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Burgemeester Wim Groenweg
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
IJspret voor Oudewaterse scholieren
Jaaroverzicht in beeld
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Toptalentenconcert in Haastrecht
Jeugdsportverkiezing Oudewater 2019

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

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

Ruim 900 Montfoortenaren op zoek naar
kindje Jezus tijdens Herdertjestocht
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Kerstnummer
Voor u ligt een dubbeldik
kerstnummer van De IJsselbode.
Met overpeinzingen van lezers en hun persoonlijke
kerstgedachten en de manier waarop zij het kerstfeest vieren.
De komende kerstweek kunt u op vele plaatsen en tijden terecht
voor een dienst, een mis of een muzikale kerstviering.
Overstelpend veel moois kunt u gaan bekijken en beluisteren,
met een warm onthaal door de organiserende kerken en verenigingen.
Verder vindt u in deze krant het tweede deel van het
Kerstballenbeeldenspel, om op een rustig moment tijdens
de feestdagen op te lossen. Wie weet valt u hieree in de prijzen...

Bob, Els en Lizelot alias Jozef, Maria en kindje Jezus in de kerststal bij eindpunt De Rank.
Honderden mensen deden afgelopen zaterdagavond mee aan de
Herdertjestocht in Montfoort. In groepen van 50 trokken de deelnemers
langs de verschillende scénes uit het Kerstverhaal in hun zoektocht naar het
kindje Jezus en zijn ouders Jozef en Maria.
Startpunt was dit jaar de r.k.-kerk.
In de kerk werd iedereen warm onthaald
en volgde korte uitleg van de speurtocht.
De bedoeling was letters te verzamelen
die op sterren geschreven waren,
onderwijl genietend van de verschillende
kerstscénes uit het kerstverhaal.
Van de verre wijzen uit het Oosten
tot de herders in het veld. Iedereen wist

te vertellen dat er iets bijzonders aan de
hand was, hetzij door woord hetzij door
lied. Een koning die geboren was, maar
waar? Dat was wat de gemene Koning
Herodes wel wou weten, en wat hij zo
slim aan de wijzen wou ontfutselen.
“Jullie gaan mij wel helpen toch?”,
vroeg hij. “Niet doen hoor”,
waarschuwde de dienstmeid die al de

door Sjoukje Dijkstra

hele avond de straat aan het vegen was.
Terwijl de mensen wachtten om te
mogen vertrekken, klonken er mooie
kerstliedjes en genoten mensen zichtbaar
van de sfeer in de r.k.-kerk. Het wachten
duurde sommige kinderen iets te lang en
een paar konden het niet laten om
eventjes aan de diertjes en de figuren te
komen in de kerststal. “Mama, heb je
een muntje?” “50 cent moet erin”, aldus
een kind bij het kersstalletje. Bij een
kleine donatie wiebelde het hoofd van de

Linschoterloop 2019;
ook dit jaar happening zonder weerga

door Gerard van Hooff

De verkeersregelaar die op het keerpunt bij de Haardijk, waar ongeveer
4,5 kilometer achter de schoenen ligt, kon zich niet heugen zo’n lange sliert
halve marathonlopers aan zich voorbij te hebben zien lopen. Het was een schier
eindeloze rij die van hem vrije doorgang kreeg. Niet dat hij daarvoor streng
diende op te treden. Het aantal toeschouwers dat op die locatie applaudiseerde
voor de passanten bedroeg een tiental. De reacties van de lopers die zich op die
plek al aangesloten hadden bij de groep van hun dromen waren uiterst positief
en getuigden zichtbaar van waardering. Bijna 2000 lopers passeerden en
slechts een loper gaf er op deze plek de brui aan en sloeg rechtsaf. De regelaar
van dienst kon zich per fiets richting Linschoten (centrum) begeven waar iedere
hand nodig was. Het was zijn 42e optreden bij deze landelijk bekende loop.

Topografie

De toeschouwers in de finishstraat
konden van een nieuwigheidje
genieten.. Als innovatie was daar een
enorm scherm geplaatst, waar, op basis
van de door de deelnemers gedragen
chip, de naam, woonplaats en tijd
werden geprojecteerd. Voor wie zich
verveelde en naar zijn gevoel te lang
moest wachten op de binnenkomst van

hun favoriet was dit de gelegenheid de
aardrijkskundige kennis dan wel de
topografie van Nederland nog even op
te halen.
Een heldenontvangst was velen deel.
Niet alleen de speaker spoorde de lopers
aan er nog een sprintje uit te persen,
ook familieleden en vrienden lieten zich
luidruchtig horen. De betreffende lopers
hadden zich vaak zo ingespannen dat zij

Latere winnaar Cameron Milne aan de leiding van de aanvankelijke kopgroep.

De redactie en de medewerkers van De IJsselbode
wensen u een prachtige en gedenkwaardige kerst
en een heel mooi 2020!
engel op en neer. “Kijk, hij zegt dankjewel”, aldus de mama van de jongen.
Na vertrek zat de vaart er wel gelijk goed
in. De wijzen keken door een sterrenkijker
en vonden een ster. “Die had ik net in de
auto ook al gezien”, aldus een van de
jongste deelnemertjes.
Nu de ster gevonden was, kon er gelijk
doorgelopen worden richting de molen,
De Valk, waar groep na groep ontvangen
werd met mooie kerstliederen. De route
was overal verlicht; van waxinelichtjes tot
vuurfakkels en een enkele vuurkorf.

vervolg op pagina 20

de uitdelers van de medailles compleet
over het hoofd zagen.

Ereboogje

Voor sommige lopers was er een
bijzondere ontvangst. Zoals voor de
Woerdense burgemeester Viktor
Molkenboer die als lid van het team
‘gemeentefunctionarissen’ op een door
zijn collega’s van Lopik (De Graaf) en
Montfoort (Van Harskamp) gevormde
ereboog kon rekenen. Achter De Vaart
was het een drukte van belang, maar de
organisatie wist er raad mee en zorgde
voor een gestroomlijnde aanpak.
Veel tenten en zelfs een houtvuur in een
vat waren voorhanden om voor de eerste
opvang te zorgen. Daarna was de route
naar de verschillende sportaccommodaties
en/of de kantines beschikbaar.

Halve marathon

Bij de wedstrijd over 21 kilometer 1855 deelnemers haalden de eindstreep
- was al snel een kopgroep van een
zestal lopers gevormd. Onder hen
Cameron Milne en twee leden van het
Utrechtse Hellas, Guus Reijngoud en
Lars Cazander. Een dun oostenwindje en
een bij vlagen miezerig regentje mochten
de lopers niet deren. Met een tempoversnelling sloeg Milne een gat dat hij
langzaam maar zeker uitbouwde tot een
voorsprong van 42 seconden bij de
finish, waar de beide Hellas-lopers om
de tweede plaats mochten strijden.
Milne eindigde in een tijd van 1.07.46
Reijngoud werd tweede en Cazander
-winnaar in 2015- in dezelfde tijd derde.
Bij de dames ging de winst naar
Marije Geurtsen. Ook zij had vroegtijdig
de benen genomen en finishte solo in
een tijd van 1.19.21.

Lees het laatste
nieuws over Hospice
Oudewater op de
achterpagina.
Wij wensen u hele
fijne feestdagen en een
gezond 2020!

IN VERBAND MET DE JAARWISSELING
ZAL ER DE KOMENDE WEEK
GEEN IJSSELBODE VERSCHIJNEN
HET KANTOOR ZAL BEPERKT BEMAND ZIJN.
WE ZIJN WEL TELEFONISCH EN VIA DE MAIL BEREIKBAAR

DE EERSTVOLGENDE IJSSELBODE
VERSCHIJNT OP
DINSDAG 7 JANUARI 2020

12 maanden zwemmen nu mogelijk
zonder meerkosten voor de
inwoners van Oudewater.

Stichting
Stich
Sti
ch g Beheer
Beh
Zwembad Oudewater

SBZO heeft op 3 december een presentatie voor de
gemeenteraad gehouden. Deze is nu ook voor u
beschikbaar op WWW.DROOGZWEMMEN.NL
Wilt u onze actie steunen? Schrijf u direct in!

Uitslagen op pagina 30
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Evenementenkalender
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:
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HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Wo 25:10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
Do 26: 10.00 uur Prop. A.C. Borsje
Zo 29: 10.00 uur Ds. J.A.W. Verhoeven
18.30 uur Ds. G. Lustig
Di 31: 19.30 uur Ds. J.J. van den End
Wo 1: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
Zo 5: 10.00 uur Kand. T. Overbeeke
18.30 uur Ds. J.J. van Holten

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 25:09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. J.W Hooydonk
Do 26: 09.30 uur Kerstfeestviering
Zo 29: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. P. Baas
Di 31: 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Wo 1: 10.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 5: 09.30 uur Ds. P. Nobel
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Di 24: 20.30 uur Pastor Bernard Höfte
Wo 1: 10.30 uur Diaken Gerard Vaneker

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Wo 25:10.00 uur Gezinsdiens
Zo 29: 10.00 uur John Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 25:09.30 uur Ds. Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. Ds. A. Simons
Do 26: 09.00 uur Ds. Ds. A. Simons
Zo 29: 09.30 uur Ds. Ds. A. Simons
16.00 uur Prop. A.M. Mourik
Di 31: 19.30 uur Ds. Ds. A. Simons
Wo 1: 09.30 uur Ds. Ds. A. Simons
Zo 5: 09.30 uur Ds. L.M. Jongejan
16.00 uur Ds. G. Herwig
PROTESTANTSE GEMEENTE
Di 24: 22.00 uur Ds.M.A.Verstoep
Wo 25:10.00 uur Ds.M.A.Verstoep
Zo 29: 16.00 uur Ds.M.A.Verstoep
Di 31: 19.30 uur Mw. N. Rijneveld-Schep
Zo 5: 10.00 uur Ds.M.A.Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Di 24: 17.30 uur Kerstavond Gezinsviering
19.45 uur Diaken Gerard Vaneker
22.00 uur Pastor Bernard Höfte
Wo 25:10.00 uur Pater Henny Slot mhm
Do 26: 11.00 uur Kindje wiegen
Zo 29: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt
Di 31: 19.00 uur Woord en Communie
Wo 1: 11.00 uur Pater Herman Wijtten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Wo 25:09.30 uur Ds. J.J. van den End
Do 26: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 29: 09.30 uur Ds. P. Vermaat
18.30 uur Ds. W.F. Jochemsen
Di 31: 19.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Wo 1: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 5: 09.30 uur Ds. D.M. van de Linde
18.30 uur Kand. A.M. van Mourik
PROTESTANTSE GEMEENTE
Di 24: 18.30 uur Kinderkerstfeest
21.00 uur Ds. R. de Koning Gans
Wo 25:10.00 uur Ds. K. Burger
Zo 29: 10.00 uur Ds. A. Admiraal
Di 31: 19.30 uur Ds. P.M.W. van der Schans
Zo 5: 10.00 uur Mw. E. Klok

3
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BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 29: 10.00 uur Hoite Slagter
Zo 5: 10.00 uur Piet Stolk
OUD KATHOLIEKE KERK
Di 24: 20.00 uur Kerstnacht
Zo 5: 09.30 uur Eucharistieviering

5

6

Oudejaars Klaverjassen in Haastrecht
Dinsdag 31 december om 14.00 uur sluiten we het jaar weer af met een
gezellige oudejaars klaverjasmiddag in Theater Concordia Haastrecht.
Deze middag wordt traditiegetrouw georganiseerd door de klaverjasvereniging
‘Onder Ons’ uit Haastrecht.
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. De oudejaars klaverjasmiddag begint dinsdag 31 december om
14.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl, te koop in
Grand Café Concordia op werkdagen vanaf 17.00 uur en op de klaverjasmiddag zelf,
indien de middag nog niet is uitverkocht (check hiervoor de website).

Voor meer informatie kunt u terecht
bij Wob Scholtens, tel. 06-39137886
of bij Arnold de Beus, 06-37605880
of stuur een mail naar
knopentoernooi@gmail.com
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Op zaterdag 7 december 2019
ROAN Julian
zoon van Arjan Spruit
en Danielle Janmaat
broertje van Vajen
Barwoutswaarder 69
3449 HJ Woerden

HAASTRECHT

Live op zondag: Nieuwjaarseditie met Tess et les
Moutons. Vanaf 15.00 uur in Theater Concordia*.
Tess en haar Moutons halen op bezielde wijze een
klein stukje van ‘la vie parisienne’ naar Nederland.

HAASTRECHT

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Vrouwen van Nu
met een kleurenstyliste. Vanaf 20.00 uur in het
Zalencentrum, Westsingel 2. Uiteraard is er op deze
eerste avond in het nieuwe jaar de gelegenheid
elkaar een goed jaar toe te wensen. Daarna vertelt
kleurenstyliste Anja van de Laan over ‘Stijl in zicht’
voor iedereen die het beste uit zichzelf wil halen.
Kleuren spelen een belangrijke rol in ons leven. Elke
kleur heeft zijn specifieke karakter. Het dragen van
kleuren heeft invloed op jezelf en je omgeving.
Kleuren vertellen over hoe je in het leven staat en
hebben invloed op je gedrag en gedachten. Sommige
kleuren draag je graag en er zijn kleuren die je niet
draagt of nog nooit gedragen hebt. Wat dit voor jou
betekent, krijg je op deze avond te horen. Toegang:
Gratis voor leden en belangstellenden.

OUDEWATER

Koffieochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw
De Rank, Noorder-Kerkstraat. Deze is voor iedereen
toegankelijk. Heeft u zin in een praatje, kop koffie of
wilt u er gewoon even uit, weet u welkom.
Mocht u een taxi nodig hebben bel dan de vrijwillige
hulpdienst: mevr. Seine, 0348-563898.

OUDEWATER

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

OUDEWATER

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

MONTFOORT

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

OUDEWATER

Stardusters, een Neil Young tributeband.
Vanaf 20.15 uur bij de Stichting LiBel in Dorpshuis
De Vaart. Kaarten via eventbrite.nl.

LINSCHOTEN

The Doggy Few. Vanaf 21.00 uur in Zalencentrum
St. Joseph. Een enthousiaste, dampende Ierse
feestband met alles in huis voor een avond boordevol
Ierse (en ook Schotse) muziek! Wat ‘The Dogs’
bijzonder maakt, is de moderne benadering van de
Ierse deunen in de combinatie met bekende liedjes in
een nieuw, vlot jasje... het authentieke ‘pubgeluid’.....
en bovenal het enthousiasme op het podium!!!
Vrolijke dansmuziek, zoals jigs en reels. Dit is een
Ierse avond, zoals een Ierse avond hoort te zijn.
Informatie en kaarten ( € 15.00) reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl en aan de zaal.

MONTFOORT

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

LEGO bouwdag. Vanaf 14.00 uur in Theater
Concordia*. Tussen 14.00 en 17.00 uur ben je van
harte welkom om met een bijna oneindige
hoeveelheid LEGO te bouwen. Laat jouw LEGO-talent
zien en wie weet win je zelfs wel een mooie prijs met
jouw LEGO-bouwwerk!

WOENSDAG

Bridgeclub Montfoort Knopentoernooi
Op zaterdag 11 januari 2020 organiseert Bridgeclub Montfoort voor de
29e keer het inmiddels bekende knopentoernooi. Door de opzet van de drive
(het resultaat van de ochtend is bepalend voor de lijn waarin er ‘s middags
wordt gespeeld) is deze uitermate geschikt voor zowel de gevorderde als minder
gevorderde bridger.

OUDEWATER

MAANDAG

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Wo 25:09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. J.H. van Dalen
Do 26: 10.00 uur Jeugddienst
Zo 29: 09.30 uur Ds. J.R. Volk
18.30 uur Ds. J.J. Mulder
Di 31: 19.30 uur Ds. C. Boele
Wo 1: 09.30 uur Ds. C. Boele
Zo 5: 09.30 uur Ds. F. Hoek
18.30 uur Ds. J. Westland

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

ZONDAG

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Di 24: 18.30 uur Gezinsviering
21.00 uur Kerstviering
23.00 uur Kerstviering
Wo 25:10.00 uur Woord en Communie
Do 26: 11.00 uur Kindje wiegen
Zo 29: 10.00 uur Woord en Communie
Di 31: 19.00 uur Oudejaarsviering
Wo 1: 10.00 uur NIeuwjaarsviering

Dinsdagavond 24 december is in de PKN Gereformeerde kerk van Waarder,
Dorp 24, weer de traditionele kerstnachtdienst.
De dienst, geleid door dominee Jeroen de Jong, start om 22.00 uur.
We zingen traditionele kerstliederen en Erika van Waardenburg speelt op de harp.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van
warme chocolademelk of glühwein.
U bent van harte uitgenodigd! www.pknwaarder.nl

0348-563940
0182-502986

HAASTRECHT

VRIJDAG

Kerstnachtdienst ‘Een goed verhaal’

Naast de uitstekende verzorgde lunch,
zullen er prijzen (in natura) zijn voor de
spelers die ‘s middags in de hoogste lijn
spelen, maar ook voor de winnaars van
de andere lijnen. Inschrijving kan tot
3 januari 2020.
Het maximaal aantal paren is 98,
dus wacht niet te lang!
De drive wordt gehouden in
Zalencentrum St. Joseph,
Heiliglevenstraat 4 te Montfoort
Het toernooi start precies om 09.30 uur
en de prijsuitreiking wordt verwacht
rond 17.00 uur.

Repair Café / Historisch Café / SWOK. Iedereen is van
harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun
kapotte spullen naar Theater Concordia te komen,
om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs
weer in orde te maken. In dit Repair Café willen we
specifiek aandacht schenken aan fietsverlichting.

-

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

MONTFOORT

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

HAASTRECHT

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

HAASTRECHT

WOENSDAG
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DRUKKERIJ

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

HAASTRECHT

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

HAASTRECHT

DONDERDAG

16
Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Filmavond: Bohemian Rhapsody.
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*.
Bohemian Rhapsody volgt het verhaal van de Britse
band Queen met de legendarische leadzanger
Freddie Mercury als middelpunt. Velen noemen dit de
beste film ooit! Je moet hem gezien hebben.

HAASTRECHT

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl
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Het ‘hout’ een keer op…

Terwijl Els’ lichaam haar steeds meer,
meer EN nog meer in de steek liet,
is mijn Elsje op “wereldreis” gegaan.
Na 12 maanden en 9 dagen strijd,
tegen een voor haar niet te overwinnen
ziekte, is vredig en rustig van ons heengegaan

Zijn bijzondere humor,
kracht en markante uitstraling
dragen wij met ons mee.
Opgewekt en zorgzaam,
nooit vragend, nimmer klagend,
altijd stil dragend.
Moedig ging je door,
steeds weer, tot op het moment,
het wilde niet meer.

Els Scheepbouwer

Hendrik van de Haar
Henk
* 11 december 1934

Lopik

† 19 december 2019

Ted van de Haar-Verweij
Erik & Jacqueline
Ilse & Maurits
Rick

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Henk en
ons te condoleren op vrijdag 27 december van 19:00 tot
20:00 uur in de ontmoetingsruimte van de Brugkerk,
Lopikerweg Oost 57 te Lopik.

Hendrik Hagoort

Henk
* Papekop,
28 april 1935

† Oudewater,
17 december 2019
Gerda
Judith en Arco
Marle, Thom

Woerden,
15 december 2019
Hans van Kuik
Familie Scheepbouwer

Correspondentie:
Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Hans van Kuik
Heiliglevenstraat 2
3417 HL Montfoort

Waldo & Paula
Hylke
Jelmer

Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
nemen wij afscheid van mijn man, onze vader en opa

Elisabeth
Utrecht,
3 november 1958
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René
Koningin Julianastraat 5
3421 JA Oudewater
De crematie heeft op zaterdag 21 december
plaatsgevonden.

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

De crematie heeft zaterdag 21 december
plaatsgevonden in het crematorium
Noorderveld te Nieuwegein.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 28 december
om 11:00 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend begeleiden wij Henk naar zijn laatste
rustplaats op de Hervormde begraafplaats te Jaarsveld,
Lekdijk Oost.
Na afloop vinden wij het fijn om herinneringen te delen
met elkaar in het Verenigingsgebouw te Jaarsveld,
Kerkstraat 5.
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans t.a.v. Familie v.d. Haar
Blokland 66, 3417 MP Montfoort

Juist nu zoeken mensen
naar een lichtpuntje groot of klein.

Met verdriet hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

Els Scheepbouwer
Els was sinds 1997 werkzaam in het UMC Utrecht.
Zij begon als medisch administratief medewerker
op de polikliniek kaakchirurgie en bijzondere
tandheelkunde en vanaf 2011 werkte Els
als coördinator administratief medewerker
op dezelfde polikliniek.
Wij blijven haar herinneren als een deskundige,
betrokken en positief ingestelde medewerker
die altijd bereid was om collega’s de helpende hand
toe te steken.

U en ik kunnen dat lichtpuntje zijn…

Wij wensen de familie veel sterkte
met dit grote verlies.

Wij wensen iedereen liefdevolle dagen en
een goed maar vooral gezond 2020 toe.

Namens de raad van bestuur UMC Utrecht
Prof.dr. Margriet Schneider, voorzitter

Annemarie, Marlies, Esther, Ans.

Danielle Verwaal

Wiro van der Werf

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

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 25 december

10.00 Koffiedrinken
Tuinzaal
12.00 Kerstdiner
Tuinzaal
voor bewoners en genodigden
Donderdag 26 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Vrijdag 27 december

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 28 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 29 december

10.00 Koffiedrinken
10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
Wij willen graag een ieder bedanken voor de steun
en de lieve woorden na het overlijden van

Kees Wolswijk
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

Tuinzaal

Maandag 30 december

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Wij hebben dit zeer gewaardeerd.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Oudewater, december 2019

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

Dinsdag 31 december

10.45
14.00
14.15
19.00

Bewegen met fysio
Spelletjes middag
Kook-/bakactiviteit
Oudejaarsavond

Woensdag 1 januari

10.00 Koffiedrinken
Donderdag 2 januari

10.00 Spelletjes
14.00 KBO/PCOB
nieuwjaarsreceptie
14.30 Internetcafé
Vrijdag 3 januari

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

10.00 Koffiedrinken

Gezellige kerstdagen en een
goed en gezond 2020
Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

Trefpunt
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Tuinzaal

Maandag 6 januari

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

Tuinzaal
Tuinzaal

Tuinzaal

Zondag 5 januari

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken

René en Henriëtte Verweij

Tuinzaal
Tuinzaal

JAN UARI 2020

Zaterdag 4 januari
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 7 januari

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater
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Nieuwjaarsconcert

OUDEWATER

Burgemeester Wim Groeneweg

Op zaterdag 4 januari 2020 organiseert Podium Oudewater, zoals ieder jaar,
een Nieuwjaarsconcert. Deze keer komt Jan Kanis met zijn muzikanten
optreden in het Stadhuis van Oudewater.

mijn politieke loopbaan tot dusverre, als
een geschenk.”

Hebt u geen ambitie om de
komende zes jaar in Oudewater
te blijven?

“Zou de vertrouwenscommissie het me
vragen, dan zou ik zo beleefd zijn met ze
in gesprek te gaan. Maar mezelf
aanprijzen, nee. Bovendien weet ik
helemaal niet of ik in het functieprofiel
zou passen.”

Wat zou u willen bereiken,
behoudens uw rol als burgervader
en verantwoordelijke voor de
openbare orde, anders gezegd:
uw voornemens voor 2020?
“Ik zal, ik zei het al, er altijd zijn met een
luisterend oor, met hulp, met troost.
En ik wil de gemeenteraad verzachten.
Ik hou van slagvaardig vergaderen, en
voor bitsigheid is daarbij geen plaats.
Ik ben voor duidelijkheid.
Een ander ding is: beseffen de
Oudewaternaars wel hoe mooi hun stad
is? Zacht gezegd wordt daar in plan en
daad niet altijd even zorgvuldig mee om
gegaan, en ik vind dat de gemeente
bijvoorbeeld in geval van moedwillige
beschadiging van monumenten gewoon
aangifte moet doen.”

Hebt u nog vrije tijd, en hoe
besteedt u die bij voorkeur?

Wim Groeneweg (62), CDA, is
benoemd als plaatsvervangend
burgemeester van Oudewater, en hij
zal dat blijven tot de vertrouwenscommissie een kandidaat voor een kroonbenoeming gevonden heeft, en deze
door de Koning benoemd is.
De komende maanden is Groeneweg
dus Oudewaters burgervader.

Wat betekent kerstmis voor u?

“De betekenis van Kerstmis is bij mij
thuis, heel traditioneel, de boodschap
van het evangelie. Je moet weten: ik ben
Christelijk Gereformeerd opgegroeid in
het besef van verantwoordelijkheid.
Ik maak overigens deel uit van de
linkervleugel van die kerk, met
bijvoorbeeld het stadpunt dat de vrouw in
het ambt moet kunnen, en ik ben er trots
op dat onze gecombineerde
kerkgemeente Vianen- Nieuwegein daar
landelijk de eerste mee is. Wij accepteren
gelijkgeslachtelijke relaties, zoals dat heet,
kortom we zijn Vrolijk Gereformeerd zoals
we dat met enige zelfspot zeggen.

Hoe ziet uw agenda voor die
periode er uit?

“Ook al zal ik in Oudewater niet langjarig
burgemeester zijn, de verbinding met de
medemens, dat is waar het om gaat. Je
moet er als burgemeester op elk ogenblik
staan als iemand behoefte heeft aan
steun en begrip. Voor het ogenblik doe ik
mijn best zoveel mogelijk Oudewaternaars
te ontmoeten en te leren kennen.
Langs de ijsbaan, op de markt, en
vanavond ga ik eten bij De Wulverhorst.”

Wat was voor u het hoogtepunt
van het jaar 2019?

