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Uitspraak Raad van State Populierenweg 45
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Carnaval moet een feest zijn voor iedereen
ff Z@ppen Wegkappelletje Waardsedijk
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Kloosterconcert Haastrecht
Voetbal: Montfoort weer in de lift

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

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

Carnaval is indrukwekkend
voor Prins Martinus

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Deze week als bijlage:
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www.vankootenadvocaten.nl

Voorlopers met het gebruik van duurzame energie in
Oudewater, vertellen over hun ervaringen hoe zij in hun
woningen duurzame oplossingen hebben toegepast.

Een duurzaam huis,
hoe doe je dat nou?
Knopengeiner nr

rcontouren.indd
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Bijlage van 'De IJsselbode

Kom naar het EnergieCafé op 18 februari a.s. in Zalencentrum,
Westsingel 2, aanvang 19.30 uur. energieoudewater.nl

ENERGIE
CAFÉ

Di 18 feb

FORUM SAMENLEVING

Herontwikkeling
De Klepper
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Foto door Tom Bode
Ze zijn jong - alle drie 26, barsten van de energie en zijn vastbesloten er een
fantastisch mooi carnaval van te maken: Prins Martinus en zijn hofdames Iris en
Inge. Meedoen is dit jaar in Uivergein belangrijk dan winnen. “Natuurlijk win ik
een voetbalwedstrijd graag, maar als je hebt verloren drink je een biertje in de
derde helft en is het ook weer goed”, legt Prins Martinus uit.
Hij mocht er wel een nachtje, zelfs een
week, over slapen. Maar dat was voor
Martijn Hoogenboom niet nodig:
“Ik wilde graag Prins worden!”
En dan te bedenken dat een van zijn
eerste herinneringen aan carnaval
helemaal niet zo positief is. Verkleed als
tuimelpoppetje werd hij aan de hand van
zijn moeder een bomvolle Klepper
ingesleurd. “Toch hebben dat soort
momenten ervoor gezorgd dat ik nu
graag vooraan sta!” Het kiezen van zijn
hofdames ging met hetzelfde gemak.
Iris en Inge zijn al jaren bevriend met
Prins Martinus. Iris: “We zeiden al eens
gekscherend: als jij Prins wordt, dan
worden wij je hofdames!”

De Prins noemt de organisatie
indrukwekkend. “Al die mensen die erbij
betrokken zijn en alles wat geregeld moet
worden. Ook bekijk je een discussie als
over de geluidsoverlast nu van een andere
kant. Normaal ben je onderdeel van de
boze menigte. Het is heel leerzaam om
ook die andere kant mee te maken.”
De Blauwbaadjes en daarmee de Prins
en zijn gevolg staan volledig achter het
statement van de gemeente over de
geluidsregels. Ze twijfelen niet aan het
voortbestaan van de optocht.
Inge: “Het wordt gewoon weer een
fantastische optocht! Zoveel verandert
er niet.”

De andere kant

De optocht hoort bij carnaval, vinden ze.
Net als de sleuteloverdracht en de
carnavalsmis. Ze vinden het belangrijk
deze tradities te behouden.
Prins Martinus: “Die drie hoogtepunten
laten zien waar carnaval voor staat:
verbroedering en saamhorigheid.”
Inge: “Met de optocht betrek je ook de
mensen die niet direct carnaval vieren.”
Toch zorgen de prins en hofdames ook
voor vernieuwing. “We geven carnaval
een eigen sausje”, zegt Iris trots.
Het paradepaardje dit jaar is de

Sinds zijn aanstelling afgelopen september
heeft Prins Martinus al zo’n dertig
vergaderingen bijgewoond. En samen
met zijn gevolg heeft hij veel feesten en
officiële bijeenkomsten bezocht.
Inge: “We zien carnaval nu van een
andere kant. Alle verschillende
onderdelen komen aan bod. Van het
maken van de Uivergeiner tot de
organisatie van de optocht.
Van De Wulverhorst tot de kerk en de
feestmiddag op de Markt.”

Tradities

door Ellen van Leeuwen

Uivergeinse estafette.
Op vrijdagavond kan je tussen 20.00 en
0.00 uur bij vijf kroegen en De Klepper
sport- en spelactiviteiten doen. Bij het
afrekenen van een drankje ontvang je
een stempel. Met deze estafette hopen ze
van de vrijdagavond weer een echte
feestavond te maken.

Doe allemaal mee

Prins Martinus is niet zo filosofisch
aangelegd, vertelt hij, maar met het
motto van dit carnavalsjaar ‘In Uivergein
is meedoen belangrijker dan winnen’
doet hij toch een voorzichtige poging.
“Het maakt niet uit of je een mooi of
lelijk pakje hebt, of je maanden hebt
voorbereid of het pas gisteren hebt
bedacht: doe gewoon allemaal mee!”
Hij benadrukt nog maar eens dat
saamhorigheid en verbroedering voor
hem de ankers van het carnaval zijn.
“Je komt altijd weer met mensen in
contact, terwijl je elkaar buiten carnaval
helemaal niet zoveel ziet. Je maakt
verbinding met elkaar waar je het hele
jaar op kun teren.”
Ook voor Inge en Iris draaien de carnavalsdagen om verbinding én heel veel lol
maken. Inge: “Verbroedering vanaf het
moment dat je zo’n pakje aantrekt.
Het doet wat met
je hele lijf. Het is lachen, gieren, brullen:
een groot feest.”

Primeur in Dorpshuis de Vaart in Linschoten

Familiecarnavalsfeest in
Een week voordat overal het carnaval losbarst organiseert de stichting LIBEL op
zaterdag 15 februari het eerste Linschotens carnavalsfamiliefeest in Dorpshuis
de Vaart. Linschoten wordt dan tijdelijk omgedoopt tot Ballensnoepersgat.
We starten ‘s middags met kindercarnaval,
iedereen geopend; baby’s, peuters,
dat in de vroege avond overgaat in een
kleuters en kinderen die op de basisschool
spetterend carnavalsfeest voor
zitten, graag onder begeleiding van hun
volwassenen. Er worden carnavaleske
ouders.
optredens verzorgd door Sjonnie Kabaal
De toegang voor alle kinderen t/m groep
én door de De Kwakbollen uit Harmelen.
8 van de basisschool is gratis en zij
Vanaf 14.30 uur is het dorpshuis voor
worden getrakteerd op limonade.

Alle overige bezoekers betalen € 5,00
in de voorverkoop via www.eventbrite.nl
en € 7,50 aan de deur.
Het is mogelijk om rond etenstijd, tegen
een redelijke prijs, een hapje eten te
bestellen.
Trek wat leuks uit de verkleedkist, zet je
feestneus op en kom naar het familiecarnavalsfeest in Ballensnoepersgat. Alaaf!

De hoofdmoot van de vergadering
afgelopen maandag vormde een
presentatie over de herontwikkeling
van de Klepper tot ‘huiskamer van de
stad’. Bureau ‘Boei’ heeft een voorstel
ontwikkeld waarbij de bibliotheek de
drager wordt van het gebouw en de
publieksfunctie van de gemeente
(balies) ook in het gebouw wordt
ondergebracht. De publieke tribune
zat vol, de belangstelling was groot.
De benedenverdieping van de Klepper
zou worden ingericht als bibliotheek
nieuwe stijl, waarbij de grote zaal wel
kan worden gebruikt door de kasten met
boeken aan de kant te schuiven.
Het toneel is een monument en moet
gehandhaafd blijven. Diverse insprekers
(o.a. de Blauwbaadjes) betwijfelden of
bijvoorbeeld de feesten zich wel
verdragen met die functies (schade door
bier etc.) Het betrof een eerste
presentatie, er is nog geen plan van
eisen en ook geen beeld van het gebruik
door verenigingen.
Door insprekers werd aandacht
gevraagd voor de toegankelijkheid van
het gebouw (rolstoelen en liften) en één
inspreker vroeg aandacht voor de
verkeerssituatie aan de voorkant en
pleitte ervoor de hoofdingang te
verplaatsen naar de achterkant van het
gebouw. In de plannen is een lift
voorzien in het huidige trappenhuis en
hellingbanen aan de voorkant.
Het verplaatsen van de hoofdingang
naar de achterkant past niet echt in de
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door Trudie Scherpenzeel

plannen, aldus de Boei. Duidelijk is wel
dat het college ervoor kiest om voor alle
gebruikers, met uitzondering van
misschien wat opslag, het exclusief
gebruik van een ruimte af te schaffen.
Daarvoor moet nog met gebruikers
worden overlegd en moeten de
gebruikers ook inschikken voor zover zij
nu nog een ‘eigen’ ruimte hebben.
En mogelijk zou de functie van de meer
‘ruige’ feesten wel naar een andere
locatie moeten worden verplaatst.
Er zal nog wel wat water door de IJssel
vloeien voordat hier een besluit over
wordt genomen. Voorlopig gaan de
gesprekken verder.

Zienswijze kaderbrief
VRU en GGDRU

Een uitspraak op Europees niveau zou
er toe leiden dat de vrijwilligers bij de
brandweer in dienst zouden moeten
komen als zij gelijk werk verrichten als
de ‘beroeps’, hetgeen niet alleen tot
een enorme stijging van de kosten zou
leiden, maar ook tot twee soorten
brandweerlieden en eigenlijk een eind
zou betekenen aan de vrijwillige
brandweer in grote delen van het land.
Burgemeester Groeneweg wist te melden
dat die wetgeving in elk geval voor de
veiligheidsregio’s voor een jaar is
uitgesteld. Verder was er niet veel
nieuws te melden, zodat de kadernota
als hamerstuk naar de raad ging.
Datzelfde gold voor de kaderbrief
GGDrU.
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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
Vacature
Sport
Vacature

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

VvN jubilarissen
én Marjan van den Berg

Vorige week was het gezellig druk op de jaarvergadering van Vrouwen van Nu Oudewater, waar negen jubilarissen in de
bloemetjes gezet werden, werd nagenoten van de uitjes van het afgelopen seizoen met behulp van leuke foto’s en er daarna
nog een gezellige bingo op het programma stond.
Maar ook werd er vast uitgekeken naar de komst van Marjan van den Berg op dinsdag 18 februari.

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 10.00 uur Ds. E.K. Foppen
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. P. Vermaat

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 16: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. J.R. Volk
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 16: 10.00 uur Ds. Jan Visser
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 16: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 16: 10.00 uur Ds. P.M.W. van der Schans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 15: 19.00 uur Vormselviering
Zo 16: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 16: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. P. Nobel
18.30 uur Ds. C. Boele

Er hadden zich in de loop van het jaar
weer heel wat nieuwe leden gemeld die
bij deze jaarvergadering met open armen
werden ontvangen. Andere leden zijn al
lang, of zelfs heel lang lid van Vrouwen
van Nu en die kregen o.a. een mooi
boeket bloemen: Nel Groenewegen, Riet
Fricke en Tina Ansink (25 jaar), Riet
Kroon, Wanda Heemskerk, Jenny
Burger en Jeannette de Bruijn (30 jaar),

PLUSdienst in Montfoort
Op zondag 16 februari om 10.00 is er in kerkgebouw De Rank,
Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort een bijzondere PlUSdienst met het
thema: ‘Rijkdom of dom rijk’
Nog niet eerder was onze welvaart zo hoog. Maar hoe kan het dat zo velen
ontevreden zijn? En wat is rijkdom? Veel geld, een groot huis of een nieuwe mooie
elektrische auto? Of gaat het om gezondheid of andere dingen? We kijken ook naar
wat de bijbel daarover zegt. Een interessant onderwerp waar veel over te zeggen is.
Durf je erover na te denken?
Een PLUSdienst is een kerkdienst nieuwe stijl die de Protestantse Gemeente
Montfoort vier keer per jaar organiseert. Voorganger is dominee Jan Visser, die al
meerdere jaren in de PLUSdienst spreekt. De kerkdienst is heel geschikt als je niet of
maar heel af te toe in een kerk komt. Voorafgaande aan de dienst is er al wat te
drinken. Muziek wordt verzorgd door de band Witness. De toegang is gratis en
iedereen is van harte welkom.

Vermiste dieren

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.:

0348-563940
0182-502986

REGIONAAL ALZHEIMER
CAFÉ WOERDEN

Woensdag 19 februari is er weer
een Alzheimer Café met als thema:
‘Geheugenverlies en onderzoek bij
de geheugenpoli’. Gastspreker is
Dionne Kessing GZ-psycholoog op
de afdeling Psychiatrie en
Psychologie in het St. Antonius
Ziekenhuis. De avond begint om
19.30 uur en eindigt om 21.00 uur
en vindt plaats bij Welzijn Woerden
in ‘De Langewiek’, Molenvlietbrink
79 te Woerden. Het Alzheimer Café
is speciaal voor belangstellenden uit
de gemeenten Montfoort,
Oudewater en Woerden.
Belangstellenden uit andere
gemeenten zijn natuurlijk ook
welkom. De toegang is gratis.
Voor meer informatie Nel Niessen,
tel. 0182-580669. Ook kunt u ons
bezoeken via de website
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht.

gev
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SNELREWAARD
Waardsedijk - Schuurtje; Poes, 11 jaar.
Cypers, grijs, bruin en wit, zwarte streepjes,
groene ogen, kleine poes.
Uit één oor is een hapje.

Gevonden dieren

MONTFOORT
N228 (ter hoogte van nr 43) - Jonge poes.
Zwarte rug en zwart bovenop kop en staart.;
witte buik poten, nek en bekje; rode vlekken
aan de zijkant.
OUDEWATER
Hekelen - Kater. Geheel zwart
N228 Willeskop - Kat. Zwart met een witte
bef, buik en sokjes.
WAARDER
Prins Mauritslaan - Poes. Op voorhoofd
rode vlek, rechts langs neusbrug naar wang
ook rood, witte kin en befje, links voor en
links achter witte teentjes, rechts voor en
achter rode teentjes. Opvallend is dat ze één
roodgekleurd achterpootje heeft en ze heeft
een hangbuikje.

Verkoopmiddag in Waarder
Op zaterdagmiddag 15 februari is er van alles te beleven in en rond de
Oude School, achter de Hervormde kerk te Waarder.
Om 15.00 uur start de jaarlijkse verkoping, georganiseerd door verschillende
verenigingen van de gemeente.
Jong en oud zet zich in voor het goede doel. Dit jaar is de opbrengst voor Marieke,
zij gaat naar Noord-Afrika om zich in te zetten voor een ontwikkelingsorganisatie die
werkt onder kwetsbare en kansarme mensen. Na een taalstudie zal zij aan het werk
gaan bij een gevangenenproject dat nog volop in ontwikkeling is. Want er is daar nog
weinig zorg voor risicojongeren en minderjarige gevangenen.
Komt u zaterdag ook gezellig neuzen bij de diverse verkooptafels? Er is vers fruit te
koop, kaas, kaarten, taart, speelgoed, boeken, cadeautjes en nog veel meer.
Voor de kinderen is er een springkussen, een grabbelton en diverse spelletjes.
Om 15.30 start de sponsorloop: wie rent er in een half uur de meeste rondjes om de kerk?
Parkeert u uw auto voor de kerk, dan wordt hij vakkundig voor u gewassen.
Vanaf 17.30 uur is er een lopend buffet. Kortom, iedereen is van harte welkom!

Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts

is in verband met vakantie gesloten
van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:
Voor de letters A t/m M:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
Voor de letters N t/m Z:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
De praktijkondersteuners zijn wel aanwezig.
De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.

Mieke Algera (40 jaar) en tenslotte Trijnie
Maaijen en Ciska den Hartog (50 jaar).
Natuurlijk werden er nog veel meer leden
bedankt voor hun inzet in de afgelopen
periode en na de pauze werd er fanatiek
gebingood. Vlak voor die pauze werd er
nog even aan herinnerd dat de bekende
columniste uit de Margriet, Marjan van
den Berg, op dinsdag 18 februari bij
Vrouwen van Nu Oudewater haar

door Aad Kuiper

opwachting zal maken. Ze vertelt dan
verhalen, leest haar eigen columns voor,
verklapt wat geheimen van Sanne en
houdt iedereen met een knipoog een
spiegel voor. Voor alle leden, uiteraard
ook de nieuwe, is dat gratis, maar voor
5 euro zijn andere belangstellenden ook
welkom in het Zalencentrum.

Na een onderzoek krijgt Linda Seij de verpletterende mededeling dat er in haar
endeldarm een kwaadaardige tumor is gevonden. Ze start een dagboek om zich
af te reageren, haar hoofd leeg te maken en anderen niet te veel te belasten
met wat haar overkomt. Eind 2019 is haar persoonlijk verhaal als boek
verschenen.

Lezing en boek
‘We gaan het zien’
Dinsdagmiddag 18 februari van 14.00 tot 15.30 uur geeft Linda Seij in
Bibliotheek Oudewater een lezing over het boek en waarom ze het boek heeft
geschreven.
In ‘We gaan het zien’ lees je over
Linda’s verdriet, onzekerheid, pijn en
opstandigheid. En ook over het
medische traject, contact met artsen,
wachten op uitslagen en reacties van
haar omgeving. Daarnaast vertelt ze
levendig over alles waar ze tijdens het
hele traject nog steeds volop van geniet.
Tegen de klippen op.
Met het boek wil ze lotgenoten helpen,
Linda in het AD: “Ik heb er wel wakker
van gelegen. Ik vertel alles open en
eerlijk, ook intieme dingen. Stel mij
enorm kwetsbaar op, maar ik wil mijn
verhaal vertellen. Voor patiënten, voor
hun omgeving én voor medici. Ook om
endeldarmkanker uit de taboesfeer te
halen.”
De inloop voor deze lezing in
Bibliotheek Oudewater is vanaf
13:30 uur en de toegang is gratis.
Men stelt het wel op prijs als u zich van
tevoren aanmeldt via
deweijdeblick@hotmail.com of in
Bibliotheek Oudewater.
Ter plekke kun je het boek kopen voor
€ 15. De opbrengst gaat, na aftrek van
kosten, naar KWF Kankerbestrijding.
‘We gaan het zien’ wordt opgenomen in
de collectie van Bibliotheek
Het Groene Hart.
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W AT

PAST ER
BETER BIJ

V ALENTIJNSDAG
DAN DE

DAGACTIVITEITEN

R OOS ?

