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Curling in Oudewater daverend succes
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Twee wereldrecords voor Kees Verdouw
Vlisterzangers in nieuw jasje
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Feestelijke onsteking Kerstboom Linschoten
Bolle Harry draait tijdens Kerstdisco

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

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

Polsstokkerdam
‘under construction’
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513
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Douwe Egbertsover wat er te doen is tijdens
met o.a. redactiebijdragen
alle soorten*Kerstballenbeeldenspel en...
de Kerst,het

2.93-6.99
natuurlijk
ook uw Kerstaanbiedingen
Bijvoorbeeld: 3 pakken

snelfiltermaling à 250 gram
Het Kerstballenbeeldenspel
van 8.79 voor 5.86

Eerste paal nieuwe schansen geslagen
In de Triangel in Polsbroekerdam gaf een overzicht aan de wand er blijk van dat
het plankier van de nieuwe schansen financieel gedekt was. Een honderdtal
meters was op basis van intekenen aan de mens gebracht. Leden, familieleden
en sponsors hadden zich á raison van 100 euro de meter voor dit onderdeel van
de klus garant gesteld. De renovatie die ter plekke is gestart moet de schansen
op de polsstokaccommodatie opstuwen in de vaart der volkeren.
In de ogen van de polsstokvereniging
Polsbroekerdam is het te lang geleden
(1994) dat op hun schansen
aansprekende records zijn gesprongen.
Vandaar dat de uitdaging is aangegaan
de beste schans van in ieder geval het
Hollandse polsstokgebeuren te realiseren.
Hetgeen de nodige financiële en
bouwkundige inventiviteit vergde.
Voor dat eerste aspect was de gift van de
RABO-bank een geweldige opsteker.
Bestuurslid Niek de Bruijn had deze
organisatie weten te overtuigen van het
nut en de noodzaak van de verbouwing
en derhalve was een drietal vertegenwoordigers van de voornoemde bank
naar Polsbroek getogen om een cheque

door Gerard van Hooff

van 10.000 euro te overhandigen.
Voor het tweede aspect tekenen de
eigen leden.

Innovatief

Met de werkzaamheden buiten is al
eerder een begin gemaakt. De mannen
van Abrona hebben oude schansen
zorgvuldig gedemonteerd en de stokzetbakken zijn gemonteerd op de bodem
van de waterbak met bouten en
bovendien onderheid. Bij de aanleg van
een polsstokaccommodatie moeten de
reglementen goed in de gaten worden

gehouden, opdat er niet buiten de
gestelde kaders wordt getreden. Innovatie
wordt op alle terreinen toegejuicht, maar
regels zijn ook hier regels.
In Polsbroekerdam verhuist de seniorenschans naar de middelste positie.
Bovendien worden de schansen
uitschuifbaar (3 meter), zodat ze ook
door andere groepen gebruikt kunnen
worden. Spreekstalmeester Liesbeth de
With kon nog geen uitsluitsel geven over
het materiaal waarvoor gekozen wordt
als het om het plankier gaat. Wel
onthulde zij de namen van al diegenen
die hun steentje nu al bijgedragen hadden
aan de voorbereidende activiteiten.
Van hen was Christiaan de With degene
die de eer kreeg toebedeeld de eerste
ijzeren paal in de grond te drijven.
Hij deed dat professioneel nadat het
gezelschap had afgeteld. De nieuwe
schansen immers worden volledig
onderheid, zoals eerder in Linschoten en
Zegveld het geval was. Na de ceremonie
was er koffie en ‘banktaart’ om de
officiële start van de renovatie te vieren.

Groenste kerk in Montfoort
wekt 100 procent eigen stroom op
door Sjoukje Dijkstra

Hier liggen ze er bijna allemaal. Het leggen gaat vlot, dan de bedrading nog,
aldus de mannen op het dak.

Bij de Rank, de kerk van de
Protestantse Gemeente Montfoort,
werd er 5 december hard gewerkt op
het dak. Niet door Sinterklaas en zijn
Pieten, maar door twee mannen die
samen 26 zonnepanelen op het dak
legden. Hiermee is het kerkgebouw
de groenste kerk van Montfoort.
De kerk wekt 100 procent van haar
eigen stroomverbruik op.
Peter Versloot, die in de bouwcommissie
zit, laat weten: “De Protestantse
Gemeente Montfoort (PGM) heeft vorig
jaar besloten een herinrichting in de kerk
te doen en tegelijkertijd een grote
vergroenings- en verduurzamingsslag te
maken. Hiermee kunnen we de energierekening structureel stevig verlagen,
maar nog belangrijker is dat we hiermee
natuurlijk voldoen aan onze opdracht om

Uit de advertenties van
De IJsselbode van dinsdag
17 en 24 december worden
fragmenten gehaald.
De lezer zoekt verspreid
door de hele krant
de juiste ondernemer
bij de juiste fragmenten.
Deze antwoorden bevatten
een letter en al die letters
van beide edities vormen
samen
een zin.
Magere

e

3
gratis

Voorbeeld:
Bij welke ondernemer hoort
bijvoorbeeld dit fragment?

K Coop Heijmans
B Slagerij Gelderblom

Wilt varkensrollade
u ook extra attentiewaarde
per kilo
voor
9.99
4.99uw advertentie?

Voor maar e 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het Kerstballenbeeldenspel!
Van dit geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.

IEDERE D
KIES & M
64,00

U kunt met elk formaat
advertentie
meedoen, hieronder enkele voorbeelden:
Croissant,
pistolet
Advertentie

= breedte
x hoogte
of
triangel

Los tarief

Kerstster alle
= soorten,
85 x 50 4mm
80,00
stuks €
Kerstklok = 130 x 75 mm
€ 167,50
Kerstboom = 130 x 115 mm
€ 251,50

NU 4 VOOR

1.

00

1.000 mm contract*

€
€
€

5ko

131,50
196,30

Deze tarieven zijn inclusief de € 10,00 voor een kerstbal
waarmee prijzen beschikbaar worden gesteld.
* De millimeters die u plaatst in onze speciale bijlagen,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Wilt u meedoen met het Kerstballenbeeldenspel?
Let op! Deelname is beperkt. OP=OP
Reageer dus snel, maar uiterlijk vóór donderdag
12 december via advertentie@ijsselbode.nl
of neem telefonisch contact met ons op: 0348-561478

Ook op zondag de beste service
en de meeste aanbiedingen
* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt
33.34% korting op de totaalprijs. Senseo en L’OR lopen niet mee met deze actie.

EMTÉ Oudewater • Joostenplein 35 • 3421 TC Oudewater

Isolatieglas
als rentmeesters goed met Gods
Week 49 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 9 december
Met
de 26 6zonnepanelen
zalalleen
het geldig
schepping om te gaan.”
2017. Aanbiedingen
maximaal
stuks per klant en
kerkgebouw het gemiddeld verbruik van
bij EMTÉ Oudewater.
Bedrading
de afgelopen drie jaar (ruim 6.500 kwh)
De mannen die de zonnepanelen
zelf op kunnen wekken.
donderdag legden, deden dat onder
Als onderdeel van het verduurzamingskoude omstandigheden. Desondanks
plan werd ook vorige week het 40 jaar
kon het weer de heren niet veel schelen.
oude enkele glas in de kerkzaal
“Ik doe het al drie jaar, en vind het nog
vervangen door nieuw isolatieglas HR++.
steeds leuk werk.”
“Zodra de verbouwing begin 2020 is
De panelen, die per stuk 20 kilo wegen,
afgerond, zullen we in het hele gebouw
gingen met een lift (per 5 stuks) naar
spouwmuurisolatie aanbrengen”, aldus
boven. Al kort na schafttijd lagen de
Versloot. “De kerk verwacht met deze
26 panelen, maar de heren waren nog
maatregelen ook een verhoging van het
niet klaar: “Nu de bedrading nog.”
comfort”, zegt hij.
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

HEKENDORP

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

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

MONTFOORT

APOTHEEK

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 15: 10.00 uur Richard Klein
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 15: 09.00 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 15: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 15: 10.00 uur Pater Herman Wijtten
NED. HERVORMDE KERK
Zo 15: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. D.M. van de Linde
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 15: 09.30 uur Ds. A. van Alphen-Keijzer
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Do 12: 19.00 uur Viering van vergeving
Zo 15: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 15: 10.00 uur Cees Terpstra

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

HUISARTSEN

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 15: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. G.M. van Meijeren
‘T KRUISPUNT
Za 14: 19.00 uur pastor Zygfryd Nowara

LINSCHOTEN

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 15: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. P.D. Teeuw

GEMEENTE OUDEWATER

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

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

0348-563940
0182-502986

Kerstviering
‘Samen op Weg’
Op 12 december bent u van harte
uitgenodigd voor een kerstviering van
de christelijke vrouwenvereniging
‘Samen op Weg’ met medewerking van
de ‘Herman Singers’ vanaf 19.45 uur
in de ‘Schouw’ van P. K. N. kerk,
Dorp 24 te Waarder.
Iedereen is van harte welkom.

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

GEBOREN

WAARNEMERS, UITSLUITEND VOOR SPOEDGEVALLEN:
Voor de letters A t/m M:
Dokters Brinkhuijsen / Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
Voor de letters N t/m Z:
Dokters Dubois / Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Zou u hier rekening mee willen houden met het oog op de herhalingsrecepten?
U kunt dit ook nalezen op onze website:

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

www.huisartsen.dotsch.rietveld.praktijkinfo.nl
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LOPIKERWAARD
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De verschijningsdata van De IJsselbode
aan het einde van dit jaar zijn als volgt:

Week

Uitgave

51

KERSTEDITIE

Dinsdag

17 dec

met o.a. redactiebijdragen over wat er te doen
is tijdens de Kerst, met...
...het KERSTBALLENBEELDENSPEL
en uw KERSTAANBIEDINGEN

KERST/EINDEJAARSEDITIE

52
Vrijdag

24 dec

Sluiting
Vrijdag
13 december

12:00

Donderdag

met o.a. het jaaroverzicht en lezersbijdragen
19 december
over uw ’Beleving met Kerst’ en
12:00
'Goede voornemens’, met... ...uw KERST- en
NIEUWJAARSWENS en EINDEJAARSKNALLER

Dinsdag 31 december verschijnt er GEEN IJsselbode
02
Dinsdag

7 jan

15
-

EERSTE UITGAVE 2020
met eventueel ...
... uw OPRUIMINGSAANBIEDING

Op zondag 24 november 2019
GIEL Janus
zoon van
Diana Verkleij en Wim van Vliet
broertje van Guus
M.A. Reinaldaweg 28
3461 AK Linschoten
Op maandag 2 december 2019
JET Neeltje
dochter van Ronald van Dam en
Anouk Veldhuizen
zusje van Fien
Tol 11
3421 KV Oudewater
Op maandag 2 december 2019

ELIN

dochter van Wesley en Sharon
van den Hadelkamp
zusje van Milan en Noa
Papenhoeflaan 121
3421 XP Oudewater
Op maandag 2 december 2019

16

DRUKKERIJ

Vrijdag
3 januari

14:00

U kunt uw reservering mailen naar
advertentie@ijsselbode.nl
of telefonisch doorgeven 0348-561478
Voor vragen kunt u contact opnemen met Melissa Overbeek

18
-

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Concert Inbetween.
Vanaf 14.30 uur in de Barnabaskerk, Grote Haven.
‘Naar Kerstmis in 9 maanden’ zo luidt het programma
van het concert dat Inbetween geeft samen met
harmonieorkest Concordia. De entree is gratis met
een consumptie. Na afloop is er wel de mogelijkheid
tot een vrije donatie.

HAASTRECHT

Gospel Kerstconcert ‘This is Christmas…!’.
Vanaf 16.00 uur in de Ontmoetingskerk. Gospelkoor
New Creation uit Oudewater en Gospelkoor El Jakim
uit Zevenhuizen, beiden o.l.v. dirigent Hans Buis,
zingen bekende en onbekende kerstliederen.
Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee
te zingen. Een samengesteld combo van muzikanten
zorgt voor een sfeervolle muzikale begeleiding.
De middag is bedoeld voor jong en oud.
De entree is gratis. Bij de uitgang is er een collecte
voor de Stichting Linquenda.

OUDEWATER

Concert mannenkoor Zanglust.
Vanaf 19.30 uur in het Hof van Stein.
Het mannenkoor uit Linschoten zingen
Italiaanse, Engelse en Oost-Europese liederen.
De toegang is gratis.

HAASTRECHT

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

HAASTRECHT

Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee kerstmenu’s, toetje en koffie of thee.
Opgeven en afmelden voor woensdag 11 december
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

Open Kerst Sing In met het vrouwenkoor Vita Nova.
Inloop vanaf 19.30 uur in de Hervormde kerk.
De toegang is gratis evenals de koffie/thee.

HAASTRECHT

VRIJDAG

20
-

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

OUDEWATER

Pubquiz. Vanaf 21.00 uur in Grand Café Concordia*.
Samen strijden om smakelijke en vermakelijke
beloningen tijdens deze extra decemberpubquizspecial. Trek een december/kerst/
kerstvakantieoutfit aan (van foute kersttrui of
kerst-onesie tot smoking of glamourous galajurk).
Er is een passende prijs voor het leukst geklede team!
Aanmelden per team (3 tot 5 deelnemers van 14 jaar
of ouder)

HAASTRECHT

ZATERDAG

Herdertjestocht. Start vanaf 18.00 uur vanaf
Johannes de Doperkerk. In groepjes gaan jong en
oud op pad voor een wandeling door de binnenstad
rondom het kerstverhaal.

MONTFOORT

ZONDAG

22
-

Change of Key & Friends. Terug van weggeweest:
de country kerstbrunch vanaf 12.00 uur in Theater
Concordia*. Vanaf 14.30 uur zijn alle andere
bezoekers van harte welkom voor nog twee sets
gevuld met countrymuziek in kerstsfeer.

HAASTRECHT

‘Klein kerstoratorium’ door Middenkoor XL.
Vanaf 15.00 uur in de St. Franciscuskerk.
Het ‘Klein Kerstoratorium’, gecomponeerd door
Antoine Oomen en geschreven door Huub
Oosterhuis, is het gezongen kerstevangelie voor
vierstemmig gemengd koor, solisten, volkszang,
spreekstem, fluit en hobo. De uitvoering is de
afsluiting van de workshop ‘Samen op weg naar
Kerst’. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage
wordt op prijs gesteld.

OUDEWATER

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

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

HAASTRECHT

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

OUDEWATER

ZATERDAG

28

en zondag 29 - TOT 2000.
Vanaf 15.00 tot 01.00 uur in Concordia*.
Twee dagen genieten van TOP-muziek uit de jaren
60, 70, 80 en 90 door negen regionale bands en
talenten op het open podium. Zowel de Grote Zaal
als het Grand Café ondergaan per muziekperiode een
metamorfose. Doe deze twee dagen ook mee aan de
Tot 2000 Quiz: het Route 66/99-spel! Wees er op tijd
bij: vorig jaar was dit event snel uitverkocht.

HAASTRECHT

ZONDAG

29

Top 2000 kerkdienst.
Vanaf 16.00 uur in de Rank, Verlengde Hoogstraat 26.
Deze kerkdienst speelt in op de traditionele Top 2000
van NPO Radio 2. Muziek met betekenis.
Met medewerking van Stage Fright. De toegang is
gratis. Voor meer informatie: www.pgmontfoort.nl.
Op de website Top2000kerkdienst.nl vind je een
overzicht van alle diensten door het hele land.

MONTFOORT

DINSDAG (OUDEJAARSDAG)

31
-

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

VLIST

WOENSDAG

DUUK

zoon van
Karel en Marloes Scherpenzeel
broertje van Kai
Tramweg 10
3421 CJ Oudewater
Op woensdag 4 december 2019
BENJAMIN Herbert Willem
zoon van
Herbert en Willeke de Hertog
broertje van Louise
Gruttolaan 21
3465 KK Driebruggen

Winterfeest Vlist met lampionnenoptocht.
Vanaf 16.00 uur in partytenten en Ons Honk,
op het Julianaplein.

MAANDAG

21

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld
is gesloten van maandag 23 t/m vrijdag 27 december.

December

ZONDAG

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

Woensdag 18 december is er weer een Alzheimer Café met als thema:
‘Muziek en Dementie, een Muzikale Ontmoeting’.
Een avond in het teken wat muziek doet, vooral bij mensen met dementie.
Samen zingen als sleutel naar verborgen herinneringen.
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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

ZATERDAG

TANDARTSEN

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ WOERDEN

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

Evenementenkalender
14

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)

NED. HERVORMDE KERK
Zo 15: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. J. de Wit

OUDEWATER

GEMEENTE LOPIK

WEEKEND
DIENSTEN

10 DECEMBER 2019

Verkoop oliebollen en appelflappen.
Vanaf 09.00 uur worden deze lekkernijen van Bakkerij
Stijnman verkocht vanuit een chalet op de Markt.
De opbrengst komt ten goede aan de volgende
restauratiefase en het onderhoud van de Franciscuskerk. OUDEWATER

Klaverjastoernooi. Vanaf 14.00 uur in Concordia*.
Kaartend het jaar afsluiten. Bieden, troeven, kleur
bekennen, nat gaan. En proberen te winnen
natuurlijk! Gastheer Rob van Zuijlen zorgt deze
middag voor een natje en een droogje.

HAASTRECHT

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

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 11 december

10.00 Geheugentraining
19.00 IKO kerstviering

Tuinzaal
Tuinzaal

Heerlijke kerst- en relatiegeschenken!