“Mijn benoeming als burgemeester van
Oudewater. Tot 1 januari van dat jaar
was ik burgemeester van Vianen, en bij
de fusie met Leerdam en Zederik was het
regel dat ik daar ontslag zou nemen.
Jarenlang werk je je rot, om het zo maar
eens te zeggen, en dan sta je op je 61ste
ineens met lege handen. Daarom ben ik
trots op mijn benoeming in Oudewater.
Ik beschouw het als een waardering voor

“Ik heb enige tijd geleden mijn groot
rijbewijs gehaald, en bestuur ik wel eens
een bus voor de firma Pouw in Vianen.
Ik ben het afgelopen jaar voor heel wat
schoolreisjes en uitstapjes de chauffeur
geweest, ik vind zo’n grote touringcar
wel een stoer ‘guilty pleasure’.
Hardlopen probeer ik drie keer in de
week te kunnen inplannen, en ik besteed
veel tijd aan gezin en familie. Mijn twee
kinderen wonen in de buurt, en mijn
echtgenote en ik zijn mantelzorgers voor
één van onze ouders, en dat is niet
zomaar een dingetje - naarmate de
situatie minder wordt, neemt het besef
van je verantwoordelijkheid toe.
Ik lees alleen in de vakantie boeken, en
dan graag een dik boek want ik kom er
meestal maar langzaam in op gang.
Thrillers, Dan Brown bijvoorbeeld. Wat
muziek betreft: we gaan regelmatig naar
De Doelen voor een klassiek concert,
een grote symfonie. En in mijn auto heb
ik cd’s met van die monumentale orgelconcerten, dat vind ik heerlijk, om alles
bij te vergeten.”
Ik wens alle Oudewaternaars een
betekenisvol kerstfeest en een
voorspoedig 2020.

Kerstmis in de
St. Franciscuskerk te Oudewater
Ondanks de restauratie van Parochiekerk St. Franciscus wordt er Kerstmis
gevierd en Oud- en Nieuwjaar. Hieronder het programma van de
Geloofsgemeenschap op een rij:
Voorganger is pastor Huub Spaan. Het
Dinsdagavond 24 december om
thema is: “Wanneer is het GOeD?”
18.30 uur

Kerstgezinsviering

Met medewerking van het Kinderkoor.
Voorgangers zijn Werkgroep
Gezinsvieringen en pastor Huub Spaan.
Het thema is: ‘Kerstmis, feest van vrede’.
Dinsdagavond 24 december om
21.00 uur

Kerstviering

Met medewerking van het
Middenkoor XL.
Ook dan wordt het
‘Klein Kerst-oratorium’ van Huub
Oosterhuis opnieuw uitgevoerd.
Voorganger is pastor Huub Spaan.
Dinsdagavond 24 december om
23.00 uur

Kerst Jongerenviering

Met medewerking van het jongerenkoor
o.l.v. Nienke van Lint.

Kerstvieringen
De foto bij het artikel ‘Heel veel
uiteenlopende vieringen in de
St. Franciscuskerk’ in De IJsselbode
van dinsdag 17 december was niet de
juiste. Deze, alhoewel wat mistige,
foto had er moeten staan met van links
naar rechts van de stuurgroep vieren:
Nel de Wit, Harriët Vlooswijk,
Hans van Achthoven, pastoor
Huub Spaan en Leny Boere, met op
de achtergrond het Middenkoor XL
o.l.v. Monique van den Hoogen.

24 DECEMBER 2019

Woensdagmorgen 25 december om
10.00 uur

Woord- en Communieviering

Met medewerking van het Sint
Caeciliakoor waarbij dhr. Frank Burgers
voorganger is.
Gezongen wordt de Mis van Ch.
Gounod, waarvan de Introïtus, het Kyrië
en Gloria.
Het thema is: ‘God wil bij ons wonen’.
Donderdagmorgen 26 december om
11.00 uur

Kindje wiegen

Voor de allerkleinsten. Jozef en Maria én
hun baby doen mee.
Het verhaal van ‘De spin’ wordt gelezen
en uitgebeeld en kinderen mogen
meedoen.
Het kinderkoor o.l.v. Nienke van Lint
gaat hierbij Kerstliedjes zingen.

Donderdagmiddag 26 december van
14.00 tot 16.00 uur

Jan is voor velen geen onbekende, hij
speelde al eens in Oudewater bij het
evenement Pracht aan de Gracht en op
vele concerten in Woerden en omstreken
waar hij een graag geziene gast is.
Jan Kanis speelde in de jaren ‘90 in de
Utrechtse band Moonflower. Deze band
bracht twee albums uit, scoorde twee
hits in die periode en toerde intensief in
binnen- en buitenland. Daarna bracht
Kanis twee Nederlandstalige albums uit
onder zijn eigen naam.

Sinds 2005 speelt en zingt hij in de
band 48Special, een rhythm & blues/
soul-band die zo’n 140 keer per jaar op
de planken staat. Daarnaast is Kanis
regelmatig te vinden in het (inter-)
nationale sessiecircuit. Zo deelde hij
onder andere het podium met Jan
Akkerman, Candy Dulfer, ex-Beach Boy
Blondie Chaplin en de Italiaanse
superster Zucchero Fornaciari.
Kanis was de afgelopen jaren op diverse
albums te horen, onder andere met
The Brooklyn Blues Project en met
rockband Dude. Zijn nieuwe album
‘Lakeside Sessions’ bevat elf eigen songs
die hij ongetwijfeld ten gehore gaat
brengen, evenals repertoire uit zijn
‘Woodstock Tour’ van afgelopen zomer.
Kaarten zijn te koop bij The Read
Shop en de Coop Supermarkt te
Oudewater en te bestellen via de
website www.podiumoudewater.nl

Carola van Duiven
Carola van Duiven heeft ‘zonder geld dingen regelen’ tot een kunst
verheven. Volgens haar is er veel mogelijk, ook als je weinig te besteden
hebt. Zolang je de mogelijkheden maar ziet en durft aan te pakken, vertelt
ze. Carola beheert de
Weggeefschuur. De schuur in
haar achtertuin staat vol met
goede spullen, gedoneerd
door mensen die dit niet meer
nodig hebben. Op haar beurt
geeft Carola deze spullen aan
mensen die het goed kunnen
gebruiken.
Dit jaar maakt Carola
kerstpakketjes voor gezinnen
die weinig te besteden hebben.
Ze stelt de pakketten samen
uit spullen die gedoneerd zijn
aan de Weggeefschuur. Carola doet veel voor anderen. “Ik hoor wel eens:
Carola, wat heb jij een groot hart. Maar iedereen heeft een groot hart.
Je moet het met elkaar doen.”
Op kerstavond gaat Carola naar familie in Schoonhoven. “Het zijn eigenlijk
vrienden, maar het voelt als familie. We eten samen uitgebreid en kijken
terug op het afgelopen jaar. Natuurlijk maken we ook plannen voor het
nieuwe jaar. Op eerste kerstdag zijn we thuis en eten we stamppot in onze
joggingbroek.”
Als je Carola vraagt naar een hoogtepunt dan stroomt haar hoofd over,
vertelt ze. “Ik kan van kleine dingen al heel blij worden. Zo haalden mijn
zoons Koen en Bas laatst een fiets op van het schoolplein. In de stromende
regen kwamen ze aan. Toch hebben ze alle rotzooi die door anderen was
achtergelaten opgeruimd. De lege flessen brachten ze naar de winkel.
Van het statiegeld hebben ze bloemen voor mij gekocht. Daar word ik
heel blij van.”
Verdrietig wordt ze van de manier waarop er met vluchtelingen wordt
omgegaan. “Dat er nu in Griekenland gezinnen in de sneeuw buiten leven.
Dat maakt met echt verdrietig.”
Voor 2020 wenst Carola dat iedereen iets leuks kleins voor elkaar doet.
Een bloemetje voor je buurvrouw of een pannetje soep voor een vriend.
“Geven en ontvangen is heel leuk!”

Open kerk
Zondagmorgen 29 december om
10.00 uur

BLIK op ...

Woord- en Communieviering

Met medewerking van het Middenkoor.
Voorganger zal zijn pastor Janneke
Stam.
Dinsdagavond 31 december om
19.00 uur

WoCo viering

Met medewerking van het Middenkoor,
waarbij de Pastoraatsgroep voorgaat.
Het thema is: ‘Laat ons verandering zijn’.
Woensdag 1 januari om 10.00 uur

Woord en Communieviering

Met medewerking van het St.
Caeciliakoor.
Voorganger is pastor Janneke Stam.

Kerst
Het jaar kent een even aantal weken en dat leidde er toe dat ik een aantal
jaren achter elkaar de oudejaarscolumn heb mogen schrijven. Wegens een
wissel ben ik dit jaar aan de beurt voor een kerstcolumn. En dat vind ik
best wel lastig. Want ik heb steeds minder met kerst. Het feest waarmee
we de geboorte van Jezus herdenken heeft steeds minder en minder een
religieus karakter en is steeds meer een feest van ongebreidelde consumptie
en valse sentimenten. De kerstversiering verschijnt al weken voor
sinterklaas. De televisie staat bol van suikerzoete films en ‘klassiekers’ die
elk jaar voorbij komen. We worden geacht een moeilijk kerstdiner in
elkaar te sleutelen en dat vredig met de familie te nuttigen. Kerstcadeaus
zijn een steeds gewoner fenomeen en worden groter en duurder.
Vrede op aarde!
Die vrede is ver te zoeken op aarde. Een toenemend aantal oorlogen
woedt buiten Europa en verjaagt miljoenen van huis en haard. De wereld
verrechtst in een hoog tempo, ook in Nederland, met alle lelijke
bijverschijnselen als vreemdelingenhaat en bubbels waarin we leven
waarin alle politici en journalisten ‘links’ zijn. Dat is het nieuwe
scheldwoord: links zijn.
Dan toch maar een voorbeeld van waar kerst eigenlijk voor staat en dat ik
las op Facebook. Een vader van een gezin had een groeiende tegenzin in
Kerstmis. Vanwege dat consumentisme. Zijn vrouw besloot op een zeker
moment, dat zij geen cadeau meer voor hem ging kopen. Zij zocht een
goed doel uit, besteedde het geld voor zijn cadeau aan dat goede doel en
hing een envelop in de kerstboom voor haar man waarin zij uitlegde
waarom zij dat doel had gekozen. Het werd een traditie in dat gezin. Toen
hij overleed hingen ook zijn kinderen een envelop in de boom en zetten
die traditie voort.
Ondanks het feit dat het kerstfeest lijkt te zijn overgenomen door de
commercie en weinig nog herinnert aan een vredige witte kerst (ik weet
niet meer wanneer het met kerst voor het laatst wit was) wil ik u toch fijne
kerstdagen wensen. Met degenen die u lief zijn, hopelijk in vrede en
hopelijk ook met een gedachte voor de rest van de wereld, waar het
klimaat guur is in vele opzichten.
Trudie Scherpenzeel
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Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze
waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en afscheid
heeft genomen van alles wat hem dierbaar was, geven
wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zoon,
onze lieve broer, zwager en oom

Hans Kolfschoten
(Broem)

* Oudewater,
24 april 1969

Ed

Vrijdag 27 december is er van 19.00 uur tot 20.00
uur gelegenheid tot condoleren in café De Kroeg,
Leeuweringerstraat 8 te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag
28 december om 16.00 uur in de aula van
crematorium Domstede, Proostwetering 8 te Utrecht.
Aansluitend bent u welkom in café De Kroeg te
Oudewater om met elkaar een borrel te drinken
op het leven van Hans.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Kolfschoten,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Na een intense periode van liefde, geluk en verdriet
is mijn lieve vrouw en maatje, onze lieve moeder,
dochter, schoondochter, zus, schoonzus en tante
overleden.

Ermelinda Anna Cornelia

30 maart 1968

20 december 2019

Jan Boere
Remco
Stefan
Pa en Ma Boere-Spruit
Annie Boere-Steenkamer
Families Boere
Carolien is thuis, alwaar geen bezoek.
Vrijdag 27 december is er van 19.00 tot 20.15 uur
gelegenheid tot condoleren in Uitvaartcentrum
Linquenda, Groene Singel 14 te Schoonhoven.
Het afscheid en de crematie
zullen in besloten kring plaatsvinden.
Op verzoek van Carolien geen bloemen,
maar liever een donatie aan het KWF.
Er staat een collectebus bij de ingang.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Boere
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Corry Roest

&

Carolien Boere

30 maart 1968

20 december 2019

Carolien heeft dapper een ongelijke strijd gestreden.
In dewensen
hele regio
www.andanteuitvaart.nl
www.andanteuitvaart.nl
Wij
u
Altijd
bereikbaar
0348-568241
liefdevolle feestdagen
0348-568241

en wat voelde als een komma
blijkt uiteindelijk een punt

Carolien Boere - Boere

aandacht voor afscheid

ChantalGijssel
van

’was gezellig’
’zie je gauw’
’welterusten’
’ik van jou’

Carolien

Wij zijn dankbaar voor de herinneringen
die wij met haar hebben opgebouwd.

Karen en Marco
Danny en Doreth
Tori

we zwaaien mensen uit ons leven
zonder het vooraf te weten

Veel te vroeg
Veel te jong
Nog niet klaar met leven
Wel klaar met de strijd…

† Oudewater,
20 december 2019
Ton † en Riny Kolfschoten - Muys
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we zwaaien uit zonder te weten
omdat je soms niet weten kunt
Verdrietig hebben wij onverwacht afscheid moeten
nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en onze kleine oma

Aagje Gerda Bakker - van Wijngaarden
sinds 2003 weduwe van Dirk Bakker
* 3 augustus 1930

† 21 december 2019

Kees en Ria
Sabine en Kevin
Bram, Julie
Joyce en Richard
Niek, Daan
Jeannette en Hans
Bouke

in liefdevolle herinnering

Tineke
Vrijdag 27 december is er van 19.00 tot 20.00 uur
gelegenheid tot condoleren in de Hervormde Kerk,
Kerkplein 9 te Haastrecht.
Zaterdag 28 december is er van 10.00 tot 10.30 uur nog
gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde kerk.
Aansluitend vindt om 11.00 uur de uitvaartdienst plaats.
Na afloop begeleiden we ma naar haar laatste rustplaats
op de Algemene Begraafplaats, Provincialeweg Oost 82
te Haastrecht.
~
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Bakker,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Jan, Remco en Stefan, wij wensen jullie veel
sterkte bij de verwerking van het verlies.
Wij zijn er voor jullie.

vermey | uitvaartzorg

Ma Boere
Marry en Hans
Connie en Ronald
Gerda en Marco
Ans en Lambert
Nichten en neven

Bezige handen
en een sterke wil
vielen na een
bewogen leven stil
Zaterdag 21 december j.l. is overleden onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder

Wilhelmina Theodora Maria Strik-Welters

vermeyuitvaartzorg.nl | T

Veel te vroeg.....
Veel te jong.....

0348471962

Carolien Boere-Boere

Jan, Remco, Stefan en verdere familie,
Wij wensen jullie veel sterkte bij de verwerking
van dit grote verlies.
Vriendengroep Oudewater

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

Wim
Speksnijder

DE IJSSELBODE

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

DAAR GA JE VOOR ZITTEN ....

Willy
* 14 augustus 1924

† 21 december 2019

Weduwe van Frederikus Johannes Strik
Ries en Lianne
Desiree en CJ
Zoey
Yannick en Christina
Stieneke en Rick
Janneke en Carlos
Hylke
Luc en Lieke
Agaath in liefdevolle herinnering
Marlouk en Rens
Suze
Robbin en Roos
Correspondentieadres:
Wilsonweg 30, 2182 LR Hillegom

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal
Op maandagmorgen 16 december kregen wij het verdrietige bericht
dat onze lieve juf en onze betrokken collega

Corry de Bruijn
is overleden.

SchoonheidSSalon
l a pa u w
wenSt u relaxte
feeStdagen
en een Stralend
nieuwjaar

Moeder is thuis in haar kamer in Woonzorgcentrum
Bloemswaard, Garbialaan 3 appartement 53 in
Hillegom.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
zaterdag 28 december om 11.00 uur in crematorium
Duin- en Bollenstreek, Achterweg-Zuid 62 in Lisse.
Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten na de
crematieplechtigheid in de ontvangstruimte
van het crematorium.

Het raakt ons diep. Zij was een enthousiaste juf voor onze kleuters.
Wij zullen haar liefde voor de kinderen, haar luisterend oor naar ouders toe
en haar inzet binnen ons team en de schoolvereniging missen.
Wij wensen haar man en (klein)kinderen Gods liefde en nabijheid toe.
Kinderen, collega’s, OC, (G)MR, RvT
en bestuur van de Eben Haëzerschool in Jaarsveld.

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

Breng op een eenvoudige manier
plezier terug in je leven.
Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl
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Gewijzigde openingstijden feestdagen
De komende weken hanteert de gemeente gewijzigde
openingstijden voor het stadskantoor:
Toch zit soms in het kleine
het grote verborgen...
Herman de Man
1898 - 1946

ter

Nieuwjaarsreceptie gemeente Oudewa

0 tot 18.00 uur
Op vrijdag 10 januari 2020 van 16.0
wjaarsreceptie
nieu
haar
er
houdt de gemeente Oudewat
in het stadhuis aan de Visbrug.
emeester en
U kunt elkaar, de gemeenteraad en burg
n.
ense
toew
r
wethouders een goed nieuwjaa
wjaarstoespraak.
nieu
e
kort
een
Ook houdt de burgemeester
U bent van harte welkom!
Burgemeester en wethouders
en gemeenteraad van Oudewater

Rectificatie artikel teruggave
nieuw afvalinzamelsysteem
In de IJsselbode van vorige week
(17 december 2019) stond helaas
een foutieve tabel verwerkt. In deze
tabel stonden onjuiste gegevens
over de teruggave voor 2020.
Onze excuses!
In onderstaande tabel vindt u de
juiste gegevens.
De overheidsdoelstelling is dat we
in 2020 75% van ons afval scheiden
zodat we jaarlijks maximaal 100 kg
restafval per persoon overhouden.
In Oudewater zitten we op meer

Aantal aanbiedingen
Minicontainer
Van

Tot

Van

Tot

20x

26x

96x

150x

17x

19x

81x

14x

16x

11x

Kerstbomen inzamelen
Op woensdag 8 januari 2020 zamelt de gemeente Oudewater
weer kerstbomen in.
Kinderen kunnen kerstbomen
inleveren
• in Hekendorp
bij de speeltuin aan de
Kolonel Stamfordstraat
tussen 14.30-15.00 uur en
• in Oudewater
bij de Milieustraat aan de
Populierenweg 21
van 17.30 tot 19.30 uur.
Per ingeleverde boom (zonder pot,
kruis of versiering) ontvangen de
kinderen € 0,50.
Er kunnen maximaal 20 bomen per
kind ingeleverd worden.
Dit om het inleveren van kerstbomen
door handelaren tegen te gaan, het
moet een leuke bijverdienste voor
kinderen blijven.
De ingeleverde kerstbomen worden
gerecycled: na versnippering en
bewerking kan dit worden hergebruikt

Maar nog altijd bestaat ruim 70%
van ons restafval uit herbruikbare
materialen. Als we die waardevolle
grondstoffen zoals glas, PMD, papier
en gft nog beter scheiden van ons
restafval, sparen we het milieu.
Meer informatie:
https://www.oudewater.nl/inwoners/nieuws/
nieuwe-jaar-met-nieuw-afvalinzamelsysteem

Afsluiten
containers

Eenpersoons
huishoudens

-

-

95x

€ 5,00

-

66x

80x

€ 10,00

-

13x

51x

65x

€ 15,00

-

8x

10x

36x

50x

€ 20,00

€ 5,00

5x

7x

21x

35x

€ 25,00

€ 10,00

0x

4x

0x

20x

€ 30,00

€ 15,00

Alle ondergrondse en
bovengrondse containers
worden maandag 31
december gesloten
en zullen weer geopend
worden op 2 januari.
De prullenbakken in de wijk
worden door Fermwerk afgesloten
in de laatste ledigingsronde.
Deze zullen in de eerste ronde
weer geopend worden.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Pleintje tegenover
Leeuweringerstraat 10
in Oudewater
het plaatsen van een
holocaustmonument
vanaf 22 januari 2020
tot en met 2 februari 2020,

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

• Oude Touwfabriek 50
in Oudewater
het realiseren van een opbouw
op een aanbouw,
ingediend op: 12-12-2019,
dossiernummer: OLO4757083

APV / Bijzondere wetten
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

als bodembedekker, afdeklaag op
paden in tuinen, parken en wandelgebieden, (stal-)strooisel, compost
of kattenbakkorrels.

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!

dan 50% gescheiden inzameling
dus we zijn op de goede weg.

Meerpersoons
huishoudens

Woensdag 25 december gesloten
Donderdag 26 december gesloten
Woensdag 1 januari 2020 gesloten
Maandag 6 januari open vanaf 10.30 uur

Gewijzigde inzameldatum kerstdagen

Teruggave

Verzamelcontainer

•
•
•
•

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

• Noorder-Kerkstraat 16 en
Kerkplein in Oudewater
het organiseren van een
rommelmarkt op 16 mei 2020,
ingediend op: 16-12-2019,
dossiernummer: 1922993

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

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

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

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

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4728739

APV / Bijzondere wetten
• Tegenover Leeuweringerstraat 10
in Oudewater
het plaatsen van een tijdelijk
holocaustmonument
vanaf 22 januari tot en met
2 februari 2020,
besluit: verleend op 12-12-2019,
dossiernummer: 1922952

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Nieuwjaarsbijeenkomst
vrijdag 10 januari 2020 van 16.00 - 18.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 24 december 2019
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In 2019 is het beeldkwaliteitsplan van Oranje
Bolwerck is goedgekeurd. Een hedendaags
complex dat past in de historische binnenstad.
Het doel: 52 huur- en koopwoningen voor
jong en oud met 62 ondergrondse
parkeerplaatsen . Na goedkeuring van het
bestemmingsplan begint de bouw in 2020.

In 2030 stoot Oudewater 50% minder CO2 uit
dan in 1990. Dit willen we niet alleen, dit moet.
In 2019 hebben we de energieagenda
vastgesteld met o.a. lokale duurzaamheidsinitaiteven en onderzoek naar
grootschalige energieopwekking. Ook gaan we
afval beter scheiden en duurzamer bouwen.

December
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De stedenbouwkundige visie van de
Schuylenburght is dit jaar goedgekeurd. 64
Duurzame woningen voor starters, ouderen
en kwetsbare groepen met de mogelijkheid
voor zorg. In 2020 wordt de visie samen met
de Woningraat en zorgaanbieders uitgewerkt
zodat de bouw in 2021 kan beginnen.

Lekker voor elkaar
ONEN
W

IE
ERG en

ONEN
W

EN

MAX. 4
PER
KLANT

IMAAT
KL

Fijne Feestdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

Biefstuk, kogelbiefstuk, ribeye, entrecôte of
steak

Alle Ariel

combineren mogelijk

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een gezonder, vitalerper
en100 gram
toekomstbestendig Oudewater. Met plannen en visies, zoals bestemmingplannen,
energieplannen, masterplannen, stedenbouwkundige visies en omgevingsvisie zijn o.a.
de noodzakelijke stappen gezet voor de bouw van Tappersheul 3, Schuylenburcht,
Masterplan Binnenstad en het 12-maanden zwembad.

*
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2020 belooft weer een enerverend jaar te worden; er staan veel pannen op het vuur
waarvin iets moois gebrouwen kan en moet worden. We beginnen 2020 met de Klepper:
hoe kan dit mooie gebouw als huiskamer van de stad ingericht worden? Ook gaan
84 _ we
00
gaan op zoek naar een nieuwe burgemeester en begint de bouw van woningen en
wegen. Onze wens voor 2020: dat wij elkaar blijven vinden., zowel online als
_ Dat
25
38offline.
we het gesprek voeren en samenwerken aan ons Oudewater!

1.
1.

14.78 _ 24.98
7.39 _ 12.49
Oudewater

3.
2.

Wij wensen u en de uwen hele fijne feestdagen en een
heel voorspoedig nieuwjaar.
O
D
BA

EGEN
W

W
N Z EM

EN

romig jong, jong belegen of belegen
per 100 gram vers verpakt

Het beeldkwaliteitsplan van Tappersheul 3 is in
2019 goedgekeurd. Een modern, groen en
duurzaam industrieterrein met 3 hectare ruimte
voor bedrijven uit Oudewater. Ook is rekening
gehouden met plek voor een zwembad, sporthal
en skeelerbaan. Het bestemingsplan staat voor
2020 en de bouw voor 2021 in de agenda.
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1.36 _ 1.48
0.68 _ 0.74

Lekker voor elkaar

D
December
ecember

Grolsch pils

krat 16/24 flesjes à 450/300 ml

Iglo
Roerbaksensatie
of Ping & Klaar
2 dozen/zakken
à 340-450 gram
combineren mogelijk

combineren mogelijk
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romig jong, jong belegen of belegen
per 100 gram vers verpakt
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Noord-Hollandsche 48+

stuk kaas
Noord-Hollandsche
48+
romig jong, jong belegen of belegen
stuk kaas
per 100 gram vers verpakt

15.99
Alle authentieke vleeswaren
2 pakjes vers verpakt, combineren
16.89mogelijk
MAX. 4
PER
KLANT MAX. 4

PER
KLANT

8.9916.
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15. 99
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romig jong, jong belegen of belegen
per 100 gram vers verpakt
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Grolsch pils

1. 1.

48

74
0.48
0.3668__1.
1.
68 _ 74
0. 0.

Grolsch pils

Grolsch pils

krat 16/24 flesjes à 450/300 ml

Iglo
2 dozen/zakken
à 340-450 gram
Roerbaksensatie
combineren
mogelijk
of Ping
& Klaar
Iglo
2 dozen/zakken
Roerbaksensatie
à 340-450 gram
of
Pingmogelijk
& Klaar
combineren

2 pakjes vers verpakt, combineren mogelijk

2 pakjes vers verpakt, combineren mogelijk

2 pakjes vers verpakt, combineren mogelijk

Campina of
Optimel kwark
bak 450/500 ml

0.99

1.
1.89
35
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2 dozen/zakken
à 340-450 gram
combineren mogelijk
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Alle authentieke
vleeswaren
Alle authentieke vleeswaren
Alle authentieke vleeswaren

Iglo
Roerbaksensatie
of Ping & Klaar

krat 16/24 flesjes à 450/300 ml

*

*
S
J
I
R
P
S
J
I
E
R
2 HA2eLeVHALLVVEE PPRIJS*

5.

99

8.
8
8.99
8
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Het plan van SBZO plan voor een nieuw
binnen- en buitenbad wordt verder uitgewerkt.
SBZO heeft laten zien dat met dezelfde
jaarlijkse kosten 12 maanden zwemmen
mogelijk is. Het college komt in 2020 met een
voorstel waarin o.a. de financiering van de
grond en bouw verder zijn uitgewerkt.

