefpunt
Vrijdag 13 maart 
10.00 Sport en spel Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit Tuinzaal
14.30 NL Doet Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 14 maart
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 15 maart
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 16 maart
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 17 maart
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

Administratiekantoor gericht op het MKB, 
de ZZP’er en de startende ondernemer.

Ook voor particulieren de jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting en aanvraag toeslagen.

voor een heldere
financiële aanpak

Nel van Leeuwen- de Vries
06-41289397
administratie@nelsoffice.nl

Waardsedijk 77 
3425 TC Snelrewaard
www.nelsoffice.nlLeeuweringerstraat 32  •  3421 AC  Oudewater  •  0348-567400

Kom een kijkje nemen in de vernieuwde winkel 
en ontvang t/m zaterdag 14 maart 

10% openingskorting  
op uw aankoop!

LINGERIELINGERIE

Na een verbouwing opent Sacha Lingerie  
op dinsdag 10 maart haar deuren.

Kom muziek maken!

Kriebelt het bij je als je een blaasorkest hoort? 
Heb je ooit in een orkest gespeeld, maar is er al jaren niets van gekomen? 

Heb je misschien zelfs nog een instrument op zolder liggen? 

Muziekgroep Oudewater nodigt je uit om tot aan de 
zomervakantie met ons mee te komen repeteren (maandagavond) 

en als het goed gaat mee te spelen met de buitenconcerten. 
GRATIS en zonder verplichtingen. 

Geen instrument? Leen er een van ons!

Meer weten? Of wil je je aanmelden voor dit leuke project? 
Mail:  info@muziekgroepoudewater.nl

Of bel: 06-43241762 (Jaap Konings)

Heeft  uw kind problemen met thuis leren?
Studio Sterk in Oudewater biedt de training
‘Ik Leer Leren’ aan voor kinderen vanaf groep 7/8 
die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk.
In een lessenreeks van vijf lessen komen o.a. 
onderwerpen als leersti jlen, faalangst, moti vati e, 
plannen, organiseren, concentrati e en geheugen aan bod.

De training start woensdagavond 25 maart 
van 19.00 tot 20.30 uur. 

Aanmelden of meer weten? 
Mail dan naar Lisett e Nieuwenhuizen
lisett e.studiosterk@gmail.com  
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Zaterdag hing het voorjaar in de lucht. De neiging is dan groot om 
terstond alle zaden van de sier-erwt, de capucijners, de tuinbonen en 
de peultjes ter aarde te bestellen. De narcissen staan ondanks de 
onophoudelijke wind en storm in bloei en fi er overeind, knoppen van 
andere bloemen zijn veelbelovend. Mijn tuindagboek, de opgeschreven 
ervaring van jaren, waarschuwt mij evenwel: nog niet doen! 
Nog niks in de koude grond stoppen, want één zonnige dag maakt 
nog geen lente, en de voorsprong die de kiem nu neemt, wordt door 
later gestarte plantjes van dezelfde soort straks ruimschoots 
ingelopen omdat ze dóór kunnen groeien. Ik kijk ook nieuwsgierig 
naar alle zaden van wilde planten die ik het afgelopen najaar heb 
uitgestrooid op een paar ongebruikte bouwterreinen in de stad, en 
hoe ze zich met de jaren zullen ontwikkelen.
Het is maar de vraag hoe het op termijn uit zal pakken met die 
vorstvrije winters. In streken waar de bodem jaarlijks een halve meter 
diep bevriest, maken zaden en vaste planten met ondergrondse delen 
(knollen, wortelstokken, bollen) een ‘verplichte’ rustperiode door, 
waardoor ze, zodra de dooi eenmaal een feit is, met veel meer punch 
de grond uit knallen dan in de gebieden waar het zelden vriest. 
Neem je een stek van een knotwilg langs de Linschoten mee naar 
Italië (als de crisis daar tenminste voorbij is voordat het blad er aan 
zit) dan loopt die stek daar veel trager uit als je hem langs het 
Lago Maggiore in de grond steekt. Ongeveer zoals een Nederlander 
sprint op de schaats in vergelijking met een Rus of een Japanner. 
Het is meer dribbelen dan vooruit schieten, en dan bedoel ik 
natuurlijk de wilgentak. Slecht overwinteren is op termijn zeker een 
probleem voor kwekers, voor de natuur en voor het landschap.
 Idealen zijn er om te koesteren: toen ik als 21-jarige voor studie in 
Frankrijk woonde, zag ik al voor me hoe ik daar als gepensioneerde 
een tuin zou hebben waarin de druiven, de tomaten en de paprika’s 
zonder tuindersglas elk jaar rijp, rond en zoet zouden worden. 
En zie: ik woon het grootste deel van mijn leven in Nederland, en het 
klimaat is naar mij toe opgeschoven, zonder de winters van daarginds 
weliswaar (dit jaar één keer mijn autoruit moeten krabben). Verhuizen 
naar een plek met een beter klimaat hoeven we dus niet meer. 
En zelfs niet vanwege het feit dat we hier met 17 miljoen op elkaars 
lip zitten. Want heel wat van die lipzitters zijn ons toch te dierbaar.
Otto Beaujon

ColumnVorstvrij

Mondkapjes en handgel 
uitverkocht, maar geen 
paniek in Oudewater
Bij Apotheek Oudewater hangt een 
briefje op de deur: Wij hebben geen 
mondkapjes en desinfecterende 
handgel meer. Sinds het coronavirus 
Nederland heeft bereikt is er veel 
vraag naar de producten. 
“En eigenlijk zijn die mondkapjes en 
handgel helemaal het advies niet”, 
vertelt apotheker Manon Berrety.
“Het beste is echt gewoon de handen 
met water en zeep te wassen en dan wel 
gedurende twintig seconde. Dat is best 
lang!” Ondanks de run op gel en 
mondkapjes heeft Manon nog weinig 
verontrusting opgemerkt bij haar 
klanten. “Een enkeling wordt boos dat 
we geen mondkapjes meer hebben. 
Een ander vraagt naar aanleiding van 
die poster waar al die paniek vandaan 
komt. Maar over het algemeen lijkt men 
er gelukkig nog rustig onder.”

Kwetsbare ouderen
Ook bestuurder van woonzorgcentrum 
De Wulverhorst Joyce Jacobs probeert 
rust te bewaren. Voor oudere mensen 
kan het coronavirus gevaarlijk zijn, 
maar, legt Joyce nuchter uit, dat geldt 
voor andere griepvirussen ook. 
“Wij hanteren altijd strenge maatregelen 
omtrent hygiëne, dat is nu niet anders.” 
Mensen met griepklachten of die in 
risicogebied zijn geweest, wordt dringend 
verzocht het woonzorgcentrum niet te 
bezoeken. “Verder volgen wij de 
instructies van het RIVM en de GGD”, 
aldus Joyce.

Goed wassen
Die instructies worden ook nauwkeurig 
gevolgd door kindercentrum 
Jip & Janneke (KMN Kind & CO). 
Medewerkers en kinderen wordt  
gevraagd extra vaak de handen goed te 
wassen en te drogen met papieren 
handdoekjes. Niezen en hoesten moet 
aan de binnenkant van de elleboog. 

Bij Yellowbellies is de frequentie van het 
handenwassen niet verhoogd. 
Pedagogisch medewerker Marlies Mens: 
“Wij wassen al elke keer voor het eten 
en na het buiten spelen onze handen. 
Waar we extra op letten is dat kinderen 
echt goed hun handen wassen: goed 
lang en uiteraard met zeep.” 
Kinderen op de opvang worden extra 
goed in de gaten gehouden als ze niet 
lekker zijn of hoesten.
Manon adviseert mensen die denken dat 
ze klachten van het coronavirus hebben 
om NIET naar apotheek of huisarts te 
gaan maar telefonisch contact op te 
nemen met de huisarts. 
“De huisarts zal dan ook willen weten of 
iemand koorts heeft, dus het handig als 
die al is opgemeten.”

Scouts klimmen op de Markt in Oudewater (foto: Ruud de Jong).

door Ellen van Leeuwen

door Otto Beaujon

Ledenrecord voor  Scouting in Oudewater

Hennepkwekerij op bedrijventerrein
Na een melding  heeft de gemeente Oudewater in samenwerking met politie, 
Stedin en het regionaal informatie- en expertisecentrum vorige week een 
hennepkwekerij aangetroffen in een loods aan de Wilgenweg (bedrijventerrein 
Tappersheul).
De gebruiker van de bedrijfsunit is door de politie verhoord. De eigenaar van het 
bedrijfsgebouw is in kennis gesteld. De kwekerij telde momenteel 419 planten, 
en tapte illegaal en met verhoogd risico op brand elektriciteit af. De bedrijfsunit is op 
last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. De huurders van de overige 
units in het gebouw houden gewoon toegang tot hun bedrijfsruimte.
Burgemeester Wim Groeneweg wenst te benadrukken dat het belangrijk is 
dat burgers verdachte zaken blijven melden.

Combinaties
De combinaties waaruit gekozen kon 
worden, gingen van grootschalig (vier 
reusachtige windturbines van 200 meter 
hoog en twaalf zonnevelden van elk 
veertig hectaren, één zo’n zonneveld 
bedenkt precies heel Hekendorp), met 
als tweede mogelijkheid twintig kleinere 
windmolens (toch nog altijd het formaat 
dat in Lopik staat) en kleinere, maar 
meer zonnevelden. De derde mogelijkheid 
ging uit van kleine windmolentjes (zoals 
er al twee langs de Ruige Weide en één 

langs de Hoenkoopse Buurtweg staan), 
telkens één of twee per boerderij, in 
totaal vele honderden (binnen die ene 
gemeente). Achter elke boerderij moet 
dan ook nog, zo veel mogelijk uit het 
zicht, twee hectare zonneveld.
Er waren maquettes, waarop je kon 
schuiven met molentjes en fi ches die 
zonnevelden voorstelden, en waar je die 
zou moeten plaatsen/leggen. 
Want zoveel meningen als er rondliepen 
en door de bezoekers op gekleurde 
notitieblaadjes geschreven mochten 
worden, menigeen was het er over eens 
dat het ‘geen gezicht’ was, die enorme 
molens, die je bij helder weer tot wel 
tachtig kilometer ver kunt zien, en niet 
alleen de vier molens van Oudewater, 
maar ook die van Montfoort, Lopik, 
IJsselstein, Vijfherenlanden, Woerden, 
Gouda, Zoetermeer en noem maar op. 
Dat weilanden belegd met zonnepanelen 
eveneens ‘geen gezicht’ zijn, en ze het 

beste zó aan het gezicht onttrokken 
moeten worden dat ze vanaf de openbare 
weg zo min mogelijk in het zicht lopen. 
Let wel: dat was de ‘ideale’ voorstelling/
opstelling van de deskundigen.
Wanneer je alle fi ches die nodig zijn om 
aan de Oudewaterse energieopdracht te 
voldoen bij elkaar legt, beslaan zij een 
oppervlak groter dan het Linschoterbos, 
om de gedachten te bepalen. Weliswaar 
is dat de gemeente Montfoort, maar voor 
hen geldt eenzelfde opdracht, en dan is 
zo’n bos dat daar maar staat te staan en 
niks oplevert toch de minst kostbare 
oplossing om je panelen op kwijt te 
kunnen, omzagen dus, nietwaar?
Ziedaar het levensgrote dilemma van 
deze opdracht.

Netwerk 
Menigeen met verstand van zaken meende 
ook dat het bestaande elektriciteitsnet bij 
lange niet zwaar genoeg is om al die 
extra energie naar Utrecht vervoeren, en 
dat dat nog eens een enorme investering 
in hoogspanningsleidingen zou vergen. 
Dat zou dus het kleinschaligste model te 
verkiezen maken, omdat de opgewekte 
stroom daar het minst ver hoeft te 
‘reizen’, ook qua vervoerskosten te 
verkiezen omdat uiteindelijk de klant 
alles betaalt.
Op het fi nancieel vlak viel er ook het 
nodige te debatteren, het gaat een 
gigantisch vermogen kosten. Wie gaat 
dat betalen, iedereen zijn eigen 
windmolentje en zonnepanelen, de 
energiemaatschappijen, de provincie? 
Op één van de posters stond te lezen dat 
de energiemaatschappijen met hun 
winsten wel wat terug konden doen voor 
de burger in het algemeen in de vorm 
van scholing, bezoekerscentra en 
natuurgebieden. Een piepklein sigaartje 
uit eigen doos, een gotspe zo u wilt. 
Het lijkt wel de Rabobank die geen rente 
geeft op uw rekening, maar wel jaarlijks 
douceurtjes uitdeelt aan de scouting, de 
fanfare of de volleybalclub.
En nergens in het hele debat stelt ook 
maar iemand de vraag, of het ook een 
tandje minder kan.
Zelf voel ik alleen schaamte, dat we 
serieus menen dat dit alles over ons en 
onze leefomgeving heen moet komen. 
Maar misschien is het alleen maar om 
onze opinie rijp te maken voor een grote 
kerncentrale?

Al meer dan 35 jaar is Scouting 
Jorisgroep Oudewater een begrip en 
niet eerder had de Scoutinggroep 
zoveel leden. Wekelijks beleven bijna 
tweehonderd meiden en jongens gave 
avonturen waarbij ze nieuwe vrienden 
maken, uitdagende activiteiten doen 
en spelenderwijs van alles leren. 
Dat is een record, want nooit eerder 
had de Scoutinggroep in Oudewater 
zoveel leden. Een fantastische mijlpaal 
in het jaar dat de club 35 jaar bestaat.
Om het groeiende aantal kinderen en 
jongeren dat lid wil worden van Scouting 
een plekje te kunnen geven is er de 
laatste jaren hard gewerkt door de ruim 
veertig vrijwilligers van de Jorisgroep. 
Er is een nieuwe groep gestart voor 
jongens en meisjes van 7-11 jaar, 
vroeg op de dinsdagavond. Daarnaast is 
het clubgebouw aan de Touwslag 
opgeknapt en uitgebouwd.
Kinderen kunnen vanaf 4,5 jaar lid 
worden van Scouting. In bijna alle 
leeftijdsgroepen (4,5-7 jaar, 7-11 jaar, 
11-15 jaar, 15-18 jaar en 18+) is er nu 
direct plaats en iedereen die nog geen lid 
is maar dat misschien wel wil, kan drie 
keer gratis en vrijblijvend komen kijken 
en meedoen. 
Doordat Scouting in Oudewater enorm 
populair is, worden er wachtlijsten 
gehanteerd voor de groepen die aan hun 
maximum aantal leden zitten. 
Op tijd aanmelden is dus van belang! 
Dat kan eenvoudig via de website, 
www.jorisgroepoudewater.nl. Daar zijn 
ook de verschillende draaidagen en 
-tijden te vinden van de leeftijdsgroepen.
Wie op zoek is naar een uitdagende 
vrijwilligersklus is bij de Jorisgroep 
altijd welkom. Voor de verschillende 
leeftijdsgroepen is de Jorisgroep op 
zoek naar leiding die enthousiast is 
om wekelijks toffe activiteiten te 
bedenken en organiseren.

Vorige week maandag was er een bijzonder geanimeerde inloopavond in het 
Oudewaterse stadhuis over de energietransitie. Zoals u weet heeft de provincie 
Utrecht de gemeentes opgelegd straks een bepaalde hoeveelheid duurzame 
energie op te gaan wekken.
Langs vijf tafels werd de opdracht door deskundige medewerkers uitgelegd, 
en werden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Om voldoende energie te 
kunnen sprokkelen om zelfvoorzienend te zijn als gemeente Oudewater en 
bovendien de vereiste hoeveelheid energie voor de stad Utrecht te kunnen 
leveren, wordt gedacht aan een combinatie van wind- en zonne-energie 
(aardwarmte en biomassa worden voorlopig buiten beschouwing gelaten).

Plannen op tafel: ongeloof en verbijstering.

Klein windmolentje, op elk erf twee.

Hoezo FATSOEN?
Het gemeentebestuur van Oudewater schroomde de afgelopen jaren niet om de 
gemeentelijke heffi ngen meer te verhogen dan de relevante CBS-indexcijfers.
En omdat de burgerij d it gewoonlijk als makke schapen accepteert, meende het 
bestuur hier nog wel een schepje bovenop te kunnen doen. 
Want de tarieven voor 2020 breken voor mij alle records, te weten:
• Onroerende zaakbelasting + 21,0 %
• Rioolheffi ng + 15,1 %
• Afvalstoffenheffi ng + 33,4 %
Je moet wel lef hebben om een dergelijke boodschap zonder enige uitleg met een 
eenvoudig briefje digitaal toe te sturen en af te sluiten ‘met vriendelijke groet’.
Hoezo FATSOEN? Ga u schamen gemeentebestuur! Dit tart elk fatsoen!
Ron de Reuver,
Oudewater

De opdracht: hoe denkt u over 
windmolens en zonnevelden?
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Iedere zaterdag geopend 

van 10.00-15.00 uur

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd
in Mazda• Reparatie

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

Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Kia Niro 5-drs - airco - automaat/hybride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 € 17.750,-
Kia Picanto 5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition  . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 € 6.990,-
Kia sportage 5-drs - airco - 1.6 GDI Plus Pack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013 € 14.990,-
Seat Leon 5-drs - airco- stationwagen ST 1.6 d  . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 € 10.950,-
Toyota RAV4 5-drs - airco - automaat executive   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 € 25.950,-
Toyota Avensis 5-drs - airco - Stationwagen TS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 € 23.950,-

Wij doen alles voor uw auto

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GEZOCHT:MONTEUR!
m/v

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

“God is Liefde”
1 Johannes 4, 8b

Wij willen langs deze weg iedereen danken voor al 
het meeleven en de belangstelling voor en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder 
en oma

Klasina Johanna Wilhelmina 
(Ina) Duits - Bras

Cornelis G.F. Duits
Arthur
Jan-Willem en Miriam

Thomas, Laura
Marinthe, Arano, Anne-Marith

Oudewater, maart 2020

Wat je in je har� bewaar�,
raak je nooit meer kwijt 

Met een har� vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij mochten ont�angen, 
geven wij u kennis van het plotselinge heengaan van onze moeder, schoonmoeder en lieve oma

Elizabeth Maria Koster - Slootjes
~ Lies ~

Echtgenote van Joop Koster (in liefdevolle herinnering)

5 febr�ari 1942, Oudewater 3 maar� 2020, Oudewater

Anita en Jos
   Jeroen en Hester
   Nathalie en Roy
Er�in en Natasja
   Kaylee
   Jaimy

Cor�espondentieadres: Papekopperdijk 25, 3464 HT  Papekop

De beg�afenis op de R.K.-beg�aaf�laats in Oudewater heef� vandaag plaatsgevonden. 
Onze ouders zijn weer samen.

“Het eeuwig leven is dat wij voortbestaan in  
herinneringen van anderen.”

Niek

Intens verdrietig zijn we met het verlies van

Niek Strien
19 januari 1984 4 maart 2020

maatje van Nienke en papa van Mette

Nienke en Mette

Cock en Ali †
Bart-Jan †
Vronie en Bertus

Pieter en Anna
Marieke en Marcel

Niek is bij z’n gezin en naaste familie de komende dagen.

Baalder-Esch 111, 7772 JZ Hardenberg

We nemen afscheid van Niek  
op woensdag  11 maart aanstaande om 13.15 uur  

in het uitvaartcentrum  
De Lariks, Oldemeijerweg 3 te Rheeze.

Aansluitend zal de crematie plaatsvinden.

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

BIJ UITSTEK ....
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Parochiële Caritas Instelling (PCI):

Maatschappelijke 
smeerolie pur sang!
Oudewater kent naast vele 
‘doeners’ gelukkig ook vele 
‘goeddoeners’. De PCI is zo’n 
goeddoener. Voorzitter 
Henk van der Burg vertelt er 
graag en met passie over.
De PCI is ontstaan uit de toenmalige 
Armenzorg van de R.K. Parochie 
en is nog steeds werkzaam voor 
(individuele) mensen in nood. 
Voor parochianen én niet-parochianen, met of zonder geloof! Dat gaat 
zo nodig in goede samenwerking met de Hervormde en Gereformeerde 
Gemeenten en bijvoorbeeld de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en het 
Stadsteam. 
Daarnaast faciliteert de PCI ook de vrijwilligers van ‘Tafeltje dek je’ die 
maaltijden rondbrengen vanuit De Wulverhorst. De PCI kan zo ook als 
oren en ogen van De Wulverhorst functioneren. Want ook hier geldt: 
in Oudewater kijken we naar elkaar om en zorgen we voor elkaar.
De gelden voor al deze activiteiten komen uit erfenissen en schenkingen en 
een (kleine) gemeentelijk subsidie voor de maaltijdvoorziening.
Zin om eventueel als chauffeur mee te helpen bij het rondbrengen van de 
maaltijden of ‘ín’ voor een geldelijke bijdrage?
Bel Henk van der Burg (0348- 562568). Hij helpt u graag verder.
Walther Kok
Wethouder Oudewater

Dinsdag 10 maart 2020

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

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

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur 

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning 
en zorg in uw buurt. Kijk op 
www.socialekaartoudewater.nl

Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.
Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 95A

in Hekendorp
het realiseren van een 
Bed and Breakfast,

 ingediend op: 26-02-2020, 
dossiernummer: OLO4983823

• Utrechtse straatweg 16
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel 
op de zijgevel van de woning,

 ingediend op: 26-02-2020, 
dossiernummer: OLO4984797

• Wijngaardstraat 51
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel 
op de zijgevel van de woning,

 ingediend op: 26-02-2020, 
dossiernummer: OLO4984959

• Waardsedijk 107 in Snelrewaard
het realiseren van een 
mantelzorgwoning in een 
bestaande garage,

 ingediend op: 27-02-2020, 
dossiernummer: OLO4987389

APV / Bijzondere wetten
• Hoenkoopse Buurtweg 43 in 

Oudewater - het organiseren van 
een rommelmarkt op 17 april 
2020, ingediend op: 01-03-
2020, dossiernummer: 2023359

• Papekopperstraatweg 26A
in Papekop
het verbranden van snoeiafval 
op 7 maart 2020,

 ingediend op: 01-03-2020, 
dossiernummer: 2023360

Onlangs heeft u een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 
ontvangen. Bent u het hier niet mee eens? Of twijfelt u aan de juistheid ervan? 
Op www.oudewater.nl vindt u het taxatieverslag. Hierop kunt u zien waar de 
WOZ-waarde op is gebaseerd.

In een paar 
minuten inzicht 
in hoe u thuis 
energie kunt 
besparen?
Dat kan via de online tool 
Mijn Huis.
Dit is een handige online 
hulp van het energieloket 
Jouw Huis Slimmer.

Opgeruimd de lente in!
Op zaterdag 21 maart 2020 is de 18e editie van de Landelijke 
Opschoondag. Dan steken tienduizenden Nederlanders de 
handen uit de mouwen voor een schone buurt. 
Een gezamenlijke voorjaarsschoonmaak met buren, 
verenigingen, sportclubs, bedrijven, scholen, etc.
Ondersteuning
De gemeente Oudewater ondersteunt inwoners die hun eigen wijk of straat 
willen opruimen met gratis materiaal zoals prikkers, afvalzakken, 
handschoenen en hesjes. Om buurtschoonmakers op 21 maart een hart 
onder de riem te steken, trakteert de gemeente elke schoonmaakploeg op 
een taart of een fruitmand. Het verzamelde zwerfvuil wordt door de 
gemeente opgehaald.
Ook mee doen?
Doet u ook mee aan de Landelijke Opschoondag met uw buurt, sportclub, 
bedrijf? Meld uw actie aan via opschoondag@woerden.nl vóór 14 maart. 
Meer informatie vindt u op www.woerden.nl/opschoondag.

Welkom bij Milieustraat
Bij de Milieustraat wordt uw afval gescheiden ingezameld en 
hergebruikt. Goed voor het milieu: van afval naar grondstof! 
Om afval scheiden nog gemakkelijker te maken voor u, heeft u 
met uw afvalpas 12x per jaar gratis toegang tot de Milieustraat.