Bestuurskamer

Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

in samenwerking met het seniorenkoor

19.00 Creasoos

Donderdag 12 december

10.00 Spelletjes
14.00 KBO
14.30 Internetcafé

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Vrijdag 13 december

10.00 Sport en spel
14.30 Kerststukjes maken

Tuinzaal
Tuinzaal

19.00 Kerkdienst

Tuinzaal

www.hetkaasmeisje.nl

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

10.00 Koffiedrinken
18:30 Kinderen komen zingen

van het muziekhuis (15 minuten)

Zondag 15 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal
Tuinzaal

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 17 december

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bakactiviteit

WIJZIGING OUD PAPIER

Door een gemeentelijke beleidsverandering inzake de
bekostiging van de verwerking van oud papier is het
met ingang van heden niet meer mogelijk papier in te
leveren in de container bij de familie Slingerland.

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

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

Stichting Verenigingsgebouwen Ned. Herv. Kerk

Tuinzaal

Maandag 16 december

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen
Herv. Gem. Oudewater

deelname bewoners 3 euro, buitenaf 5 euro

Zaterdag 14 december

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.

KERSTBOUTAVOND

bij café Tante Pietje

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

Je moet er
bij zijn geweest!

De Uitspanning

3421 JD Oudewater

Iedere
woensdagavond
gratis
inloopspreekuur

Aanvang 20.00 uur.
Iedereen is
van harte welkom!

Meld je vooraf aan bij
Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Heerlijk ... zo'n
Verwarmende winterbeHandeling!
• Voetbad met dode zeezout
en eucalyptus/mint olie
• Reinigen van de huid
met huidolie
calendula/mandarijn
• Stimulerend scrub masker
• Epileren
• Verwijderen van
onzuiverheden
• Facelifting masker
• Hoofdhuid, nek- schoudergezichtsmassage

Leuk om te geven of om te krijgen!
Nu voor € 59,50 (in december en januari)
Tip: Cadeaubonnen
verkrijgbaar vanaf € 10,-

in aanloop naar kerst
de traditionele
BOUTAVOND
in café Tante Pietje
te Oudewater.

Naast de leuke prijzen die er te winnen zijn
is de hoofdprijs een half varken!

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

‘This is Christmas’
Luister en zing mee over kerst

Wij zijn gesloten van maandag 23 december
t/m zaterdag 4 januari 2020
Maandag 6 januari 2020
staan wij vanaf 08.00 uur weer voor u klaar.
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
0 6 - 10 6118 62
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

Schoonheidssalon

Op zaterdag 21 december
organiseert
biljartvereniging

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38 | 06-12549209

Gospelkoren New Creation en El Jakim
Zondag 15 december 16.00 uur
Ontmoetingskerk Oudewater
Entree gratis, collecte voor stichting Linquenda

Woensdag 18 december om 18.00 uur

Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

www.vinkinterieurbouw.nl

KOOP,
HET ADRES VOOR VER
D VAN
OPSLAG EN ONDERHOU
UW WINTERBANDEN!
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

organiseert Stichting Ouderenzorg Oudewater

HET AANSCHUIF KERSTDINER

in De Wulverhorst voor jong en oud.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214,
vóór maandag 16 december - 12.00 uur.

Het Menu:

• Cranberry kipsalade

Frisse salade met kipstukjes, cranberry, kiwi,
perzik en toast

• Gesneden varkenshaas

Gesneden varkenshaas met
bospaddenstoelensaus, harricots verts, kruidige
aardappelpartjes met kerstsalade en stoofpeertje

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

• Kerstkransbavaroise

Kerstkranstaartje van vanillemousse met
likeursaus

• Als afsluiter
Koffie met chocolade

De kosten bedragen
€ 12,50 p.p.
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OUDEWATER

Curling in Oudewater belooft
een daverend succes te worden

Vagevuur
Met heel veel lol heb ik de bijdrage van Otto Beaujon in de laatste IJsselbode
gelezen. Met grote instemming las ik hoe het vagevuur pas in 2040 is afgeschaft
omdat het niet duurzaam bleek te zijn. Hij voorziet dat er een nieuwe Goelag
komt met kampen voor echtbrekers, moordenaars en ongeloofwaardigen.
De Voorzienigheid speelt een grote rol in het leven van Otto. In alle kampen krijgt
Hij de hoofdrol. Dagelijks worden er blikjes cola in de kampen gedropt. En wat
een herkenning als Otto Mark Rutte, Opstelten en Henri Keizer in zo’n kamp ziet
ploeteren. Lilian Ploumen schreeuwt naar Jeanine Hennis en Ank Bijleveld over
een kwijtgeraakte beha die ze onder hun bedekkende zwarte doeken dragen. Boris
past in geen enkel kamp omdat hij een drol op de stoelen legt.
Halbe Zijlstra is er ook nog in de kampen van Otto en wel in die van Guantanamo
Bay omdat dit wel een schoolvoorbeeld is van de man op de verkeerde plek op het
verkeerde moment. Het moeilijkste kamp is echter het kamp van de Ongeloofwaardigen. Daar is geen Verlossing te krijgen en komt niemand in het Land van
melk en honing.
Toen ik uitgelachen was over deze Column bedacht ik me opeens dat ik nog niet
gelezen had in welk kamp Otto zichzelf zou zien. Want wat is het makkelijk om
anderen in een kamp te projecteren maar ondertussen jezelf te vergeten. Het zou
voor De IJsselbode goed zijn als ze haar redacteur ook eens aan een jaarlijkse
toets onderwerpt met als uitgangspunt dat columns bij moeten dragen aan de
kwaliteit van de krant.
Jan Verburg
West-Vlisterdijk 6, 2851 ES Haastrecht

De briefschrijver vraagt: in welk hokje plaats je jezelf?
Doet dat ter zake? Ik observeer, in de rol van verslaggever.
Wat helemaal niet wil zeggen dat ik straks in het vagevuur der
fantasten kom, of in het kamp van de verspreiders van smaad tegen
politici of wat ook. ‘t Kan net zo goed (en veel waarschijnlijker) zijn
in ‘t kamp van hen die hun hele leven tegen beter weten in te veel
energie gebruikt, de afvalberg verhoogd en het milieu vervuild hebben.
We zullen met zeer velen zijn.

Dat curling leeft in Oudewater is zacht uitgedrukt. Binnen 10 minuten nadat de
inschrijving voor de curlingcompetitie was geopend, was het maximaal aantal
van 66 teams behaald. Een combinatie van korte nachtrust, doorzettingsvermogen en geluk heeft voor deze 66 teams zijn vruchten afgeworpen.
Voor de overige teams restte niets anders, dan zich aan te melden voor de
reservelijst.
Gealarmeerd en zichtbaar geroerd door
het overweldigende aantal aanmeldingen
voor de reservelijst, heeft dit de wedstrijdleiding doen besluiten om in spoedzitting
bijeen te komen.
Na intensief beraad is besloten om in lijn
met andere belangrijke Oudewaterse
evenementen zoals carnaval en het open
Tante Pietje schaaktoernooi, het thema
van de curlingcompetitie: ‘meedoen is
belangrijker dan winnen’ in volle omvang
te respecteren.
De wedstrijdleiding heeft daarom de
competitieopzet zodanig gewijzigd,
dat het maximaal aantal teams is

door Ellen van Leeuwen

opgerekt naar 126 teams.
De keerzijde van deze aanpassing is dat
er direct volgens een knock-out systeem
wordt gespeeld, waarbij de beste
48 teams uit de poulewedstijden
doorgaan naar de 8e finalewedstrijden.
Na maandag 23 december wordt bekend
gemaakt welke 48 teams doorgaan naar
deze volgende ronde. Voor alle overige
teams stopt het curlingavontuur na de
poulewedstrijden.
Deze aanpassing in het wedstrijdschema

betekent dat ongeveer duizend actieve
deelnemers de ketels zullen kruisen
gedurende 174 wedstrijden. Mogelijk een
Oudewaters Guinness World record.
Ieder team heeft ondertussen zijn
wedstrijddatum en tijd via de mail
ontvangen, waarbij de wedstrijdleiding
rekening hebben gehouden met de
opgegeven voorkeuren.
Nog enige belangrijke aandachtspunten
om alles goed te laten verlopen:
Wees op tijd. Vanwege het drukke schema
wordt niet gewacht.
In tegenstelling tot vorige edities zorgt de
organisatie voor bezems, dus bezems
thuislaten.
Sportiviteit staat voorop.
Alle informatie over dit toernooi is te
vinden op: ijsbaanoudewater.nl
De wedstrijdleiding wenst iedereen veel
plezier bij dit unieke Oudewaterse
evenement.

Speciaal voor Kerst is het ledenaantal van het Middenkoor van de
St. Fransiscuskerk in Oudewater
verdubbeld. Op de workshopavonden
kwamen veel, heel veel enthousiaste
zangers en zangeressen af.
Het Middenkoor XL repeteert zes
weken voorafgaand aan kerst voor
de kerstsamenzang.
“Ik ben de politieagent”, zegt dirigent
Monique van den Hoogen - met een lach
- tegen het koor. 62 koorleden dirigeren
is een uitdaging, laat staan wanneer de
helft bestaat uit nieuwe leden. Zelfs na
een half uur speuren lukt het mij niet de
nieuwe koorleden eruit te pikken.
Het lijkt wel alsof dit koor al jaren in deze
samenstelling bestaat! Op de workshopavonden van het Middenkoor ‘Samen op
weg naar kerst’ zijn maar liefst 37
enthousiaste zangers en zangeressen
afgekomen. Daarvan zijn er elf man - dat
blijkt bijzonder - en een stuk of tien
hebben nog nooit in een koor gezongen.
Het bestuur van het Middenkoor is er
helemaal van ondersteboven.
Het Middenkoor wilde graag weer eens
het ‘Klein Kerstoratorium’ van Huub
Oosterhuis zingen. Volgens Monique is
het een prachtig stuk. “De muziek
bezorgt je kippenvel.” Omdat het
Middenkoor het ‘Klein Kerstoratorium’
goed kent, was het een goede aanleiding
om nieuwe zangers uit te nodigen.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom,
maar volgens Monique is er voor
sommigen een drempel.
“Het is gemakkelijker als je zegt: kom

gezellig meezingen.” Iedereen die wilde
mocht komen zingen. Ook mensen
zonder zangervaring. Geen probleem,
vindt Monique. “Ik probeer mensen het
verhaal te laten vertellen. Dan zingen ze
vanuit hun hart, dat geeft meteen een
glansje.” Bovendien zijn alle koorleden
door elkaar gezet. Een nieuw koorlid
staat zo altijd naast een ervaren zanger.
“Als iedereen elkaar helpt krijg je een
fantastisch resultaat.”
U kunt het Middenkoor XL bewonderen

Voor vandaag neem ik deze column even over van mijn vrouwtje.
Ik ben Merry, een 19 jaar oude poes die bij Trudie woont, ook al 19 jaar.
Ik ben geboren op een boerderij in Blokland en als jong poesje verhuisd
naar een boerderij in de Lange Linschoten, waar mijn vrouwtje toen
woonde. Zij heeft mij altijd kattenluikjes gegeven, ook nu ik in Linschoten
woon. Daardoor kan ik altijd naar buiten als ik dat wil en dat doe ik ook
een aantal keren per dag. Ik hou niet van leidingwater als drinken, hoewel
mijn vrouwtje mij wel altijd vers water geeft. Regenwater of slootwater
smaakt veel beter. Verder hou ik niet van vreemde katten in mijn
territorium en als ik er vanachter een raam eentje signaleer ga ik snel
naar buiten om dat duidelijk te maken. Het is mijn territorium.
En dat van mijn vrouwtje natuurlijk. Ik ben geen groot jager, dat ben ik
ook nooit geweest en ik ben nu oud en mijn vrouwtje geeft mij genoeg te
eten. Ik ben best tevreden met mijn leven.
Maar soms begrijp ik mensen niet. Mijn vrouwtje heeft mij verteld dat ik
van de Europese Unie niet meer naar buiten mag. Of alleen met een tuigje
als mijn vrouwtje met mij mee gaat om mij ‘uit te laten’. Ik moet er niet
aan denken. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan vastzitten.
Als ik naar de dierenarts moet (grr, maar soms moet dat blijkbaar) dan
mag ik van mijn vrouwtje los in de auto, want in een bench word ik
panisch. Binnen houdt zij mij dan op schoot en dat vind ik prima.
Maar mijn territorium verkennen aan een riem: ik moet er niet aan
denken. Hoe moet ik dan die vreemde katten verjagen? Ik ben weliswaar
oud, maar nog altijd veel kleiner en sneller dan mijn vrouwtje, die niet
onder heggen en zo kan kruipen. En als ik buiten wil zijn omdat het mooi
weer is en ik fijn in de bloembak onder een struik uit de zon wil liggen:
moet zij dan ook mee om te bewaken dat ik niet even bij de buren ga
kijken? En ‘s avonds, als zij naar bed gaat, mag ik dan ook niet meer een
kwartiertje naar buiten voor een laatste territoriumcheck voordat ik mij
aan het voeteneinde van haar bed nestel voor de rest van de nacht?
Of alleen aan een riem? Dat is een belediging van mijn waardigheid.
Een riem! Aan mijn lijf geen polonaise. Gelukkig heeft mijn vrouwtje mij
verteld dat zij ‘burgerlijk ongehoorzaam’ gaat zijn. Wat dat betekent weet
ik niet, maar mijn kattenluikje is nog altijd open. Of ik naar buiten wil en
wanneer, dat bepaal ik zelf wel. Ook op mijn oude dag. Terwijl zij dit
opschrijft lig ik lekker te slapen op haar bureau, boven de verwarming.
De EU gaat niets aan mijn leven veranderen.
Namens Merry: Trudie Scherpenzeel

Het kan weinig Oudewaternaren ontgaan zijn. In de supermarkten lag de laatste
maanden een formulier om te ondertekenen: binnen en buitenzwemmen in
Oudewater is mogelijk en ook op Facebook was veel reuring.
Afgelopen dinsdag in het forum ruimte presenteerde de Stichting Beheer Zwembad
Oudewater (SBZO) een nieuw plan voor een binnen- en buitenzwembad.
Dit keer als burgerinitiatief. Hoofdmoot: twaalf maanden binnen en
buitenzwemmen kan voor de huidige prijs van vijf maanden buiten zwemmen.
En maakt ruimte vrij voor sociale woningbouw op Statenland.
een volledig nieuw plan ontwikkeld voor
een nieuw zwembad op Tappersheul,
in overleg met de gemeente die zich
tegelijkertijd bezighoudt met de
ontwikkeling van Tappersheul III.
In de zeven jaar waarin de stichting het

o

nd

en

dieren

door Ellen van Leeuwen

tijdens de kerstsamenzang op zondag
22 december om 15.00 uur en in de
viering op Kerstavond 24 december om
21.00 uur in de St. Franciscuskerk.
Het koor wordt begeleid door Bastiaan
Heeren op piano, Angelique Oudejans
op dwarsfluit en Caecilla Wesselingh op
Hobo. Pastor Huub Spaan verleent ook
zijn medewerking. Hij neemt de
spreekstem voor zijn rekening.

Nieuw zwembadplan gepresenteerd

De presentatie werd ingeleid door
wethouder Duindam die waarderend
sprak over dit burgerinitiatief als enige
mogelijkheid voor een binnen- en
buitenbad voor Oudewater. Met volledig
nieuwe partners heeft de stichting SBZO

Buiten

gev

Middenkoor XL: Samen sta je sterk

BLIK op ...

door Trudie Scherpenzeel

huidige bad inmiddels beheert is het
bezoekersaantal van het zwembad
toegenomen van 21.000 in 2013
naar 43.000 in 2019 en is met
900 abonnementhouders de grootste
sportactiviteit in Oudewater geworden.
De stichting heeft de gemeente jaarlijks
een ton bespaard met vrijwilligerswerk en
in eigen beheer uitgevoerd onderhoud
aan het huidige, versleten, zwembad.
Het plan voorziet in een buitenbad dat
even groot is als het huidige bad.

Vermiste dieren

OUDEWATER
Rosendaal - Coco; Kater, Oktober 2 jaar
oud; cypers grijs wit.

Het binnenbad zou 25 meter bij 17,5
meter worden, met een deels in hoogte
verstelbare bodem. Binnen- en buitenbad
zijn niet gelijktijdig open, waardoor met
het huidige personeelsbestand het hele
jaar door een zwembad kan worden
geëxploiteerd (geen seizoensarbeid meer
en daardoor minder opleidingskosten) en
het bad zou uiteraard worden voorzien
van de nieuwste technische snufjes op
het gebied van energiebesparing, warmte
terugwinnen en efficiency. De horecafaciliteit kan worden gecombineerd met
een eventueel nieuw te bouwen sporthal.
Het bad zou sober worden, zonder
knuffelmuren en bubblebaden, en ruimte
bieden aan een uitbreiding van de
activiteiten van SBZO op gebieden als

0348-414242
Gevonden dieren

MONTFOORT
Willeskop - Kat, jongvolwassen. Rood,
bruin, geen wit.
Onder de Boompjes - Jonge kat, wit met
rood.
OUDEWATER
Onbekend -Jonge poes. Wit, linker oortje
grijs, boven oogjes en tussen oortjes grijs
doorlopend naar nek. Op rug grijs
doorlopend naar staart. Binnenkant
achterpoten vanaf knie grijs.

doelgroep zwemmen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse toont aan
dat gezondheidswinst kan worden
geboekt voor Oudewater.
De stichting biedt aan de exploitatie
door vrijwilligers voor de komende tien
jaar te garanderen.
De forumleden namen met waardering
kennis van het plan, maar hielden hun
kruit nog even droog voor zaken als
de aankoop van de grond en het
gepresenteerde cijfermateriaal.
De wethouder zei dat voor wat betreft
de grond er vele mogelijkheden zijn
(erfpacht, verkoop etc).
In de komende maanden zal nog veel
overleg moeten volgen.
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‘Ik heb het goed gehad’

We zullen je steeds weer tegenkomen
Zeg nooit “het is voorbij”
Alleen je lichaam werd ons ontnomen
Niet wat je was en ook niet wat je zei ....