MAX. 4
PER
KLANT

Biefstuk, kogelbiefstuk, ribeye, entrecôte of
steak

1.
1.

MAANDE

Het plan waarmee de wateroverlast en enkele
straten in de binnenstad worden aangepakt is
goedgekeurd. De Lange Burchwal en
Wijngaardstraat worden met gebakken
klinkers echt onderdeel van de binnenstad.
Parkeren blijft mogelijk in de Wijngaardstraat.
In 2020 wordt het plan uitgevoerd.

2

12

ERNEM
ND

Noord-Hollandsche 48+
stuk kaas

MAX. 4
PER
KLANT

5.

0.2-.
9.50

4 STUKS

99

4 STUKS

4 STUUKKS
S

Coop kersencarrees
of appelflappen

3.64

2-.

1.35
99
4 ST
1.35 1.1.358999 zetfouten en uitverkochte artikelen3.64
Prijs- en assortimentswijzigingen,
voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Campina of
Optimel kwark
bak 450/500 ml

0.
1. 0.

Coop kersencarrees
of appelflappen

2
2-.-.

Campina of Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 23 december t/m 29 december
Prijs- en assortimentswijzigingen,
zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden.
Alle aanbiedingen
zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Coop
kersencarrees
Campina
of
64
Optimel kwark
89
Maximaal 6 actieartikelen per klant.
Aanbiedingen geldig van 23 december t/m 29 december 2019. Week 52. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt
aan de kassa verrekend.
Coop
kersencarrees
64
Optimel kwark
89
bak 450/500 ml
of appelfl
appen
bak 450/500 ml

1.

of appelflappen

3.3.

2019. Week 52. *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 23 december t/m 29 december 2019. Week 52. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Coop
Heijmans
Maximaal
6 actieartikelen
per klant. Aanbiedingen geldig van 23 december t/m 29 december 2019. Week 52. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Joostenplein 35

Coop Heijmans

Coop Heijmans
Coop Heijmans
Joostenplein 35 Joostenplein 35

Joostenplein 35
Advertentie IJsselbode 130x195mm.indd 1

17-12-19 08:35
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Simone Tesink

Benefietconcert Jozefschool

Donderdagavond 19 december gaven
de kinderen van de Jozefschool een
benefietconcert en daarnaast
verkochten zij volop kerststukjes.
De opbrengst hiervan, ruim 1.300

euro, ging naar de stichting
Hartekind.
Iedere klas zong een kerstlied en alle
ouders, opa’s en oma’s mochten komen
kijken. Tevens konden zij een kerststukje

kopen dat hun (klein)kind had gemaakt.
Dit allemaal onder een genot van een
hapje en een drankje.
Hartekind was superblij met het
ontvangen bedrag.

Lichtjesloop LOGO trekt steeds
meer belangstelling
door Aad Kuiper

Al voor het vierde jaar organiseert
Loopgroep Oudewater, LOGO, een
lichtjesloop op een van de trainingsavonden. En ieder jaar komen er
meer en met steeds meer lichtjes
omhangen hardlopers, nordic
walkers en powerwalkers bij.
Maar ook als iemand het gewoon
leuk vindt om met deze loop mee te
doen was deze lichtjesloper welkom.
Bij elkaar waren er deze keer al zo’n
vijftig met lampjes uitgedoste deelnemers.
De hardlopers liepen een andere route
dan de andere twee groepen, maar zo
rond half negen verzamelden ze zich
allemaal rond de kerstboom op de
Markt. Na afloop stond er bij FC
Oudewater voor alle wandelaars naar
verkiezing warme chocolademelk of
glühwein met iets lekkers klaar.
Volgend jaar weer, werd er al geroepen,
en dan is er dus een nieuwe traditie
geboren: Lichtjesloop Oudewater van
LOGO.

In 2019 is Simone Tesink als vrijwilliger in Hospice Oudewater gaan
werken. “Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik vind dat heel mooi
werk. Je bent heel dicht bij mensen.” Ze wil zichzelf niet op de borst
kloppen, maar Simone is
degene die ervoor heeft
gezorgd dat het hospice niet
(tijdelijk) dicht hoeft, nu de
Schuylenburcht wordt
gesloopt.
Simone heeft het mogelijk
gemaakt dat de vrijstaande
villa aan de Kerkwetering
beschikbaar komt voor
Hospice Oudewater.
“Dit moest gewoon
gebeuren!” Door de
fantastische samenwerking
tussen de gemeente, de architect en de bouwbedrijven - ze maken direct
ruimte vrij in hun agenda - is de villa in een mum van tijd verbouwd.
Simone was er, zonder dat dit vooraf de bedoeling was, veel bij betrokken.
“Ik was eigenlijk een soort bouwbegeleider.” In januari 2020 wordt het
hospice officieel geopend. Simone is hier dankbaar voor en hoopt volgend
jaar weer met veel vrijwilligers in Hospice Oudewater te werken.
Als ze naar haar privéleven kijkt is Simone dankbaar voor de mooie
vakanties die ze heeft doorgebracht met haar gezin en families.
“Ook ben ik dankbaar voor mijn drie lieve puberjongens. En dat zij gezond
zijn.” Een hoogtepunt voor Simone: het uitlopen van de marathon van
Rotterdam. “Samen met mijn lieve hardloopvriendinnen. Fantastisch!”
Een dieptepunt? “Ik word er verdrietig van dat er geen klimaatakkoord is
bereikt. Dat er zoveel slimme mensen bij elkaar zijn, en dat het dan niet
lukt om tot een akkoord te komen...”
Kerst betekent voor Simone samen zijn met de mensen die ze liefheeft.
“We zijn allemaal druk met ons eigen leven, het is fijn om echt tijd voor
elkaar te hebben.” Bij Simone thuis geen grote bomen vol lichtjes; dit jaar
is ze op vakantie tijdens de kerstdagen.
“Ik wens iedereen voor het nieuwe jaar veel gezondheid, liefde en warmte
toe. Dat je veel mooi herinneringen mag maken!”

Behoud van de knotwilgen
langs de Lange Linschoten

Het zal velen opgevallen zijn, dat er een politieke lobby aan de slag is voor het
kappen van de knotwilgen aan de oevers van de Linschoten. Reden: restauratie
van de kades zonder bomen is goedkoper.
Langs de rivier de Linschoten stonden 1450 knotwilgen, waarvan er 450 al gekapt
zijn tijdens de noodverordening om het achterstallig onderhoud uit te voeren.
Volgens de regels van Gedeputeerde Staten van Utrecht was er een herplantingsplicht, die tot op heden niet is uitgevoerd. De bomen langs de Linschoten hebben nl.
een beschermde status.
Waarom zijn die knotwilgen zo belangrijk? De Linschoten is ooit gekwalificeerd als het
meest fraaie en unieke plekje in Nederland. Bij het opstellen van de cultuurhistorische
waardenkaart heeft het Bureau Lantschap de Lange Linschoten, met haar
Kwakelbruggen en aan weerzijden de kaden met de knotwilgen, gekwalificeerd als een
‘uniek ensemble’ met zeer hoge status en in haar aanbeveling het gebied aangemerkt
als ‘beschermd gezicht’. Daarnaast is de Lange Linschoten met al haar knotwilgen
van groot belang als fauna voor vogels, vleermuizen en insecten.
Waar elders bomen worden geplant om de CO2 uitstoot tegen te gaan moeten de
wilgen ook om die reden hier behouden worden.
De stichting Hugo Kotestein pleit ervoor om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap
langs de Lange Linschoten centraal te stellen bij de restauratieplannen in de komende
periode, ook als dat iets meer zou gaan kosten.

Oefening Baart Kunst bakt
weer oliebollen
Met Oud- en Nieuwjaar in het
vooruitzicht gaat muziekvereniging
Oefening Baart Kunst uit Driebruggen
traditiegetrouw weer oliebollen
bakken op Oudjaarsdag. Niet alleen
zijn er oliebollen te koop maar ook de
liefhebbers van een heerlijke appelbeignet kunnen ruimschoots aan hun
trekken komen.
Op 31 december is de kas van Piet van
Eijk aan het Hoogeind 6 in een heuse
bakkerij omgetoverd waar hard wordt
gewerkt om uw Oud- en Nieuwviering
van heerlijke oliebollen en flappen te
voorzien.
Binnenkort worden ‘de wijken gelopen’

door de leden van OBK. U kunt dan uw
bestelling plaatsen voor de oliebollen en/
of de appelbeignets. Op Oudjaarsdag
worden ze dan bij u thuisbezorgd.
Ook kunt u uw bestelling telefonisch
doorgeven, mocht u niet thuis zijn
geweest toen er iemand met de lijst langs
kwam.
U kunt bellen met de familie
Hoogendoorn, tel. 0348-501473 of
Gea van Esschoten, tel. 0348-501806.
Maar u kunt uw bestelling ook doorgeven
via: oliebollenobk3b@outlook.com
(Graag bij uw bestelling uw naam en
adres vermelden.)
De kosten voor een zak van

8 ambachtelijk gebakken oliebollen
bedraagt 5 euro en de appelbeignets
5 stuks voor 6 euro.
Muziekvereniging OBK Driebruggen
wenst u alvast hele prettige feestdagen
toe en de allerbeste wensen voor 2020!
Meer info op www.obkdriebruggen.com
of volg hen via facebook:
OBKDriebruggen

Brandweer maakt kinderen groep 8 vuurwerkwijzer
Utrecht geeft de brandweer een les
‘4 Vuurwerk Veilig’ van de landelijke
campagne. Leerkrachten kunnen ook
zelf de les en alle bijbehorende
materialen waaro nder een quiz
downloaden op de site
www.4vuurwerkveilig.nl.
Alle scholen in de provincie Utrecht
krijgen de tips van ‘4 Vuurwerk Veilig’
op posters toegestuurd.

Wist je dat sterretjes zo´n 1100
graden kunnen worden? Gevaarlijk
heet dus! Veel mensen denken dat
alleen illegaal vuurwerk gevaarlijk is.
Ruim 60% van de ongevallen wordt
echter veroorzaakt door legaal
vuurwerk. Ook daar moet je dus op
een goede manier mee omgaan.
Hoe je dat doet, kunnen kinderen
van groep 8 in de provincie Utrecht
leren van echte brandweermensen.
Daar hebben ze de rest van hun leven
profijt van!

Brandweer VRU gaat in gesprek
met u

Veiligheid boven alles

Speciaal voor kinderen van groep
8 geeft de brandweer een informatieve
les van ongeveer een uur over vuurwerk.
De kinderen leren hoe ze veilig kunnen
omgaan met vuurwerk, wat je beter niet
kan doen met vuurwerk, hoe ze het
verschil kunnen herkennen tussen legaal
en illegaal vuurwerk en welke regels er
gelden rondom het afsteken van
vuurwerk. Ze worden geconfronteerd
met wat de gevolgen kunnen zijn als het

misgaat. Als klap op de vuurpijl krijgen
de kinderen een vuurwerkbril. Als ze dan
van vuurwerk gaan genieten, kunnen ze
dit op een veilige manier doen.

Les ‘4 Vuurwerk Veilig’

Op ruim 30 scholen in de provincie

De VRU is een samenwerkingsverband
van de 26 Utrechtse gemeenten.
De VRU coördineert de veiligheid van
alle inwoners in de provincie Utrecht.
De VRU maakt zich sterk om een halt
toe te roepen aan de vele branden die
jaarlijks onnodig veel schade en, erger
nog, slachtoffers en doden eisen.
Heeft u vragen over brandveiligheid in/
om huis? Stel ze via WhatsApp:
06 12 95 85 99 of mail voorlichting@
vru.nl Sinds kort heeft de VRU ook een
Instagramkanaal: @vrubrandweer
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Het hele
team van
Wenst u
smaakvolle
Kerstdagen en
een goed 2020!
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Fijne Kerstdagen en een goed gesmeerd 2020
van Baaren Stukadoors

Papenhoeflaan 116 - 3421 XT Oudewater
Telefoon 06-21575784

www.vanbaarenstukadoors.nl
Zorg voor uw voeten

Fijne kerstdagen
en een goed lopend 2020
Pedicuresalon Lisette

Lisette van Jaarsveld-Oosterlaken
Hoenkoopsebuurtweg 57a
3421 GB Oudewater

0348-564979 | 06-29504714

RIETVELD VERHUUR BV
-

OUDEWATER | Leeuweringerstraat 34
0348 - 561531

www.rietveldverhuur.nl • rvp@rietveldverhuur.nl
Telefoon: 06-22236370 • 06-22742561

WINKELCENTRUM GOVERWELLE
GOUDA | Middenmolenplein 94
0182 - 232007

wenst u fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2020

Wenst u Fijne Feestdagen
en een Goed en Gezond 2020!

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

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een voorspoedig en gezond 2020

www.vinkinterieurbouw.nl

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

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

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

Wenst u gezellige feestdagen
en liefde en gezondheid in het nieuwe jaar.
Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

voor een heldere
financiële aanpak

54,-

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

Uw bereik...
15.000 adressen

Waardsedijk 77
3425 TC Snelrewaard
www.nelsoffice.nl

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en veilig 2020
Wij hopen u ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn

Iepenweg 9 - 3421 TW Oudewater

-

0348-561096

b.g.g. 06-51380729

VERKOOP
OLIEBOLLEN EN
APPELFLAPPEN
van Bakkerij Stijnman
Dinsdag 31 december vanaf 09.00 uur
vanuit ons chalet op de Markt van Oudewater
De opbrengst komt ten goede aan de volgende
restauraties en het onderhoud van de Franciscuskerk

Op 23 december,
ja, het is waar
werd Ineke 65 jaar.
Nog steeds zo lief
en knap als toen.
Gefeliciteerd
en van ons allemaal
een dikke zoen!
Marcel, Heidi en Niki
Ruud, Jenneke,
Semma en Daniek
Roy, Sanne,
Davi en Mila
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Radna Plomp
Radna Plomp komt oorspronkelijk uit Haarlem,
woont sinds een twaalftal jaren in Papekop, werkt
als apothekersassistente in Woerden, heeft samen
met haar man, Arie Plomp - ja, die van Plomp
Funderingstechnieken op de Papekopperdijk - twee
zoons, Jarno van 13 en Cris van 11, en is sinds een
jaar of zes actief bij DorpAktief Papekop.
Zo kan je in één zin iemand samenvatten, maar er is
natuurlijk meer, veel meer en hoe meer het gesprek
vordert hoe meer je over Radna te weten komt. “Met
kerst vind ik het fijn om gewoon met het gezin samen te
zijn. Het is echt een ‘mannengezin’, maar dat kan ik
goed hebben.” Ze heeft een bordje in de keuken waarop
staat dat opvoeden (van twee jongens) een eer is, maar
ook een avontuur. “En dat is het vaak, maar ik geniet ervan.”
Wat betreft de wereld ziet ze wel de problemen die zich voordoen: “Maar ik hoop dat we op tijd zijn
om alles recht te trekken voor alle mensen die na ons komen. Ik sla echt niet door, maar doe wel
een beetje mijn best met bijvoorbeeld het scheiden van afval. En voor onder de boom - nu is het
geen verrassing meer - heb ik zeepbakjes en stukjes zeep, want dat is beter dan die plastic flesjes met
wat zeepsop erin. Eigenlijk denk ik dat iedereen aan zulke dingen wel wil meewerken, maar aan de
andere kant moet het ook niet al te ingewikkeld worden met bijvoorbeeld boodschappen doen.
En iedereen kijkt toch ook naar zijn portemonnee.”
Van stikstofcrisis en de PFAS-narighied heeft het bedrijf van Arie en zijn broer wel last. “Alles werkt
door in allerlei sectoren en wij zijn een van de eerste schakeltjes die er last van ondervinden. Zelf
werk ik niet in het bedrijf; ik ben van de pillen”, voegt ze er lachend aan toe. “En van DorpAktief.
Dit jaar hadden we koffieochtenden, porseleinschilderen, de kofferbakverkoop en het
sinterklaasfeest. En afgelopen zaterdag natuurlijk de pubquiz. Het was helemaal vol in de Overkant,
met Papekoppers en teamgenoten van daarbuiten. De quiz ging helemaal over Nederland: muziek,
plaatsen, foto’s die ze moesten raden. Het is echt goed geslaagd.”
“Met DorpAktief zorgen we ook voor verbondenheid”, vertelt Radna. Ze staat langer stil bij het
overlijden van een dorpsgenoot, dan de volgende zin doet denken: “Binnen een dorp als dit doet het
heel wat. We zijn er hier voor elkaar in mooie, maar ook in minder mooie tijden; dan ben je er voor
elkaar. Dan voel je je verbonden.”
“Heel kort daarna bestond de zaak 40 jaar. We hebben nog wel overlegd of we dat feest door
zouden laten gaan, maar dat ging het uiteindelijk wel. En het was een supermooi feest met gelukkig
supermooi weer.”
“Ik wil volgend jaar wel wat meer tijd maken voor leuke dingen met andere mensen, maar verder
heb ik weinig wensen. Ik wens iedereen een goede gezondheid. En dat ze de mooie dingen zien die
er zijn, want die zijn er! Hoewel je er af en toe natuurlijk wel je best voor moet doen óm ze te zien.”
Een mooiere afsluiting is er niet.

Wie wordt ‘Springer van het jaar’

Rian Baas

Rian Baas beleefde het afgelopen
seizoen zijn beste prestaties tot nu toe.
Hij wist één nationale competitiewedstrijd te winnen, en won daarnaast
drie reguliere dagtitels.

Thomas van Midden

Thomas verbeterde zichzelf dit seizoen
op alle mogelijke vlakken. Voor het eerst
in zijn leven sprong Thomas over de
magische 21 meter grens en verbeterde

zijn pr tot 21.15 meter. Hij won de
laatste Nationale competitiewedstrijd met
een afstand van 20.49 meter.

Wilco van Amerongen

Oliebollen van
Echte Bakker
John Treur
verdient gouden
bekroning
Naast de Kerststollen zijn nu ook de oliebollen van
John Treur, De Echte Bakker uit Oudewater bekroond met
GOUD door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen.
Hiermee voldoet het product aan strenge kwaliteitseisen
en onderscheidt het zich van andere producten.
John Treur, De Echte Bakker mag de titel de komende zes maanden voeren voor zijn
overheerlijke ‘Oliebollen’. “Bakkers die kwalitatief hoogwaardige producten bakken,
komen in aanmerking voor een ‘GOUDEN bekroning’. Tijdens de keuring wordt naar
diverse aspecten van het product gekeken. De geanonimiseerde producten worden
beoordeeld op bijvoorbeeld vorm, kleur, geur en smaak/aroma”, aldus John.
“De keuring wordt uitgevoerd door de keurmeesters van het Nederlands Bakkerij
Centrum in Wageningen. Dit is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerij.
Bij het Nederlands Bakkerij Centrum werken diverse keurmeesters met een lange staat
van dienst in de bakkerijsector. De keuringen van het Bakkerij Centrum zijn objectief en
onafhankelijk en worden al ruim 100 jaar uitgevoerd.”

De lat ligt hoog
Om in aanmerking te komen voor een GOUDEN bekroning moet het product aan
hoge eisen voldoen. De score wordt uitgedrukt in maximaal 5 gouden medailles per
onderdeel. Wanneer een product op 3 onderdelen de maximale score haalt en op
alle andere onderdelen niet lager scoort dan 4, verdient het de titel.

Bekroond met Goud
Oliebollen van John Treur, De Echte Bakker en andere met GOUD bekroonde
producten zijn voor de consument herkenbaar door de gouden zegel.
Alle producten die met GOUD bekroond worden, zijn terug
te vinden op de website www.bekroondmetgoud.nl

Zelf proeven

De genomineerden voor de titels Springer van het Jaar en Talent van het Jaar
2019 vind je hieronder. De nominaties staan op alfabetische volgorde.
De winnaars worden op de jaarlijkse feestavond (28 december) bekendgemaakt.
Genomineerden Springer van het jaar
op alfabetische volgorde:

24 DECEMBER 2019

Feestavond
Hierbij nodigen wij alle leden, supporters, vrienden, sponsoren en liefhebbers van onze sport uit voor de PBH
feestavond. Vanaf 20.00 uur bent u van harte uitgenodigd bij de Willemshoeve in Woerden.
Na het uitreiken van de seizoensprijzen gaat de muziek aan en kan er gedanst worden tot in de late uurtjes. Ook blijft
er voldoende gelegenheid om na te praten over het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Er wordt
ook rekening gehouden met voldoende zitplaatsen.
Let op, er is geen PIN aanwezig en ook bij de PBH geld

Kom daarom naar onze winkel om de heerlijke oliebollen te proeven.”

.

Sportieve Groet,
Het bestuur van de Polsstokbond Holland

Genomineerden Talent van het jaar op alfabetische
volgorde:

zaterdag 28 december
20:00 uur - 00.30 uur

lokatie: WILLEMSHOEVE
Utrechtsestraatweg 32, Woerden

Al in de jongens- en juniorencategorie
liet Wilco zien een topspringer te zijn.
Helaas hield blessureleed hem lange tijd
tegen om zich ook in de seniorencategorie van zijn beste kant te laten zien.
Na verschillende blessures heeft Wilco
toch doorgezet en hard getraind, en dat
harde werken is dit seizoen beloond.
Wilco sprong bij uitstek zijn beste seizoen
ooit. Hij verbeterde zijn pr in vijf keer tot

John: “Een goede beoordeling ontvangen is natuurlijk geweldig,
maar uiteindelijk gaat het er toch om wat de klanten ervan vinden.

Mark van der Horst

Met DJ Arjan van Midden
Bert Hertog bokaal

Nat klassement

Springer van het jaar

De Samenwerkingsklassement

Talent van het jaar
Willem Brouwer plateau

Mark startte dit seizoen in de Jongens Topklasse, waar
hij in zijn eerste wedstrijd meteen al de derde plek
behaalde. Hij wist het hele seizoen zijn plek in de
topklasse vast te houden.

21.28 meter. Als kers op
de taart won Wilco het
Hollands Kampioenschap.

Roy Velis

Roy heeft dit seizoen sterk meegedaan
in de top van de Jongenscategorie.
Hij wist vijf dagtitels te winnen en
sleepte ook de winst van een nationale
competitiewedstrijd binnen.

Thalina van der Wind

Thalina heeft net voor aanvang van het
seizoen haar licentie gehaald en heeft
zich dus in één seizoen weten te
ontwikkelen van beginnend springster tot
één van de beste meisjes van Holland.

Gewoon Nicole...
leefstijl- en vitaliteitscoaching
Ruige weide nummer negen is alweer acht jaar dé plek waar je sfeervol kunt overnachten en elkaar
het Ja-woord kunt geven.
Gastvrouw Nicole Schouten, start nu met haar nieuwe uitdaging: ‘Gewoon Nicole.’.
Als leefstijl- en vitaliteitscoach helpt zij met name vrouwen, die onvrede ervaren in hun drukke
leven. Vrouwen die vooral goed voor anderen zorgen, veel ballen in de lucht houden, maar daarbij
vaak zichzelf vergeten. Daardoor kunnen zij zich weinig energiek voelen. Ervaren zij soms weinig
voldoening. Zij zijn zich vaak wel bewust van hun onvrede, maar weten niet goed hoe zij dit
kunnen veranderen.
Dáár wil Nicole als coach iets aan doen. Met eenvoudige,
kleine stappen creëert zij openingen en kan iemand zelf
weer aan het roer van zijn leven gaan staan.
“Als het lukt om plezier terug te brengen in het leven van
mijn coachee, ik weer die sprankeling in hun ogen zie…
dán wakkert mijn vuur aan!”, antwoordt Nicole op de
vraag waarom zij als leefstijl- en vitaliteitscoach aan de
slag gaat.

Bewust keuzes maken

Nicole gelooft in een holistische aanpak. Iemand komt
bijvoorbeeld binnen met een fysieke veranderwens.
Iemand slaapt slecht, heeft overgewicht en voelt zich
vaak moe. Natuurlijk is het dan zinvol om een leefstijl- en
voedingsanalyse te doen. Samen met de coachee gaat zij
echter ook aan de slag met de dieperliggende oorzaken
van de onvrede. Op een praktische manier neemt zij de
coachee met eenvoudige opdrachten mee naar zichzelf.
Naar wat iemand nu eigenlijk écht wil. Je wordt je bewust
van de gedachten en overtuigingen die in de weg zitten
om het gestelde doel te bereiken. En zij leert hoe je deze
kunt omzetten, zodat ze weer helpend zijn. Zij helpt je
om weer bewust keuzes te maken die goed voelen.
Die kloppen met je wensen en verlangens diep van
binnen. Zodat je weer meer plezier gaat ervaren en je
krachtig en energiek voelt aan het roer van je leven.
Wat de aanpak van Nicole kenmerkt is de praktische
insteek ervan; het samen aan de slag gaan; de
laagdrempeligheid. “Ik zie het positieve stuk en kan een

ander daar ook bewust van maken en inspireren. Iemand
die ‘chaos’ ervaart weer structuur en overzicht brengen”,
aldus Nicole.

Breng op een eenvoudige manier plezier terug in je leven.
Workshops

Naast de individuele coaching
organiseert Nicole ook workshops.
De workshop ‘Meer rust in jezelf’ staat gepland op de
volgende data in 2020:
vrijdag 10 januari, woensdag 22 januari, vrijdag
24 januari, woensdag 29 januari, woensdag 5 februari
en vrijdag 7 februari.
Op woensdagen van 09.00 -12.00 uur
en op vrijdagen van 10.00 -13.00 uur.
Als deelnemer wordt je je tijdens deze ochtend bewust
van waar jij zelf wél en waar jij géén invloed op hebt.

Gun jij jezelf of een vriendin tijd voor jezelf mét handvatten
waar je in het dagelijks leven gelijk wat aan hebt?

Of je kostbare energie naar de juiste dingen toe gaat.
Je gaat aan de slag om in je week ruimte te maken voor
jezelf. Zodat je weer ademruimte voelt en kunt opladen.
Uiteraard zorgt Nicole deze ochtend voor jou!
Een versgemalen koffie of een verse munt thee met een
gezonde lekkernij staan voor je klaar. Gun jij jezelf of een
vriendin tijd voor jezelf mét handvatten waar je in het
dagelijks leven meteen wat aan hebt?
Nicole nodigt je graag uit in de polder van Oudewater.
Het is hier groen en rustig. Gewoon een fijne plek om
even te ontsnappen aan de hectiek van de dag.