Op www.jouwhuisslimmer.nl/mijnhuis 
vult u informatie in over uw huis. 
Daarna krijgt u een overzicht van de 
bespaarkansen in uw huis.
Jouw Huis Slimmer is het onafhanke-
lijke energieloket van vijftien gemeenten 
in de regio Utrecht. Op de website 
vindt u informatie over energiebespa-
rende maatregelen en een overzicht 
van bedrijven die deze maatregelen 
kunnen nemen. Ook kunt u zien 
welke duurzame initiatieven er bij u 
in de buurt zijn.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten om:
• Op het kruispunt van de Rodezand met de Noorder-kerkstraat,

 een stopverbod in te stellen. Wilt u het besluit inzien? 
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. 
Het besluit ligt van 11-03-2020 tot 22- 04-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na 
de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u 
bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.

• Elektrische laadpalen voor de openbare ruimte in de gemeente Oudewater 
aan te leggen aan de Twijnen ter hoogte van huisnummer 4 te Oudewater. 
Wilt u het besluit inzien? 
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. 
Het besluit ligt van 10-03-2020 tot 21-04-2020 ter inzage. 
Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na 
de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u 
bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.

WOZ onjuist? Bel eerst de gemeente!

Het meeste afval (zoals grof huishou-
delijk afval, tuinafval, elektrische 
apparaten, glas, autobanden, ijzer en 
andere metalen etc.) levert u gratis in 
bij de Milieustraat.
Dat geldt alleen niet voor:
• Huishoudelijk restafval: 

€ 5,00 per zak.
Zo houden we ons afvalinzamel-
systeem -met een teruggave bij 
minder vaak aanbieden van 
restafval- voor alle inwoners 
eerlijk.

•  Bouw- en sloopafval: 
€ 10,00 per 1⁄4 m3.
Dit is € 5,00 goedkoper 
geworden.

Wij zijn geopend op vrijdag 
van 13.30 tot 15.30 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 12.00 
uur.

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

Gelet op de krappe woningmarkt met 
stijgende prijzen is de kans groot dat 
de WOZ-waarde van uw woning 
aanzienlijk is gestegen ten opzichte 
van vorig jaar.
Klopt het volgens u niet? Mail dan 
naar teambelastingen@woerden.nl, 
wij zoeken het graag voor u uit.
Of bel met onze WOZ-taxateurs via 
14 0348. Soms kan de WOZ-waarde 
of aanslag al na een telefoontje 
worden aangepast!

Onraad? Meld het!
Ziet, hoort of ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet 
pluis is? Meld het! Samen kunnen we zorgen dat Oudewater 
een veilige gemeente blijft.

• Rodezand 48 in Oudewater
het organiseren van een 
optreden van een band op 
11 april 2020,

 ingediend op: 02-03-2020, 
dossiernummer: 2023362

• Korte Havenstraat 24
in Oudewater
het plaatsen van een steiger 
vanaf 6 tot en met 14 april 2020,

 ingediend op: 02-03-2020, 
dossiernummer: 2023364

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Broeckerstraat 10 in Oudewater

het plaatsen van een opbouw
op de aanbouw,

 besluit: verleend op 03-03-2020, 
dossiernummer: OLO4863235

• Papekopperdijk 2 in Papekop
voor de nieuwbouw van een 
Rommey loods,

 besluit: verleend op 27-02-2020, 
dossiernummer: OLO4961213

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

 besluit: verleend op 02-03-2020, 
dossiernummer: OLO4859247

APV / Bijzondere wetten
• Papekopperstraatweg 26A in 

Papekop - het verbranden van 
snoeiafval op 7 maart 2020, 
besluit: volledig op , 
dossiernummer: 2023360

• Nieuwstraat, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens 
een ANWB verkeersles op 
13 maart 2020,

 besluit: verleend op 04-03-2020, 
dossiernummer: 2023299

Ondermijnende criminaliteit
Ondermijnende criminaliteit is in 
Nederland een diepgeworteld 
probleem. Daarin vormt de gemeente 
Oudewater helaas geen uitzon-
dering. Bij ondermijnende crimina-
liteit maken criminelen gebruik van 
legale voorzieningen in de boven-
wereld. Bijvoorbeeld als zij bedrijfs-
panden gebruiken voor het maken 
van drugs. Veilig samenleven voor 
onze inwoners en eerlijk zaken doen 
voor ondernemers moet vanzelf-

sprekend zijn. Daarom doet de 
gemeente alles wat mogelijk is om 
ondermijnende criminaliteit te stoppen. 
Daarbij hebben we uw hulp nodig.
Maak melding
Vermoedt u een hennepplantage, 
drugslab of een andere vorm van 
ondermijnende criminaliteit? Laat het 
weten. Bel 112 als elke seconde telt 
en 0900-8844 bij geen spoed, wél 
politie. Melden kan ook anoniem, 
via het meldpunt Meld Misdaad 
Anoniem: 0800-7000.
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Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Antoniuscollege  
enige Technasium in de regio
Leerlingen van groep 8 moeten zich vóór 15 maart inschrijven bij de middelbare school 
van hun keuze. Voor havo- en vwo-leerlingen is er in Gouda een unieke mogelijkheid 
om zich in te schrijven voor het Technasium. Het Technasium is een leerroute binnen 
de havo- en vwo-opleiding, het is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch 
onderwijs. Door het aanbieden van deze opleiding draagt de school bij aan het 
verminderen van het personeelstekort in de technische sector.

Wat is het Technasium?
Het Technasium is een leerroute binnen de havo- en vwo-opleiding, het is een landelijk 
ontwikkelde formule voor bètatechnisch onderwijs op havo en vwo.
Op dit moment zijn er een 
kleine honderd technasium-
scholen, verspreid door heel 
Nederland, waarvan slechts 
één in het Groene Hart:  
het Antoniuscollege in 
Gouda. Voor leerlingen op 
het Technasium staat het 
(examen)vak Onderzoek & 
Ontwerpen (O&O) centraal.
In dit erkende eindexamen- 
vak dat alleen op Technasia 
aangeboden wordt, werken 
de leerlingen in teamverband 
projectmatig aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk.
Dit zorgt voor een goede voorbereiding op de technische studies op hbo en universiteit.
Antoniuscollege enige Technasium in de regio
Om het predicaat Technasium te krijgen, moet aan strenge voorwaarden voldaan 
worden. Er moeten meerdere stappen doorlopen worden bij de Stichting Technasium. 
Als het Technasium-predicaat wordt verleend, wordt het voor vier jaar toegekend en 
vervolgens wordt ieder jaar gecheckt of nog aan de eisen wordt voldaan. 
Het Antoniuscollege is het enige Technasium tussen Utrecht en Rotterdam.
Gemotiveerde leerlingen
Alle leerlingen op het Antoniuscollege (die geen tweetalig onderwijs kiezen) krijgen de 
mogelijkheid om kennis te maken met het technasiumonderwijs. Er zijn geen 
toelatingseisen. Voor toelating vanaf het tweede leerjaar wordt wel naar de geschiktheid 
gekeken. Aanleg en interesse in bèta-techniek en wiskunde is belangrijk, maar motivatie, 
inzet en (werk)houding wegen zwaarder.
Meer informatie: www.antoniuscollegegouda.nl  |  John Mottstraat 2-4 Gouda  |  0182 - 514 344

Sacha Lingerie 2.0
“In 2002 startte ik mijn droom en opende een lingeriewinkel op de Visbrug in 
Oudewater. De winkel groeide en daarom verhuisden we naar ons huidige pand 
aan de Leeuweringerstraat”, vertelt Sacha Groen, eigenaresse van Sacha Lingerie. 
Na een royale verbouwing,  
om het toenmalige woonhuis aan  
de Leeuweringerstraat om te toveren 
tot een modern winkelpand,  
ging Sacha met veel plezier verder  
in haar lingeriewinkel.  
Met meer winkelruimte en grote 
paskamers die goede privacy bieden, 
kon zij alle klanten weer prima van 
dienst zijn. Het interieur was in een 
modern jasje gegoten en straalde een 
mooie, prettige sfeer uit.
Webshop
“Dit is alweer tien jaar geleden  
en met de snelle ontwikkelingen  
en veranderingen van nu, werd het 
toch weer tijd voor een kleine 
verbouwing”, aldus Sacha. 
“Als ondernemer moet je met de tijd 
en de wensen van de klant meegaan 
en dat vraagt om een nieuwe 
presentatie van je bedrijf.
De klant vindt ons nu ook op een 
andere manier, daarom hebben wij vorig jaar een webshop geopend om zo de klant de 
mogelijkheid te geven om op haar eigen tijd haar informatie te zoeken en onze collecties 
te bewonderen om vervolgens naar de winkel te komen voor een goed advies en een 
goede service.”
Luxe winkel van deze tijd
De winkel is hierop aangepast met een ruimere berging, een betere indeling van de 
winkel en een mooie werkplek om alle werkzaamheden achter de computer prettig uit 
te kunnen voeren. Daarnaast heeft de winkel een geheel nieuwe warme uitstraling 
gekregen met een nieuwe vloer en door nieuwe kleuren te gebruiken. De winkel is nu 
een luxe, maar ook zeker een zeer knusse ruimte, die weer helemaal van deze tijd is.
Uiteraard is de collectie onveranderd gebleven en kunt u nog steeds terecht voor alle 
producten die u van Sacha lingerie gewend was.
Kom gezellig langs om de mooie nieuwe winkel te bekijken.

Sacha Lingerie | Leeuweringerstraat 32, Oudewater | www.sachalingerie.nl

LINGERIELINGERIE

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

In het project staat de geschiedenis van Oudewater honderd 
jaar geleden centraal. Simone: “Honderd jaar is ver weg, 
maar tegelijkertijd dichtbij. Er zijn nog mensen die erover 
kunnen vertellen. Bovendien is dat het begin van onze tijd, 
met alle technische ontwikkelingen. Ook de opkomst van de 
computer is daar begonnen: de telefoon is de voorloper van 
hoe we nu met elkaar omgaan. We brengen zo de 
geschiedenis en de toekomst samen.”
Met het project hopen Saskia en Simone dat de docenten 
ervaren hoe gemakkelijk je programmeren onderdeel kunt 
maken van het lesprogramma. “Je kunt het verbinden met 
andere lessen, dan levert het je tijd op in plaats van dat het 
extra tijd kost! Bovendien vinden de kinderen het heel leuk!”
De eerste video van het project is al te zien op 
www.aapnootscratch.nl.

Basisschool Eben Haezer Polsbroek 
gecerti� ceerd als afvalvrije school!

OUDEWATER

De kinderen en de leerkrachten van 
basisschool Eben Haezer Polsbroek 
scheiden hun afval. Er is bijna geen 
PMD, GFT en papier meer in het restafval 
te vinden. En de hoeveelheid restafval 
die aangeboden werd, is erg weinig. 
De afvalscheiding kreeg een 9,7! 
De kinderen en leerkrachten van deze 
school verdienen een pluim, omdat zo 
het meeste afval nu grondstof kan 
worden. Op vrijdag 6 maart reikte 
wethouder Gerrit Spelt daarom het 
certifi caat ‘Afvalvrije school’ uit aan 
meester Peter Teeuw van groep 5 
van de Eben Haezer in Polsbroek.

Estafettespel
Na de uitreiking speelden kinderen van 
de school het estafettespel ‘Ren je rot!’ 
op het schoolplein. Bij dit spel proberen 
twee groepen kinderen zo snel mogelijk 
een afvalproduct in de juiste container te 
brengen en daarna van dit afvalproduct 
een gerecycled product op te halen. 
Aan het eind wordt een slogan gemaakt 
van de verkregen letters. Wie als eerste 
de slogan weet, is de winnaar.

Vier afvalvrije basisscholen
Inmiddels mogen vier Lopikse basis- 
scholen zich afvalvrije school noemen. 

De Immanuelschool in Lopikerkapel 
was in 2018 de eerste afvalvrije school. 
Daarna volgden de Nieuwe Wiel in Lopik 
en de Eben Haezer in Jaarsveld.
 De gemeente Lopik wil via de scholen 
een bewustwording op gang brengen, 
zodat kinderen en volwassenen niet 
alleen praten over een duurzamere 
wereld, maar er ook praktisch mee aan 
de slag gaan. Zo wordt afval scheiden 
thuis net zo gewoon als op school!
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Afvalkalender Maart 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Wilt u met ons meedenken over hoe wij onze 
gemeente zien? Over hoe u uw leefomgeving ervaart? 
Wat is belangrijk om te behouden of te veranderen? 
Welke ruimtelijke keuzes moeten er volgens u 
gemaakt worden op het gebied van wonen, werken, 
bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, 
verbetering van het landschap en het overschakelen 
op duurzame energie voor een nog mooier Montfoort?
U en ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
kunnen hierover meepraten. We nodigen u hiervoor 
van harte uit!

Waarom is meepraten belangrijk?
In 2021 wordt de omgevingswet van kracht en dan 
moeten alle gemeentes in Nederland een omgevingsvisie 
hebben om richting te geven aan toekomstige initiatieven.
Op dit moment zijn we bezig met het maken van die 
omgevingsvisie.
De omgevingswet maakt het voor inwoners straks 
makkelijker om een plan voor hun woning of buurt voor 

Uitnodiging
Praat mee over de toekomst van Montfoort!

elkaar te krijgen. Door minder regels en één loket.
Voldoet een plan aan de regels en omwonenden en 
belanghebbenden zijn het er mee eens, dan kunnen 
inwoners hun plan sneller uitvoeren. Dat is mooi, alleen 
moeten we dan wel eerst met elkaar afspreken wat we 
wel en wat we niet in Montfoort willen. Die regels bepalen 
we samen en leggen we vast in de omgevingsvisie.

Waar en wanneer?
Er staan drie bijeenkomsten gepland, twee voor inwoners 
en één voor bedrijven:
- Maandag 23 maart van 19.00-21.00 uur 

in Linschoten; locatie nog niet bekend
- Dinsdag 24 maart van 19.00-21.00 uur

in Montfoort; locatie nog niet bekend
- Dinsdag 24 maart van 16.00-17.30 uur voor 

bedrijven in het Huis van Montfoort.
Bedrijven ontvangen apart een uitnodiging.

Het voorlopige programma van de 
inwonersbijeenkomsten
19.00 uur: inloop
19.05 uur: opening Gemeente Montfoort; 

welkom en toelichting opzet werksessie
19.10 uur: presentatie en korte uitleg Omgevingswet, 

toelichting werksessies
19.40 uur: pauze
19.50 uur: werksessie 1,  in groepen
20.15 uur: pauze
20.20 uur: werksessie 2, individueel
20.55 uur: plenaire terugkoppeling en afsluiting; 

toelichting vervolgstappen.
Volgende week maken we de locaties bekend waar de 
inwonersbijeenkomsten plaatsvinden.
We zien u graag op 23 of 24 maart!
NB: als u een inwonersbijeenkomst wilt bijwonen,
meld u dan uiterlijk vrijdag 20 maart aan via e-mail: 
omgevingsvisie@montfoort.nl

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 zijn we op zoek naar een

juridisch medewerker.
Weet jij alles van Wob, Wbp en AVG? 
Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een 
juridisch medewerker. Vind jij het leuk om juridisch 
advies aan collega’s te geven? Aanspreekpunt te zijn 
als het gaat om alle juridische kwesties in de meest 
brede zin van het woord? Bekijk vooral eens onze 
vacature voor juridisch medewerker.
Wij zoeken een enthousiaste, leergierige en fl exibele 
collega met een klantgerichte instelling die beschikt 
over een juridische opleiding op WO-niveau en zich 
(verder) wil bekwamen in het juridisch vakgebied. 
Ervaring is niet vereist. 
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, 
bent assertief en je bezit een gezonde dosis humor en 
relativeringsvermogen.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande 
vacature op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse?
Stuur dan uiterlijk 18 maart je motivatie en cv naar 
hr@montfoort.nl.

Op zaterdag 21 maart is er weer de Landelijke 
Opschoondag. Gemeente Montfoort doet al enige 
jaren mee met deze grote voorjaarsopruiming.
Weg met al dat zwerfvuil in onze straten en sloten! 
Met elkaar in twee uur tijd zorgen voor een schone 
leefomgeving, vele handen maken licht werk.
Doet u ook dit jaar mee?
Op drie plaatsen in gemeente Montfoort starten we de 
opruimochtend om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur.
* Vanaf de parkeerplaats van het Hofplein
* Vanaf het Doelenplein
* Vanaf de parkeerplaats achter De Vaart in Linschoten

Do 12 NSA Natuurlijk koken - groep 4, 5 en 6 
Buurtsportcoach - Jonker Fransstraat 1a

 15:15 - 16:45
Do 12, 19 Freerunnen
en 26 Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80
 16:00 - 17:00
Wo 11 WegWijs Leer- en spelmiddag

St. WegWijs Montfoort-Linschoten
KBS, de Howiblo, G. van Damstraat 83-A

 14:00 - 16:00
Wo 11 Weerbaarheidstraining Rots en Water

Yellow Bellies - G. v. Damstraat 83A
 15:00 - 15:50
Do 12 Aanschuifdiner Montfoort

SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 20:30
Za 14 Ons Genoegen 100 jaar Jeugd Play Inn

Koninklijke Muziekvereniging Ons Genoegen
Pastoor Spaanplein

 10:00 - 17:30
Za 14 BMM Band

met live music from sixties till now
Achthoven Oost 28

 21:00 - 23:59
Zo 15 Open Montfoortse 

Tafeltenniskampioenschappen
Tafeltennis De Schans - Bovenkerkweg 80

 09:30 - 17:00
Ma 16 NSA Beton en Hout - groep 6, 7 en 8

Buurtsportcoach - Joop Westerweelstraat 18
 15:15 - 16:15
Ma 16 Aanschuifdiner Linschoten

SWOM - Cultuurhuis De Brede Vaart
Laan van Rapijnen 36

 18:00 - 20:30
Ma 16, 23 Gratis studiebegeleiding, computer-
en 30 ondersteuning en mannentaalgroep
 St. WegWijs Montfoort-Linschoten

DoeMeeHuis Montfoort, Kasteelplein 7
 19:00 - 20:00
Do 19 Oud Montfoort

Cultureel Montfoort - Heilig Levenstraat 4
 19:00 - 22:15
Zo 22 The Kid Lazy Band

Cultureel Montfoort - 
Zalencentrum Sint Joseph

 15:00 - 17:15
Wo 25 WegWijs Leer- en spelmiddag

St. WegWijs Montfoort-Linschoten
KBS, de Howiblo, G. van Damstraat 83-A

 14:00 - 16:00
Vr 27 HapSnapmaaltijd

St. WegWijs Montfoort-Linschoten
de kleine Johannes, Pastoor Spaanplein 2

 18:30 - 21:00
Za 28 Grote Oud IJzer inzamelingsactie

Koninklijke Muziekvereniging 
Ons Genoegen Pastoor Spaanplein

 09:00 - 14:00
 @MontfoortActief

Verenigingen en andere organisaties 
uit Linschoten en Montfoort kunnen 
hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

ACTIVITEITEN-
KALENDER MAART

Voor prikstokken en vuilniszakken 
wordt gezorgd. En uiteraard wacht 
na afl oop een kop koffi e/thee.
Aanmelden gewenst!
Dit kan bij z.ambassadeurs@gmail.com 
of bellen via 06-19468944
Heeft u zaterdag 21 maart geen tijd en wilt u toch uw 
steentje bijdragen. Vraag een prikstok aan en houdt uw 
straat op eigen gelegenheid/tijd schoon!
Wist u dat inmiddels al zo’n veertig inwoners regelmatig 
hun straat/wijk schoonhouden?
Join the club en meldt u aan als zwerfvuilambassadeur. 
Voor alle info kunt u bellen met 06-19468944.

Doet u zaterdag 21 maart mee?

Landelijke Opschoondag
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare commissie-
vergadering is op 11 maart 2020  
in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 18 maart 2020  
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 26-2-2020 Z/20/159613
 Jacob Barneveldstraat 64  

in Linschoten 
Plaatsen van een dakkapel  
op het achterdakvlak.

• 28-2-2020 Z/20/159896
 Lieve Vrouwegracht 23A  

in Montfoort 
Het realiseren van drie 
bovenwoningen met garageboxen.

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’.

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
• 27-02-2020 Z/20/158119
 Boslaan 21 (Wilhelminastraat 2a,b,c) 

in Montfoort 
Het verbouwen van een praktijkruimte 

naar drie zelfstandige appartementen.

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

Verlengen beslistermijn
• 27-02-2020 Z/19/155631
 Om ‘t Wedde 5 in Montfoort 

Woning en winkel ombouwen naar 
3 appartementen.

Verleende omgevingsvergunning
• 26-02-2020 Z/19/155341
 Havenstraat 28 in Montfoort 

Het veranderen van een zolder 
naar een appartement.

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:
• Schalkwijk C.V. voor het adres: 

Blokland 8 in Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
plaatsen van een kleine windmolen.

• Eurosan B.V. voor het adres: 
Mosterdmolenweg 1 in Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
oprichten van een groothandel voor 
bedrijfsartikelen.

• MediTop Medical Products B.V. 
voor het adres: 
Vlasakker 20 - 22 in Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
uitbreiden van het bedrijf.

Voor de activiteiten van de hier 
vermelde bedrijven 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.

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

Evenementenvergunning
• Voorjaarsconcert Linfano, 

zaterdag 28 maart, 
de Vaart Linschoten,  
verzonden 3 maart 2020

• Koningsdag Linschoten,  
maandag 27 april, Linschoten,  
verzonden 3 maart 2020

• Open Dag Van der Vaart 
Installatietechniek, 
zaterdag 18 april 2020, Linschoten, 
verzonden 5 maart 2020

In gebruikname gemeentegrond
• Container Hoogstraat 27, 

dinsdag 28 april en  
woensdag 29 april 2020,  
verzonden 28 februari 2020

• Container Van Rooijenplein, 
vrijdag 28 februari tot en met 
vrijdag 6 maart 2020, 
verzonden 28 februari 2020

Stookontheffing
• Mastwijkerdijk 140,  

1 maart tot en met 1 mei 2020, 
verzonden 25 februari 2020

• Achthoven Oost 11, 
1 maart tot en met 1 mei 2020, 
verzonden 4 maart 2020

• Willeskop 81, 
4 maart tot en met 29 april 2020, 
verzonden 4 maart 2020

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.  
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 10 maart 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Gerrit Jan van der Veenstraat 20 
3417 GB  Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

Algemene informatie

Gezamenlijke actie 
Duurzaam Montfoort 
en GroenRijk
Duurzaam Montfoort en tuincentrum Groenrijk 
werken samen aan een groener Montfoort. 
Daarom hebben zij samen een mooie actie 
ontwikkeld: 25% korting op een regenton.
De actie geldt voor de aanschaf van een regenton bij 
het tuincentrum in de periode van 17 tot en met 
31 maart. Op zaterdag 21 maart zijn vrijwilligers van 
Duurzaam Montfoort bij het tuincentrum aanwezig  
(in de middag) om vragen te beantwoorden en tips te 
geven voor het gebruik van een regenton.

Voor bijvoorbeeld planten en de auto
Jaarlijks valt in Nederland veel neerslag die u kunt 
gebruiken. Regenwater is gratis, het bevat sporen-
elementen en nauwelijks kalk. Daarmee is het niet  
alleen heel gezond voor je planten, maar was je er  
ook je ramen of je auto mee - zonder strepen!
Voor je huisdieren is het prima drinkwater.

RegentonActie: 25% korting

Voor droge tijden
Het veranderende weer is een extra reden om 
regenwater te gaan ‘oogsten’ en bewaren.
In Nederland krijgen we langere periodes van droogte, 
met vaker extreem heftige korte buien. In de zomer 
neemt het aantal regendagen af, in de winter worden het 
er juist meer. Dat betekent dat we onze planten nog 
vaker zullen moeten gieten én moeten zorgen voor 
voldoende afvoercapaciteit zodat we geen wateroverlast 
krijgen bij heftige buien.
Kortom: regentonnen hebben veel voordelen voor uw tuin 
en uw portemonnee:
• U voorkomt verspilling van schoon drinkwater
• U maakt gebruik van gratis regenwater in plaats van 

te betalen voor water
• Uw bloemen en planten gaan er mooier uitzien
• Regenwater bevat minder kalk. Ideaal dus om uw 

ramen mee te zemen
• U ontlast het riool

Actie: van 17 tot en met 31 maart 25% korting
Duurzaam Montfoort en tuincentrum GroenRijk geven in 
de periode van 17 tot 31 maart maar liefst 25% korting op 
regentonnen. Zaterdag 21 maart zijn van 14.00 tot 16.00 
uur vrijwilligers van Duurzaam Montfoort aanwezig bij het 
tuincentrum en kunnen zij u alles vertellen over waar u 
een regenton voor kunt gebruiken.