Bedankt lieve moeder de oorsprong van ons bestaan.
Wij zullen nu zonder u toch verder moeten gaan.
Want je was toch onze moeder. Je was toch ons thuis.
Je droeg steeds heel moedig het jou opgelegde kruis.
Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij
van haar mochten ontvangen geven wij u kennis
dat op bijna 95-jarige leeftijd is overleden onze
lieve moeder, oma, overgrootmoeder

Theodora Christina
Steenbergen - van Engelen
~ Dora ~

Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat
ze voor mij en ons heeft betekend is rustig overleden

Josephina Gerridina Maria
Schoonderwoerd - Konings
* Oudewater,
14 januari 1932

Na een leven vol zorgzaamheid, optimisme en
creativiteit is rustig ingeslapen

Marry Benschop - Dekker

sinds 17 januari 1999 weduwe van Piet Benschop
* Hoenkoop,
20 februari 1931

† Nieuwegein,
3 december 2019

Mieke en Cees
Peter en Jannah
Rens en Barbara
Lucas en Liselot
Carla en Pieter
Bas en Marit
Rosalie en Niels

André Schoonderwoerd
Annet

Petra en Reinoud
Noor
Kasper

Josefien
Rosanne en Eric
Anouk
Tigo

† 3 december 2019

Ria en Kees
Theo en Sjaan
Tineke en Anton
Nico en Corrie
Koos en Karin
Hans en Henny
Ton
Thea en Rinus
Ineke en Peter

achterkleinkinderen

Waldo en Jolanda
Annelieke
Tjeerd en Caithlin
Freek

Zaterdag 7 december hebben wij afscheid genomen
van Marry en haar begeleid naar haar laatste rustplaats
op de Algemene Nederlands Hervormde Begraafplaats
aan de Waardsedijk te Oudewater.
Correspondentieadres:
Wantslag 14, 3421 KB Oudewater
~
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van Futura Oudewater voor de liefdevolle verzorging
van onze moeder Marry.

Marcella en Rob
Marlijn en Oscar
Christian en Melanie

Wen (in liefdevolle herinnering)
Rinus en Anita
Sjaan en Bart
alle kleinkinderen en achterkleinkinderen
De afscheidsmis en begrafenis hebben plaatsgevonden op maandag 9 december.
Correspondentieadres:
Brouwer de Koning Uitvaartzorg
t.a.v. Familie Steenbergen
Grote Haven 10
2851 BM Haastrecht

Astrid en Joost
Tim
Lisanne en Jelle
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op woensdag 11
december om 14.00 uur in de aula van crematorium
IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Aansluitend bent u welkom in de koffiekamer van het
crematorium waar tevens de mogelijkheid is tot
condoleren.

Graag willen wij u bedanken voor het
hartverwarmend meeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van

Adri Stijnman

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Schoonderwoerd
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Wij missen hem erg.
De waardering voor wie hij was
en wat hij voor anderen heeft kunnen betekenen,
is voor ons een troost.
Voor ons blijven de herinneringen aan hem
een kostbaar bezit.

aandacht voor afscheid

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Corry Roest

0348 - 56 23 98

ChantalGijssel
van

Familie Stijnman

&

In de hele regio
Altijd bereikbaar

† Oudewater,
2 december 2019

Winy en Christ
Leonie en Arno
Juliet en Martin
Erik en Esther

Het mooiste wat je ons hebt gegeven
zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.

sinds 28 april 1987 weduwe van
Johannes Steenbergen.

* 11 december 1924

Joke
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vermey | uitvaartzorg
www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Danielle Verwaal

Wiro van der Werf

vermeyuitvaartzorg.nl | T

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0348471962

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

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

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

René en Henriëtte Verweij

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

ANTIEK

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

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

06 22 97 16 92

Grenen& India-meubelen

Wij zijn u graag van dienst

BROCANTE
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

Partner van...

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

www.vlistbrocante.com

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor
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Opmerkelijk burgerinitiatief van SBZO
voor een nieuw zwembad
Gaat de gemeente mee in de plannen of niet?
De Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) presenteerde
dinsdag 3 december in de bomvolle raadszaal tijdens de
vergadering van Forum Ruimte de plannen voor een nieuw
binnen- en buitenbad voor Oudewater. Forumleden reageerden
betrokken en kritisch. Wethouder Duindam gaf een voorzetje
voor de voortgang. De gemeenteraad is nu aan zet om het
plan op de eigen agenda te zetten.
Startpunt is het ‘oude’ Statenbad
waarvan SBZO nu geheel vrijwillig
de exploitatie verzorgt.
De gemeente die het budget
halveerde in 2013 kon een besparing
van ruim 1 ton per jaar zien, terwijl
de bezoekersaantallen stegen van
21.000 tot 43.000 in 2019. Het bad
staat al wel jaren ter discussie, het
lekt en blijkt energie te slurpen.
Doorgaan met dit bad vindt de
SBZO niet verantwoord. Daarom
ligt er dit burgerinitiatief voor een
geheel nieuw binnen- en buitenzwembad. Dat kan gerust uniek
worden genoemd. SBZO kan
rekenen op de steun - via een petitie
- van meer dan de helft van de
huishoudens in Oudewater.
Waar gaat het dan om? Het oude
bad verdwijnt. Daardoor komt er
ruimte voor woningen in Statenland.
Het nieuwe bad moet in Tappersheul
komen. Er wordt uitgegaan van een
binnen- én buitenbad met een
ligweide buiten en horeca binnen.
De opstelling is zo gemaakt dat het
complex uitgebreid kan worden met
andere sportaccommodatie(s).
Ook een wens van de gemeente, zo
gaf het stichtingsbestuur dinsdag aan.

De plannen

Het buitenbad wordt volgens de
plannen net zo groot als het huidige
bad: 50 bij 17 meter. Het binnenbad
25 bij 17 meter.
De nieuwste energiebesparende
oplossingen komen erin terug.
Dat uit zich ook in de openstelling:
het binnenbad sluit als het buitenbad
opengaat en het binnenbad gaat
open als het buitenbad dicht gaat.
Zo kunnen de installaties efficiënt

worden ingezet voor beide baden.
Kosten in totaal 5 miljoen.
Ook daarvoor wil dit burgerinitiatief
de zorg dragen. De gemeente, zo
verzekerden zij, loopt geen risico.
Bij het doorrekenen van alle plannen
zijn de opbrengsten te zien plus de
jaarlijkse (afschrijvings)kosten.
De kosten voor de exploitatie van
het bad zijn jaarlijks ongeveer gelijk
aan de uitgaven voor het huidige
bad.
Nog meer cijfers: de maatschappelijke kosten en baten. Dat gaat om
minder reiskosten voor mensen die
anders elders gaan zwemmen of
kinderen op zwemles sturen, maar
ook de gezondheidswinst.
Het nieuwe plan komt daar als beste
uit de bus. Te mooi om waar te zijn?

Grond

CU/SGP wilde weten of de grond
waarop gebouwd zou moeten
worden meegenomen is in de berekeningen. Ook de Onafhankelijken had
daarover een vraag als het gaat om
het eigendom van het bad.
Wethouder Duindam: “De grond is
van de gemeente. We hebben het
met SBZO daar nog niet over gehad.
We zouden kunnen overwegen de
grond in erfpacht te geven of het
gebruik ervan te zien als subsidie.”
De Onafhankelijken stelde de vraag
wie dan eigenaar van het bad wordt.
Duindam: “Het is een burgerinitiatief.
De eigenaar van het bad wordt
SBZO. Ik kan daar helder over zijn:
de gemeente kan het niet voor die
kostprijs doen, dan wordt de prijs
zeker hoger. Hoe we met de grond
omgaan,
moeten
we
nader
bekijken.”

De Onafhankelijken vroegen nog
door over de risico’s voor de
gemeente, maar die zijn er niet, zo
legde SBZO uit. Het CDA hoorde
op de vraag of de horeca echt
‘ontsloten’ kan worden als er ooit een
sporthal komt een volmondig ‘ja’.

Hoe nu verder?

VVD/D66 stelde de vraag die
waarschijnlijk in ieders hoofd zat:
hoe nu verder?
Wethouder Duindam gaf het
voorzetje: “Voor een volgende stap
heeft het college van burgemeester
en wethouders een opdracht van de
gemeenteraad nodig. Dat geldt ook
voor de grond. De raad moet
zeggen: doe er iets mee.”
Zolang de gemeenteraad dat niet
doet, blijft het een mooi plan…
op papier.
Dit artikel is van de
onafhankelijke tekstschrijver
van de gemeente Oudewater.

Gewijzigde
inzameldatum
kerstdagen
Ook de vuilnismannen gaan
genieten van de kerstdagen.
Daarom wordt uw minicontainer
voor restafval geleegd op
zaterdag 28 december 2019
in plaats van donderdag
26 december (2e Kerstdag).
Zet u ‘m voor 07.30 uur
aan de weg?
De inzameldienst wenst u
fijne feestdagen!

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Gemeenteraadsvergadering
donderdag 12 december om 20.00 uur
• Jongerensportverkiezingen
donderdag 19 december van 16.00 tot 17.30 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Nieuwe collegefoto met waarnemend burgemeester Wim Groeneweg

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Papekopperdijk 2 in Papekop
het vervangen van een loods,
ingediend op: 26-11-2019,
dossiernummer: OLO4799369

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Willeskop 160
in Oudewater
het bouwen van een bijgebouw
met als doel opslag en Bed &
Breakfast,
aanvraag ingetrokken op
29-11-2019, dossiernummer:
OLO3773141

• Vliet 43 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
in het voor- en achterdakvlak,
besluit: verleend op 25-11-2019,
dossiernummer: OLO4669253

APV / Bijzondere wetten
• A.C. van Aelststraat 13
in Oudewater
het plaatsen van een container
vanaf 12 november tot
3 december 2019,
besluit: verleend op 03-12-2019,
dossiernummer: 1922778

• Rodezand 22 in Oudewater
het plaatsen van twee
containers vanaf 6 tot en met
14 december 2019,

besluit: verleend op 03-12-2019,
dossiernummer: 1922824

• Wijdstraat 27B in Oudewater
het verkopen van consumentenvuurwerk op 28, 30 en
31 december 2019,
besluit: verleend op 03-12-2019,
dossiernummer: 1922608

• Noorder-Kerkstraat 8
in Oudewater
het plaatsen van een container
vanaf 11 november tot
10 december 2019,
besluit: verleend op 03-12-2019,
dossiernummer: 1922783

• Gemeente Oudewater
het houden van een collecte
van 11 tot en met 16 mei 2020
ten behoeve van het Longfonds,
besluit: vergunningvrij op 04-122019, dossiernummer: 1922850

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur en Formulierenhulp
van 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
Hèt adres voor al uw vragen over
alcohol en ander middelengebruik,
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Dinsdag 10 december 2019

OUDEWATER

Sinterklaasfeest op de OBS
Goejanverwelle in Hekendorp
De kinderen van OBS Goejanverwelle ontvingen op
maandag 16 november een brief van de Hoofdpiet.
Sinterklaas mocht niets van deze brief weten want er
waren namelijk drie Pieten vermist: Pietje Tom Tom,
Pietje Archi en Pietje Chef.
De Pietjes hadden niet begrepen dat Ozosnel niet met
de boot naar Nederland wilde en dat Sinterklaas alles
had overgeladen naar de trein. Ze waren niet in de
trein gestapt. Hoofdpiet riep de hulp van de kinderen
en het team van de school in om de Pieten te vinden
en op tijd in Hekendorp te krijgen.
De kinderen ontvingen kaarten van Pietje Archi,
recepten van Piet Chef en e-mails van Piet Tom Tom.
Deze ontvangen post werd op een groot bord met een

kaart van Europa geprikt om zo de route van de Pieten
naar Hekendorp te volgen.
Gelukkig was op zaterdag 23 november Pietje Chef op tijd
in de Boezem en Pietje Tom Tom op 5 december op
school. Pietje Archi was er helaas niet. Van hem ontvingen
de kinderen de laatste kaart vanaf het vliegveld.
Hij vermeldde dat hij een sabbatical ging houden omdat
het reizen zo leuk was en hij nog veel meer mooie plekken
wilden bezoeken. Hij zou op tijd terug zijn voor het
sinterklaasfeest van 2020.
Een goede en leuke samenwerking tussen OBS
Goejanverwelle en de Sinterklaasvereniging Hekendorp
heeft er voor gezorgd dat het sinterklaasfeest voor de
kinderen en dorpsbewoners zeer geslaagd was.

Coop luxe
feeststol met
amandelspijs
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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

December

Avant verhuist naar
pop-up kantoor!
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Handsinaasappelen
Coop paté
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen
Maximaal
6 actieartikelen
perartikelen
klant.
Aanbiedingen
geldig
09 december
t/m 15 december 2019. Week
Prijs- en assortimentswijzigingen,
zetfouten en uitverkochte
voorbehouden.
Alle aanbiedingen zijn uitsluitend
bestemdvan
voor thuisgebruik,
dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 09 december t/m 15 december 2019. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
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 december t/m 15 december 2019. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Coop
Heijmans
Maximaal
6 actieartikelen
per klant. Aanbiedingen geldig van 09 december t/m 15 december 2019. Week 50. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
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Coop Heijmans
Coop Heijmans
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Joostenplein 35

Onze kerststollen
zijn bekroond met Goud
Kom zelf proeven hoe lekker ze zijn!

Deze week kleine

(gouden) stol
€

4

75
,

Aanbieding geldig t/m zaterdag 14 december

Ook verkrijgbaar bij
Coop Heijmans
en Coop de Jong
in Stolwijk
John Treur

De Echte Bakker
Oudewater
Leeuweringerstraat 40
tel. 0348 - 56 12 53
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Ed Kramer op RTL 4
met waterproject Nepal

Aanstaande zaterdag is Ed Kramer uit Oudewater te zien in het programma
‘Ik zou wel eens willen weten’ op RTL 4. Ed vertelt daarin over zijn plannen voor
het aanleggen van een waterzuiveringssysteem voor een ziekenhuis in Nepal.
Het filmpje, dat is opgenomen bij waterzuivering in Driebergen, gaat over het
project voor een rioleringssysteem en
een waterzuivering voor het United
Mission Hospital Tansen in Nepal. Vanuit
het ziekenhuis loopt afvalwater
ongezuiverd de berghelling af. U kunt
zich voorstellen dat dit water zwaar
vervuild is en ziektes kan veroorzaken.
Het vervuilde water wordt vermengd met
het regenwater en vervolgens gebruikt
voor het bevloeien van de rijstvelden.
Het ziekenhuis wil graag wat aan deze
situatie doen, vertelt Ed. “Ze maken daar
mensen beter en vervolgens maakt het
afvalwater mensen ziek. Bovendien

houden ze zich flink bezig met
duurzaamheid. Dit is één van de laatste
stappen daarin.” Omdat het ziekenhuis
geen financiële middelen heeft, hebben
ze Ed hiervoor gevraagd.

Wonen in Nepal

Ed woonde samen met zijn vrouw Annie
en hun kinderen van 1977 tot 1985 in
Nepal. Als weg- en waterbouwer bouwde
hij daar tunnels en waterkrachtcentrales.
Ze leefden volgens de Nepalese standaard.
Er was geen stromend water, geen
elektriciteit en weinig groente. Het was
heel basic. Annie vertelt dat dit voor het
gezin heel bepalend is geweest. “Je

door Ellen van Leeuwen

wordt er heel creatief van.”
In 2012 zijn Ed en Annie weer in Nepal
geweest. Ze zijn toen betrokken geraakt
bij het United Mission Hospital. In het
ziekenhuis was een tekort aan schoon
water, waardoor operaties werden
geannuleerd. Ed heeft een ‘rainwater
harvesting system’ voor het ziekenhuis
ontworpen. Tijdens de moesson wordt
het regenwater opgevangen in een tank
van zo’n 1 miljoen liter, om het later te
kunnen gebruiken.
De volgende stap is het riolerings- en
zuiveringssysteem. Om het systeem,
ontworpen door Ed, te kunnen bouwen
is ongeveer 500.000 euro nodig.
Speciaal voor dit project is de stichting
Water Development Consult in het leven
geroepen. Wilt u een bijdrage leveren?
Kijkt u dan op www.waterdevelopmentconsult.nl. De aflevering van ‘Ik zou wel
eens willen weten’ is zaterdag om 14.30
uur op RTL 4.

Ed en Annie Kramer.