Woensdag 12 februari

10.00
10.00
14.30
19.00

Geheugentraining
Tuinzaal
Schilderactiviteit
Tuinzaal
Wintermiddag spelletjes
Tuinzaal
Creasoos
Bestuurskamer

Donderdag 13 februari

10.00 Spelletjes
14.00 KBO / PCOB
14.30 Internetcafé

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Vrijdag 14 februari

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 15 februari

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 16 februari

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 17 februari

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 18 februari

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

10.45 Bewegen met fysio
14.00 spelletjes middag
14.15 Kook-/bak activiteit

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

Heerlijke producten
zoals rozenolie,
scrub voor lichaam
en/of gezicht of
multi use butter roos.
Of deze heerlijke
rozenbehandeling:
Voetbadje met dode
zeezout en rozenolie
Kopje rozenthee
Reinigen van het gelaat
met rozenolie en scrub
Epileren/harsen van de
wenkbrauwen
Verwijderen
onzuiverheden
Rozenmasker
Massage van gelaat, nek
en schouders, hoofdhuid
en voeten.
Leuk om te geven
maar ook om te krijgen
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Dag en nacht uw geneesmiddelen
afhalen bij Service Apotheek Oudewater
Is het vaak een heel gepuzzel om uw geneesmiddelen op tijd op te halen bij de
apotheek? Bij Service Apotheek Oudewater kunt u uw recepten voortaan 24 uur per
dag ophalen bij de afhaalautomaat. Heel gemakkelijk!
“Als je fulltime werkt, dan lukt het vaak niet om je recept tijdens de openingstijden op te halen.
Met de 24-uurs afhaalautomaat willen we deze mensen tegemoetkomen”, vertelt Manon Berretty
- van der Snoek van Service Apotheek Oudewater. Bovendien biedt de afhaalautomaat gemak:
wanneer u geen vragen heeft over uw geneesmiddelen, hoeft u niet langer binnen te wachten en
haalt u de geneesmiddelen met een paar simpele handelingen uit de afhaalautomaat.
Manon demonstreert hoe eenvoudig de 24-uurs afhaalautomaat werkt. Binnen wordt de
automaat gevuld door medewerkers van de apotheek. Uw recept wordt gescand, de medewerker
voert een beveiligingscode in en dan opent een vakje in de automaat. Wanneer de geneesmiddelen
in het vakje zijn gelegd, sluit deze. Manon: “De automaat is goed beveiligd. Verwisseling van
recepten is hierdoor niet mogelijk!” Wanneer uw recept klaarligt, ontvangt u een e-mail met een
unieke 8-cijferige code. Door het invoeren van deze code en uw geboortedatum op de automaat,
opent de automaat het vakje met uw geneesmiddelen. De 24-uurs afhaalautomaat is verlicht en
overdekt. Zo kunt u veilig en droog uw recept afhalen.
Wanneer u voortaan gebruik wilt maken van de afhaalautomaat, kunt u zich aanmelden via een
inschrijfformulier, verkrijgbaar bij Service Apotheek Oudewater. Het is belangrijk dat u bij de
inschrijving uw e-mailadres en telefoonnummer doorgeeft. “Als we vragen hebben over uw
recept, willen we u graag kunnen bereiken”, legt Manon uit. Manon benadrukt dat het uitgifteautomaat een extra service is van Service Apotheek Oudewater. “Wanneer u het fijn vindt uw
recept aan de balie op te halen, dan mag dat natuurlijk! We staan altijd voor u klaar om uw vragen
te beantwoorden.”

Met de komst van de geneesmiddelenuitgifte-automaat wijzigen de openingstijden
van Service Apotheek Oudewater: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur.

Gehele maand
februari voor € 65,00

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

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

REMCO
Montfoort
Montfoort
Laatste winter stuks

Tot 70% afgeprijsd!*
Hoogstraat 64
www.remcomodevoormannen.nl
* De wintercollectie 2019 is afgeprijsd m.u.v. basis en nieuwe collectie en op=op!
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OUDEWATER

EnergieCafé dinsdag 18 februari
Een duurzaam huis, hoe doe je dat?
Er zijn veel invalshoeken en
mogelijkheden, die tijdens het
Energiecafé naar voren zullen komen.
Er komen mensen aan het woord die
bezig zijn hun huis duurzaam te

maken en hier al een flink eind mee
op weg zijn of al kunnen zeggen
“we zijn van het gas af en we hebben
elektriciteit over!”.
Wouter Sjoerdsma woont ruim een jaar
in Noort Syde 2 Hoewel zijn huis al
redelijk geïsoleerd was, waren er tal van
mogelijkheden om het energieverbruik
verder terug te dringen. Het dichten van
kieren en naden, het isoleren van
leidingen en warmwateropslag zijn dan
eenvoudig uit te voeren en leveren direct
voordeel. Door de aanleg en het gebruik
van vloerverwarming kan de watertemperatuur van de Cv-ketel omlaag, wat
zeer besparend werkt. Tezamen met de
extra aangebrachte vloerisolatie is het
energieverbruik van Wouter en zijn
gezin tot jaloersmakende proporties
teruggebracht en hij is nog niet klaar.
Dick en Lijnie Maaijen wonen sinds kort
weer in de buurt waar ze vandaan
kwamen, de Hoenkoopse Buurtweg.
Het vrijstaande huis was nauwelijks
geïsoleerd en een heel goede klant bij de
energieleverancier. Het doel is zowel met
gas als elektriciteit geheel zelfvoorzienend
te zijn, dus wordt hier flink aangepakt!

Naast 15 cm dakisolatie, gevelisolatie,
gedeeltelijk driedubbel glas en vloerverwarming zijn 21 hoog rendement
zonnepanelen en drie zonnecollectoren
geïnstalleerd. Bovendien wordt gebruik
gemaakt van aardwarmte. Het bijzondere
hieraan is dat geen boringen van 75
meter zijn uitgevoerd maar van ‘slechts’
23 meter. De boringen kunnen met een
compacte machine worden uitgevoerd,
dus ideaal voor locaties met beperkte
toegankelijkheid, zoals vaak binnen de
bebouwde kom.
Een stukje verder op de Hoenkoopse
Buurtweg wonen Henri en Anita de
Dood. Het is al weer wat jaren geleden,
dat zij het huis van hun dromen vonden.
Helaas was er toen nog niets gedaan aan
energiebesparing. Hun project was dan
ook omvangrijk en begon vanzelfsprekend
met isoleren, het dak met een flink pak
minerale wol, spouwmuren volgespoten
met PUR- schuim en met hetzelfde
materiaal werd de onderkant van de
begane grondvloer van een flinke laag
isolatie voorzien. Tenslotte werden alle
ramen vervangen door dubbel glas
HR++. De installatie van 45 zonne-

Oudewaterse scholen investeren
in groene energie

De Oudewaterse basisscholen
St. Jozef en Klavertje 4 hebben
onlangs flink geïnvesteerd in groene
energie. Op het dak van beide scholen
zijn de afgelopen weken maar liefst
346 zonnecollectoren geplaatst.
Dankzij de nieuwe zonnecollectoren
kunnen beide scholen nu voorzien in
ongeveer tachtig procent van hun
energiebehoefte. Beide scholen hadden
al een sedumdak, ook wel een groendak
genoemd, dat zorgt voor een betere
isolatie, waterafvoer en luchtkwaliteit.
In samenwerking met de andere scholen
in Oudewater en het Luciafonds wordt
momenteel gewerkt aan een plan om de
biodiversiteit van de buitenruimte rond
de scholen te vergroten.

Ook in het forum ruimte was de hoofdmoot van de vergadering gereserveerd
voor een tweetal presentaties. En ook hier was de publieke tribune goed
gevuld. De eerste presentatie betrof de stand van zaken rond Westerwal en
de tweede de presentatie van een afstudeerscriptie van iemand uit het
ambtenarenapparaat over ‘Beleid op groen en water’. Die laatste was een
cadeautje, aldus wethouder Kok, aangezien de betreffende ambtenaar daar
niet extra voor betaald hoefde te worden.

Westerwal
Gepresenteerd werd een stedenbouwkundige visie met diverse functies,
waaronder wonen (grondgebonden en
appartementen, waarvan 10 met een
koopprijs van rond de 150.000 euro en
de rest koop en duurdere huur), een
fiets- loopbrug over de IJssel (waar nog
geen middelen voor zijn) en een passantenhaven. De ontsluiting van de machinefabriek vergt een toegang van
opleggers tot 24 meter. Er wordt ook
voorzien in parkeerbehoefte voor de
overloop uit de binnenstad (niet
ondergronds, wel grotendeels overdekt
door daar een bestaande loods van de
machinefabriek voor te gebruiken,
waarin boven de auto’s appartementen,
ateliers of iets dergelijks te bouwen.
De machinefabriek zou een nieuwe
loods krijgen en het terrein worden
heringericht. Dat alles werd tijdens de
vergadering op losse schroeven gezet
omdat na al die lange jaren opeens naar
voren kwam dat de machinefabriek
mogelijk overweegt om te verhuizen.
De bewoners van de Zwier Regelinkstraat
maken zich zorgen over de nieuwe
ontsluiting. De brug over de IJssel zou
beweegbaar moeten zijn om de boten
van de rederij De Hollandse IJssel door
te laten. Er is al veel besproken, maar
die mededeling over het mogelijk vertrek
van de machinefabriek was het echte
nieuws. Ook deze presentatie leidt
voorlopig nog niet tot besluitvorming.

Matthijs Hoes, hoofd Groenbeheer van
de gezamenlijke werkorganisatie,

Visie
Heeft u algemeen nieuws voor De IJsselbode uit Oudewater,
Hekendorp, Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met één van onze redacteuren ...

Ellen van Leeuwen

06-20559355 - ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper

Uitspraak Raad van State
Populierenweg 45
dat niet op grond van artikel 4, negende
lid, van bijlage II van het Bor een
vergunning kan worden verleend voor
het in afwijking van het bestemmingsplan gebruiken van een gebouw
dat niet feitelijk aanwezig en vergund is.
In het negende lid staat namelijk dat het
afwijkende gebruik alleen vergund mag
worden als dat niet gepaard gaat met
bouwactiviteiten die ertoe leiden dat de
bebouwde oppervlakte en het
bouwvolume worden vergroot. In geval
van nieuwbouw is dat echter per
definitie het geval. Anders dan het
college heeft aangevoerd, bestaat er
geen aanleiding voor het oordeel dat
deze zinsnede uit het negende lid alleen
betrekking heeft op het vergroten van
bestaande gebouwen en dat daarom het
gebruik van te realiseren nieuwe
gebouwen op grond van artikel 4,
negende lid, van bijlage II van het Bor
wel vergund mag worden. Bij haar
beoordeling betrekt de voorzieningenrechter ook de Nota van toelichting bij
het Bor (Stb. 2014, 333, blz. 54), waarin
staat dat het negende lid ziet op de

door Trudie Scherpenzeel

mogelijkheid om aan bestaande
gebouwen een andere functie te geven.
De Raad van State heeft de vergunning
geschorst tot 6 weken nadat het college
opnieuw heeft beslist op het bezwaar dat
tegen de vergunning was ingediend.
P.S: Raadslid Knol van de Wakkere
Geelbuik heeft op Facebook
publiekelijke excuses geëist aan zijn
adres na een uiteenzetting door mr.
Tjeenk Willink, oud-vice voorzitter van
de Raad van State in het programma
Buitenhof van afgelopen zondag. Die
uiteenzetting ging over de functie van
de rechterlijke macht als beschermer
van de burger tegen politiek en bestuur.
De Wakkere Geelbuik bracht die
uiteenzetting in verband met
voornoemde uitspraak van de Raad van
State. Die excuses gaan er niet komen.
Over de inhoud van de zaak heeft
De IJsselbode zich niet uitgelaten. Wel
over het buitensporig politiek geweld
met beschuldigingen van corruptie en
maffiagedrag waarmee het betreffende
raadslid de zaak aan de orde stelde in
de gemeenteraad van juli vorig jaar.
En dat niet in de redactionele
kolommen, maar in een column.

Je huis verduurzamen kan dus op vele
manieren en begint vaak met
eenvoudige ingrepen, die relatief
weinig kosten. De sprekers hebben
nog veel meer informatie te delen
tijdens het Energiecafé, dus kom langs
op 18 februari en stel je vraag!

FORUM RUIMTE

Beleid op groen
en water

06-51468355 - ackuiper@xs4all.nl

Vorig jaar is veel te doen geweest
over de nieuwbouw van een pand aan
de Populierenweg op Tappersheul
Oudewater. Nadat in oktober vorig
jaar de rechtbank uitspraak had
gedaan waarbij het besluit tot vergunningverlening werd vernietigd, maar
de rechtsgevolgen daarvan in stand
werden gelaten werd in november de
vergunning verleend. Het betreft
nieuwbouw van het pand, waarbij
daar op de eerste verdieping een
zelfstandig kantoor zou komen.
Degene die het bezwaar in eerste
instantie had ingediend heeft een
voorlopige voorziening gevraagd bij
de Raad van State, die daar op
4 februari uitspraak over deed.
De raad van State is tot een andere
conclusie gekomen dan de eerdere
rechter en heeft gelijk ook in hoofdzaak
(een voorlopige voorziening dient
meestal om onomkeerbare gevolgen
tijdelijk te voorkomen) beslist.
De belangrijkste overweging van de Raad
van State luidt als volgt:
De voorzieningenrechter is van oordeel

panelen zorgen ruimschoots voor de
elektriciteitsvoorziening terwijl een
warmtepomp zorgt voor een comfortabel
(altijd 21 graden) huis, dat sinds 2016
niet meer is aangesloten op het gasnet.
Hun doel is bereikt: een energie neutraal
huis met bovendien terug levering van
elektriciteit!

door Trudie Scherpenzeel

presenteerde zijn afstudeerscriptie, die
een lauwe ontvangst kende. Het forum
bleek niet te zitten wachten op beleid,
maar op handelen. Stoppen met
klepelen, bij-vriendelijk beheren van het
groen en andere concrete maatregelen.
De SGP/CU was de enige die
enthousiast reageerde, tot teleurstelling
van wethouder Kok.

Parkeerbeleid

Het voorstel betrof het proces om tot
parkeerbeleid te komen, niet het
parkeerbeleid zelf. Dat proces startte al
de volgende avond en is een moedige
poging om het beleid van onderop vorm
te geven. Daar werd verdeeld op
gereageerd, met name omdat het
voorstel van de raad vraagt om de
uitkomsten van dat interactieve overleg
met belanghebbenden bij unanimiteit
van die belanghebbenden te
accepteren zonder daar nog zelf allerlei
veranderingen in aan te brengen. In strijd
met de kaderstellende rol van de raad,
vonden sommigen. Unanimiteit een
utopie vonden anderen. Het stuk wordt
een bespreekstuk in de raad.

Hondenpoepzakjes

De gemeente wil stoppen met het gratis
ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes, onder het motto dat de eigenaar
van de hond zelf verantwoordelijk is
voor het voorkomen van overlast.
Dat kwam het college te staan op een
verontwaardigde reactie van de
Onafhankelijken, die dit in strijd achten
met een goed beleid om vervuiling van
de omgeving te voorkomen. Om die
reden werd het stuk ook naar de raad
gestuurd als bespreekstuk.

Column

Op het Bolwerk aan de St. Janstraat, beter bekend als het
evenemententerrein (waar vorige maand de ijsbaan nog lag) is de
afgelopen week een begin gemaakt met archeologisch onderzoek,
omdat op het grote plein te zijner tijd woningen gebouwd moeten
worden. Over twee grote sleuven is het asfalt weggebroken. Als de
graafmachine voorzichtig de bovenste lagen weg geschraapt heeft en
het handwerk begint, dan wordt het spannend. Met een troffeltje, een
stoffer, een voegijzer en een zeef vinden ze eerst 18e eeuwse Goudse
pijpenkoppen en pijpenstelen. De archeologen, dat wil zeggen de
ambtenaar-archeoloog en onze Oudewaterse onvolprezen vrijetijdsarcheoloog Caio Haars verwachten ook daaronder wel iets te zullen
vinden: in vroeger eeuwen heeft daar op dat bolwerk op zijn minst
een deel van de vestingmuren van vóór 1575 gestaan, en daar achter
een hoop bedrijvigheid. Huisjes dus. Misschien een boerderij, een
brouwerij, een smid. Huisjes met bewoners, met vaatwerk, vuur, as,
glas, een mes, naald en draad, knopen, kippen en varkens, leren
schoenen, en muntjes, waarvan ze steeds de tiende penning aan de
Koning van Spanje moesten afstaan. Daar, met de fundatie in de late
Middeleeuwen of nòg dieper, moet de ondergrondse parkeergarage
komen voor de woningen die er bovenop gebouwd worden.
Dieper? Graaf je dieper dan de 16e eeuw, dan vinden ze misschien
iets uit de Vikingtijd, wie weet, en nóg dieper misschien iets van de
Romeinen. Want met zekerheid hebben die in de regio rondgevaren
met hun eikenhouten schepen. Denk maar eens aan de scheepswrakken
zoals die gevonden zijn in Zwammerdam, Leidscherijn en Woerden.
Zo’n gek plan is dat dus nog niet om in Oudewater een ondergrondse
parkeergarage aan te leggen met minstens drie etages, en dan niet
alleen voor de toekomstige bewoners van de appartementen erboven.
Als het Oudewaterse Romeinse schip er blijkt te liggen weet je ook
zeker dat de archeologen het tegen komen. Die parkeergarage krijgt
langs alle invalswegen bordjes die naar Parking Oudewater verwijzen.
De touwtrein kan toeristen en winkelend volk naar de binnenstad
brengen, en weer terug naar de parkeergarage met de boodschappen.
Dat zou pas van visie getuigen: een gemeentelijke parkeergarage
onder de woningen van Oudewaterse ondernemers. Zoiets heette
voorheen een PPS, een Publiek-Private Samenwerking, en dat kan iets
heel moois opleveren met ondernemers die ook een mooi en autoluw
Oudewater een warm hart toedragen.
Otto Beaujon
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afscheid nemen van je vader
je rots, je trotse pa
steeds meer ga je op hem lijken
steeds meer doe je hem na
dat nooit meer, dat doet je pijn
en je verdriet is meer dan groot
maar wie of wat je liefhebt
gaat niet echt, nooit echt dood
Hij was een man vol humor die erg hield van het
leven en zeer zorgzaam was voor ons.
Zo kort na het overlijden van zijn vrouw en onze
moeder geven wij u met veel verdriet kennis van het
overlijden van onze vader, opa en overgrootvader

Albert Scheel
Albertus Theodorus

Montfoort,
12 november 1928

Montfoort,
6 februari 2020

Ma in liefdevolle herinnering
Jaap en Ans
Jaap en Rebecca
Elize
Joyce en Isaac
Thijs
Sophie
Annie en Toon
Saskia en Ben
Desmond
Senna
Tony en Marieke
Daisy
Sterre
Yara
Hanneke en Arnold
Femke en Rob
Luuk
Nora
Sanne en Elmar
Lindsey
Jayden
Lenie en Henk
Rick
Mike en Tessa
Suze Lena
Leendert en Ben
De uitvaartdienst wordt gehouden op
donderdag 13 februari om 19.00 uur
in de R.K. kerk Geboorte Johannes de Doper,
Pastoor Spaan 2 te Montfoort.
Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren
in het Zalencentrum St. Joseph,
Heiliglevenstraat 4 te Montfoort.
De crematieplechtigheid vindt plaats
op vrijdag 14 februari om 14.00 uur
in de aula van Crematorium Domstede,
Proostweteringweg 8 te Utrecht.
Hierna is er gelegenheid voor een samenzijn
in de koffiekamer.
Correspondentieadres:
Achterdijk 10, 3417 HP Montfoort

†

“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.”
Johannes 14 vers 6.