Ben je benieuwd wat ‘Gewoon Nicole.’
voor jou kan betekenen?
Of wil je je aanmelden voor de workshop
of een gratis kennismakingsgesprek?
Kijk dan op www.gewoonnicole.nl
of bel op 06-20546554.
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Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2020

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

auto’s en
tuin- en parkmachines

Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959

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

van Hoorn & van der Kley b.v.
Elzenweg 36
3421 TT Oudewater

F i j n e Fe e s t d a g e n e n e e n Ve i l i g 2 0 2 0

tel. 0 3 4 8 - 5 6 1 3 9 0
www.hoornkley.nl

Tandartspraktijk de Vest
wenst u een

gezond en stralend 2020

INSTALLATIEBEDRIJF

L.D. de Bruyn-Kho, H.R. Harink, C.A.M. Drost, L.W. de Bruyn,
J.J.A.G. de Bruyn-Rombouts, S. Homayun-Mansouri
en medewerkers

Tandartspraktijk de Vest
IJsselvere 15 - 3421 BV Oudewater - Telefoon 0348 - 561335

ZWEMBADTECHNIEK
- VERWARMINGSTECHNIEK
- SANITAIR --GAS
GAS
VERWARMINGSTECHNIEK
- SANITAIR

Frans Schalkwijk en medewerker

wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een gezond en warm 2020
Zuid-Linschoterzandweg 75 - 3425 EP Snelrewaard
Telefoon 0348-563930 - www.schalkwijk-zwembaden.nl

China red

Wij wensen u

pret�ige kerstdagen

vuurwerk met inhoud

en een

gezond en gelukkig nieuwjaar

Onze webwinkel is geopend t/m 30 december

www.ahlesvuurwerk.nl

staat ook komend jaar weer voor u klaar
Hoenkoopse Buurtweg 11a • 3421 GA Oudewater • 0348-564071 • www.denhartog-oudewater.nl

Wij

Onze winkel op Wijdstraat 27b in Oudewater
is geopend op zaterdag 28, maandag 30 en
dinsdag 31 december

Wensen klanten, vrienden en bekenden

DE KERSTDAGEN ZIJN JUIST DAN ZO BIJZONDER,
WANNEER WE ZE DELEN MET ELKAAR

GezelliGe DaGen en een
GeheiD GoeD 2020!

HARTELIJK, DESKUNDIG, DICHTBIJ
OOK IN
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2020 STAAN WIJ GRAAG VOOR U KLAAR
WIJ WENSEN U VOOR NU

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
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Kerstdagen,
adres!
Voor een stevig fundament
Buispalen
Houten palen
Betonpalen
Energiepaal Geopile
Damwand
Div. verhuur
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Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

0
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info@no isoudewater.nl
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www.no

0
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0348-561427 / 0348-473000
info@notarisoudewater.nl
www.notarisoudewater.nl

Het CDA wenst alle inwoners
van Oudewater een voorspoedig
en gezegend 2020 toe.

voor
ons
Oudewater
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DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

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

ANTIEK

Grenen& India-meubelen

BROCANTE
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

Na de opening van de ijsbaan in Oudewater en
een weekend ijsplezier hebben de scholieren
van Oudewater en Hekendorp kunnen
genieten van het ijs. Verdeeld over negentien
schaatsclinics werd aan bijna zeshonderd
kinderen schaatsles gegeven door de
enthousiaste trainers van SVO.
Bij aankomst op de baan kregen de kinderen de
schaatsen uitgereikt waarna ze even konden
wennen aan het ijs. Daarna volgden een aantal
oefeningen en werd afgesloten met een
groepsfoto. Al was het voor de één nog even
vallen en opstaan en schaatste de ander er gelijk
vandoor; uiteindelijk genoten alle kinderen van het
ijs. Na drie kwartier bewegen, stond er voor alle
kinderen een glaasje chocolademelk of limonade
met een stroopwafel of oliebol klaar om nog even

lekker na te genieten. Om na de kerstvakantie nog
wat langer te kunnen genieten van het schaatsen
kregen de kinderen nog een mooi aanbod van
SVO mee naar huis om in januari vier proeflessen
te volgen op De Vechtsebanen waarna afgesloten
wordt met de Jeugdelfstedentocht.

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen
Wij zijn gesloten t/m zaterdag 4 januari 2020
Maandag 6 januari 2020
staan wij vanaf 08.00 uur weer voor u klaar.

en nog veel meer…

IJspret voor de scholieren van
Oudewater en Hekendorp

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

www.vlistbrocante.com

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

107.5 FM RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING!
Midland FM is te beluisteren via:
Ether
FM 107.5 MHz
Kabel Oudewater FM 98.3 MHz
Online
www.midlandfm.net
facebook.com/midlandfm1075 - @midlandfm1075

Meer informatie daarover is te vinden op
www.svooudewater.nl.

Zondag
00:00-09:00
09:00-10:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-00:00

Non-stop muziek
Leef / Jenita Treur & Manasse Evertsen (HH)
Oudewaterse Praat / Welkom Weekend (HH)
Non-stop muziek
Sport (i.s.m. RTV Bodegraven & RTV Gouwestad)
Weekend-Lift - Hits met de eeuwige jeugd (HH)
Lekker Lachen - Cabaretprogramma
Non-stop muziek
itter:
d FM op tw
Maandag:
Volg Midlan
fm1075
00:00-00:00 Non-stop muziek
@midland
20:00-23:00 Forumvergadering
Trudie Scherpenzeel (maandelijks)

Dinsdag:
00:00-20:00
20:00-22:00
20:00-23:00
22:00-00:00

Non-stop muziek
Rood-Hit-Blauw - non-stop Nederlandstalig
Forumvergadering / Trudie Scherpenzeel (maandelijks)
Non-stop muziek

Woensdag:

Richard Grootbod
Richard Grootbod (53, redactielid en nieuwslezer bij RTV Utrecht) woont pas sinds
een jaar of drie, samen met Yvonne Kools (kunstenares), in Hekendorp, maar voelt
zich er helemaal thuis.” Dat heeft deels met je eigen opstelling te maken”, zegt hij
zachtjes en dan weer luider, “maar meer nog
met de bewoners. Het heeft zelfs mijn kijk op
mensen veranderd. Mensen hier zijn echt
betrokken bij elkaar. Als er hulp nodig is, of je
wilt ergens over praten, dan kan dat.”
Richard Grootbod is bekend als een van de
initiatiefnemers van het grote historisch festival in
Hekendorp tijdens Open Monumentendag 2019:
‘Prinses en Patriot’. Hij is daar terecht - want het
was werkelijk een groots gebeuren - behoorlijk
trots op en roept daarom iedereen op om op dit
spektakel te stemmen bij ‘Kern met pit’.
“Want dat hebben we met alle Hekendorpers wel
verdiend,” voegt hij eraan toe. “Zij schrijven
subsidies uit voor buurtprojecten en als er één goed buurtproject was, dan was dit het wel.
Echt alle verenigingen in Hekendorp deden eraan mee. Ook is er les over gegeven op
school en alle kinderen hadden een rol. Het hele dorp zette zich in; het was echt enorm.
Dit soort gebeurtenissen zorgen voor verbondenheid in Hekendorp.”
“Met kerst komen er mensen eten, want ik houd ervan mensen te onthalen en lekker voor
ze te koken. Daarom vond ik die maaltijd destijds in De Boezem zoals die eruitzag in de
achttiende eeuw door een van de freelance-koks van restaurant De Librije zo geweldig.”
“En tijdens dat feest op Open Monumentendag”, komt Grootbod toch weer terug op dat
spektakel, “waren er veel kleine initiatieven die allemaal heel goed liepen; Jan Wouter van
Wijngaarden bijvoorbeeld, leidde enorm veel mensen rond. De koster zei dat er nog nooit
zoveel belangstelling voor de kerk was geweest.”
“We kregen trouwens veel hulp van de gemeente. Geen zak geld, want dat was er niet,
maar wel hulp in de vorm van meedenken met het draaiboek en het veiligheidsplan.
En dat was al heel wat.”
“Wilhelmina van Pruisen heeft trouwens nog steeds een Facebook- en Twitter-account en
daarin roept ook zij op om bij ‘Kern met pit’ te stemmen op dit project, dat we met zoveel
mensen waar hebben kunnen maken.”
“Ik ga lekker door waar ik mee bezig ben en dat bevalt prima”.

00:00-19:00 Non-stop muziek
19:00-21:00 Cross Roads / Kees de Haan
countrymuziek met informatie
21:00-23:00 JazzTime / Marcel Wolf & Gerard Eenink - jazzprogramma
23:00-00:00 Non-stop muziek

Donderdag:
00:00-20:00 Non-stop muziek
20:00-21:00 Leef /Jenita Treur & Manasse Evertse
christelijk programma
20:00-23:00 Raadsvergadering
Trudie Scherpenzeel (maandelijks)

Vrijdag:
00:00-00:00 Non-stop muziek

Zaterdag:

Tip:
n bewaar!
Knip uit e

00:00-10:00 Non-stop muziek
10:00-12:00 Oudewaterse Praat / Peter Boere & Wil de Vries
Politiek en maatschappij
10:00-12:00 Welkom Weekend / Lambert Reijns
informatief magazine
(1 x per 2 weken i.s.m. RPL FM)
12:00-13:00 Non-stop muziek
13:00-14:00 Weekend-Lift / Erwin Holthuijse
hits met de eeuwige jeugd
14:00-17:00 Sport op Zaterdag - sportverslagen uit de regio
17:00-00:00 Non-stop muziek

Bestuur & medewerkers van Midland FM

wensen u Fijne Kerstdagen & een Gezond 2020!
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Ook onze oliebollen
zijn met Goud bekroond
Vanaf vrijdag 27 december
te verkrijgen in onze winkel

Wij wensen
iedereen een goede
jaarwisseling en een
smakelijk 2020!
John Treur
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Per 1 januari 2020 heten wij:

Een nieuwe frisse stijl, maar wel
met de vertrouwde service!
Neem ook eens een kijkje
op onze nieuwe website!

Wij wensen u fijne feestdagen
en een sportief 2020

De Echte Bakker
Oudewater
Leeuweringerstraat 40
tel. 0348 - 56 12 53

Utrechtse Straatweg 41, 3421 GM OUDEWATER
• 0348-562317 • info@nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

www.nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Een omgeving die vertrouwd aandoet. In Oudewater dus.
Dat vraagt om actie.

Vooruit kijken
Maar wie een woning in Oudewater
zoekt, merkt dat dit niet altijd
eenvoudig is. Koopwoningen zijn
duur en voor huurwoningen gelden
behoorlijke wachttijden. Ondanks
dat Oudewater experimenteert met
een voorrangsbehandeling voor
eigen inwoners bij de toewijzing
van huurwoningen.
In samenwerking met De Woningraat
spant de gemeente zich in om het
woningaanbod te vergroten.
Onlangs kwamen er dertig nieuwe
eengezinswoningen
beschikbaar
aan het Kardeel. Eerder ontvingen
twaalf eigenaren de sleutel van hun
nieuwe twee-onder-een-kapwoning.
Dit soort projecten verlichten de
druk op de woningmarkt, maar
wethouder Bob Duindam weet dat
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Jaaroverzicht 2019
Vitale stad
Duindam doelt dan op het bouwen
buiten de zogenaamde rode contour.
Die rode contour is een denkbeeldige

Nieuwbouw komende jaren
Hieronder krijgt u een indruk van de
binnenstedelijke bouwplannen voor
de komende jaren. Die zorgen niet
alleen voor een uitbreiding van het
woningaanbod, maar ze brengen
ook de doorstroming op gang.

gebeurtenissen

met horecacont
Maar zij komen
bij evenementen
vormen ze inmi
straatbeeld.

Burgemeester P
voor hun rekenin
of parkeren binn
Daar zullen ze
handhavingstake
calamiteitenrout

Heb je zelf iets
14 0348 (tijdens
in te vullen. O
uitgelezen door

Enquête

In de laatste
Hekendorp ee
allerlei onderw
hun dorp. Ov
voorzieningen
over de leefba

Een goed jaar ge
veertigtal Hekend
wethouder Bob D
gesproken. Die av
leverde een lijstje
bedreigingen, we
Afgesproken werd
een toekomstvisie
te maken. Een p
gemeentebestuur
niet omheen kán
makerij en besluit

Het met dit doel
platform Hekend
slag om dit plan
zal het zoveel
betrekken.
Inmiddels is met
verenigingen ge
krijgen alle dorp
enquête de geleg
te hebben.

Zwerfvu
the pictu
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
OUDEWATER zorgden Kadrye, Raneem en
Yamina voor exotische hapjes.
HEKENDORP stond bijna het hele jaar rond in het teken van
de beruchte aanhouding van Prinses Wilhelmina van Pruisen,
die volgens de historische canon door de patriotten
aangehouden werd bij Goejanverwellesluis (anderen zeggen
Koeneschans, maar daar deden ze er niks aan). Geweldig, wat
een feest die Hekendorpers daarvan gemaakt hebben, met als
hoogtepunt een re-enactment op Open Monumentendag.

Wijngaardstraat:
de langst braak liggende
Aan de Wijngaardstraat bouwt De Woningraat 21 huurappartementen
bouwgrond in OUDEWATER, waar het komend jaar
Projecten De Woningraat
schot in lijkt te komen.
Locatie
Wijngaardstraat
Schuylenburcht

Woningsoort
21 appartementen
64 appartementen

Huur/koop
huur
huur

Oplevering *)
eind 2020
2022 en 2024

Oranjepark II
(Wulverhorst-locatie)

20-26 appartementen

huur

2025

Woningsoort
30-50 appartementen
(waarvan 10 startersappartementen
van maximaal e 150.000)

Huur/koop

Oplevering *)

huur en koop

afhankelijk van
planontwikkeling

Westerwal/
Havenkwartier

70 (luxe) stadwoningen

koop

afhankelijk van
planontwikkeling

Noord-IJsselkade

10 appartementen

koop

afhankelijk van initiatief
van de eigenaar

Papenhoef

11 appartementen

koop

2019

Hekendorp

afhankelijk van ruimtelijk
inpasbaarheid

koop

afhankelijk van
planontwikkeling

Leeuweringerstraat
(oude postkantoor)

4 appartementen

huur

afhankelijk van
beroepsprocedure

Overige projecten (gemeente en derden)
Locatie
Oranje Bolwerck
(Sint Janstraat)

*) is een globale planning die door omstandigheden kan wijzigen

Een slecht begin van het jaar: brand aan de
RUIGE WEIDE. Het bedrijfsgedeelte van de
woning moest als verloren worden
beschouwd.
In maart brandde in HEKENDORP een
woning af tijdens werkzaamheden.
Niemand raakte gewond.

Aan de Koeneschans in VLIST opende wethouder
Leon de Wit een virtual reality paal, een toeristische
attractie waarmee de toeschouwer terug in de tijd
kan kijken hoe de vestingwerken er in vroeger
eeuwen uit gezien hebben.
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tfoort.nl

er meer nodig is. ,,Daarom worden
er de komende jaren flink wat nieuwe
huizen gebouwd in Oudewater.
Door De Woningraat, de gemeente
en particuliere initiatiefnemers,’’ somt
de wethouder op. Hij vervolgt: ,,Dat
zijn allemaal zogenaamde binnenstedelijke projecten. Maar we kijken
ook al vooruit naar de huisvesting
van komende generaties. Omdat
we over een paar jaar alle mogelijke
bouwlocaties hebben benut, zijn we
met de provincie in gesprek om op
termijn onze bouwmogelijkheden te
vergroten’’.

neerzetten. Duindam: ,,Tot 2035
hebben wij honderden nieuwe
woningen nodig om een vitale stad
te blijven. Wij willen dat jongeren,
gezinnen en ouderen hun eigen
stad niet uit hoeven. Door vergrijzing,
gezinsverdunning en het behoud
van jongeren ontkomen we er niet
aan om buiten de rode contour te
bouwen als alle binnenstedelijke
mogelijkheden zijn uitgeput’’.
Dit is overigens geen nieuw geluid
dat Duindam laat horen. Begin
2018 heeft hij deze kennis en
denkrichting met de gemeenteraad
van Oudewater gedeeld.

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

woensdag 24 april 2019

Zowel in OUDEWATER als in

eersmaatregelen
Koningsdag
MONTFOORT
werden tijdens de

- van 11.00 tot 14.00 uur
landelijke
door
voorboomplantdag
een skeelerwedstrijd:
Anne Franklaan vanaf de Provincialeweg tot aan de
g Linschoten en Montfoort leerlingen
vanengroep
8 enkele
Waterviolier
de Waterviolier.
ng van Koningsdag worden op zaterdag
Niet parkeren
Hofplein geplant.
de volgende straten afgesloten: honderden
bomen
Vanaf donderdag 25 april 17.00 uur

met Koningsdag wordt een aantal
loten voor verkeer.

n van 08.00 uur tot 20.00 uur:
arkt en spellencircuit:
schotenstraat, tussen de
alk Boumanstraat en de Dorpstraat.
t, Kerkplein en de Hogewerf;

niet meer parkeren op de achterste helft van het
Hofplein aan de kant van het stadspark.

Vanaf vrijdag 26 april 15.00 werd
uur
In de boomplanttijd
aan
tot zaterdag 27 april 23.00 uur
geldt een algeheel
parkeerverbod
voor het gehele
de Waterviolier
in
MONTFOORT
Hofplein.
t:
een forseWegsleepregeling
boom geplant door de
pril:
In de afgelopen jaren is het bij de opbouw van
tot 23.00 uur
provincie: de
stichting
Hugo
Kotestein
evenementen
weleens gebeurd
dat er voertuigen
op
ndervrijmarkt en Familieavond,
afgesloten trajecten blijven staan. Indien uw voertuig op
een van
de eerdergenoemde
wegen
(is afgesloten
had
de
provincie
op
haar
april:
traject) staat, wordt deze op last van de gemeente
tot 21.00 uur
weggesleept. Het voertuig wordt
dan door Logicx
herplantingsplicht
gewezen,
e evenementen:
Bergingsbedrijf te Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig
, Keizerstraat, Plaats, Lange
kan dan tegenvan
betalingeen
van de wegsleepterKerkstraat,
compensatie
groteen boom
Hofstraat, Havenstraat, Peperstraat,
stallingskosten na telefonische afspraak met Logicx
- 3694176) in Nieuwegein worden opgehaald.
getje en Hofplein;
die het veld(055had
moeten ruimen voor
de rotonde in LINSCHOTEN.
u zich al aangemeld voor het groencafé? Hugo Kotestein krijgt
elden kan tot en met 30 april.
compensatie voor
ntfoort werkt aan een nieuw
illegaal gekapte boom
rplan. Het nieuwe plan is een

an het bestaande bomenstructuurplan,
t overige groene structuren, zoals
oenvoorziening in de kernen.
nd de openbare ruimte zo goed kent als
ept de gemeente alle inwoners op deel
het groencafé.
en naar inwoners, daarmee informatie
e gemeente vervolgens kan gebruiken
we groenstructuurplan.
oort als Linschoten wordt een
rganiseerd.

enschappen en
es van groen

oenstructuurplan kan niet worden
er dat de samenleving wordt
Wat willen inwoners? Hoe kijken
tigers aan tegen ontwikkelingen?
met elkaar belangrijk en wat juist niet?
viesbureau BTL organiseert gemeente
nformele én interactieve avond rondom
enstructuurplan: het groencafé.
ma’s die tijdens het groencafé aan de orde
zijn bijvoorbeeld:
vol is het groen voor onze gemeente?
grijker: parkeren voor de deur
e straat?
positieve eigenschappen
ok consequenties (neemt bijvoorbeeld
zorgt voor schaduw).
ositieve altijd op tegen de consequenties.
meer groen komen
ben we er juist last van?
meente inwoners actief stimuleren de tuin
n of is dat een zaak van de inwoners zelf?

p donderdag 9 of woensdag 15 mei

encafé gaan we samen op zoek naar
et beleid van de toekomst nóg beter te
centrale opening gaan aanwezigen
elkaar, gemeente en BTL van gedachten
ntraal tijdens het groencafé staan de
a’s:
het groen: denk aan ﬁetsen, wandelen,
en.
ort groen: bijvoorbeeld bijvriendelijk,
ndschappelijk.
veranderend klimaat: hoe kan groen
n oplossing rondom duurzaamheid en
dering (denk aan zonnepanelen,
n hittestress)?
en: ervaren we ook overlast van bomen en
we dat verminderen?

Locatie, tijd en aanmelden

Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot
ongeveer 21.30 uur.
• Montfoort: donderdag 9 mei,
Huis van Montfoort, Kasteelplein 5
• Linschoten: woensdag 15 mei,
De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36
Wilt u deelnemen?
Meld u dan voor 30 april aan. Dat doet u door een mail
te sturen naar communicatie@montfoort.nl,
o.v.v. groencafé Montfoort of groencafé Linschoten.

De Waterviolier in Montfoort is een bijzondere boom
rijker: een Oosterse Plantaan met een omtrek van
meer dan 1 meter.
Met de boom, die een waarde van 10.000 euro
vertegenwoordigt, compenseert de provincie Utrecht
de illegale kap vorig jaar van een 53 jaar oude es.
Dat gebeurde bij de reconstructie van de N228 bij
Linschoten. Stichting Hugo Kotestein, hoeder van het
cultuurhistorisch erfgoed, meldde dit bij de gemeente
Montfoort.
Peter Versloot van Hugo Kotestein:
“De Provincie Utrecht bleek met een oude tekening te
hebben gewerkt. Ze erkende en betreurde de fout en was
bereid dit ﬁnancieel te compenseren. We waarderen
deze een professionele houding, hoe jammer we het ook
vinden dat de boom verdwenen is. Uit een taxatie bleek
dat de boom bijna 10.000 euro economische waarde had.
Dit bedrag is inmiddels gebruikt voor de aanplant van
deze nieuwe boom.”
De gemeente, de provincie en Stichting Hugo Kotestein
hebben voor deze locatie gekozen, omdat de boom daar
een monumentale status kan krijgen.
Op de plek van de gekapte boom langs de
M.A. Reinaldaweg wordt binnenkort een Amerikaanse es
geplant. Stichting Hugo Kotestein heeft er bij de
gemeente op aangedrongen de lijst met waardevolle
bomen actueel te houden.

In MONTFOORT werd door de
SWOM de aftrap gegeven voor
het preventief huisbezoek.
Projectverantwoordelijke
Marie-José Hermans en
wethouder Rensen te midden
van de vrijwilligers.
De OUDEWATERSE touwtrein
verzorgt toeristische rondritten
in de stad en omgeving.
In de kersentijd rijdt de trein
hier naar de kersenboomgaard
voor een uitje van de
Oudewaterse bejaarden.

De regionale brandweer mocht in juni het
leegstaande gedeelte van het voormalig
bejaardenhuis De Schuylenburcht gebruiken voor
proeven om waar te nemen hoe een brand in zo’n
Afvalkalender april 2019
gebouw zich ontwikkelt. Er deden zich geen
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
persoonlijke
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender ongevallen voor. Het gebouw wordt
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
om plaats te maken voor appartementen.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 ofgesloopt
info@cyclusnv.nl).
wk

ma

di

wo

do

vr

za

zo

14

1

2

3

4

5

6

7

15

8

9

10

11

12

13

15

16
17

2e Paasdag

22

16
23

17
24

29
30
1
jzigde openingsZowel in HAASTRECHT, VLIST,
n gemeentewerf
OUDEWATER als in MONTFOORT
et Koningsdag is de gemeentewerf
vormde het hutten bouwen
zaterdag 27 april.
één van de hoogtepunten van de
ële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort
kindervakantieweek.
18

Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

18

19

25

26

2

3

20
Koningsdag

14
1e Paasdag

21

27

28

4

5

Snoeiafval

vervolg op pagina 13

In mei vierde bedrijvenvereniging
OUDEWATER haar 20-jarig
bestaan. Op de foto voorzitter
Marleen van Dam (Arco architecten)
en wethouder Bob Duindam.

Ook in 2019 maakten
Sinterklaas en Pieten hun
opwachting in MONTFOORT.

De elfjarige Tijn Trijssenaar werd
begin november gekozen en benoemd
als kinderburgemeester van
OUDEWATER.
In oktober werd de voordracht
bekend, en op 15 november werd
Pieter Verhoeve geïnstalleerd als
burgemeester van Gouda, na zeven
jaar burgemeesterschap in
OUDEWATER.
Bij zijn afscheid in de Grote kerk
in Oudewater ontving Pieter uit
handen van loco-burgemeester
Bob Duindam de stadspenning van
de gemeente OUDEWATER.

U heeft ze vas
eens zien lope
zwerfafval zie
rapen: De Zwe
ambassadeurs
Periodiek verte
over hun motiv
Dit keer Albert
uit Papekop.

,,Sinds de eerste
2012 hebben we
in 6 stukken. Die
opgeschoond do
die dat op een
tijdstip doen. Ik ru
twee à drie weke
en de Papekop
Ik doe dat omda
mooier uitziet a
opgeruimd’’.
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Jeanette Blake neemt vanwege
haar pensionering afscheid als
directeur van de Heksenwaag.
Zij ontvangt uit handen van
burgemeester Verhoeve de
stadspenning van de gemeente
OUDEWATER.
Haar opvolgster wordt Marieke
Lejeune, oud-wethouder van
Montfoort en oud-statenlid.

Drie leden van EHBO-vereniging OUDEWATER, elk
met een lange staat van dienst, ontvangen een
stadspenning, te weten Eelke Deekens-Wamelink,
Wil van Doorn en Bertus van Dam.

De gedecoreerden van OUDEWATER op een rij: v.l.n.r. (Pieter Verhoeve), Hans
Schoonderwoerd, Luuk Teuben, Nell van Gool, Nelly Groenewegen, Ad Bakker,
Bert Hagoort, Margo Stekelenburg, Rob Grem, Kees Vink, Gerrit Sille.

Klaas de Wit uit POLSBROEK wordt
benoemd tot lid in de orde van
Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten
voor de NH Kerk aldaar.
In MONTFOORT gaat in maart het project
burgerhulpverlening van start, een netwerk van
hulpverleners die een AED kunnen bedienen.