Sing-in als voorbereiding
op Kerstmis

door Aad Kuiper

“Het is een mooi moment om toe te
leven naar kerst”, vertelt Joke
Weerstand, “want dat is meer dan
lekker eten en cadeautjes krijgen.”
Joke Weerstand en Hilde Muijs zijn
actief in de kerstcommissie van het
interkerkelijk gospelkoor New
Creation uit Oudewater. Dit koor met
een dertigtal leden verzorgt samen
met het koor El Jakim uit
Zevenhuizen op 15 december de
sing-in ‘This is Christmas’ in de
Ontmoetingskerk in Oudewater en
hun verhaal klinkt veelbelovend.
“Wij zijn bezig een middag te organiseren
waarvan we hopen dat het een mooie,
warme, sfeervolle middag wordt waarin
vooral veel gezongen wordt”, laat Joke
weten. “Het koor bestaat al bijna dertig
jaar en het is de derde keer dat wij zo’n
sing-in organiseren.”
“Het wordt daarbij steeds drukker”, vult
Hilde aan. Joke vervolgt: “De sing-in
heeft als naam ‘This is Christmas’
gekregen en dat laten we natuurlijk ook
zingend horen. Beide koren zingen
meestal apart, maar omdat het koor uit
Zevenhuizen dezelfde dirigent heeft als
ons koor, zingen we ook een paar keer
samen. En daar tussendoor is het de
bedoeling dat we echt met elkaar, met
iedereen die gekomen is, samen zingen:
‘Komt allen tezamen’ en “Midden in de

winternacht’ bijvoorbeeld; iedereen zal
dat wel kennen, maar de teksten van de
liedjes die meegezongen kunnen worden,
projecteren we met behulp van een
beamer goed zichtbaar op de muur,
zodat iedereen ook mee kán zingen …
Misschien willen er na dit samen zingen
nog wel meer mensen lid worden van
ons koor en dat mag natuurlijk; graag
zelfs.”
Hilde: “Het is trouwens de laatste keer
dat we hier onder leiding van deze
dirigent, Hans Buis, kunnen zingen.
Dat maakt deze sing-in extra bijzonder.
Het is jammer dat hij weggaat, maar
gelukkig hebben we al een nieuwe
dirigent gevonden. En wij, als koorleden,
zien hem nog wel een keer, want op
zaterdag 21 december doen we hetzelfde
repertoire in Zevenhuizen.”
De sing-in in de Ontmoetingskerk op
zondag 15 december van vier uur tot
half zes is gratis toegankelijk, maar er is
wel een collecte en deze is bedoeld voor
stichting Linquenda. Joke besluit met
iets dat ze al eerder zei: “Het is een
mooi moment om op de vooravond van
kerst deze sing-in te beleven.” En ze
voegt eraan toe: “Met behulp van deze
koren én de samenzang willen we die
gedachte uitdragen. Luister en zing mee
over kerst. Jij mag ook komen, hoor!”

Behoud Ouderenzorg Montfoort landelijk
nieuws: BOM ontvangt award van SP

Wie wil Jaapie
ter wille zijn?

Soms slaat het noodlot ergens harder toe dan redelijk lijkt. En dan valt dat
noodlot niet altijd even gemakkelijk te bevatten. Toch kan hij dat wel, Jaap van
Elk uit Papekop. “De ene keer gaat het beter dan de andere” vertelt hij. En als
je dan zijn verhaal hoort over wat zich rondom hem afspeelde en nog doet, staat
je verstand echt heel even stil en weet je nauwelijks woorden te vinden om
daarover iets tegen hem te zeggen. En ook nauwelijks woorden te vinden om dit
verhaal op te schrijven. Maar het moet wel. Dus ga ik schrijven over wat Jaap
van Elk met mensen rondom hem overkwam en over zijn zoon, de nu de
35-jarige Jaap als middelpunt. Deze Jaap, meestal Jaapie genoemd, omdat zijn
vader ook Jaap heet en ook wel omdat Jaapie heel speciaal is, lijdt aan een
ernstige ziekte. Door deze ziekte zijn zowel zijn gezichtsvermogen als motoriek
aangetast en zijn zijn levensverwachtingen niet meer erg lang.
door Aad Kuiper

Jaap van Elk en zijn huidige vrouw
Christine willen er niet al te veel over
kwijt en zeker niet al te dramatisch over
doen, hoewel het verhaal een bijzonder
nare geschiedenis is. Met zijn eerste
vrouw kreeg Jaap een vijftal kinderen,
waarvan er inmiddels drie zijn overleden.
Zijn vrouw bleek aan een erfelijk
overdraagbare ziekte te lijden waaraan
Charlotte op 3-jarige, Jelle op 16-jarige
leeftijd en Daphne op 28-jarige leeftijd
overleed. Zijn eerste vrouw is inmiddels
ook overleden aan diezelfde ziekte. En,
zoals gezegd, zijn nu de levensverwachtingen van Jaapie ook niet meer zo groot
en er is geen uitzicht op verbetering. Nu
is Jaap ondertussen alweer 20 jaar
getrouwd met Christine. Bij een van de
andere gezinsleden werd op jonge leeftijd
een ernstige ziekte geconstateerd.
Van de Doe Een Wens Stichting
Nederland, nu Make-A-Wish®
Nederland, kreeg het gezin een reis naar
Orlando aangeboden waarin het
zwemmen met dolfijnen centraal stond.
Gelukkig is dit gezinslid inmiddels volledig
hersteld.
Jaapie heeft dat reisje destijds als
geweldig en fantastisch ervaren en zou
zo’n reis graag nog eens maken. Om dat
te bereiken is zijn tante Marjolein van
Schoonhoven een actie gestart om het
benodigde geld bij elkaar te sprokkelen.
Een filmpje van Marjolein en Jaapie is te
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vinden op Facebook onder de naam
‘Jaapie goes to Orlando’.
Jaap sr. vertelt nog dat Jaapie, toen
alles nog redelijk ging, geprobeerd heeft
scooter te rijden en later nog chauffeur
wilde worden, maar dat allemaal niet
lang vol heeft kunnen houden. “Hij
heeft een poosje op zichzelf gewoond,
maar ook dat lukte al gauw niet meer.
Toen is hij weer hier bij ons komen
wonen. En toen ook dat niet meer ging,
kon hij gelukkig in De Wulverhorst
terecht. Hij ligt daar veel op bed, maar
kan nu nog af en toe nog naar de
dagbesteding in Gouda.”
“Het is slopend”, vertelt vader Jaap.
“Maar het is niet anders en we gunnen
hem zo’n reisje van harte. We hopen
echt dat dit gaat lukken.”
Via het filmpje op Facebook is te vinden
dat het de erfelijke ziekte ADCA betreft,
waarbij een verschrompeling van de
kleine hersenen plaatsvindt en het
verloop van de ziekte op verschillende
wijzen tot uiting kan komen. Op een
internetpagina van de Volkskrant valt
het volgende te lezen: ‘De ziekte begint
met loopstoornissen. Kremer (prof. dr.
Berry Kremer, neuroloog van het
Universitair Medisch Centrum
St. Radboud in Nijmegen): ‘Patiënten
gaan wijdbeens lopen, het lijkt dan of ze
dronken zijn. Ze gaan vervolgens onverstaanbaar praten en ze krijgen andere
coördinatiestoornissen. Het tempo
waarin het proces zich voltrekt, verschilt
per patiënt en kan zich uitstrekken over
enkele tot tientallen jaren.’
Het blijkt dat er behoorlijk veel geld
nodig is om een en ander te realiseren.
“Mijn schoonzus Marjolein, die zelf haar
oudste dochter verloor aan deze ziekte
heeft niet alleen het filmpje op
Facebook gezet, maar ook met een
notaris geregeld dat het geld dat gestort
wordt alleen daarvoor gebruikt kan
worden. En als er geld over is, dan gaat
dat naar Stichting Doe een Wens.”
Bij het filmpje is een link te vinden
waarmee een donatie verricht kan
worden; ook kan er zelf gestort worden
op NL67 RABO 0347 6884 62
t.n.v. D.W.J. van Elk.

SP fractieleider stelt kamervragen over sluiting
Bloesemhof en Vlinderhof
In het weekend ervoor las ze het in de media en maandag 2 december was ze in
de Antoniushof in Montfoort om de ouderen van Montfoort een hart onder de
riem te steken: Lilian Marijnissen, fractieleider van de SP. Zij wilde wel eens van
de Montfoortenaren zelf horen wat er nu allemaal speelt.
Toen de SP-fractieleider las hoe ouderen
gedwongen worden te verhuizen op heel
hoge leeftijd, kon ze het er niet bij laten
zitten. “Ik vind het schandalig”, aldus
Marijnissen. “Deze mensen hebben het
land opgebouwd. Zij verdienen een
goede oude dag.” Tijdens haar bezoek
sprak ze met direct betrokkenen en leden
van actiecomité Behoud Ouderenzorg
Montfoort. Hierbij luisterde ze oprecht
naar de zorgen van de mensen.
Ze verzekerde: “Ik ben hier om duidelijk
te maken dat wij als SP alles uit de kast
zullen halen om hen te helpen in hun
strijd om dit te voorkomen.” Ze liet
weten aan de minister al Kamervragen te
hebben gesteld, en hem gevraagd heeft
zich ermee te bemoeien. “Het college zal
zeker binnenkort een telefoontje krijgen
met de vraag: wat is hier aan de hand?”

Gouden roeispaan voor BOM

Lilian Marijnissen reikte na afloop van
haar gesprek met de ouderen van
Montfoort een award uit aan Angelique
Huntink van het actiecomité. “Het is een
gouden roeispaan, een prijs voor mensen
die tegen de stroom inroeien. Met deze
prijs willen we BOM een hart onder de
riem steken. Wat ze doen voor de
gemeenschap, dat is goud waard.”
Marijnissen sprak onder andere ook met
direct getroffene Riet Slot. Haar man,
Kees Slot, woont in de Bloesemhof, zij
woont in de Bongerd: “Elke ochtend kan
ik hem zien vanuit het keukenraam. Hij is
dikwijls nachten in de weer”, aldus Riet
Slot. “Hij denkt dan dat hij moet werken.
Als hij straks zal verhuizen, denk ik niet
dat hij het zelf weet, maar ik des te meer.
Ik kan hem nu dagelijks zien. Dan zullen
mijn twee kinderen me moeten rijden, of
zal ik met de SWOM-auto gaan, en zal ik
hem niet meer elke dag kunnen zien.”
Ze vertelt al 53 jaar getrouwd te zijn.
“Op goede momenten snapt hij niet
waarom hij in de Bloesemhof zit.
Dan vraagt hij waarom we niet bij elkaar
kunnen zijn. Dat is echt heel moeilijk.
Soms zegt hij: “Je hebt zeker een andere
man.” Dat raakt me wel. Hij heeft
Parkinson, is dement en ook nog blind.
Hij kan dus niet zien dat het echt niet zo
is.”
Ondanks dat mevrouw Slot blij is met de
acties die er gevoerd worden, heeft ze er
weinig vertrouwen in: “Mijn kinderen
hebben met de directie van Rijnhoven
gepraat. Het besluit staat vast. Dus, ik
denk niet dat dit wat uithaalt”, zegt ze.

door Sjoukje Dijkstra

Dat maakt haar erg verdrietig, “want het
is toch zijn thuis.”

Mensen voorop

Als het aan BOM ligt en de fractieleider
van de SP zal haar man, Kees Slot, zeker
niet verhuizen. Dat het college van
burgemeester en wethouders zich neer
heeft gelegd bij de sluiting, vindt
Marijnissen onacceptabel: “Ik vind dat
ten allen tijde mensen voorop moeten
staan, niet de centen. Gemeente
Montfoort zou in dit geval moeten
zeggen: ‘Wij gaan voor en achter de
mensen staan, en we zullen garanderen
dit op te lossen. Of dat nu via een andere
zorgaanbieder is of een andere vorm van
financiering, dit moet gewoon anders
kunnen.’” Ze riep de aanwezigen ook op
om er een tandje bij te zetten met acties,
en desnoods het gemeentehuis te
bezetten. “Wij zijn hier om mee te
helpen en te ondersteunen. Als alle
Montfoortenaren nu hun stem laten
horen!”
Een woordvoerder van BOM zei dat ze
zeker door zullen gaan met actie voeren:

“Recent was in het nieuws hoe veel meer
ouderen in Montfoort - in vergelijking tot
het landelijk gemiddelde - een beroep
doen op Wmo-middelen als rolstoelen,
trapliften, etc. Dat heeft natuurlijk alles te
maken met de vergrijzing in Montfoort,
die ten opzichte van de regio veel sterker
is. Dat onderstreept nog eens hoe
belangrijk het is dat intramurale zorg
binnen de gemeente blijft.”

Raadsvergadering

Gisteravond bij de raadsvergadering
waren ook leden van BOM aanwezig.
Tijdens deze vergadering werden
meerdere moties ingediend door oppositiepartijen betreffende de sluiting van de
Bloesemhof en Vlinderhof. Onder andere
de motie om een crisisteam te vormen
die per 10 december aan de slag zou
moeten gaan om, onder andere, sluiting
uit te stellen. “Gezien de moties die er
door de oppositiepartijen gemaakt zijn
en de motie van VVD, IB, PAK en D66
ziet het er niet naar uit dat er een
constructieve samenwerking komt om op
zeer korte termijn 24 uurs zorg te
behouden”, aldus een woordvoerder van
BOM afgelopen weekend. Tijdens het ter
perse gaan van deze krant (maandag),
was de uitkomst van deze raadsvergadering uiteraard nog onbekend. Wel is
inmiddels bekend dat morgen (woensdag)
Kassa, het consumentenplatform van
BNNVARA komt filmen… Dat het
landelijk zoveel aandacht trekt, daar is
BOM blij mee. “Het kan onze zaak alleen
maar goed doen.”

‘Kunnen jullie er niet nog een tandje bij doen’, vroeg Lilian Marijnissen aan BOM.
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Twee wereldrecords voor Kees Verdouw

Kees Verdouw, inmiddels driekwart eeuw oud, keerde vorige zaterdag met twee
wereldrecords huiswaarts na de eerste wedstrijd van de Dutch Masters Cup in
Heerenveen. Met die verwachting was hij ook naar Thialf gereisd, maar om de
daad bij het woord te voegen is een prestatie op zich.
Op de 500 meter verbeterde Kees met
47.35 het oude record, dat in 2007
door Jaap Bitter in Calgary werd
geschaatst. Op de 1500 meter was
Kees met 2.22.54 ruim sneller dan de
oude recordtijd van Brabander Toon
Kooijmans. Kees’ wereldrecords in de
categorie Masters75 worden
bijgeschreven op de ranglijsten van de
IMSSC (International Masters’
Speedskating Committee).
Met de bij de Dutch Masters
gehanteerde puntentelling gaat Kees

ook ruim aan de leiding in het tussenklassement van de Dutch Masters. Dirk
Zuidam, in Heerenveen als coach op het
ijs, kwam superlatieven te kort om de
prachtige prestatie van Kees te
beschrijven: ‘Deze man is een absoluut
voorbeeld voor de SVO-jeugd.’
Ook Ad Kemp kan inmiddels als
voorbeeld voor de Oudewaterse
schaatsjeugd worden gesteld. De vijfenzestigplusser stal deze zomer de harten
van het Oudewaterse publiek door
dapper mee te strijden met de

Oudewaterse skatetalenten bij de Jumbo
Blankestijn Cup. De Montfoorter was nu
met de trein naar Heerenveen gereisd en
had zich als toerrijder ingeschreven voor
de Dutch Masters Cup. In Thialf
verbeterde de liefhebber pur-sang zijn PR
op de 500 van 59.72 naar 55.50.
Op zijn eerste 1500 meter kwam Ad tot
2.46.59. Als ‘beloning’ verdiende hij een
terugreis naar Montfoort in de auto bij de
kersverse wereldrecordhouder.
In die auto zat ook Lettie Zwanenburg.
De wereldkampioene bij de Masters60
kwam in Heerenveen tot 49.32 en een
heel mooie 2.29.85. ‘Lettie schaatste
technisch perfecte races,’ vertelde
Zuidam na de wedstrijd.

‘Recreant’ en toptalenten met ambitie
Gerwin Coljé, vorig schaatsseizoen nog tiende bij de
Nederlandse Kampioenschappen allround, richt zich dit
jaar op zijn maatschappelijke carrière. Desondanks pakt
de ‘recreant met ambitie’ nog met regelmaat zijn
wedstrijdjes mee. Zo ging hij onlangs van start bij de
Eindhoven Trofee. Met 38.81 en 7.10.43 eindigde hij in
de middenmoot van het nationale topveld. En op de 500
meter schaatste de in Amsterdam trainende Coljé in
Heerenveen met 37.99 nog de snelste SVO-seizoentijd.
Zijn status van sterkste SVO’er is hij inmiddels kwijt aan
B-junior Stan van Vliet. De Hekendorper verbeterde dit
seizoen zijn persoonlijke records op de 1000 en 1500 meter
tot 1.14.28 en 1.52.36 en met die tijden behoort hij tot de
nationale top in zijn leeftijdscategorie. Dit weekend nam hij in

Hoorn deel aan kwalificatiewedstrijden voor de Youth Olympic
Games, die later dit seizoen op het natuurijs van het Zwitserse
St. Moritz worden gehouden. Met 38.32 en 1.54.75 wist hij
zich niet te plaatsten voor de YOG, maar sloeg hij wel een
uitstekend figuur te midden van de oudere A-junioren.
C-junior Joep Stubbe traint sinds vorig seizoen bij de
talentengroep van de SchaatsAcademie in Utrecht.
De Oudewaternaar heeft dit jaar de goede gewoonte om bijna
wekelijks zijn PR’s aan te scherpen. Op de 500, 1000 en
1500 meter heeft hij nu het mooie rijtje van 42.23, 1.24.83
en 2.10.46 staan.
Anne Murk schaatst in hetzelfde team als Joep Stubbe.
De Montfoortse verbeterde ook al haar PR’s. De 46.49 op
de 500 meter is daarbij het meest in het oog springend.

Kees Verdouw (links) en Dirk Zuidam.