Reminder:  
woensdag 11 maart 
inloopspreekuur BSR
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 
organiseert op woensdag 11 maart in Het huis van 
Montfoort van 09.15 tot 12.30 uur een inloop-
spreekuur voor vragen over uw belastingaanslag, 
lokale belastingen of WOZ-beschikking.

Afspraak maken
Het is niet noodzakelijk om uw komst van te voren aan 
te melden. Echter, ervaring leert dat het kan voorkomen 
dat u met wachten tot er een medewerker beschikbaar 
is om u te woord te staan. Tevens is op sommige 
vragen voorbereiding gewenst. Als u ervoor kiest om 
een afspraak te maken, dan weet BSR waarvoor u 
komt. U wordt dan geholpen op het afgesproken 
tijdstip. Voor de afspraak is 20 minuten gereserveerd.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u hiervoor een 
e-mail sturen naar inloopspreekuur@bsr.nl,  
onder vermelding van uw klant of subjectnummer en 
het onderwerp waarop uw vragen betrekking hebben.  
Tevens kan een voorkeur voor tijd aangegeven 
worden. U ontvangt altijd een bevestiging van BSR.

Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?
Kunt u niet op het spreekuur komen maar heeft u wel 
vragen. Dan kunt u terecht op onze website www.bsr.nl, 
en gebruik maken van het contactformulier of bellen 
met BSR, telefoonnummer 0344-704704 (maandag tot 
en met vrijdag 08.30 tot 12.30 uur).
Via de website kunt u tevens automatische incasso 
regelen, een taxatieverslag aanvragen, bezwaar 
maken of een kwijtscheldingsformulier aanvragen. 
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en 
wachtwoord nodig.
U bent natuurlijk ook welkom op het inloopspreekuur 
van een andere deelnemende gemeente.
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De weidevogels komen er weer aan!
Komt u ook helpen om ze te 
beschermen?
De lente komt eraan! In Montfoort en Linschoten zijn ze zich al aan het 
voorbereiden op het voorjaar en het weidevogelbeschermingsseizoen! 
De weidevogels horen bij ons Nederlandse landschap, ze horen bij het voorjaar. 
Geniet u ieder voorjaar ook van de roep van de grutto en de duikvluchten van 
de kievit? Om de weidevogels te helpen bij het overleven in ons drukke 
landschap zetten honderden Utrechtse vrijwilligers zich in. Ook u kunt een 
bijdrage leveren om deze cultuurvogels te behouden. Want er zijn nog nieuwe 
vrijwilligers nodig. Op 19 maart a.s. is er een startbijeenkomst bij Weidevogel- 
bescherming Montfoort Linschoten.

Wat doet een 
weidevogelbeschermer?
Als weidevogel vrijwilliger leert u de 
weidevogels goed her kennen. 
Op basis van hun gedrag leert u waar zij 
hun nest hebben gemaakt. De nesten 
worden opgespoord en gemarkeerd met 
twee stokken. De boer of loonwerker 
kan zo de locatie van het nest zien, 
zodat hij er rekening mee kan houden 
bij de werkzaamheden op het land. 
Goed overleg met de boer is een 
belangrijk onderdeel van de 
werkzaamheden. Daardoor kunnen 
meer weidevogels overleven.
Weidevogelbescherming Montfoort 
Linschoten heeft als werkgebied 
Montfoort, Linschoten, Oudewater en 
Nieuwegein. Vanaf eind maart tot in juni 
beschermt u de nesten. En houdt u in de 
gaten hoe het met de jonge vogels gaat. 

In deze periode bent u 4 uur per week 
in het veld om de nesten te zoeken, 
meestal in kleine groepjes. 

Aanmelden startavond
Heeft u nog geen ervaring? Geen enkel 
probleem. Landschap Erfgoed Utrecht 
organiseert cursussen voor beginnende 
weidevogelvrijwilligers. Via de lokale 
weidevogelgroep kunt u aangemeld 
worden. Ook krijgt u begeleiding van 
een ervaren weidevogelbeschermer als u 
het veld in gaat. 
Heeft u interesse? 
Kom dan op 19 maart van 20.00 tot 
22.00 uur naar de startbijeenkomst in 
Montfoort bij Weidevogelbescherming 
Montfoort Linschoten. 
Locatie: St. Josephgebouw, Montfoort. 
Voor aanmelding of meer informatie 
kunt u contact opnemen met Peter van 
den Brink, ptb-vandenbrink@hetnet.nl.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Sjoukje Dijkstra

Stichting ‘Met je Hart’ roept gezinnen op 
om ouderen te laten mee eten

Oud Montfoort wederom uitverkocht
Geheugensteuntje voor diegenen die kaarten hebben gereserveerd.
Vorig jaar was elke avond over Oud Montfoort uitverkocht. 
In oktober was het  zo vol dat Cultureel Montfoort met ondersteuning van DJ Dave 
Producties iedereen van een goed beeld en geluid kon voorzien. 
Er waren meer dan 270 belangstellenden voor deze avond.
Donderdag 19 maart start om 19.00 uur een programma gelijk aan de eerste avond, 
zie hiervoor ons programmaboekje of de informatie op de website: 
www.cultureelmontfoort.nl.

“Hoe leuk is het om een oudere bij je aan tafel te hebben”
Kwetsbare mensen met elkaar in contact brengen. Dat is de missie van Stichting 
Met je Hart Montfoort - Linschoten. Afgelopen week deden ze een oproep op 
Facebook aan gezinnen om eens één of twee ouderen te laten aanschuiven 
tijdens het avondeten. Hanneke Stoof, ouderencontact Linschoten vertelt over 
Stichting Met je Hart Montfoort - Linschoten, over wat haar persoonlijk drijft en 
over dit initiatief.

2. Sinds wanneer bestaat Met je Hart 
Montfoort/ Linschoten en welke 
restaurants zijn betrokken?

“In 2017 zijn wij van start gegaan. 
Een maal per jaar proberen wij middels 
een campagne die zes weken duurt van 
november tot half december bij de 
middenstand en lokale restaurants geld in 
te zamelen voor onze ontmoetingen. 
Voor Linschoten deden onder andere 
Bij Mette en Jaa Wonen en Meer mee. 
Ook de Wereldwinkel, Slagerij Ferry 
Lempers, Gewoon Tamara, Dorpshuis de 
Vaart en in Montfoort Het Oude 
Stadhuis, Het Kaasmeisje en Bloemen-
boutique Nicole. Deze campagne staat 
bekend als de zogenaamde restaurant-
campagne. Omdat wij zo weinig 
restaurants hebben, doet gelukkig ook 
een deel van de middenstand mee. 
Met dit geld organiseren wij 
ontmoetingen. In Linschoten is een 
maandelijks terugkerend item op de 

agenda: de stamtafellunch, waar bij 
toerbeurt zes ouderen met twee 
vrijwilligers gaan lunchen bij het Wapen 
Van Linschoten. Het Wapen van 
Linschoten sponsort hier een gedeelte 
van en de rest komt uit de gelden die wij 
ophalen. In Montfoort gaan onze 
aangesloten ouderen één keer per zes 
weken lunchen bij het Oude Stadhuis 
met twee vrijwilligers waar ze volledig in 
de watten worden gelegd, ook tegen een 
gereduceerd tarief.”
3. Voor wie is het?
“Het is voor ouderen die veel alleen zijn 
of het gewoon ook gezellig vinden. 
Zij mogen zich bij ons aansluiten. 
Alle uitjes zijn voor iedereen toegankelijk, 
want ze worden dus betaald uit de 
opbrengsten van de restaurantcampagne 
en andere fondsen. Zo gaan wij wel eens 
naar het tuincentrum en is er een uitje 
geweest naar de Brandweerkazerne in 
Linschoten. Er is ook al eens geknutseld 
aan bloemstukjes, we zijn naar een 
voorstelling in Montfoort geweest en 
naar toneel in Linschoten. Vorig jaar was 
er een concert in de Kruiskerk. Ook daar 
zijn we naar toe geweest.”
4. Dit initiatief om bij mensen thuis 

te gaan eten, hoe is dit ontstaan?
Eten bij een gezin werd al gedaan in een 
andere Met je Hart gemeente en wij 
vonden dat een leuk idee. Wij hebben al 
twee keer met alle ouderen op uitnodiging 
van de Lions bij Ineke en Paul de Jonge 
gegeten. Dat is goed bevallen, en dat 
willen we graag uitbreiden. Daarin 
kunnen we natuurlijk niet afhankelijk zijn 
van één gezin.
5. Verwacht je veel reacties? 

En wat kunnen mensen 
verwachten die hieraan meedoen? 
Zowel de ouderen die komen eten 
als het ‘gastgezin’?

“Een echtpaar uit Linschoten en een 
gezin uit Montfoort hebben zich 
opgegeven. Ik hoop op meer. Hoe leuk 
zal het zijn om een oudere aan je tafel te 
hebben. de oudere die normaal alleen 
thuis met het bord op schoot zit te eten. 
Misschien ontstaat er wel een leuke band.  
Voor meer informatie en aanmelden, 
kunnen ouderen en gezinnen uit 
Montfoort mailen met 
marijke.vanduivendijk@metjehart.nl 
en voor Linschoten met 
Hanneke@metjehart.nl.

Sinds 2017 is deze Stichting actief voor 
ouderen in Montfoort en Linschoten om 
ervoor te zorgen dat mensen er zijn voor 
elkaar, en dat ze elkaar ontmoeten. 
Met regelmaat organiseert de Stichting 
ontmoetingen voor haar doelgroep. 

1. Eerst wat over jezelf. Wie ben je, 
wat doe je en hoe raakte je 
betrokken bij Met je hart? 
En vooral: wat drijft je?

“Hanneke Stoof, moeder van 2 kinderen 
(31 en 28), getrouwd en werkzaam als 
fi nancieel medewerkster. Ik heb een 
poosje zonder werk gezeten en toen 
spoorde iemand mij aan, waarmee ik in 
de redactie zit van Op het Dorp - een 
Linschotens krantje, daar eens te gaan 
kijken bij de op te richten tak van de 
Stichting Met je Hart. Het doel, kwetsbare 
ouderen, sprak mij aan, want ik hoop dat 
als ik later oud ben er dan leuke dingen 
te doen zijn.”

Montfoortenaren maken zich er niet zo druk om: 

Coronavirus bereikt provincie Utrecht
Ook in Woerden inmiddels twee besmettingen
Het Coronavirus, en hoewel 
Montfoortenaren zich er niet zo druk 
om lijken te maken, blijkt uit een poll 
gehouden op de Facebookpagina 
‘Je bent een Montfoortenaar als…’ 
toch wordt ook hier rekening 
gehouden met eventuele besmettingen.
Voorkomen is natuurlijk beter dan 
genezen. Dus worden er ook op 
Montfoortse scholen richtlijnen 
rondgestuurd. Handen wassen en in je 
elleboog hoesten of niezen is het devies. 
Ook liever geen handjes meer of high 
fi ves, maar een dikke duim, om besmetting 
te voorkomen. Tot nu toe zijn de meeste 
Montfoortenaren nuchter: Meer dan 130 
mensen geven aan zich geen zorgen te 
maken: “Als het komt, komt het. 
Hooguit maak ik me druk om eventueel 
oudere familieleden.” Nog geen 
handjevol maakt zich wel zorgen, en is 
nu al bezig om boodschappen in te slaan 
voor als ze in quarantaine moeten.

Landelijk 260+ mensen 
positief getest
De teller op de RIVM website is tot 
afgelopen zondag inmiddels opgelopen 
tot 264 mensen die in Nederland positief 
getest zijn op het coronavirus.

In Woerden zijn inmiddels twee 
besmettingen gemeld. Verder zijn in de 
gemeente Utrecht al meer dan tien 
besmettingen geconstateerd en in 
IJsselstein één.
In Oudewater en Montfoort zijn geen 
besmettingen vastgesteld.

Gemeente Montfoort 
volgt lijn RIVM
Een woordvoerder van de gemeente 
Montfoort liet eerder weten: 
“Als gemeente nemen we (nog) geen 
maatregelen en volgen we deze lijn. 
Het RIVM verzamelt de meest recente 
informatie en communiceert. De GGD 
volgt de communicatie van het RIVM. 
Het RIVM heeft een Q&A opgesteld 
over COVID-19, die dagelijks wordt 
vernieuwd: www.rivm.nl/coronavirus/
covid-19. Hier staat ook wat mensen op 
dit moment zelf kunnen doen.
In voorkomend geval is onze organisatie 
goed voorbereid en in staat de juiste 
stappen te zetten.”
Stichting Welzijnsondersteuning 
Montfoort Linschoten (SWOM) 
volgt deze lijn ook, en laat op de 
SWOM website weten scherp te kijken 
naar de actuele ontwikkelingen: 

“Tegelijkertijd realiseert SWOM zich 
dat op enig moment de vele contact-
momenten die wij organiseren, mogelijk 
uitgesteld moeten worden. Dat geldt voor 
activiteiten, diensten en afspraken met 
de collega’s. Dit is op dit moment niet 
het geval. De richtlijnen en informatie 
van het RIVM zijn leidend. We laten u 
direct via de website, nieuwsbrief, brief 
of telefoontje (in het geval van een 
persoonlijke afspraak) weten of er vanuit 
SWOM maatregelen genomen moeten 
worden.”
Ook voetbalwedstrijden gaan nog 
gewoon door. Terwijl de grote landelijke 
clubs al wel maatregelen nemen, zullen in 
Montfoort de maatregelen wellicht pas 
genomen worden op het moment dat het 
virus Montfoort heeft bereikt. Tot dan 
wordt er in ieder geval gewoon wekelijks 
gevoetbald…
Bij gezondheidsklachten wordt 
aangeraden om contact op te nemen 
met de huisarts .
Nog vragen over het coronavirus?
Bel het publieksinformatienummer van 
de Rijksoverheid: 0800-1351.
Deze lijn is dagelijks bereikbaar van 
08.00 - 20.00 uur.

door Sjoukje Dijkstra

Vermiste dieren
Oudewater
Ravelijnstraat - Kabuki; Poes. Witte kat 

dieren

g
e
v

onden 0348-414242
met zwarte en rode vlekken, 
donkere staart, klein van stuk.

Gevonden dieren
Oudewater
Hoge Brug - asielnaam Peter; Kater, 
Ca 5 mnd. Zwart met klein wit befje. 
Goudse straatweg - Poes. Lapjeskat.
Snelrewaard
Zuid-Linschoterzandweg - Poes. Cypers 
grijs/witte kin en witte bef oplopend naar 
de schouder. Witte buik en bij de rechter-
achterpoot een witte vlek en links achter 
ook een wit vlekje.

Lazy Band
The Kid Lazy Band uit Gouda bestaat uit 
zes fanatieke muzikanten die de blues- 
muziek, de muziek van het echte leven, 
in het bloed lijken te hebben.
De band laat zich vooral inspireren door 
de nummers van o.a. Gary More, Stevie 
Ray Vaughan, Kenny Wayne Sheppard 
en ZZ Top met uitstapjes naar de rock. 
De diverse nummers worden met veel 
eigen inbreng gespeeld zodat de band in 
het algemeen en die van de muzikanten 

achter  staan, met een stralend 
enthousiasme weten zij het publiek te 
raken vanaf de eerste noot. Het is een 
feest om naar te luisteren.
Kaarten reserveren via: cultureel-
montfoort.nl of voor aanvang (15.00 
uur) aan de zaal van het Zalen- 
centrum Sint Joseph te Montfoort.

in het bijzonder blijft bestaan.
De no nonsense ritmesectie ondersteunt 
samen met doeltreffende toetspartijen, 
de elkaar aanvullende gitaren die even zo 
vaak hard als gevoelig kunnen zijn. 
De teksten worden met een ruige emotie 
vertolkt.
Muziek waar de bandleden volledig 

Zondagmiddag 22 maart

   The Kid 

Sjon en Sjakkelien vieren 
zilveren bruiloft
Zaterdag 7 maart had Cultureel Montfoort het duo Sjon en Sjakkelien uit de Pijp 
in Amsterdam uitgenodigd voor een smartlappenavond. 
Het bleek dat het publiek was uitgenodigd op hun 25-jarig huwelijksfeest. 
Het bruidspaar verzorgde zelf de muziek op hun feestje.
En een feest werd het, met een lach en een traan. Veel bekende ‘smartlappen’ kwamen 
voorbij. Maar ook liedjes die je niet zo gauw verwacht, bijvoorbeeld  ‘Het land van Maas 
en Waal’,’ Sexy als ik dans’ en ‘Vriendschap’. Maar ook ‘Zonder jou’ en ‘Blijf bij mij’, 
werden met gevoel gezongen. Natuurlijk konden ‘De vlieger’ en ‘Een beetje verliefd’ 
van Andre Hazes niet ontbreken op zo’n avond. Alle liedjes werden met een lekker vet 
Amsterdams accent gezongen en gepresenteerd. Er was regelmatig een spontane 
interactie met iemand uit het publiek, die dan een refrein moest meezingen, of een 
tekst voorlezen. Al met al een geslaagde avond.
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Geluidsoverlast motorrijders 
nog niet opgelost
De actiegroep ‘Geluidsoverlast Motorfi etsen in de Krimpenerwaard’ is 
teleurgesteld dat wethouder Bert Bening (D66) geen mogelijkheden ziet om de 
overlast van de motor- rijders langs de Vlist te beperken. 
Het Hoogheemraadschap is de eigenaar van de wegen langs de Vlist en niet de 
gemeente. Wethouder Bening is van mening dat de actie- groep bij het 
Hoogheemraadschap moet zijn om iets te kunnen bereiken. Deze reactie gaf hij 
in het RTV Krimpenerwaard programma ‘De Waard op de Kaart’.

dat zij in de positie is om daadwerkelijk 
verandering te realiseren.
Vanaf 2021 treedt naar verwachting de 
Omgevingswet in werking. De wet staat 
voor een goede balans tussen het 
benutten en beschermen van de fysieke 
leefomgeving. De Omgevingswet biedt 
gemeenten de mogelijkheid om met 
overzichtelijke regels de leefomgeving 
meer in samenhang in te richten. 
Het biedt daarnaast meer ruimte voor 
lokaal maatwerk en leidt tot een betere 
en snellere besluitvorming. Dit betekent 
dat de gemeente vanaf 2021 
regievoerder zal zijn en dan dus alle 
middelen heeft om de overlast te 
beperken. Voorts is de actiegroep van 
mening dat de gemeente vanuit haar 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
en leefbaarheid van haar gemeente, een 
zorgplicht heeft ten opzichte van haar 
inwoners.
De actiegroep vindt dat de gemeente in 
overleg moet gaan met het Hoogheem- 
raadschap, en zo nodig met andere 
partijen om tot een praktische oplossing 
te komen die tot vermindering van de 
overlast leidt.
Dit onderwerp blijft op de agenda van 
de commissievergadering. De datum van 
behandeling is nog onbekend.

Creatief ontmoeten tijdens Repair Café
De SWOK (Stichting Welzijn en 
Ondersteuning Krimpenerwaard) 
organiseert al een paar maanden in 
Haastrecht tijdens het Repair Café 
gezellige creatieve middagen. 
Jolanda Gerbrandts van SWOK 

is er de mogelijkheid om creatief 
bezig te zijn en kan er geknutseld 
worden.
De bijeenkomsten zijn op de eerste 
donderdag van de maand van 
13.30-16.00 uur in Theater Concordia. 
Het is gelijktijdig met Repair Café. 
Ook de Historische Vereniging 
Haastrecht is aanwezig. Zij wil graag de 
inwoners van Haastrecht in de 
gelegenheid stellen om kennis te maken 
met de vereniging en eventueel ter 
plaatse vragen te stellen of hun verhaal 
te doen. Er zijn historische boeken, 
documenten en foto’s aanwezig.
Op de eerstvolgende bijeenkomst op 
donderdag 2 april komt ook het Digitaal 
Café erbij. Men kan er terecht voor 
vragen over de mobiele telefoon, tablet 
of laptop. Deze mogelijkheid is er al op 
de eerste  vrijdag van de maand van 
10.00-11.00 uur in het Hof van Stein 
en in de Amaliahof.
Jolanda Gerbrandts vindt het prettig dat 
de middagen zo goed bezocht worden. 
Zij vindt deze bijeenkomsten 
laagdrempelig en er is veel gezelligheid.

door Cees Reichard

Deze week in 
Concordia
Zaterdag 14 maart om 20.15 uur

Joris Linssen & Caramba: RAAK
Raken en geraakt worden, daar draait 
alles om. En dat doen deze topmuzikanten 
vol overgave met hun opzwepende 
liedjes, prachtige ballades, ontroerende 
levensverhalen, gevoelige teksten en 
loepzuivere samenzang. Laat je verrassen 
door het enthousiasme van zanger/
tv-presentator Joris Linssen en zijn 
muzikale vrienden.
Een theaterconcert vol interactie, energie 

 Gratis hulp bij belasting- aangifte in Haastrecht
SWOK-midden gaat op zaterdag 14 maart van 10.00-14.00 uur in Hof van Stein 
hulp bieden bij het doen van de belastingaangifte. Getrainde vrijwilligers zitten dan 
klaar om de mensen te helpen bij hun aangifte. Voor hulp kan men zich aanmelden 
bij de welzijnsstichting SWOK-midden 0182-350012.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 
organiseert het Oranje Fonds voor de 
16e keer NLdoet. Polsstokclub 
‘De Vlist’ doet hieraan mee en gaat 
op de zaterdag van 10.00-14.00 uur 
de polsstokaccommodatie aan de 
Oost-Vlisterdijk 1 gereed maken voor 
het nieuwe seizoen.
De polsstokclub is een kleine polsstokver-
springvereniging met 35 leden. 
Zij trainen in de zomermaanden op de 
accommodatie om bij wedstrijden zo ver 
mogelijk te komen en prijzen in de wacht 
te slepen. NLdoet wordt aangegrepen 
om de accommodatie seizoensklaar klaar 
te maken en de locatie er weer strak bij 
te laten liggen.

Diverse leuke klussen
Carla Bos van de polsstokclub zegt dat er 
voor iedere deelnemer wel een leuke klus 
is. “Vele handen maken licht werk, dus 
help ons met de aanleg van een tweede  
Jeugdschans: vastschroeven van planken 
met schroeven, maken van aanloopschans 
(straatwerk), aanaarden en inzaaien talud. 
Overige taken zijn sponsorborden 

poetsen, nieuwe vlaggenmasten plaatsen, 
oude vlaggenmasten rechtzetten, 
sponsorvlaggen hijsen, onkruid wieden 
onder de schansen en op het terras, 
grote schansen waterpas maken, oefen- 
stokken ophalen en zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Ik hoop dat vrijwilligers 
ons willen komen helpen. We kunnen in 
ieder geval al rekenen op het bestuur 
en de raadsfractie van het CDA 
Krimpenerwaard.”
Voor meer informatie bij Carla Bos, 
06 53585342. Mensen die voor de 
polsstokclub in actie willen komen, 
kunnen zich aanmelden op 
www.nldoet.nl

door Cees Reichard

en ontroering. Recht in het hart: RAAK!
“Zoveel enthousiasme, gevoeligheid en 
muzikaliteit. Dit blijft nog lang bij me.”
“Deze avond zal ik niet vlug vergeten, 
maar als een parel in mijn hart bewaren.”

Zondag 15 maart om 15.00 uur

Live op Zondag: Ramblin’ Boots
Live! Country Line Dance Sunday, een 
sfeervolle middag met Ramblin’ Boots. 
Winner of Best New Country Band 
Dutch Country Music Award 2018!
Het voetenwerk staat  deze middag 
centraal! Dans gezellig de basispassen 
mee in de lijn en laat je uitdagen door 
nieuwe steps. Voor beginners en 
gevorderden. Ramblin’ Boots brengt 
country tot het juiste niveau. Met 

prachtige meerstemmigheid, te gekke 
pedal-steelpartijen en vingervlugge fi ddle 
licks komt de countrymuziek echt tot 
leven. Veelzijdigheid staat voorop, zowel 
in muziek als in samenstelling, zodat op 
ieder countryevenement de juiste setlist 
tevoorschijn wordt gehaald voor de juiste 
sfeer. Change of Key vindt deze band 
een aanrader voor iedere liefhebber van 
country music!