Mevrouw Van den Berg-Deurloo,
mevrouw Van Buuren-Oostveen en
de heer Severs uit de gemeente
MONTFOORT zijn gedecoreerd
vanwege hun verdiensten voor de
EHBO-vereniging, alle drie lid
werden benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau.
De heer Bernhard Weber, op
30 april ernstig ziek, ontving zijn
koninklijke onderscheiding later
op zijn ziekbed. Hij is inmiddels
weer opgewekt en de oude.

Corrie Hagoort, jarenlang betrokken bij
ZijAktief, waarvan 12 jaar als voorzitster,
ontving bij haar afscheid de stadspenning
van OUDEWATER.

Op 11 juli, zijn geboortedag, werd op de openbare begraafplaats van OUDEWATER
het geheel gerestaureerde graf van Herman de Man plechtig onthuld.
Herman de Man kwam in 1946 bij een vliegtuigongeval om het leven.
Bij de onthulling waren zijn dochter (zonnebril) en kleinzoon aanwezig.

Na de laatste aflevering van haar
zaterdags politiek radioprogramma
‘Het Praathuis’ ontving
Trudy Scherpenzeel (blauwe bril)
de stadspenning van de gemeente
OUDEWATER.
Op 9 mei bracht de Duitse ambassadeur dr.
Brengelmann een bezoek aan OUDEWATER.

Op 23 juli overleed op
89-jarige leeftijd
Theo Pollemans, veelzijdig
historicus, geschiedschrijver,
schoolhoofd, koordirigent en
politieke vernieuwer in
OUDEWATER.

In de loop van het jaar ontvingen maar liefst
acht leden van de HAASTRECHTSE brandweer,
verdeeld over verschillende tijdstippen,
een koninklijke onderscheiding:
Kees Bogaart, Ton Klever, Tinus Vergeer,
André Bos, Edwin Dekkers, Adrie van Eijk,
Bas van Kempen en Gerbert Verkleij,
allen lid in de orde van Oranje Nassau.

Organist (van de Ontmoetingskerk)
Bas Vliegenthart ontving het
Draaginsigne in Goud van de
Vereniging voor kerkrentmeesterlijk
beheer der Protestante Kerken in
Nederland.

Nely den Toom en Jan Sieben ontvingen
op 31 oktober elk de stadspenning van
de gemeente OUDEWATER uit handen
van wethouder Bas Lont.
Nely voor haar inzet als taalmaatje, voor
de bridgeclub en de rondvaartboot,
Jan voor zijn inzet voor het
touwmuseum.
Per 1 juli gepensioneerd, ontving
Karl Lissendorp, directeur van
de woningbouwvereniging
De Woningraat in november
de stadspenning van de gemeente
OUDEWATER, omdat zijn afscheid in
juli wegens ziekte niet door kon gaan.

Drie OUDEWATERSE
gemeenteambtenaren die in 2019 met
pensioen gingen, ontvingen een
stadspenning, te weten
Mia van Jaarsveld, Tim Hoying en
Ad van den Herik.
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Het einde van 2019
komt alweer in zicht.
Met deze speciale
cadeaubon krijgt u
€ 2,50 korting*
op een behandeling
in het nieuwe jaar.

Wij wensen u hele liefdevolle
feestdagen toe en zien u graag
weer in 2020.
0348-502223

www.karinshaarboutique.nl

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen

Advisering | Accountancy | Financiële- en salarisadministraties | Fiscale aangiften

De Accountant en Adviseur in één

voor ondernemers, zelfstandigen en starters

Zie actievoorwaarden in de
kapsalon of op onze website.

Wij wensen iedereen
warme sfeervolle kerstdagen
en een
heel goed 2020!

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een succesvol ondernemend 2020

n
n
n
n

Elektrotechniek
Mechanische ventilatie
Brand- en inbraakbeveiliging
Datanetwerken

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

Benieuwd hoe onze aanpak voor u en uw bedrijf
een succes kan worden in 2020?
Maak dan gebruik van ons gratis ondernemersspreekuur
en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.
Ruige Weide 15 | 3421 TH Oudewater | 0348 56 05 09
info@boereaccountants.nl | www.boereaccountants.nl

RICHARD PROOST SPORT & PRO-SUP

WENSEN U HELE
GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN EEN FIT & GEZOND
2020 TOE!

Prettige Kerst en mooi 2020!
Met onze deelname aan de ‘A Local Swim’ in IJsselstein
haalden we het hoogste sponsorbedrag binnen van alle teams!
En het bedrag aan eindejaarsgeschenken voor onze relaties
doneren we ook dit jaar aan de Stichting ALS Nederland!
als.nl

hamti.nl

Wij wensen u
prettige
kerstdagen
en een
gelukkig en
gezond 2020

DE IJSSELBODE

richardproostsport.nl

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

WILLESKOP 182 A - 3421 GW OUDEWATER
0348-561848

V.O.F.
LOONBEDRIJF

EN MEDEWERKERS

wensen iedereen een Prettig Kerstfeest
en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Wilgenweg 8 - 3421 TV Oudewater
0348 - 561779

pro-sup.nl

VAN DAM BV

M. VAN DIJK
autoschadevanduin.nl

●

Wij bedanken onze klanten voor het vertrouwen
in 2019.
Anita en Martien
Papekopperstraatweg 66 - 3464 HM Papekop
0348-561577 – martien@loonbedrijf-mvandijk.nl

Wij wensen u
Fijne Kerstdagen
en een Gezond 2020!
Wij zijn gesloten
t/m 3 januari 2020
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s
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a
Bestr
AANNEMERS-, HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF
VOOR AL UW ZAND, GRIND, GROND EN SPLIT

www.bestratingen.nl

vandambv
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De musical ‘De Jantjes’, een initiatief van
theatergroep Treatief uit OUDEWATER
was een doorslaand succes; alle matinees en
avondvoorstellingen een uitverkocht huis.

De IJsselbode doet jaarlijks aankondiging
en/of verslag van meer dan 200
muziekuitvoeringen, waarvan het
lenteconcert in de St. Franciscuskerk in
OUDEWATER er één was,en het
voorjaarsconcert van St. Carolus
(harmonie, jeugdorkest, Carolanka)
in MONTFOORT een ander.

De Verenigde OUDEWATERSE
Compagnie gebruikte de opbrengst van
een kledingbeurs voor een optreden van
Willeke Alberti voor de bejaarden van
Oudewater, voor 100 dolenthousiaste
toeschouwers.

Tegen de tijd dat de oogst rijp
was, namen de initiatiefnemers
van de groentetuitjes in
OUDEWATER een kijkje bij het
plantsoen aan de Lange
Burchwal, dat in enkele
maanden beplant, bemest en
onderhouden was tot een rijk
perceel groente en kruiden.
Waarbij vastgesteld werd dat het
niet vanzelf gaat: compliment
aan de plaatselijke
tuinvrijwilligster Margo
Stekelenburg.

Carnaval: jeugdprins, sleutel,
slapleuter en optocht, en vooral
veel volk op de been.

Sport

De OUDEWATERSE handbiker Henny
Honing bereidt zich samen met zijn buddy
Menno van Vliet voor op de beklimming van
Alpe d’Huzes, de berg die hij in juli
meermaals ‘voor het echie’ besteeg.

Het Drakenbotenfestival - met een record
aantal deelnemende boten - werd
gewonnen door de Lamme Kikkers

Op het schavotje in Deventer:
Sven Kemp Nederlands
kampioen supersprint, en daags
nadien door wethouder Walther
Kok in het zonnetje gezet.

De OUDEWATERSE Lettie Zwanenburg
werd wereldkampioene langebaanschaatsen
bij de Masters 60 - 64 jaar.

Het OUDEWATERSE
Cultuurhuis organiseerde een
Herman de Man tentoonstelling.
V.l.n.r. de drie grootste Herman
de Man kenners Herman Rutte,
Gé Vaartjes en Theo Pollemans.
Wethouder Bas Lont kijkt toe in
bescheidenheid en bewondering
voor zoveel eruditie bijeen.

Voorjaar betekent een theaterproductie
van Treatief in OUDEWATER:
ditmaal Ciske de Rat, drie weken lang
een uitverkocht huis.

Het hele jaar 2019 werd er hard gewerkt aan de
restauratie van de Franciscuskerk, de ramen, het
pleisterwerk en de prachtige schilderingen.
In mei werd de Arminiusstichting
opgericht, teneinde het gedachtengoed van
dein OUDEWATER geboren theoloog
opnieuw onder de aandacht te brengen,
onder meer in de vorm van een
tweejaarlijkse Arminiuslezing.
De grondlegger van de Remonstrantse
stroming werd bovendien geëerd met een
borstbeeld. De scheppers van het
kunstwerk Els Versseveld en Jos Wensing.
poseren voor het beeld.

Cultureel MONTFOORT bracht samen
met de vereniging Johannes de Doper en
een projectkoor met 80 zangers onder
leiding van Mich. Rozendal een
passieconcert met werken van Schubert,
Fauré, Jenkins en Webber.

Sophia de Voogt, zeven jaar jong, won
met haar pony ‘Appel’ het Nederlands
kampioenschap in de klasse AB.

Xander van Loon won op de Dutch open
taekwondo een 1e en 2e plaats.
Hij werd ook Europees kampioen, en won drie
bronzen medailles op de wereldkampioenschappen inde U.S.A.

Bij het NK polsstokspringen in Zegveld
werd Rian Baas kampioen bij de senioren,
en Wendy Helmes bij de dames
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Nieuwjaarsreceptie
6 januari 2020
Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Montfoort op maandag 6 januari
2020 vanaf 19.00 uur in zalencentrum Sint Joseph,
aan Heilig Levenstraat 4, 3417 HL Montfoort.
Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van
verenigingen en instellingen zijn van harte welkom
om samen met het gemeentebestuur het glas te
heffen op het nieuwe jaar.
U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in zalencentrum
Sint Joseph. De nieuwjaarstoespraak begint om 19.30 uur.
Om 22.00 uur sluiten we de avond af.
Tijdens deze informele bijeenkomst kunt u nieuwjaarswensen uitwisselen en genieten van een hapje en een
drankje.
We zien u graag op maandag 6 januari 2020!
Alvast prettige feestdagen en een goede jaarwisseling
toegewenst!

Beste inwoners,
Het jaar 2020 staat voor de deur en in de laatste weken
van het ‘oude’ jaar begint het terugkijken op wat is
geweest en blikken we vooruit op wat komen gaat.
Je kijkt achterom en je realiseert je hoe snel de tijd gaat.
Voor de Kerst is er nog veel te doen, om vervolgens tijdens de Kerstdagen
rust te nemen en te genieten van het gezelschap van familie en vrienden.
Daarom is de periode rondom de feestdagen voor degenen die eenzaam zijn en
voor degenen die hun dierbaren missen een moeilijke.

Gewijzigde
openingstijden
stadskantoor

Of je nu religieus bent of niet, Kerstmis is een moment van saamhorigheid
en bezinning. Saamhorigheid kenmerkt Montfoort en Linschoten niet alleen
tijdens de Kerstdagen. Zo wordt er het hele jaar door veel georganiseerd
en worden er dingen voor elkaar gedaan; daar mogen we heel trots op zijn!
Ook volgend jaar ligt er weer veel in het verschiet zoals het vieren van
75 jaar vrijheid. Dit is iets waar ik naar uitkijk!

Vanwege de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
• 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 maandag 6 januari 2020 houdt de gemeente haar nieuwjaarsreceptie
in het zalencentrum Sint Joseph. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom
om onder het genot van een drankje de beste wensen uit te wisselen.
Ik hoop u daar te mogen ontmoeten.
Voor nu wens ik u alvast een feestelijke jaarwisseling en een heel gezond,
voorspoedig en gelukkig 2020.

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.

Petra van Hartskamp
Burgemeester

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

Afvalkalender januari 2020

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

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

Vuurwerk kleurt oudjaarsnacht en de knallen laten ons weten dat het nieuwe jaar is begonnen.
Helaas gebeurt het ook dat vuurwerk schade veroorzaakt. Het zogenaamde ‘vuurwerk vandalisme’ betekent
jaarlijks een ﬂinke ﬁnanciële schadepost. Laten we met z’n allen proberen dit te voorkomen.
De gemeente vraagt als u ongeoorloofd gedrag ziet met het afsteken van vuurwerk de ander aan te spreken.
En ziet u dat er toch spullen kapot gaan, dan kunt u de politie waarschuwen.
U mag hiervoor het nummer 1-1-2 bellen. Alleen als de dader bekend is kan de schade verhaald worden.
De toezichthouder van de gemeente kan vuurwerk-overtredingen gepleegd door jongeren beneden de 16 jaar direct
afdoen. Zij kan de jongere(n) direct doorverwijzen naar bureau HALT.

Overlast van vuurwerk?
Contact het Meldpunt in Montfoort!
Voor het eerst in Montfoort kunt u melden als u
(over)last van het vuurwerk hebt.
Dat kan op twee manieren: per e-mail of telefonisch.

E-mail

U kunt uw melding kwijt via vuurwerkoverlast@montfoort.nl
Dat kan (uiteraard) 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Dit mailadres is in gebruik tussen 21 en 31 december.
Het voordeel van een mail is dat uw melding altijd op het
juiste adres aankomt en er actie kan worden ondernomen.
Het heeft dus de voorkeur dat u het e-mailadres gebruikt
als u vuurwerkoverlast wilt melden.

Afsteken vuurwerk

Wees altijd alert bij het afsteken en kijken naar
vuurwerk. Koud vuurwerk bestaat niet, ook sterretjes
worden heet en kunnen letsel veroorzaken. Gebruik
altijd een aansteeklont voor het afsteken van vuurwerk
en plaats het vuurwerk op een stevige vlakke
ondergrond. Bescherm je ogen met een vuurwerkbril.
Ook omstanders, (klein)kinderen, raden wij aan een
vuurwerkbril te dragen.

Telefonisch

Maar u kunt uw melding ook telefonisch doorgeven.
Vanaf zaterdag 21 tot en met dinsdag 31 december kunt
u tussen 14.00 en 22.00 uur bellen met 0348 - 476477.
Er zijn een paar uitzonderingen:
• Op de tussenliggende zondagen (22 en 29-12) én op
1e en 2e Kerstdag is het nummer NIET in gebruik.
• Op oudjaarsdag, 31 december, is dit telefoonnummer
tot 18.00 uur in gebruik, omdat het vanaf die tijd
toegestaan is vuurwerk af te steken.
Buiten de genoemde tijden kunt u het nummer wel
gewoon bellen, u wordt dan met de receptie van het
Huis van Montfoort doorverbonden.
Belt u buiten de openingstijden van het Huis van
Montfoort, dan krijgt u het gebruikelijk bandje te horen.
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Feestelijk en knallend
het jaar uit: de do’s en
dont’s over vuurwerk
Spelregels vuurwerk

Ouders, let op dat uw kinderen geen illegaal vuurwerk
kopen of afsteken.
Er zijn een paar belangrijke wettelijke spelregels
rond het afsteken van vuurwerk:
• Vuurwerk kopen: zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag
31 december.
• Legaal vuurwerk: vuurwerk koopt u bij winkels die
toestemming hebben voor de verkoop; zij alleen
verkopen het legale, toegestane vuurwerkassortiment.
• Het is verboden vuurwerk te verkopen aan personen
jonger dan 16 jaar.
• Vuurwerk afsteken: tussen dinsdag 31 december
18.00 uur en woensdag 1 januari 02.00 uur
• U pleegt een misdrijf als u zich niet aan deze wettelijke
spelregels houdt.

Vuurwerkafval

Een schone start van het nieuwe jaar in Montfoort!
Vuurwerk afsteken maakt oudjaarsavond tot een
echt feest. Tegelijkertijd veroorzaakt het ook veel
afval. Om het nieuwe jaar schoon te beginnen roept
de gemeente inwoners op om na oudjaarsavond het
vuurwerkafval samen op te ruimen. Dat is een
schoon én gezellig begin van het nieuwe jaar.

raadzaam de containers binnen of in de tuin te zetten.
De containers zijn in de praktijk een uitnodiging om
vuurwerk in te plaatsen. U bent zelf aansprakelijk voor
eventuele schade aan de containers. De afvalbakken op
wandelroutes en bij bankjes zijn in de week voor
kerstmis dichtgemaakt.

Voorkom ongelukken

Ondergrondse containers

Vuurwerkafval opruimen zorgt ook voor meer veiligheid.
Iedereen kent de verhalen wel van kinderen die
nieuwjaarsdag op zoek gaan naar vuurwerk dat niet is
afgegaan en die dit vuurwerk alsnog afsteken. Met alle
gevolgen van dien. Help dus vuurwerkslachtoffers
voorkomen en ruim uw vuurwerkafval op.

Vuurwerk en (mini)containers

De minicontainers voor uw afval moeten altijd op uw
eigen terrein staan. Met de jaarwisseling is het zeker

De ondergrondse container in de gemeente Montfoort
zullen ten tijde van de jaarwisseling worden afgesloten
om schade aan de containers te voorkomen.
De containers zullen in de loop van 1 januari weer
geopend worden.

Binnenstad

De binnenstad van Montfoort en andere doorgaande
wegen worden op donderdag 2 januari schoongeveegd
en opgeruimd.

Startbijeenkomst verkeer
binnenstad Montfoort
Gezond het nieuwe jaar beginnen?

Doe dan mee met IkPas! Tijdens deze landelijke
actie drinkt u 30 dagen geen alcohol en ontdekt u
wat geen alcohol drinken met u doet.
Veel deelnemers van IkPas ervaren positieve
lichamelijke veranderingen. Deelnemers voelen zich
mentaal en lichamelijk ﬁtter, slapen beter en 20% van
hen verliest gewicht. Als u zich aanmeldt bij IkPas,
gaat u met duizenden anderen de uitdaging aan.

Meedoen aan IkPas

Iedereen die wil meedoen aan IkPas kan zich
inschrijven via de website www.ikpas.nl
De 30-dagen-zonder-alcohol-actie begint op
1 januari 2020!

Op dinsdag 10 december hebben circa vijftig
bewoners, ondernemers en raadsleden de
startbijeenkomst over het verkeer binnenstad
Montfoort bezocht in het zalencentrum St. Joseph.
Er is door de aanwezigen keihard gewerkt!
In een positieve sfeer is er geïnspireerd, gediscussieerd
en zijn er ideeën gegenereerd en heeft men per tafel
een plan gepresenteerd om de verkeerscirculatie in de
binnenstad te verbeteren.
Bent u nieuwsgierig naar het verslag en alle gemaakte
plannen? Kijk dan op www.montfoort.buurbook.nl/verslag.
Aanmelden voor BUURbook kan via
montfoort.buurbook.nl/inschrijven.
U kunt dan reageren op de berichten van de bewoners en
blijft dan op de hoogte van de planvorming en discussie.
U kunt ook de app BUURbook downloaden en als buurt
‘Montfoort’ kiezen.
In maart/april 2020 organiseren wij een werkcafé om te
laten zien wat er is gedaan met alle ideeën.

Kerstbomeninzameling
Zakcentje voor de jeugd
met de inzameling kerstbomen

Het nieuwe jaar staat voor de deur. De komende
weken kunnen kinderen in de gemeente Montfoort
kerstbomen verzamelen.
Op zaterdag 4 januari kunnen ze van 09.30 tot 13.00 uur
de bomen inleveren op een aantal locaties en op
verschillende tijdstippen. De vergoeding is € 0,50 per
kerstboom (maximaal 10 bomen per kind).
Kinderen tot en met 12 jaar mogen meedoen.
Kerstversiering en plastic potten moeten wel van de
boom worden verwijderd. Voor handelaren is het niet
toegestaan om mee te doen.

Veiligheid

Duurzaam

Met in inzamelactie wordt voorkomen dat bomen aan de
weg worden gezet en vervolgens door de openbare
ruimte gaan zwerven. De bomen worden aangeboden
aan onze afvalinzamelaar en vervolgens gebruikt voor
het opwekken van elektriciteit in de vorm van biomassa.

Inzamelpunten
Montfoort
• 09.30 - 10.15
• 10.15 - 11.00
• 11.00 - 11.45
Linschoten
• 12.00 - 13.00

Sporthal Hoﬂand
Parkeerterrein voor het Knopenbad
Parkeerterrein Hofplein
Parkeerterrein achter De Vaart
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Om deze actie veilig te laten verlopen verzoeken wij de
ouders/verzorgers om hun (jongere) kinderen te
begeleiden bij het inzamelen en inleveren van de bomen.

Hulp gevraagd

De kerstbomenactie is een initiatief
van Stichting Platform Duurzaam
Montfoort, Zwerfvuilambassadeurs
en gemeente Montfoort. Vindt u het
een leuk initiatief en wilt u
meehelpen op zaterdagochtend
4 januari? De initiatiefnemers zijn
nog op zoek naar helpende
handen! Neem daarvoor contact op
met Sylvia Benschop 06-19468944.
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 8 januari 2020
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
15 januari 2020 in het stahuis
van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk
nadat er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Verlengen beslistermijn
• 17-12-2019
Z/19/148422
Jacob Barneveldstraat 68
in Linschoten
Het plaatsen van een dakkapel
op de voorgevel.
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 - 476 400.
Verleende omgevingsvergunning
Rectificatie
• 19-12-2019
Z/19/148064
Heulestein 47 in Linschoten
Het uitbreiden van een woonhuis.

Overig
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze inwoners wordt
deze informatie ook geplaatst op deze
gemeentepagina. Dit betekent dat
alleen rechten kunnen worden
ontleend aan de publicatie van het

elektronisch Gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

OPENBARE ORDE

Mandaatregeling Montfoort 2020
Het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester van
Montfoort maken hierbij bekend dat zij
op grond van artikel 3:42, tweede lid,
van de Algemene wet bestuursrecht
op 17 december 2019
de mandaatregeling 2020 en het
bijbehorende register hebben
vastgesteld. Het besluit treedt in
werking op 1 januari 2020.

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

Verordening toekenning
van het Jongerenlintje
Op 9 december 2019 heeft de
gemeenteraad van Montfoort de
verordening tot regeling van de
toekenning van het Jongerenlintje
vastgesteld. Deze verordening treedt
in werking na publicatie.

Montfoort, 24 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

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort
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Hier en daar warmden mensen even hun
handen.

Koud was het in ieder geval niet en bleef
het droog op een enkele regendruppel
na. Toch was de afwisseling van
buiten-naar binnenlocaties welkom.

Catharina Nieuwenhuizen
Leeftijd: 40 jaar
Getrouwd met Ard,
3 kinderen
Beroep: Specialist
diervoeding
Woonplaats: Montfoort
“Ik wens iedereen innerlijke
vrede en rust toe”
Naast haar werk en gezin, is
Catharina Nieuwenhuizen
maatschappelijk erg
betrokken en zet ze zich graag
in voor de ander.
Zo organiseerde zij het
afgelopen jaar avonden voor ouders om met elkaar te praten over
opvoeding, en is ze betrokken bij de Alpha cursussen die vanaf 13 januari
2020 van start gaan in Linschoten. Die organiseert ze graag mee, omdat
ze meent: “Iedereen is op zoek naar antwoorden op vragen, zoals
‘Waarom ben ik hier? Waar ga ik naar toe? Is dit alles?’ Daarom is een
introductie op het christelijke geloof, zoals de Alpha cursus, zo mooi.
Het is laagdrempelig en voor iedereen geschikt.” De bevlogen
Montfoortse heeft een wens voor iedereen: “Tijdens deze dagen is het
donker en gaan de lichtjes aan. De lichtjes brengen gezelligheid en
vrolijkheid. Jezus is mijn Grote Licht. Hij brengt vreugde en rust in mijn
leven. Ik wens iedereen deze innerlijke vrede en rust toe. Dat je mag
weten dat Hij van je houdt, zoals je bent en dat Hij altijd naar je omziet,
ook in moeilijke situaties.”
Meer info over de Alpha cursus op: www.hervormdlinschoten.nl of
alpha-cursus.nl

Zo ook bij de Antioniushof, waar
bewoners dezelfde scéne steeds opnieuw
zagen afspelen in het atrium, maar dan
met andere toeschouwers. “Geen plek in
de herberg. Helaas.” Dus, vertrokken de
zoekenden weer. Verder op hun zoektocht. De letters waren dan al bijna
compleet, maar het Kindje was nog niet
in zicht.
Ook in het Huis van Montfoort was
Hij niet. Wel mocht iedereen die dat kon
daar zijn of haar naam opschrijven met
een echte veren pen op perkament.
Zoals in Bethlehem dus, waar iedereen
zich moest registreren om geteld te
kunnen worden voor de volkstelling door
keizer Augustus. “We moeten weten
hoeveel jonge mannen er zijn, die voor
ons kunnen vechten.” Burgemeester
Petra van Hartskamp zag er op toe dat
de telling correct zou gebeuren: “We
gaan het echt tellen hoor”, lachte ze.
“Zou ze het zien dat ik mijn naam twee
keer heb opgeschreven”, vroeg een
meisje.
Na het Huis van Montfoort was de tocht
inmiddels halverwege. Een groepje
zingende herders, een stel voorspellende
dames, een zandtovenaar en engelenkoor
verder, kwam het einde in zicht. Licht van
het leven, spelden de sterren, en dat licht
werd gevonden bij de Protestantse Kerk
De Rank in Montfoort. In een levende
kersstal, zonder dieren. Hier konden
deelnemers zich laven aan warme
chocolademelk of koffie met kerstkoekjes
en stroopwafels.
In de kerststal speelden kers(t)verse
ouders Bob en Els, met hun baby Lizelot
Jozef en Maria met baby Jezus. “Is de
baby gisteren geboren?”, vroeg een van
de kinderen. “Nee hoor, gelukkig niet.
Ze is al een maand oud”, aldus Els.
Zo eindigde de Herdertjestocht 2019,
waarna iedereen weer op huis aan
ging… “Het was erg mooi”, vond
Patricia den Boer die dit jaar voor de
tweede keer meedeed. Ze liep met haar
hele gezin mee, en ook de jongste van
3 jaar was volgens haar bijzonder onder
de indruk. “Zeker het licht in de hemel
vonden ze heel mooi. En het inschrijven
vonden ze ook leuk!”

Nel van den Brink - de Haan
Nel is 68 jaar en heeft een dochter en schoonzoon.
Nel is huisvrouw en vrijwilliger in LINSCHOTEN
Nel is een echte Linschotense
en is naar haar zeggen
verknocht aan het dorp.
Ze hoeft niet zo nodig weg op
vakantie. Niet omdat het niet
kan.....maar omdat ze liever
lekker thuis en op het dorp is.
Daar is ze vaak te vinden voor
het vrijwilligerswerk. In de
Lindewaard, bij het rolstoelwandelen, voor de stichting
‘met je hart’, bij activiteiten
van de SWOM, bij de
breikoker, collecteren voor
goede doelen en nog veel
meer. Ze is er lekker druk mee. Ze kreeg er ooit al eens een lintje voor,
maar de aandacht daarvoor hoeft van haar eigenlijk niet zo nodig. “Schrijf
het maar niet allemaal op hoor. Ik ga er niet prat op. Vind het gewoon
heel leuk om te doen. Beleef erg veel plezier aan het werk, het geeft
voldoening en ik vind het contact met mensen heel erg prettig”.
Nel heeft graag veel mensen over de vloer. Rond de feestdagen is ze het
liefste thuis. Met familie en vrienden in de gezellige aanbouw van haar
woning, waarin haar verzameling staat uitgestald. Ik heet van mijn
meisjesnaam ‘De Haan’ en verzamel peper- en zoutstellen en beeldjes in
de vorm van kippen en hanen. Het is een beetje uit de hand gelopen,
maar ik vind het nog steeds een hele leuke hobby. Bezoek regelmatig
verzamelbeurzen waar ik af en toe weer wat nieuws vind. En ik krijg ook
nog regelmatig spullen van vrienden of familie”.
Ze maakt al jaren zelf kerstkaarten die ze aan heel veel mensen verstuurd.
Aandacht aan elkaar schenken is belangrijk. Dat is ook de boodschap die
ze mee wil geven aan alle Linschotenaren. Wees lief voor elkaar. Schenk
elkaar aandacht. “Kom achter de computer of je mobiele telefoon
vandaan, dan zie je meer en heb je een beter persoonlijk contact met
anderen”.
Hoogtepunten en dieptepunten heeft Nel in 2019 niet gekend. “Ik geniet
van elke dag. Elke dag is voor mij een hoogtepunt”. En goede voornemens
heeft Nel niet. “Ik ga lekker door waar ik mee bezig ben en dat bevalt
prima”.

OPEN OCHTEND HOSPICE WOERDEN

Op zaterdag 4 januari is er van 10.00 tot 12.00 uur een open ochtend bij
hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14 te Woerden. Iedereen die
belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk in het hospice en/of bij
terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren
over de zorgmogelijkheden, is van harte welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig. Meer info zie www.demantelmeeuw.nl

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
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BROOD EN BANKETBAKKERIJ

Van Rooijen
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Prettige Kerstdagen
en een
smakelijk 2020!

HOOGSTRAAT 32
MONTFOORT

90 j a a r

2019

BEDANKT, MAAR HEEL GRAAG TOT ZIENS
Op dinsdag 31 december sluiten wij zoals altijd
met oliebollen en appelflappen het jaar af.
Toch zal deze dag anders zijn want er komt dan, na 90 jaar,
een einde aan bakkerij van Rooijen in Montfoort.
Een wel overwogen beslissing, welke zeker niet gemakkelijk was.
MAAR de winkel gaat op dinsdag 3 januari 2020 weer open…
Dit super goede nieuws maakt me trots en blij.
Flitsend fotografie
Op de voor mij zo belangrijke plek wordt mijn passie voor het
bakkersvak voortgezet door Bakkerij Aelbers uit IJsselstein.
Het ambacht, het vakmanschap en de service met een glimlach zullen blijven.
Ik ben dankbaar voor de vele mooie, gezellige jaren. Ik zal het enorm gaan missen.
Ik wens u allen een bruisend 2020 toe in goede gezondheid.
Warme groet, Christine.

REMCO
RUIMT OP
Diverse artikelen
nu STERK afgeprijsd!*
Hoogstraat 64 - MONTFOORT
www.remcomodevoormannen.nl
* De najaarscollectie 2019 is afgeprijsd m.u.v. basis en nieuwe collectie en op=op!

Natuurlijk
met een kaasplankje van 't Kaasmeisje!
www.hetkaasmeisje.nl
Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

Wij wensen al onze klanten
een gezellig kerstfeest en een gelukkig 2020!

Administratiekantoor

Jan den Houdijker
boekhouding, salarissen
jaarrekening, belastingen

j.g.m.den.houdijker@hetnet.nl
Doeldijk 9
3417 XD Montfoort

0348-470983
06-10935154

Wenst familie, vrienden, kennissen en relaties
een gezond en een voorspoedig 2020

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

APK
Schadeherstel

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

Wij wensen u
gezellige Kerstdagen
en een gelukkig
en veilig Nieuwjaar

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
Like ons op Facebook
Hoogstraat 1 | 3417 HA Montfoort
0348 47 14 70 | info@wijngaardelectronics.nl
www.wijngaardelectronics.nl

Wenst u
gezellige
feestdagen
en een
goed 2020
06 - 10 88 62 88
WWW.DEBRUYNSTUKADOORS.NL
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Nanda Koster
Nanda is 47 jaar en sinds twee jaar getrouwd met Marvel van Roode,
beter bekend als Smur.
Een kind samen, twee van Nanda’s overleden zus en één uit een
vroegere relatie van Smur.
Beroep: sinds februari 2019
huisvrouw, voorheen
containerbouwer.
Woonplaats: Linschoten.
Geen doorsnee gezinssamenstelling bij Nanda.
Helemaal niet eigenlijk.
Ze houdt ook niet van
doorsnee en gewoon.
Meestal wijkt ze wel af van
het gemiddelde. Ze ging als
een van de weinige meisjes
naar de LTS en werkte als lasser bij Van Luinen in Woerden en Lasbedrijf
Alphen. Ze had het prima in het mannenwereldje. Was ‘anders’, maar
voelde zich er heel goed bij. In februari 2019 is ze gestopt met het zware
laswerk vanwege lichamelijke ongemakken. Dat was wel even wennen.
Ze heeft nu meer tijd voor vrijwilligerswerk dat ze in Linschoten doet.
Daar pakt ze overigens nog altijd wel het zwaardere werk op.
Plantenbakken maken, tenten opzetten……van dat soort dingen.
Met de kerst zijn er geen verplichtingen maar het familiegevoel is er wel
degelijk.
Er hangt een leuke kerstsfeer in huize Koster/Roode. De kerstboom staat
niet, maar hangt aan het plafond en is blauw. Het huis is met de
feestdagen vaak lekker vol met familie en vrienden. Die zijn belangrijk.
Daar draait de kerst voor Nanda om. Een van haar beste vriendinnen is de
ex van Smur. Zij woont in Curacao. Ze bezoekt haar graag en zo vaak
mogelijk. In 2018 jaar zijn Smur en Nanda daar, na een relatie van twintig
jaar, getrouwd. In het bijzijn van de hele familie. Dat was een hoogtepunt
voor Nanda. In 2019 werd dat niet overtroffen.
Voor 2020 zijn er geen specifieke plannen of voornemens. “Ik blijf doen
waar ik zin in heb. Wellicht ben ik anders dan anderen. Ben meer dan
‘moeder’ of ‘de vrouw van’. Wel stoer en jongensachtig, maar ook een
gewone Linschotenaar, liefhebber van Nijntje en dagelijkse familiedingen.
Ik wil in 2020 vooral ‘mezelf’ blijven. Gewoon ‘Nanda’ zijn.
Dat is ook wat ik alle Linschotenaren toewens. Dat ze bij zichzelf blijven,
genieten van de kleine dingen en de dingen die ze zelf hebben. Leef van
dag tot dag en geniet ervan”.
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De Stichting Oud Montfoort
wil stappen maken in 2020
Met veel nieuwe vrijwilligers, de oprichting van de Stichting Oud Montfoort en
veel succesvolle activiteiten is in 2019 weer nieuw leven geblazen in het
behoud van het erfgoed van Montfoort. Ze willen bij de SOM echter meer.
Veel meer!

Wie helpt de SOM verder?

“Wie helpt ons in 2020 aan een locatie
in de stad om te exposeren en wie helpt
om het grotendeels geïnventariseerde
archief beter op te slaan?”
Bestuursleden Peter Gruters, Kees
Bazuine en vrijwilliger Bernhard Weber
zijn heel strijdbaar: “We hebben veel
plannen en ideeën. Van de gemeente
krijgen wij morele steun en we kunnen
gratis in de kelder ‘onze’ spullen
opslaan. Maar in de kelder kun je met
goed fatsoen geen mensen ontvangen.
Wij willen vooral meer naar het publiek
toe. Niet alleen maar tijdelijke exposities
optuigen in vitrines in de hal van het
Stadhuis. In 2019 is er veel gebeurd.
Er kwamen vrijwilligers bij die hebben
geholpen met het inventariseren van het
archief. Een groot deel is nu
geïnventariseerd en vastgelegd in de
computer. We hielden onder andere
exposities over onderduikers, school,
trouwen in Montfoort zestig jaar geleden
en een expositie tijdens de lentemarkt.
De stichtingsvorm werd aangenomen en
er kwam een bestuur.”

maken en op te slaan. We hebben
nieuwe kasten nodig. Nu staat alles in
opeengestapelde dozen en los langs de
muren van de kelder.”

Oproep voor de viering van
75-jaar vrijheid

Het Comité 4 en 5 mei heeft aan een
aantal organisaties gevraagd om samen
te werken voor de herdenking van de
Tweede Wereldoorlog en de viering van
75 jaar vrijheid. De SOM werkt hier
graag aan mee: “Om een interessante
bijdrage te leveren aan de ‘75 jaar
vrijheid’-viering in 2020 doen we een
oproep aan de bevolking van Montfoort.
We zijn op zoek naar foto’s en spullen
van de bevrijding en uit de oorlog. En we
horen natuurlijk graag de verhalen.

door Siem van der Burg

Dat hoeven geen verhalen uit de eerste
hand te zijn. We hebben al het een en
ander maar hopen dat er nog meer
bijkomt.”
Dus wilt u helpen of sponsor zijn, en/
of heeft u ideeën voor een expositieruimte/ontmoetingsplek, voor de
herinrichting van het depot,
of spullen, foto’s of verhalen over de
Tweede Wereldoorlog, neem dan
contact op met de SOM. Dat kan
door een e-mail te sturen aan
penningmeester Peter Gruters
pcjgruters@hotmail.com, of hem te
bellen telefoon 06-11907746. Of te
mailen of bellen naar secretaris Kees
Bazuine kc.bazuine@ziggo.nl,
0348-472710.

Expositieruimte/ontmoetingsplek

“In 2020 willen we grote stappen
maken. We zijn al een tijd op zoek naar
een expositieruimte in de stad waar we
permanent, een dag of drie in de week,
toegankelijk zijn. We denken niet alleen
aan het organiseren van tentoonstellingen, maar ook aan het
organiseren van lezingen en excursies,
aan het gezamenlijk verrichten van
onderzoek, aan het realiseren van een
ontmoetingsplek voor iedereen met
interesse voor de geschiedenis van
Montfoort. We gaan er alles aan doen
om dat in 2020 voor elkaar te krijgen.
Daar hebben we steun voor nodig vanuit
sponsoren. Zelf hebben we geen geld”.

Efficiëntere opslag van de
collectie

“Een andere wens is om het archief nu
ook beter en efficiënter toegankelijk te

Mannenkoor Zanglust bakt dit jaar weer
25.000 oliebollen en appelflappen
Laan van Rapijnen, en, vanaf 06.00 uur,
in de nieuwe brandweergarage
(nabij Belo Groep), Van Rietlaan 3.
In Montfoort zijn twee verkooppunten:
op de parkeerplaats bij Albert Heijn aan
de Verlengde Hoogstraat en bij de
Waterpoort (schuin tegenover Mado en
Hema).
Om alle kopers van oliebollen en
appelflappen uit Linschoten, Montfoort
en omgeving te bedanken wordt op
zaterdagavond 4 januari 2020 een
Oliebollen-Bedank-Concert gehouden in
‘t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg te
Linschoten. Aanvang 20.30 uur.
Toegang is gratis.
Voor informatie: E.W. de Jong,
PR- commissie Zanglust,
Nieuwe Zandweg 6a, 0348-416265 ,
dejongbakker@planet.nl

Bernard Weber laat trots de laatste aanwinst zien. Een model van een vliegtuig dat
werd gebruikt bij de politionele acties in Indië.

gev

In de laatste week van het
kalenderjaar 2019 zijn leden van
Mannenkoor Zanglust uit Linschoten
weer druk met het bakken van
heerlijke oliebollen en appelflappen.
De actie begon ruim 40 jaar geleden
met 170 kg bloem. Dit jaar zullen naar
schatting 1250 kg bloem en 400 kg
rozijnen worden verwerkt tot totaal
25.000 oliebollen en appelflappen.
Na het voorbereidende werk op
donderdag 27 en op vrijdag
28 december, worden maandag 30 en
dinsdag 31 december de appelflappen
en oliebollen gebakken. Vrijwel het hele
koor is actief betrokken. Ook partners
en jongeren werken mee.
De verkoop is op dinsdag 31 december
2019 van 08.00 tot 13.00 uur.
Er zijn vier verkooppunten: twee in
Linschoten bij Boon’s markt,

o

nd

en

dieren

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
Er is veel werk verricht het afgelopen jaar.
Onder vaak moeilijke omstandigheden maakte de gemeente dit waar.
Ook al was er weleens turbulentie op de lijn.
Door mensen met veel onbegrip en dat was niet fijn.
Vaak door mensen die alles beter weten.
Die hun eigen tekortkomingen zijn vergeten.
Tot slot voor het komende jaar hebben wij ook op ons verlanglijstje staan.
Dat de opvang voor ouderen in Montfoort, Linschoten moet blijven bestaan.

Inwonersbelangen
Montfoort Linschoten
wenst U allen
fijne feestdagen
en een voorspoedig 2020

0348-414242
Gevonden dieren

LINSCHOTEN
De Hoorn - Pruimkopparkiet. Groen met
een paarse kop.
OUDEWATER
Kluwen - Kanarie. Wit.
Leeuweringerstraat - Konijn (tam), ram,
jong. Bruin.
Leeuweringerstraat / Reijersteeg - Konijn
(tam), ram. Bruin.
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Linschoten, zijn wij nog niet in je straat geweest?
Goed nieuws, want dan kun je nog kosteloos profiteren
van een gratis glasvezelaansluiting. De aanleg is nog in
volle gang in Linschoten en we gaan hard. Maar als we
nog moeten graven in jouw straat, kun je nog meedoen.

Sluit dan vandaag nog een abonnement af bij één
van de providers en wij zorgen voor een aansluiting
in jouw huis. Zo bespaar je minimaal €450 en je bent
klaar voor de toekomst.
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LINSCHOTEN
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Inzamelingsactie voor
Voedselbank Montfoort
groot succes
Basisschool O.B.S. De Hobbitstee uit Montfoort heeft ook dit jaar rondom
Kerstmis een actie rondom een goed doel georganiseerd. De basisschool doet
dat elk jaar, omdat - zo laat de school weten - ze het belangrijk vinden om met
kerst ‘iets voor de ander te kunnen betekenen’.

De leerlingenraad hield zich bezig met het sorteren van de verzamelde (etens)waren.

Dit jaar was de Voedselbank aan de
beurt, en dus zamelden de kinderen
gedurende anderhalve schoolweek
voedingsmiddelen in die aan de
Voedselbank van Montfoort worden
geschonken. Het ging hierbij vooral om
lang houdbare etenswaren zoals
broodbeleg, pasta, rijst en soep maar
ook lekkernijen en de zogenaamde luxe

Inzamelingsactie speelkeukentje voor Miguel (2) levert honderden flessen op

Kinderen KBs De Heeswijk gaan Challenge
aan met geblindeerde VR-bril
door Sjoukje Dijkstra

Kinderen van De Heeswijk zitten ingespannen te kijken hoe Miguel met zijn
geluidenboekje speelt.

Hoe is het om blind te zijn?
Dat ervoeren kinderen van de
basisschool KBs de Heeswijk uit
Montfoort tijdens een challenge, die
zij aangingen in kader van een
inzamelactie in samenwerking met
Football Makes it Happen voor Miguel
(2). Hierbij zamelden de kinderen
honderden statiegeldflessen in voor
het goede doel.
Dit deden ze volgens Mark te Poele van
KBs De Heeswijk zonder te weten wat de
achterliggende gedachte was. Vorige
week maandag hoorden zij tijdens een
presentatie waarom zij de flessen
inzamelden en de challenge met een
VR-bril aangingen. “Hoe vonden jullie
het met de bril op?”, vroeg Te Poele aan
de leerlingen van de groepen 1 tot 4, die
zich hadden verzameld om de presentatie
bij te wonen. “Leuk”, vonden ze.
“Hoe lang hebben jullie het
volgehouden?” Dat varieerde nogal; de
één gaf aan een kwartier, een ander zelfs
bijna twee uur. “Wel moeilijk om dan ook
te schrijven”, vond een jongen uit groep
4. “Maar je kunt toch gewoon
schrijven?”, vroeg Te Poele, waarna hij
de link legde naar peuter Miguel, die met
zijn moeder ook aanwezig was.

artikelen, zoals shampoo en wijn,
ontbraken niet.

Lekker eten met kerst

“De reacties van de leerlingen en ouders
waren overweldigend. Er zijn zeker
15 grote dozen met blikken, potten,
dozen, zakken, flessen en anders
verpakte levensmiddelen en luxe

Miguel

“Miguel heeft vier maanden - de eerste
vier maanden van zijn leven - blind
doorgebracht, omdat hij niet kon zien”,
vertelde hij. “Niemand in het ziekenhuis
kon hem helpen, niemand in Nederland
wist wat te doen. Zelfs de beste artsen in
Europa konden Miguel niet laten zien.
Er bleek slechts een persoon te zijn die
de operatie uit kon voeren, Dat was een
86-jarige arts in het noorden van
Amerika. Maar voor deze operatie was
geld nodig. Heel veel geld. Baby Miguel
kreeg landelijke bekendheid, onder
andere dankzij Wesley Sneijder en
Yolanthe. Met de hulp van veel lieve
mensen en organisaties, zoals Football
Makes It Happen (FMIH) kon Miguel de
hulp krijgen die hij nodig had en... kon
hij weer zien.”Alleen”, zo vervolgde Te
Poele, “blijft geld nodig voor de
verzorging van Miguels oogjes, en ook
voor speelgoed, waarmee hij zijn
vaardigheden verder kan ontwikkelen.”

Mama Lieveke de Kort

Mama Lieveke de Kort, afkomstig uit
Noord-Brabant, vertelde aan de kinderen
hoe het avontuur verlopen was. Hoe zij
naar Amerika gingen, en hoe Miguel
daar geopereerd werd. Ontroerd
reageerde ze toen zij hoorde dat KBs de
Heeswijk en Football Makes It Happen
geld aan het inzamelen waren om voor
Miguel een mooie speelkeuken te kopen.
Voor haar was dat een verrassing. “Een
speelkeukentje zorgt onder andere voor
zijn motorische ontwikkeling. Maar ook
een dagje ontspanning en plezier in
Amsterdam is wat we aan Miguel en zijn
moeder willen geven.” Mama Lieveke

gebruiksartikelen gedoneerd die dagelijks
door de leerlingenraad werden gesorteerd.
We mogen wel zeggen dat het een groot
succes was. De Voedselbank Montfoort is
bijzonder blij met dit initiatief en kan
hierdoor weer veel gezinnen voorzien
van lekker eten met kerst.”

vroeg aan de kinderen: “Willen jullie zien
wat Miguel nu kan?”
“Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”, dat
wilden ze wel. Trots zette ze haar kind
met een geluidenboekje op de grond,
waarbij hij met zijn vingertje liet zien dat
hij alle kleine knopjes in een keer kon
vinden.
Mama De Kort is De Heeswijk en
Football Makes It Happen erg dankbaar:
“Echt mooi wat ze doen.” Daarom doet
ze nu ook wat terug, liet ze weten.
Zo zamelde ze geld in voor kinderen die
dezelfde conditie hebben als Miguel. “Er
zijn nu al een paar kinderen geholpen in
Amerika”, aldus de Brabantse. Haar
verhaal schreef ze ook op in een boek
met de titel ‘Baby Miguel’. Hiervan
overhandigde ze een exemplaar aan
Mark te Poele. “Dan kunnen jullie dat
straks allemaal lezen”, zei hij tegen de
kinderen. “Wil je hem dan wel voor ons
tekenen?” vroeg hij aan Lieveke, die dat
met plezier wou doen.
“De kinderen stelden ook echt goede
vragen”, vond mama Lieveke achteraf.
“Ze hadden dus wel goed door waar het
om ging.” Dat ze hier vandaag haar
verhaal (weer) kon vertellen, vond ze
geweldig. “Voor mij is het ook een
uitlaatklep. Een manier om het te
verwerken. Mijn man wil er liever niet
over praten. Dat vindt hij te moeilijk.”
Ze was afgelopen maandagochtend al
om half vijf vertrokken om op tijd te zijn.
“Ook al was het zo vroeg, Miguel blijft
energiek. Hij slaapt ook niet zo goed”,
vertelt ze. “Het geeft niet. Het hoort
erbij. Het is net alsof hij wat in te halen
heeft. Misschien komt het ook door
verwerking van alles wat hij nu kan zien.”

Vrijwilligers Jan de Geest, Henk Schulten
en Jan Tuithof
Leeftijden: de
pensioenleeftijd voorbij
Woonplaats: Montfoort
Door weer en wind, voor dag
en dauw, staan ze er vaak
weer. Ze boenen de
kleedkamers en douches en
zorgen ze ervoor dat het er
weer piekfijn uitziet op en
rond de voetbalvelden van
Montfoort: vrijwilligers
Jan de Geest, Henk Schulten
en Jan Tuithof.
Van links naar rechts vrijwilligers bij
Jan de Geest bijt het spits af.
Montfoort S.V. ‘19 Jan de Geest,
Hij is een man van weinig
Henk Schulten en Jan Tuithof.
woorden. Al ruim 60 jaar is hij
als vrijwilliger actief in en rond het voetbal. Belangrijk, vindt hij,
vanwege het samenzijn. “Iedereen vanuit de club Montfoort S.V. ‘19
wenst Montfoort een gelukkig nieuw jaar.”
Henk Schulten wil iedereen veel succes wensen en een voorspoedig
2020. Hij verwacht van 2020 dat het samengaan van de verenigingen
goed blijft gaan, en dat het niet lang meer duurt voordat het ook echt één
vereniging is. Schulten heeft altijd al in het verenigingsleven gezeten.
“Het is fijn om iets te betekenen. We houden van ons cluppie.
” Voetbal was voor hem de rode draad in zijn leven. “Als jochie van
7 voetbalde ik al.” De gedachte dat de ouderen alles wel regelen rond het
voetbalveld, heerst volgens hem wel. “Mensen vinden het normaal dat het
reilt en zeilt. Ze realiseren zich te weinig dat er zoveel vrijwilligers zijn die
dagen in touw zijn. Het wordt ook moeilijker om vrijwilligers te vinden.”
Ruim 200 vrijwilligers zijn er in Montfoort actief rond het voetbal. Jan
Tuithof is daar een van. Hij is het met Schulten eens, dat het moeilijker
wordt om vrijwilligers te vinden. “Maar” zegt hij: “de saamhorigheid is er
nog wel in Montfoort. Dat bleek wel toen het dak er vorig jaar afwaaide.
Binnen de kortste keren stond er 25 man, die meehielp om het dak te
repareren.” Tuithof sluit af: “We wensen iedereen een sportief en gezond
2020.”

Top2000 strijkt voor vijfde keer neer in
Montfoortse kerk De Rank
“Dit jaar worden de nummers
door Stage Fright gespeeld”

Op zondag 29 december om
16.00 uur vindt voor de 5e keer een
Top2000-kerkdienst plaats in de
Montfoortse kerk De Rank.
Deze kerkdienst haakt aan bij de
traditionele Top2000 van NPO
Radio2.
Organisatoren laten weten dat er in de
Top2000 veel nummers staan met
inhoud: “Emotionele nummers en liedjes
die je kippenvel geven of bepaalde
herinneringen oproepen. Sommige
nummers gaan duidelijk over het geloof

of God, zoals ‘What if God was one of
us’ van Joan Osborne. Andere nummers
gaan over belangrijke levenservaringen
als liefde, vrijheid, eenzaamheid,
vergeving, dood en troost.”
Voorganger in de kerkdienst is ds.
Martha Verstoep. Martha Verstoep zegt:
“Wat is er dan mooier dan in een
kerkdienst samen te luisteren naar de
mooiste betekenisvolle nummers uit de
popgeschiedenis en deze samen mee te
zingen? Dit jaar worden deze nummers
ook nog door de bekendste band van
Montfoort, Stage Fright, ten gehore
gebracht.”
Op de website Top2000kerkdienst.nl

staat een overzicht van alle diensten
door het hele land.
Vorig jaar deden in Nederland ruim
100 kerken mee en dat aantal blijft
stijgen. Ds. Fred Omvlee die de
Top2000-kerkdienst heeft bedacht, is
groot voorstander van meer (pop)muziek
in de kerk en reist dit jaar weer door het
land om zoveel mogelijk Top2000kerkdiensten bij te wonen.
Adres Kerkgebouw De Rank: de
Verlengde Hoogstraat 26. De toegang
van deze Top2000 kerkdienst is gratis.
Voor meer informatie:
www.pgmontfoort.nl
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HAASTRECHT

VLIST

Thea van Someren
75 jaar en woont met haar man Cor aan het Jaagpad.
Woonplaats: Haastrecht.
“In de eerste instantie ben ik
op eerste kerstdag jarig.
Ik ben in 1943 geboren.
Kerst is voor mij een feest van
vrede en daar hoop je dan
ook op. Vroeger op de
peuterspeelzaal die ik
opgericht heb en waar ik ook
gewerkt, had je eerst het
hectische Sinterklaasfeest en
daarna die heerlijke tijd van
rust van de kerst. De kinderen
hadden dan het kaarsje voor
zich. Dat gaf hen dan een
gevoel van samenzijn en rust.
Op eerste kerstdag vier ik thuis mijn verjaardag en Kerstmis. De kinderen
en kleinkinderen komen. We spelen het Kerstbomenspel (dobbelsteenspel)
en we gaan gezellig eten. Iedereen brengt wat lekkers mee.
Een paar jaar geleden waren we met kerst in Wenen. Bezoek aan
concerten en ballet geven dan een bijzondere ervaring.
Meestal gaan we overdag met kaarsjesavond naar Gouda. Er zijn dan
allerlei concerten, exposities en de kerstmarkt in de St. Jan. Wij vinden
het altijd leuk om dat te doen. Helaas konden we dit jaar niet.
Oud en Nieuw hebben we in de loop der jaren altijd met familie gevierd.
Dit jaar blijven we samen en na 12 uur ontmoeten we de buren om elkaar
een gelukkig Nieuwjaar te wensen…..en op het nieuwe jaar te drinken.
Mijn voornemen voor het nieuwe jaar is doorgaan met waarmee we bezig
zijn. Dat betekent leuke dingen doen als museabezoek, concerten en korte
reizen maken.
Mijn nieuwjaarswens voor de lezers is dat we nog vele jaren mogen
genieten van De IJsselbode.