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Wij doen alles voor uw auto
Kia Niro

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

€

Kia Picanto

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

€

2016

€

2017

€

Nissan Leaf
Renault Clio
Toyota RAV4

G E . .O. C. . H. .T.:.
5-drs - airco - automaat - elektrisch . . . . . . Z
M . .N. .T.E. .U. R. .!.
5-drs - airco - navigatie Zen . . . . . . . . . . O

5-drs - airco - automaat executive . . . . . . . .m
./v. . . . . . . 2015

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

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

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

€
€

17.750,7.450,19.990,12.350,25.950,23.950,-

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

www.autobedrijfvandam.nl

KERSTBOMEN

Stichting Reddingsplan Franciscuskerk
verkoopt kerstbomen op

wo 11 en do 12 december vanaf 10.30 uur
en tevens tijdens de KERSTMARKT

op vr 13 en za 14 december

Plaats: Kapellestraat bij de Franciscuskerk
Graag tot ziens!

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

KERSTMARKT

Aankomende feestdagen
met de auto op pad?

Vrijdag 13 december van 15.00 - 21.00 uur
Zaterdag 14 december van 10.30 - 15.00 uur
in de Franciscuskerk te Oudewater
In de kramen o.a.:
kerststukjes, kerstartikelen, boeken,
oliebollen en appelflappen en natuurlijk
draait het Rad van Avontuur!
Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw
Touwslag 1, 3421 JH Oudewater
verzorgt op vrijdagavond 13 december

EEN BINGO

MET ZEER MOOIE PRIJZEN
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.00 uur
EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM

Zou u wel eens willen weten
of afvalwater in Nepal
gezuiverd wordt?
Kijk op zaterdag 14 december om 14.30 uur
‘Ik zou wel eens willen weten’ op RTL4.
Heeft u het gemist? Bekijk het programma
alsnog via onze website.

Laat uw kinderen en/of familie veilig rijden!
Breng nu nog uw auto vóór de feestdagen!
w w w . a u t o m o t i v e o u d e w a t e r. n l
Wilgenweg 4 - 3421 TV Oudewater

0348 - 56 25 42

Ongezuiverd afvalwater heeft vele gevolgen
voor de volksgezondheid. Stichting Water
Development Consult werkt aan oplossingen
om de waterkwaliteit in ontwikkelingslanden te
verbeteren. Help mee dit project te realiseren!
www.stichtingwdc.nl
te Oudewater
NL29ABNA0826408028
o.v.v. waterzuivering Tansen
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Mirakel geeft mini-kerstconcert
bij mensen thuis

door Ellen van Leeuwen

De kinderen van theaterschool Mirakel gaan op
de middag voor Kerst op bezoek bij mensen die
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
“Iedereen moet kunnen genieten tijdens Kerst.”
Kent u iemand? Laat het weten aan docent
Dennis de Groot.
“Vorig jaar gaven we een kerstconcert op de
Markt. We hadden een heel repertoire
ingestudeerd, maar het regende. Dat kan anders!”
Het lijkt Dennis mooi als iedereen, of juist die
mensen die het zo nodig hebben, kunnen genieten
van een mini-concert van Mirakel. Met een koor

van ongeveer vijftien kinderen wil hij een aantal
adressen afgaan. “We nemen een boxje mee voor
de muzikale begeleiding en maken er een vrolijke
kerstmiddag van.”
Het repertoire ligt klaar. De kinderen en Dennis
hebben er al veel zin in! Nu alleen nog mensen om
te bezoeken. Kent u iemand die u in deze dagen
wel wat extra aandacht gunt? Vanwege
eenzaamheid, ziekte of andere problemen.
Laat het weten aan Dennis op
dennisdegroot@yahoo.com.

Oudewater heeft haar eigen verantwoorde
modemerk! Kom je kennismaken?
Zaterdag 14 december van 14.00 tot 17.00 uur organiseert
het Oudewaters modemerk Studio Steelblue de tweede
editie van haar event ‘Studio Time’.
Bianca en Joost nodigen iedereen uit om onder het genot van een
hapje en een drankje kennis te maken met hun kledingcollecties
voor dames en heren. Neem ook gelijk een kijkje in de Studio.
Het adres is Marktstraat 8h in Oudewater. Heb je vragen?
Mail bianca@studiosteelblue.com “Kom je ook? Lijkt ons gezellig!”

Kerststol John Treur
bekroond met goud

De kerststollencompetitie van het Echte Bakkersgilde
is weer begonnen en John Treur, De Echte Bakker
scoort meteen een prachtig resultaat. In de voorronde
werd zijn inzending als ‘uitmuntend’ beoordeeld en
kreeg de bijbehorende ‘Gouden’-bekroning
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Ondernemers uit de regio
’AVANT’ maakt tussenstap
naar IJsselvere
Het was eigenlijk niet de
bedoeling..., maar vanaf
16 december is Avant groep
te vinden op de IJsselvere
nummer 17.
Noodgedwongen omdat het
pand op Tappersheul niet
klaar is. De bouw van het
nieuwe pand aan de
Populierenweg 45 loopt een
jaar vertraging op. Zolang
zal Avant te vinden zijn op
V.l.n.r.: Paul Noomen, Niels den Outer en Cees Loef.
de IJsselvere.
Het ‘pop-up’ kantoor in het centrum van Oudewater is een tijdelijke huisvesting. Uiteraard zorgen
we ervoor dat we (potentiële) klanten ook hier prettig kunnen ontvangen. Voor onze medewerkers
zal het een fijne plek worden om te werken’, aldus Niels den Outer, vennoot van Avant groep.
De groep bestaat uit: Avant Accountants, Avant Auditors, Avant Pensioenadviseurs, Triple A
assurantiën en hypotheken, Avant Ondernemersadviseurs en Credion. In het toekomstige pand
aan de Populierenweg 45 komt de groep letterlijk onder een dak. In het tijdelijke onderkomen aan
de IJsselvere nog niet. Triple A assurantiën en hypotheken verhuist nog niet mee, zij blijven
gevestigd op Laan van Snelrewaard 57A.
De Avant groep kan met alle specialisten die zij in huis hebben alle financiële onderwerpen van
haar klanten aan. “We hebben korte lijnen en kunnen snel schakelen”, zeggen Niels den Outer
en Paul Noomen (vennoten). “Elke klant heeft een primair aanspreekpunt binnen onze groep.
Die zorgt voor toegang tot de gewenste expertise.
‘Regionale aanwezigheid’ en ‘persoonlijke betrokkenheid bij de ondernemers’ zijn onze sterke
punten. De ondernemer bepaalt wat hij of zij bij ons wil afnemen, in welke discipline hulp gewenst
is. Het is ons streven om alles onder één dak te hebben wat een ondernemer financieel nodig
heeft. Bij ons kan je terecht voor de jaarrekening, administratie, fiscaal advies, salarisadministratie,
verzekeringen, een hypotheek, een pensioenregeling, ondernemersadvies of een
bedrijfsfinanciering. We hebben op alle gebieden specialisten werken. We zoeken voor elke vraag
de juiste personen erbij. Alles kan, niks moet.
Onze klanten vind je vooral in de regio. Het zwaartepunt ligt in Oudewater maar we hebben ook
veel klanten in Gouda, Woerden, Bodegraven, IJsselstein, Montfoort, Linschoten en Schoonhoven.
Van zzp’er tot het grotere MKB en van de ondernemer met de ouderwetse schoenendoos tot de
organisatie die elke week cijfers wil zien. Wij geloven heel erg in de kracht van ‘naast de
ondernemer staan’. Dat is al ruim zeventig jaar het geval als accountant. Maar de laatste jaren zijn
we ook steeds meer adviseur of raadsman rondom de vele financiële vraagstukken waar
ondernemers voor staan. Zowel voor wat betreft het bedrijf, als op het persoonlijke vlak.
De verschillende onderdelen van Avant geven ons de mogelijkheid om op een dieperliggend
niveau strategisch mee te denken. Dat wordt steeds belangrijker. Een ondernemer heeft niet
alleen behoefte aan iemand die zijn cijfers en verzekeringen op een rijtje zet, maar ook aan een
sparringpartner. Indien gewenst nemen we ook die rol graag op ons. We bieden ondernemers
financiële rust, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen”!
Meer informatie vindt u op www.avantgroep.nl . Maak eens een afspraak (tel 0348 - 566500)
en kom vanaf 16 december 2019 gerust op bezoek op IJsselvere 17 in Oudewater.

Concepts start
verhuizingsuitverkoop
De collectie van Concepts gaat
verhuizen naar Since’04.
Als eerste in de regio starten wij
met de verhuizingsuitverkoop
voor het merk YAYA.
Ondernemer Joost Middelman:
“Since’04 gaat de komende
maanden een nieuw merkenbeleid
doorvoeren. Concepts past helaas
niet meer in dat nieuwe beleid.
Maar we blijven natuurlijk wel
het kledingmerk YAYA voeren.
Ook de Cluse dameshorloges
verhuizen mee.
Én alle tegoedbonnen,
waardecheques en cadeaubonnen
van Concepts blijven uiteraard
geldig en kunnen gewoon worden
gebruikt bij Since’04”.

De keuring
Alle bakkers van Nederland kunnen hun kerststollen insturen en deelnemen aan de
competitie. De keuringen worden uitgevoerd door het Nederlands Bakkerij centrum.
Zij beoordelen alle inzendingen op tien onderdelen zoals kleur, volume, structuur en
natuurlijk smaak. Ze constateerden dat de smaak van de spijs, de verdeling van de
krenten en rozijnen en de kleur van de korst erg mooi zijn en dat de stol van John Treur
een topproduct is dat deze gouden bekroning meer dan verdient.
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Hoe leuk het ook is om een goede beoordeling te ontvangen, uiteindelijk gaat
het er toch om wat de klanten ervan vinden. John Treur nodigt daarom iedereen
uit om deze bekroonde kerststol in de winkel te komen proeven.
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Nu het eind van het jaar nadert begint het te zinderen in de bakkerij. De seizoensspecialiteiten zoals kerstkransen, kersttulband en ook de kerststollen mogen weer
gemaakt worden. Omdat deze producten niet dagelijks gebakken worden moeten de
bakkers de slag weer even te pakken krijgen.
“Dat is precies de reden waarom we meedoen aan de keuringen. Daarbij sturen we een
product in, dat wordt gekeurd door deskundige keurmeesters die vooral kijken of het
proces goed gelopen is. Als er verbeterpunten zijn ontvangen we daarover een advies
en dan sturen we nog een keer een kerststol in.”

St
a
11 woe rt va
de ns na
c
em dag f
aya Home * Yaya
&Y
Wo
be
en
m
r.
en
om

Details perfect

“Door Concepts op te laten gaan in Since’04
krijgt Since’04 een mooie aanvulling op de
collectie en wordt ons merkenbeleid eenvoudiger
en de boodschap naar onze klanten duidelijker”,
aldus Joost Middelman. “Daarover binnenkort
meer. Nu starten we eerst met deze verhuizingsuitverkoop. Daarna gaan we in februari nog het
filiaal in Montfoort verbouwen en dan zijn we
weer helemaal nieuw en klaar voor 2020”.
De Concepts verhuizingsuitverkoop start vanaf
woensdag 11 december. Concepts is vanaf deze
datum wekelijks geopend van woensdag tot en
met zaterdag. Klanten zijn van harte welkom
voor deze vroege SALE en natuurlijk ons bekende
persoonlijke kledingadvies.
Zaterdag 18 januari 2020 sluiten we de deuren
van Concepts. Vanaf begin januari 2020 is de
nieuwe collectie van YAYA in de winkel van
Since’04 in de Leeuweringerstraat te koop.
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Winterfeest met
lampionnenoptocht in Vlist

VLIST

De vijf Vlisterse verenigingen organiseren op zaterdag 14 december een
Winterfeest. Er staan twee partytenten bij Ons Honk op het Julianaplein.
Iedereen is vanaf 4 uur welkom om onder genot van een hapje en een drankje
alvast in de kerstsfeer te komen. Voor de nieuwe bewoners van Vlist is het
tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met de plaatselijke
verenigingen en medebewoners in Vlist.
Om 17.00 uur is er voor de kinderen een lampionnenoptocht. Voor alle kinderen is
er een lampion aanwezig. Daarna is de traditionele kerstboomontsteking met
kerstliederen. Aansluitend kan er van allerlei heerlijke warme gerechten genoten
worden. Einde rond 20.00 uur. Het belooft een gezellig Winterfeest te worden.

Op weg naar Kerstmis in 9 maanden

Een kerstconcert van het koor Inbetween
met muziekvereniging Concordia
Om ons voor te bereiden op Kerstmis,
de komst van het kindje Jezus, is op
zondag 15 december in de
St. Barnabaskerk in Haastrecht een
concert waarin teruggegaan wordt
naar het moment dat Engel Gabriël
aan Maria verschijnt. Dit bijzondere
concert wordt verzorgd door het koor
‘Inbetween’ o.l.v. Els Ackema,
organist Ronald Boere en muziekvereniging ‘Concordia’ met dirigent Mark
Tempelaars.
Gedurende het concert zal Diana Kruse
het verhaal vertellen hoe het Maria en
Jozef vergaan is tot de geboorte van
Jezus. De muziek en de liederen zullen
het verhaal versterken. Het is het verhaal
van 9 maanden. Na de pauze zullen er
hoofdzakelijk kerstliederen gespeeld

worden met veel samenzang. Els Ackema
heeft het verhaal geschreven en zij is de
drijfveer van het gehele project.

Ouverture In The Summertime

Trombonist Marco Hogerwerf van
Concordia kwam met het idee om samen
met Inbetween een kerstconcert te
organiseren. Voor het koor een unieke
gelegenheid om met een orkest te
mogen zingen. In januari van dit jaar zijn
de voorbereidingen en overleg
begonnen. Bijna een jaar later is het
zover dat dit concert gaat plaats vinden.
Heel bijzonder dat het verhaal niet bij
kerstmis begint, maar in een voorjaar- en
zomerzonnige sfeer, waarin de merel het
hoogste lied zingt. Het programma
begint dan ook opvallend met de

door Cees Reichard

ouverture ‘In The Summertime’. Verder
onder andere de ouverture ‘Winter’ van
Vivaldi en ‘Feliz Navidad’ van Jose
Feliciano. Met de samenzang worden de
bekende liederen ‘Midden in de
Winternacht’, ‘Ere zij God’ en ‘Stille
Nacht’ gezongen.
In de pauze wordt gratis chocolademelk,
glühwein en limonade geschonken.
Na afloop is er gelegenheid om een
donatie te doen voor de kosten van dit
concert en ook voor het Adventsproject
ten bate van een weeshuis voor de
vondelingenkinderen in China.
Het concert begint om 14.30 uur.
Toegang gratis.

Open Kerst Singin met Vita Nova
Vita Nova wil als vrouwenkoor in deze
tijd een kerstgevoel uitdragen.
Zij doet dit op haar repetitieavond op
woensdag 18 december in de
Hervormde kerk in Haastrecht vanaf
19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Zij zal
een kerstrepertoire met enkele
meezingers ten gehore brengen!
Tevens is er een gastoptreden van
‘Carols by candlelight’.
Iedereen is welkom en wordt met koffie
of thee met iets lekkers ontvangen.
De toegang is gratis.

Deze week in Concordia
Woensdag 11 december om
14.30 uur

Familiefilm ‘De Wilde Stad’ in
Theater Concordia

De film is een meeslepend verhaal vol
avontuurlijke en verrassende
ontmoetingen tussen mens en dier,
bekeken door de ogen van echte
stadsbewoners en de beroemde filmkater
Abatutu. In deze prachtige, avontuurlijke
natuurfilm zie je de stad vanuit de ogen
van de vele wilde dieren en planten die
er leven. Voor dieren zijn onze straten,
tunnels, grachten en gebouwen net zo
aantrekkelijk als de wildernis: de stad is
natuur.

Zaterdag 14 december om 20.15 uur

Dire Straits tributeband: BOOM,
Like That!

Love over Gold uit 1982 is een van de
beste albums van Dire Straits. De
8-koppige tributeband BOOM, Like
That! speelt het album integraal en
helemaal live. Na de pauze wordt ‘and
more’ andere prachtige muziek van Dire
Straits en Mark Knopfler gespeeld. Love
over Gold was het vierde studioalbum
van de band en telt slechts vijf nummers.
Een karakteristiek album met klassiekers
als ‘Telegraph Road’, hét nummer voor
de meeste fans en ‘Private Investigations’,
een van de grootste hits van Dire Straits.

Kerstconcert in Hof van Stein
Het Mannenkoor Zanglust uit Linschoten geeft op maandag 16 december in
Hof van Stein in Haastrecht een concert.
Op het programma staan Italiaanse, Engelse en Oost-Europese liederen, die
a capella (zonder begeleiding) worden gezongen. Na de pauze zullen onder meer
Nederlandse kersliederen gezongen worden. Het koor staat onder leiding van dirigent
Jelte Veenhoven. De avond begint om 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur.
De toegang is gratis.

Maar ook ‘Love over Gold’, een prachtig
meeslepend nummer met klassiek gitaar,
dat bijna nooit meer live ten gehore
wordt gebracht. Het concert van BOOM,
Like That! is precies zoals je de Dire
Straits wilt zien, zoals het op de plaat
staat, aangevuld met heel af en toe een
eigen sausje. ‘And more…’ staat voor het
gedeelte na de pauze, waarbij de
prachtige muziek van andere albums van
de Dire Straits en Mark Knopfler wordt
gespeeld.
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).