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

Evenementenkalender
De recreatiekrant is een bewaarkrant voor het gehele jaar 2020.
U kunt uw evenement (welke plaatsvindt tussen 1 mei en 31 oktober) 
uiterlijk tot en met dinsdag 31 maart insturen naar

@ recreatiekrant@ijsselbode.nl
om te worden opgenomen in de evenementenkalender.

INFORMATIE
www.ijsselbode.nl
@ recreatiekrant@ijsselbode.nl

Voor redactionele artikelen kunt u zich richten tot
Jacques Zanen, � 0348-561818

Voor advertenties en advertorials kunt u contact opnemen met
Drukkerij Heno, � 0348-561478

De Recreatiekrant Oudewater en omstreken verschijnt huis aan huis 
in de gemeenten Krimpenerwaard, Lopik, Montfoort en Oudewater.
Verder wordt de Recreatiekrant gedurende het gehele seizoen als 
meeneem- en bewaarkrant neergelegd bij o.a.:
de diverse TIP-kantoren, musea, campings en
bij diverse verspreidingspunten in de regio.
Oplage: 50.000 ex.

Door opnieuw vele positieve reacties op de Recreatiekrant van 
vorig jaar is besloten te werken aan een nieuwe uitgave.
De Recreatiekrant 2020 zal vanaf vrijdag 24 april te verkrijgen 
zijn in de regio 'Het Groene Hart'.

Doel van de recreatiekrant is het bevorderen 
van toerisme en recreatie in en om Oudewater, 
’Het Groene Hart’, van Gouda tot IJsselstein 
en van Woerden tot Schoonhoven.
De recreatiekrant is bedoeld voor toeristen, 
dagjesmensen, fi etsers en wandelaars 
plus de bewoners van ’Het Groene Hart’ 
en het verspreidingsgebied van De IJsselbode, 
’De IJsselstreek’, zodat men wordt geattendeerd 
op de schoonheid, de gezelligheid en de ‘magie’ 
van Oudewater en de rust in het Groene Hart, 
zowel op doordeweekse dagen, gewone 
weekenden als op bijzondere dagen zoals 
vermeld in de Evenementenkalender.

Voor redactionele artikelen kunt u zich richten tot
0348-561818

Voor advertenties en advertorials kunt u contact opnemen met

meeneem- en bewaarkrant neergelegd bij o.a.:

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek

® Drukkerij Heno - Oudewater

2019

Met vele     ouden streekparels
BEWAARKRANT

 7 Museum IJsselstein

11 Het Oude Stadhuis Montfoort

15 Lopik Natuurlek

17 Groene Hart stad Woerden

31 Havenstraat 4 in Oudewater

43 Kaasstad Gouda

45 Zilverstad Schoonhoven

49 Hofje van Zijl in Haastrecht

Welkom in het gebied rond de 

Hollandse IJssel
Deze Recreatiekrant wordt u van harte aanbevolen door de burgemeesters en wethouders van de 

gemeenten IJsselstein, Montfoort, Lopik, Oudewater, Krimpenerwaard en Gouda. Bezoekers en 

inwoners kunnen met behulp van deze Recreatiekrant nog meer genieten van de streek waar ze nu zijn. 

Ook dit gebied maakte zo’n 400 jaar geleden een periode van ongekende voorspoed en rijkdom door, 

met rijke architectuur en kunst: de Gouden Eeuw. Daarover gaat deze krant, maar over meer nog, want 

er valt veel bijzonders te ontdekken op en rond de Hollandse IJssel!

De Gouden Eeuw Route neemt u mee langs de toenmalige wegen, dijken en vaarroutes 

(Hollandse IJssel, Linschoten, Wiericke, Vlist) naar mooie historische steden als Montfoort, 

Oudewater, Schoonhoven, Woerden, Haastrecht en Gouda. Elke stad heeft een eigen unieke 

historie en bijzondere oude ambachten. Maar wat de stadjes gemeen hebben is hun sfeervolle 

stadscentra die ontstonden dankzij de bloei in die Gouden Eeuw.

 www.route.nl/fi etsroute/140608/de-gouden-eeuw-driehoek-fi etsroute-in-holland

Oudewater
Het buitengebied van Oudewater behoort tot 

het open veenweidengebied dat uitnodigt tot 

wandelen, fi etsen en varen. Het gebied langs de 

Lange Linschoten en de Hollandse IJssel wordt 

door rijen knotbomen en fruitbomen gefl ankeerd. 

Onderweg zijn diverse boerenbedrijven 

opengesteld voor geïnteresseerde bezoekers. 

Je kan hier vaak streekproducten kopen en soms 

ook overnachten.

Het sfeervolle en historische Oudewater zelf telt 

maar liefst 141 monumenten. Het karakteristieke 

stratenplan is zo goed als door de eeuwen heen 

gehandhaafd. Wat kun je daar heerlijk dwalen of 

lekker op een terras zitten, en beide is genieten.

De stad is internationaal bekend om de binnenstad 

en bezienswaardigheden zoals de Heksenwaag en 

het Touwmuseum.

Sinds jaar en dag is de Oudewaterse Heksenwaag 

(zie pagina 64) wereldberoemd: al sinds Keizer 

Karel V in 1545 deze goederenweegschaal het 

privilege verleende om aan personen een 

rechtsgeldige weegbrief te verstrekken, kwamen 

mensen die van hekserij beschuldigd werden van 

heinde en verre uit de Nederlanden en omringende 

landen naar Oudewater om zich te laten wegen, en 

daarmee te bewijzen dat ze géén heks waren.

Tot aan het einde van de 18e eeuw werden hier 

mensen gewogen om hun onschuld te bewijzen en 

daarmee aan hun doodvonnis te ontkomen.

De inwoners van de Utrechtse stad Oudewater 

worden ook wel ‘Geelbuiken’ genoemd. 

Vroeger liepen er veel inwoners van de stad 

letterlijk rond met een gele buik die men opliep 

tijdens het maken van touw. Met name in de 

16e en 17e eeuw was Oudewater een belangrijke 

touwproducent. En dat Oudewater Touwstad is, 

is nog duidelijk te zien aan een aantal gevels en 

er bevindt zich in het centrum het Touwmuseum 

(zie pagina 34) dat aan alles dat met touw te 

maken heeft gewijd is.

En … de ooievaars zijn al weer gearriveerd 

en hebben hun (nieuwe) nest op het prachtige 

stadhuis.
Tussen Oudewater en Haastrecht bloeien de 

appelbomen in de boomgaarden en kan je kersen 

kopen in de kersengaard. En dan vind je tussen 

de Enkele en Dubbele Wiericke het dorp 

Hekendorp met de beroemde Goejanverwellesluis 

en de Prinsessenboerderij (zie pagina 29)

 lees verder op 2
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Thema dit jaar:

Vri jUIT in het Groene Hart

De gemeente blijkt niet in staat met 
voorstellen te komen die daadwerkelijk 
leiden tot vermindering van de overlast. 
De MAG is niet bij machte om de grote 
groepen motorfi etsen te motiveren om 
de stiltegebieden te mijden. “Na vijf jaar 
praten is er nog geen resultaat”, 
concludeert Tony Hardenberg, 
woordvoerder van de actiegroep. “Alleen 
aandacht vragen voor het probleem door 
plaatsing van spandoeken en uitdelen van 
fl yers blijkt niet effectief genoeg. Daarom 
komen wij met het praktische en 
eenvoudige voorstel om wegen langs de 
rivier de Vlist in de weekenden af te 
sluiten. Wij zijn van mening dat dit in een 
groot gedeelte van de gemeente 
Krimpenerwaard tot een daadwerkelijke 
vermindering van de overlast zal leiden .”

Omgevingswet
De actiegroep wendt zich tot de 
gemeente omdat zij ervan overtuigd is 

Op dinsdag 18 februari heeft de 
actiegroep in de oordeelsvormende 
raadscommissie gepleit om de wegen 
door het stiltegebied langs de Vlist voor 
motorfi etsen in de weekenden af te 
sluiten. Dat de wethouder geen middelen 
heeft om de overlast te beperken bestrijdt 
de actiegroep in een brief aan de raad. 
Het standpunt van de wethouder dat de 
gemeente niets hoeft te doen en dat het 
probleem bij het Hoogheemraadschap 
ligt deelt zij niet.

Samenwerking
Er is een werkgroep gevormd met 
medewerkers van gemeente 
Krimpenerwaard, Politie Eenheid Den 
Haag, de motorrijders actie groep (MAG) 
en de actiegroep. Ondanks een goede 
samenwerking is het resultaat nihil. 
De politie heeft aangegeven geen 
prioriteit of middelen te hebben om de 
huidige wetgeving te handhaven. 

Polsstokclub ‘De Vlist’ doet mee aan NLdoet

vertelt dat iedereen die thuis is en 
graag even er op uit wil gaan, 
hartelijk welkom is. Onder het genot 
van een kop koffi e of thee kan men 
elkaar ontmoeten om de sociale 
contacten te onderhouden. Daarnaast 



Moordrecht - SPV 2-1
Tegen rode lantaarndrager Moordrecht, waar men niet alleen voetbalt maar 
zich ook druk maakt over een op handen zijnde verhuizing, verzuimden de 
Polsbroekers de competitiepunten meer naar huis te nemen. Weliswaar 
hadden de groenhemden het beste van het spel, maar aan het maken van 
doelpunten kwamen zij in de eerste helft niet toe. Dat ging de Moordrech-
tenaren beter af en een 2-0 ruststand was daarvan het gevolg.
 Hehakaja -later goed voor een rode kaart- gaf zijn visitekaartje af door de bal uit een vrije 
trap stijf in de kruising te schieten en pal voor rust werd mistasten van Martijn Hakkenberg 
de inleiding tot het tweede doelpunt van de blauwwitten. Spits Manusama profi teerde van de 
geboden gelegenheid tot afronden; 2-0. In de tweede helft wist SPV het tij niet te keren. 
Zelfs niet toen een van de Moordrechtenaren uit het veld gestuurd werd. Het benutten van 
doelrijpe kansen was niet aan de SPV’ers besteed. Een inzet van Ivo Sluis kon na de lat te 
hebben getroffen door Stijn Achterberg tot doelpunt worden opgewaardeerd (2-1). De jacht 
op de alleszins verdiende gelijkmaker leverde geen resultaat op. Twan Koorevaar was er 
dicht bij maar zag de lat als dwarsligger fungeren.

 Ammerstol - Haastrecht 0-2
Haastrecht blijft het onverminderd goed doen. De ploeg moest zaterdag op 
bezoek bij het altijd lastige Ammerstol. Al voor de thee was de eindstand 
bereikt. Via doelpunten van Stephan Bakker en Robbert Dongelmans kon de 
formatie van Marco Versloot met een 0-2 voorsprong gaan rusten.
In de tweede helft tegen hekkensluiter Ammerstol verzuimde Haastrecht 
vervolgens om aan het doelsaldo te werken. Het bleef 0-2.
Komende zaterdag (aanvang 15.30 uur) staat er weer een klassieker op het programma. De 
geelzwarten moeten op bezoek bij aartsrivaal Stolwijk. ‘El Vlistico’ is een wedstrijd op zich 
en de goede reeks van Haastrecht biedt geen enkele garantie op een winstpartij. Met 37 
punten uit 16 wedstrijden staat Haastrecht op de derde plaats in 4C. De achterstand op 
koploper Floreant bedraagt ‘slechts’ 4 punten. Winst op Stolwijk, dat in de middenmoot 
bivakkeert, is dus noodzakelijk om niet af te haken in de titelrace.
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Coen Horb brengt hier Wouter Scholman uit balans.

Doelman Bas Boere laat zich niet verschalken.

Montfoort mist daadkracht
Montfoort S.V.’19 - LRC 0-2

Rommelig potje zonder winnaar
Moerkapelle - WDS 1-1

Afgelopen zaterdag moest Montfoort 
het thuis opnemen tegen LRC uit 
Leerdam, de nummer 2 van de 
ranglijst. De verwachtingen waren 
hoog gespannen en Montfoort was 
uiterst gemotiveerd om de dure 
punten in huis te houden.
Maar al vroeg in de wedstrijd kreeg LRC 
een penalty en kwam al snel op een 1-0 
voorsprong. Naarmate de wedstrijd 
vorderde bleek al gauw dat LRC gewoon 
een maatje te groot was voor Montfoort. 
Het publiek zag met lede ogen aan 
hoeveel vrijheid LRC kreeg om het spel 
te dicteren waarbij de thuisploeg de 
nodige daadkracht miste om de 
Leerdammers aan te pakken.
In de tweede helft kwam Montfoort nog 
even sterk terug, maar elke kans werd 
door LRC in de kiem gesmoord.
In de slotfase konden de bezoekers ook 
nog de 2-0 op het scorebord zetten en 
wonnen daarmee de wedstrijd en de 
tweede periodetitel.
Ondanks de frisse wind was het prima 
voetbalweer en waren vele supporters 
naar het Sportpark Hofl and gekomen. 
Even over half drie fl oot scheidsrechter, 
dhr. Rick Sturm voor de aanvang van 

Als scheidsrechter Van den Eijnden 
na twee minuten blessuretijd voor het 
eind van de ontmoeting blaast, is dat 
net op tijd. Enkele spelers acteren 
lichtelijk aangebrand en het in de 
pan slaan van de vlam lijkt een 
kwestie van tijd. Ook dit keer zijn 
veel spelers bereid geweest meer uit 
te delen dan te ontvangen. 
In het burgerleven een mooie 
levenshouding, op het voetbalveld 
nogal controversieel.
De beste uitdelers tonen zich veelal niet 
de meest begripvolle ontvangers. 
Dat leidde tot een aantal gele kaarten en 
een verhoudingsgewijs ruime tijd om 
slachtoffers op te lappen. Na afl oop kon 
niemand echter over het eindresultaat 
ontevreden zijn.

Rechter-rijtje-voetbal
Beide ploegen hadden zich de nodige 
kansen verschaft maar er daarvan 
slechts een weten te verzilveren. 
De neutrale toeschouwer kon er vrede 
mee hebben. Zowel Moerkapelle als 

het duel. De onpartijdige leidsman zou 
een goede wedstrijd fl uiten.

Penalty
In de beginfase ging het spel redelijk 
gelijk op, maar in de  12e minuut haalde 
Don Mimpen ongelukkig aanvoerder 
Gerritsen onderuit, waarna arbiter Sturm 
niet anders kon doen dan de bal op de 
stip te leggen. Doelman Vianen dook 
nog wel naar de goeie hoek, maar kon 
niet voorkomen dat Van de Water de 
strafschop binnen schoot, 0-1. 
Monfoort liet zich echter niet 
ontmoedigen en probeerde druk naar 
voren te zetten. In de 16e minuut maakte 
Denny van Loen zich vrij op links en gaf 
een prima voorzet op Bart Roelofs, die 
echter te zwak inschoot waarbij doelman 
Van Ingen geen moeite had de bal uit de 
linkerhoek te plukken.

Individueel sterk
Er kwamen in die eerste helft niet veel 
mogelijkheden meer voor Montfoort en 
LRC drong de ploeg van Schreuder 
steeds meer in de verdediging. 
Door het uitstekende positiespel heerste 
LRC op het veld en liepen de spelers van 
de thuisploeg steeds vaker achter de 

feiten aan. Het team leek besluiteloos en 
de spelers misten de bezieling en echte 
daadkracht om de bal te bemachtigen. 
De individuele klasse bij de ploeg van 
Rob Hilbers was in dit duel veel 
duidelijker aanwezig.

Hoop
Na de thee en overleg kwam Montfoort 
wel wat sterker uit de kleedkamers en 
werden er enkele mogelijkheden 
gecreëerd. Montfoort drong nog even 
sterk aan en op de tribune was er bij het 
thuispubliek nog enige hoop op de 
gelijkmaker. In de 68e minuut legde 
invaller Roel Schirra vanaf links de bal 
op het hoofd van Bart Roelofs, die de 
bal nipt over kopte. Een minuut later 
weer een goede mogelijkheid voor de 
captain die echter werd gepareerd door 
de Leerdamse doelman. 
Helaas zat het er allemaal niet meer in 
en bleef LRC de wedstrijd controleren.
In de 86e minuut gooide Van Soest, 
die na snelle combinaties alleen voor 
doelman Vianen kwam te staan, het 
duel op slot door de 2-0 te scoren.
Ondanks dit verlies blijft de ploeg op 
een zesde positie van de ranglijst staan.

Sloof de 1-0 binnen. Het antwoord van 
de thuisploeg leek niet lang op zich te 
laten wachten, maar bij hoekschoppen 
stonden de Driebrugse verdedigers hun 
doelman op de doellijn tot driemaal toe 
bij. Maar ook de bezoekers verschaften 
zich mogelijkheden. Mike van der Steen 
zelf schoot in de 17e minuut net naast 
en een voorzet van zijn linkervoet werd 
in de 21e minuut maar net gemist door 
Van der Stigchel. Aansluitend bokste 
Boere een poeier van Tom Koorevaar 
(Moerkapelle) uit zijn rechterbene-
denhoek. Met een vrije trap tegen 
wegens ‘tijdrekken’ en een overtreding 
op het randje -letterlijk en fi guurlijk- trok 
doelman Boere vervolgens de aandacht. 
Het leverde geen schade op, al moet 
gezegd dat de gastheren in deze fase 
verzorgder combinatievoetbal op de 
kunstgrasmat legden in vergelijking met 
de WDS’ers die veelal voor de lange bal 
kozen. Dat leverde slechts een kans op 
voor de ongelukkige Van der Steen die 
op aangeven van Sven de Koning 
opnieuw miste (35e min). Over het feit 
dat WDS ongeschonden de rust haalde, 
mocht niet worden geklaagd; de corner-
verhouding was in Driebrugs nadeel.

WDS wind mee
Een kwartier lang kon WDS na de thee 
de voorsprong koesteren. Aan beide 
zijden konden kansrijke situaties worden 
‘geturfd’. Van de Stigchel aan 
Driebrugse zijde en Jeffrey Kievit aan 
Moerkapelse kant kwamen over en weer 
in kansrijke posities. Op het uur was 
Davey Jager succesvol voor de 
thuisploeg toen hij de bal in de rebound 
achter Boere kopte; 1-1. Er ontspon 
zich hierna een open strijd, want geen 
van beide ploegen wilde het accent op 
verdedigen leggen, maar balverlies en 
onnauwkeurige passes leidden tot een 
rommelige vertoning. Moerkapelle 
haalde in die fase de meeste 
hoekschoppen binnen, maar de 
WDS’ers -die aanvallend mankracht 
tekort kwamen- zagen Steven Verlaan 
een uithaal van zeker 45 meter in huis 
hebben en Sven de Koning in de 75e 
minuut uit een pass van Hans Simon 
over het doel van Stoof schieten. 
Wissels en een toename van het aantal 
fysieke ongemakken door pittige duels 
zorgden voor een rommelig en 
spannend slot, waarin Bas Boere het 
alleszins verdiende punt veilig  stelde.

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor 
speelronde 16. Alleen voor Haastrecht viel er een winstpartij te 
noteren. De manschappen van Marco Versloot kende weinig 
moeite met hekkensluiter Ammerstol en wonnen met 0-2.
Montfoort S.V.’19 moest op eigen veld toezien hoe LRC er met 
de winst vandoor ging. De bezoekers wonnen met 0-2.
Midweeks was Montfoort al uitgeschakeld in de beker. 
In Wieringerwerf verloor de ploeg met 4-3 van DWOW.
FC Oudewater moest op bezoek bij Alphia. De nummer 3 van de 
ranglijst was met 2-0 te sterk voor de bezoekers uit Oudewater.
 SPV’81 ging onderuit bij het laag geklasseerde Moordrecht. 
Moordrecht won de wedstrijd met 2-1. WDS snoepte een puntje 
af van Moerkapelle. Op sportpark De Wilde Veenen werd het een 
1-1 gelijkspel.

VOETBALWEEKEND
door Joop Kurver

door Gerard van Hooff

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
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TAFELTENNIS

Zaterdagprogramma 14 maart
Kloetinge - Montfoort S.V. ‘19 14.30
FC Oestgeest - FC Oudewater 14.30
Siveo ‘60 - Linschoten 14.30
Stolwijk - Haastrecht 15.30
SPV ‘81 - GSV 14.30
WDS - Ammerstolse SV 14.30

Alphia - FC Oudewater 2-0
FC Oudewater kan alleen door het binnenhalen van de derde periode nog 
een positief eind breien aan deze competitie. Voor de Alphenaren stond er 
zaterdag iets dergelijks op het spel. Zij immers konden bij winst de tweede 
periode op hun naam schrijven. Dat laatste gelukte hen, want zij kwamen als 
overwinnaars uit de strijd na een matige partij voetbal die ook in Alphens 
nadeel had kunnen eindigen. Zelfs met tien man was FC Oudewater 
gedeelten van het tweede bedrijf sterker. In de eerste helft kregen de Oudewaternaren een 
paar kansen en werd er bij vlagen wel aardig gevoetbald. Het eerste kwartier hadden beide 
doelwachters het niet bepaald druk. Boas Vet in het Alphense doel kwam als eerste heel 
goed weg toen Sjoerd Wiltenburg de bal langs hem maar ook langs het doel schoof. Aan de 
overzijde was Arnold de Ruyter net iets sneller bij de bal dan de vrijgekomen Aatif El Bouny 
na een dieptepass van Floris Buynink. Twee Oudewaterse hoogstandjes leverden uiteindelijk 
niet meer dan hoekschoppen op. Een fraaie snelle aanval over diverse schijven kon niet 
worden afgerond en daarna wist Menno Venhof, omringd door drie tegenstanders toch nog 
een corner te forceren. Bart Griffi oen en Van der Neut zagen kort na elkaar keeper Vet 
dwarsliggen. Ook de Oudewaterse goalie moest tot tweemaal toe goed aan de bak bij 
pogingen van Bouwhuis en Hoogervorst. De 1-0 door El Bouny in de 45ste minuut was dan 
ook zeker niet verdiend.
In de tweede helft stagneerde de Oudewaterse behoorlijk. Er werd te veel bij de tegenstander 
ingeleverd. Achterin bij Alphia was het verdeel-en-heers  van Dion Durham opvallend. 
De verdediger was duidelijk de beste speler bij de thuisploeg. De Oudewaterse doelman 
De Ruyter moest tot twee keer toe de mouwen opstropen. Eerst bij een heel slimme actie 
van Bryan de Bruin en vervolgens plukte hij bij El Bouny de bal van diens schietgrage 
schoenen. Een wellicht overbodige, maar zeker niet al te zware, overtreding van Joost 
Miltenburg zorgde ervoor de Oudewaterse ploeg met tien man verder moest. Maar met een 
mannetje minder gaven de bezoekers zich niet gewonnen. Sterker nog, Alphia kroop een 
paar keer door het oog van de naald. Vooral aanvoerder Menno Venhof was tweemaal zeer 
dicht bij de gelijkmaker. Nadat invaller Nando Meijer al bij een spaarzame Alphense uitval 
voorlangs had geschoten was het Vincent Hoogervorst die in de 90ste minuut van de 
geboden ruimte gebruik maakte en de 2-0 liet noteren.

WDS spelen in een bijzondere afdeling. 
De ploegen uit het rechter rijtje lijken een 
onderlinge competitie te spelen om des 
keizers baard, het bovenste viertal 
bemoeit zich met eventuele promotie en 
het Goudse GSV en Moerkapelle spelen 
om de vijfde en zesde positie op de 
ranglijst. Bij de thuisploeg heeft de 
verjonging toegeslagen en fungeert het 
duo Van den Hoven/Sallevelt als 
veredelde jeugdleiders. Bij WDS 
ontbreken nog steeds geroutineerde 
krachten als doelman Boerefi jn en spits 
Eric Cromwijk. Doelman Bas Boere uit 
Jo-19 mocht zijn debuut maken en kon 
terugzien op een goede partij. Al was het 
maar vanwege de refl ex die hij ten beste 
gaf in de 88e minuut op een inzet van 
Moerkapeller Remon de Bruin.