Toptalentenconcert in Haastrecht
Op zondagmiddag 12 januari
organiseert de Haastrechtse Kring
weer haar Nieuwjaarsconcert vanaf
15.00 uur in de Hervormde Kerk,
Kerkplein 9 in Haastrecht.
Het concert zal worden verzorgd door
enkele toptalenten van de Academie
Muzikaal Talent (AMT) uit Utrecht.
De AMT is een opleiding die jong talent
tot 19 jaar voorbereidt op een succesvolle
studie aan een conservatorium. De AMT
is een kleine, particuliere school met
maximaal 25 leerlingen. Veel leerlingen
zijn al prijswinnaar bij landelijke
concoursen zoals het Prinses Christina
Concours, het Koninklijk Concertgebouw
Concours, en bij internationale
concoursen.
Op het programma staan o.m. werken
van Dowland, Bach, Brahms, Fauré,

Piazzolla en Gershwin, uitgevoerd door
zanger Hanno Egger, violisten
Alan Mukriani, Janna Maurer,
Silke Kolfschoten en Kira van der Woerd,
cellisten Thomas Prechal en Emma
Naegele en pianist Philip Karmanov.
Hilde Stolker neemt de pianopartijen
voor haar rekening.
Vanaf 14.15 uur is er ontvangst met
koffie, thee of limonade. Tijdens de
pauze kan met een glaasje Prosecco
worden getoost op het nieuwe jaar.
Na afloop kan er gezellig nagepraat
worden onder het genot van een hapje
en een drankje.
U kunt hiervoor kaarten reserveren via
www.haastrechtsekring.nl of telefonisch
06-27197357 óf bij aanvang van het
concert bij de Hervormde Kerk.

De Stichting Haastrechtse Kring heeft tot doel om cultuur in de breedste zin van
het woord voor iedereen toegankelijk te maken. Zo worden er al meer dan 50 jaar
op het gebied van muziek, architectuur, kunst en literatuur activiteiten
georganiseerd.
Het bestuur van de Stichting Haastrechtse Kring bestaat volledig uit vrijwilligers.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is door de belastingdienst erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.

LEGO-bouwdag in Haastrecht
In de kerstvakantie op vrijdag
3 januari is er weer een LEGObouwdag in Theater Concordia
Haastrecht. Tussen 14.00 en
17.00 uur ben je van harte welkom
om met een bijna oneindige
hoeveelheid LEGO te bouwen.
Laat jouw LEGO-talent zien en wie
weet win je zelfs wel een mooie prijs
met jouw LEGO-bouwwerk!
Tijdens de LEGO-bouwdag zijn alle
ouders, opa’s en en oma’s van harte
welkom in het gezellige Grand Café
Concordia. Uw kinderen zijn in goede
handen van de Concordia-vrijwilligers in
de grote zaal. Daarnaast scheelt het ook
een ritje huiswaarts. Dus van harte
welkom!
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).

PROGRAMMA
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
21.30 uur
23.00 uur

De Aftrap, Arian Vermeulen
Happy Hour, Kees de Haan
Gastprogramma, Kees de Langen
Christmas Country music Round up, Jan Evenhuis
Back to the ‘60’s & ‘70’s, Ronald Hamaker
Op naar kerst, Arian Vermeulen
Kerstnachtdienst vanuit Stolwijk
Nonstop muziek

10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
22.00 uur

Kerst op RTV Krimpenerwaard
Kerstlunch, Gert van den Berg en Dirk Molenaar
Onder de kerstboom, André Jonkheid
Breek de week, Ingrid Tuinstra en Wim Scheelings
Happy Hour, Kees de Haan
Gastprogramma, Ad van Dijk
Greenheart Country Christmas special
Nonstop muziek

09.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Kerst in de Krimpenerwaard, Adrie Oudenes
Gastprogramma, Heidi Doff
Kerstlunch, Gert van den Berg en Dirk Molenaar
TV meets radio, Ilja Bakker
Kerst Koorevaar, Dennis Koorevaar
Happy Hour, Kees de Haan
Christmas music train, Gerald van der Stelt
Kerstborrel, Gert van den Berg
Kerst op z’n best, André Jonkheid
Gastprogramma, Daniël van Strij de Regt
Nonstop muziek

08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur

Mamma appelsap, Tessa Klarenbeek
Goedemorgen Krimpenerwaard, Adrie Oudenes
Op naar Alpe d’HuZes, Team Krimpenerwaard
Daan draait door, Daan Koene
Gastprogramma, Peter Dons

Woensdag 25 december 2019 (1e Kerstdag):

Donderdag 26 december 2019 (2e Kerstdag):

Vrijdag 27 december 2019:

Theater Concordia trakteert en nodigt iedereen uit voor een
spetterend Nieuwjaarsfeest!

Live op zondag: nieuwjaarseditie
met Tess et les Moutons
Hoe kun je beter het nieuwe jaar
beginnen dan met een nieuwjaarsfeestje
in Theater Concordia.
Op zondag 5 januari om 15.00 uur
luiden we met elkaar het nieuwe jaar in.
Tess en haar Moutons halen op
bezielende wijze een klein stukje van
‘la vie Parisienne’ naar Nederland.
Elkaar het beste wensen voor het
komende jaar onder het genot van een

RTV KRIMPENERWAARD

Dinsdag 24 december 2019:
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Op de arreslee, Gerald van der Stelt
De Infoshow, Gert van den Berg
Happy Hour, Kees de Haan
Best of Traxx, Clemens Leunisse
Bollen van Boudesteijn,
Gerrit Boudesteijn en Hugo Boudesteijn
22.00 uur Time 4 Techno, Rianne Smit
23.00 uur Time 4 Trance Yearmix 2019, Han Beukers
13.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Zaterdag 28 december 2019:
00.00 uur
01.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
12.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
22.00 uur

Time 4 Trance Yearmix 2019, Han Beukers
Nonstop muziek
Wakker worden, Arian Vermeulen
De Waard op de kaart, Kees de Haan
De Lunch & Brunch Expo eindejaarseditie,
Dirk Molenaar
Op naar Alpe d’HuZes, Team Krimpenerwaard
Happy Hour, Kees de Haan
Vrolijk weekend, Wim van het Zuiden
Het beste van 2019, Hans de Jong
Van De Jong tot Oud, Martijn de Jong

Zondag 29 december 2019:

Van De Jong tot Oud, Martijn de Jong
Time 4 Trance Yearmix 2019, Han Beukers
Nonstop muziek
Rondom de kerken
LOK klassiek
DNA
Hitarchief extra, Meindert Both
Op naar Alpe d’HuZes, Team Krimpenerwaard
Popnostalgie, Clemens Leunisse
Happy Hour, Kees de Haan
De vroege zondagavondshow, Ronald Hamaker
Een momentje rust,
Ingrid Tuinstra en Wim Scheelings
20.00 uur U zij de Glorie
22.00 uur De Schorning en Schouten show,
Jeroen Schorning en Remco Schouten
00.00 uur
01.00 uur
03.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

Wij danken u voor het luisteren en kijken van onze radio- en TV-programma’s
en het volgen van onze berichten via de social media in het afgelopen jaar.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een goed, gezond en voorspoedig 2020!

drankje en niemand minder dan Tess et
les Moutons. Geniet van Tess’ vertolking
van de grote chansonartiesten van de
afgelopen acht decennia.
Het Nieuwjaarsfeest in Theater
Concordia begint zondag 5 januari
2020 om 15.00 uur. De toegang is
gratis. Samen maken we er een mooi
feest van! Welkom!

Kerstmarathon 2019
Maandag 30 december 2019:

14.00 uur
17.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Nonstop muziek
Bakken maar, André Jonkheid
Gastprogramma, Simone Abel
Gastprogramma, Klaas de Wit en de molenaars
van de Boezemmolen No. 6
Gastprogramma,
Ruud de Bruin en Peter van Harmelen
De beste nr. 2 hits allertijden, Hans de Jong
RTV 5 jaar multimediaal actief
De Romijnse Tijd, Edwin Romijn
Cellies Avondshow, Celesta Spans
RTV Jaarmix 2019, Daan Koene

00.00 uur
01.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

RTV Jaarmix 2019, Daan Koene
Nonstop muziek
Knallen maar, Egbert van der Veen
Goedemorgen Krimpenerwaard, Adrie Oudenes
Oliebollen jazz, Roelof Etten en Arie Kooy
Mark Knopfler / Dire Straits Special, Adrie Oudenes
Radioactief materiaal, Gerald van der Stelt
Oud en Nieuw in de Romijnse Tijd, Edwin Romijn
Country music Round up, Jan Evenhuis
Dit was het decennium, Arian Vermeulen
Einde live uitzendingen en overgang naar Nonstop muziek

10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
17.00 uur

Hallo 2020, André Jonkheid
Bruisend het nieuwe jaar in, Gert van den Berg
Een muzikaal begin, Arian Vermeulen
RTV 5 jaar, Adrie Oudenes
Einde live uitzendingen en overgang naar Nonstop muziek

00.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur

12.00 uur

Dinsdag 31 december 2019 (Oudjaarsdag):

Woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag):

RTV Krimpenerwaard is te beluisteren
in de ether via de 106.6 MHz
Voor de kabelfrequentie in uw woonplaats
kijkt u op de website van uw kabelaanbieder.
Overal kunt u luisteren via www.rtvkrimpenerwaard.nl

RTV KRIMPENERWAARD
Dijklaan 57-A, 2861 DW Bergambacht • 0182-890182
info@rtvkrimpenerwaard.nl • www.rtvkrimpenerwaard.nl
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SchoonheidSSalon
l a pa u w

Het IJSSELBODE
Tandartspraktijk
de Vest
Kerstballenbeeldenspel
wenst u

wenSt u relaxte
feeStdagen
en een Stralend
een nieuwjaar

gezond en stralend 2020

Doe mee en maak kans op een ondernemersbon t.w.v. 70 euro
L.D. de Bruyn-Kho, H.R. Harink, C.A.M. Drost, L.W. de Bruyn,
J.J.A.G. de Bruyn-Rombouts, S. Homayun-Mansouri
BROOD EN BANKETBAKKERIJ
en
medewerkers
29
19
Fijne kerstdagen en een mooi 2020 gewenst

HOOG
MO

Van Rooijen Fijne F
Tandartspraktijk
de Vest
namens het Bertus Service Team
RICHARD PROOST
SPORT
&
PRO-SUP
2
IJsselvere 15 - 3421 BV Oudewater - Telefoon 0348 - 561335
90 j a a r

tot zie

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

WENSEN U HELE
GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN EEN FIT & GEZOND
2020 TOE!
voor een heldere

2 ‘t Kaasmeisje
BEDANKT, MAAR HEEL GRAAG TOT ZIENS
Bertus Service
Stijnman
s Bakkerij
Op dinsdag 31 december
sluiten
wij zoals altijdp Verkaik
van der
o
Autobedrijf
kaashandel
van en appelflappen
met oliebollen
het jaar af.
t Bakkerij
Wijngaard
Schalkwijk
Aang
Toch zal deze dag anders zijn want er komt dan, na 90 jaar,
Rooijen
Beveiliging
een einde aan bakkerij1vanB5
Rooijen
in Montfoort.
Een wel overwogen beslissing, welke zeker niet gemakkelijk was.
Fijne feestdagen en een voorspoedigZater
nieuwj
Wenst u gezellige feestdagen,
MAAR de winkel gaat op dinsdag 3 januari 2020 weer open…
liefde en gezondheid
in het
nieuwe jaar.
Fijne
Feestdagen
D
Dit super goedeen
nieuws maakt me trots en blij.
Bovenkerkseweg
12,
Stolwijk
0182-342050
www.bertusservice.com
Wij wensen
al
onze
klanten
een Gelukkig
Nieuwjaar
Op de voor
mij zo belangrijke plek wordt mijn passie voor het Like ons op Facebook
o
In 2030 stoot Oudewater 50% minder CO2 uit
dan in 1990. Dit willen we niet alleen, dit moet.
In 2019 hebben we de energieagenda
vastgesteld met o.a. lokale duurzaamheidsinitaiteven en onderzoek naar
grootschalige energieopwekking. Ook gaan we
afval beter scheiden en duurzamer bouwen.

De stedenbouwkundige visie van de
Schuylenburght is dit jaar goedgekeurd. 64
Duurzame woningen voor starters, ouderen
en kwetsbare groepen met de mogelijkheid
voor zorg. In 2020 wordt de visie samen met
de Woningraat en zorgaanbieders uitgewerkt
zodat de bouw in 2021 kan beginnen.

EN

ONEN
W

IE
ERG en

ONEN
W

REMCO
RUIMT OP
stylisten

schoonheidssalonlapauw.com

In 2019 is het beeldkwaliteitsplan van Oranje
Bolwerck is goedgekeurd. Een hedendaags
complex dat past in de historische binnenstad.
Het doel: 52 huur- en koopwoningen voor
jong en oud met 62 ondergrondse
parkeerplaatsen . Na goedkeuring van het
bestemmingsplan begint de bouw in 2020.

IMAAT
KL

o Schilder J.J. Rost w La Pauw
Lida van der Willik-Pauw f
k Tandartspraktijk sHoenkoopse
Buurtweg
Bloem en
Groen38 t
de Vest
06-12549209

Flitsend fotografie

een gezellig kerstfeest en een gelukkig
2020! voortgezet door Bakkerij Aelbers uit IJsselstein.
bakkersvak
Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan een gezonder, vitaler en
toekomstbestendig Oudewater. Met plannen en visies, zoals bestemmingplannen,
energieplannen, masterplannen, stedenbouwkundige visies en omgevingsvisie zijn o.a.
de noodzakelijke stappen gezet voor de bouw van Tappersheul 3, Schuylenburcht,
Masterplan Binnenstad en het 12-maanden zwembad.

Hoogstraat
1 | 3417
Het ambacht, het vakmanschap en de service met een glimlach zullen
blijven.
0348
47
14
70
|
info@wijn
Ik ben dankbaar voor de vele mooie, gezellige jaren. Ik zal het enorm gaan missen.
www.wijngaarde
Ik wens u allen een bruisend 2020 toe in goede gezondheid.
Warme groe
Wij wensen u en de uwen hele fijne feestdagen en een

Don

2020 belooft weer een enerverend jaar te worden; er staan veel pannen op het vuur
waarvin iets moois gebrouwen kan en moet worden. We beginnen 2020 met de Klepper:
hoe kan dit mooie gebouw als huiskamer van de stad ingericht worden? Ook gaan we
gaan op zoek naar een nieuwe burgemeester en begint de bouw van woningen en
wegen. Onze wens voor 2020: dat wij elkaar blijven vinden., zowel online als offline. Dat
we het gesprek voeren en samenwerken aan ons Oudewater!
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Nel’s
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en enkele
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EN
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MAANDE

h Hoogstraat 1
haarboutique

De Accountant en Adviseur in één

straten in de binnenstad worden aangepakt is
goedgekeurd. De Lange Burchwal en
Wijngaardstraat worden met gebakken
klinkers echt onderdeel van de binnenstad.
Parkeren blijft mogelijk in de Wijngaardstraat.
In 2020 wordt het plan uitgevoerd.

UDEWATER
EG 31

12

ERNEM
ND

PHHaastrecht

2019 goedgekeurd. Een modern, groen en
duurzaam industrieterrein met 3 hectare ruimte
voor bedrijven uit Oudewater. Ook is rekening
gehouden met plek voor een zwembad, sporthal
en skeelerbaan. Het bestemingsplan staat voor
2020 en de bouw voor 2021 in de agenda.

binnen- en buitenbad wordt verder uitgewerkt.
SBZO heeft laten zien dat met dezelfde
jaarlijkse kosten 12 maanden zwemmen
mogelijk is. Het college komt in 2020 met een
voorstel waarin o.a. de financiering van de
grond en bouw verder zijn uitgewerkt.
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Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.

dinsdag

Hoogstraat 32 en 55 Haastrecht | 0182-501313/502230 | GRATIS parkeren a/d achterzijde Blekerstraat 11 (industrieterrein Galgoord)

,

AANNEMERS-, HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF
VOOR AL UW ZAND, GRIND, GROND EN SPLIT

www.bestratingen.nl

staat ook komend jaar weer voor u klaar

!
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Het Kerstballenbeeldenspel

In iedere kerstbal vindt u een beeldfragment vanuit een advertentie in deze IJsselbode.
Daaronder staat een keuzemogelijkheid van welke adverteerder dit beeldfragment is.
Kies de juiste adverteerder en gebruik de letter die daarvoor staat in de zin hieronder.
Ook in De IJsselbode van dinsdag 17 december kon u 15 letters vinden.
Maak met de letters uit De IJsselbode van dinsdag 17 en 24 december onderstaande zin af
en stuur deze in.

Doe mee en maak kans op één van de zes ondernemersbonnen ter waarde van € 70,00!
Stuur uw oplossing in voor 10 januari 2020 naar De IJsselbode puzzelredactie,
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater of mail de juiste oplossing naar redactie@ijsselbode.nl
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Let op! De cijfers in de vakjes bevatten een letter die u één keer heeft gevonden, maar die vaker voorkomt.

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER

LOPIKERWAARD

wenst u sfeervolle Kerstdagen
en een succesvol 2020!

GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN KARAKTERVOL NIEUWJAAR
WIJ BEDANKEN U VOOR HET VERTROUWEN IN ONZE ORGANISATIE
EN ZIEN UIT NAAR EEN GOEDE SAMENWERKING IN 2020!

BOUWEN OP KARAKTER
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HAASTRECHT

Tweedaags muziekfestival
Met

live acts

T20
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uit de
regio
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Wij
wensen

jullie
Prettige
Feestdagen!

U

55-jarig
bruidspaar
Haaksman

VLIST

EIND DECEMBER

B

Meer informatie & kaarten

www.theaterconcordia.nl

Zaterdag 28 december en zondag
29 december kan de muziekliefhebber genieten van TOP-muziek
uit de jaren 60, 70, 80 en 90 in
Theater Concordia in Haastrecht.

en overige installaties. Omdat veel
mensen op de valreep nog een kijkje in
het museum wilden nemen, was het dit
weekend extra druk. Een groot deel van
het team van medewerkers en
vrijwilligers greep de gelegenheid aan om
gezamenlijk symbolisch het museum te
sluiten, een beetje weemoedig, maar ook
feestelijk. Medio 2021 gaat Museum
Paulina Bisdom van Vliet naar

Op woensdag 18 december
waren de heer en mevrouw
Haaksman uit Polsbroek
55 jaar getrouwd. Een dag
later bracht burgemeester
Laurens de Graaf het
bruidspaar een
felicitatiebezoek.

Tot 2000
Café
Twee dagen genieten van TOP-muziek
uit die jaren, live gespeeld door negen
regionale bands en talenten op het
open podium. Zowel de Grote Zaal als
het Grand Café ondergaan per
muziekperiode een metamorfose.
Twee dagen genieten van muziek en
gezelligheid, denk aan het
Route 66/99-spel: de deelnemende
teams worden getest op hun
muziekkennis tijdens de ‘Tot 2000’-quiz.
Ook kan je er lekker chillen of uit je dak
gaan in de disco. Geniet van de optredens
van diverse talenten tijdens het Open
Podium. Iedereen, zowel jong als oud,
mag daar zijn, haar of hun favoriete
nummer spelen uit de jaren Tot 2000.
Het kan allemaal!
De zaterdag is inmiddels uitverkocht.
Alleen voor de zondag zijn nog kaarten
verkrijgbaar.
Het Tot 2000 Café is open op zaterdag
28 december en zondag 29 december
vanaf 16.00 uur.

Museum Paulina Bisdom van Vliet
gesloten voor restauratie
Zondag 22 december was voorlopig
de laatste dag dat Museum Paulina
Bisdom van Vliet voor bezoekers
geopend was. Hierna gaat het unieke
woonhuismuseum in Haastrecht voor
langere tijd sluiten voor
restauratiewerkzaamheden.
Het werk dat tijdens de sluiting
uitgevoerd gaat worden, omvat de
vloeren, de plafonds en de elektrische
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verwachting weer open. In de tussentijd
gaan er in het naastgelegen Koetshuis
activiteiten georganiseerd worden waar
binnenkort meer over bekend gemaakt
kan worden.

Lieneke Molag
61 jaar, zij heeft een eigen coachingpraktijk en is schrijver en
regisseur bij de toneelgroep De Dotters.
Woonplaats: Vlist.
“Bij kerst zijn de woorden
‘samenzijn’ en ‘geborgenheid’
voor mij heel belangrijk.
Vooral omdat ik een kleine
familie heb en dan is een
vriendenkring heel belangrijk.
Bij hen heb ik dan ook een
familiegevoel. Ik heb mijn
vrienden nog uit mijn
studententijd en die raak je
nooit meer kwijt.
Met kerst heb ik een religieus
gevoel. Ik hecht aan het
ritueel van de aankleding, kerstboompje, versieringen enz. Ik vind het fijn
om mensen thuis te ontvangen en daarvoor de houtkachel op te stoken en
een lekker glaasje wijn te schenken. Grote maaltijden vind ik niet
belangrijk. We doen niet aan pakjes. Dat doen we met Sinterklaas.
Op eerste kerstdag komen vrienden en maak ik een zuurkoolschotel.
Op tweede kerstdag gaan we heerlijk naar buiten met je neus in de frisse
wind met een thermoskan met rumpunch erin.
Na de kerst vertrekken we met vrienden naar Zwitserland. We zijn er met
twintig man. Daar vieren we Oud en Nieuw. Ik ga niet skiën, maar fijn
sneeuwwandelen.
Mijn voornemens voor het nieuwe jaar zijn om een nieuw toneelstuk te
gaan schrijven en ik wil meer aandacht geven aan mijn coachingpraktijk.
Ik wens de lezers van De IJsselbode dat zij openstaan voor de ontmoeting
met de ander, hoe anders die ander ook is.”
“Ik ga lekker door waar ik mee bezig ben en dat bevalt prima”.

Vuurwerk in overmaat
Ook dit jaar lopen jongetjes hun vuurwerk stiekem te verknallen in brievenbussen
en zelfs in hondenpoepzakkastjes in stille parken vogels verjagend. Brievenbussen
en andere doelen in flarden.
Ouders geef ze dit jaar niet weer het recht die overmaat aan zakgeld zo te
besteden.
Groeten uit Haastrecht
en verre omgeving,
Jaap Barendrecht
Een deel van het team van medewerkers en vrijwilligers dat op 22 december
gezamenlijk voor anderhalf jaar afscheid van het museum nam.

Vervangend beheerder Marco Bakker
doet de deur dicht.

Repair Café en Historisch Café in
Haastrecht
Donderdag 2 januari is er weer een
Repair Café in Haastrecht! Iedereen
is van harte welkom om tussen
13.30 en 16.00 uur met kapotte
spullen naar Theater Concordia te
komen, om die ter plaatse, samen
met vrijwillige reparateurs, weer in
orde te maken.
De handige (en aardige) technische
vrijwilligers van het Repair Café
kunnen (kleine) reparaties uitvoeren
aan allerlei defecte spullen, zoals:
• huishoudelijke apparaten, zoals
bijvoorbeeld koffiezetapparaten en
broodroosters

• elektrisch gereedschap
• rollators, stepjes en fietsen
• klokken en uurwerken

• radio’s, versterkers en verlichting
• scharen en messen slijpen
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk
verzorgen en u helpen met vragen
over uw computer en tablet.
De spaarpot staat er voor een
vrijwillige bijdrage. De opbrengst wordt
gebruikt om reparatiematerialen van te
kopen.

Creatief

Het SWOK (stichting Welzijn
Ondersteuning Krimpenerwaard)
organiseert tijdens het Repair Café een
gezellige creatieve middag. Daarnaast
is ook de Historische Vereniging
Haastrecht is aanwezig. De vereniging
wil graag de inwoners van Haastrecht
in de gelegenheid stellen om kennis te
maken met de vereniging en eventueel
ter plaatse vragen te stellen of hun
verhaal te doen. Er zullen historische
boeken, documenten en/of foto’s
aanwezig zijn.

Ad Breedveld
85 jaar, hobby’s schilderen en rondleiden in de Sint-Janskerk in
Gouda.
Woonplaats: Haastrecht
“Ik heb een duidelijk religieuze
achtergrond. Voor mij is kerst
het feest van de vrede, want
Jezus heeft gezegd:
‘Houd vrede onder elkaar’.
Als je vrede hebt in jezelf,
ben je ook in staat dit uit te
stralen naar anderen.
Jezus heeft verschillende
namen gekregen en de
mooiste vind ik die van
‘vredevorst’. Het ontbreken
van vrede komt helaas veel voor. Dat zie je in het dagelijks omgaan van de
mensen en vooral veel in het wegverkeer. Regelmatig kom je mensen
tegen die haastig zijn en weinig verdraagzaamheid tonen. Vaak met een
kort lontje. Er is een duidelijk balans tussen stijging van de welvaart en
vermindering van humaniteit.”
“Op eerste kerstdag begin ik met de Kindernevendienst in de
Oostpoortkerk in Gouda. Verder is het een familiedag. Voor mij is het
feestelijk samenzijn het belangrijkste. Dat je dan de onderlinge band met
elkaar voelt. Op tweede kerstdag wordt het met goed weer een mooie
wandeling in de polder maken.”
“Met Oud en Nieuw gaan we niet weg en vieren we thuis.”
“Mijn voornemen voor het nieuwe jaar is, gelet op mijn leeftijd, dat ik de
Kindernevendienst kan blijven doen. Verder wil ik doorgaan met mijn
rondleidingen in de Sint-Janskerk en zingen voor de bejaarden in de
Liezeborgh. En niet te vergeten, dat ik veel tijd kan besteden aan het
schilderen. Dit doe ik zeer regelmatig.”
“Mijn wens voor de lezers: Ik hoop op een sterker wordende
verdraagzaamheid onderling en dat we niet op een negatieve manier op
elkaar letten, maar naar elkaar omzien.”
“Ik ga lekker door waar ik mee bezig ben en dat bevalt prima”.
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WENSEN U

PRETTIGE KERSTDAGEN
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

TEVENS BEDANKEN WIJ U VOOR DE
FIJNE SAMENWERKING HET AFGELOPEN JAAR

SLAPEN
Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.