Na een steeds meer afnemende gezondheid is in
alle vrede van ons heengegaan, in de leeftijd van
82 jaar, mijn lieve vrouw, met wie ik 54 jaar getrouwd
mocht zijn, en onze lieve moeder en oma

Klazina Johanna Wilhelmina
(Ina) Duits - Bras
echtgenote van
Cornelis Gerardus Franciscus Duits
* 24 februari 1937

† 7 februari 2020

Wij hebben haar in deze periode steeds mogen
vergezellen met onze gebeden. Van de kerk,
die haar zo dierbaar was, heeft zij steeds de
heilige Communie kunnen ontvangen, ook de
Ziekenzalving en het sacrament van de Verzoening.
Wij zijn God dankbaar voor haar leven en dat we
haar zo lang in ons midden mochten hebben.
Ze is de laatste jaren liefdevol verzorgd door
het verplegend personeel van De Wulverhorst,
met name afdeling ‘Fuut & Uiver’.
Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
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aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Cornelis G.F. Duits
Arthur
Jan-Willem en Miriam
Thomas, Laura
Marinthe, Arano, Anne-Marith
Oudewater, 7 februari 2020
Titus Brandsmastraat 18
3421 CC Oudewater

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Om voor haar zielenrust te bidden komen we
samen voor een avondwake in de kerk van
St. Franciscus, Kapellestraat 13 te Oudewater,
op woensdag 12 februari om 19.30 uur.
Daarna is er tot 21.30 uur de mogelijkheid om de
familie te condoleren achter in de kerk aldaar.
Ook op andere momenten kan men voor Ina bidden
op haar kamer in ‘De Fuut’, in De Wulverhorst.
De uitvaartplechtigheid, waar we voor haar het
Paasmysterie van Christus vieren, zal zijn in de
St. Barnabaskerk, Grote Haven 8 te Haastrecht,
op vrijdag 14 februari om 10.30 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
op de begraafplaats achter de kerk.
Iedereen is daarna uitgenodigd om te condoleren
en voor een samenzijn in het parochiehuis
‘De Overkant’, Wal 34 te Schoonhoven.

Party - Boerderij

‘T HOF VAN HOENKOOP
Sfeervol

feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid
Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

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

Wim
Speksnijder

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

vermey | uitvaartzorg
DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Wij zijn u graag van dienst

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

Partner van...

ag geopend
Iedere zaterd
.00 uur
van 10.00-15

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...
BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

PAGINA 6

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Samen wonen en samen leven

In Nederland, en ook in Oudewater, wonen mensen dicht op
elkaar. Samen wonen en samen leven heeft leuke en
gezellige kanten. Maar soms is samenleven lastig; moet je
daar zelf iets voor doen.
Afgelopen week had ik een ﬁjn gesprek
met een aantal mensen uit Oudewater.
Zij hebben in hun directe woonomgeving
te maken met woonoverlast door verward
en vreemd gedrag van hun buurman.
De man vertoont soms zodanig onberekenbaar gedrag dat het bedreigend
overkomt. Hierdoor voelen zij zich niet
altijd veilig. Je zult er maar naast wonen!

Blij verrast

Tijdens het drinken van een kopje kofﬁe
op mijn kamer werd ik blij verrast.
De buurtgenoten hadden niet de
verwachting dat ik het probleem wel
even zou oplossen. In tegendeel.
Zij wilden meedenken over de manier
waarop de man geholpen zou kunnen
worden. Een beetje aandacht of hulp zou
de situatie misschien verbeteren.
De buurtgenoten dachten eraan om hem af en toe uit te nodigen voor een
maaltijd of hem hulp te bieden bij het onderhoud van zijn (verwaarloosde)
tuin.

Getroffen door betrokkenheid en zorgzaamheid van buurtgenoten

Ik ben ervan overtuigd dat professionele hulp voor deze buurman nodig is.
Maar ik werd getroffen door de betrokkenheid en zorgzaamheid van deze
buurtgenoten voor hun overlast gevende buurman! Samen wonen en samen
leven is niet altijd eenvoudig. Deze buurtgenoten willen zich hiervoor
inzetten. Dat vraagt bereidheid de kwetsbare en soms lastige ‘ander’ te
blijven zien als mens die onze hulp nodig heeft.

Vertrouwen in de kracht van de samenleving

Het probleem is nog niet opgelost. Maar mijn bewondering en vertrouwen in
de kracht van de samenleving in Oudewater is nog groter dan hij al was!
Dank Oudewater!
Wim Groeneweg, burgemeester

Bieb, gemeente, huiskamer én verenigingen:
Komt straks alles in de Klepper?
Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt
dan wordt de Klepper straks een multifunctioneel gebouw.
Het voorstel dat in het Forum Samenleving als voorkeur is
gepresenteerd bevat een bibliotheek, feestzaal, ﬂexplekken,
gemeenteloket en vergaderzalen en ook ontmoetingsruimtes.
Bewoners reageerden bezorgd. Forumleden kritisch. Eerst
moeten gesprekken met álle partijen plaatsvinden.
De presentatie van non-proﬁt bureau
Boei dat zich bezighoudt met cultureel
erfgoed liet drie varianten zien.
Al snel werd duidelijk dat het college
van B&W de voorkeur heeft voor
scenario 2b. Dat is het kompas
waarop de gesprekken voor de
uitwerking straks gaan varen. Burgers
die konden inspreken tijdens de
forumvergadering staken hun zorgen
niet onder stoelen of banken. ‘Hoe
moet het straks met de verenigingen?
We horen van wethouder Kok weinig
warmte als het om die huisvesting
gaat.’ Ook forumleden vroegen zich
af of met de brede bestemming van
De Klepper niet veel te veel heren
gediend zouden worden.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Oost-IJsselkade 23 in Oudewater
het plaatsen van een raam
in de voorgevel,
ingediend op: 29-01-2020,
dossiernummer: OLO4919503

APV / Bijzondere wetten
• Rodezand 48 in Oudewater
het organiseren van een
verjaardagfeest met een live
band op 21 maart 2020,
ingediend op: 30-01-2020,
dossiernummer: 2023168

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

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Kerkwetering 12B in Oudewater
het vervangen van twee schuren
voor één schuur,

besluit: vergunningvrij op 30-012020, dossiernummer: OLO4893957

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

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

Besluitvorming

Het college stuurt een tijdspad voor
de uitwerking en besluitvorming
rondom de Klepper naar de gemeenteraad. Aan de reacties van de
bewoners te horen, zullen zij de
ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Kijk op energieoudewater.nl

en buiten behandeling gesteld
op 30-01-2020,
dossiernummer: OLO4817037

APV / Bijzondere wetten
• Geheel Oudewater
het houden van een collecte voor
stichting Hartekind vanaf 29 juni
2020 tot en met 5 juli 2020,
besluit: vergunningvrij op 04-022020, dossiernummer: 2023192

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4757083

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

De wethouder hield het formeel: ‘Als
we niets doen, dan komt er een
sluiting van de Klepper. We moeten
een reëel verhaal houden. Financieel
zijn we niet in staat om aan alle eisen
te voldoen. De opdracht is om het
gemeenteloket en andere gemeentelijke diensten over te hevelen.
De bibliotheek moet er een plek
krijgen. En we willen een huiskamer
van Oudewater zijn. Om dit allemaal
voor elkaar te krijgen zullen we op
een andere manier moeten gaan
denken en ruimtes zo inrichten dat ze
ﬂexibel gebruikt kunnen worden.
Hoe we dat gaan doen? Daar moeten
we nog gesprekken over voeren.’

Er ligt nog geen pakket van eisen
onder
het
voorkeursscenario.
Dat moet ook nog worden gemaakt.
Daarin zal de bereikbaarheid,
parkeerruimte, de inrichting en het
gebruik zeker nog aan de orde
komen. De aanwezigen volgen de
plannen met argusogen. ‘We hebben
destijds met het Cultuurhuis een
aantal fouten gemaakt’, zei een van
de insprekers. ‘Dat moeten we echt
voorkomen.’ De wethouder besloot
zijn toelichting met een vergelijking:
‘Er ligt wat mij betreft een mooie
dansvloer en we zullen met elkaar
moeten gaan dansen. Of dat een
mooie dans wordt, dat moeten we
afwachten.’

Een duurzaam huis,
hoe doe je dat nou?

• Geheel Oudewater
• Wijngaardstraat 51 in Oudewater
HeaderKrant
EO
1
het(110x25mm)
plaatsen van2020.indd
een dakkapel
het houden van een collecte
voor
aan de zijgevel van de woning,
stichting Hartekind vanaf 29 juni
besluit: aanvraag onvolledig
2020 tot en met 5 juli 2020,
ingediend op: 03-02-2020,
dossiernummer: 2023192

Anders denken

Argusogen

Kom op 18 februari naar het EnergieCafé!

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

Ontwikkeling Westerwal
lijkt dichterbij te komen

31-01-20 10:04

De gesprekken over de ontwikkeling van de Westerwal slepen
al jaren voort. Door de machinefabriek die er is gevestigd,
zijn er lang geen mogelijkheden geweest om er ook woningen
te bouwen of een haventje te plannen.
Tijdens de Forumvergadering Ruimte kwamen er plotseling
meer opties naar voren. Dat er binnen niet al te lange tijd
gebouwd kan worden, is wel de verwachting.
Een fabriek naast woningen: kan dat
wel? Dat twistpunt heeft jarenlang
centraal gestaan als het om de
ontwikkeling van de Westerwal gaat.
De eigenaar van de machinefabriek
had niet veel zin om mee te bewegen
en eventueel een hal te verplaatsen
waardoor mogelijkheden zouden
ontstaan. Uiteindelijk is er een adviesbureau in de arm genomen dat
verschillende plannen voor het
gebied heeft uitgewerkt.

Positief

De forumleden reageerden zonder
uitzondering positief over de
voorstellen waarbij bewoners en
activiteiten van de machinefabriek
naast elkaar zouden kunnen bestaan.
Burgers van omliggende straten uitten
hun zorg over de circulatie van het
verkeer van en naar de Westerwal
en over eventueel geluidsoverlast.
Met die kritische kanttekeningen
wordt rekening gehouden.

Nieuwe variant

Extern Adviseur Roel van Cromvoirt
die namens de eigenaar van de
machinefabriek optrad, liet weten dat
er grote twijfels zijn over samengaan
van wonen en activiteiten van de

machinefabriek. De eigenaar denkt
dat dat niet kan. Inmiddels is een
nieuwe variant opgekomen en dat is
dat er ook mogelijkheden zijn dat
het hele bedrijf weggaat van de
Westerwal.
Dat verraste de forumleden.

Andere opties

Juist het historische karakter van de
machinefabriek is meegenomen bij
de plannen voor het gebied. Wat
betekent dit voor de plannen die zijn
gepresenteerd? Het college wil eerst
een variant onderzoeken waarbij
een deel van de woningen wordt
gerealiseerd en later de machinefabriek eventueel wegtrekt van de
locatie waardoor andere opties ook
open komen te liggen. De plannen in
de ijskast zetten totdat de eigenaar
van de machinefabriek een besluit
heeft genomen, lijkt niet de bedoeling
te zijn.

Hervatten

Verwachting is dat de stedenbouwkundige visie in de komende raadsvergadering al wordt besproken.
Daarna volgen nog het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.
Er zijn nog vele stappen te gaan.

Dinsdag 11 februari 2020

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
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Emancipatie ook bij
carnaval: De Roze Raad

OUDEWATER

Bendebetoeterd wil samen
de dinsdagavond halen!
Na een aantal rustige jaren waarin
vooral tijdens het weekend carnaval
gevierd werd, is Bendebetoeterd sinds
2003 weer bijzonder actief.
In dat jaar leverde de groep
Prins Carnaval. Joop Snel: “Mijn
zwager Thijs Overbeek werd gekozen
als Prins Roffel. Toen hebben we
gezegd: nu gaan we elk jaar carnaval
vieren en dan van vrijdag tot en met
dinsdagavond!”
Het is de oudste - nog actieve - carnavalsgroep van Uivergein. Kennissen,
buren, vrienden: het is eigenlijk een bij
elkaar geraapt zooitje, beaamt Joop.
Met zijn 54 jaar behoort Joop slechts tot
de middenmoot van de groep. “Ons
oudste lid is 70.” Alhoewel? In 2019 zijn
zeven nieuwe leden geboren. Trots laat
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door Ellen van Leeuwen

Dinsdagavond halen

Joop een foto zien van duiven die net het
ei verlaten hebben. “Ladies Betoeterd:
van het voorjaar gaan ze vliegen!”

Serieus

Joop doet het verhaal van
Bendebetoeterd met een gulle lach uit de
doeken, maar ondertussen is het een
serieuze aangelegenheid. Dat begint al bij
het Prinsenbal, waar alle leden trouw hun
opwachting maken. Het weekend daarop
wordt tijdens de verplichte ledenvergadering het voorgaande carnaval
geëvalueerd en plannen gesmeed voor
het komend jaar. “Eerst deden we dat in
de kroeg, maar dan bemoeiden
omstanders zich ermee, dat was lastig.
Nu doen we het bij iemand thuis, gezellig
met soep en een broodje.”

En ook tijdens carnaval zelf draait het
niet om onbezonnen zuipen.
De penningmeester houdt nauwlettend in
de gaten hoe het is gesteld met de
alcoholinname. “Dan zegt ie: even
dimmen jongens, want we moeten nog
even. Dinsdagavond willen we echt
samen afsluiten.” Want dat is waar het
voor Bendebetoeterd om draait: samen
de dinsdagavond halen. “De schik en de
gezelligheid samen, daar doe je het voor!
En natuurlijk hoort daar een biertje bij,
maar het is nooit een zooitje.”
En als ze dan gezamenlijk die eindstreep
hebben gehaald is het op woensdag traditiegetrouw - tijd voor ontspanning.
Dan gaat Bendebetoeterd naar de sauna.
“Ontslakken noemen we dat. De alcohol
eruit zweten en alleen maar gezonde
sappen drinken. Dan kan je er
donderdag gewoon weer zijn”, aldus een
optimistische Joop!

Vorig jaar bij de prijsuitreiking op de
Markt was het zo gezellig en toen
begon het. En ‘het’ is dan het idee
om met een stel meiden een carnavalswagen te gaan bouwen.
Initiatiefnemers zijn Charyse Dijkstra,
Pam Lissenburg en Bibian ter Burg.
En toen die drie de carnavalspakken,
de tekening voor de kar en een
kostenplaatje geregeld hadden, zijn ze
andere enthousiastelingen gaan
zoeken. Die hadden ze in no-time
gevonden. Zo’n twintig meiden
bouwen mee om de kar op tijd klaar
te hebben voor de optochten in
Uivergein en Knopengein. En dat gaat
lukken met De Roze Raad. En hoe!
Charyse: “We hebben zelf wel bij
anderen op een kar gestaan. Maar vorig
jaar op de Markt was het zo gezellig.
Dat wilden we zelf ook gaan doen.”
Pam: “Zelf bouwen en dan op die kar
staan; je kijkt overal overheen.
Hartstikke leuk toch?!” Charyse: “We
hebben het vriendinnen laten weten en
voor we het wisten waren we met z’n
twintigen.” Pam: “Anderen hadden er
ook wel eens aan gedacht, maar wisten
niet zo goed hoe ze moesten beginnen.
Maar nu het begin er was, wilden er
heel veel meedoen.” De meiden geven
eerlijk toe dat ze af en toe wel de hulp
inroepen van handige broers, vaders en
vrienden, maar laten er meteen op
volgen dat ze het grotendeels zelf doen.
En naast hier en daar wat praktische
hulp zijn ze natuurlijk ook wel
gesponsord, want ‘ieder plankje moet je
kopen’. Ze zijn direct na het Prinsenbal
begonnen met bedenken van de pakken
(heel bijzonder), het regelen van de kar
(ziet er fraai uit) en hoe ze het financieel
allemaal voor elkaar moesten boksen:

door Aad Kuiper

“Een plek om de kar te bouwen was nog
niet zo eenvoudig”, vertellen ze. Vroeger
stond er hier of daar nog wel een schuur
die tijdelijk gebruikt kon worden, maar
tegenwoordig blijkt alles behoorlijk
efficiënt geregeld, zodat er niet zo
makkelijk een plek te vinden is waar een
carnavalswagen opgetuigd kan worden.
Gelukkig vonden ze een plekje op
hetzelfde terrein waar Maarten van Vliet
en ook de Blauwbaadjes wat ruimte
hebben gevonden, aan de Hekendorperweg. Een mooie plek trouwens en de
wagen staat al ‘bijna af’ te pronken.
“We zijn allemaal net zo (on)handig dus
moeten we elkaar helpen, maar het gaat
goed. We zijn, zeg maar, sinds de
kerstvakantie bezig met die 20 meiden
en we hebben nog geen enkele keer
ruzie gehad.” Ze moeten er zelf om
lachen.
“Nu zijn we er nooit allemaal tegelijk,
maar wel vaak met z’n achten of z’n
negenen en dan zo’n twee of drie keer
in de week. Het viel achteraf eigenlijk
best mee. We zijn op wat details na zo’n
beetje klaar.” Charyse: “Wij vinden
trouwens dat er ook hier eens een
prinses zou moeten zijn. In Montfoort is
dat gelukt, dus dan moet het hier ook
kunnen. Misschien gaat daar onze kar
wel over.” En Pam eindigt met: “Maar
dat we dat met zijn allen voor elkaar
hebben gekregen vinden we hartstikke
goed en omdat we op zo’n manier naar
carnaval toe leven zijn we er veel langer
mee bezig. We genieten nu al. En dan
moet het echte carnaval nog beginnen!”
En of Uivergein nu wel of niet verrijkt
wordt met een prinses … dat blijft nog
even in het ongewisse.

ACTIE
Sperziebonen

500 gram los

G
N
I
T
R
O
K
%
50

1.79 0.89

Molenbrood busbrood
zonne, wit, tarwe, volkoren,
licht meergranen of waldkorn
3 hele broden, combineren mogelijk

ALTIJD

3 VOOR

5.5.97
6.87

Unox knaks of
gehaktballen in saus in zak

2 blikken à 400/550 gram of zakken à 400 gram
combineren mogelijk

*

S
I
T
A
1+1 GR

3.78 _ 7.38
1.89 _ 3.69

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 10 februari t/m 16 februari 2020. Week 07. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Aviko Friet van ‘t huis,
Ras original
of Skinny fries

1.95
2.25

zak 600/750 gram

1.

49
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Nieuws vanuit de gemeenteraad

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol
In 2014 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Een belangrijke wijziging was de verhoging van de leeftijdsgrens voor het gebruiken van
alcohol van 16 jaar naar 18 jaar. Daarnaast is de verplichting opgenomen voor gemeenten om iedere vier jaar een preventie- en
handhavingsplan alcohol op te stellen. Het vorige plan kende een looptijd tot 2019 en moet dus geactualiseerd worden.
De gemeenteraad bespreekt aanstaande donderdag - 13 februari - het nieuwe plan.
Hieronder leest u wat de vijf fracties van het voorstel vinden.

Yannick Six

Gijs Hoogenboom

Dolf Wildeman

Vincent Bos

Wim Knol

Geen geld of geen wil?

Oplossingen met mate

Alcohol én drugs

Laat er eens eentje staan

Als CDA hechten wij veel belang
aan dit onderwerp. Alcohol- en
drugsproblematiek raakt inwoners
van onze gemeente.
Daarom hebben wij bij de afgelopen
begrotingsraad meer geld willen
vrijmaken voor het bestrijden van
alcohol- en drugsmisbruik.
Dit was helaas tevergeefs.

Over het drinken van alcohol kan je
wel zeggen dat het in onze cultuur
zit. Hard werken en dan goed
ontspannen. De 16e verjaardag was
voor mij en vele anderen dan ook
een startsein waarop er naar de
Manebrug gegaan mocht worden.

De Onafhankelijken vinden het een
goede zaak, dat het College
preventie hoog in het vaandel heeft
staan. Door de beperkte financiële
middelen en het feit dat preventie
vaak een kwestie van lange adem
is, heeft het College er echter voor
gekozen om zich vooralsnog te
richten op de alcoholproblematiek.