Kansen volop
De bezoeker startten met de wind tegen 
en wisten al na 7 minuten de score te 
openen. Uit een voorzet van linksbuiten 
Van der Steen kopte de inkomende 
Van der Stigchel lang doelman Lorenzo 

Nederlaag
voor De  Vaart
Huizen 6 - De Vaart 8-2
De tafeltennissers van De Vaart besloten 
de eerste competitiehelft met een 
nederlaag. De koploper in de 3e klasse F 
Huizen 6 was met 8-2 te sterk. Wim van 
Kesteren, Richard Aantjes en Edwin de 
Waard hadden weinig in te brengen en 
zonder Theo van Diepen leek De Vaart 
bij voorbaat al kansloos. Het altijd sterke 
dubbel van Aantjes en De Waard werd 
wel gewonnen: 11-5, 11-8, 7-11, 11-6 
en In de laatste partij scoorde 
Van Kesteren nog een tegenpunt. In het 
gelijk opgaande duel moest een vijfde 
game de beslissing brengen. Na zeven 
matchpoints voor en nog een matchpoint 
tegen was Van Kesteren de gelukkige: 
11-7, 7-11, 12-10, 9-11, 15-13. 
De Vaart staat nu met 22 punten op de 
vierde plaats. Vrijdag speelt het team uit 
tegen ATC Almere 4.
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Sophia op haar pony Peer tijdens de ereronde

Dressuurwedstrijd bij Hippisch Centrum 
de Lange Linschoten
In de klasse F2 waren er maar liefst zes 
ruiters die aan de start verschenen. 
Alishya van Elleswijk had gekozen voor 
de zeer ervaren Brammetje en behaalde 
daarmee ook de eerste plaats met 223 
punten. Imme de korte op Elias kreeg 
voor haar proef 220 punten en werd zo 
keurig tweede. Denni Graveland op Boy 
liet een mooie proef zien en werd 
hiermee derde met 218 punten. 
De vierde plaats was voor Bo Verdouw 
op Pipo met 215 punten. Ook op Pipo 
kwam Fiep Metz de ring in. Zij behaalde 
214 punten voor haar proef en werd 
hiermee vijfde. Dieke van Driel had de 
altijd vlotte pony Bambi gekozen voor 
haar proef. Samen reden zij 211 punten 
bij elkaar wat goed was voor de zesde 
plaats.
De F3 was de klasse waar maar liefst 
zeven ruiters aan de start kwamen en 
waar de punten zeer dicht bij elkaar 
lagen. Leonie Oskam had Vrouwke, de 
prachtige Fries, gezadeld en gezamenlijk 
reden zij 226 punten bij elkaar. Sifra 
Boele kwam met Arpad aan de start en 
kreeg voor haar proef 220 punten van 
de jury. De derde plaats was voor Pipa 
Haveman op Boy. Zij werden voor hun 
proef beloond met 217 punten. Anne 
Heuff en Picaro volgde op de voet met 

slechts 1 punt verschil. Zij werden vierde 
met 216 punten. Sofie Trijssenaar had 
voor haar proef gekozen voor Dios. 
Samen werden zij vijfde met 212 punten. 
Ook Tessa Severs reed op Dios. 
Zij behaalde 211 punten en werd zo 
zesde. Hekkensluiter van deze klasse was 
Jaimy Vonk met 210 punten.
De dagscore kwam uit de F4. Waar de 
eerste plaats voor Jacky Vonk was die 
samen met Boy maar liefst 230 punten 
bij elkaar wist te rijden. Lotus Dijkstra 
(foto) wist de nog wat onervaren Skye 
netjes door de baan te rijden en werd zo 
tweede met 227 punten. 
De derde plaats was voor Sylvana Sluijs 
op Dios. Deze combinatie kreeg 220 
punten voor de proef. De vierde plaats 

ging naar Daphne Korf op Share met 
219 punten. Danique Verheul had haar 
handen vol aan de vlotte pony Zorro. 
Toch behaalde de combinatie een 
keurige score van 219 punten.
In de F5 reed alleen Jade van 
Broekhuizen. Zij en pony Apple lieten 
een keurige proef zien en de jury wist dit 
te waarderen met 222 punten.
De F6 was een familiewedstrijd. 
De zusjes Van den Berg maakten het 
extra spannend door allebei met exact 
hetzelfde aantal punten uit de ring te 
komen. De winst was uiteindelijk toch 
voor Lin, die samen met Zorro 216 
punten kreeg voor de proef. Suze op 
Boy werd tweede.
Guusje van Meerdendonk en Zorro 
reden als enige combinatie in de F7. 
Voor hun proef kregen zij 218 punten.

Sophia de Voogt 
Utrechts kampioen
Sophia de Voogt uit Oudewater is afgelopen weekend met haar pony ‘Peer’ 
Utrechts kampioen geworden in de klasse B. De combinatie kreeg 80 stijlpunten.
Met haar pony ‘Kiwi’ (officiële naam Tas Valley Suzanne) werd Sophia ook nog tweede 
en is zij reserve kampioen.
De combinatie mag nu door naar het NK in Ermelo op 20 maart.

Judoka’s Proost Sport op dreef
De judoka’s van Proost Sport uit 
Oudewater kwamen zaterdag en 
zondag weer in actie, 
en waren goed op dreef.
Op zaterdag 7 maart nam Susanne 
Kelder deel aan het 5e Bart Toernooi 
voor A-judoka’s te Assen. Samen met 
coach en vader Frank reisde zij al vroeg 
af naar Assen. Susanne won in haar 
poule driemaal met ippon en moest in 
een beslissingswedstrijd uitmaken wie er 
eerste zou gaan worden. Susanne was op 
dreef en won vrij snel met ippon.

Op zondag 8 maart namen zes 
judoka’s deel aan het Groot Houten 
toernooi dat gehouden werd in 
sporthal de Dome te Houten.
In het tweede dagdeel kwamen Merel van 
Rossum (-12) en Sjors Hendriks (-15) op 
de tatami, en met veel succes. Merel wist 
al haar partijen te winnen en werd 
daardoor knap winnares. Voor Sjors was 
het even spannend, zij verloor één partij, 
maar wist door 30 punten in haar drie 
partijen erna toch eerste te worden.
In de vierde ronde was het de beurt aan 
de jongens -15 jaar. Valerius van der 
Haven, Bjorn Boetekees, Boris Hendriks 

De stichting VOB beheert twee zwembaden in de 
gemeente Krimpenerwaard: zwembad De Loete in Haastrecht 

en zwembad Ons Polderbad in Stolwijk.

ZWEMLESSEN
Wilt u gebruik maken van zwemlessen voor 

Groene Hart Diploma-ABC?

Geef uw kind op via de website of op woendag 15 april tussen 
13.00 en 18.00 uur op bij het zwembad van uw keuze. Er 
geldt een minimum leeftijd: uw kind moet in 2020 de leeftijd 
van 5 jaar bereiken. Een zwemabonnement is verplicht bij 
deelname aan de zwemlessen.

Kijk voor meer informatie en 
lestijden op onze websites.

Profi teer tot en met

 woensdag 15 april van de 

voorverkoopprijzen!

VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
bestel nu voordelig voor zwemseizoen 2020!

U kunt vanaf NU abonnementen bestellen

www.vlisterbaden.nl
U betaalt online via internetbankieren (iDEAL).

U kunt uw abonnement ook aanschaffen bij de kassa van beide zwembaden op 
woensdag 15 april a.s. tussen 15.00 en 18.00 uur. U hebt de keuze om contant 
te betalen of te pinnen. Het abonnement wordt automatisch op uw zwempas 
bijgeschreven. Mocht u nog geen zwempas hebben dan kunt u deze de eerste 
keer dat u komt zwemmen ophalen.

22 april, 13.30 uur gaan de zwembaden in Haastrecht en Stolwijk weer open

en Marvin de Goederen verschenen op 
de tatami. Valerius won al zijn partijen 
met ippon en werd knap winnaar. 
Marvin won in een poule van vijf judoka’s 
tweemaal met ippon maar verloor ook 
twee partijen. Een derde plaats was zijn 
deel. Bjorn won een partij en verloor 
driemaal, hij werd vierde.  
Boris had het zwaar en verloor zijn 
wedstrijden, hij werd vijfde.

Zaterdag 7 maart stond manege Hippisch Centrum De Lange Linschoten 
in het teken van de FNRS dressuurwedstrijd.

Toptijden in 
Heerenveen
De zondag na de tweedaagse Viking 
race kwam Fleur Visser in actie in 
Heerenveen.
De C-junior verbeterde voor de 
tweede week op rij haar PR’s op de 
500 en 1000 meter. Dit keer kwam 
ze tot 48.92 en 1.39.33.
Een dag later namen Joep Stubbe 
en Anne Murk deel aan record-
wedstrijden in Heerenveen. 
Joep, nog C-junior, verpletterde op 
de 500 en 1500 meter met 41.11 
en 2.03.98 zijn in Enschede 
geschaatste toptijden.
Anne Murk, een jaartje jonger dan 
Joep, kwam op de 1500 meter met 
2.28.09 tot een nieuw PR.

47e Rivierenland 
Parkloop in 
Schoonhoven
Op zaterdag 28 maart heeft  
atletiek- en trimvereniging Avantri  
in Schoonhoven de 47e Parkloop  
op het programma staan.
Om 12.00 uur is de start van de  
1500 m, een leuke test voor de  
jongere atleten; om 12.20 uur de 5 km. 
De 10 km prestatieloop (5 ronden) 
begint om 13.00 uur.  
Voor alle deelnemers is er een 
herinnering. Geen vlak loopparcours 
door de hoogteverschillen in het park. 
Een gevarieerde ondergrond.
Voor meer informatie o.a. de te kloppen 
records kijk op www.avantri.nl.

Triatlon Krimpenerwaard
Zaterdag 6 juni wordt er bij de surfplas Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek 
weer de triatlon van de Krimpenerwaard gehouden.

Zwemmen in de surfplas, fietsen over het 
verkeersluwe parcours en hardlopen door 
het bosgebied. De triatlon 
Krimpenerwaard biedt het allemaal. 
Er kan worden gekozen voor de 1/8e 
afstand; 500m zwemmen, 20km fietsen 
en 5km hardlopen. Voor een echte 
uitdaging kan je gaan voor de 1/4e 
afstand; 1km zwemmen, 40km fietsen en 
10km hardlopen.
Rondom hetparc fermé, waar de fietsen 
bewaakt achter gelaten kunnen worden, 
zullen er diverse stands staan. 
De gebruikelijke thuis gebakken hapjes 
en verfrissingen zullen weer klaar staan 
aan de finish. Ook kan je genieten van 
een welverdiende massage.
Wil je graag meedoen maar heb je geen 
idee wat er allemaal bij komt kijken? Via 
de Triatlon Vereniging Krimpenerwaard 
kan je meedoen aan Start2Tri. De kosten 
zijn slechts 50 euro en is inclusief 
deelname aan de 1/8e afstand. Vanaf de 
startbijeenkomst in maart krijg je 

volledige begeleiding van een ervaren 
trainer en triatleet tot aan de wedstrijd op 
6 juni. Je mag meedoen aan alle 
trainingen van de vereniging tijdens deze 
periode, waaronder wekelijks zwemmen 
in het zwembad en één open water 
zwemtraining. Mocht het (juiste) virus 
overslaan en je wordt dit jaar lid van de 
vereniging dan krijg je ook nog eens 25 
euro korting op het jaarlidmaatschap.
Kijk voor meer informatie over de 
triatlon, Start2Tri en aanmelding op 
www.tvkrimpenerwaard.nl

Lotus Dijkstra te zien op pony Sky.
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ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 09 maart t/m 15 maart 2020. Week 11. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

2.35

3.69  1.-
 Alle Vivera 

vleesvervangers
per pak 

 Zuivelhoeve 
Boer’n yoghurt of vla

2 bakken à 450/800 gram
combineren mogelijk 

5.18

2.59
 2.38

 1.19

_

_

1+1 GRATIS*

 Alle appels in zak  
zak 1/ 1,5 kilo 

3.99

2.99
 1.90

 1.42

_

_
25% KORTING* 5.67

9.15  4.-

 Johma brood- en 
toastsalades 

 3 bakjes à 175 gram ,  combineren mogelijk 

 3 STUKS 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.

Wij bieden je een:
• Afwisselende werkomgeving
• Salaris overeenkomstig met 

opleiding en ervaring
• Studiemogelijkheden (BBL)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met Guus Knotters, 0348-561031
of stuur een email met je gegevens naar: guus@knotters.nl

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wilgenweg 3a - 3421 TV Oudewater  ■  0348-561031
info@knotters.nl  ■  www.knotters.nl

■ Elektrotechniek
■ Mechanische ventilatie
■ Brand- en inbraakbeveiliging
■ Datanetwerken

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?



100 jaar 'Ons Genoegen' 
bedankt zijn hoofdsponsor

Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.  
Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks. 
We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.

In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na  
‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa 
Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de 
familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren 
van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de 
jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en 
Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken 
binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er 
dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen 
om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium 
in stand te kunnen houden, is niet mis.

Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee 
keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten. 
Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen, 
festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel 
om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.

En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat  
wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen. 
De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,  
Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te 
leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het 
oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar 
Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.

Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie 
van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van 
Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken. 
U bent allen zeer welkom.

Jan de Koning, voorzitter.

gemeente
Montfoort

Het is mij een genoegen om de 
Koninklijk erkende muziekvereniging 
Ons Genoegen van harte te feliciteren 
met het bereiken van de respectabele 
leeftijd van 100 jaar! 
Een eeuw muzikale kwaliteit in 
Montfoort, een prachtige mijlpaal!

Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen 
heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multi-
muzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft 
zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij 
met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere 
activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van 
Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is 
Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd 
een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.

Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en 
gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud. 
Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.

Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een 
groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een 
stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.  
Echt iets om heel trots op te zijn!

Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant. 
In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in 
petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen 
week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen. 
Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek 
één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste 
plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat 
zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe. 
Op naar de volgende 100 jaar!

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

10 maart 2020

Bijlage van 
De IJsselbode

Oplage 15.000 ex.

B&M
ICT Advies en Ondersteuning



Fanfareorkest
Het Fanfareorkest is de basis van 
Muziekvereniging Ons Genoegen en al 100 jaar 
het muzikale visitekaartje van Montfoort. 
Het orkest bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste 
amateur-muzikanten. Als fanfare geven wij 
serenades en spelen we op Koningsdag. 
Bij avondvierdaagsen en als orkest geven we 
binnen en buiten concerten. Wilt u een feest, 
jubileum of enige andere activiteit opluisteren 
met een muzikale serenade van een compleet 
fanfareorkest: wij doen het!

Het orkest speelt verschillende muziekgenres. 
Zo houden we afwisseling in de muziek die we 
spelen en waarnaar u kunt luisteren op een van 
de vele momenten dat we naar buiten treden. 
Het fanfareorkest repeteert elke 
woensdagavond en staat onder de deskundige 
leiding van Harry Tazelaar.

ZWUP
ZWUP staat voor 
Zuid West Utrechtse 
Pretkapel.

Onze pretkapel is 
opgericht in 1980.

Er wordt ongedwongen 
muziek gemaakt op onoffi ciële gelegenheden 
zoals sportevenementen, kampioenschappen, 
verjaardagsfeestjes, serenades en natuurlijk 
carnaval.

Met gepaste trots zijn we alweer acht jaar 
de Hofkapel van de eveneens jubilerende 
Carnavalsvereniging Les Boutonniers!

De pretkapel bestaat uit een hechte groep 
van ruim twintig muzikanten waarvan er altijd 
minimaal twaalf aanwezig zijn voor een 
optreden. De muziek die gespeeld wordt 
bestaat uit veelal Nederlandstalige meezingers. 
Het repertoire bestaat inmiddels uit meer dan 
200 nummers. Wij kunnen ons aanpassen aan 
elke gelegenheid.

De ZWUP staat onder de muzikale leiding van 
Jan de Koning en repeteert elke vrijdagavond.

Slagwerkgroep
De focus van de slagwerkgroep is ongestemd 
slagwerk. De tamboers lopen bij de straat-
optredens voor het orkest uit en spelen 
afwisselend met de melodische klanken 
van het orkest om hun slagwerkmarsen 
ten gehore te brengen.

Naast het tamboerswerk op straat 
(snare-, tenortrom, overslag en bekkens) 
is er ook ruimte voor meer andere 
slagwerkinstrumenten voor concertoptredens. 
Denk aan bongo’s, conga’s, vibra slap, bar-
chimes, maracas, tamboerijn, claves en cabasa.

De slagwerkgroep repeteert elke dinsdagavond 
en staat onder de deskundige leiding van
Adrie van Werd.

Die Heitere Kapelle
Die Heitere Kapelle is opgericht in 1985 door 
een aantal muzikanten van Muziekvereniging 
Ons Genoegen. Het repertoire bestaat onder 
meer uit Egerländer en Tsjechische muziek. 
Ook de bekende Tiroler après ski klanken zijn 
een onderdeel van hun repertoire met walsen 
en foxtrot ritmes. Die Heitere Kapelle bestaat 
uit een groep van ongeveer achttien 
muzikanten.

Die Heitere Kapelle speelt veel op Tiroler 
festivals en organiseert elk jaar een eigen 
Oktoberfest met Livemuziek van diverse 
kapellen. Die Heitere Kapelle staat onder de 
muzikale leiding van John van den Bosch!

Twirl & Dance
Bij Muziekvereniging Ons Genoegen spreken 
we het woord “majorette” (bijna) niet meer uit. 
Het imago van majorette wordt als oubollig 
ervaren en de traditionele combinatie van 
showdans, exerceren, ballet en twirlen wordt 
langs alle kanten voorbijgestoken door veel 
hippere dansvormen zoals streetdance en 
hiphop. Het roer moest om zodat we met een 
moderner aanbod in de vraag naar dans 
kunnen blijven voorzien.

Behalve het twirlen met een baton/pompons 
worden ook de moderne dansvormen 
streetdance en hiphop ingebouwd. 
Bij showuitvoeringen wordt naast de baton en 
de pompons ook gebruik gemaakt van de 
lichtbatons, linten en paraplu’s.

Voor de fanfare uit op straat marcheren, blijven 
we doen, maar is zeker geen verplichting!

Onder de deskundige en enthousiaste leiding 
van instructrice Ria van de Spek wordt elke 
dinsdagavond lesgegeven.

Onderdelen van Ons Genoegen
Pagina 2 - Jubileumkrant Muziekvereniging Ons Genoegen



AMV (Algemene Muzikale Vorming)

AMV is een beginnerscursus. Je maakt kennis 
met de basis van het noten lezen. Daarnaast 
wordt veel aandacht besteed aan het leren 
luisteren naar muziek, het spelenderwijs leren 
omgaan met ritmes en het oefenen van het 
gehoor. Deze aspecten behoren tot de 
belangrijkste elementen van de muzikale 
vorming. Je leert tevens blokfluit spelen.

Samen met andere leerlingen kun je al snel 
melodietjes spelen op de blokfluit, samen zijn 
jullie de ‘Fluitmajoren’. Je volgt deze cursus 
gedurende vier maanden. Na vier maanden kun 
je ervoor kiezen om verder te gaan op een 
muziekinstrument. Dat kan zowel een 
blaasinstrument als een slagwerkinstrument 
zijn. Middels veelal eigen docenten krijg je 
wekelijks les om het instrument onder de knie 
te krijgen. Dat vergt wat doorzettingsvermogen 
maar al snel kun je meespelen in een van de 
leerlingenorkesten. Dat maakt muziek maken 
nou zo mooi, samen spelen!

Leerlingenorkest
Voor leerlingen die binnen Ons Genoegen 
worden opgeleid is er al snel de mogelijkheid 
om samen te spelen in een leerlingenorkest. 
Zo wordt de stap naar het ‘grote’ orkest kleiner 
gemaakt en leren de leerlingen naar elkaar 
luisteren en met elkaar musiceren. 
Maar bovenal is muziek maken in een orkest of 
bandje natuurlijk veel leuker dan muziek maken 
in je eentje. Onderzoeken hebben bewezen dat 
muziek maken een positieve invloed heeft op 
de intelligentie en de sociale vaardigheden van 
kinderen. Kinderen die muziek beoefenen 
kunnen zich beter concentreren en hebben 
minder leerproblemen dan zij die dat niet doen. 
Gezamenlijk musiceren is ook nog eens goed 
voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden 
zoals samenwerken en rekening houden met 
elkaar. Naast gezellig muziek maken met elkaar 
wordt er ook gewerkt naar uitvoeringen.

Leerlingen slagwerkgroep
Nadat meerdere leerlingen, na de AMV-cursus, 
hadden gekozen voor slagwerk en een periode 
les hebben gekregen op de trommel, is er in 
september 2015 gestart met de leerlingen 
drumband. Ook voor slagwerkleerlingen is er 
dus al snel de mogelijkheid om samen muziek 
te maken! De leerlingen drumband heeft zijn 
debuut gemaakt tijdens Kids in Concert in 
november 2015 maar ook tijdens Koningsdag 
2016 hebben ze op straat laten horen wat ze 
hebben geleerd. En hoe!
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Ook dit jubileumjaar organiseert 
Muziekvereniging Ons Genoegen 
weer twee grote oud ijzer 
inzamelingsacties.
Deze actie levert direct geld op voor Ons Genoegen en 
wordt gebruikt om nieuwe instrumenten aan te kunnen 
schaffen. Oud ijzer verandert dus op deze manier in mooie 
nieuwe instrumenten!

Rob Den Houdijker van Den Houdijker Sloopwerken & Metaalhandel uit 
Montfoort zal een grote container plaatsen op het Pastoor Spaanplein. 
Vanaf 09.00 tot 13. 30 uur kan iedereen hier zijn ijzer inleveren.
Te denken valt aan ijzer plaatmateriaal en oude machines maar ook 
fi etsen, brommers, grasmaaiers, hekwerken, archiefkasten enz.
Niet alleen ijzer is welkom, computers, beeldschermen, televisies, 
wasmachines, drogers en vaatwasmachines ook. Eigenlijk heeft elk soort 
elektrisch apparaat metaalwaarde. Door de stijgende vraag naar 
grondstoffen is het belangrijk dat we steeds meer gaan recyclen, aldus 
Rob den Houdijker. Goed voor het milieu en goed voor de vereniging. 
De apparatuur hoeft niet meer te werken. 
Koelkasten en vriezers mogen i.v.m. gassen helaas niet in de container!

Op zaterdag 14 maart organiseren we 
hét evenement voor alle jeugdleden 
van Ons Genoegen en (het liefst 100) 
muzikale jeugdmuzikanten uit de 
omgeving. Op deze dag houden wij 
namelijk onze Jeugd Play Inn!

Jeugd tussen 8 en 18 jaar oud kan deelnemen 
aan deze fantastische muzikale middag. 
Aangezien Ons Genoegen een leerlingenorkest 
heeft en ook een leerlingen drumband, laten 
we beide secties meedoen aan deze Play Inn. 

Naast inleveren op het Pastoor Spaanplein komen we het binnen 
Montfoort en Linschoten ook graag bij u ophalen.

Tussen 09.00 en 13.30 uur rijden we aan bij mensen die zich vooraf 
hebben opgegeven door even te bellen met Jan de Koning: 0348-419209. 
E-mailen kan ook naar info@onsgenoegen-montfoort.nl

Twijfelt u of uw ‘afval’ ook in de container kan, bel of mail dan ook gerust!

ontvangen. Beginners en gevorderden kunnen 
deelnemen. Als je toonladders met drie kruisen 
en mollen beheerst gaat het zeker lukken.

Mocht je tot en met twee komen dan is het nog 
steeds te doen. Je ontvangt de stukken vooraf 
voor jouw instrument op jouw niveau. 
Er kan dus vooraf al wat geoefend worden.

Voor deze dag hebben we muziek uitgezocht 
die voor de jeugd aantrekkelijk is en waar een 
uitdaging in zit. We zullen per sectie enkele 
stukken gaan instuderen. Ook gaan we een 
gezamenlijk muziekstuk ten gehore te brengen.

De dag start om ongeveer 10.00 uur en eindigt 
om 16.30 uur in het Atrium van het Antoniushof 
met een concert voor familie, vrienden en 

natuurlijk iedereen die van muziek houdt.

Ben je muziekliefhebber?
Kom vooral kijken naar dit gratis concert om te 
zien wat de talentvolle jeugd van Montfoort en 
omstreken te bieden heeft!