• Van landelijk tot modern
• Persoonlijk advies
• Personenlift aanwezig
• Haal en breng service

BESTBOUW

Hoogstraat 32 en 55 Haastrecht | 0182-501313/502230 | GRATIS parkeren a/d achterzijde Blekerstraat 11 (industrieterrein Galgoord)

FRANS MULDER
FRANS
MULDER
Al meer dan 40 jaar dé

Verkaik Kaashal
is inmiddels al

FRANS
MULDER
AlVUURWERKSPECIALIST
meer dan 40 jaar dé

40 jaar

w w w. p a l t r o k . n l

een begrip in
Haastrecht.

Zaterdag 28 december dicht
Dinsdag 31 december
open tot 15.00 uur
Donderdag 2 januari dicht

Al
meer
40 jaar dé
in
prijsdan
én kwaliteit
VUURWERKSPECIALIST
VUURWERKSPECIALIST
in prijs én kwaliteit
in prijs én kwaliteit

ALLEEN TIJDENS
ALLEEN
TIJDENS
ALLEEN
TIJDENS
DE VOORVERKOOP
DE
DE VOORVERKOOP
VOORVERKOOP

30%

Fijne Feestdagen en
tot ziens in het kaaspakhuis!
Aangepaste openingsdagen:

Bestbouw Haastrecht BV
www.bestbouw.nl
info@bestbouw.nl
T 0182 - 502522

Voor u én ons
wensen wij een
fijne Kerst en 2020!

Zaterdag 4 januari open
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
09:00-19:30 uur

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

Pelmolenerf 59
2807 EX Gouda

01 8 2 -51 1 2 1 5

TOT WEL
GRATIS VUURWERK
“Dynasty”

” D“Dynasty”
Y NASTY”
“Bonfire”
“Bonfire”
” V“Bonfire”
U U R W E R K M A N I A”
www.vuurwerkhaastrecht.nl
www.vuurwerkhaastrecht.nl
www.vuurwerkhaastrecht.nl
Hoogstraat 78 – Haastrecht
Hoogstraat
– Haastrecht
Tel. 0182-501625
email : 78
info@vuurwerkhaastrecht.nl
Hoogstraat
– Haastrecht
Tel. 0182-501625
email : 78
info@vuurwerkhaastrecht.nl
Tel. 0182-501625 email : info@vuurwerkhaastrecht.nl

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gezond en Goed Gekleurd 2020

Ook in het nieuwe jaar houden wij ons beleefd aanbevolen
voor de uitvoering van al uw schilderwerken!

0000409
Wij staan u graag belangeloos met onze deskundige
adviezen ten dienste.

Hoogstraat 106 - Haastrecht - 0182-501872

91x127

60 jarig jubileum 2008

LIEZEWEG 14 - 2851 EE HAASTRECHT - 06 - 51616734
WWW.ROST-SCHILDERSBEDRIJF.NL

Wij zijn gestopt met de kapsalon,
maar zijn jullie enorm dankbaar voor het
jarenlange vertrouwen, dat jullie ons gegeven hebben.
Wat hebben wij genoten van mooie haren maken,
de fijne gesprekken, en het ongelooflijk lachen met elkaar!

VOF LOONBEDRIJF

A. SLINGERLAND

OOST-VLISTERDIJK 2
2855 AC VLIST

0 1 8 2 - 5 0 111 4

Wij zouden het daarom erg gezellig vinden
als je nog een keer het glas met ons komt heffen
onder het genot van een hapje en een drankje
op zaterdagmiddag 28 december vanaf 14.00 uur.

Wij wensen jullie sprankelende kerstdagen
en een bruisend 2020!

D OROTHEA , A NGELIQUE , M ARION
WIJ WENSEN
IEDEREEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND 2020

EN L ISAN
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Jeugdsportverkiezing Oudewater 2019
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door Gerard van Hooff

Sterre Bijkerk en Xander van Loon beste jonge sporters
School- en trainingsactiviteiten
maakten het niet voor iedere
genomineerde mogelijk om acte de
presence te geven, maar de
uiteindelijke winnaars waren wel ter
plaatse.
Wethouder Sport, Walther Kok,
herinnerde nog even aan het feit dat
een legertje aan vrijwilligers, ouders en
andere familieleden meer dan hun
steentje bijdragen om de condities te
waarborgen waaronder gesport kan
worden. Hij noemde in dit verband ook
nog de medewerkers van de Besmo verantwoordelijk voor de conditie van de
voetbalvelden -, de beheerders van
sporthal De Noort Syde en de mensen
die het zwembad ‘in de lucht houden’.
Aansluitend hield spreekstalmeester
Ton Hendrickx de genomineerden tegen
het licht. Die toonden zich nauwelijks
nerveus en waren zelf opvallend
bescheiden over de door hen geleverde
prestaties. Of dat nu het binnenslepen
van een contract bij de voetbalvereniging Almere City was (Esra
Hoogenboom), het binnenslepen van
een plaats bij de voetbalclub
ADO Den Haag bij zowel Onder-17 als
het beloftenteam (Manon van Raaij) of
het op 7-jarige leeftijd behalen van een
Nederlands kampioenschap op de rug
van Appel (Sophie de Voogt); het plezier
eraan beleefd vormde de hoofdmoot.
Laatstgenoemde werd overigens op de
juiste hoogte ondervraagd, staand op
een van de zetels uit de raadzaal.

Xander van Loon (Taekwondo).

Winnaars

De jury, bestaande uit Ad van den Herik,
Adrie Boere en de wethouder, wees na
ampel beraad Sterre Bijkerk aan als
winnares in de categorie Meisjes. Sterre
is een talentvol waterpoloster die bij het
Goudse DONK speelt en op positie vier
of vijf haar doelpunten scoort.
Zij behaalde met haar team het
Nederlands Kampioenschap bij de
B-jeugd en heeft ook deelname aan het
Europees toernooi in het verschiet.
Het meisjeselftal van de FC Oudewater
kreeg de beker voor het beste
meisjesteam. Zij werden niet alleen
kampioen in de reguliere competitie
maar veroverden ook nog eens de beker
van Zuid-Holland door het Alphense
ARC met 1-0 te verslaan.
Bij de jongens overhandigde de
wethouder de beker aan Xander van
Loon. Na probeersels binnen andere
sportactiviteiten werd hij getriggerd door
taekwondo op basis van de ‘coole’
uitstraling van deze tak van sport.
Ondermeer tijdens het Dutch Open maar
ook in de Verenigde Staten en Duitsland
hamsterde hij in medailles van allerlei
kleur. En hij gaat door. Ook als docent
om andere sporters te inspireren.
De suppoloërs die tijdens het
Nederlands/Oudewaters kampioenschap

in het Statenbad de winst
binnenhaalden, kregen de prijs voor het
beste jongensteam en als het beste
gemengde team werden de schakers van
basisschool Klavertje Vier naar voren
geroepen.

Stadspenning

Ton Hendrickx, die tot op dat moment
in een dienende rol had deelgenomen
als spreekstalmeester, werd aansluitend
in het zonnetje gezet. Hij kreeg uit
handen van wethouder Kok de penning
van de stad Oudewater uitgereikt.
Zijn familieleden mochten hun verschansingen verlaten om het voorlezen van de
bijbehorende oorkonde mee te maken.
Hierin werd onder ander gewag
gemaakt van Ton’s activiteiten als
voorzitter van de voetbalvereniging, zijn
inspanningen om fusies te begeleiden
(Oegstgeest, Oudewater, Montfoort), zijn
betrokkenheid bij de realisering van de
kunstgrasvelden en zijn werkzaamheden
in schoolbesturen en raden van bestuur
zoals in die van De Wulverhorst.
De aanwezigheid van een deel van de
belangstellenden werd er door verklaard.
Na afloop was er gelegenheid om onder
het genot van een drankje en een hapje
na te praten over de rijkdom aan jeugdig
talent in Oudewater.

Stadspenning voor Ton Hendrickx uit handen van wethouder Walther Kok en
kinderburgemeester Tijn Trijssenaar.

SVO-talenten van het natuurijs
Het is in deze tijden van opwarming
van de aarde niet meer zo gewoon dat
kinderen leren schaatsen op bevroren
slootjes en vaarten.
Soms kan er nog wel een paar dagen
geschaatst worden, zoals in
Oudewater op het ijs van de ondiepe
plassen van het natuurgebied aan de
Damweg. De laatste, echte ijswinter
dateert echter van al weer van 2013.
Toen werden er overal nog schaatstochten georganiseerd.

Cas van Deuren in starthouding.

FC Oudewater meisjes onder 17; beste meisjesteam 2019.

vervolg van de voorpagina

Uitslagen

Puppy run1,1 km

1 Guus Schinkel Benschop
2 Juliano de Vries Clytoneus
3 Sijmen Hassink Linschoten
4 Raff Woerden
5 Stijn Fiolet Rotterdam
6 Chris van Dijk Linschoten
7 Jelle Verhagen Woerden
8 Djensly Donald Zeewolde
9 Carsten Verhagen Woerden
10 Mick Fransen Woerden

De natuurijsgeneratie

Veel van de huidige SVO-talenten, nu
schaatsend in de categorieën pupillen en
C-junioren, zullen hun eerste
schaatsslagen ongetwijfeld op het dikke
natuurijs van die winter hebben gemaakt.
Deze natuurijsgeneratie, als we daar al
van mogen spreken, wordt aangevoerd
door Joep Stubbe. De schaatser van de
Utrechtse SchaatsAcademie werd vorige
week nog verrassend vierde bij het
gewestelijk kampioenschap
Noord-Holland/Utrecht in Haarlem.
In het kielzog van Stubbe dienen zich nu
ook een aantal leeftijdsgenoten aan.
Zo zette Cas van Deuren vorig weekend
op zijn eerste officiële 500 meter gelijk al
een prachtige 48.76 op de klok.
Een prestatie die nog nimmer werd
vertoond! Voor Niels Ott, evenals
Van Deuren uit Montfoort afkomstig,
zijn de tijden van zijn plaatsgenoot al
vanzelfsprekend om te rijden. Zijn snelste
tijd schaatste hij met 47.45 op

Sterre Bijkerk ontvangt de beker voor de beste sportster van Oudewater in de
categorie meisjes.

Puppy run 1,1 km

De Vechtsebanen in Utrecht.
Veel mag ook verwacht worden van de
pupillen Sem van Beek, een sprinter bij
uitstek, Mike Houdijk en Onne van
Miltenburg. De drie pupillen, die, zoals
de meeste SVO’ers, het schaatsen met
het inlineskaten combineren, verbeteren
vrijwel wekelijks een of meerdere PR’s.
Bij de meisjes is Anne Murk de sterkste.
Ze eindigde bij het gewestelijke titelstrijd
in de achterhoede. Maar had de pech
ziek aan de start te staan.
De Montfoortse krijgt volgende
schaatswinter een herkansing om,
dan als tweedejaars C-junior, aan het
kampioenschap deel te nemen. Anne
Murk verbeterde zich dit jaar op de 500
en 1000 meter tot 46.49 en 1.35.98 en
is met die tijden een van de snelste
SVO-schaatsdames. Fleur Visser, een
jaartje ouder dan Anne Murk, komt nog
niet aan de tijden van haar ploeggenoot
toe, maar is wel bezig aan een sterk en
stabiel schaatsseizoen. Ook Tinka van
Leeuwen, technisch prachtig schaatsend,
en de doorzetters Denise van Vuuren en
Isa van Beek laten zich steeds meer zien.
Vooral Van Beek verbetert haar PR’s
met sprongen. Nienke Oosterlaken,
de jongste en minst ervaren schaatsster
van het stel, wist onlangs voor het eerst
een vijftiger te schaatsen op de Utrechtse
kunstijsbaan. Vorige week scherpte ze
haar toptijd op de 500 meter aan tot
59.62.
Naast de genoemde schaatsers heeft
SVO nog meer jonge wedstrijdschaatsers. Hun resultaten zijn te volgen
via www.svooudewater.nl.

De Oudewaterse
kunstijsbaangeneratie

De nieuwe generatie schaatsers, die na
de huidige SVO-lichting van C-junioren
en pupillen komt, is nu nog jeugdschaatser bij SVO en heeft nauwelijks
natuurijservaring. Ze hebben
kennisgemaakt met de schaatssport op
de Oudewaterse kunstijsbaan. Van hen
later geen heroïsche natuurijsbelevenissen, maar wel enthousiaste verhalen
over de Oudewaterse kunstijsbaan!
Of zal het toch nog gaan winteren
in 2020?

BOGRO/SVOclubkampioenschappen
Met de financiële ondersteuning van
BOGRO kan SVO volgende zaterdag
weer de clubkampioenschappen
organiseren op De Vechtsebanen in
Utrecht.
Vanaf 20.00 uur strijden de jeugd-,
toer- en wedstrijdschaatsers om de
SVO-titels van 2020. Even iets anders
zien dan de dagelijkse curlingwedstrijden op het Oudewaterse
kunstijs? Kom dan genieten van de
schaatssport op de Utrechtse
kunstijsbaan. De oliebollen staan klaar!

1 Sara Valkenet Atverni
2 Ilse v Ringelsteijn Linschoten
3 Ninthe Coppens Linschoten
4 Puck Koenderman Linschoten
5 Lieke Kral Benschop
6 Ines Beqqali Nieuwegein
7 Amélie Leijs Spaarndam
8 Armin Paasschen Linschoten
9 Bente Wijsman Bodegraven
10 Saar Rietveld Linschoten

Jongens onder 13; 2.2 km

1 Jetze van Popta Hilversum
2 Pijke Renema De Bilt
3 Swen van Schaik Avantri
4 Guus Lemmens Nieuwegein
5 Siem Kastelein Clytoneus
6 Mike Bolleurs Linschoten
7 Nils Postema Linschoten
8 Senna Veldhuijzen Oudewater
9 Jelk de Bruin Linschoten
10 Twan van Duuren Polsbroek

Meisjes onder 13; 2,2 km

1 Julia Hoogendoorn Woerden
2 Doutzen Renema De Bilt
3 Flore van Keuken Woerden
4 Femmeke Poot Harmelen
5 Isa Didden Clytoneus
6 Floortje Uittenbogaard Clytoneus
7 Lieke v. Ringelesteijn Linschoten
8 Tess van den Bosch Linschoten
9 Mirte de Korte Linschoten
10 Liv van Oudenallen Linschoten

Heren 5,3 km

1 Marco van Erp Leiden
2 Chris van Wamelen H-I-Ambacht
3 Bart Uiterwijk Veenendaal
4 Tom van Eijk Linschoten
10 Michel van Kats Loopgr. Stigter

Dames 5,3 km

1 Karin Nieuwenhuijsen Veenendaal
2 Jasmijn van Gelder IJsselstein
3 Luna Zimnik Linschoten
4 Roos Pool Utrecht
5 Kim de Pater VAV

5:03
5:26
5:29
5:53
6:02
6:44
7:02
7:05
7:26
8:02
5:52
5:52
6:26
6:30
6:37
7:06
7:10
7:30
7:38
7:40
7:41
7:44
8:22
9:00
9:12
9:14
9:17
9:26
9:29
9:45
9:21
9:33
9:39
10:40
10:44
11:37
11:42
11:42
12:05
12:09

Marije Geurtsen, winnares halve
marathon, aan de rand van het dorp
Linschoten.

Dames 10,5 km

1 Isa Leen Olympus ‘70
2 Marlou Bijlsma triathlon
3 Kalleigh van den Hemel Hellas

Heren 10,5 km

1 Jelmer van der Linden Statina
2 Rik Goethals Triathlon
3 Marc Cinjee Loopgroep Stigter
7 Flo van der Vlist Haastrecht3

‘Marathon Prominenten’.
Maarten van der Klis
David Blankenburgh
Daan Wiltenburg
Michel van Dijk
Nick Vermeij
Mike Rijsbergen
Daniel Bos
Menno Venhof
Joost Miltenburg
Linda Overbeek
Natasja Roelse

16:56
18:05
18:25
19:21
19:59
18:16
21:48
22:12
23:16
23:30

‘Ambtelijk ondersteuning’ voor
burgemeester Molkenboer.

39:27
40:13
41:38
31:42
32:32
35:04
36:43
1.26.35
1.27,22
1.31.26
1.33.50
1.35.59
1.36.06
1.36.53
1.45.56
1.45.57
1.48.57
1.54.25
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OUDEWATER

KRIMPENERWAARD

wenst u sfeervolle Kerstdagen
en een succesvol 2020!

MONTFOORT

HAASTRECHT
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LOPIKERWAARD

Fijne kerstdagen en een mooi 2020 gewenst
namens het Bertus Service Team
Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend
contactgekleurd
op 085 – 7600 419
Een goed

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk - 0182-342050 - www.bertusservice.com

2 020

Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Wij wensen u allen een

Voorspoedig, Gezond en Sportief

2

Het bestuur van FC Oudewater wil al haar vrijwilligers, leden, sponsoren en relaties
bedanken voor ieders bijdrage in het afgelopen jaar.

Prinses Margrietstraat 24
3421 HG OUDEWATER

06-22549707
info@hansdionisius.nl

Gezocht voor onze praktijk

Tandartsassistente

M/V

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
MBO opgeleide tandartsassistente (m/v) voor 24-28 uur
die met een leuk team wil werken.
Wanneer jij denkt de juiste persoon te zijn,
stuur dan een mail naar: info@praktijkdevest.nl
Tandartsenpraktijk ‘De Vest’
Tandarts de Bruyn
IJsselvere 15, 3421 BV Oudewater
0348-561335.
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Op zoek naar een goed
betaalde bijbaan?
Ga aan de slag
in Haastrecht, Linschoten
Montfoort of Oudewater

• • ‘s Ochtends voor 07.00 uur o.a. AD, de Volkskrant en
Trouw bezorgen, zaterdags voor 08.00 uur

• • Verdienste afhankelijk van de wijkgrootte*
• • Startpremie € 200,-, na drie maanden goed bezorgen

• • Gratis de krant lezen

Interesse? krantenbezorgen.nl
*minimumleeftijd 15 jaar

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

MEDEWERKER werkplaats
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
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STICHTING HOSPICE OUDEWATER

NIEUWSBRIEF

#6 - D ECEMBER 2 019
voor v rienden van Stichting Hosp ice Oudewater

‘Hier hebben ze
veel meer tijd
voor haar.’
Ik tref het echtpaar van Geelen in de kamer
van mevrouw. Ze verblijft nu ruim twee
weken in onze hospice.
‘Ik heb uitgezaaide borstkanker, waardoor in 2004 een
borst is afgezet. De kanker kwam helaas terug in mijn
longen en in mijn slokdarm, waardoor ik bijna niet meer
kan slikken. Ik kon lang thuisblijven, totdat de thuiszorg

Een gloednieuw
onderkomen.

Onvoorstelbaar hoeveel mensen

ons vertelde dat het niet meer kon en dat ik naar het

en bedrijven met ons meedenken

ziekenhuis moest. Daar kreeg wij te horen dat de artsen

en ons hun hulp, producten en

“met lege handen stonden”. Ze konden niets meer voor

diensten aanbieden. Fantastisch!

me doen. Voor mij was het toen ook genoeg. Niet meer lek
geprikt worden, en geen chemo en sondevoeding meer:
een heftig moment voor mij, mijn man en kinderen.’

Ook voor ons, als coördinatoren, was het een mooie verrassing te
horen dat er een nieuw pand zou worden aangekocht, verbouwd
en ingericht. En wat kwam er opeens veel op ons pad.
De verbouwing, de inrichting en alles wat daarbij komt kijken.
In het nieuwe hospice gaan we van twee naar drie

introductiecursus volgen. En waar we heel blij mee zijn.

gastenkamers. Deze extra kamer en de verhuizing zelf

Op dit moment zijn we in het oude hospice van alles

vraagt van ons dat we goed kijken naar wat er uit onze

aan het losschroeven en inpakken. In het nieuwe hospice

oude hospice meekan, maar ook wat we extra nodig

wordt al schoongemaakt. Binnenkort gaan we inrichten

hebben. Onvoorstelbaar hoeveel mensen en bedrijven met

zodat op 9 januari de officiële opening kan plaatsvinden.

ons meedenken en ons hun hulp, producten en diensten
Op zaterdag 11 januari tussen 10.00 uur en 15.00 uur

aanbieden. Fantastisch!

bent u van harte welkom op de Kerkwetering 11 om ons
Uitbreiding van onze vrijwilligersgroep is daarom nodig.

nieuwe hospice te bewonderen. Als u met de auto komt,

Gelukkig kunnen we putten uit de aanmeldingen die we

dan het vriendelijke verzoek deze op het bedrijventerrein

al hebben. Samen met de aanmeldingen van een infor-

Tappersheul te parkeren. We kijken ernaar uit u 11 januari

matieavond voor belangstellenden, die we organiseerden,

te mogen rondleiden in onze nieuwe hospice.

tiveerde groep van acht aspirant vrijwilligers, die nu de

Mijnheer van Geelen beaamt dit: ‘Mijn dochter en ik keken
elkaar aan en vroegen ons af hoe het verder moest met

heeft dit geresulteerd in een mooie, betrokken en gemoMary-Ann en Sjanie, coördinatoren Hospice Oudewater

mijn vrouw. Toen werd ook het Hospice genoemd. De zorg
thuis was voor mij alleen, op mijn leeftijd, niet haalbaar. En

Sponsordiner bij Restaurant Hex
in Oudewater

de kinderen hebben ook hun eigen leven.’
Mijnheer Geelen vertelt dat hij erin berust dat zijn vrouw
hier ligt. Hij mist haar erg thuis. En ziet erg op tegen het
moment dat hij haar echt moet missen en niet meer naar
haar toe kan. Hij vertelt dat hijzelf ook af en toe bezoek

Donderdag 7 november heeft het bestuur van de Stichting Vrienden
van het Hospice Oudewater een sponsordiner georganiseerd bij Paul

krijgt van de thuiszorg voor een praatje. En hoe fijn dat is.

en Inge Janmaat van restaurant Hex. Enkele weken daarvoor was er

Mevrouw wist meteen dat ons hospice een goede plek

een uitnodiging geplaatst in de IJsselbode wat al snel resulteerde in

voor haar zou zijn. ‘Een vrouw van de camping heeft ook

een inschrijving van 56 couverts.

in een hospice gelegen. En dat was erg fijn geweest. Wij
gaan al acht jaar naar de camping in Beekbergen’. Vanuit

Ria Pollemans heette als voorzitter van onze Stichting

geld opgehaald wordt voor instellingen, goede doelen of

Schoonhoven is ons hospice goed te doen met de auto.

iedereen welkom, in het bijzonder onze erevoorzitter

projecten die bijdragen aan de missie van Roparun: ‘Leven

Haar man heeft haar zelf gebracht. ‘In het ziekenhuis

Sietze Ypma die met zijn gezin zijn verjaardag kwam

toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer

was de zorg ook goed, maar zij hebben veel minder tijd

vieren. Daarna konden wij genieten van een fantastisch 4

kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

voor me. Hier wordt veel meer gedaan. Hier is niks teveel.
Ik hoef maar te kikken of het wordt geregeld”. Ook de

gangendiner dat Paul tezamen met zijn geweldige
keukenbrigade uit de kookpannen had getoverd, wat een

In een uitermate gezellige en ontspannen sfeer kwam

kinderen vinden dat hun moeder nu op een goede plek is

klasse.

een einde aan deze in alle opzichten geslaagde avond

en dat ‘Mam het goed gedaan heeft’.

waarvan de opbrengst circa € 1.500,- bedraagt.
‘Ik geniet er nu van als mijn man, de kinderen en

Halverwege het diner kwamen onverwacht 3 heren
binnen en boden ons een cheque aan van maar liefst

Wij hopen hier een jaarlijkse traditie van te

kleinkinderen komen. Of vrienden en kennissen. En

€ 37.000,- namens Roparun. Een estafetteloop waarmee

kunnen maken, het “smaakt naar meer“.

ik vind het erg leuk dat ik zoveel kaarten krijg. Zelfs
van mensen waar wij niet zoveel contact meer mee
hebben krijg ik een kaartje. Ik doe verder weinig meer.

Kort nieuws

Een spelletje op de tablet vind ik nog leuk, maar niet
zo lang. Hetzelfde geldt voor televisie kijken. Een klein
poosje en dan zet ik hem weer uit. En soms een klein
rondje lopen met de rollator. Als het weer goed is ga

Het bestuur, de

Open dagen in 2020

ik nog lekker naar buiten. Ook ben ik een keer met de

coördinatoren

Zaterdag 11 januari van 10 tot 15 uur is er open

rolstoel naar het centrum van Oudewater gelopen met

alle vrijwilligers van

dag. Verder staat de deur iedere tweede

vrienden en mijn man. Daar hebben we op een terras

de Stichting Hospice

vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur

Oudewater wensen de

open voor belangstellenden, te weten

Kerkwetering 11

lezers van deze nieuwsbrief

14 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni,

3421 T Oudewater

EEN GOED EN

10 juli, 14 augustus, 11 september, 9 oktober,

0348 50 68 03

Eind augustus is mevrouw rustig overleden in het

GEZOND 2020!

13 november, 11 december

www.hospiceoudewater.nl

bijzijn van haar familie.

wat gedronken. Dat was erg gezellig. Daarna was ik wel
erg moe en ging ik graag weer naar bed’.