(foto: Emmy van Vliet)

Molen in spotlight
Tijdens het stormachtige weer van zondag werden er opnames gemaakt voor de
speelfilm ‘de zondvloed’ een film over de Oudhollandse Waterlinie in het
rampjaar 1672. Mooier kon de Boezemmolen6 bij Haastrecht er niet bijstaan!

YouTube-dienst in Haastrecht

Vlister Zangers in een nieuw jasje
In de bedrijfsloods van het vorig jaar
overleden erelid Rinus Snel hebben de
Vlister Zangers en muzikanten op
zaterdag 30 november nieuwe jasjes
gekregen. Deze zijn gesponsord door de

dochters van het erelid, Jolanda en
Patricia Snel.
Het was een besloten bijeenkomst en
deze werd opgeluisterd met twee
stemmige liedjes en enkele Shanty

door Cees Reichard

liederen. Daarnaast werden er een
filmpje en enkele groepsfoto’s gemaakt,
waarvan een aantal in kerstsfeer.

Zondagochtend 15 december is er om 10.00 uur weer een YouTube-dienst in
de Gereformeerde kerk van Haastrecht aan de Hoogstraat 136.
Thema bij deze dienst staat de vraag: ‘Wat mag God van ons verwachten?’ Maar de
Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekend gemaakt wat
goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen
aan jezelf, maar leef dicht bij God. Micha 6:8
In deze dienst is veel ruimte voor samenzang, waarbij we ook traditionele liederen een
plek hebben gegeven. Wij zien uit naar deze bijzondere dienst en hopen u/jou te
ontmoeten! Na afloop is er koffie/thee en fris en gelegenheid om ookelkaar te
ontmoeten.

PAGINA 12

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Gewijzigde openingstijden stadskantoor
Vanwege een personeelsbijeenkomst en de komende
feestdagen heeft het stadskantoor op de volgende dagen
gewijzigde openingstijden:
• Donderdag 12 december vanaf 14.45 uur gesloten
i.v.m. een personeelsbijeenkomst
• Dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur gesloten
i.v.m. kerstavond
• Woensdag 25 december gesloten
i.v.m. eerste kerstdag
• Donderdag 26 december gesloten
i.v.m. tweede kerstdag
• Vrijdag 27 december gesloten i.v.m. een brugdag

• Dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur gesloten
i.v.m. oudjaarsavond
• Woensdag 1 januari gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
• Maandag 6 januari vanaf 10.30 uur geopend
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen
bij het Klant Contact Centrum.
Met uitzondering van de ofﬁciële feestdagen is het
Huis van Montfoort van 09.00 tot 17.00 uur wel open
voor SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie,
Careyn en GGDrU.

Verkeer binnenstad Montfoort

een mooie eerste ervaring.
Zo waren veel gehoorde geluiden
vanuit de kinderen: ‘kunnen we dit niet vaker doen?’ en
‘ik ga vragen of ik skeelers mag om buiten mee te
oefenen’. Naast de kinderen konden ook veel
leerkrachten het niet laten om ook even hun kunsten op
de skeelers te tonen.
Onze dank gaat uit naar de samenwerkende
verenigingen en de KNSB voor het leveren van het
materiaal. Op naar de volgende clinics in het voorjaar!

Afvalkalender december 2019

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

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

Ben jij analytisch en strategisch en in staat om in
scenario’s te denken? Leg je makkelijk verbinding en
sta je stevig in je schoenen? Lees dan snel verder.
Want misschien is de functie van concernadviseur
iets voor jou!
Als concernadviseur ben je op twee speelvelden actief:
in de regio en voor de organisatie. Er gebeurt veel in
de regio; gemeente Montfoort is onderdeel van veel
verschillende netwerken. Op die manier hebben we
invloed op de regionale of provinciale plannen en
kunnen we samenwerkingsmogelijkheden benutten.
Als concernadviseur ben je coördinator van deze
regionale netwerken, je zorgt dat de verbinding tussen
de verschillende vakgebieden gelegd wordt en de
juiste mensen zijn aangehaakt. Je vervult een
coachende rol voor de inhoudelijk betrokkenen.
En adviseert nadrukkelijk het bestuur. Daarnaast speel
je een cruciale rol bij nieuwe kansen in de regio en ga
je hiermee proactief aan de slag.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande
vacature op www.montfoort.nl > vacatures.
Interesse?
Stuur dan vóór 6 januari je motivatie en cv naar
hr@montfoort.nl

Skeelerclinics op Montfoortse en
Linschotense basisscholen

1e Kerstdag

Word jij onze
nieuwe collega?

concernadviseur

Montfoort werkt via BUURbook samen met haar inwoners, ondernemers en organisaties
aan een aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Kijk, denk en doe mee! Volg de interessante discussies tussen de bewoners op BUURbook.
U kunt zich aanmelden via https://montfoort.buurbook.nl/inschrijven.
U blijft dan op de hoogte van de planvorming en discussie. U kunt ook de app BUURbook
downloaden en als buurt ‘Montfoort’ kiezen.

52

dinsdag 10 december 2019

Voor onze organisatie zoeken we een

Kijk, denk en doe Mee!

Afgelopen twee weken hebben 800 kinderen uit
Montfoort en Linschoten deelgenomen aan de
skeelerclinics die tijdens de gymlessen voor
groep 5 t/m 8 werden georganiseerd door de
Buurtsportcoach in samenwerking met de IJsclub
Montfoort en SVO Oudewater.
De kinderen kregen allemaal skeelers en beschermers
die beschikbaar waren gesteld door de KNSB.
Veel kinderen hadden al eens op skeelers gestaan en
voor diegene die er minder ervaring mee hadden was het

10 DECEMBER 2019

Word jij onze
nieuwe collega?
Gemeente Montfoort is 'gewoon bijzonder en bijzonder
gewoon'. We redeneren vanuit dienstverlening aan
inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat
uitvoering van werkzaamheden door derden goed
gebeurt. De tijd dat 'werken bij een gemeente'
synoniem stond voor 'suf en saai' is voorgoed voorbij.
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid
bij de medewerkers en werken we op basis van drie
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.
Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers
en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we een

informatiemanager

Als informatiemanager ben je onder andere
verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het
informatiebeleid, de informatieveiligheid en de
informatiebeheerstrategie voor de gemeente.
Je beheert en onderhoudt de informatiearchitectuur
en adviseert het MT en de afdelingen over het
informatiebeleid, de informatieveiligheid en
informatiebeheervraagstukken (richting, inrichting en
verrichting). Ook ben je verantwoordelijk voor het
contractmanagement met externe partijen met
betrekking tot ICT.
We zoeken een collega die ﬂexibel, klantvriendelijk,
proactief en oplossingsgericht is. Je bent een echte
adviseur, die denkt in oplossingen en ‘out of te box’
kan denken. Je durft buiten de gebaande paden te
treden. Nieuwe externe informatie en
beveiligingsontwikkelingen weet je je snel eigen te
maken en met je analytisch denkvermogen weet je
bijzaken efﬁciënt van hoofdzaken te onderscheiden.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande
vacature op www.montfoort.nl > zoekterm vacatures.
Interesse?
Stuur dan voor 16 december je motivatie en cv
naar hr@montfoort.nl

vervolg op pagina 2
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Openbare bekendmakingen
• 30-11-2019
Z/19/155275
M A Reinaldaweg 56 in Linschoten
voor het veranderen van het bedrijf
• 31-10-2019
Z/19/155341
Havenstraat 28 in Montfoort
Het veranderen van zolder naar
appartement
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’.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op woensdag 8 januari 2020
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
woensdag 18 december 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 28-11-2019
Z/19/155190
Van Rietlaan 3 in Linschoten
Verbouw bedrijfshal
• 29-11-2019
Z/19/155247
Willeskop 35 in Montfoort
Herbouw werktuigenberging

Rectificatie van de volgende
publicatie van 19 november 2019:
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning:
• 07-11-2019
Z/19/154324
Vrouwenhuisstraat 18 in Montfoort
Bouw overkapping schuur,
start werkzaamheden.

Deze publicatie is ten onrechte als
nieuwe aanvraag gepubliceerd;
het betrof uitsluitend de mededeling
dat er gestart wordt met de werkzaamheden, per abuis ingediend
als aanvraag.
De publicatie van 19 november 2019
van een ontvangen aanvraag over
het perceel Vrouwenhuisstraat 18
kan daarom als niet gedaan worden
beschouwd. De aanvraag is op
7 november 2019 weer ingetrokken.
Verlengen beslistermijn
• 04-12-2019
Z/19/153026
Bovenkerkweg 39 en 41
in Montfoort
Nieuwbouw van
twee onder één kap
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.
Intrekken aanvraag
omgevingsvergunning
• 07-11-2019
Z/19/154324
Vrouwenhuisstraat 18 in Montfoort
Bouw overkapping schuur,
start werkzaamheden.

OPENBARE ORDE
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
oor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 10 december 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort
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‘Ceremony of Lessons and Carols’
door Siem van der Burg

Vorig jaar zette Pro Voce uit Montfoort
de traditie voort om ‘a Ceremony of
Lessons and Carols’ ten gehore te
brengen. Dat gaat dit jaar weer
gebeuren. Misschien denkt u ‘het zal
wel’, maar als u in de kerststemming
wilt komen is deze uitvoering echt
een aanrader.

In 2018 mocht het koor zich verheugen
in een grote belangstelling. Er moesten
heel veel stoelen neergezet worden bij de
uitvoeringen. Er kwamen veel meer
toehoorders dan verwacht. De leden van
het koor zijn misschien niet de jongsten.
De meerstemmige stukken klinken
geweldig. Het zijn stukken die het koor
op het lijf geschreven zijn.
‘A Ceremony of Lessons and Carols’ is

een dienst die voor het eerst plaatsvond
in 1918 in Cambridge, Engeland.
Inmiddels wordt deze dienst over de
gehele wereld gehouden. Een uitvoering
van ‘a Ceremony of Lessons and Carols’
is een dienst die traditioneel rond kerst
plaatsvindt. In een dergelijke viering
wordt het verhaal van de zondeval, de
belofte van de Messias en de geboorte
van Jezus verteld aan de hand van negen
korte lezingen, de lessons, afgewisseld
met het zingen van carols, hymnen en
koormuziek. De eerste carol die wordt
gezongen is ‘Once in royal Davids city’.
Vocaal Ensemble ‘Pro Voce’ zingt op
zondag15 december om 16.00 uur in de
Hippolytuskerk in Kanis en op zondag
22 december om 16.00 uur in de R.K.
kerk Johannes de Doper in Montfoort.
De toegang is gratis.
‘Pro Voce’ is een vocaal ensemble dat
zich toelegt op kerkelijk- en wereldlijke
koormuziek, uit de afgelopen eeuwen,
van bekende en minder bekende
componisten. Het koor staat onder
leiding van Ab Kraaypoel.
Organist Arie Hardijzer verzorgt de
begeleiding op het orgel.
Na afloop van de dienst is er koffie, thee
of glühwein. Alle reden dus om te gaan
genieten van ‘Pro Voce’ en ‘a Ceremony
of Lessons and Carols’.

Feestelijke ontsteking
Kerstboom Linschoten

Linschoten krijgt dit jaar alweer voor
het zesde jaar een eigen dorpskerstboom op het plein voor
dorpshuis De Vaart. Dankzij een
aantal lokale sponsors kan de
stichting LiBel ook dit jaar een grote
kerstboom neerzetten die versierd
wordt met feestelijke lichtjes en heel
speciale kerstballen.
De kerstballen worden namelijk gemaakt
door alle schoolkinderen van Linschoten.
Zij hebben, net als vorig jaar, een witte
kunststof bal gekregen die ze thuis
kunnen versieren en daarna op school
kunnen inleveren. De mooiste kerstballen
worden beloond met een prijsje!

Op vrijdag 13 december zorgt Linfano
vanaf 18.45 uur voor gezellige muziek.
Ook toneelvereniging Jan Claussen
verleent medewerking om de kerstsfeer
te verhogen.
Voor de kinderen is er gratis chocomel
en voor de (groot)ouders is er een lekker
glaasje Glühwein. Dit jaar is er ook een
slee met sledehonden aanwezig van
Snow Blizzard uit Montfoort.
Burgemeester Hartskamp-de Jong reikt
de prijsjes voor de mooiste kerstballen
uit en zal daarna de lichtjes van de
kerstboom ontsteken. Ook zal zij de
nieuwe gravity versiering op de half-pipe
op het dorpsplein officieel onthullen.

Geniet en ontdek de
wintergasten in een
prachtig gebied!

Winterwandeling in natuurgebied Willeskop

(foto: Staatsbosbeheer)

Staatsbosbeheer organiseert in
samenwerking met Het Beloken Land
op zaterdag 14 december om 10:00
uur een speciale winterwandeling in
het natuurgebied Willeskop te
Montfoort. Het is niet meer nodig om
voor de wilderniservaring naar het
‘buiten’-land te gaan.
Willeskop is het enige stukje moeras dat
er in de wijde omgeving te vinden is.
Tijdens de wandeling, die voert over
eeuwenoude houtkades, vertelt de
Staatsbosbeheergids het geheim van
deze prachtige plek. Over hoe dit gebied

is ontstaan met zijn veelzijdige natuur en
ontdek welke wintergasten uit het
noorden zijn gearriveerd en hier rust en
voedsel zoeken. Het is een drukte van
belang dat spectaculaire beelden oplevert.
De Groene Hart gidsen verwelkomen de
deelnemers met koffie of thee en houden
om 10.15 uur een korte inleiding.
De wandeling voert eerst door het
weiland tot aan de houtkade. Daar heeft
u vanaf de uitkijktoren een prachtig
uitzicht over het totale gebied.
Vandaar loopt u rondom de plas over
een eeuwenoude houtkade met mooi

zicht op al het vogelleven.
Om plm. 12.15 uur bent u weer terug.
Deelnemers dienen zich aan te melden
via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl
of via 06-23646290 (tijdens kantooruren). De kosten zijn, inclusief koffie,
thee of limonade bij aankomst, 8 euro en
3 euro voor kinderen tot 12 jaar.
Goede wandelschoenen en een
verrekijker verhogen het wandelgenot.
Verzamelen om 10.00 uur op
Het Beloken Land, Blokland 116,
3417 MR te Montfoort.
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door Sjoukje Dijkstra

Bolle Harry draait voor Montfoortse jeugd
tijdens (alcoholvrije) kerstdisco
Witte Kerst begint op vrijdag met een
kerstbal voor de groepen 5 tot en met 8.
De disco voor basis- en middelbare
scholieren, waar ook Barry Fest en
Bolle Harry draaien, vindt aansluitend
plaats tussen 21.00 en 00.30.

Feestje bouwen

Voor Bolle Harry is het voor het eerst dat
hij daarin meewerkt. Hij aarzelde geen
moment toen Ad Spruit hem vroeg om
te komen draaien. “Ik wil daarmee laten
zien dat je ook op een andere manier zonder alcohol (en drugs!) een feestje kan
bouwen.” Bolle Harry ziet met lede ogen
aan hoe er in Montfoort eigenlijk te
weinig is georganiseerd voor de jeugd
van deze leeftijden. Een aantal probeert
met regelmaat toch binnen te komen in
zijn café, maar hij moet streng zijn.
Hij vertelt: “Er zijn er veel die aan de

10 DECEMBER 2019

drugs gaan, nu ze geen biertje meer
mogen drinken tot ze 18 zijn.” Als het
aan hem had gelegen had de jeugd
gerust een biertje mogen drinken.
“Doordat ze dat niet mogen, gaan ze aan
die troep”, denkt hij. “Wij moeten de
jeugd bij de deur weigeren. Wat er dan
gebeurt is dat ze op straat herrie maken,
terwijl ze hier niet vandaan komen. Dat is
best een moeilijke situatie. Alleen al
daarom is het fijn dat er - zoals nu - wat
wordt georganiseerd. Daar werk ik dan
toch met liefde aan mee. Het zijn
tenslotte ook mijn toekomstige klanten”,
lacht hij.

Sponsoring

De café-eigenaar en dj wil er met
Hollandse plaatjes een gezellig feestje
van bouwen voor de jeugd.
“Dat is misschien wat anders dan ze
tegenwoordig gewend zijn, maar ik ben
benieuwd of ze mee kunnen doen op de
Hollandse meezingers.” Gedurende een

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

“Ik wil laten zien dat je ook op een andere manier een
feestje kunt bouwen”
Als de jeugd niet naar Café Bolle Harry mag komen, komt Bolle Harry wel naar
de jeugd. Aanstaand weekend vieren jong en oud Witte Kerst in Montfoort.
Bijzondere dj op het programma voor de jeugd is Bolle Harry.
Hij zal draaien tijdens de alcohol- en rookvrije kerstdisco.
Het is al voor de vijfde keer dat op 13 december Witte Kerst in St.-Joseph zal
worden gehouden. Op het feest worden gedurende vrijdag en zaterdag meer dan
duizend bezoekers verwacht. Vorig jaar kwamen er 1.500.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

13 DECEMBER

The Beatles alsnog in Montfoort
Veel teleurgestelde maar
begripvolle reacties op het niet
doorgaan van het optreden
van de band One After 909,
The Beatles Tribute band.
Zij komen het missen van deze
avond goedmaken op zaterdag
18 april 2020.
Het optreden wordt waarschijnlijk
aangevuld met vier blazers, waardoor
de show mooier en spectaculairder

uurtje zal hij plaatjes draaien, dan neemt
Barry Fest het weer over. Ad Spruit van
de organisatie laat weten: “Dat we de
beste Nederlandse dj op de line up
hebben staan, komt mede door
sponsoring van Rabobank Utrechtse
waarden. Mede dankzij hen kunnen we
de entreeprijs laag houden. Zij vinden het
ook belangrijk dat er (alcohol- en
rookvrije) disco’s worden georganiseerd
voor deze groep.”
Witte Kerst van zaterdag is in principe
een besloten feest van het Bloklandfeest.
Ad Spruit vertelt: “Het is prachtig om
met de mensen uit Montfoort,
Oudewater en omstreken die je vroeger
vaak tegenkwam bij het uitgaan weer bij
te kletsen en ouderwets de dansvloer te
vullen.” Mensen die ook willen komen,
nodigt hij daarbij van harte uit om zich
niet te laten weerhouden hierdoor.
Op www.wittekerstfeest.nl kunnen zij
zich aanmelden om mee te feesten op
zaterdag 14 december.