Als klap op de vuurpijl is deze dag 
-inclusief een heerlijke lunch- voor alle 
deelnemers geheel gratis, speciaal omdat 
onze vereniging 100 jaar bestaat! 
Dus heb je je nog niet aangemeld maar speel je 
wel een blaasinstrument of ben je slagwerker: 
twijfel niet en meld je snel aan via onze website, 
het kan nog tot en met vrijdag 13 maart. 
www.onsgenoegen-montfoort.nl
of mail naar playinnOG@hotmail.com

Onze oud-dirigente Elivera van Sloten zal deze 
dag het orkest leiden en de slagwerkgroep 
staat onder leiding van onze drum-instructeur 
Adrie van Werd.

Al enige tijd zijn we bezig met het benaderen 
van verenigingen uit omliggende steden om 
daar te vertellen over ons jubileum en onze 
Play Inn. We hebben al een fl ink aantal 
aanmeldingen vanuit zusterverenigingen 

Oud IJzer inzamelingen
zaterdag 28 maart en zaterdag 31 oktober

Jeugd Play Inn
zaterdag 14 maart
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Verhoef Techniek BV
Tasveld 9 - 3417 XS Montfoort

T: 0348-474257 
E: info@verhoeftechniek.nl

Schakel- en besturingspanelen

feliciteert 
‘Ons Genoegen’ 

met het  
1     -jarig bestaan!

Vaartkade Zuidzijde 14 
3461CK Linschoten 
Tel. 0348-460342 
 
Rijnstraat 43 
3441BP Woerden 
Tel. 0348-483225 

WWW.VERWEIJ-COMPUTERS.NL 

Al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres 
Verkoop en repara�e van alle merken  

PC’s en laptops 
(Ook gebruikte PC’s en laptops) 

Hoogstraat 44, Montfoort •  0348 47 13 32
www.vanwijngaardeninterieur.nl

Dinsdag 7 april 2020 vieren we onze 
100e verjaardag! Wie jarig is trakteert. 
Daarom verzorgen we een rondgang 
met de gehele fanfare door de straten 
van Montfoort voor Montfoort!
Marcherend, met majorettes, drumband en 
fanfareorkest zoals u dat van ons gewend bent!
Kom kijken en luisteren, moedig ons aan of 
loop gezellig een stukje mee.
De rondgang begint op het Pastoor Spaanplein 
om 19.30 uur en we zullen omstreeks 20.30 uur 
weer terugkeren bij onze thuishaven, 
‘De Notenbalk’ aan het Pastoor Spaanplein.

Onze 100e verjaardag
dinsdag 7 april
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100 Jaar Ons Genoegen willen wij muzikaal vieren
met onze zusterverenigingen waarmee we de afgelopen 
jaren regelmatig onze muziek, in de vorm van een 
samenwerkingsconcert, ten gehore hebben gebracht.

Hiervoor hebben wij Linfano uit Linschoten,
Crescendo uit Lopik, St. Carolus uit Montfoort
en Onderling Genoegen uit Benschop uitgenodigd 
om met ons deze 100 jaar muzikaal te beleven.

1960 tot 1980
Fanfareorkest Crescendo -15.40 uur
Al 115 jaar maken de muzikanten van muziekvereniging Crescendo 
muziek in de gemeente Lopik.
De laatste jaren staat dirigent Cees Trappenburg voor het orkest. 
Meerdere muzikanten spelen ook bij de Draadnagels. 
De Draadnagels verzorgen muziek op straat.
Muziekvereniging Crescendo is niet weg te denken uit Lopik.

1940 tot 1970
Harmonie Sint Carolus - 14.00 uur
Muziekvereniging Sint Carolus is letterlijk de buur-vereniging van 
Ons Genoegen. Samen muziek maken en de inwoners van Montfoort 
(en andere toehoorders) laten genieten van muziek is onze passie en het 
mooiste tijdverdrijf dat er is.
We zijn vereerd het jubileum van Ons Genoegen mee te mogen vieren. 
Met veel plezier levert onze harmonie onder leiding van Teake Sikkema 
een bijdrage aan het jubileumconcert.

Programma
1920 tot 1950
Fanfareorkest Ons Genoegen - 12.45 uur
Het Fanfareorkest is de basis van Muziekvereniging Ons Genoegen en dus 
al 100 jaar het muzikale visitekaartje van Montfoort. Het orkest bestaat 
uit ongeveer 35 enthousiaste amateur-muzikanten en speelt verschillende 
genres muziek. Kiezen we de ene keer voor de authentieke fanfarestukken 
doen we een andere keer weer een populair genre.
Het fanfareorkest repeteert elke woensdagavond onder de deskundige 
leiding van Harry Tazelaar.

Op zaterdag 18 april kunt u vanaf 12.45 uur 
genieten van dit unieke samenwerkingsconcert.

Vianen Slim in gevels (Willeskop 30, 3417 MD Montfoort) heeft een groot 
gedeelte van hun ruimte beschikbaar gesteld zodat er ook daadwerkelijk 
met alle vijf verenigingen tegelijk kan worden geopend en afgesloten. 
Dat belooft een spectaculair samenspel te worden!

De mars Colonel Bogey, bekend van de fi lm ‘The bridge over the River Kwai’ 
en tevens de mars die gecomponeerd is in ons oprichtingsjaar 1920, zal de 
aftrap zijn voor deze muzikale reis door de tijd. Achtereenvolgens komen er 
vijf verenigingen in actie die muziek spelen uit een bepaalde periode.

Muziekvereniging Ons Genoegen trapt af met muziek van 1920 tot 1950. 
Alle muziekgenres komen deze middag aan bod!
Ook de slagwerkgroep en Ons Genoegen Twirl & Dance komen in actie. 
Muziek en show, te leuk om thuis te blijven!

U bent van harte welkom om te komen kijken en luisteren! Natuurlijk is er 
een drankje en een hapje verkrijgbaar gedurende deze middag.

De muzikaliteit begint om 12.45 uur
en eindigt ongeveer rond 17.30 uur
met een ‘Grande Finale’,
van alle deelnemende verenigingen!

Samenwerkingsconcert
zaterdag 18 april
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Schijt je Rijk
‘Schijt je Rijk’ is een loterij waarbij u kans maakt op een 
mooie geldprijs en welke tegelijkertijd de vereniging de 
fi nanciële middelen geeft om verschillende evenementen 
uit te kunnen voeren.

Boer Hans stelt een stuk weiland ter beschikking voor de trekking 
van deze loterij. Het weiland wordt willekeurig verdeeld in net zoveel 
vakken als dat er loten zijn verkocht (maximaal 2000). 
Elk vak correspondeert dus met een lotnummer.

Op zaterdag 10 oktober 2020 laten we een koe bepalen wie er in 
de prijzen valt. Helaas is op de loten een verkeerde trekkingsdatum 
geplaatst, de trekking is dus eerder en iedereen is welkom om te 
komen kijken hoe de koe zijn werk doet.

De koe wordt losgelaten en het vak waar de eerste uitwerpselen 
terecht komen wint € 200,-

De omliggende vakken winnen ook   € 35,- of € 15,-

Loten worden verkocht voor € 2,50 per stuk tijdens alle 
activiteiten van Ons Genoegen. Helpt u mee?

Chris Gottenbos

2000 tot 2020
Harmonie Onderling Genoegen - 16.30 uur
Muziekvereniging Onderling Genoegen
bestaat inmiddels 94 jaar en is een begrip 
als het gaat om muziek in Benschop.
Begonnen als dorpsfanfare in 1925 
is Onderling Genoegen uitgegroeid 
tot een harmonie met slagwerkgroep.
De Harmonie uit Benschop staat onder 
leiding van dirigent Cas van der Horst.

1980 tot 2000
Fanfareorkest Linfano - 14.50 uur
Muziekvereniging Linfano is op 10 november 
1964 opgericht door een aantal leden uit het 
dorp Linschoten. De naam LINFANO is afgeleid 
van LINschotens FANfare Orkest. Linfano vierde 
in 1999 hun 50-jarig jubileum!

Het fanfareorkest staat sinds 2018 onder 
leiding van Olaf Schipper.

Het evenemententerrein van VIANEN SLIM IN GEVELS 
is vrij toegankelijk en biedt ruime parkeergelegenheid.
Met de fi ets is de locatie ook goed bereikbaar.
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Prijs per lot: € 2,50

€ 15,00 € 35,00 € 15,00

€ 35,00 € 200,00 € 35,00

€ 15,00 € 35,00 € 15,00 Prijs per lot: € 2,50

“Schijt je Rijk”
Een weiland wordt willekeurig verdeeld in net 

zoveel vakken als dat er loten zijn verkocht. Op 

zaterdag 28 november 2020 laten we een koe 

bepalen wie er in de prijzen valt. Het vak waar de 

eerste uitwerpselen terecht komen wint € 200,-

De omliggende vakken winnen ook € 35,- of € 15,-

Totaal aantal loten 2000
Winnaars krijgen persoonlijk bericht, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



Dumaco is al jarenlang dé specialist in plaatbewerking. De verschillende 
vestigingen van het bedrijf hebben zo elk hun specialisatie. 
In Montfoort richt die specialisatie zich vooral op het (robot)laswerk. 
Vanuit een prachtig pand op Bedrijventerrein IJsselveld werken échte 
vakmensen elke dag aan prachtige projecten.
Dumaco is in de loop der jaren uitgegroeid tot de grootste plaatwerker 
van de Benelux, zowel qua aantal machines en technologieën als qua 
locaties en medewerkers. Dat biedt prachtige kansen voor het 
personeel. “Omdat we de grootste speler zijn op gebied van 
plaatbewerking in de Benelux, werken we altijd met de nieuwste 
technologieën. Onze werknemers lopen voorop in de branche en 
hebben altijd het beste materiaal ter beschikking. Dat spreekt binnen 
de plaatwerkindustrie echt tot de verbeelding”, vertelt Angélique 
Sprenkels, HR-manager bij Dumaco Montfoort.

Dumaco Montfoort is dé specialist in laswerk: 
“Elke dag is anders, je kunt écht een verschil maken”

Heb je interesse in het bedrijf Dumaco? 
Ga dan naar www.dumaco.nl. 
Meer weten over de openstaande vacatures in Montfoort? 
Bezoek dan www.dumaco.nl/plaats/montfoort.

De locatie in Montfoort is gespecialiseerd in (robot)laswerk 
“Voor alle werkzaamheden rond (robot)laswerk zijn wij de specialist 
in de Benelux. We werken met het nieuwste materiaal. Bijna dagelijks 
komen we voor nieuwe uitdagingen te staan, waar we met het team 
van uitstekende professionals altijd weer een oplossing weten te 
vinden. Elke dag is anders, je kunt bij Dumaco Montfoort écht een 
verschil maken”, legt Sprenkels uit.

Werknemers bij Dumaco Montfoort hebben een zeer 
afwisselende baan
Naast goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, biedt het 
bedrijf het personeel bovendien volop ontplooiings- en carrièrekansen. 
“ Zo kunnen werknemers doorgroeien naar een hogere functie, maar 
bovenal blijven ze op die manier uitgedaagd. Een prachtig bedrijf om 
voor te werken dus. En dat behoort ook zeker tot de mogelijkheden, 
want Dumaco heeft meerdere vacatures openstaan voor de locatie in 
Montfoort. Zo zoekt Dumaco een Tekenaar / Werkvoorbereider, een 
Calculator / Verkoper, een CNC draaier / frezer en een 
Meewerkend Voorman Verspaning. “We zoeken mensen met een 
technische achtergrond, die heel leergierig zijn en er veel waarde aan 
hechten om vakwerk af te leveren. Wij zullen nieuwe werknemers met 
open armen ontvangen, zodat we samen het verschil kunnen maken.”

Wilt u extra inkomsten voor uw clubkas? 
Kijk op onze website voor de acties.

interbanket.nl

extra inkomsten voor uw clubkas? 

Adv Interbanket-Muziekvereniging Ons genoegen.indd   1 25-02-20   08:30

Pagina 10 - Jubileumkrant Muziekvereniging Ons Genoegen



Montfoort 4 en 5 mei

Wij feliciteren ‘Ons Genoegen’ met hun 100-jarig jubileum
Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten,
kijk dan op www.winkeleninmontfoort.nl

Traditiegetrouw verzorgen de muziekverenigingen  
Sint Carolus en Ons Genoegen om de beurt de muzikale 
omlijsting van de dodenherdenking op 4 mei.
In 2020 is Ons Genoegen aan de beurt om de herdenking-
plechtigheid te verzorgen. We doen dat uiteraard met 
passende gedragen muziek, respect en trots!
De last post wordt gespeeld door onze vaste eerste trompettist  
Martin Schrijvershof. Naast de gebruikelijke muzikale begeleiding  
zal het fanfareorkest onder leiding van Harry Tazelaar ook het  
prachtige muziekstuk Hymn to the Fallen spelen.

Op 5 mei vieren we 75 jaar vrijheid. De invulling is nog niet helemaal 
bekend of beter gezegd nog een beetje een verrassing maar dat we 
muzikaal iets toevoegen op deze dag is duidelijk. Samen met tal van 
Montfoortse verenigingen en organisaties gaan we 75 jaar bevrijding een 
bijzonder tintje meegeven. Het belooft een dag van ceremoniële 
elementen en plezier te worden! Houd de nieuwsberichten in de gaten!
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Een bezoek aan het Nationaal Archief in 
Den Haag maakt duidelijk dat de wortels van 
Muziekvereniging Ons Genoegen eigenlijk al 
voor de oprichtingsdatum zijn gaan groeien. 
Al sinds 1909 zijn er berichten en foto’s terug 
te vinden van een groep genaamd 
‘Harpe Davids’.

worden aangekocht mede door een lening ter 
grootte van 8400 gulden bij de Boerenleenbank 
te Montfoort. Een groot kapitaal voor die tijd. 
Vanwege de naweeën van een ernstig 
bromfi etsongeluk bedankte de heer G. Hol als 
dirigent van Ons Genoegen. De naam van deze 
uitstekende muzikant en -dirigent zal 
onverbrekelijk verbonden blijven aan 
Ons Genoegen.

De jaren 70
In 1970 werd het 50-jarig bestaan op grootse 
wijze gevierd door middel van een feestweek. 
De muzikale prestaties van orkest en drumband 
werden op een langspeelplaat vastgelegd. 
Een van de grootste attracties van deze 
feestweek was de Veronica drive-inn show. 
Nog nooit vertoond in Montfoort en omgeving. 
Een week van feest voor alle mensen in 
Montfoort als dank voor hun steun aan 
Ons Genoegen. Het 50-jarig bestaan kreeg nog 
meer glans door de prachtige eerste prijs met 
315 punten op het concours te Wamel op 
3 oktober 1970 in de afdeling uitmuntendheid 
die het orkest behaalde. 

100 jaar Ons Genoegen ...

Muziekvereniging Ons Genoegen is opgericht 
op 7 april 1920 en is dus een voortzetting van 
de reeds bestaande muziekvereniging 
‘Harpe Davids’, die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd opgeheven. Op 7 april 1920 
werd de eerste Algemene Ledenvergadering 
gehouden om de statuten vast te stellen. 
Door deze bij het Ministerie van Justitie te 
deponeren werd de vereniging Koninklijk 
goedgekeurd en verkreeg de vereniging haar 
rechtspersoonlijkheid. Van de periode 1920 tot 
1945 is van Ons Genoegen helaas weinig 
bekend omdat alle notulen en dergelijke in de 
Tweede wereldoorlog verloren zijn gegaan.
Dirigenten die Ons Genoegen in deze periode 
hebben geleid zijn o.a. meester Visser (hoofd 
van de openbare school), de heer Rietschel en 
de heer Gert Hol. Destijds was Ons Genoegen 
zeer succesvol op de zogenaamde ‘wilde’ 
concoursen. Uniformen waren er toen niet. 
Wel kwam er in 1933 enige uniformiteit in de 
kleding; een lichtbruine pet met een gouden 
band. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
alle activiteiten van Ons Genoegen 
noodgedwongen gestaakt.  De instrumenten 
werden opgeborgen bij diverse adressen. 

De jaren 60
De heer Hol werd op 2 april 1960 opgevolgd 
door de heer J. van Amstel. Op 4 juni 1962 werd 
Ons Genoegen lid van de Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Harmonie en 
Fanfaregezelschappen. Het eerste federatieve 
concours waaraan Ons Genoegen deelnam was 
op 14 september 1963 gehouden in de 
concertzaal van Paleis het Loo te Apeldoorn. 
Tot ieders verrassing werd in de afdeling 
uitmuntendheid een eerste prijs op dit zwaar 
beoordeelde concours behaald. 
In 1964 werd de gestaag groeiende drumband 
in kleurige nieuwe uniformen gestoken.
In 1965 volgde de heer J. Veerman de heer 
J. van Amstel op als dirigent van Ons Genoegen. 
Het was een gedenkwaardig jaar voor 
Ons Genoegen omdat er een grote unieke 
verloting werd gehouden met als eerste prijs 
een echte auto ter waarde van 4.740 gulden. 
Mede uit de opbrengst van deze geslaagde 
verloting werden er in 1966 fraaie nieuwe 
uniformen voor het orkest aangeschaft. 
Op 30 april 1968 werd een majorettekorps 
opgericht. Een van de vele hoogtepunten was 
de ontvangst van de schoolband uit Canada 
op zaterdag 20 juli 1968. 

De langverwachte promotie naar de ere 
afdeling vond plaats op 20 november 1971 
op het concours te Wolvega waar het orkest 
met 296 punten een eerste prijs met promotie 
behaalde. Groot feest!
De periode 1965 tot 1975 wordt door velen 
gezien als de gouden periode van 
Ons Genoegen. Prachtige resultaten van 
drumband, majorettes en orkest op vele 
concoursen en festivals. De uitvoeringen, met 
na de pauze toneel, werden drukbezocht en 
hooggewaardeerd. Jammer genoeg kreeg 
Ons Genoegen eind jaren 70 te maken met een 
moeilijke periode. Dirigenten, instructeurs en 
bestuur volgden elkaar snel op en het 
ledenbestand liep drastisch terug. 
Gelukkig waren er mensen die hun schouders er 
onder zetten en bleven geloven in het 
voortbestaan van hun Ons Genoegen.

De jaren 80
Door de inzet van leden en bestuur kroop 
Ons Genoegen langzaam uit het dal omhoog. 
In dit jaar wordt ZWUP opgericht, Janine de 
Bruin, dochter van 1 van de oprichters Jan de 
Bruin verzint de naam en een pretkapel is 
geboren! 
Op bescheiden wijze werd in het jaar 1980 door 
middel van diverse festiviteiten het 60-jarig 
bestaan gevierd. Hoogtepunt w as de reünie van 
oud leden. In het feestjaar werden tevens 
nieuwe uniformen aangeschaft. Dankzij diverse 
acties, zoals het Montfoortse tobbedansen 
welke drie jaar achter elkaar werd 
georganiseerd, vanuit heel Nederland kwamen 
deelnemers voor dit ludieke spel bekend van de 
TROS. Montfoort maakte kennis met het 
'Sjoffelen' wat betekent dat je met een soort 
reuzenschoenen over het water kon lopen met 
twee peddels. Maar maakte ook kennis met de 
creatieve kunstwerken, waarmee sommigen in 
vijf seconden een einde maakten aan weken 
lang opbouwwerk. 

Direct na de oorlog kwamen de muzikanten op 
7 juni 1945 weer bij elkaar. Het eerste optreden 
na de heroprichting was een serenade op 
15 december 1945. De eerste uitvoeringen van 
het herrezen Ons Genoegen werden gehouden 
op 9 en 16 februari 1946 onder leiding van 
dirigent G. Hol. Het eerste concours waaraan 
werd deelgenomen was op 17 juli 1947 te 
Nieuwerbrug aan den IJssel. Uit de opbrengst 
van een op 30 en 31 juli 1948 gehouden 
Nationaal Concours werden de eerste 
uniformen aangekocht.  De inmiddels gevormde 
drumband ging op 15 mei 1957 voor het eerst 
op concours. Op 21 november 1959 werden de 
nieuwe instrumenten (lage stemming) in het 
bijzijn van burgemeester Monchen en 
erevoorzitter H. van den Brink feestelijk 
overhandigd. Deze instrumenten konden 
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In 1981 werd ‘De Notenbalk’ offi cieel het 
clubgebouw van Ons Genoegen aan het 
Pastoor Spaanplein. Saskia Smit verzon de 
naam voor het gebouw en mocht de offi ciële 
opening verrichten. 
In november 1984 werd door enkele 
enthousiaste muzikanten uit het orkest een 
Tiroler kapel opgericht, ‘Die Heitere Kapelle’. 
De nieuwe tambour instructeur H. van 
Veenendaal (in 1985) en de nieuwe dirigent 
Frank Samsom (in 1986) deden hun intrede.
Het 65-jarig bestaan in 1985 werd met de 
nodige festiviteiten gevierd. Mede door de 
inbreng van een enthousiast bestuur, onder 
leiding van een bekwame en enthousiaste 
dirigent, tambour instructeur en majorette 
instructrice groeide het ledenbestand explosief 
en werden de prestaties beter. In 1987 nam het 
tamboer en lyrakorps deel aan het Federatief 
Concours te Ooy en behaalde een fraaie eerste 
prijs met promotie naar de tweede afdeling. 
In 1988 ging ook het orkest na vele jaren weer 
op concours. Op 20 oktober 1988  werd in 
Middelburg een eerste prijs behaald met 
promotie naar de tweede afdeling.

na Arbeid uit Zegveld en Muziekvereniging 
Ons Genoegen uit Montfoort. Dit initiatief zou 
de daarop volgende jaren worden herhaald. 
Het gehele jaar stond uiteraard in het teken 
van het 70-jarig jubileum van Ons Genoegen. 
Er werden diverse festivals georganiseerd, een 
Tiroler festival, een drumband en majorette 
festival en een muziekfestival. Maar ook een 
braderie, een fi etspuzzeltocht, een jeugd dag en 
een fotowedstrijd. Precies op 7 april, de 
offi ciële oprichtingsdatum, gaf Ons Genoegen 
haar (jubileum) jaaruitvoering. Voor het eerst in 
de geschiedenis van Ons Genoegen bracht een 
“pijper echtpaar” (doedelzakken) uit de 
vereniging samen met de drumband de 
pijpermars nummer 2 ten gehore. 

... het was Ons 'n Genoegen!

De stille hoop van de voorzitter en dirigent 
werd werkelijkheid. In 2003 ging de 
drum-malletband op concours in Schoonhoven. 
Er werd samengewerkt met de malletband van 
Linfano. De samenwerking leidde tot een eerste 
prijs. De drumband is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een malletband en kon met 
deze melodische instrumenten ook meer 
herkenbare muziek uitvoeren.
Dit waren de laatste offi ciële concoursen waar 
we als vereniging aan hebben deelgenomen. 
We kozen er vanaf dat moment voor om onze 
tijd  en energie meer te besteden aan het vaker 
wisselen van muziek op de lessenaar en ons toe 
te leggen op meer herkenbare muziek. 
Om muzikaal ontspannen te repeteren en bij 
uitvoeringen onze kwaliteiten te tonen.
Onze dirigent Rudolph werd in 2007 afgelost 
door Baukje Wolters. Baukje bleef bij het 
fanfareorkest tot 2010. In 2009 nam Jan de 
Koning na 25 jaar afscheid als muzikaal leider 
van ‘Die Heitere Kapelle’. Met een speciaal 
daarvoor gecomponeerde mars ‘Abschied von 
Konig’ werd door vele oud leden een speciale 
dank uitgesproken en de ode gemusiceerd. 
Han Arfman nam het stokje over van Jan.

De jaren 2010
Vanaf deze periode krijgt Ons Genoegen een 
duidelijke structuur. Ons Genoegen is weer 
klaar voor de toekomst. Een bestuur met een 
duidelijke missie; meer leden en een duidelijk 
AMV-programma. De Fluitmajoren zijn geboren. 
Nog steeds is een groot gedeelte van de 
lichting van die tijd nog actief bij 
Ons Genoegen! Er werden beleidsplannen 
gemaakt die af en toe de aanleiding waren 
voor meningsverschillen. De gemoederen liepen 
soms hoog op. In 2010 start Peter Nijland als 
dirigent van het fanfareorkest. Na twee jaar 
moesten we helaas al weer afscheid nemen. 
Gelukkig vonden we nieuwe energie in de 
jeugdige Elivera van Sloten welke het orkest 
van eind 2011 tot en met 2017 heeft geleid. 
In 2011 organiseren we voor het eerst Kids in 
Concert en in 2013 ‘The Voice of Montfoort’. 
In 2015 wint de ZWUP het blaaskapellen 
festival in Odijk. In dat jaar startten we ook 
met de ‘Oud IJzer acties’ welke we sindsdien 
2 keer per jaar organiseren. In 2015 vierden we 
met een feestavond 95 jaar Ons Genoegen. 
Ook het jaar dat we voor het eerst het 
Oktoberfest in het Park gaan hielden in 
combinatie met een dweilorkestenfest en 
‘Pret in het Park’. In dat jaar stopt dirigent 
Han Arfman bij ‘Die Heitere Kapelle’. ‘
Die Heitere’ was na zijn vertrek even niet zo 
vrolijk als de naam doet vermoeden. Na een 
pauze van ongeveer een jaar wordt er weer 
opgestart onder leiding van John van den 
Bosch. In 2016 verzorgt de gehele fanfare een 
optreden in de Efteling. In 2018 neemt Harry 
Tazelaar de leiding over het fanfareorkest op 
zich In dat jaar wordt ook Riet Smit benoemd 
tot Lid van verdienste. In 2019 namen we 
afscheid van slagwerkinstructeur Jaap van 
Gelder. Hij koos voor meer vrije tijd na ruim 
25 jaar dirigeren. Adrie van de Werd volgde 
hem op! Ook in 2019 wordt Jan de Bruin 
benoemd tot erelid van Ons Genoegen. En dan 
is het 2020. Ons Genoegen bestaat 100 jaar. 
De start van een uniek feestjaar! 

Een van de hoogtepunten van het jaar 1988 
was een optreden van de gehele vereniging in 
het Ponypark Slagharen waar Ons Genoegen 
een uitstekende indruk achterliet. Begin 1989 
ontving Ons Genoegen het verheugende bericht 
dat zij gezien het gehaalde resultaat op het 
concours te Middelburg mocht deelnemen aan 
het topconcours van de basisklasse op 17 juni 
te Deventer. Aan dit concours namen de drie 
beste muziekverenigingen uit de derde, tweede 
en eerste afdelingen, deel. Ons Genoegen 
behaalde met 150 punten een eerste prijs en 
eindigde als derde korps van de dag. Het jaar 
1989 stond mede in het teken van een muzikale 
prestatieloop op 1 juli. In de stromende regen 
werd er door de hele vereniging 20 kilometer 
gemarcheerd met als doel geld te verdienen 
voor de aanschaf van nieuwe instrumenten 
voor de drumband en het orkest.

De jaren 90
Het jaar 1990 werd geopend op 6 januari met 
een nieuwjaarsconcert op initiatief van de 
Jagerfanfare Nieuw Leven uit Kamerik en 
uitgevoerd samen met muziekvereniging Kunst 

Door de drumband en Tiroler Kapel en het 
Fanfareorkest werd er, op hoog niveau en met 
veel succes, deelgenomen aan concoursen en 
festivals. Na 6 jaar de fanfare van 
Ons Genoegen te hebben geleid nam dirigent 
Frank Samsom afscheid en werd opgevolgd 
door Ties Wagensveld. Onze majorettes deden 
in 1992 examen voor het A-diploma en met 
succes. Buiten deze muzikale en showprestaties 
bleef Ons Genoegen actief in het organiseren 
van haar jaarlijkse activiteiten 
(o.a. rommelmarkten, bingo’s, kaartavonden, 
kledingacties) met het doel het fi nanciële hoofd 
boven water te kunnen houden. In 1994 werd 
afscheid genomen van de dirigent van de 
fanfare Ties Wagensveld die werd opgevolgd 
door Fred Boelhouwer. In 1995 was ons 75-jarig 
jubileum waar we onze eerste gooi deden naar 
een wereldrecord marsen blazen. 
Met 165 marsen kwamen we in het Guiness 
Book of World Records. Op 12 april 1997 werd 
Jan de Koning benoemd tot erelid van 
muziekvereniging Ons Genoegen. 

De jaren 2000
Ons Genoegen bestond in 2000 80 jaar. 
Er werden diverse festiviteiten georganiseerd. 
Het wereldrecord marsen spelen werd 
verbroken. We speelden 198 marsen achter 
elkaar. In 2001 wordt grotendeels een nieuw 
bestuur gekozen welke in 2002 met veel 
nieuwe wetgeving en gemeenteregels te maken 
kregen. Ze hadden de handen vol aan 
het aanvragen van een gebruiksvergunning, 
exploitatievergunning, het voldoen aan de 
drank- en horecawet, de hoogte van de huur en 
onze huisvesting.  Alles uiteindelijk met een 
positieve uitkomst.
In 2002 wordt Rudolph Weges aangesteld als 
dirigent van het fanfareorkest. Hij neemt 
daarmee het stokje over van Fred Boelhouwer. 
In 2003 ging het orkest op concours in 
Valkenswaard. We werden in de eerste afdeling 
ingedeeld en haalden de eerste prijs.  
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Jongeneel Montfoort
Tasveld 30  |  0348 -  47 19 09
w w w. h u b o . n l / m o n t f o o r t

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - dakopbouw

Aardvletterweg 5 - Montfoort 0348-470505 
info@bouwbedrijfadspruit.nl bouwbedrijfadspruit.nl

de Geest
Loodgietersbedrijf

Hoogstraat 34 - 3417 HC Montfoort
Tel. 0348-471262 b.g.g. 0348-472283
E-mail: info@degeestloodgieters.nl

SPECIALIST IN E-BIKES
DEALER VAN:

GAZELLE, MULTICYCLE, CORTINA, 
VELO DE VILLE EN VICTORIA

ÉN WIJ HEBBEN SLEUTELSERVICE

www.profileselderbeek.nl

 Olaf Selderbeek

Hoogstraat 27 - 3417 HA  Montfoort
0348-471280

DEALER VAN:
GAZELLE, MULTICYCLE, CORTINA,

VELO DE VILLE EN DUTCH-ID

Spijkerbroeken van goede kwaliteitSpijkerbroeken van goede kwaliteit

Nu in prijs verlaagd!

Kom nu
langs!

Achterstraat 6-8 Of bel ons op
3417 EG MONTFOORT 0348-471371

Kom nu
langs!

www.kostersgoederen.com
info@kostersgoederenhandel.com

Kom nu
langs!-33%

Van 44,95

voor 30,-

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regioNotariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

mr. A. J. W. Kuiper

0348-561427 / 0348-473000
info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

Bij ons bent u 
aan het juiste adres!
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Nijverheidsweg 18C • Harmelen • creatiefkasteel.nl

•  S C H U I M L E T T E R S . N L •

PROFIPACK, DAT KLINKT 
ALS MUZIEK IN MIJN OREN.

Verpakkingsmaterialen voor iedereen die wat 
in te pakken, verzenden of te beschermen heeft!
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Op 23 mei staat er een grote tent 
van STAM op het Pastoor Spaanplein.
Deze dag staat in het teken van alle 
onderdelen van Ons Genoegen 
maar vooral van 100 jaar 
herinneringen ophalen.

In de ochtend is het podium voor 
onze jeugdmuzikanten die solistisch 
iets willen laten horen.

Podium 
voor de jeugd
Ieder jeugdlid kan muzikaal iets ten 
gehore brengen voor het publiek. 
Altijd spannend om alleen of wellicht met z’n 
tweeën een muziekstuk ten gehore te brengen 
waarbij de ogen vol op je gericht zijn.
Begeleiding van bv een cd is natuurlijk mogelijk. 
We hopen dat de jeugd op deze manier ook 
went aan een solistisch optreden zonder 
podiumangst.
Het maakt niet uit welk instrument er wordt 
bespeeld. Zowel slagwerkers als blazers,
alles kan en alles mag tijdens dit evenement. 
Voor iedereen dus een verrassing wie er op het 
podium komt en wat ze gaan spelen.

Iedereen is welkom. Aanvang 10.00 uur, 
de koffi e staat klaar.

Vanaf 13.00 uur wordt er een reünie gehouden voor iedereen die Ons Genoegen
een warm hart toedraagt. Iedereen is welkom, maar in het bijzonder hierbij een 
oproep aan alle oud-leden van Ons Genoegen om gezellig langs te komen.

De middag wordt zo ingedeeld dat u het optreden van uw favoriete onderdeel kunt bekijken of 
beluisteren en daarna ook nog met de huidige leden in gesprek kunt gaan. 
Een mooie middag om elkaar te ontmoeten, bij te praten en herinneringen op te halen.

De reünie is vrij toegankelijk en voor iedere bezoeker is er een klein aandenken.

Tijdens de reünie komen de volgende onderdelen van Ons Genoegen in actie:

13.00 tot 13.30 uur Het Fanfareorkest
13.40 tot 14.00 uur Ons Genoegen Twirl & Dance
14.10 tot 14.30 uur ZWUP
14.40 tot 15.10 uur De Slagwerkgroep
15.20 tot 15.50 uur Die Heitere Kapelle

Fijn als u even laat weten als u komt. Aanmelden voor de reünie kan op onze website
www.onsgenoegen-montfoort.nl of door een email te sturen aan info@onsgenoegen-montfoort.nl
Natuurlijk is aanmelden via facebook ook mogelijk: @onsgenoegenmontfoort.

Ons Genoegen 
Museum
Op deze dag kunt u ook een kijkje nemen 
in het speciaal ingerichte ‘Ons Genoegen 
Museum’, Plein 5 (de ruimte grenzend aan 
de Notenbalk) van Ons Genoegen.
Oude instrumenten, nog oudere uniformen, 
wellicht (on)herkenbare attributen en heel veel 
foto’s! Op het grote scherm worden continue 
verschillende beelden van weleer vertoont. 
Zeker voor oud leden een feest van herkenning. 
Maar natuurlijk ook voor de jeugd van 
tegenwoordig leuk om te zien hoe het er 
verschillende decennia geleden aan
toe ging bij een muziekvereniging.

Geheugenstick
Enthousiast geworden van de foto’s? 
Wij kunnen u een mooie geheugenstick 
aanbieden met meer dan 250 foto’s
door de jaren heen, een unieke collectie
van goed bewaarde beelden!

De geheugenstick met foto’s kost
door een bijdrage van de sponsor
(B&M - ICT Advies en Ondersteuning)
slechts € 5,-

Jubileumreceptie
Tussen 16.00 en 17.00 uur is voor iedereen de mogelijkheid 
de jarige vereniging te feliciteren tijdens de Jubileumreceptie.
Natuurlijk is er een drankje en een hapje voor alle bezoekers!
Aansluitend is er voor iedereen, die dit vooraf heeft aangegeven,
de mogelijkheid om deel te nemen aan de grote Stadsbarbecue.

Deelnemen kan door op onze website het aanwezigheidsformulier in te vullen.
De barbecue kost € 12,50 per persoon. U krijgt daarvoor een vlees- of vegetarisch 
pakket welke u zelf kunt bereiden op een van de barbecues.

Tijdens en ook nog lang na de barbecue is er live muziek en live entertainment 
om alle bezoekers te vermaken.
Tot 23.00 uur vieren we 100 jaar Ons Genoegen met leden, oud-leden en genodigden!

Let op: Vanaf vrijdag 22 mei geld op het gehele Pastoor Spaanplein een 
parkeerverbod. Zondag 24 mei zal in de middag de grote tent weer 
worden afgebroken.

Podium voor de jeugd en
zaterdag 23 mei

reünie & receptie
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STERK IN
ONDERHOUDSWERK

ERKEND SLOTENSPECIALIST

Ad van Rooijen

feliciteert Ons Genoegen 
met hun 100-jarig bestaan

timmer- en onderhoudswerk

Krekenburg 40
3417 MH Montfoort

0348-474042

info@bvandamtimmerwerk.nl

GEFELICITEERD MET HET 
100-JARIG JUBILEUMwww.adfys-montfoort.nl

Kwaliteitszorg bij u in de buurt!
(HKZ-ISO gecertificeerd)

• Gespecialiseerde fysiotherapie
• Medische training
• Dry Needling
• Revalidatie na ziekenhuisopname
• Echo
• Shockwave
• Pilates- en ontspanningslessen

Ook ’s avonds en in het weekend!

Hofplein 12 • 3417 JN Montfoort • 0348 - 476840
ron.haanschoten@adfys-montfoort.nl

W. van Schaik Dranken
Heeswijk 145, 3417 GP Montfoort 0348-471458
• Verhuur van tapinstallaties
• Partybenodigdheden
• Biercontainers 

voor grote evenementen

www.schaik-dranken.nl

Slijterij-Wijnhandel
W. van Schaik

www.slijterijvanschaik.nl

Buitenspelen

is heerlijk!

IJsselveld 21 • Montfoort
0348 - 41 1 1  77

www.de-ijsselhoeve.nl

www.verschoormakelaardij.nl

Hoogstraat 10-12 Montfoort 0348- 471823

• Hypotheken
• Makelaardij
• Verzekeringen
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Dirigent Harry Tazelaar
is sinds januari 2018 de vaste 
dirigent van het fanfareorkest 
van Ons Genoegen. 
Harry geeft ook leiding 
aan Muziekvereniging KNA 
te Nieuwpoort en aan 
Muziekvereniging Excelsior 
te Bergambacht. 
Hij was in vaste dienst bij 
Holland Symfonia (voorheen 
Nederlands Balletorkest) als trombonist / bastrombonist en is 
naast beroepsmuzikant ook stemcoach.
“Ik wil muzikanten motiveren en stimuleren. Daarbij iedereen dezelfde 
richting op laten gaan. Zodat het geheel groter is dan de som der delen. 
Een gezellige en open sfeer is een voorwaarde voor goede prestaties. 
Belangrijk vind ik het verder om muzikanten achter de noten te laten 
kijken. Elk goed muziekstuk is mijns inziens een verhaal dat de moeite 
waard is om verteld te worden”.

Slagwerkinstructeur 
Adrie van Werd
is in 2019 de vaste instructeur 
van de slagwerkgroep 
geworden. 
Hij is een bekende professionele 
slagwerker die vele originele 
slagwerk-composities op zijn 
naam heeft staan.
De slagwerkgroep brengt 
regelmatig stukken ten gehore
die Adrie van Werd zelf heeft 
gecomponeerd.

Bovenal is hij een verbinder. Weet de verschillen in niveaus en leeftijden 
zo samen te smelten dat er één grote groep slagwerkers ontstaat die met 
veel plezier samen werkt naar uitvoeringen en straatoptredens. 
Voor iedereen is er plek!

Adrie geeft naast de groepsrepetities ook één-op-één-lessen.

Bent u niet geïnteresseerd in het bespelen van een instrument of in het 
beoefenen van de majorette- en twirlsport, maar draagt u onze vereniging 
wel een warm hart toe, geeft u zich dan op als donateur van onze 
vereniging. Voor minimaal € 10,00 per jaar houden wij u op de hoogte 
van het wel en wee van onze vereniging en ontvangt u ieder jaar een 
uitnodiging voor onze jaarlijkse muziek- en showuitvoering. Nog mooier 
zou het zijn als we in ons 100e levensjaar ook 100 leden zouden hebben, 
een steunend lid telt ook mee! Voor  € 17,- per maand bent u lid van 
Ons Genoegen en bent u ook altijd op de hoogte van al onze activiteiten.

Twirl & Dance instructrice 
Ria van de Spek
is een zeer gedreven 
vakkundige Twirl-instructrice.
Met veel energie geeft ze leiding 
aan de kleine groep Twirlers. 
De leden van de groep vinden het 
superleuk! Zelf dansen in elkaar 
zetten, muziek samenvoegen tot 
een geweldige twirl- en dansshow; 
Ria kan het allemaal en weet 
bovendien alle meiden zover te krijgen dat iedereen voor goud gaat.

Lessen
Naast deze professionele dirigenten werken we bij Ons Genoegen met 
vrijwillige kundige muzikanten die de muziek overbrengen op leerlingen. 
Zo kunnen we de kosten van de lesgelden laag houden en leiden we 
leerlingen op tot minimaal het landelijk muziekdiploma A.

Dat deze beproefde methode ook echt werkt kunt u horen bij 
uitvoeringen van de beide leerlingenorkesten!

Maar inmiddels zijn er al veel leerlingen geen leerling meer en spelen ze 
prima hun partij mee in het ‘grote’ orkest of slagwerkgroep.

De lessen worden verzorgd door: Ruud de Groot, Jan de Bruin,
Jan de Koning, Martin Schrijvershof, Betty Schrijvershof, 
Monique Huizenga, Ilse Kolfschoten en Daniëlle Beer.

Voor één van de volgende bedragen kunt u donateur worden van Muziekvereniging Ons Genoegen. 
Het aangegeven bedrag wordt jaarlijks in de maand maart geïnd. U ontvangt hiervoor een nota.
U wordt als donateur op de hoogte gehouden van de vereniging middels nieuwsbrieven en u 
ontvangt een uitnodiging voor de jaaruitvoering.

s.v.p. aanvinken wat van toepassing is 

AANMELDING
o€ 10,00 per jaar o€ 15,00 per jaar Anders: o€ ____ ,00 per jaar

Naam : ______________________________

Adres : ______________________________

E-mail : ______________________________

Datum : ______________________________
U kunt deze strook in de brievenbus doen bij:
S. van der Meulen, Godfried van Rhenenlaan 18, Montfoort 
M. Kolfschoten, Anne Franklaan 56, Montfoort

U kunt zich ook aanmelden op onze website. (kies in het menu ‘Donateur worden’)  
www.onsgenoegen-montfoort.nl
Een eenmalig gift kan natuurlijk ook op: 
NL72 RABO 0134 6029 43 t.n.v. Muziekvereniging Ons Genoegen Montfoort. 

Donateur worden:

kunt zich ook aanmelden op onze website. (kies in het menu ‘Donateur worden’)  

RABO 0134 6029 43 t.n.v. Muziekvereniging Ons Genoegen Montfoort. 

autobedrijf
Verhoef

Steenovenweg 5
3417 XR  Montfoort
0348 473286

Huidige directies Ons Genoegen

Donateur worden?
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om te oefenen. Een coach krijgt maximaal vier 
kandidaten. Zit een coach ‘vol’, dan is deze niet 
meer kiesbaar voor de kandidaten. Zijn beide 
coaches ‘vol’ dan kan een coach er voor kiezen 
iemand toe te voegen aan zijn team maar dan 
moet iemand anders afvallen. De andere coach 
kan dan de ‘afgevallen’ kandidaat opnemen in 
zijn team als hij dat zou willen. Maar ook daar 
mogen maar vier kandidaten in totaal blijven. 
Je bent dus pas zeker van een plek in de 
The Battle als de laatste auditie is geweest. 
De auditieronde is vrij toegankelijk voor 
iedereen die wil komen kijken en luisteren.

Zaterdag 13 juni - The Battle!
Locatie: St. Josephgebouw vanaf 20.00 uur
Bij ‘The Battle’ gaan acht deelnemers de strijd
met elkaar aan. Van elk team van vier deelnemers 
gaat er één persoon afvallen, waardoor er zes 
deelnemers overblijven voor ‘The Final’.
Hier neem je natuurlijk al je familie en vrienden 
mee naar toe om jou aan te moedigen!

In ‘The Battle’ zing je met versterkingsapparatuur 
(microfoon) en zing je mee met een geluids-

opname welke je kunt vinden op de website 
van Ons Genoegen. Ook songteksten vind je 
daar. Aan alles is gedacht! Jouw coach helpt je 
te bepalen welk liedje het beste bij jou past en 
bepaalt ook met wie je een duet gaat zingen. 
De jury heeft de moeilijke taak om van elk team 
één deelnemer af te laten vallen.

Zaterdag 27 juni - The Final!
Locatie: St Josephgebouw vanaf 20.00 uur
In totaal zijn er zes deelnemers doorgedrongen 
tot de fi nale van ‘The Voice of Montfoort’. 
Alle fi nalisten worden met luxe auto’s thuis 
opgehaald en worden bij het St. Joseph op de 
rode loper onthaald. Via camerabeelden laten 
we binnen in de zaal zien hoe ze als sterren 
aankomen en als echte sterren op de rode loper 
worden geïnterviewd.

Je zingt hier met versterkingsapparatuur 
en met een live orkest, het Fanfareorkest van 
Ons Genoegen. Dat wordt echt fantastisch! 
Ook voor ‘The Final’ vind je alle muziek en 
teksten op de website!

Aan het eind van de avond weten we wie 
zichzelf ‘The Voice of Montfoort’ mag noemen. 
Als iedereen één keer heeft gezongen bepaalt 
de jury welke drie kandidaten doorgaan om 
nog een optreden te verzorgen, vervolgens 
worden daarna de nummers 1, 2 en 3 bepaald.

Stem van het publiek
Het publiek heeft ook een stem tijdens de fi nale!

Publieksjury en deskundige jury wegen 50/50 
mee voor de eindbeoordeling. Zorg dus dat je 
voldoende fans meeneemt naar de fi nale!

Weet u het nog? Niek de Geest 
ontroerde in 2013 de hele zaal met
 zijn vertolking van het nummer 
‘I Will Always Love You’. 
Hij won daarmee ‘The Voice of 
Montfoort’ Hij werd in één klap een 
bekende Montfoorter!

In 2020 gaan we voor de tweede keer op zoek 
naar hét zangtalent van Montfoort.

Durf jij met een live orkest op te treden 
voor een groot publiek en ben je tussen 
de 6 en maximaal 12 jaar oud?
Geef je dan op en doe mee aan deze 
spannende wedstrijd!
Wie weet win jij wel een ballonvaart van Japhi 
ballonvaarten uit Oudewater, een zanglespakket 
van Saja Katte of toegangskaartjes voor 
superleuke pretparken in Nederland!

Woensdag 3 juni - auditieronde
Locatie: Aula van het scholencomplex 

Howiblo / Hobbitstee / 
Graafjan van Montfoort school
vanaf 14.00 uur

Iedereen die in de gemeente Montfoort woont 
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, kan zich 
inschrijven. We hebben een vakkundige jury. 
De jury gaat, op de bekende draaistoelen, 
bepalen wie er in aanmerking komen voor een 
ticket naar ‘The Battle’! Twee van de drie 
juryleden zijn beschikbaar als coach.
Iedere deelnemer krijgt een minuut de tijd om 
de jury te overtuigen. Je zingt elk nummer dat 
je maar wil. Solo en a capella (dat betekent 
alleen en zonder begeleiding van muziek). 
Als er minimaal   één coach omdraait ga je 
voorlopig door naar de ‘The Battle’ en wordt 
diegene jouw coach. Draaien beide coaches 
van de jury om dan mag je één van de twee 
coaches uitzoeken. De coach gaat je begeleiden 
om hopelijk zo de volgende ronde door te 
komen! Samen bepalen jullie wanneer er tijd is 

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES - VERHUUR  
Roelse Makelaardij MONTFOORT 
Hoogstraat 13
3417 HA  MONTFOORT
0348 - 40 01 14
montfoort@roelsemakelaardij.nl

Roelse Makelaardij LOPIK 
Binnenhof 1
3411 AX   LOPIK
0348 - 55 00 55
lopik@roelsemakelaardij.nlVanwege ons 20-jarig bestaan: 

speciaal verkooptarief!
W W W. R O E L S E M A K E L A A R D I J. N L

The Voice of Montfoort
woensdag 3 juni - zaterdag 13 juni en zaterdag 27 juni
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De juryleden en coaches
Jurylid Saja Katte
Saja kennen we nog van de editie 2013. 
Destijds was zij actief in de meidengroep 
SWAY (een trio bestaande uit Aïcha Gill, 
Saja Katte en Janice Blok).
Na hun deelname aan X-Factor werden 
de drie meiden van SWAY de vaste 
achtergrondzangeressen van hun coach 
Angela Groothuizen. Op 21 maart 2013 
kwam hun single ‘Stop And Stare’ uit. 
Momenteel werkt Saja als ‘backing vocal’ met verschillende artiesten 
zoals Ladies of Soul, Berget Lewis, Glennis Grace, Jennie Lena en vele 
anderen. Daarnaast richt ze zich vooral op het coachen van mensen die 
graag beter willen worden met zingen en vooral ook willen ‘durven’ 
zingen. Saja zegt, “ik ga een ‘solocarrière’ zeker niet uit de weg, maar 
voor nu ligt mijn focus vooral bij de Backing Vocals en Coaching”.

Coach en jurylid
Piet Rutges
Piet Rutges is geboren en getogen in 
Montfoort. Op de lagere school had Piet 
al interesse in muziek maken. Samen met 
buurjongen Ries de Mooij zongen ze 
‘Where is the Tiger’ en ‘Banjo Boy’ van 
Jan en Kjeld. De naam van die band was 
volgens Ries ‘De Nozempjes’. Dat moet 
rond 1960 geweest zijn. “Mijn eerste 
band was in 1966 ‘The Statues’. Daarna 
vanaf 1974 ‘The Rackets’. Een aantal jaren ‘Midlife Sound’ gevolgd door 
‘Voices’. En nu alweer bijna 15 jaar in ‘Stage Fright’. Piet speelt, naast 
zingen, graag gitaar en toetsen. “Muziek maken is plezier!’, volgens Piet. 
“Dus daar ga ik zeker op letten als jurylid. Ik wens alle deelnemers aan 
The Voice of Montfoort heel veel succes en vooral plezier”.

Coach en jurylid 
Paul van der Zandt
Paul werkt bij Triodos Bank. 
Hij speelde als jonge jongen bij een 
fanfare. Weet dus hoe het er bij een 
fanfare aan toe gaat! Hij dirigeert, 
zingt, acteert, speelt basgitaar en 
componeert waardoor hij bijvoorbeeld 
tijdens de afgelopen carnavalsmis een 
mooie samenwerking tot stand bracht 
tussen de ZWUP en het zangkoor (New Generation). Het nummer ‘Maak 
het waar’, volledig gearrangeerd door Paul, werd door de ZWUP begeleid.

Paul heeft zijn hart altijd aan de muziek verpand. Hij speelt en zingt al sinds 
zijn 14de in diverse bandjes en twee jaar geleden was hij nog te zien in 
de rol van Kajafas in de rockopera Jesus Christ Superstar in Oudewater. 
Ook is hij al heel wat jaartjes de vaste dirigent van zangkoor 
‘New Generation’ in Montfoort.
Paul is een zangcoach met een dijk aan ervaring!

Auditieronde woensdag 03 juni
The Battle zaterdag 13 juni 

The Final zaterdag 27 juni

Kijk voor alle 
informatie op:

www.onsgenoegen-montfoort.nl

THE VOICE
of

MONTFOORT

Kijk voor alle 

Torres Blues
Torres Blues was van plan om als jurylid en coach op te gaan 
treden bij ‘The Voice of Montfoort’.
Kort voor het ter perse gaan van deze jubileumkrant heeft hij 
het leven los moeten laten.
Super enthousiast en vol energie wilde Torres deze uitdaging 
aangaan, het mocht helaas niet zo zijn.
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UW FEEST, ONZE LOCATIE

KLEINE EN GROTE 
GEZELSCHAPPEN

KOM LANGS VOOR DE 
MOGELIJKHEDEN

Hoogstraat 36, Montfoort  
0348-474004 www.oudestadHuis.nl

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377

info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

Sinds 1977 bloemist in 
Montfoort Trouwstad

 @AHmontfoort

In het jubileumjaar laten we van ons horen tijdens een 
midzomeravondconcert.
Woensdag 15 juli vanaf 19.30 uur zullen we in nauwe 
samenwerking met Restaurant Het Oude Stadhuis
een concert met herkenbare muziek ten gehore brengen
en verzorgt Het Oude Stadhuis een drankje en een hapje 
tijdens het concert. U bent van harte welkom, plaatsen op 
het terras zijn niet onbeperkt beschikbaar dus wees op tijd!

Heeswijk 40 - 3417 GR Montfoort - 0348-471804
www.bamonde.nl - info@bamonde.nl

Tasveld 5  -  3417 XS  MONTFOORT
0348-472434

www.plusautoschade.nl

Buitenconcert
woensdag 15 juli
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Leen Noorlander is lid van 
Ons Genoegen sinds 1 januari 1981  
en met zijn respectabele leeftijd van 
79 jaar het oudste spelende lid van 
Ons Genoegen. Leen is geboren in 
Haastrecht als molenaarszoon en 
getogen in de molen van Haastrecht. 
Zijn muzikale loopbaan is hij begonnen 
bij Harmonie Concordia in Haastrecht 
op de klarinet. Een instrument dat hij 
nu nog bespeelt bij zijn favoriete 
clubje, ‘Die Heitere Kapelle’.

Leen heeft als motto: ‘Sociaal werk loont’. 
“Zonder muziek en mijn vrijwillige inzet bij 
bijvoorbeeld de voetbalvereniging was ik al 
lang dood geweest”. De muziekkeuze is door 
de jaren heen wel wat veranderd maar de 
afwisseling is mooi. De samenstelling van het 
orkest is natuurlijk ook veranderd. Vanuit de 
beginperiode zijn Ab de Kruijff, Jan de Koning, 
Lok Bos en John van den Bosch de mannen die 
er ook nu nog steeds of weer zijn.

Leen, getrouwd geweest, prijst zich gelukkig 
met twee mooie dochters, twee kleinkinderen 
en een achterkleinkind. Hij is inmiddels al wel 
28 jaar alleen. Hij heeft nooit de behoefte 
gehad om weer opnieuw te beginnen. Heeft 
zich vol overgave gestort op de vele vrijwillige 
functies die hij met passie en energie heeft 
uitgevoerd. Ook bij Ons Genoegen is Leen een 
aantal jaren secretaris geweest in het bestuur. 
“Het gaat nu wel wat gestructureerder dan 
toen hoor”.

In het fanfareorkest speelt Leen de bariton 
saxofoon. In het verleden heeft hij ook de 
sopraan saxofoon, de tenor saxofoon en zelfs 
de sousafoon bij pretkapel ZWUP gespeeld! 
Toentertijd nog als hofkapel van 
carnavalsvereniging ‘De Brugzichters’.  
Leen past zich altijd aan. Kwam je ergens een 
instrument te kort maakte Leen een overstap.

“Het allermooiste wat ik heb meegemaakt bij 
Ons Genoegen was de deelname aan de 
Hoofdstad Operette, ‘Im Weissen Rössl’. 
Als vereniging verdienden we daar een mooi 
bedrag mee voor kleding en instrumenten. 
Maar het was vooral fantastisch om mee te 
maken. Een busreis naar Lubon (Polen) staat 
ook hoog op de lijst van mooie herinneringen. 
Wat een feest! Piet de Koning die bij de ingang 
van de bus een flinke wind liet terwijl 
burgemeester de Jong er vlak achter stond. 
En Bert Wijnen die zijn bril na lang zoeken 
gesmolten terug vond in het kampvuur”, 
schaterde Leen. Muziek en gezelligheid  
(lees biertje drinken) gaan altijd gepaard”.

“Concoursen was ik ook altijd een voorstander 
van. Echt een prestatie leveren en je uiterste 
best doen om een goede score te behalen. 
Dat is ook de reden dat ik bij Ons Genoegen 
terecht ben gekomen, een invalbeurt voor een 
concours en daarna ben ik nooit meer 
weggegaan. Destijds had ik een seizoenkaart 
bij Feyenoord en werd er op de woensdag 
Europees voetbal gespeeld. Zelfs dat kon me 
niet weerhouden om bij Ons Genoegen te 
blijven spelen”.

Leen Noorlander
“Plezier is onze grootste drijfveer!”

Leen herinnert zich nog de watersnoodramp 
van 1953, op de 2e verdieping van de molen 
was het zeer onstuimig en de molen danste op 
de wind, de molen ging letterlijk heen en weer. 
Trillen in je bed! De volgende dag bleek dat het 
water tot aan de rand van de dijk stond. Nog 
net droge voeten in dit gedeelte van Nederland. 
In Zeeland bleek dat later wel anders te zijn.

Muziek maken zat in de familie. Moeder zei 
altijd: “Ga maar muziek maken, dat kun je 
tenminste je hele leven blijven doen. Als een 
blaasinstrument niet meer lukt kun je altijd nog 
de grote trom doen bijvoorbeeld”. Stoppen met 
muziek maken is dus niet aan de orde. 
“Natuurlijk zou ik deze mijlpaal kunnen 
aangrijpen om te stoppen, maar ik vind het nog 
veel te leuk! Of jullie moeten me niet meer 
willen natuurlijk, dan stap ik op hoor”. 
Uiteraard sturen we bij Ons Genoegen helemaal 
niemand weg, plezier is onze grootste drijfveer!

Als manager bij Gouda Vuurvast, een 
steenfabriek met een matrijzenmakerij, gaf 
Leen jarenlang leiding aan een groot team.  
“Ik hoefde niet te werken hoor, had alleen een 
controlerende taak”. Dankzij de goede 
contacten aldaar (Leen was ook de voorzitter 
van de personeelsvereniging) kon Ons Genoegen 
bijvoorbeeld bij elke rommelmarkt de 
overgebleven spullen in de perscontainer doen. 
Dat scheelde weer kosten van het afvoeren.

De vrolijke Egerländer muziek maakt Leen blij 
maar ook van een stukje klassieke muziek kan 
Leen genieten. Mozart is favoriet. Ook daar 
hoor je vrolijkheid in terug.

“Mijn kinderen speelden geen instrument maar 
deden wel mee met de majorettes”.  
Leen herinnert zich nog goed dat zijn dochters 
mee liepen op straat en dat een agent net wat 
te dicht langs de weg stond te kijken.  
De baton van zijn dochter belandde precies op 
een plekje waar een man deze niet wil hebben.  
“Mooie tijden”, lacht Leen. Broer Han en Leen 
speelden wel allebei op een muziekinstrument 
maar vrijwel nooit samen. Samen met broer Jan 
deelt Leen de passie om molens op schaal na te 
maken. Molens van 1 meter hoog maar ook een 
molen van 3 meter hoog is wel eens gemaakt.
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Bierviltjes-sponsoren
Wij zijn trots zijn op twee sponsors die Ons Genoegen

een warm hart toedragen ...

LS Metaal en Lanivo!
Mede dankzij hun fi nanciële duw in de rug

kunnen we onze jubileumactiviteiten starten
en kunnen we tegelijkertijd onze festiviteiten opfl euren

met deze kleurrijke bierviltjes.

Op zaterdag 3 oktober zal er weer een Oktoberfest worden 
gehouden. Menig hart gaat gelijk al wat sneller kloppen!

Het Oktoberfest werd de afgelopen vijf jaren georganiseerd in het 
stadspark van Montfoort in combinatie met ‘Oktoberpret in het Park’.

De zaterdag was het de beurt aan de Egerländerkapellen en de zondag 
aan de dweilorkesten en kinderen.

Van de afgelopen vijf jaar is de zondag Oktoberpret helaas al drie keer 
volledig in het water gevallen! Helemaal niet leuk voor de kinderen die 
staan te popelen om te springen en klauteren. Financieel natuurlijk ook 
niet voor de organiserende partijen. Gelukkig zijn we niet letterlijk kopje 
onder gegaan vooral door de fantastische hulp van vele trouwe 
sponsoren. Maar het is wel tijd voor een andere opzet.

Het Oktoberfest op de eerste zaterdag van oktober
blijft bestaan!
We organiseren het Oktoberfest dit jaar voor de 26e keer, 
maar we kiezen wel voor een locatie waarvan we zeker zijn dat het er 
lekker warm en droog is. We gaan ons uiterste best doen om het 
St. Joseph-gebouw om te toveren tot een echte Oostenrijkse Bierstube.

Inderdaad, je hoeft niet naar Duitsland voor een echt authentiek feest. 
Dat kan ook gewoon in Montfoort! Tsjechische en Oostenrijkse sferen 
zonder een lange reis!

Vanaf 15.00 uur is de zaal open om vanaf 15.30 af te trappen met het 
eerste orkest op het podium. Daarna volgt een continu programma van 
acht kapellen die de muziek zullen verzorgen.

Zoals u gewend bent zijn er natuurlijk ook volop mogelijkheden voor een 
heerlijk broodje bal, braadworsten enzovoorts. 
U hoeft dus helemaal niet naar huis!

Voor de vele muzikanten die meewerken aan het Oktoberfest 
is er maar één ding belangrijk…. U!
Publiek om voor te spelen, om te vermaken en te ontroeren. 
Dat is voor elke muzikant voldoende om zijn uiterste best te doen.

Kom kijken, luisteren, eventueel een dansje wagen en genieten van de 
muzikale hoogstandjes en gezellige sfeer. Dat mag in Dirndls en 
Lederhosen, maar is uiteraard niet verplicht!

Oktoberfest
zaterdag 3 oktober

facility interim

management

facilitair management | interim management
huisvestingsadvies | facilitaire inkoop | projectverhuizingen

Michel de Groot
www.lanivo.nl
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Arend van de Knaap
Arend van de Knaap komt nog 
regelmatig in actie als invaldirigent en 
bespeelt ook de trompet nog in een 
seniorenorkest. Als trompettist speelde 
hij met ‘Die Heitere Kapelle’ in 1965 
mee met het eerste Tiroler Festival. 
Zowel als dirigent en als muzikant een 
graag geziene gast bij Ons Genoegen. 
Naast dirigent en muzikant heeft 
Arend ook ervaring in het jureren. 
Ruim veertien jaar mocht hij bij paardenshows de paarden beoordelen 
die op muziek hun kunsten vertoonden. Ervaring genoeg dus!
Arend was dirigent van Ons Genoegen in de periode 1984 - 1986

Frank Samsom:
Chef-dirigent van het Politie Orkest 
Noord-Nederland (PONN). 
Het orkest bestaat uit 46 muzikanten 
en heeft een fanfare-bezetting. 
Veel muzikanten van het PONN zijn in 
dienst bij de politiekorpsen Drenthe, 
Friesland of Groningen. Deze drie 
politiekorpsen vormen, na de invoering 
van de Nationale Politie, samen de 
Eenheid Noord-Nederland. De overige 
PONN-muzikanten zijn oud-politiemensen of hebben een andere (arbeids)
relatie met of in de politieorganisatie. Naast een goed gekozen repertoire, 
een professionele werkwijze en een gedegen presentatie, zijn enthousiasme 
en musiceer-plezier de belangrijkste kernmerken van het orkest.
Frank was dirigent van Ons Genoegen in de periode 1987 - 1992

Peter Nijland
Peter, bedrijfsleider bij Heiploeg 
Seafood B.V., was een aantal jaren 
geleden de vaste dirigent van het 
fanfareorkest van Ons Genoegen. 
Peter reisde voor zijn werk het hele 
land door en kon regelen dat hij op de 
woensdagen in Midden Nederland 
werkte. Vandaar dat deze echte Fries 
een paar jaar het fanfareorkest heeft 
geleid. Na de repetitie altijd weer 
‘even’ 2 uurtjes terug naar huis rijden. Maar met de wisseling van baan 
moest Peter natuurlijk een andere keuze maken. 
Hij is nu dichter bij huis dirigent van een harmonieorkest in Winschoten.
Tevens leidt Peter een koperensemble, speelt euphonium in een fanfare-
orkest en valt her en der in waar nodig.
Peter was dirigent van Ons Genoegen in de periode 2010 -2012

Dit jaar voegen we aan het programma wat elementen
van het bekende televisieprogramma Maestro toe.

De prominenten
Drie prominente Montfoorters hebben we bereid gevonden 
om als kandidaten te strijden om de ‘Gouden Baton’ en om 
wie zich Maestro 2020 van Montfoort mag noemen natuurlijk.

We gebruiken een groot scherm om aan het publiek de gezich ten en 
handen van de dirigenten te kunnen laten zien. De drie kandidaten 
mogen proberen het orkest in goede banen te leiden door op de bok te 
gaan staan. Niet voordat ze eerst een stoomcursus dirigeren van onze 
dirigent Harry Tazelaar hebben gekregen. Het zal blijken dat het leiden 
van een fanfareorkest nog niet zo makkelijk is als menigeen zal denken!

Een jury bestaande uit drie oud dirigenten van Ons Genoegen
(Arend van de Knaap, Frank Samson en Peter Nijland)
zullen de prestaties van commentaar en cijfers voorzien.

Ook het publiek heeft een stem in deze wedstrijd.

Uiteindelijk komt daar een winnaar uit 
die met de Gouden Baton naar huis gaat.

Maestro Concert
zaterdag 21 november

Andre Brugmans
(Prins Carnaval en 
tevens voorzitter van 
‘Les Boutonniers’), 

Leendert Scheel (manager van 
‘de Wereld van Theater’)

en Bert Jansen
(oud-burgemeester

van Montfoort).

Toegang gratis.
Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur!

De jury

De jaaruitvoering van Ons Genoegen is een vast begrip in de regio, 
gegarandeerd een goed bezocht evenement in Montfoort. 
De jaaruitvoering vindt zoals altijd plaats in het Sint Joseph-gebouw.

U zult versteld staan van de vele facetten van de vereniging en de technische 
hoogstandjes van de veelal jeugdige dansers en muzikanten.
De optredens worden extra krachtig door beeldondersteuning op een groot scherm.

Ook onze jubilarissen worden deze avond gehuldigd.
Burgemeester Petra van Hartskamp spelt de versierselen op bij de jubilerende leden.

Jubileumkrant Muziekvereniging Ons Genoegen - Pagina 25 



Momenteel bestaat het koor uit elf dames en vier heren verdeeld over vier 
stemgroepen. De muzikale leiding is in handen van dirigente Monique Appels.

In het najaar van 2021 is het koor
van plan om haar 25-jarig jubileum
te vieren door middel van een concert. 
Meer informatie kun je vinden op
www.theaterkoormarcello.nl

Aanvang van het samenwerkingsconcert is 19.30 uur. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Op een heel bijzondere manier viert 
Ons Genoegen het 100-jarig bestaan. 
Mét en voor alle inwoners van de 
gemeente Montfoort organiseren wij 
ter afsluiting van alle activiteiten
‘The Passion Montfoort’.

Het is een mega klus om dit te organiseren, 
waarbij we samenwerking heel belangrijk vinden. 
De verbinding met de kerken, de gemeente, 
de verschillende verenigingen en stichtingen in 
Montfoort zorgt dat het echt een evenement 
van en door de samenleving wordt.

Onze uitwerking is gebaseerd op het concept 
van ‘The Passion’, die jaarlijks te zien is op 
Witte Donderdag bij de EO.

Wij starten de processie met het verlichte kruis 
door de binnenstad van Montfoort en eindigen 
op een centrale plek in Montfoort.

Het verhaal over de laatste dagen van Jezus 
wordt in een modern jasje verteld.

Het orkest van Ons Genoegen zal de 
nummers begeleiden, gecombineerd met 
andere muzikale ondersteuning.

Wij hebben Paul van der Zandt aangetrokken 

als regisseur. Paul heeft als jonge jongen bij een 
fanfare gespeeld. Daarnaast kan hij zingen en 
acteren en tevens muziek schrijven en arrangeren. 
Hij is op dit moment dirigent van het koor 
‘New Generation’ in Montfoort.

Inmiddels zijn wij gestart met het artistieke 
deel en de planning. Wij willen graag zangers, 
zangeressen en acteurs uit Montfoort en 
Linschoten aan dit evenement verbinden. 
In april lees je in de krant en op onze 
social media hoe je auditie kunt doen voor
een rol in ‘The Passion Montfoort’.

Om dit evenement te organiseren is 
(veel) geld nodig. U kunt ons helpen 
door middel van sponsoring, 
een vrijwillige donatie of acties.
U kunt bij ons terecht via de site 
www.thepassionmontfoort.nl en middels 
e-mail via thepassionmontfoort@outlook.com. 
Geldelijke bijdragen kunt u doneren via 
bankrekeningnummer:
 NL18 RABO 0347 2616 71 
t.n.v. The Passion Montfoort

Als projectgroep gaan wij voor goud! 
Wij hopen op veel enthousiasme en 
ondersteuning!

De projectgroep; Sonja Kolfschoten, Desiree van der Meulen, Paul van der Zandt, 
John van den Bosch, Michel de Groot, Robert Visser, Sikke van der Meulen.

De jarige muziekvereniging Ons Genoegen is door 
‘Theaterkoor Marcello’ uitgenodigd om op zaterdag 
19 december een gezamenlijk concert uit te voeren
in de RK-kerk H. Johannes de Doper.

Het is een hele tijd geleden dat Ons Genoegen in de Rooms Katholieke Kerk 
met het fanfareorkest heeft opgetreden. Natuurlijk zijn we enthousiast en 
gaan we een mooi optreden verzorgen in de kerk met zijn unieke akoestiek.

Naast enkele gezamenlijke stukken zullen we ook afzonderlijk het publiek 
laten genieten van sfeervolle arrangementen en een vleugje theater! 
De oecumenische gemeenschap zal het concert voorzien van een 
passende omlijsting.

Theaterkoor Marcello is een enthousiast gemengd koor, dynamisch en 
ambitieus. Graag verrast het koor het publiek met musical medleys, 
modern klassieke, populaire en wereldmuziek. 
Bovendien vermaken zij hun toeschouwers met een vleugje theater.

Theaterkoor Marcello werd in 1996 opgericht door Michiel Rozendal. 
Het doel is om met een kleine groep liefhebbers te musiceren op een 
hoogstaand niveau. 

Kerstconcert
zaterdag 19 december

Wim van Geelen

‘The Passion Montfoort’
zaterdag 27 maart 2021

'Deelnemers en
steun gezocht voor
uitvoering van 
The Passion Montfoort’
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The Passion Montfoort

The Passion Montfoort is het evenement dat op 27 maart 2021 plaatsvindt. 
Het verhaal over de laatste dagen van Jezus wordt verteld in een modern jasje. 

Een processie door de binnenstad van Montfoort met een groot verlicht kruis, 
waarbij mensen kunnen aansluiten bij de processie of gewoon kunnen kijken. 
De processie eindigt op het Hofplein en daar wordt het verhaal verteld over 
de laatste dagen van Jezus. 

Het orkest van muziekvereniging Ons Genoegen zal samen met één of meerdere 
koren en diverse leadzangers en zangeressen uit Montfoort & Linschoten het 
verhaal vertellen door middel van moderne muziek. 

Iedere geloofsgemeenschap kijkt op zijn eigen wijze naar de woorden zoals ze in 
de bijbel opgeschreven staan. The Passion Montfoort wordt geregisseerd, 
georganiseerd en gefaciliteerd door muziekvereniging Ons Genoegen. 
Wij vinden dat dit een evenement is van en door de inwoners van Montfoort 
& Linschoten. Betrokkenheid in de vorm van meelopen in de processie, kijken 
naar de processie, kijken en luisteren naar het verhaal van de laatste dagen van 
Jezus of een actieve deelname als artiest, koor of als vrijwilliger om het 
evenement te organiseren zijn voorbeelden om het samen te beleven. 

Het is een verhaal van liefde, saamhorigheid en opoffering. Dit biedt ruimte 
die door de gehele gemeenschap gedragen kan worden. Wij organiseren dit 
evenement met de gemeenschap samen, een vorm van verbroedering, 
samenzijn. 

The Passion Montfoort organiseren voor de gemeente Montfoort betekent voor 
én door de inwoners van Montfoort & Linschoten. De gemeente Montfoort heeft 
een overwegend gelovig karakter en wij verwachten dat The Passion Montfoort 
goed past bij de behoefte van de inwoners van Montfoort & Linschoten. 

Om dit evenement te organiseren is (veel) geld nodig. Wij zullen daarom ook 
gerichte activiteiten organiseren om The Passion Montfoort te kunnen 
bekostigen. Dit kan zijn in de vorm van sponsoring, een vrijwillige donatie, acties 
of anderszins. 

Website:  www.thepassionmontfoort.nl 
Email:  thepassionmontfoort@outlook.com 
Bankrekeningnummer:       NL18RABO0347261671 t.n.v. The Passion Montfoort 

Jubileumkrant Muziekvereniging Ons Genoegen - Pagina 27 



www.vianenkozijnen.nl | 0348 - 474044 | info@vianenkozijnen.nl

Altijd op 
zoek naar 
enthousiaste 
collega’s!

GEVELS

SLIM
IN 
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