In Oudewater wordt vaak en veel
gedronken. Veertien procent van
de Oudewaterse volwassenen is
een ‘zware drinker’. Fors meer dan
de landelijke gemiddelden.
Dat geldt voor jongeren en ouderen.
En dat heeft gevolgen.
Schade aan autospiegels, tuinen
en straatmeubilair wordt met
regelmaat gemeld. En de nachtrust
van zaterdag op zondag is voor
binnenstadbewoners niet gegarandeerd.

Beperken alcoholgebruik
is geen klein bier

En nu wordt een plan gepresenteerd waarin staat dat de middelen
en de capaciteit erg beperkt zijn.
Sterker nog, het volledige budget
ter bestrijding van alcohol- en
drugsproblemen gaat op aan ‘het
updaten van vergunningen.’ Dit
heeft geen enkel direct effect en
het is wat het CDA betreft dan ook
volstrekt onvoldoende.
Er is een duidelijk beleid voor de
toekomst nodig. Nadat er al jaren
veel over het problematische
gebruik van alcohol en drugs
gesproken wordt, mogen we meer
daden verwachten. Daar hoort ook
meer capaciteit bij, en wat het CDA
betreft komt dat er ook.
Waar een wil is, is een weg.

Doordat we steeds beter weten dat
alcohol niet goed is voor je gestel
en zeker niet op jonge leeftijd willen
we vanuit de gemeente sturen op
een hogere leeftijd waarop
jongeren beginnen met drinken.
Dit is een cultuurverandering die
een lange adem vraagt, maar met
voorlichting en training op de
plekken waar het verkocht wordt
komen we er stukje bij beetje wel.
Zo werd er vroeger nog sterke
drank geschonken tijdens de
raadsvergaderingen; tegenwoordig
alleen na afloop een biertje of
wijntje.
Wij staan achter het Preventie en
Handhavingsplan van de Gemeente
Oudewater. Geen betutteling, maar
gebaseerd op ervaring van
anderen. Oplossingen met mate.

De Onafhankelijken vinden dat
jammer, omdat ook het drugsgebruik
in Oudewater fors is. En waar
alcoholgebruik in het algemeen
bespreekbaar is, rust op het drugsgebruik vaak nog een taboe.
Bovendien gaan alcohol- en drugsgebruik vaak samen en het gecombineerde gebruik vergroot nog
eens de problematiek.
Wij zouden daarom graag zien dat
de beschikbare middelen niet
alleen worden ingezet op preventie
van alcoholgebruik, maar dat ook
meer aandacht wordt gegeven aan
preventie en het bespreekbaar
maken van de drugsproblematiek.
We pleiten er voor om voldoende
(financiële) middelen achter de
hand te houden om ook drugspreventie die aandacht te geven
die nodig is.

Vaak wordt gedacht dat alcohol
niet zo gevaarlijk is. Niets is minder
waar. Veel drinken breekt je
hersenen af, put je lever uit en
verhoogt kansen op ernstige
ziekten. Alcohol is een van de
meest verslavende genotsmiddelen
(samen met bijvoorbeeld cocaïne,
heroïne en tabak). Verslaving is
verwoestend voor je gezin, je
gezondheid en je bankrekening.
Genoeg reden om een glaasje
minder te drinken.
Dat vraagt actie. Niet alleen van de
gemeente, maar van de samenleving als geheel. Denk dus aan je
buren, aan je gezondheid, aan je
portemonnee en laat er eens
eentje staan. Tijdens de derde
helft, in de kroeg, of straks bij
carnaval.

Enkele
jaren
geleden
was
Oudewater prominent in het nieuws
vanwege het hoge drugsgebruik.
Oudewaternaren houden ook van
een stevige borrel, zo blijkt uit
onderzoek. Naar aanleiding van de
verontrustende cijfers klinkt in het
gemeentebestuur jaarlijks de roep
om krachtige tegenmaatregelen,
steevast gevolgd door het opstellen
van ambitieuze beleidsplannen.
In de komende raadsvergadering
stellen we een preventie- en
handhavingsplan vast. Dit jaar ligt
het accent op het verhogen van de
startleeftijd volgens het IJslands
model. Dat staat voor het helpen
van de verstrekkers bij het naleven
van de leeftijdsgrens, door de
horeca-vergunningen
van
de
verenigingen op orde te brengen
en een breed overleg te organiseren met de sportverenigingen.
Het is zeer de vraag of dat zoden
aan de dijk zet. De sportverenigingen
leven immers van de drankomzet.
Bovendien is voor de uitvoering
slechts 10.000 euro beschikbaar.
Het lijkt wel of we het stiekem wel
goed vinden zo.
Misschien moeten we het daar
eens indringend over hebben met
elkaar.
Dinsdag 11 februari 2020

Hartenkoeken voor stichting Hartekind
Het is deze week Hartekindweek: een week die in het teken staat van de
naamsbekendheid van Stichting Hartekind en de impact van hartafwijkingen
bij kinderen. Boaz Heek, de zoon van ‘t Stoepje bakker Zeger Heek is geboren
met een hartafwijking. Om geld op te halen voor de stichting verkoopt Zeger
deze week hartenkoeken in zijn kraam op de weekmarkt in Oudewater.
Vier jaar geleden stond het leven van
Zeger en zijn vrouw Marian op de kop
toen zij met twintig weken zwangerschap
hoorden dat hun zoon een hartafwijking
heeft. Negen dagen na zijn geboorte
onderging Boaz zijn eerste openhartoperatie. Het was de eerste van een hele
reeks operaties. Op dit moment gaat het
goed met Boaz en is hij - voorlopig operatievrij. “Het is een vechter”,
vertelt Zeger trots.

Onderzoek

Elke dag worden in Nederland vier
kinderen geboren met een hartafwijking
en elke twee dagen overlijdt een kind aan
een hartafwijking. Door onderzoek wil
Stichting Hartekind de overlevingskansen
vergroten en de kwaliteit van leven

verbeteren. Om dit onderzoek uit te
voeren is veel geld nodig. Zeger:
“Door onderzoek wordt het bijvoorbeeld
mogelijk dat alle kinderen geopereerd
kunnen worden via katheterisatie, dat is
veel minder risicovol.”
Oudewaterse Leonie Hogendoorn is
teamleider intensive care in het WKZ,
waar Boaz behandeld wordt. Samen met
Connie de Jong - ook uit Oudewater én
vriendin van de familie Heek - zorgt zij
voor bekendheid van de actie van Zeger.
Leonie: “Ik kom dagelijks in contact met
kinderen als Boaz en ze gaan me echt
aan het hart. Ik zie wat onderzoek
bijdraagt aan de verbetering van
de behandelmethoden en de
overlevingskansen.”

door Ellen van Leeuwen

Koeken kopen

Woensdag kunt u tussen 08.00 en 17.00
uur Hartenkoeken kopen bij ‘t Stoepje.
U kunt ze vooraf ook bestellen via een
whatsapp berichtje naar Zeger op
06-10906476.
De volledige opbrengst van de
Hartenkoeken komt ten goede van
Stichting Hartekind. Connie: “Als ieder
huishouden nou één pak koeken koopt,
dan halen we een geweldig bedrag op.”
Leonie fietst samen met een groep
fietsers uit Oudewater, op 4 juli de
Hartenkindride, 200 km langs vier
kinderhartcentra.
Met deze fietstocht wordt ook geld
opgehaald voor stichting Hartekind.
U kunt het team Hartenstrijders ook
sponsoren. Kijkt u daarvoor op:
www.hartekindride.nl/wkz-hart-strijders
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Carnavalsvereniging De Blauwbaadjes en Gemeente Oudewater zijn het eens:

Carnaval moet een feest
zijn voor iedereen
Het nieuws dat de gemeente
Oudewater strenger gaat controleren
op geluidsoverlast van de carnavalsoptocht sloeg in Oudewater in als een
bom. Toch zijn carnavalsvereniging
De Blauwbaadjes en de gemeente het
op grote lijnen met elkaar eens.
Zij vinden beiden dat regels bijdragen
aan een beter evenement.
De voorzitter van De Blauwbaadjes,
Leon Sangers en burgemeester
Wim Groeneweg vinden het jammer
dat er zoveel ophef is ontstaan
rondom de controles op geluidsoverlast. Zij willen er samen juist een
reuze gezellig, maar gezond en veilig
evenement van maken. Daarbij gelden
nu eenmaal bepaalde regels.
De burgemeester benadrukt: “Regels
zorgen ervoor dat er grenzen zijn.
Bijvoorbeeld aan drankgebruik, verkeer,
constructie van de wagens én geluid.
Die grenzen zijn nodig om een
evenement goed te laten verlopen”.
Leon Sangers, voorzitter van
De Blauwbaadjes vult aan: “Het is ook
gewoon een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen”. Iedereen die het
carnaval een warm hart toedraagt en
deelneemt aan de mooie optocht heeft
hier zijn of haar eigen rol in”.

Liever geen boetes

De geluidsnorm geldt al jaren. Maar de
mogelijkheden om daarop te sturen,
waren beperkt. Dat werd ook door
De Blauwbaadjes ervaren. Wagens uit de
optocht halen, was niet altijd mogelijk.

Niet alle gemeenten
hebben dezelfde normen

Léon Sangers geeft aan dat De Blauwbaadjes graag hadden gewild dat als er
een boete wordt opgelegd, deze regionaal
zou worden bepaald en in goed overleg
met alle partijen.
Burgemeester Groeneweg legt dit graag
uit: “Gemeenten zijn heel verschillend,
op allerlei gebied. Een paar voorbeelden:
gaat de optocht door brede of hele
smalle straten? Is er gevaar voor de
veiligheid door heel veel mensen in een
klein gebied? Is er veel of weinig overlast
door drankgebruik? Zijn er wel of geen
omleidingen voor het verkeer en wat
betekent dat voor de omgeving? Zijn er
wel of geen klachten over het geluid?
Allemaal zaken waar een gemeente op
haar eigen manier op wil sturen.
Dat maakt het zo moeilijk om één
gezamenlijke norm te stellen. Dit is tot
nu toe dan ook niet gelukt”.
De Blauwbaadjes vinden dit jammer,
maar hopen dat er volgend jaar wél een
richtlijn voor de hele regio kan worden
afgesproken.

Trots op de optocht - Carnaval in
Oudewater leeft!

Het opleggen van een boete is dan een
extra middel dat ingezet kan worden.
Burgemeester Groeneweg licht toe: “Ten
eerste willen we een gezellig feest zonder
boetes! Maar er zijn nu eenmaal grenzen.
Boetes zijn bedoeld om mensen te
dwingen tot het veranderen van hun
gedrag. Een lage boete zou niet dit effect
hebben. Daarom is de hoogte vastgesteld
op 1.500, euro.”

De Blauwbaadjes hadden deze boete
liever lager gezien, en naar aanleiding
van de bevindingen van dit jaar bijgesteld
als dit niet afdoende zou werken.

Meten is weten

De gemeente helpt de carnavalswagens
bij het meten van hun geluidsniveau.
Bij het opstellen van de wagens is de
omgevingsdienst gevraagd het geluid van

DE IJSSELBODE

alle wagens te meten. Zo weten ze waar
ze aan toe zijn.
“Stelt de omgevingsdienst tijdens de
optocht toch een overtreding vast, dan
krijgt de betreffende wagen van ons een
gele kaart”, zegt Sangers. “Ben je dan
nog een keer in overtreding? Dan weet je
wat de consequentie is. Ook wij vinden
dit redelijk”.

Leon Sangers én burgemeester
Groeneweg zijn trots op de optocht in
Oudewater. Helemaal nu de organisatie
erin geslaagd lijkt om het aantal wagens
te verdubbelen. Vorig jaar bestond de
optocht uit acht wagens. Nu zijn er al
zeventien aanmeldingen. “Één ding is in
ieder geval duidelijk: Carnaval in
Oudewater leeft! En dat willen we graag
zou houden”, aldus Leon Sangers en
burgemeester Groeneweg.
Burgemeester Groeneweg is van
donderdag 20 tot en met zondag
23 februari zo veel mogelijk aanwezig bij
de festiviteiten rondom Carnaval. Zo is
hij voor iedereen direct aanspreekbaar.

opening nieuwe pand
zaterdag 15 februari
nieuwe collectie

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Het weesbestuur is in de openbaarheid getreden
na een lange periode van activiteiten zonder daar
enige ruchtbaarheid aan te geven.

Het Weesbestuur
DE IJSSELBODE
doet ertoe;
nogDATsteeds
HET BLAD
GESPELD WORDT....

Nieuwe openingstijden
Maandag gesloten
Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur
V.l.n.r.: Leonie Foncke, Tijn Trijssenaar, Jaap de Wit, Angela van der Zalm,
Dick Slager en Ad de Regt.
Het Weesbestuur heeft eeuwenlang
voor talloze wezen en ‘verweesden’
veel betekend en was voor een aantal
jongeren van groot belang. En wil dat,
waar nodig, ook nu nog zijn.
Ze hebben, na jarenlang in stilte hun
goede daden te hebben verricht,
besloten om dat Weesbestuur en het
werk dat ze doen bekend te maken.
Duidelijk niet om bekendheid voor
zichzelf te vergaren, maar alleen
omdat er nu wellicht jongeren ‘onder
de radar’ blijven, die een steuntje in
de rug heel goed zouden kunnen
gebruiken. En dan gaat het over
jongeren, tot 27, die, terwijl de
overheid al heel veel voor ze doet, net
tussen wal en schip dreigen te vallen.
Verschillende organisaties, die wellicht
met leden van de beoogde doelgroep in
aanraking zouden kunnen komen,
kregen enige tijd geleden een bericht dat
dit in de openbaarheid treden van het
Weesbestuur officieel op 4 februari stond
te gebeuren en waren uitgenodigd voor
deze ‘coming out’. Het was dan ook druk
met afgevaardigden van gemeenten,
stadsteams, scholen, jeugdorganisaties
en andere maatschappelijk betrokken
instanties.
Met name werden ook oud-secretaris van
het Weesbestuur, de heer Pak, een van

door Aad Kuiper

de oudste aanwezigen en de
jongste, kinderburgemeester Tijn
Trijssenaar, welkom geheten door
de voorzitter, de heer Dick Slager:
“Het is niet toevallig dat we deze
dag uitgekozen hebben voor de
bekendmaking. Het is de laatste
dag van de week van het vergeten
kind, waarin extra aandacht voor
kwetsbare kinderen centraal staat.”
Slager vervolgde met de terugblik
dat er al sinds eeuwen aandacht
nodig was voor kwetsbare kinderen: toen
waren er veel meer weeskinderen, veel
daarvan werden opgevangen door
familie, maar dat lukte niet altijd. Al voor
1600 was er hier in Oudewater een
weeshuis dat eeuwenlang dienstdeed.
De betekenis nam op de lange duur af,
onder andere omdat de gezondheidszorg
steeds meer toenam. Zo werd het
weeshuis anderhalve eeuw geleden
gesloten en nog later ook daadwerkelijk
afgebroken. Er hangt nog een schilderij
met betrekking tot het weeshuis in het
stadskantoor en de gevelsteen is ook nog
ergens in Oudewater te vinden.”

Korte Havenstraat 22 | 3421 AG Oudewater
T 0348 - 56 00 46 | www.pardoesoudewater.nl |

Zelfstandigheid en
toekomstperspectief

“Het Weesbestuur, officieel het ‘Weesbestuur der hervormden Oudewater’,
vroeger veelal de regenten genoemd,
bleef bestaan. Met het verstrijken van de
tijd is er veel veranderd. Maar veel ook
niet. Voor veel, noem het ‘verweesde’
kinderen, is het lastig om hun weg in de
maatschappij te vinden. Zonder dat we
taken van de overheid willen overnemen,
willen we deze kwetsbare kinderen,
kwetsbare jongeren graag helpen.
En daar willen we open over zijn.
Een nieuwe fase in ons bestaan is
aangebroken.”
Ad de Regt, als secretaris van het

Weesbestuur: “Wij willen jonge mensen
eerlijke kansen bieden, waarin zelfstandigheid en toekomstperspectief centraal
staan. De tijd van bedélen en bédelen is
voorbij. De overheid doet veel, maar als
niemand anders je kan helpen in een
bepaalde situatie zouden wij dat
misschien wél kunnen doen. Het mag
niet aan het gebrek aan geld liggen dat je
iets niet kunt bereiken.”
De Regt vult aan, omdat die vraag
waarschijnlijk toch zou komen, dat het
geld uit het vermogen van de stichting
komt. Het vermogen dat het
Weesbestuur nu bezig is te investeren in
projecten die in het verlengde liggen van
hun doelstellingen: “Hoe groot dat
vermogen is, houden we wèl geheim.

We zijn nu naar buiten getreden, maar
houden zo nog een beetje van het
Weesbestuur voor onszelf.”
Jaap de Wit, penningmeester van
datzelfde Weesbestuur overhandigde de
eerste flyers van het Weesbestuur aan
Tijn Trijssenaar, Leonie Foncke
(Stadsteam Oudewater) en
Angela van der Zalm (FermWerk).
De website ging voor het eerst de lucht
in en wie op een later moment denkt:
“Hé, zou het Weesbestuur voor hem of
haar niet kunnen bijspringen?”, kan daar
altijd even een kijkje nemen.
Misschien zelfs nu al, want het blijkt een
mooie en verhelderende website:
www.hetweesbestuur.nl
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Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer
geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse
geschiedenis, maar ook de historie van
Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse
geschiedenisverhalen voor u op papier gezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig
geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt
over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

Wegkapelletje Waardsedijk
Het is u bij een van uw ﬁetstochten in de omgeving van Oudewater
vast wel eens opgevallen: het wegkapelletje aan de Waardsedijk.
In de van oudsher katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg
zie je er vele langs de weg, maar hier, in onze provincie Utrecht,
maar zelden. In Achthoven, vlak bij de Mussertbrug, bevindt er
zich sinds 1935 ook een. De laatste tijd is men erg druk het
kapelletje aan de Waardsedijk op te knappen, vandaar dat het
onze aandacht heeft bij ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’.

(deel 98)

Van Doopkapel
naar Mariakapel
Als we vanuit het portaal rechtsaf
de St. Franciscuskerk binnenstappen,
komen we in de Mariakapel.
Oorspronkelijk was dit de Doopkapel.
Net zoals de christen zijn gang van
het geloof begint door het doopsel,
zo begint men de gang door de kerk
via de doopkapel.
Op weg naar die kapel is aan de
rechterkant een glas-in-loodraam van
Johannes de Doper te zien tijdens zijn
onderricht aan het volk. Ook de twee
ramen in de kapel zelf verwijzen naar
het doopsel. Op het ene raam zien we
de uittocht van het Joodse volk, onder
leiding van Mozes, uit de slavernij van
Egypte. Dit verhaal wordt gezien als
een voorafbeelding van de doop.
Op het andere raam zien we een
afbeelding van Johannes de Doper
die Jezus doopt in de Jordaan.
Maar het moest in de jaren ‘60
ineens allemaal anders. De toenmalige
pastoor Saes vond dat de doopvont
voorin de kerk moest komen en dat de
doopkapel omgebouwd moest worden
tot een Mariakapel.

De oude monumentale doopvont werd
verplaatst naar het kerkhof, waar hij
langs het pad naar de kapel nog
steeds te bewonderen is. In de kerk
werd voorin een eenvoudiger,
verplaatsbaar exemplaar geplaatst.

Het kapelletje
aan de Waardsedijk
Maar in de doopkapel stond al een
klein Mariabeeldje.
Het was een Fatimabeeldje dat in
1951 door de veilig teruggekeerde
Indiëgangers was aangeboden aan de
kerk uit dankbaarheid voor hun veilige
thuiskomst. Dit beeldje verwijst naar
de verschijningen van Maria te Fatima
in Portugal aan drie herderskinderen
in 1917.
Nu de doopkapel een Mariakapel
werd, was het kleine beeldje niet
meer toereikend. Er moest een groot
Mariabeeld komen. Dat werd een
beeld uit de vorige kerk die gestaan
heeft aan Het Heilig Leven.
Dit beeld van houtsnijwerk, dat nu
zo’n 200 jaar oud is, werd in een
atelier te Utrecht tegen de kosten van
300 gulden gerestaureerd.
Maar wat nu te doen met het kleine
beeldje. Het was nog geen tien jaar
geleden met een prachtige plaquette
erbij aan de kerk aangeboden.
Dat kon natuurlijk niet zomaar naar
de parochiële zolder verdwijnen.
Dat zou de Oud-Indiëgangers
schofferen.
Ook hier moest dus naar goed
Nederlands gebruik ‘gepolderd’
worden. De plaquette mocht blijven
en voor het beeldje werd een
wegkapelletje gemaakt dat geplaatst
moest worden aan de Waardsedijk.
Het was altijd al een wens van pastoor
Saes geweest dat er, net als in zijn
geboortestreek in Limburg, ook hier
een wegkapelletje zou komen.
Tegenwoordig zouden we spreken van
een ‘win-win’ situatie.

de Mariaschool als bruidjes over de
Waardsedijk naar de plaats waar het
beeldje geplaatst zou worden.
Wat zal dat die zomeravond een
bijzonder gezicht zijn geweest.
Op de plaats aangekomen werd het
beeldje in het kapelletje geplaatst en
werd het geheel, naar goed Rooms
gebruik, ingezegend.
Meerdere buurtbewoners waren
daarbij aanwezig, terwijl enkele
buurmeisjes met een overvloed van
bloemen deze plaats hadden versierd.
De buurtbewoners hadden al
aangegeven dat zij zorg zouden
gaan dragen voor het onderhoud
van het kapelletje. En zo kreeg de
omgeving van Oudewater ineens
een Limburgs sausje.

Het was nog in de nadagen van
Het Rijke Roomse Leven, dus
verschillende parochianen werden als
vrijwilligers aangewezen om dat
wegkapelletje te realiseren.
Door jongens van Sluis en
Van Jaarsveld werd een heg gerooid,
grond aangevoerd en geëffend.
Met de door A. Hoogenboom
geschonken misbakstenen werd de
onderbouw gereed gemaakt.
In de werkplaats van de Gebroeders
Rietveld in de Rootstraat werd een
kapelletje vervaardigd van speciaal
hout: Oregon Pine (naaldhout dat
groeit in Noord-Amerika).
De aanleg van de verlichting was een
geschenk van Anton Duits.
Op zaterdagavond 13 augustus 1960
werd het Fatimabeeldje in een grote
processie vanaf de St. Franciscuskerk
naar zijn nieuwe bestemming
gebracht. Met pastoor Saes voorop,
liepen vele gelovigen en meisjes van

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

do o r Wo ut van Ko uwen

Grote processies in oktober

Mien Bode-Duits

De parochianen van de
St. Franciscuskerk hadden meteen
de smaak te pakken. Men riep in het
parochieblad Nova van september
1960 allen op tot een stille tocht naar
het wegkapelletje.
‘Mensen die langs het wegkapelletje
wandelen of rijden zullen wel verbaasd
zijn geweest over de permanente en
fraaie bloemversiering, welke door
mej. Bode-Duits en de familie
Van Jaarsveld, de naaste buren, met
zorg wordt bijgehouden.
Nu de bisschoppen van Nederland
de gelovigen oproepen tot gebed en
boete op 12 en 13 oktober en tevens
aansporen tot ‘eventuele voettochten
naar een Mariaheiligdom’,
bracht de directeur van onze
‘Meisjescongregatie’ het frisse en
praktische idee, om groepsgewijs
naar het Fatimabeeld aan de
Waardsedijk te pelgrimeren.
Het zou aanbeveling verdienen en te
prijzen zijn, als ook andere instanties
daarover beraadslagen om een stille
tocht naar het Fatimabeeldje te maken.
Ieder groep kan dan in stilzwijgen en
biddend vertrekken (zoals in de Stille
Omgang) vanaf de kerk of vanaf het
Unioveld, bij de Mariakapel enige tijd
bidden en daarna zich ontbinden en in
gesprek zich weer naar huis begeven’.
De oproep bleek niet aan
dovenmansoren gericht te zijn,
want in het parochieblaadje van
november lezen we:

Haar kunnen we beslist wel de moeder
van het Mariakapelletje noemen.
Het stond niet alleen op haar grond,
maar vanaf het begin in 1960 al
voelde zij zich er verantwoordelijk
voor. De door haar vader Anton Duits
aangelegde verlichting, verbonden
met een kabel naar haar meterkast,
werd dagelijks door haar bediend.
Zodra ze ‘s morgens opstond, werd
het lichtknopje aan en ‘s avonds als ze
naar bed ging, weer uit gezet.
Tot op de dag van vandaag, dus nu
zo’n zestig jaar lang. Ook vond ze dat
er bloemen moesten staan bij het
kapelletje. Daarom vroeg ze aan
familie Lelieveld die iets verder terug
woonde aan de Waardsedijk of ze die
bij hen uit hun bloementuin mocht
plukken. Ze kreeg daar toestemming
voor en zodoende ﬁetste ze elke twee
weken naar Lelieveld om weer verse
bloemen bij het Mariabeeldje te
kunnen zetten.
De nu inmiddels 91-jarige Mien had
maar liefst 365 wekﬂessen en daar
konden natuurlijk wel enkele van
gemist worden om bloemen in te
zetten. Dat was een prachtig gezicht
die bloemenpracht rond het beeldje.
Het was zelfs Joop Joosten opgevallen
die er een schilderij van maakte dat nu
nog in haar huiskamer hangt.
Mien kreeg het schilderij van hem,
maar moest wel de lijst betalen.
Later ging Mien bij het kapelletje vaste
planten zetten, die staan er nu nog.
Twee keer is het
kapelletje vernield
geweest: een keer
kwam er door
zware storm een
boom bovenop
en een keer heeft er
een vernieling
plaatsgevonden.
Schoondochter
Connie heeft toen
zo goed en kwaad
als het ging het
beeldje gelijmd en
opgeknapt.
Maar nu is het
kapelletje na 60
jaar wel aan een
grote restauratie
toe. Een stichting
onder leiding van
Kees van Achthoven
heeft het plan
opgevat om een
nieuw kapelletje te
maken en het wat
meer naar de straatkant te
verplaatsen. Zij willen er een mooi
ijzeren hek omheen zetten, er een
zitbank bij plaatsen en tevens het
bordje van de Indiëgangers uit de kerk
halen en naar het kapelletje brengen
zodat beeldje en bordje na 60 jaar
herenigd zijn.
Dat kost natuurlijk aardig wat geld.
Vandaar dat deze stichting sponsors
zoekt. Mocht u interesse hebben,
vraag dan informatie aan
Kees: kvachthoven@hotmail.com.

‘De bedetochten naar het
veldkapelleke aan de Waardsedijk
waren goed geslaagd. Reeds op de
eerste dag (12 oktober) gingen
verschillende losse groepen op om te
bidden, terwijl die avond de
Reinaldaclub door stromende regen de
bedetocht ondernam en bij de kapel
bad en zong: een echte boetetocht!
Op de eigenlijke dag (13 oktober) was
het een onafgebroken gaan en komen,
de hele dag door. Meer dan tien
georganiseerde groepen.
De vrouwenorganisaties in de middag
en de tocht der mannen in de avond.
Bijna duizend parochianen hebben in
die dagen de gevraagde bedetocht
ondernomen. De parochie heeft
zodoende wel haar aandeel gehad in
het gebed en de boete, welke door de
bisschoppen waren gevraagd.’

Aan de slag!

Pastoor Saes, hij was van
1956 tot en met 1961
pastoor in Oudewater.
Als volgeling van
St. Franciscus van Assisi
draagt hij hier het bruine
habijt van de franciscaner
orde. Daarbij past een wit
koord voorzien van drie
knopen om te herinneren
aan de drie geloften:
gehoorzaamheid, kuisheid
en armoede.

11 FEBRUARI 2020

Bronnen:
Mien Bode-Duits, Hennie Rietveld,
Piet van Jaarsveld, Kees van Achthoven,
‘Nova’, het parochieblad van de
St. Franciscusparochie in Oudewater,
‘250 Jaar Franciscaanse Zielzorg in Oudewater’,
‘Catechetische Rondleiding Franciscuskerk’
door Jeroen Hoogland,
‘Schoonheid en historie’ door Kees Veelenturf,
‘Het wegkapelletje in Snelrewaard’
door A. Straver, Heemtijdinghen 1982,

De vorige aﬂeveringen van ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen.
Daarbij is gebruik gemaakt van extra materiaal als aanvulling.
De maker van het kapelletje
Dirk Rietveld.

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Ondernemers uit de regio
SPB Gouwe en Rijnstreek

Door en voor bouwbedrijven in de regio
Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw – kortweg SPB – uit Waddinxveen
is hét opleidingsbedrijf voor jonge bouwvakkers in de regio Gouda en Rijnstreek.
SPB biedt hun leerlingen een opleiding met fijn en afwisselend werk, een prima salaris
en goede vooruitzichten om door te groeien in het mooie bouwvak.
Het SPB werkt samen met veel regionale bouwbedrijven die de leerlingen een plekje geven binnen
hun bedrijf om hier het vak te gaan leren. Alle bedrijven waar het SPB mee samenwerkt zijn
erkende leerbedrijven waar leermeesters de leerlingen actief begeleiden.
Ramon Looije, directeur bij SPB, vertelt: “Al ruim 35 jaar werken wij in onze regio om de instroom
in de bouw op peil te houden. Zowel kwalitatief als kwantitatief willen we onze bedrijven voorzien
van de juiste leerling! We zijn opgericht door en voor de bouwbedrijven in de regio. Door de
sterke samenwerking die wij ervaren met de regionale bouwwereld kunnen wij ons werk doen.
We doen dit zonder winstoogmerk en proberen bedrijven te ontzorgen en leerlingen zekerheid te
bieden in goede en slechte economische tijden.”
SPB is de afgelopen jaren gestart met een intensief ontwikkeltraject om de opdrachten van
bouwbedrijven zo goed mogelijk uit te kunnen blijven voeren. Zo zijn ze door Bouwend Nederland
aangemerkt als excellent opleidingsbedrijf en bouwt SPB in 2020 met de Bouwacademie Groene
Hart een nieuw regionaal opleidingscentrum voor de bouw.

Wil je meer weten?
Neem contact op via 0182-612418
of bezoek www.spb-waddinxveen.nl
en social media.
Maarten Schoutenstraat 6
2741 SZ Waddinxveen

Open dag
Kom woensdag 12 februari van 14.00 tot 20.30 uur kijken wat er allemaal bij SPB gebeurt.
Je kunt de medewerkers van SPB spreken, leerlingen aan het werk zien, docenten van de
regionale ROC’s ontmoeten en een beeld krijgen van de nieuwe Bouwacademie.
Bijzonder moment deze dag is het slaan van de feestpaal van de nieuwe Bouwacademie om
16.00 uur op de bouwplaats (Kanaaldijk, Waddinxveen). Je bent van harte uitgenodigd!

Coaching
voor vrouwen
zonder
‘roze wolk’
Willemiek Timmermans (41) uit
Schoonhoven is gestart als coach
rond zwangerschap, bevalling en
ouderschap.
Als voormalig verloskundige en
moeder weet ze hoe ingrijpend
deze periode in het leven kan zijn.
“Wist je dat tijdens de zwangerschap
tien procent van de vrouwen sombere
of depressieve gevoelens heeft?
Na de bevalling is dat zelfs tien tot twintig procent. En één op de drie moeders heeft
zeer negatieve herinneringen aan de bevalling. Toch denken veel vrouwen dat ze de
enige zijn die zich zo voelen. Dat maakt het extra verdrietig.”
Willemiek werkte jarenlang als verloskundige in Schoonhoven. Naast het plezier en de
kostbare herinneringen dat haar werk haar gaf, zag ze ook de worsteling van sommige
vrouwen. “Tijdens het spreekuur is er niet altijd tijd om daar aandacht aan te besteden
en als verloskundige had ik ook niet altijd de juiste tools. Ik merkte dat er in deze regio
niet echt een andere plek was waar deze vrouwen terecht konden voor laagdrempelige,
kort durende, praktische begeleiding.”
Dat is precies wat Willemiek nu zelf biedt. Ze volgde hiervoor een post-HBO opleiding
tot lifecoach en vitaliteitscoach.
Afhankelijk van de vraag waarmee iemand bij haar aanklopt, gaat ze aan de slag met
gesprekken, oefeningen en (schrijf)opdrachten. “Als je bevalling of miskraam bijvoorbeeld
een ingrijpende of traumatische ervaring is geweest, gaan we samen na hoe je je
gevoeld hebt en welke gedachten je had. Ik bied een luisterend oor, stel gerichte vragen
en gebruik methoden en technieken die je verder helpen. Ook kan het zijn dat je erg
opziet tegen de bevalling. De oplossingen heb je al in je, alleen heb je soms iemand
nodig die de juiste vragen stelt om ze te vinden.”
Ook wanneer er tijdens of na de zwangerschap ingrijpende dingen gebeuren in het
leven, zoals verlies van een dierbare, kan coaching helpen. Of als het moederschap
zonder bijzondere oorzaak zwaarder valt dan gedacht. “Ik geef geen pedagogische
adviezen, maar help ouders om uit de ‘overleefmodus’ te komen, weer te kunnen
genieten van hun kindje en te ontspannen. Ik vind het geweldig om te zien hoeveel
veranderingen er in korte tijd kunnen plaatsvinden dankzij coaching en hoeveel dit kan
opleveren.”

Meer informatie, ook over de locatie en tarieven, is te vinden op de site
www.willemiektimmermans.nl

Vanaf 20 februari t/m 9 maart zijn wij gesloten want...

wij gaan verbouwen!
Kom de komende dagen nog langs
voor diverse koopjes!
(al vanaf 10 euro per stuk)

LINGERIE
Leeuweringerstraat 32

•

3421 AC Oudewater

•

0348-567400
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Forum Samenleving 18 februari 2020
Op dinsdag 18 februari vergadert het forum
Samenleving. Het forum begint om 20.00 uur
en vindt plaats in het Huis van Montfoort.
In februari is er geen forum Ruimte

Agenda forum Samenleving 18 februari 2020

20.25 uur Raadsvoorstel Verordening sociaal domein
gemeente Montfoort 2020
Het is de taak van de gemeente om haar
inwoners te helpen. De Participatiewet,
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,
Wet maatschappelijke ondersteuning en de
Jeugdwet zijn bedoeld om dat te bereiken.
Op grond van deze wetten stelt uw raad
verordeningen vast. Door deze verordeningen
te bundelen en de regels met elkaar te
verbinden ontstaat een goede basis om in het
sociaal domein nog meer integraal te werken.
Daarvoor is de Verordening sociaal domein
gemeente Montfoort 2020 bedoeld. Het is een
integrale verordening waarin de hulpvraag van
de inwoner en de kernwaarden centraal staan.
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen
van de nadere regels maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp gemeente Montfoort
2020 en de verordening vast te stellen.
21.25 uur Stand van zaken bibliotheek
Naar aanleiding van de beantwoording
van de vragen over de bibliotheek in de
raadsvergadering van 27 januari op de
schriftelijk gestelde vragen van de SGP
wordt dit op verzoek van Lokaal Montfoort op
agenda van het forum Samenleving geplaatst.
Er bereiken Lokaal Montfoort geluiden dat er
in Linschoten geen bibliotheek komt, maar
slechts een afhaalpunt van bestelde boeken.
Ook maakt Lokaal Montfoort zich zorgen over
de belasting van de SWOM, die het werk moet
doen, terwijl de Regiobibliotheek het dubbele in
rekening brengt van wat marktpartijen vragen.

21.45 uur Stand van zaken uitvoering motie
Vlinder- en Bloesemhof
De motie van afgelopen december is niet
uitgevoerd. De raad had in de eerste
vergadering van 2020 een update moeten
krijgen over de gesprekken die de wethouder
heeft gevoerd met de genoemde zorgpartijen.
Bespreking in het forum moet leiden tot inzicht
wat de wethouder tot nu toe opgehaald heeft
en welke vervolgstappen gezet gaan worden.
De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl >
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda forum Ruimte

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker
bij de grifﬁe, e-mail grifﬁe@montfoort.nl of telefoon
0348-476413.
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u
het woord wilt voeren. Informatie over inspreken kunt u
vinden op www.montfoort.nl > College en Raad > Meer
informatie over de raad & fora > Veel gestelde vragen >
Kan ik inspreken bij een forumvergadering?
Informatie over de fora kunt u vinden op
www.montfoort.nl > College en Raad > Meer informatie
over de raad& fora > Veel gestelde vragen >
Wat doen de fora?
Wilt u de forumvergaderingen live beluisteren of later
terugluisteren?
Dat kan. De forumvergaderingen zijn te beluisteren en
terug te luisteren via www.montfoort.nl > College en
Raad > Meer informatie over de raad & fora > LIVE
Uitzendingen (https://channel.royalcast.com/montfoort)

Vooral bedrijfswerkbusjes doelwit van inbrekers

Meld verdachte situaties
In de gemeente Montfoort zijn vooral bedrijfswerkbusjes de laatste tijd doelwit van (auto)inbrekers.
Vorig jaar is vooral in de wijk Keijzerrijk in bedrijfswerkbusjes ingebroken. Hierbij werd er met name
professioneel (bouw) gereedschap gestolen.
Deze inbraken vonden plaats in de nachtelijke uren.
Begin december van het vorig jaar is in bedrijfswerkbusjes in de Lodewijkstraat en de Roelof de Roverlaan
ingebroken. Bij de inbraken zou een persoon op een
grijze scooter mogelijk betrokken zijn geweest.
Vorige week kreeg wijkagent Elin van Keeken een
melding van een inwoner dat er weer inbraken geweest
zijn, onder andere op de Wilhelminastraat, de Irenestraat,
de Schoutstraat en de Poorterstraat.

Enkele spullen die waren gestolen werden later
teruggevonden op de parkeerplaats achter het zwembad.
Volgens Van Keeken worden de inbraken niet altijd bij de
politie gemeld, wat het maken van een gerichte
werkopdracht moeilijk maakt. Zij roept daarom de
inwoners van Montfoort op om extra goed op
bedrijfswerkbusjes te letten en verdachte situaties direct
te melden via 0900 8844, of via twitter @politieMF.
Betrapt u iemand op heterdaad? Bel dan direct 112.

Afvalkalender Februari 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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Carnavalsoptocht
op zondag
23 februari 2020
In verband met de carnavalsoptocht
worden op zondag 23 februari 2020
de volgende wegen afgesloten:

- Anne Franklaan, Wederiksingel, Jan de Rijkelaan,
Burggraaf Zwederlaan, Wilhelminastraat,
Verlengde Hoogstraat, Hoogstraat, Om ‘t Wedde,
Lange Kerkstraat, Hofstraat, Om ‘t Hof, De Plaats,
Vrouwenhuisstraat en Heeswijkerpoort.
- De Provincialeweg N228 uit de richting Willeskop
ter hoogte van de rotonde bij tuincentrum Groenrijk.
- De Provincialeweg uit de richting De Meern
ter hoogte van de Slotlaan.
- IJsselveld ter hoogte van de Waardsedijk Oost
in de richting van Mastwijk in verband met instellen
van eenrichtingsverkeer.
- Eenrichtingsverkeer van de Slotlaan over AchthovenWest, Mastwijkerdijk en Lindeboomseweg richting
IJsselveld. Het is absoluut verboden op die route te
parkeren. De wegsleepregeling is van kracht.
- Op de Doeldijk, Hofdijk en Parklaan mag niet
langs de weg worden geparkeerd.
Ook hiervoor geldt de wegsleepregeling.
De afsluitingen worden om 11.30 uur ingesteld en de
wegen worden uiterlijk 17.00 uur weer vrijgegeven.
In geval van een noodsituatie kan de politie wegen
afsluiten in verband met toegang van hulpdiensten.

Wegsleepregeling zondag 23 februari 2020

Om de route van de carnavalsoptocht vrij te hebben van
auto’s geldt een wegsleepregeling.
Op 23 februari om 10.30 uur en 12.30 uur vinden er
controles plaats van de route op fout geparkeerde auto’s.
Ondanks de publicaties is het de afgelopen jaren
voorgevallen dat bij de opbouw voertuigen op het
afgesloten traject blijven staan. Indien uw voertuig op één
van de eerdergenoemde wegen (is afgesloten traject)
staat, wordt deze op last van de gemeente weggesleept.
Het voertuig wordt dan door Logicx Bergingsbedrijf te
Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig kan dan tegen
betaling van de wegsleep- en stallingskosten na
telefonische afspraak met Logicx, tel. 055-3694176,
in Nieuwegein worden opgehaald. Stalling van de
voertuigen vindt plaats op het adres Ravenswade 134,
3439 LD Nieuwegein.

Parkeren

Tot 11.30 uur kunnen auto’s gewoon geparkeerd worden
in Montfoort, zolang er maar niet geparkeerd wordt in de
straten waar een tijdelijk parkeerverbod geldt
(zie bovenstaande informatie).
Na 11.30 uur wordt het verkeer omgeleid via de
parkeergelegenheden aan de buitenrand van Montfoort
(industrieterrein en parkeerplaats van tuincentrum Groenrijk).
Parkeren industrieterrein is aangegeven met borden.
Daarnaast kan er geparkeerd worden in de wijk Hoﬂand
(bereikbaar via Blokland).

Een glasvrije carnavalsoptocht

Evenals voorgaande jaren is het niet toegestaan om
glaswerk op de carnavalswagens aanwezig te hebben.
Dit besluit is genomen om de veiligheid van deelnemers
en publiek te waarborgen.
Glaswerk is dus zowel bij deelnemers van de optocht als
bij het publiek niet toegestaan. De gemeente Montfoort
heeft de café-eigenaren opgedragen om ook in het café
dranken in plastic te schenken.

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

vervolg op pagina 2

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

PAGINA 13

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

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
12 februari 2020 in het stadhuis
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 19 februari 2020
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 28-1-2020
Z/20/157981
Lodewijkstraat 40 in Montfoort
Het uitbreiden van de woning
en het aanbrengen van
gevelwijzigingen.
• 30-01-2020
Z/20/158119
Wilhelminastraat 2a in Montfoort
Het verbouwen van een
praktijkruimte naar drie
zelfstandige appartementen.
• 03-02-2020
Z/20/158242
Keizerstraat 25 in Montfoort
Het tijdelijk verruimen van de
bestemming.
• 22-01-2020
Z/20/158348
Peperstraat 12 in Montfoort
Het aanbrengen van verlichte
gevelreclame.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

MILIEU
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders
van de gemeente IJsselstein maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend
dat zij een besluit op een aanvraag
omgevingsvergunning milieu hebben
genomen:
besluitdatum: 12 februari 2020
inrichting:
Vendrig BV
adres:
Productieweg 5
betreft:
Veranderen van het
bedrijf
Dit besluit vervangt het eerder
genomen besluit van 18 december
2019, kenmerk Z-2015-22207 / 60869

TER INZAGE

Het besluit ligt van donderdag
13 februari t/m donderdag 26 maart
2020 gedurende zes weken ter

inzage bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6 te Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 17.00 uur
(na telefonisch overleg:
088-02250 00);
- Gemeente IJsselstein,
Overtoom 1 in IJsselstein,
voor informatie over openingstijden
zie de website van de gemeente.

BEROEP

Tegen het (gewijzigde) besluit kan
door een belanghebbende beroep
worden ingesteld bij de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
De beroepstermijn start op de dag
nadat het (gewijzigde) besluit ter
inzage is gelegd en bedraagt zes
weken.
Het beroepschrift moet worden
ondertekend en moet ten minste
bevatten: de naam, het adres van de
indiener, de datum /dagtekening,
een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de
gronden van het beroep.
Het reeds ingediende beroep tegen
het besluit van 28 maart 2018 en
18 december 2019 wordt op grond
van artikel 6:19, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht mede
geacht te zijn gericht tegen het
bovengenoemde gewijzigde besluit.
Dit gewijzigde besluit is om die reden
ook aan de rechtbank MiddenNederland toegezonden en
ingebracht in de reeds lopende
beroepsprocedure.
Tevens kan door diegene die
beroep heeft ingesteld, binnen de
beroepstermijn, een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht,
onder vermelding van voorlopige
voorziening.
Bij het verzoekschrift dient u een
kopie van uw beroepschrift te voegen.
Wanneer binnen de beroepstermijn,
een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de
voorzieningenrechter, treedt het
besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

OVERIG
Voorontwerp bestemmingsplan
‘Willeskop, percelen C276 en 316,
Montfoort’
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken bekend dat met
ingang van woensdag 12 februari

2020 gedurende zes weken het
voorontwerp van het bestemmingsplan
Willeskop, percelen C276 en 316,
Montfoort, IDNR: NLIMRO.0335.
BPWilleskop-VO01 voor een ieder ter
inzage ligt.

INHOUD

Dit voorontwerpbestemmingsplan
maakt de realisatie van drie
vrijstaande woningen op genoemde
percelen aan de Willeskop mogelijk.
Inzien voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan
is als volgt raadpleegbaar:
- Op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IDN-nummer van het plan is:
NLIMRO.0335.BPWilleskop-VO01;
- Op de gemeentelijke website
www.montfoort.nl;
- Een papieren versie ligt bij het
Klantcontactcentrum in het stadhuis
Montfoort Kasteelplein 5.

INSPRAAKREACTIES

Het voorontwerpbestemmingsplan
Willeskop, percelen C276 en 316,
Montfoort ligt van 12 februari tot
25 maart 2020 ter inzage. Daarnaast
is het voorontwerp digitaal te
raadplegen via de gemeentelijke
website en www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt gedurende de inzagetermijn
een mondelinge of schriftelijke
inspraakreactie indienen.
U kunt uw schriftelijke inspraakreactie richten aan het college van
burgemeester en wethouders van
Montfoort, per adres
Omgevingsdienst Regio Utrecht,
postbus 13101, 3507 LC Utrecht,
onder vermelding van
‘Inspraakreactie vobp Willeskop,
percelen C276 en 316, Montfoort’.
Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie wordt u verzocht een
afspraak te maken met de heer
Y. Smeets van de Omgevingsdienst
Regio Utrecht via telefoonnummer
088-0225000.

INLOOPAVOND

Op 5 maart wordt van 19.30 tot
21.00 uur een inloopavond
georganiseerd in het Stadskantoor
te Montfoort aan het Kasteelplein 5.
Tijdens de inloopavond zijn
medewerkers van de gemeente,
woordvoerder namens initiatiefnemer
en ruimtelijk adviseur aanwezig om
het plan toe te lichten en vragen te
beantwoorden.

INFORMATIE

Heeft u vragen over het
voorontwerpbestemmingsplan of de
procedure neem dan contact op met
de heer Y. Smeets, tel. 088-0225000.

Verordening commissie
bezwaarschriften gemeente
Montfoort 2020’
Op 27 januari 2020 heeft de
gemeenteraad de
‘Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Montfoort 2020’
vastgesteld. Deze verordening is
elektronisch bekend gemaakt door
middel van elektronisch uitgegeven
gemeentebladen.
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook geplaatst op deze
gemeentepagina. Dit betekent dat
rechten alleen kunnen worden
ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

blijven staan. Indien uw voertuig op
één van de eerdergenoemde wegen
(is afgesloten traject) staat, wordt
deze op last van de gemeente
weggesleept. Het voertuig wordt dan
door Logicx Bergingsbedrijf te
Apeldoorn weggesleept.
Uw voertuig kan dan tegen betaling
van de wegsleep- en stallingskosten
na telefonische afspraak met Logicx,
tel. 055-3694176, in Nieuwegein
worden opgehaald.
Stalling van de voertuigen vindt plaats
op het adres Ravenswade 134,
3439 LD Nieuwegein.

Aanwijzingsbesluit
streekarchivaris
Het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester van
Montfoort maken hierbij bekend dat
zij op grond van artikel 30 van de
Archiefwet 1995 gelet op artikel 32,
derde lid, van de Archiefwet hebben
besloten als gemeentearchivaris aan
te wijzen de streekarchivaris-directeur
van de Gemeenschappelijke Regeling
Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard te
Woerden. Het besluit is in werking
getreden op 1 januari 2020.

Drank- en Horeca ontheffing
• Tafeltennisvereniging De Schans,
15 maart 2020,
Sporthal Hofland, Montfoort,
verzonden 5 februari 2020
• Het Oude Stadhuis, 13 juni 2020,
stadspark Montfoort,
verzonden 5 februari 2020
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Beleidsregels
voor Bed & Breakfast
Op 14 januari 2020 heeft het college
van Montfoort beleidsregels voor
Bed & Breakfast vastgesteld.
De beleidsregels zijn elektronisch
bekendgemaakt door middel van
elektronisch uitgegeven
gemeentebladen.
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl .
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook geplaatst op deze
gemeentepagina. Dit betekent dat
rechten alleen kunnen worden
ontleend aan de publicatie van het
elektronisch Gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

VERKEER
Wegsleepregeling
zondag 23 februari
Ondanks de publicaties is het de
afgelopen jaren voorgevallen dat bij
de opbouw van de carnavalsoptocht
voertuigen op het afgesloten traject

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

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

Montfoort, 11 februari 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

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

2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Kolderieke kolder op zolder
Voor menigeen was zaterdagavond de
eerste reactie ‘een stapje terug’ bij het
betreden van de zaal, om te genieten
van avondje Cultureel Montfoort.
De confrontatie met twee tribunes en
een zaal vol dozen was verrassend,
‘wat krijgen we nou’.
De spelers van Kwibus uit IJsselstein
begonnen al zingend aan een zolderopruiming, de rode draad in de
voostelling. Uit alle hoeken van de zaal
kwamen dozen tevoorschijn met daarin
rommel, sentiment, een aanleiding om
cabaretliedjes uit een vergeten periode
te laten horen. Voor velen waren
‘Margootje’ en ‘Ik zou je in en doosje
willen doen’ de enige herkenbare liedjes.
Een goede vondst waren de vier huiskamerbanken voor de tribune, waardoor
er een goede interactie met het publiek
ontstond. Zij werden een onderdeel van

de voorstelling. Een avond vol
verrassingen in een sprankelende show.
Na de pauze waren er af en toe wat
schoonheidsfoutjes maar door deze niet
te verbergen - sorry even opnieuw - was
dit slechts een gegeven, een extra
komische noot. Kwibus bestaat uit een
enthousiaste groep amateurs die met
elkaar een boeiende muzikale show
gaven en het publiek lieten genieten.
Duidelijk was, dat de spelers zelf ook
enorm genoten en plezier beleefden aan
de voorstelling. Voor Kwibus was dit een
afsluiting van een serie van tien avonden.
Het bedankje aan het slot voor de
mannen van de techniek, het Sint Joseph
en Cultureel Montfoort was zeer terecht
voor het vele werk (1.5 dag), dat zij
hebben verzet om deze bijzondere
voorstelling in Montfoort te realiseren.

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com
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Carnaval in Montfoort; hoogtijdagen voor de ZWUP
Het was druk in de whats-app-groep
van de ZWUP op zaterdag 8 februari.
‘Kan iemand de grote trom en twee
knuppels meenemen? Ik ga op de
fiets’. Het ZWUP-gezelschap vertrok
uit het thuishonk (de Notenbalk) van
het Spaanplein naar Radio Stad
Montfoort. Daar werd Prins André
tijdens zijn uitzending verrast met een
optreden. Het zijn hoogtijdagen voor
de ZWUP.
Het optreden bij RSM was niet het eerste
optreden in verband met carnaval.
Eerder werd opgetreden bij de verkiezing
van de prins. Het is ook zeker niet het
laatste. De ‘Zuid West Utrechtse Pretkapel’ is de hofkapel van de Boutonniers.
‘De carnavalsperiode vormt het
hoogtepunt van het jaar’ zegt Martin
Kolfschoten (coördinator van de groep).
Het is geweldig leuk om te doen.
De drieëntwintig leden genieten er met

volle teugen van. De club is tijdens de
optredens van woensdag 20 februari tot
en met maandag 24 februari vrijwel
compleet aanwezig. Dit soort dagen wil
je als ZWUP-er echt niet missen. Het is
een aangename uitputtingsslag die garant
staat voor heel veel (muzikaal) plezier.
Dan zijn we dus een echte pretkapel.
Het is alweer het negende seizoen dat de
ZWUP de hofkapel van de Boutonniers
is. ‘De samenwerking is helemaal top’
vervolgt Martin. ‘We worden compleet in
de watten gelegd en vieren het feest
volledig mee’. De herinneringen en
anecdotes kwamen tijdens het interview
al snel boven water door bij het gesprek
aangesloten leden van de ZWUP. ‘Weet
je nog de eerste keer dat we meededen?
Toen we de toenmalige Prins Carnaval,
die net in zijn bed lag, om 6.30 uur een
aubade bezorgden. Niemand begreep
waarom hij zo angstvallig onder de

dekens bleef liggen. Later bleek dat hij er
in Adams-kostuum inlag. En die keer dat
we aan het eind van de zaterdag nog
even wilden spelen bij de Boutonniers in
het Oude Stadhuis. De bassist had iets te
diep in het glaasje gekeken. Halverwege
de trap zaten de deuken in de bas’.
Uit de herinneringen viel niet op te
merken dat er ook nog regelmatig hele
leuke muziek wordt gemaakt.
“We oefenen elke week vrijdag.
De maand voor de carnaval vooral veel
carnavalsnummers. Elk jaar voegen we
wel weer een paar nieuwe hits aan ons
reportoire toe. Dit jaar zijn dat
‘Adje voor de sfeer’ en ‘handjes, handjes,
bloemetjesgordijn’. Dat moet ook wel
want anders roepen de vaste klanten van
de Boutonniers; waarom spelen jullie
elke keer nummer 13 uit jullie boekje.
Ook worden er nummers ingestudeerd
voor de kerkdienst op de carnavalszondag waar de ZWUP elk jaar
medewerking aan verleent. Dat blijft toch
altijd weer een hele bijzondere mis in de
RK-kerk. Gedragen nummers veranderen
soms halverwege in ‘up-tempo’
carnavalsnummers. Dit jaar begeleiden
we bij een nummer ook het koor
‘new generation”.
Naast het optreden op zondag in de kerk
kunnen de Montfoortse carnavalsvierders
heel veel optredens tegemoet zien.
Op 12 februari speelt de ZWUP bij de
verkiezing van de Prins of Prinses
Carnaval bij basisschool de Howiblo.
Zaterdag 15 februari bij het seniorencarnaval in het St. Joseph. Op donderdag
de 20e op de basisscholen en bij het

senioren carnaval in Oudewater.
Dan op vrijdag de 21e en zondag 23e de
traditionele optredens in Montfoort.
Zaterdag rusten ze dus even uit. Tot slot
op maandag de 24e tussen 12.00 en
16.00 nog enkele optredens in het

door Siem van der Burg

St. Joseph. Zoals vermeld, een
uitputtingsslag! Maar wel een hele leuke.
De ZWUP gaat er van genieten.
De Montfoortenaren zeker weten ook.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Neem ook deel aan de
Linschotense Kunstroute 2020
Linschotenaren, de Linschotense
Kunstroute is op zoek naar jou!
Ben je een professionele of een
hobby kunstenaar, meld je dan aan
als deelnemer aan de Linschotense
Kunstroute 2020.
Iedereen, jong en wat ouder is welkom
om op zaterdag 16 mei een paar
kunstwerken ten toon te stellen in een
van de huiskamers of tuinen in het oude
dorp van Linschoten.
Maak je muziek of speel je toneel,
ook voor jou is er ruimte beschikbaar!
Het thema van 2020 is: La Torre

HAASTRECHT

Pendente of de scheve toren van
Linschoten. Heeft je werk een Italiaans
‘tintje’ dan is dat extra mooi, maar
helemaal niet vereist.
Op vrijdagavond 15 mei start de
Linschotense Kunstroute met een
openingsfestijn in Italiaans stijl en
zaterdagavond kan je van een Italiaanse
maaltijd genieten.
Deelname voor jongeren tot
25 jaar gratis, deelname kost € 30
en opgeven kan via
www.linschotense-kunstroute.nl,
graag vóór 25 februari.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

Kloosterconcert

VLIST

Op zondagmiddag 16 februari om
15.00 uur wordt het 14e Kloosterconcert gehouden door het Camus
Trio in de Passionisten Kloosterkerk.
De stichting Haastrechtse Kring en
stichting Podium Oudewater
organiseren dit concert traditioneel
samen, omdat dit prachtige klooster
precies tussen Haastrecht en
Oudewater ligt.
De leden van Camus Trio, bestaand uit
Fiona Robertson, viool, Raquel Garzas,
piano en Pau Marquès, cello zijn
afgestudeerd aan de conservatoria van
Utrecht, Amsterdam en Den Haag.
De musici komen uit drie verschillende
regio’s: de Spaanse Castiliaanse
Hoogvlakte, de Schotse stad Glasgow

Deze week in Concordia
Zaterdag 15 februari om 20.15 uur

Blues Festival

Bluesfeest met Paardekooper, The Kid
Lazy Band en Red Salmon Bluesband.
Het Blues Festival is inmiddels een begrip
in de regio en dit jaar is de zevende
editie. Bluesliefhebbers kunnen de hele
avond genieten van drie bands, op drie
podia, in drie verschillende stijlen maar
met onmiskenbaar 100% blues!
Deze avond wordt gekenmerkt door
afwisseling en muzikaal plezier, voor de
echte blues- en muziekliefhebber is dit
een fantastische avond uit!
Zondag 16 februari om 14.00 uur

Kindervoorstelling: Het neefje
van Rupsje Nooitgenoeg

Wie kent hem niet? Die rups die altijd
maar eet en eet en nooit genoeg heeft!
Maar weten jullie dat hij ook een neef
heeft? André Verhagen van
poppentheater het @penstaartje heeft
daar een hele leuke en vrolijke
voorstelling over gemaakt speciaal voor
peuters en kleuters van 3-6 jaar. Ouders,
opa’s en oma’s zijn ook van harte
welkom!
De voorstelling begint als André naar de
winkel gaat om boodschappen te halen.
Zijn vriendje Jasper wil alleen niet eten,
hij heeft zin in een verhaaltje. André
weet een leuk boek over eten en als
André het boek gaat voorlezen horen we
al snel hap-smak-smak en ja hoor daar

heb je de neef van die beroemde rups!
Het rupsje eet en eet. Het zit in de
familie, hij heeft nooit genoeg. Hij eet
ook nog eens het hele boodschappenmandje leeg. En rupsje Hap-smak-smak?
Hij wordt groter en groter, maakt een
cocon en verandert in een schitterende
vlinder.
Een vrolijke voorstelling met een
boodschap die niemand zal vergeten, als
je groeien wilt, moet je wel goed eten!
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).

en het eiland Menorca in de Middellandse
Zee. Ze vinden een gezamenlijk pad in
Nederland, waar ze hun Master-studie
volgden. Drie sterke persoonlijkheden
met een gedeelde passie: het spelen van
kamermuziek waarmee ze het publiek
inspireren.
Ze brengen een gevarieerd programma
met het Trio in Bes KV 502 (1786)
van Wolfgang Amadeus Mozart,
Three Funny Pieces for Piano Trio (1981)
van Rodion Shchedrin en Trio in Bes
op.99 D898 (1827) van Franz Schubert.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de
haastrechtsekring.nl,
podiumoudewater.nl,
of telefonisch 06-27197357
of bij aanvang van het concert.
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NIEUW IN DE VERKOOP
PAPEKOP - SPOORWIJK 11

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.

•Water en sanitair •Gas
•Verwarming •Elektra •Verlichting
•Luchtbehandeling •Dak- en zinkwerk

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik
info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90

Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw
Touwslag 1, 3421 JH Oudewater
verzorgt op vrijdagavond 14 februari

EEN BINGO

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

Zaterdag 15 februari

Mischief!

Rockabilly

www.facebook.com/mischief.nl
Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis
Kapellestraat 1-3 • Oudewater
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

Open huis vrijdag 14 februari
14.00 - 16.00 uur

Hospice Oudewater

In een kindvriendelijk wijkje gelegen
EENGEZINSWONING (type 2/1 kap)
met voor- en achtertuin, stenen berging en
achterom. Op 2 km van Oudewater en de A12.
Indeling o.a.: entree/hal, toilet, ruime lichte
woonkamer, halfopen keuken, entree naar tuin met
stenen berging en achterom;
1e verdieping: 3 slaapkamers, ruime badkamer met
douche, wastafel, 2e toilet en aansluitpunt voor
wasmachine;
2e verdieping: via vlizotrap naar ruime zolder
met cv-combiketel (2007).
Volledig dubbele beglazing (behalve de voordeur en
bovenlicht keuken).
In 2007 zijn o.a. meterkast, sanitair en cv-ketel
vernieuwd. Nette laminaatvloeren op begane grond
en 1e verdieping.
Ruim voldoende parkeergelegenheid voor de deur
en tegenover speeltuin/weide.

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Koopsom e 238.000,- k.k.
VERKOOPPROCEDURE:
Wilt u in aanmerking komen voor deze woning, dan dient u
uiterlijk 2 maart 2020 vóór 12.00 uur een inschrijfformulier
in te leveren bij De Woningraat. Dit formulier is verkrijgbaar
bij De Woningraat, Kapellestraat 19 te Oudewater.
Het inschrijfformulier is ook te downloaden via de website
van De Woningraat www.dewoningraat.nl.
(indien er meerdere inschrijvingen zijn, zal er een loting
plaatsvinden, per categorie).

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Kerkwetering 11
3421 TS Oudewater

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

W inter O pruiming

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

op onze ROMMELMARKT
Hoenkoopse Buurtweg 43

www.vinkinterieurbouw.nl

Voor elk wat wils:
kleding, sieraden, puzzels,
alles voor de keuken, boeken, enz.
Meubilair met hoge korting!
LET OP: gewijzigde openingstijden:

DE IJSSELBODE

Vrijdag 14 februari
13:00-16:00
Zaterdag 15 februari 09:00-13:00

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

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

DE DINSDAGKRANT BIJ UITSTEK ....

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

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

OP ALLE

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

auto’s en tuin- en parkmachines

DEKBEDDEN

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

10%

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

jaar!

KORTING

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

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
Crawford
Faac
r,
o
o
d
n
o
C

Wij hebben een uitgebreide keus in:
• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies

Beddenspeciaalzaak CityBed
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

8

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

8

Since 1990
Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

PROFITEER
NU VAN ON
ZE
ACTIES!*

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

Utrechtsestraat 20 • 3401 CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl
Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

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

Vraag vrijblijvend advies en wij
helpen u aan een passende deur!
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Door aanbiedingen
nóg goedCOOPer
Zie voor de aanbiedingen
onze folder

Samen maak je het verschil
Coop Heijmans,
Joostenplein 35 Oudewater
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V O E T B A LW E E K E N D
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek kwamen in actie voor
speelronde 14. Alleen WDS moest het onderspit delven.
Bij koploper Floreant verloor de ploeg na een turbulente
wedstrijd met 3-1. Montfoort S.V.’19 revancheerde zich voor de
nederlaag van vorige week. Het bezoekende SVL werd met 2-0
verslagen. Door de zege passeert Montfoort SVL op de ranglijst
en is geklommen naar de vijfde plaats. VVSB en FC Oudewater
maakten er een doelpuntrijke wedstrijd van. Na 90 minuten
prijkte er een 3-3 eindstand op het scorebord. Na de forse winst
van vorige week wist Haastrecht ook zaterdag een overwinning
te behalen. Bij het stugge GSV werd met 3-2 gewonnen.
Linschoten boekte een verassende zege op het bezoekende
Woerden. Na een wedstrijd vol spanning trok Linschoten aan het
langste eind en won met 3-2.

Programma 15 februari
WNC - Montfoort S.V. ‘19
FC Oudewater - Lugdunum
Kamerik - Linschoten
Haastrecht - Floreant
SPV ‘81 - Moerkapelle
WDS - GSV

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Montfoort weer in de lift
Montfoort S.V.’19 - SVL 2-0

door Joop Kurver

Afgelopen zaterdagmiddag was het grijs en druilerig weer,
waarbij Montfoort S.V.’19 in een wisselvallige partij de
winst naar zich toe wist te trekken. De eerste twintig
minuten had SVL het betere van het spel maar kwam niet
tot scoren. Daarna ging de thuisploeg steeds beter
combineren en in de 41e minuut scoorde de sterk
spelende Wouter Scholman fraai de openingstreffer, 1-0.
Na de rust kwam SVL sterk terug en liet Montfoort zich
onnodig ver terugzakken. Het maakte zichzelf daardoor
erg moeilijk en Vianen had zijn handen vol om zijn doel
schoon te houden. In de 57e minuut kon Denny van Loen
alleen op het SVL-doel afstomen en schoot de 2-0 binnen.
Maar de wedstrijd zat nog niet in het slot….
Even over halfdrie floot scheidsrechter, de heer Ferit Akkaya
voor de aanvang van de wedstrijd. De onpartijdige deed zijn
best maar floot vaak warrig en nam soms niet te begrijpen
beslissingen. Wouter Scholman werd eind van de wedstrijd
uitgeroepen tot Man of the Match.

Wouter Scholman

VVSB - Oudewater 3-3
Met een schot vanaf een metertje of twintig gaf Menno Venhof kort na
aanvang alvast zijn visitekaartje af, maar de bal verdween in de grijpgrage
handen van doelman Peter v.d. Berg. In de 11e minuut wist VVSB met goed
combinatievoetbal een hoekschop af te dwingen. Uit deze hoekschop scoorde
Max van der Boog uiterst fraai de 1-0. De Oudewaterse verdediging stond
erbij en keek ernaar. De Oudewaterse aanvallers kregen niet echt veel uitgespeelde kansen
en als ze er eens door kwamen stond daar altijd nog keeper Van der Berg. De passes bij
VVSB kwamen vooral van de voet(en) van aanvoerder Jaap Aartman, die met akelige
precisie zijn medespeler wist te bereiken. Toen Oudewaters’ rechterverdediger Walter van
der Neut even op avontuur was -hetgeen hij regelmatig met succes deed- zag Coen van der
Meij zijn kans schoon om over links uit te breken en de bal voor het vijandelijke doel te
deponeren. De handsbal van een van de Oudewaterse verdedigers betekende een strafschop
die in tweede instantie benut door werd door Roy v.d. Bosch; 2-0 (35ste min.). Vlak voor
rust had Wouter van Sprundel alle pech van de wereld toen zijn inzet door een VVSB-been
werd geblokt. Op een schotpoging van Jelle Homan van ongeveer twintig meter na was
VVSB niet echt meer gevaarlijk.
De Oudewaternaren namen het heft in handen. Zorgvuldig werd de aanval gezocht door
opbouw via verschillende schijven, Ook een aantal goede passes van achteruit door Job
Anbergen stichtten veel gevaar richting het Noordwijkerhoutse doel. Een van die passes
werd door Ivo Anbergen op uiterst fraaie wijze tot doelpunt gepromoveerd. Zijn zweefkopbal
staat al jaren bekend als een ‘Venhofje’, maar in het grijze verleden was er ook ene B.
Bakhuys die zich hieraan ‘bezondigde’; 2-1 (57ste min). Met bijna eenrichtingverkeer werd
het doel van VVSB onder druk gezet op zoek naar de gelijkmaker. Van der Boog, Aartman
en doelman Van der Berg hadden hun handen vol aan de ambitieuze Oudewaterse
aanvallers. Het doelpunt viel echter aan de andere kant van het veld. Roy van der Bosch
zorgde -met een buitenspelluchtje- voor 3-1 (63ste min.). Hoewel er wel een behoorlijk
buitenspelluchtje aan het doelpunt zat! Even sloeg de schrik in de benen bij de Oudewaternaren en Job Anbergen en Simon la Lau konden met gezamenlijke inspanning kansen van
Mike Taskin en Coen van der Meij onschadelijk maken. Ook doelman Van der Mueren moest
een keer handelend optreden om erger te voorkomen. Maar al snel pakte de Geelbuiken de
aanvallende draad weer op. Invaller Laurens de Vor maakte zijn abonnement op scoren weer
eens waar en knikte in de 88ste minuut een goede voorzet van Ivo Anbergen binnen; 3-2.
En na een verprutste kans van VVSB’s Mike Taskin liet Djardo Boele een aantal VVSB’ers de
hielen zien en deponeerde de bal panklaar voor het doel van keeper Van der Berg.
Menno Venhof vervolgens zorgde er uiterst fraai voor dat genoemde doelman kansloos was
(3-3, 90+3 min.).
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SVL begon sterk aan het duel en in de 8e minuut kreeg
Alex van Eem na een prima aanval een uitstekende
mogelijkheid. Het snoeiharde schot belandde echter op de
onderkant lat en de rebound leverde helemaal niets op.
De vrijstaande Denny van Loen was iets te onstuimig, want
enkele minuten later schoot hij de bal na een schitterende
voorzet van Timo Bakker rakelings over. Na een snelle counter
van de Langbroekers schoot Willem Baaij in de 17e minuut de
bal gevaarlijk voorlangs. De redelijk gelijk opgaande partij leek
naar een doelpuntloze theepauze te gaan. Maar het was de
uitstekend spelende Wouter Scholman die vanaf rechts komend

knap doelman Emons omspeelde en de 1-0 op
het scorebord zette. Montfoort ging vol vertrouwen naar de
kleedkamers voor de warme thee.

Denny van Loen

SVL gaf zich niet gewonnen en streed in de tweede helft voor
wat het waard was en zette veel druk naar voren.
In de 55e minuut legde Baaij de bal voor op twee vrij
opkomende SVL-ers maar beiden misten de uitgesproken kans.
Twee minuten later kon Danny van Loen, na een mislukte
buitenspelval, vrij richting SVL-doel spurten. Deze buitenkans
liet Van Loen natuurlijk niet aan zich voorbijgaan, en hij schoof
de bal vakkundig en beheerst langs doelman Emons in de
touwen, 2-0. Een gelopen wedstrijd dacht het thuispubliek,
maar SVL zette nog krachtiger aan en drong de ploeg van
Bart Schreuder steeds verder naar achteren.

Gele kaart

In een scrimmage voor het SVL-doel hoefde Bart Roelofs in de
61e minuut de bal slechts aan te tikken om de partij te
beslissen, maar hij werd uit balans getrokken en miste deze
grote kans. Om onder de druk uit te komen wilde Schreuder de
voorste linie versterken en Daan v.d. Poll inbrengen en had dit
al een aantal keren aangegeven bij scheidsrechter Akkaya.
Waarom de arbiter daar niet direct op inging is onduidelijk en
na het begrijpelijke commentaar van Schreuder kreeg hij de
gele kaart voorgeschoteld. Doelman Robin Vianen was deze
middag in zeer goede doen en wist na de vele snelle aanvallen
van de bezoekers werkelijk elke gevaarlijke inzet met veel flair
en inzet te pareren. Uiteindelijk een terechte overwinning voor
de Blue Lions, die met deze winst weer op een vijfde plaats van
de ranglijst komen.

GSV - VV Haastrecht 2-3
De wedstrijd aan de Sportlaan begon ruim een kwartier later omdat de
dienstdoende scheidsrechter de witte kalklijnen niet voldoende zichtbaar
vond. Uiteindelijk werd er een lijnentrekker bij buurman Jodan Boys geleend
en kon de wedstrijd beginnen. De thuisploeg kwam al snel op voorsprong
door een doelpunt van Milan de Niet. Haastrecht rechtte daarna de rug en
wist via twee doelpunten van topscorer Tijmen Raateland op een 1-2 voorsprong te komen.
Nog voor de thee wist GSV de stand gelijk te trekken door een doelpunt van Kevin de Jong.
Bjorn van Leeuwen bezorgde Haastrecht uiteindelijk de volle winst door de 2-3 op het bord
te zetten. Gele kaarten waren er voor Dennis Jongenelen (GSV) en Joeri Stauthamer (VVH).
Na het neerhalen van een doorgebroken speler moest Henos Michael met een rode kaart het
veld verlaten.
Haastrecht kan zich gaan opmaken voor de wedstrijd van komende zaterdag. Dan komt
koploper Floreant naar Nieuw Wilgenoord. Floreant wist dit seizoen Haastrecht als enige
ploeg een nederlaag toe te brengen. Haastrecht zal erop gebrand zijn om dat ‘smetje’ weg te
poetsen.

Selectiesponsors:

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 15 februari - 14.30 uur

H a a s t recht
Floreant
Wedstrijdbal:

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

De Wit Service

OUDEWATER

LOPIKERWAARD

Timo Bakker speelde weer een uitstekende wedstrijd.

Floreant - WDS 3-1
Tegen koploper Floreant die
vorige week het eerste
puntverlies kende, keek
WDS wel heel snel tegen
een 0-1 achterstand aan.
Een strafschop in de eerste minuut na een
overtreding van Steven Verlaan was
doelman Dylan Griffioen te machtig. Bart
van Herk werd genoteerd als voltrekker van
het vonnis. Vijf minuten later was het
opnieuw raak, toen een actie over de
linkerkant een eenvoudig intikkertje als
afsluiting kende; 0-2 door Hilgeman. Coach
Willem Lok was het alleen niet eens met de
beslissingen van de scheidsrechter en liet
dit uitbundig merken. De scheidsrechter
beantwoordde dit met een rode prent en
Willem werd daarmee gedegradeerd tot
toeschouwer. Na ruim een kwartier
gespeeld te hebben, kreeg WDS zijn
grootste mogelijkheid van de eerste helft.
De naar links uitgeweken Elwin van de
Stigchel slingerde de bal richting de tweede
paal waar kopspecialist Sven De Koning de
bal rakelings naast de paal kopte. Verder
kwam Miquel van de Zouw tweemaal tot
een schot van buiten de zestien, maar deze
waren beide in de handen van de keeper.
In de tweede helft was WDS strijdlustig om
de achterstand om te buigen. Emiel
Griffioen bleef achter in de kleedkamer en
Jouher Mhamdi mocht zijn positie innemen.
Na 20 minuten in de tweede helft ging
Verlaan achter een steekpass aan en kwam
in een klutsduel met de keeper en een
verdediger. De bal viel uiteindelijk opzij
waar goaltjesdief Jelle Koenekoop opdook
en met zijn ‘chocoladebeen’ de bal in het
lege doel lepelde; 2-1 (zijn eerste goal
tijdens zijn dienstjaren bij de selectie). WDS
was in de tweede helft de bovenliggende
IJSSELBODE
partij en DE
de gelijkmaker
hing in de lucht.
Tegen de verhoudingen in maakte Floreant
toch de 3-1. Een vroege voorzet verraste de
defensie van WDS. De spits sprintte
richting de bal en Dylan Griffioen kwam uit.
Geen van beiden raakte het leder, maar via
de heup van Steven Verlaan ging hij wel
over de doellijn. Het inbrengen van zowel
Mike van der Steen als debutant Rick van
Eijk leverde weliswaar nog kansjes op maar
de eindstand veranderde niet.
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Op zaterdag 8 februari kwamen de jongste turnsters van Turn2gether Oudewater
in actie tijdens hun allereerste turnwedstrijd. In de eigen sporthal de Eiber
mochten zij laten zien waar ze de afgelopen weken zo hard voor hebben geoefend.
Een spannende dag voor deze meisjes,
maar ze lieten allemaal knappe
oefeningen zien. Het afgelopen half jaar
is er hard geoefend om alle oefeningen
erin te krijgen, want die waren weer
anders dan de oefening van vorig jaar!

Pupil D2

In de eerste ronde was het de beurt aan
Elisabeth van den End, Lisa de Ruiter en
Emy Dolleman.
Bij de categorie Pupil 2 D2 behaalde
Emy Dolleman een prachtige derde
plaats met een eindscore van 50,600.

Instap D2

De allerjongsten (instap D2) van het stel
kwamen daarna in actie. Zij deden
supergoed hun best en Sophia de Voogt
mocht zelfs de zilveren medaille mee
naar huis nemen met een eindscore van
53,125! Fieke Laméris turnde stabiele
oefeningen en behaalde een achtste
plaats in het totale deelnemersveld.
Ontzettend knap aangezien er meer dan

BAANT VOOR U DE WEG!
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Eerste voorwedstrijd voor jongste
selectieturnsters van Turn2gether
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twintig meisjes meededen in deze
categorie.

Pupil D2

In de laatste ronde was het de beurt aan
Gwen van Zuilen (Pupil 1 D2). Zij heeft
een foutloze oefeningen geturnd. Gwen
heeft laten zien dat ze op alle toestellen
de oefeningen goed beheerst en kreeg
een medaille voor de vijfde plaats
omgehangen in een groot deelnemersveld
met een eindscore van 52,100!

Ook meedoen?

Al met al een wedstrijddag om tevreden
en trots naar terug te kijken, mooie
resultaten, doelen behaald en weer
nieuwe leerpunten voor de tweede
voorwedstrijd! De komende weken wordt
er weer hard getraind in gymzaal de
Eiber om de resultaten te verbeteren!
Wil jij ook eens meedoen met turnen?
Kijk dan op de website van Turn2gether
Oudewater!
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En toen was het opeens 3 tegen 2
door Gerard van Hooff

Linschoten - Woerden 3-2
De ‘burenruzie’ tussen Linschoten
en Woerden werd een langdurige
aangelegenheid. De oorzaak hiervan
was dat de medische hulptroepen van
beide kanten keer op keer het
kunstgras op moesten om opgelopen
averij zo goed en zo kwaad mogelijk
te verhelpen.
Voor een drietal Linschotenaren was er
na een aantal aanvaringen geen redden
meer aan. Zowel Dion Braakensiek als
Daan Roozenboom haalden het eind
van de wedstrijd niet en moesten zich
door een bankspeler laten vervangen.
Omdat ook Alex Oskam was gewisseld,
was er kort voor het einde geen reserve
meer voorradig om doelman Thom
Ankoné’s plaats onder de lat in te
nemen. Om die reden nam Bram
Elenbaas in de 89e minuut de honneurs
waar. Vanuit zijn nieuwe positie kon hij
vijf minuten later linksachter Tim
Clements -op aangeven van invaller
Omar Akoudad- met een fraaie uithaal
in de rechterhoek de winnende voor zijn
rekening zien nemen; 3-2.
Boosheid heerste daarna alom, omdat
voorafgaand aan dit doelpunt een van
de Woerdenspelers -Kees Jansengeblesseerd naar het gras was gegaan.
Scheidsrechter Van der Maat had deze
valpartij niet als een overtreding
beoordeeld en zich pas na de treffer
over het slachtoffer bekommerd. Nadat
de betrokken speler was opgelapt floot

hij voor het einde en moesten de enkele
Woerdenaren door de begeleiding en
ploeggenoten in bedwang worden
gehouden. De klok stond al 8 minuten
op 90, toen de 20 overgebleven acteurs
(de Woerdense aanvoerder Van Lunteren
kreeg na 35 minuten zijn tweede gele
kaart en Ankoné kon niet verder spelen
na de zoveelste botsing het veld verlieten.

Verrassende openingszet

Al na 3 minuten had aanvoerder Sam da
Cruz voor de Woerdenaren roet in het
eten gegooid door uit een voorzet de bal
eerste tegen de rechterpaal te koppen
een aansluitend de rebound voor zijn
rekening te nemen; 1-0. Er ontwikkelde
zich een strijd met twee totaal
verschillende spelsystemen. Waar de
bezoekers er met korte en snelle
combinaties doorheen probeerden te
voetballen, kozen de Linschotenaren
voor de lange bal op de vaak eenzame
spits Da Cruz. Op de vleugels tegen de
zijlijnen aan zorgden zowel Roozenboom
op rechts als Van Kouwen op links voor
veel breedte in het spel en tevens voor
doelgerichte voorzetten op de kopsterke
Da Cruz. De bezoekers kregen weinig
mogelijkheden en bij hoekschoppen en
een vrije trap kwam Linschoten goed weg.

Bram Elenbaas

Bram Elenbaas maakte na een klein
half uur zijn entree voor de geblesseerd
geraakte Braakensiek en rondom deze

wissel pakten de Woerdenaren hun
eerste gele kaarten. Van Lunteren en
Vrolijk gingen in het boekje. De eerste
wegens een overtreding op
Roozenboom, de tweede wegens
praten. Onderwijl trok de Linschoter
verdediging zich steevast als een
harmonica samen teneinde Woerdense
combinaties in de kiem te smoren.
Woerden kwam in de 38e minuut met
tien man te staan na een tweede gele
kaart van Sven van Lunteren. Tegen de
verwachting in leverde dat een offensief
op van de gasten waaruit in de 40e
minuut de gelijkmaker werd gescoord.
Annas Bouharab tekende daarvoor met
een juweel van een schot dat via de
kruising op de doellijn belandde en
achter de doellat terechtkwam; 1-1.
Bijna werd het nog voor de thee 1-2
toen Ankoné de bal tegen een aanvaller
schoot en uiteindelijk op miraculeuze
wijze een tegendoelpunt wist te
voorkomen.

Jesper Kleiweg

Na de pauze trachtte Linschoten de
boventalsituatie meteen te verzilveren.
Dat gelukte niet, omdat Da Cruz naast
schoot en Tom Mooij’s vrije trap slechts
een hoekschop opleverde. Nog voor het
uur drukte oud-Linschotenaar Jesper
Kleiweg zijn stempel op de wedstrijd.
Boosheid alom.

Met een indrukwekkende rush bracht de
rechtsachter de bal tot bij Mike Vrolijk.
En die had een onaangename afronding
in petto. Van afstand liftte hij de bal
over Ankoné in de verste hoek; 1-2.
(57e min). Inmiddels was Corné
Domburg in het centrum van de
verdediging verschenen en even later
kwam Omar Akoudad in het veld.
Blessurebehandelingen werden in deze
fase schering en inslag en het wedstrijdritme verdween volkomen.

De beide coaches -Rietveld en
Doornkamp- lieten zich in de ogen van
de arbiter wel erg nadrukkelijk horen en
werden tot rust gemaand. Onderwijl werd
er nauwelijks gevoetbald, laat staan dat
er doelpogingen werden ondernomen.
Met nog 8 officiële minuten op de klok
richtte de thuisclub zich nog een keer op.
En meteen was het raak. Uit een
hoekschop kopte invaller Domburg de
bal achter Tim van Eijk en was de
gelijkmaker een feit; 2-2 (82e min).
Met doelman Elenbaas -en 10 tegen 10ging de blessuretijd in. Er was nog tijd
genoeg voor een positieve ontknoping,
althans dat vond Tim Clements.
Hij maakte er 3-2 van en daarmee
waren de rapen gaar.

Tim Clements

Het aantal overtredingen over en weer
nam zienderogen toe en met name
Ankoné en de Woerdense spits leken
elkaar niet te kunnen ontlopen. Steeds
onrustiger werd het op en langs het veld.

Pieter Ooms trainer
vanaf seizoen ‘20/’21
Oud-eerste-elftalspeler Pieter Ooms wordt de nieuwe trainer van vierdeklasser
V.V. Linschoten. De 35-jarige inwoner van Woerden volgt hiermee Ben Rietveld
op, die na drie jaar vertrekt.
Voor Ooms - momenteel bezig aan zijn vierde seizoen bij VV Benschop - is het een
terugkeer op het oude nest. Hij heeft namelijk zowel als speler als jeugdtrainer een
verleden op Sportpark Rapijnen. Ooms: “Ik heb er ontzettend veel zin in om aan de
slag te gaan. Veel jongens ken ik vanuit de jeugd en er ligt een mooie uitdaging te
wachten”. Hij plaatste zijn handtekening onder een contract voor één jaar.
Ben Rietveld (61) staat volgend seizoen niet meer voor de groep bij VV Linschoten.
Samen met het bestuur is besloten dat het na drie seizoenen voldoende is.
Daarop besloot Rietveld niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club.
De Woerdense trainer stopt en gaat met voetbalpensioen. De komende tijd wil hij
meer tijd vrij maken voor zijn gezin en kleinkinderen. Andere dingen worden daarmee
belangrijk voor de bevlogen trainer. “Je bent zo vaak van huis en er ook altijd druk
mee. Ook op momenten dat je dat eigenlijk niet wil.” De laatste wedstrijden staan
voor Rietveld dus op het programma. “We gaan het seizoen ook gewoon mooi
afsluiten”, is zijn doel.
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Bloemenboutique “Nicole”
Tabakshof 1
Montfoort
Tel. 0348-471933

zalencentrum / verenigingsgebouw

St. Joseph
www.sint-joseph.nl
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1966 Prins
Jan de Eerste

1967 Prins
Jaap de Eerste

1968 Prins
Hein de Eerste

1969 Prins
Vick de Eerste

1970 Prins
Vick de Tweede

1971 Prins Thomas
de Goedgelovige

1972 Prins
Albertus

1973 Prins
Janus de Eerste

1974 Prins Hannes
de Zachtmoedige

1975 Prins Arie
de Warmhartige

1976 Prins Gijs
Johan de Vurige
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1977 Prins
Jan de Tweede

6

1978 Prins Geert
de Eerste

1979 Prins Ernest
de Keieschieter

1980
Prins Jan Gé

1981 Prins
Willem de Bouton

1982 Prins
Teus de Eerste

1983 Prins
Paulus de Eerste

1984 Prins
Teunis de Stoute

1985 Prins
Hein de Tweede

1986 Prins
Gijs de Geinige

1987 Prins
Jacques de Gouwe
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1988
Prins Geraar

1989
Prins Frederik

1990 Prins
Leon le Jeune

1991 Prins Harry
le bon Vivant

1992 Prins
Jerome l'Utopist

1993
Prins Rick

1994
Prins Roberto

1995 Prins
Leon l'Artiste

1996 Prins
Dennis Domusica

1997 Prins
Jo el Tyrador

1998 Prins Geraar le
President
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1999 Prins
Theo d'Or

2000 Prins
Marcel de Centenaire

2001 Prins
Rick dell 'Arte

2002 Prins
Rick le Visionnaire

2003
Prins le Grand

2004 Prins
Martin l'Attente

2005 Prins Patrick
le Général d'Équipe

2006 Prins
Réne le Baladin

2007 Prins
Bernard du Jeunesse

2008 Prins
André l'Alpinist

2009 Prins
Berry le Tapageur

2010 Prins
Theo d'Or

2011 Prins
Jean d’Expression

2012 Prins Ralph
Créateur de Couleur

2013 Prins
Edwin le Trésorier

2014 Prins
Terus L’Exceptionnel

2015 Prins
Marten le Plongeur

2016 Prins
Stefan le Blagueur

2017 Prins Dennis le
Peintre du Bonheur

2018 Prins Kevin
le Rêveur du Futur

2019 Prins Ruben
l‘Homme de la Lune

2020 Prins André
le Chef de Mission
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Pr montage
Airco en Electrotechniek
Tel: 0348-743120
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Oudewater
www.autoschadevanduin.nl
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Café de PLAATS
Het café met sfeer en gezelligheid,
voor een biljartje, kaartje of potje darts.
J.W. Kolfschoten
Plaats 2, 3417 EC MONTFOORT

Tel. 0348 471281
ww.cafedeplaats.nl
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Brons voor Stan van Vliet bij Nederlandse Kampioenschappen
Vorig weekend werden in Enschede de Nederlandse Schaatskampioenschappen
voor junioren gehouden. Op de overdekte kunstijsbaan gingen maar liefst drie
Oudewaternaren van start. Stan van Vliet was het meest succesvol met zijn
derde plaats in het eindklassement van de junioren B. Joep Stubbe viel bij de
junioren C op met twee enorme verbeteringen van zijn persoonlijke records en
Sven Kemp werd zesde op de 500 meter bij de junioren A.

Stan van Vliet

Na de eerste wedstrijddag leek het
eigenlijk een onmogelijke missie,
maar toch belandde Stan van Vliet
vorige zondag nog op het erepodium
bij de Nederlandse Kampioenschappen
voor junioren B.
Achter kampioen Joep Wennemars,
de zoon van oud-wereldkampioen
Erben Wennemars, en de verrassende
Tim Prins eindigde Stan als derde.
Het toernooi werd op zaterdag geopend
met de 500 meter. Met zijn tijd van
38.19 was Stan redelijk tevreden, maar
de 1.56.36 op de daaropvolgende
1500 meter was voor hem ronduit
teleurstellend. Stan: ‘Met die tijd kon ik
het podium eigenlijk wel gedag zeggen.
Dat was mentaal zwaar, want ik wist dat
ik veel beter kon.’ Beide afstanden
werden gewonnen door de in absolute
topvorm verkerende Wennemars, maar

vooral op de mijl maakte de Dalfsenaar
met zijn geweldige 1.53.25 het verschil.
Zondags kwam toch nog het onverwacht
vrolijke bericht van de moeder van Stan:
‘Hij lacht …!’. En terecht, want Stan had
met een sterke 1000 meter (1.14.18) en
een nog imponerender 3000 meter
(4.01.26) de sprong van plaats zes naar
drie in het klassement gemaakt. Stan
vertelde zelf dat hij zich maar eens ‘echt
boos had gemaakt’. En: ‘Ik heb mezelf
wel hervonden op de tweede dag, maar
het is niet dat ik nu echt heel tevreden
kan zijn over mijn prestaties van dit
weekend.’ Wel was Stan blij dat hij zich
met zijn derde plaats voor de derde keer
op rij had geplaatst voor de VikingRace,
het officieuze Europees Kampioenschap
voor junioren. Het was overigens al de
tweede medaille op een NK-allround
voor Stan van Vliet, want in 2018
eindigde hij als derde bij de junioren C.

Joep Stubbe

Joep Stubbe was ongetwijfeld heel
tevreden met zijn zestiende plaats in het
eindklassement bij de junioren C.
De schaatser van de SchaatsAcademie
Utrecht wist dat hij niet zou meedoen in
de strijd om de topklasseringen.
Zijn blijdschap kwam echter voort uit de
twee geweldige PR’s, die hij zaterdag op
het snelle ijs neerzette. Op de 500
sprintte Joep naar 41.45 en daarmee
schaatste hij een enorme hap van zijn
oude toptijd af (42.12). Zijn prestatie op
de 1500 meter was nog indrukwekkender. Met 2.06.56 scherpte hij zijn
oude toptijd met meer dan drie seconden
aan. Joep werd op deze afstand vijftiende
en in het eindklassement was er een
zestiende plaats voor hem.
Wellicht was Joep in Enschede ook de
schaatser die de grootste sprong in het
progressieklassement maakte bij de
junioren C. Met zijn recordverbeteringen
van 42.12 naar 41.45 en van 2.09.81
naar 2.06.56 was hij maar liefst 1.766
punten beter dan eerst.
Joep was vrijdag al naar Enschede
gegaan en had daar ‘s avonds nog

getraind. Op de terugweg werd zijn
persoonlijke feestje uiteraard gevierd bij
de KFC. Bij de Stubbes is dat een goede
traditie na het verbeteren van een PR.

Sven Kemp

De Oudewaterse schaatser van de
RTC Midden-Nederland, het regionale
talententeam, werd dit jaar flink
gehinderd door een knieblessure.
Pas sinds drie weken kan hij weer voluit

Joep Stubbe, in het midden, inrijdend.
trainen en hij wist zich nog net te
plaatsten voor het NK op de 500 meter.
Met 37.17 eindigde hij op mooie
zesde plaats. Kampioen werd Stefan
Westbroek. Hij zette een tijd van 36.09
op de klokken.
Op de massastart eindigde Sven Kemp
als eenentwintigste.

VOLLEYBAL

Koploper net te sterk voor
dames Jupiter
Switch- Jupiter 3-1

Brons voor een SVO-schaatser bij NK. Op de huldigingsfoto staat Stan rechts.

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?
Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.
Wij bieden je een:
• Afwisselende werkomgeving
• Salaris overeenkomstig met
opleiding en ervaring
• Studiemogelijkheden (BBL)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Neem contact op met Guus Knotters, 0348-561031
of stuur een email met je gegevens naar: guus@knotters.nl

Afgelopen donderdag was het voor de volleybaldames van Jupiter weer tijd om
aan te treden. Na verschillende goede prestaties die zorgden voor een tweede plek
in de stand, verschenen de dames in Nieuw Welgelegen, de thuisbasis van Switch.
Versterkt door twee nieuwe teamleden, Mieke en Carla Vlooswijk, waren de dames
gebrand om te winnen. In volle focus werd gestart aan de warming-up. In de eerste set
werd die focus goed vastgehouden. Switch bleek net te sterk, want met een stand van
25-23 ging deze set naar Switch. Dit was toch wel een mentale klap voor de dames van
Jupiter, bleek in de tweede set. De knop kon niet omgezet worden, waardoor er flink
verloren werd. Switch, de huidige koploper, stond dus al met twee sets voor. In de
derde set bleek dat Jupiter zich niet op de kop laat zitten. Switch zou niet zonder
tegenstand deze wedstrijd leiden. Een serviceserie van Celine brengt Jupiter op
voorsprong. Helaas wist Jupiter dit niet vast te houden. De set werd door Switch
gewonnen met 27-25. Switch bewees hier waarom ze de koploper zijn, zij bewaren net
iets meer rust en maken ‘gewoon’ minder foutjes. Jupiter was er toch zuur van en ging
vol goede moed de vierde set in. Er werd sterker gespeeld. Mieke en Carla maakten
hier hun debuut en lieten zien dat ze het niveau nog steeds in zich hebben. Mede
dankzij het volhouden van Jupiter en de serviceserie van Mieke werd de vierde set door
Jupiter gewonnen met 18-25. Mieke werd verkozen tot ‘Meid van de Wedstrijd’.
Er werd dus toch nog een puntje gepakt, wat voor Switch de avond zuurder afsluit dan
verwacht.
Komende weken krijgt de damesploeg even rust. Op 7 maart wordt er weer
gespeeld tegen Sovoco, om 17.00 uur thuis in de Noort Syde.

De organisatie
De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners,
verspreid over negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene
landschap en de dorpse kleinschaligheid bieden een aantrekkelijk woonklimaat,
rust en ruimte.
Met 26 collega’s onderhouden wij de openbare buitenruimte waaronder de
algemene begraafplaats. Ook hebben wij een eigen milieustraat.
Bij alle werkzaamheden is een goed contact met de inwoners belangrijk.
Wij zoeken 3 nieuwe collega’s, die parttime of fulltime komen werken. Nog niet
in het bezit van het benodigde rijbewijs? Dan kun je dat via je werk halen.

BEGRAAFPLAATSBEHEERDER
parttime of fulltime

• VMBO-opleiding;
• Rijbewijs B/E, vrachtwagenrijbewijs C en Code 95 of mogelijkheid om
dit rijbewijs te halen.
• salaris maximaal € 2.711,- bruto per maand.

CHAUFFEUR / BELADER BUITENDIENST
parttime of fulltime

• VMBO-opleiding;
• Rijbewijs B/E, vrachtwagenrijbewijs C en Code 95 of mogelijkheid om
dit rijbewijs te halen.
• salaris maximaal € 2.575,- bruto per maand.

HOVENIER (of een BBL-student)
■
■
■
■

Elektrotechniek
Mechanische ventilatie
Brand- en inbraakbeveiliging
Datanetwerken

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

parttime of fulltime

• Afgeronde hoveniersopleiding of leergierige studenten die de BBL-opleiding tot
hovenier volgen.
• rijbewijs B/E of mogelijkheid om dit rijbewijs te halen.
• salaris maximaal € 2.575,- bruto per maand.
Geen acquisitie.

Interesse? Kijk op www.lopik.nl/vacatures voor de volledige vacatureteksten.
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Kom werken
bij Jan Snel!

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!
Als marktleider in modulair bouwen realiseren

Daarbij zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s

wij huisvesting in de ruimste zin van het woord.

en jonge talenten die ons team komen versterken.

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en zorgen

Bij Jan Snel combineren we hard werken met

altijd voor een passende oplossing.

plezier, voor de volle 100% en net dat stapje extra.

Wij bieden:
▶ Een veelzijdige baan in een leuk team;
▶ Baangarantie;
▶ Verschillende baanmogelijkheden zowel in de fabriek als op kantoor;
▶ Doorgroeimogelijkheden, incl. opleiding of cursus wanneer nodig.

Kom jij ons team in Montfoort versterken? Bekijk alle vacatures op jansnel.com/vacatures.