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

wordt dan het eerste concert.
One After 909 en Cultureel
Montfoort doen er alles aan om de
uitgestelde lustrumavond alsnog
onvergetelijk te maken.
Tevens zullen ook de Vinylboys
weer meewerken met hun jaren
70-80-90 disco.
Informatie is te vinden op;
www.cultureelmontfoort.nl,
waar u tevens kunt reserveren.

Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

BARRY FEST DJ BOLLE HARRY
DJ LOU DJ TSJILLY
21:00 - 00:30 | 13+
online €6 | door €8
Designed by Lieven Simons

Dresscode: WHITE & CHRISTMAS

Montfoort
Sint-Joseph

www.w hite-xmas . n l

Wij staan graag voor u klaar met
SERV IC E en KWALIT EI T !

SWOM kerst aanschuifdiner
Het SWOM aanschuifdiner, geheel in kerstsfeer, vindt plaats op
donderdag 12 december in de grote zaal van het Antoniushof in
Montfoort en op maandag 16 december in de Brede Vaart in Linschoten.
Het kerstdiner start met een heerlijke carpaccio, gevolgd door witlof, sperziebonen en aardappelgratin met truffel, varkenshaas met champignon-saus en
stoofpeertjes. We sluiten het heerlijke diner af met een verrassingsdessert.
De zaal is vanaf 17.30 uur open en om 18.00 uur wordt het diner
geserveerd. U betaalt e 14,50 voor het gehele diner. Pinnen is mogelijk.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van het
aanschuifdiner via tel: 0348-469109 of via mail info@swomontfoort.nl
U bent van harte welkom!

Inbouwapparatuur is een specialistische markt.
Goede voorlichting bij de aanschaf is belangrijk!
Daarom geven wij niet alleen advies in de winkel,
maar ook bij de mensen thuis.

Locatie: Industrieweg 6, IJsselstein
Datum: Zaterdag 14-12-2019
Tijd: 10:00 tot 15:00

13 december
18.30 tot 20.30 uur

Witte kerstbal
Disco groep 5 - 8

@ Soos

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

www.wijngaardelectronics.nl

Christmas

SALE

Vrijdag

E-ticket of aan deur
€ 6,-

witgoed - beeld & geluid
huishoudelijke apparatuur

www.wittekerstbal.nl

Like ons op Facebook

Zumba Gold
Wij toveren een lach op jouw gezicht!

(40+)

- Geen danservaring nodig
- Geen sportschool contract
- Geen inschrijfkosten

Brediushonk, Woerden

ZONDAG 5 januari
Aanvang: 10:00 uur

WOENSDAG 8 januari

St. Joseph, Montfoort

GRATIS
proefles

Aanvang: 19:30 uur

www.dansklubpromenade.nl

MAANDAG 6 januari
Aanvang: 20:45 uur

DONDERDAG 9 januari
Aanvang: 18:30 uur

dansklubpromenade@live.nl
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Kerstacitviteiten Montfoort:
van kerstmarkt tot Herdertjestocht
Ook Montfoort bruist de komende
periode weer van de kerstactiviteiten.
Zo is er de kerstmarkt in RK kerk
Montfoort in het weekend van 13 en
14 december en zal er weer een
Herdertjestocht gehouden worden op
21 december, waarbij jong en oud op
zoek gaan naar het kindje Jezus.
Op 21 december tussen 18.00 en 19.00
uur lopen deelnemers aan de
Herdertjestocht de verlichte route door
Montfoort in groepjes vanaf de RK Kerk.
De kerstmarkt gaat aanstaande vrijdag al
van start om 14.00 uur. Ook zaterdag
kunnen mensen hun hart ophalen aan
eigengemaakte kerststukken,
stoofpeertjes en allerlei kerstdecoraties
tussen 10.30 en 16.00 uur.

De Wereldwinkel, Abrona en stichting
Wegwijs zijn aanwezig. Voor de
bezoekers, die tussendoor even willen
uitrusten, is er een terras waar ze zich
tegoed kunnen doen aan koffie met
eigengebakken lekkers, glühwein of
erwtensoep.

Kerststal

Ook aan de kleintjes is gedacht. Zo is er
een knutseltafel voor de kinderen, een
kerststal en kunnen zowel jong als oud
een foto maken bij de oude arrenslee.
Al dan niet in kerstmanpak. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door de koren
Schakelkoor, Cantemus en Noyana,
maar ook wordt er kerstmuziek gespeeld
op orgel, piano en fluit.

Informatie muzikale optredens:

Zelf kerstkrans leren maken

Op de markt zijn, zoals dat elk jaar het
geval is, weer diverse kramen te
bewonderen van ‘kerstcreatieve’
hobbyisten. Daarbij is ook de
mogelijkheid om zelf een kerstkrans te
leren maken door een workshop
‘kerstkrans maken’ te volgen.

door Sjoukje Dijkstra

Een van de kerstkraampjes op de
kerstmarkt in 2018.

Vrijdag 13 dec.
14.30 uur koor Cantemus
15.30 uur koor Noyana,
16.00 uur kerstmuziek orgel
Zaterdag 14 dec.
10.30 uur kerstmuziek door
drie fluitistes,
13.00 uur kerstmuziek piano met
saxofoonimprovisatie
14.00 uur Schakelkoor
Vragen? Bel Cock Vendrig,
tel. 0348-472775 of stuur een mail naar
kerstmarktjohannesdedoper@gmail.com

Hoe Sinterklaas de scholen van Montfoort bezocht…
door Sjoukje Dijkstra

Bij Kbs de Heeswijk kwam hij aan in
een trailer, die uiteraard de school
per ongeluk een paar keer voorbij
reed. Bij de Graaf Jan van Montfoort
school kwam Sinterkaas aan met
loeiende sirene… in een politieauto.
“Ze maken het ook elk jaar
spannender”, lachte een moeder, die
haar kroost nauwlettend in de gaten
hield, want hoe spannend is het dat
Sinterklaas dan toch weer te laat is of
verdwaald blijkt. De spanning viel van de
gezichtjes af te lezen. Gelukkig, werd dat
dan nog op een creatieve manier
opgelost door de kinderen veel, heel
veel, liedjes te laten zingen.
Sinterklaas werd in ieder geval
uitgebreid gevierd op alle scholen.

Eerste glasvezelaansluiting
geactiveerd in Montfoort
Provider Tweak heeft vrijdag de
allereerste glasvezelaansluiting
geactiveerd in de gemeente
Montfoort. Hiermee is een belangrijke
stap gezet in de realisatie van het
glasvezelnetwerk in de gemeente.
Onder toeziend oog van wethouder
Ten Hagen, de ambassadeurs en
E-Fiber werd de glasvezelaansluiting
van de familie Van der Merwe door
de provider geactiveerd.
Familie Van der Merwe is erg blij met de
glasvezelverbinding: “De kosten zijn
gelijk maar de snelheid levert ons zoveel
voordelen op. Ik werk in de ICT en kan
nu thuis programmeren zonder een
beperking van de snelheid. Ook mijn
vrouw werkt regelmatig thuis vanwege
de files. En nu kunnen mijn zoon en ik
lekker gaan gamen met kerst!”

opgesteld om op zaterdag
14 december de ‘Linschotenkunde’
van de deelnemers te testen.
Omstreeks het middaguur zal de
uitslag bekend zijn.

Tot volgend jaar Sinterklaas, Zwarte Piet
en Ozosnel!

De quiz bestaat uit open-, meerkeuze- en
beeldvragen. Mocht je het antwoord niet
precies weten dan kun je altijd een gokje
wagen. De beeldvragen zijn op zichzelf al
aardig om te zien. Winnen is slechts voor
één persoon weggelegd. Het werkelijke
doel van deze quiz is het vergroten van
de kennis over de geschiedenis van ons
kleine dorp. Spelenderwijs wordt weer

Werkzaamheden

Ook wethouder Ten Hagen is enthousiast
over de aanleg en de eerste aansluiting.

een deel van de dorpsgeschiedenis uit de
doeken gedaan. Waar stonden/staan de
gebouwen, wat waren de tradities? Zelfs
al gaat een ander er met de eer vandoor,
toch zal de aanwezigheid bij deze
VOL-themaochtend niet voor niets zijn.
Want er worden nieuwe wetenswaardigheden over Linschoten, haar inwoners
en verenigingen aan uw geheugen

toegevoegd. Voor deelname aan de quiz
is een VOL-lidmaatschap niet nodig.
Iedereen is welkom. Gelieve wel een
blauwe pen mee te nemen
De Linschoterquiz wordt dit jaar
gehouden op zaterdag 14 december in
de Brede Vaart, Laan van Rapijnen 40.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.
Aanvang is klokslag 10.30 uur.

De komende weken activeren providers
de Trined en Tweak tientallen
huishoudens. Ook de andere providers
(Glasnet, MUltifiber, Onvi en SNLR)
zullen snel starten met het activeren van
hun klanten in de gemeente Montfoort.

Na pakjesavond vorige week haalden de
meeste ouders opgelucht adem toen ze
hem weer mochten uitzwaaien.

“Dankzij glasvezel gaat Montfoort mee
in de ontwikkeling en komt zo ook op
de kaart voor ondernemers. Het is
bijzonder dat E-Fiber het risico heeft
genomen om te starten met de aanleg,
ondanks dat het benodigde aantal
aanmeldingen tijdens de vraagbundelingscampagne niet werd bereikt.
De belangstelling is er zeker, de eerste
spijtoptanten meldden zich alsnog aan.
Voor moderne bedrijfsvoering is een
snelle verbinding echt onmisbaar.”

Na een intensieve vraagbundelingscampagne is aannemer BAM in april van
start gegaan met het vraag-gestuurd
aanleggen van het glasvezelnetwerk.
Alle straten in de gemeente worden
voorzien van glasvezelkabels.
De huishoudens die een glasvezelabonnement hebben afgesloten, krijgen een
aansluiting tot in het huis. Ook de graafwerkzaamheden in Linschoten zijn
begonnen. Hiermee is de allerlaatste
kans om kosteloos een aansluiting in
huis te krijgen ingegaan. Wanneer er
nog geen graafwerkzaamheden zijn
geweest in een straat, kunnen de
bewoners nog kosteloos meedoen.
De laatste huizen worden halverwege
2020 aangesloten op het nieuwe
glasvezelnetwerk.

Activeren huishouden

Linschoterquiz bij de VOL
Naar wie gaat dit jaar de wisselbokaal van de Linschoterquiz?
De Vereniging Oud-Linschoten (VOL)
heeft voor de derde editie van de
Linschoterquiz een twintigtal vragen

(foto: Menno Ebbes)

Een snelle verbinding is
onmisbaar

Nieuwe

Renault ZOE
Electric for every day

Switch nu voor:

√ 4% bijtelling 5 jaar lang1
√ 395 km actieradius (WLTP)2
√ Vanaf € 42,- netto bijtelling per maand3
√ Tot wel 6 keer sneller laden bij publieke laadpalen
√ Europa’s meest verkochte elektrische auto

Hans Jongerius
Renault

Woerden Touwslagersweg 16, tel. (0348) 43 57 00
Gouda Zwolleweg 1, tel. (0182) 57 04 44
IJsselstein Utrechtseweg 36, tel. (030) 688 12 77

1. Zolang de voorraad strekt en actie is geldig t/m 31 december 2019. 2. Afhankelijk van uitvoering, accessoires en rijomstandigheden. WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedure) is een nieuw Europees testprotocol dat beter aansluit bij de daadwerkelijke verbruikswaarden van het voertuig.
De actieradius is afhankelijk van diverse factoren, zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto. 3. Netto bijtelling per maand gebaseerd op de fiscale waarde van het voertuig exclusief opties en op een belastingschijf van 38,1%. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.
Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden. Getoond model verkrijgbaar tegen meerprijs.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 0 l/100 km, resp. 0 km /l. CO2: 0 gr./km. Geen CO2-uitstoot bij gebruik, met uitzondering van slijtende onderdelen.

BB154-007185-00 - DTP15107002PJ - DTP - Jongerius ZOE 264x186.indd 1

www.hansjongerius.nl

03/12/2019 12:12
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V O E T B A LW E E K E N D
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor speelronde 11.
Bijna alle elftallen behaalden punten. Montfoort S.V.’19 en VV Papendrecht
kwamen niet tot scoren. Het werd op sportpark Hofland een 0-0 gelijkspel.
FC Oudewater heeft aansluiting met de middenmoot gevonden. De fusieclub
kon door de ruime 5-1 zege op FC VVC drie punten bijschrijven en staat nu
met 13 punten uit 11 duels op een tiende plaats. Bij hekkensluiter Moordrecht
speelde WDS met 2-2 gelijk. Met 8 punten uit 10 wedstrijden staat WDS op de
negende plaats. Haastrecht moest op bezoek bij Cabauw. De formatie van
Marco Versloot won met 2-3 en blijft vooralsnog op de derde plaats staan.
SPV’81 was niet opgewassen tegen het sterke Bergambacht. De bezoekers
wonnen met 1-3. Het duel tussen Rohda’76 en Linschoten werd afgelast.

Zaterdagprogramma 14 december
Almkerk - Montfoort S.V. ‘19
Be Fair - FC Oudewater
Linschoten - SCH ‘44
Haastrecht - Moordrecht
SPV ‘81 - BSC
WDS - Stolwijk

14.00
14.30
15.00
14.30
14.30
14.30

SPV - Bergambacht 1-3
Tegen het op de tweede plaats bivakkerende Bergambacht hadden de
Polsbroekers niet de wedstrijdstart die gehoopt was en die het houden van de
nul als uitgangspunt had. Al na 5 minuten moest doelman Both naar het net
na een treffer van Schmidt die balverlies nabij de achterlijn afstrafte; 0-1.
Daarna werd de zaak achter wel lange tijd potdicht gehouden. Het duo
Hakkenberg / Verkerk stond achterin als een huis. Toen zij nog voor de rust
voor de tweede maal moesten buigen -Meier scoorde de 0-2 - wist Niek de Wit uit een
voorzet van Twan Koorevaar tegen te scoren; 1-2.
De Bergambachtenaren hielden na de hervatting nadrukkelijker dan in het eerste bedrijf de
bal in de ploeg en daarmee werd de Polsbroekse ‘angel’, Sander Koolwijk, eruit gehaald.
Bezemer deed de derby definitief op slot door de 1-3 te scoren.

Matig optreden met monsterscore
FC Oudewater - VVC 5-1

door Gerard van Hooff

“Volle bak!”, voegde Wouter van Sprundel zijn medespelers toe op het moment
waarop de thuisclub met een 0-1 achterstand aan het tweede bedrijf begon.
In het voetbaljargon is dit veelal een standaarduitdrukking die weinig om het lijf
heeft. Dit keer liep dat echter anders. Vanaf de 46e minuut deed Wouter van
Sprundel verwoede pogingen om ‘man-of-the match’ te worden en in die
opdracht slaagde hij. Vooral in de periode tot aan het uur liet hij zich danig
gelden en was hij bij alle gevaar sorterende acties betrokken.
Terwijl zich langs de zijlijn een drietal
wissels warmliepen, trof Menno Venhof
al heel snel de Nieuw-Vennepse
doelman Wesseling bij de eerste paal en
was de eerste ‘na-de-rusthoekschop’ een
feit. In de 50e minuut vormde de
steekbal van Van Sprundel de inleiding
tot de gelijkmaker. Menno Venhof
draaide eerst nog van de goal weg maar
haalde aansluitend uit in de verste hoek;
1-1. Dat smaakte naar meer en
Van Sprundel zelf miste aansluitend op
aangeven van Goes het doel op een
haar, gaf een puike voorzet ten beste en
zette Sven Rietvld in scoringspositie
voor Wesseling. Pas daarna konden de
mannen uit Nieuw-Vennep pogen iets
terug te doen en dat deden ze met een
kopbal van Van Vlisteren op aangeven

van Jamil Da Cruz die na een goede
eerste helft meer in het vizier bleef bij
Djardo Boele.

Wissels

Coach Akkermans liet vervolgens Bart
Griffioen opdraven voor Tim Goes en die
was met zijn eerste balcontact in de
rebound goed voor de 2-1, Voorafgaand
had Wouter van Sprundel met een
bekeken pass Menno Venhof in scoringspositie gebracht maar diens schot was
door de VVC-sluitpost met moeite
gepareerd. Niet dat FCO vleugels kreeg,
maar de drang om doelpunten te maken
bleef overheersen. Laurens de Vor
maakte zijn entree voor Sven Rietveld en
even later kwam Job Anbergen in het
veld voor Mike Rijsbergen. Precies tussen
deze twee wissels in zorgde Bart

Cabauw - Haastrecht 2-3
Trainer Marco Versloot heeft al een tijdje te maken met veel blessureleed in
het selectieteam. Afgelopen zaterdag werd het dan ook een moeilijke klus in
de uitwedstrijd tegen het altijd lastige en strijdvaardige Cabauw. Al na tien
minuten moest Versloot voor een geblesseerde speler een nog onervaren
A-junior inbrengen. Het lukte de bezoekers toch om Cabauw steeds meer
onder druk te zetten, maar in de 25e minuut scoorde Friso Nagel tegen de
verhouding in de openingstreffer 0-1. Vijf minuten later werd Bakker onreglementair tegen
de grond gewerkt binnen de zestien en kon Bjorn van Leeuwen vanaf de witte stip de stand
gelijktrekken, 1-1. Haastrecht was de meest aanvallende ploeg en zeven minuten later kon
Thijmen Raateland na een prima aanval over rechts de 1-2 voorsprong op het scorebord
zetten. Met deze stand gingen beide ploegen de rust in en theedrinken.
In de tweede helft kreeg het meer aanvallende Haastrecht kans op kans maar de bal wilde er
maar niet in. De ploeg van Ricky Erkelens bediende zich vanuit de defensie steeds vaker van
de lange bal en zo kon Friso Nagel een kwartier voor tijd de gelijkmaker voor de thuisploeg
op zijn naam zetten, 2-2. Daarna ging een spannende slotfase in en deed Cabauw er alles
aan om deze stand tot het laatste fluitsignaal te behouden. Dat leek te lukken maar vier
minuten voor tijd kon de totaal vrijstaande Jason Wolff de bal eenvoudig in het doel koppen
en alsnog de drie punten voor Haastrecht binnenhalen, 2-3.

Moordrecht-WDS 2-2

Een gehavend WDS reisde af naar Moordrecht. Vier blessures en een
schorsing deden het zelfvertrouwen geen goed. Na enige onenigheid over het
afgelasten van het hoofdveld en de verplaatsing naar het kunstgras werd er
om 14.45 uiteindelijk toch afgetrapt in Moordrecht. Beide ploegen begonnen
wat slordig aan de wedstrijd, met wat kleine kansjes over en weer. Langzaam
kreeg WDS iets de overhand, wat resulteerde in 2 schietkansen voor Elwin
van der Stigchel die beide wat hoog over het doel gingen. Even later was het Jouher Mhandi
die een slim balletje gaf op diezelfde Elwin. De bal stuiterde wat op en kon over de keeper
heen worden getikt; 0-1. Niet veel later was het Mike van der Steen die na een combinatie
met Ivo Lemkes door stoomde over de linkerkant. Mike besloot om zelf te schieten en met
succes. Met buitenkant links vloog de bal langs de keeper; 0-2. Op dat moment leek er nog
weinig aan de hand voor WDS. Na een niet al te beste eerste helft, waar echter wel 2 keer in
gescoord was, werd er begonnen aan de 2e helft. Het was Hejakaya van Moordrecht die
voor de zoveelste keer een actie in zette. Hij kwam van links naar binnen en krulde van ver
buiten de zestien de bal mooi in de verre kruising; 1-2. Een domper voor WDS aangezien het
veldspel de tweede helft een stuk beter was.
WDS ging door met kansen creëren. Na een lage voorzet van Van der Steen was het Van der
Stigchel die de bal rakelings langs de paal schoot. Hierop volgend waren er ook nog 3 grote
kansen voor Van der Stigchel, Van de Zouw en Jouher Mhandi, maar de bal wilde er niet in.
Moordrecht besloot om te denken aan een tweede aanval van de 2e helft nadat er ruim een
half uur was gespeeld. Het zal toch niet..? Maar wel, een lange bal kon na de kluts
voorgegeven worden -afdraaiend van keeper Dylan Boer- waardoor de spits van Moordrecht
–Manusama- de bal binnen kon tikken. Ongelofelijk maar waar werd het 2-2. Na dit
doelpunt kon WDS weinig meer waarmaken voor het doel van Moordrecht, en was de niet
geheel terechte uitslag 2-2. Daarmee deed WDS zich ernstig tekort. Volgende week zal het
opnieuw geprobeerd moeten worden om de 3 punten binnen te slepen, ditmaal tegen
Stolwijk thuis. Met 8 punten uit 10 wedstrijden is een negende plaats WDS’ deel.

Selectiesponsors:

Zaterdag 14 december - 14.30 uur

H a a s t recht

Montfoort S.V. - Papendrecht 0-0

In een uitermate saai duel kon Montfoort de wedstrijd niet naar zijn hand zetten
en was het stugge Papendrecht zeker niet de mindere partij in deze tweestrijd.
Beide ploegen kregen kansen maar misten de creativiteit en faalden in de
afwerking. De nul-nul eindstand was dan ook de enige juiste afspiegeling
van de wedstrijd.

Robin Vianen

Montfoort nam direct het initiatief en
probeerde wedstrijd naar zich toe te
trekken. De bezoekers hadden op het
gladde kunstgrasveld moeite om de bal in
de ploeg te houden, maar Montfoort
mistte op enkele plaagstootjes na de
creativiteit om echt gevaarlijk te worden.
Papendrecht daarentegen, was er zelfs
twee keer heel dichtbij om de openingstreffer te scoren. In de 10e minuut
maakte Beemsterboer zich vrij in de
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Dat was wel de opdracht wilden de
Oudewaternaren niet al te laag op de
ranglijst belanden. VVC immers stond
net onder de thuisploeg en was daarmee
een bedreiging voor de 4e positie van
onder. Een soort ‘zespuntenwedstrijd’
was het derhalve. De wedstrijd kwam
aarzelend op gang en echte scoringsmogelijkheden waren meer dan schaars.
Pas toen de gastheren aan een doelpunt
begonnen te denken en doelman
Wesseling zich had onderscheiden in
confrontaties met Sven Rietveld (schot)
en Menno Venhof (inzet op aangeven
van Rietveld), waren het de bezoekers
die het doel wisten te vinden. Balverlies
aan de rechterzijde van het middenveld
kreeg aan VVC-zijde een vervolg over
hun rechterflank en daarmee was de
snelle en behendige Da Cruz niet alleen
zijn directe opponent Djardo Boele te
slim af, maar ook wist hij Arnold de
Ruijter te verschalken met een schot in
de verste hoek; 01- (19e min).
Het voetbal dat de FC Oudewaternaren
vervolgens op de mat legden verdiende
bepaald niet de schoonheidsprijs, maar
had niettemin tot gevolg dat er sprake
was van een veldoverwicht.
De aanvalsopzetten waren echter te
omslachtig en te weinig doelgericht en
ontlokten de toeschouwers de nodige
zuchten. Doelman Thierry Wesseling
kon de pogingen om te komen tot op
zijn minst een gelijkmaker in de kiem
smoren, zij het dat hierbij wel enig
fortuin kwam kijken. Zo kwam hij in de
28e minuut goed weg bij een poging
van het duo Goes/Rietveld en
4 minuten later bij een tegendraadse
koppoging van Ivo Anbergen.
Scheidsrechter Van Vugt had voor de
rust nog een gele kaart over voor het
optreden van VVC-verdediger Ajay
Milha die Sven Rietveld de doorgang al
te nadrukkelijk versperde.

zestien en schoot van dichtbij snoeihard
richting doel, waarbij doelman Vianen
de bal uitstekend pareerde. In de 21e
minuut kwam Vianen opnieuw geweldig
in actie. De inzet van Luciano werd door
de goalie prima gekeerd en in de
rebound werd de bal hoog
overgeschoten. Voor de rust kreeg
Montfoort nog wat kleine
mogelijkheden, maar die werden gestopt
door de doelman van Papendrecht of
overgeschoten. Het thuispubliek snakte
naar meer en hoopte dat de tweede
helft verandering en meer kijkplezier zou
brengen.

Rijntjes

Dat viel erg tegen, want pas laat in de
tweede helft kreeg Montfoort bij een
scrimmage in het strafschopgebied een
goede mogelijkheid, maar Papendrecht
wist de bal ternauwernood weg te
werken. Even later kregen ook de
bezoekers een kans waarbij
Beemsterboer rakelings naast schoot.
Een kwartier voor tijd leek Montfoort
alsnog op voorsprong te komen.
De tribune veerde op want een van
rechts als voorzet bedoelde bal leek over
de Papendrecht doelman te gaan, maar
Roy Rijntjes wist met een uiterste
krachtinspanning de bal met de
rechterhand uit zijn doel te tikken.

Venijn in de staart
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‘Zespuntenwedstrijd’

door Joop Kurver

Moordrecht
Wedstrijdbal:

Griffioen met een schot van buiten de
zestien voor de 3-1 (68e minuut).
De fusieploeg uit Nieuw-Vennep deed
nog enkele pogingen zich terug te
knokken in de partij, maar buiten een
voorzet die onaangeroerd door het strafschopgebied van de thuisploeg vloog
wisten zij de greep op de wedstrijd niet
te herwinnen. Uiteindelijk bereikte FCO
nog de hoogste score van dit lopende
seizoen en wisten Menno Venhof (4-1,
82e min) en Laurens de Vor (5-1, 90e
minuut) hieraan hun bijdrage te leveren.
Tot grote hoogte kwamen de
Oudewater-spelers echter niet en in de
rust zag het er bepaald niet naar uit dat
er alsnog een ‘klinkende overwinning’
zou worden behaald.

Saai en inspiratieloos duel onbeslist

Bij winst op Papendrecht, de nummer
negen van de competitie, zou Montfoort
zicht hebben op de vijfde plaats van de
ranglijst. Reden genoeg om er vol tegen
aan te gaan en de punten binnen te
halen. Papendrecht had echter andere
snode plannen en wilde ook graag
hoger in lijst komen. Even over halfdrie
floot scheidsrechter dhr. Danny van
Helden voor aanvang van de wedstrijd.
Hij zou uitstekend fluiten en had het
duel volledig onder controle.

BOUWEN AAN KWALITEIT
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Bart Roelofs wordt in de mangel genomen door twee Papendrecht spelers
(voor meer foto’s, zie: www.kijkopijsselstreek.nl).

In de 84e minuut kreeg Montfoort nog
een corner die goed ingeschoten werd
door Daan v. d. Poll. In de doelmond
werd de bal slecht weggewerkt en kon
Bart Roelofs de bal van dicht bij
inschieten. Rijntjes stond echter op de
juiste plaats en anticipeerde uitstekend
op de inzet van de spits. Papendrecht
kreeg in de slotminuten nog een
geweldige kans, maar de snelle Luciano
kreeg naar een prima voorzet de bal niet
achter Vianen. Beide ploegen leken
tevreden toen arbiter Van Helden het
duel na negentig minuten beëindigde.
Montfoort zal volgende week in de
uitwedstrijd tegen Almkerk met een
gemotiveerder plan moeten aantreden
om een beter resultaat te boeken en te
blijven meedoen in de subtop.
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Hét adres voor:

BAANT VOOR U DE WEG ....

LOONBEDRIJF EN KRAANVERHUUR

Gerard Coljé
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Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

Wij hebben werk voor een

• Trekkerchauffeur
en voor een

• Machinist voor mobiele kraan
(liefst met ervaring)

Ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden.
Wij doen alle voorkomende grond-, graaf- en rioolwerkzaamheden; verhuur van
mobiele/rupskranen, trekkers en dumpers; het snipperen van hout; frezen van
boomstronken en diepladertransport.
Wij bieden een goed salaris en een bedrijfsauto.
Voor sollicitatie:

G. Coljé,
Zuid-Linschoterzandweg 63, 3425 EN Snelrewaard
T 0348-564710 of 06-51596410 E gerardcolje@gmail.com

Kerstkaarten
Bel en vraag naar onze boeken met een
uitgebreide collectie Kerstkaarten.
Wij bezorgen deze graag bij uw bedrijf of huis.
Maak uw keuze en wij verzorgen de rest.
Liever een eigen ontwerp?
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf,
gespecialiseerd in trekkers, werktuigen en stalinrichting.
Wij zijn op zoek naar:

MEDEWERKER werkplaats

0348-561478

Wij zorgen er voor dat
u een juiste indruk
achterlaat!

en/of (servicewagen)

- Doorgroeien naar chef werkplaats
- Liefst in bezit van BE-rijbewijs
- Geen 8-5 mentaliteit
- Ervaring in landbouwmechanisatie is een must
- Goede contactuele vaardigheden
- Stressbestendig
- Commerciële instelling
- Positieve uitstraling
Vragen of sollicitatie t.a.v. dhr. A. Verburg,
telefoon 0348-500700 of 06- 55 89 88 87
arjan@verburgwaarder.nl

WWW.VERBURGWAARDER.NL
:
VAN STUDIE
GESWITCHT? TUSSENJAAR?
Brink Licht zoekt

SALES SUPPORT MEDEWERKER
Functie taken:
• Ondersteunen van verkoop binnendienst
• Aanmaken van artikelen in computersysteem
• Artikelonderhoud en prijzen aanpassen
• Communicatie met leveranciers
• Ondersteunen van logistiek
Profiel:
• Zorgvuldig en secuur werken is een must
• Ervaring met computers
• Goede kennis van Engelse taal
• Ervaring met een fotobewerkingsprogramma is een pre
Salarisindicatie: afhankelijk van ervaring en opleiding.

Over iets anders
onderhandelen dan:
‘Wat gaan we eten vandaag?’
Vacature

Collections officer
Wij zijn Ultimoo. Het snelst groeiende
incassobedrijf van Nederland, gevestigd
in Woerden. Sinds 1997 werken wij op
een innovatieve manier naar een respectvolle afhandeling van openstaande
facturen. Zoek jij een leuke baan met
uitdaging en perspectief voor minimaal
16 uur per week? Onze functie van

Wat heb jij te bieden
• Goede beheersing
Nederlandse taal
• Communicatieve
vaardigheden
• Sociale vaardigheden
• Assertiviteit
• Je wilt mensen helpen
en klanten graag goed
te woord staan

Wat bieden wij
Functie inhoud
• Marktconform salaris
• Vakgerichte opleidingen
• Verantwoordelijk en
zinvol werk
Adviseren
• 100 leuke collega’s
Mailen en appen
• Mogelijkheid voor
Onderhandelen
een carrière
Klant contact
• Collegiale werksfeer

Solliciteren? Graag!

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

Mail naar hr@ultimoo.nl
en stuur je motivatie en CV.
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)

Collections Officer is ideaal te
combineren met andere bezigheden.
Je onderhandelt over openstaande
facturen en hebt veel contact met
klanten. Je zoekt samen naar een
oplossing, denkt mee en leert onthe-job. Word jij deel van ons leuke
team met meer dan 100 collega’s?
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VERTROUWDE ZORG DICHT BIJ HUIS

OOK EEN AFSPRAAK
MAKEN IN GHZ LOCATIE
SCHOONHOVEN?

GHZ LOCATIE
SCHOONHOVEN
De GHZ Locatie Schoonhoven biedt zorg dicht bij
huis. In het Gezondheidscentrum Schoonhoven aan
de Oranjeplaats houden verschillende specialismen
iedere week spreekuur.
Daarnaast kunt u iedere maandag en donderdag
terecht voor bloedprikken en het inleveren van

materialen voor laboratoriumonderzoek (bijvoorbeeld
urine of ontlasting).
In het Gezondheidscentrum werken we nauw
samen met de drie Schoonhovense huisartsen;
Huisartsenpraktijk Van der Gaag, Huisartsenpraktijk
Hollands en Huisartsenpraktijk Oteman. Alle zorg
onder één dak dus voor inwoners van Schoonhoven
en omgeving. De lijnen voor overleg zijn hierdoor
kort en dat komt de zorg natuurlijk ten goede. GHZ
locatie Schoonhoven is gemakkelijk bereikbaar en er is
voldoende gratis parkeergelegenheid.

MOOI OVERZICHTELIJK EN LEKKER DICHTBIJ

SPREEKURENROOSTER
Voor vrijwel alle specialismen kunt u terecht op
de GHZ locatie Schoonhoven. Bekijk het actuele
spreekuren- en onderzoekrooster op
www.ghz.nl/schoonhoven.

Vanwege problemen met de nierfunctie komt
meneer Noorlander met regelmaat bij een internistnefroloog van het GHZ in Schoonhoven.
Meneer Noorlander: “De regiolocatie in
Schoonhoven is lekker dichtbij voor mij. Vijf minuten
wandelen en ik ben er al.” Internist Daphne IJpelaar
helpt hem door zijn nierfunctie, bloeddruk, dieet
en medicatie in de gaten te houden. Zo kunnen ze
op tijd inspelen op veranderingen en complicaties
verminderen. Daphne IJpelaar: “Omdat patiënten
regelmatig gezien moeten worden is het prettig als
dat dicht bij huis kan. Vooral bij slechte mobiliteit
kan dit veel stress voorkomen. Deze regiolocatie
is overzichtelijk en de huisartsen zitten in hetzelfde
gebouw.” De regiolocaties van het GHZ bieden

U kunt een afspraak maken door te bellen. Dit kan
van maandag t/m vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur,
via telefoonnummer: (0182) 50 50 87. U heeft voor
het maken van een afspraak een verwijzing van uw
huisarts nodig.

DAAROM GHZ LOCATIE
SCHOONHOVEN

persoonlijke zorg op een laagdrempelige manier.
Meneer Noorlander: “Ik word hier altijd netjes op tijd
geholpen, er zijn bijna geen wachttijden.”

Locatie Schoonhoven
Tel: (0182) 50 50 87
Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

• De beste zorg dicht bij huis
• Onder één dak met de huisartsen,
dus een snelle en goede afstemming
• Uitgebreid aanbod van spreekuren
• Kleinschalig en overzichtelijk
• Gemakkelijk bereikbaar
• Gratis parkeren

Altijd op de hoogte blijven?
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda
en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis

