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Kandidaten Provinciale Staten
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Genieten in De Wulverhorst dankzij NLDOET
Mien van Buren verlaat huisartsenpraktijk
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Toneelgroep Graaf Jan en De IJsselzangers
Wereldwinkel en VVV Montfoort gaan dicht

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

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

Veel klussen op NLdoet
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Rope City Events
laat van zich horen

Het Oranjefonds organiseerde
afgelopen weekend samen met
duizenden organisaties in het land
opnieuw NLdoet. De grootste
vrijwilligersactie van Nederland.
Ook in Haastrecht en Vlist hebben
veel vrijwilligers voor NLdoet de
handen uit de mouwen gestoken.
Op diverse locaties werden allerlei
klussen geklaard als spitten, hout
opruimen, schoonmaken, verlichting
aanbrengen, een picknickbank
maken en ga zo maar door.
De start was op vrijdagmorgen om
negen uur in de Overtuin. Het was net
droog geworden, maar er was wel veel
wind. Een groot aantal vrijwilligers ging

met kruiwagens, schoppen, harken en
boormachines het park in om het hout
van de bomenkap en snoei op te ruimen.
Er was veel werk, ondanks de grote inzet
van iedereen kwam het helaas niet af.
Er zullen nog een paar vrijdagochtenden
aan deze klus gewerkt moeten worden.

Concordia en jeugdvereniging

Theater Concordia nodigde mannen met
boormachines en schroevendraaiers uit
om de belichting van de tentoonstellingsruimte te verbeteren. Vijf enthousiastelingen gaven hieraan gehoor, waaronder
CDA-raadslid Jan Dekker. In de corridor
naast de theaterzaal worden wisselend
schilderijen en foto´s getoond.
De belichting van die werken laat te

door Cees Reichard

wensen over, zeker ´s avonds.
Er moesten spotjes aangebracht worden.
Daarnaast werd ook de verlichting onder
de luifel door nieuwe armaturen
vervangen.
Bij het clubhuis de Walnood van
Jeugdvereniging Gabriël werd een
materiaalberging voor het buitengereedschap gemaakt. Hierin zal het tuingereedschap e.d. kunnen worden
opgeborgen. Daarnaast werd voor de
veiligheid rondom het clubhuis de
lichtmast afgemaakt en aangesloten.

vervolg op pagina 10

Bronsdieven slaan ook toe in Montfoort
Afgelopen woensdagnacht hebben dieven in Harmelen en Montfoort beelden
ontvreemd van het schoolplein. In Harmelen ging het om een koperen haan van
basisschool de Horizon. Bij basisschool Graaf Jan van Montfoort werd het
bekende paardje van kunstenaar Gabriël Sterk gestolen. Tienke Bouwmeester,
een van de leerkrachten van basisschool Graaf Jan in Montfoort laat weten het
erg jammer te vinden. Ze plaatste persoonlijk een oproep in de Facebook groep
‘Je bent Montfoortenaar als…’, waarin ze mensen oproept die iets verdachts
hebben gezien, om zich te melden.
beeld klommen en ermee speelden,
“Het is op woensdag- of donderdagnacht
wordt er verslagen gereageerd. “Een stel
gestolen”, zegt ze. Ze vertelt dat een
kinderen uit groep drie wou op woensdag
bewoner uit de buurt reageerde op haar
zelfs een reddingsactie ondernemen om
Facebook post, waarin ze zei dat ze de
het beeld terug te halen”, vertelt een
honden ‘s nachts tussen half twee en
moeder.
twee uur had horen aanslaan. Ze zegt:
“Het is een zwaar beeld, en het was
Verzekerd
duidelijk uitgezaagd. Dat konden we zien.
“De vraag is nu ook: zijn we ervoor
Ze moeten het beeld over het hek
verzekerd? Komt er nog een ander beeld
hebben getild, want dat was op slot.”
voor terug?” zo laat Bouwmeester weten.
Een van de ouders, die haar kinderen op
Dat er aangifte moet worden gedaan, dat
de Graaf Jan heeft, laat weten dat het
is zeker. Directeur Eric van der Wal die
beeld er woensdagavond, toen zij de
dat voor zijn rekening zal nemen, heeft
school bezocht, gewoon nog stond.
een studie2daagse, zo laat hij weten.
Ook vanuit de kinderen, die vaak op het
Hij zal maandag naar de politie gaan.
Hij reageert: “Ik vind dat ontzettend
jammer aangezien dit beeld al jaren op
het schoolplein van de Graaf Jan staat.
Het beeld hoort bij de Graaf Jan.
Jammer dat het beeld door vandalen/
criminelen is meegenomen. Het is zo
zinloos.”
De gemeente Montfoort heeft ondertussen
vast bij Bouwmeester gevraagd van wie
het beeld nu eigenlijk is. “Is het eigendom
van de gemeente of van ons als school?
Daarover bestond onduidelijkheid.
Intussen ben ik erachter gekomen dat het
beeld van de school is. Elke school van
het complex heeft een beeld mogen
uitkiezen bij de opening.” Of het beeld
nog terugkomt? Daarop hoopt ze wel.
“Waarschijnlijk is het al verkocht”, zegt
ze. Op haar oproep heeft ze nog geen
bruikbare tips ontvangen. “Ik stond
vandaag de hele dag voor de klas. Dus ik
heb ook nog geen tijd gehad om even te
kijken.”

Stichting Rope City Events bestaat
sinds 2013 en heeft een flinke lijst
Oudewaterse evenementen achter
haar naam staan. Herfstfest, de Rope
Obstacle Run, Rope is Dope; een
kleine opsomming. De laatste jaren
was het wat stil rond Rope City
Events. Maar met vier nieuwe
bestuursleden zijn ze klaar voor een
nieuwe start.
Rope City Events is opgericht door
John Oskam en Jesse Overbeek.
De vrienden wilden graag evenementen
organiseren in Oudewater voor
verschillende doelgroepen. Jesse: "We
wilden out of the box denken." Samen
met een vijfkoppig bestuur lukt het de
mannen om zo'n vier á vijf keer per jaar
een evenement in Oudewater te
organiseren.
De laatste jaren kwam de klad erin.
De heren kregen het te druk met hun
betaalde banen. De aandacht voor Rope
City Events verslapte. Drie bestuursleden
hebben nu plaats gemaakt voor vier
nieuwe gezichten. Bibian ter Burg,
Manon de Bot, Rogier Duits en Anissa
de Korte hebben zich aangesloten bij
Rope City Events. Allemaal met hun

door Ellen van Leeuwen

eigen kennis en kwaliteiten. Samen
komen ze goed beslagen ten ijs.

Nieuwerwets

In 2019 wil Rope City Events weer vaak
van zich laten horen. Te beginnen op
5 april in De Wulverhorst. Tijdens
Nieuwerwets - het spektakel voor jong
en oud, kunnen kinderen vanaf 4 jaar
samen met bewoners van
De Wulverhorst safarimaskers knutselen.
Vervolgens is er een doldwaas optreden
van Ari Safari - mét buikspreekaap!
Kaarten voor Nieuwerwets zijn te koop
bij Emté/Coop Heijmans en The Read
Shop Oudewater.
Het in contact brengen van verschillende
doelgroepen past goed bij Rope City
Events. Jesse: "We willen veel
verschillende doelgroepen aanspreken,
niet alleen jongeren. Als we wat kunnen
combineren is het helemaal mooi!"
Achter de schermen wordt druk overlegd
over de volgende evenementen. Hoe en
wat precies, dat wordt - hopelijk - zo snel
mogelijk bekend. "Houd onze facebooken instagrampagina in de gaten!"

door Sjoukje Dijkstra

Reactie gemeente

Vanuit de gemeente laat een woordvoerder weten dat de gemeente
Montfoort het betreurt dat het beeld is
ontvreemd: “Volgende week komt er een
extra inspectieronde, waarbij we kijken
of er maatregelen nodig zijn.”
De beelden in Montfoort, onder andere
de welbekende stier aan de N228, staan
volgens de woordvoerder met stevige
schroeven vast. “Na de inspectieronde
weten we of er extra maatregelen nodig
zijn om te voorkomen dat er meer
beelden ontvreemd worden.”
Naast het paardje en de stier staan er
nog minstens drie andere bronzen
beelden in Montfoort. ‘De Handreiking’
op het Kasteelplein, maar ook ‘De Twee
Dansende Meisjes’ bij de Howiblo zijn
van brons. De reacties van mensen op
Facebook liegen er ook niet om.
De meesten zijn verontwaardigd en
teleurgesteld: “We leven in een wereld
waar de verbeelding/kunst niet meer
leeft maar alleen de materiële waarde”,
schrijft Jaantje Maurix in een reactie.
Met daaronder #dekilogramprijs. Andre
van Schaik houdt het op een
vermoedelijke 1 april grap. Kjeld Sangers
grapt zelf: “Gijs van Kempen heeft nog
een paard in de gang staan.”

Tweede keer

In Harmelen was het al de tweede keer
dat de dieven die uit zijn op koper en
brons hun slag sloegen. De 55 jaar oude
koperen haan bij de basisschool de
Horizon werd zelfs van zijn sokkel
gezaagd, omdat het beeld in zijn geheel
waarschijnlijk te zwaar was.

vervolg op pagina 15

Kunstenaar looft 2000 euro uit voor
de vinder van zijn gestolen paard
2.000 euro, zoveel wil kunstenaar Gabriël Sterk wel betalen om zijn eigen
beeld terug te kopen. Het beeld werd afgelopen week ontvreemd van het
schoolplein van de Graaf Jan.
Sterk zegt dat de gemeente Montfoort het beeld eventueel weer van hem mag
terugkopen, als hij het in handen zou krijgen door zijn oproep. Brons en koper
leveren momenteel op de markt vier euro tot 4,40 euro op per kg. Voor het paardje
zou dat betekenen dat het ‘slechts’ 320 euro zou opleveren. Alleen al om die reden
wil Sterk heel graag 2000 euro bieden aan ‘de eerlijke vinder’, al zou de dief daarmee
tot inkeer komen. Volgens Sterk is het paardje zelf altijd nog meer waard dan dat.
“De brons gietkosten vandaag de dag zijn al veel meer dan 2.000 euro.”
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

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

NED. HERVORMDE KERK
Zo 24 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 24 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT

‘T KRUISPUNT
Za 23: 19.00 uur Pastoor Van der Vegt
EVANGELIEGEMEENTE SION
Za 23: 19.30 uur Hugo van Leemputten
Zo 24 10.00 uur Hugo van Leemputten
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 24 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. L.M. Jongejan
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 24 10.00 uur Ds. M. Korpel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 24 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 24 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 24 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 24 10.00 uur Woord en Communie
Di 26 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 24 10.00 uur S. de Graaf

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 24 09.30 uur Ds. P.D. Teeuw
18.30 uur Ds. C. Boele

KERKBERICHTEN
Youtube-diensten
Zondag 24 maart zal om 10.00 uur
een Youtube-dienst gehouden worden
in de PGO Ontmoetingskerk
Westsingel 2 te Oudewater.
Het thema is geduld ‘Hij blijft geduldig en
groot is Zijn trouw’. Iedereen is welkom.
Op zondagavond 24 maart om
19.00 uur is er in de Hervormde en
Gereformeerde kerk, Hoogstraat 136
te Haastrecht ook een Youtube-dienst.
Vanaf 18.45 uur is er ontvangst met
koffie/thee/fris. Van harte welkom
gewoon zoals je bent, waar je ook
vandaan komt en wat je achtergrond
ook is! Kijk voor meer informatie op
www.veld-zicht.nl/coaching & spreken

Taizé viering

HUISARTSEN

DIERENARTSEN

HEKENDORP

0348-563940
0182-502986

Op zondagavond 24 maart vanaf
19.30 uur wordt in ‘t Kruispunt aan
de Nieuwe Zandweg in Linschoten
weer een oecumenisch Avondgebed in
de stijl van Taizé gehouden.
De oecumenische geloofsgemeenschap
in Taizé ( Bourgogne, Frankrijk) is
gesticht door Frère Roger en bestaat al
sinds 1940. Niet alleen zijn uit alle delen
van de wereld broeders toegetreden tot
de gemeenschap, maar ook is Taizé een
ontmoetings- en bezinningsplaats
geworden voor duizenden jongeren en
ouderen uit alle continenten.
De vieringen in Taizé worden gekenmerkt
door samenzang, Bijbellezing, gebed en
stilte. Iets daarvan willen we realiseren in
het avondgebed.
Naast dominee Rianne v.d. Nagel - Meter
van de Protestantse Gemeente
Linschoten en Gerard Vendrig van de
R.K. Geloofsgemeenschap Montfoort/
Linschoten zal medewerking worden
verleend door Cees de Heer, piano.

Welkom bij een
bijzondere kerkdienst
Komend weekend zal Hugo van
Leemputten spreken in gemeente
Sion Montfoort.
Hugo kreeg op 27-jarige leeftijd te horen
dat hij leed aan een ongeneeslijk
non-Hodgkin Lymfoom (kanker).
De dokters konden hem geen twee
maanden garanderen. Hugo genas
wonderlijk. Sindsdien brengt hij deze
boodschap van genezing overal waar hij
komt en heeft hij al velen gezond zien
worden…kom dus met verwachting!
U bent van harte welkom zaterdagavond
23 maart 19.30-21.30 (met ruimte voor
uitloop) en zondagochtend 24 maart
10.00-12.30 uur bij Gemeente Sion
Montfoort, Kasteelplein 7. Voor meer
informatie: www.sionmontfoort.nl
De toegang is gratis. Wel is er een
vrijwillige collecte. Zo mogelijk van te
voren even melden als u komt op:
info@sionmontfoort.nl

Passieconcert in
Oudewater
Op zaterdag 23 maart bent u vanaf
20.00 uur van harte welkom in de
Grote- of Sint Michaëlskerk van
Oudewater om te luisteren naar een
Passieconcert van ROV Psallite Deo!
Deze oratoriumvereniging o.l.v. dirigent
Arjen J.A. Uitbeijerse laat u genieten van
het indrukwekkende muziekstuk
‘Olivet to Calvary’ van J.H. Maunder.
De bekende stadsorganist Gerben Mourik
begeleidt op het monumentale orgel!
De solisten zijn tenor Teun van Dijk en
bas Geert Rolfes.

Reisconcert mannenkoor Zanglust
Linschoten
Vrijdagavond 22 maart is er vanaf 20.00 uur een bijzondere muziekavond in
‘t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten.
Op die avond is er een optreden van Mannenkoor Zanglust Linschoten.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
De liederen van de ruim vijftig mannen worden afgewisseld door sprankelende
harpmuziek, gespeeld door harpiste Regina Ederveen.
Tijdens dit concert zullen liederen worden gezongen, die tijdens de komende
concertreis ten gehore zullen worden gebracht.
De concertreis van Mannenkoor Zanglust Linschoten staat dit jaar begin mei op de
kalender. Deze reis gaat naar het gebied van de Moezel in Duitsland, Trier en omgeving.
Tijdens het reisconcert in ‘t Kruispunt zullen de aanwezigen dia’s worden vertoond
van kerken en plaatsen waar gezongen zal worden. De aanwezigen tijdens dit
bijzondere jaarconcert van Mannenkoor Zanglust Linschoten gaan dus een beetje
‘mee op reis’ en zullen kunnen genieten van mannenkoorzang en harpspel.

Rondleiding

Voorafgaand aan het concert is er om
19.00 uur een gratis rondleiding mogelijk
in de historische kerk door ervaren gidsen.
Opgave verplicht tegelijk met de
reservering van uw concertkaart.

Voor meer informatie en kaarten:
www.psallitedeo.nl of 078-6104945.
In de voorverkoop is de toegangsprijs
e 12 inclusief consumptie. Kinderen tot
12 jaar krijgen gratis toegang.

Kozakken in Montfoort
Meer dan 130 mensen hebben afgelopen zaterdag genoten van een optreden
van het Alphens Kozakkenkoor in de RK kerk te Montfoort.
Klokslag 20.00 uur kwam het koor onder leiding van dirigent Arkadi Gankin,
al zingend - in Russiche kleding - vanachter uit de kerk aanschrijden.
Mooi en indrukwekkend.
Het is moeilijk om precies uit te leggen
Onder begeleiding van banjan, accordeon
wat Kozakkenmuziek is.
en viool, bracht het enthousiaste koor
Er zijn twee stromingen: de theologische
het concert vierstemmig. De solisten
liederen voor de pauze en de echte
bezorgden door hun mooie imponerende
Kozakkenliederen na de pauze.
stem menigeen kippenvel.
De toelichtende presentatie was zeer
De samenwerking tussen Cultureel
duidelijk: “De Kozakken waren van huis
Montfoort en de Stichting Vrienden van
en haard weg, zochten vertier en gingen
Johannes de Doper, moet zeker een
muziek maken.” Liefde en drank waren
vervolg hebben.
geliefde onderwerpen.
Dit was een avond van genieten.

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op maandag 11 maart 2019

SEM

zoon van Ronald en Laura de Wit
broertje van Noa
Dijkgraaflaan 84
3421 XG Oudewater

DRUKKERIJ

Voorjaarsconcert Oefening Baart Kunst
Driebruggen
Op zaterdag 23 maart aanstaande geeft Muziekvereniging Oefening Baart Kunst
uit Driebruggen haar traditionele voorjaarsconcert vanaf 20.00 uur in de
PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 24 Waarder.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.
De vereniging geeft een uitgebreide presentatie van wat ze in haar mars heeft, zowel
van de leerling groepen als het grote orkest. Er is een verloting waarbij u fraaie prijzen
kunt winnen.

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Wij bestaan 95 jaar

muziek
zang
theater
dans

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Stijnman

GY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN.

Oudewater LIVE
Met partyband ‘FuSo’
Disco, pop en partyclassics maken deze avond
tot een heerlijke dansavond in het Muziekhuis.

Zaterdag 23 maart . 21.00 uur
Entree: € 17,50

WIJ VIEREN FEEST
EN DELEN UIT!
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1 brood naar keuze
5 krentenbollen
5 broodjes
carrot cake
ontbijtkoek
eierkoeken

-------------------------------------Familievoorstelling
ASSEPOES 4+
Een energiek, humoristisch en meeslepend sprookje
om bij weg te dromen.

Zondag 31 maart . 14.00 uur
Entree kinderen (vanaf 4 jaar): € 5,00

DEZE HEERLIJKE TAS

Jubileuimng- :
aanbied

VAN € 19,95

VOOR €

12,95!

Entree vanaf 12 jaar: € 7,50

Deze actie is geldig vanaf dinsdag 19 maart
tot en met zaterdag 30 maart.

Kaartverkoop voor beide evenementen

Korte Havenstraat 6 | Oudewater | 0348-561279

via Muziekhuisoudewater.nl

Dit voorjaar het buitenschilderwerk
van uw woning regelen?
Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!

Vraag vandaag vrijblijvend een offerte aan via
MARK.SCHILDER@PLANET.NL
Wij zorgen voor vakschilders en de beste garantie.

Mark Luuring
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
M 06-22971402

T 0348-564143

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar
en hoofdzakelijk particulier bewoond
Gegarandeerd schilderwerk
Goede prijs
Snel en goed geregeld
Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Woensdag 27 maart om 18.00 uur organiseert

Stichting Ouderenzorg Oudewater
het maandelijks aanschuifdiner
in de Wulverhorst voor jong en oud.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214,
vóór maandag 25 februari - 12.00 uur.

het menu van deze maand:

• rauwkost
• Beenham met honing/mosterdsaus,

• krieltjes met peterselie • gemengde salade

• Aardbeien Bavarois

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Oudewater
Voor leuke tweedehands voorjaarskleding,
zomerkleding en speelgoed.
30 maart 2019 - 08.30-11.00 uur
Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 1

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

LOPIKERWAARD

OUDEWATER

GEZOCHT:

BEZORGERs
voor de bezorging van
De IJsselbode op dinsdag in

Voor meer info zie: kledingbeursoudewater.jouwweb.nl
Voor het aanvragen van een inschrijfnummer:
kledingbeursoudewater@gmail.com

2e hands winkel KLEDING en meer…
houdt uItvErKoop van alle
wINtErKLEDING

MOnTfOOrT

op zaterdag 23 en dinsdag 26 maart

Heb je interesse in een goede bijverdienste!
Bel dan nu 0348-561478

Vanaf zaterdag 30 maart ligt de
zomercollectie in de winkel!

Alle kleding - HALvE prIJS

2de hands winkel: 'kleding en meer'

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

wilgenweg 15a, Oudewater.
Open: elke dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

De opbrengst is bestemd voor hulp in Roemenië
zie www.stichtinglinquenda.nl

Dienst - Thema: Geduld!
Zondag 24 maart om 10.00 uur
Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw!

PGO Ontmoetingskerk, Oudewater
KINDERKLEDINGBEURS MONTFOORT
Verkoop van mooie
tweedehands kinderkleding

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

prikbord

Kosten bedragen e 10,75.

muziekhuisoudewater.nl

•
•
•
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Dinsdag 2 april van 09.00 tot 12.00 uur
in het St. Josephgebouw

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Inbrengen kleding: maandag 1 april
Info: www.kinderkledingbeursmontfoort.nl

WELKOM BIJ EEN BIJZONDERE KERKDIENST

ties
Levering, repara
n
en onderhoud va
!
alle automerken
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

TE HUUR APARTEMENT
OP EERSTE VERDIEPING
Zo goed als nieuw!

2-kamer woning
Mogelijkheid voor tweede slaapkamer
aanwezig; Balkon over gehele breedte
van woning op het zuiden; Aparte
fietsberging aanwezig.

Met ingang van 1 april beschikbaar.
Voor inlichtingen bel: 06-20400373

Komend weekend zal Hugo van Leemputten
met zijn team spreken in
Evangeliegemeente Sion Montfoort.
Hugo is op wonderlijke wijze genezen van
het non-Hodgkin Lymfoom (kanker).
Sindsdien deelt hij deze boodschap van
genezing overal waar hij komt.
Hij heeft al velen gezond zien worden.
Wanneer? Zaterdagavond 23 maart
19.30-21.30 (met ruimte voor uitloop) en
zondagochtend 24 maart 10.00-12.30 uur.
Waar? Gemeente Sion Montfoort,
Kasteelplein 7, Montfoort.
U bent van harte welkom! Toegang is gratis.
Wel is er een vrijwillige collecte.
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Marieke Lejeune

Regionaal
verkiezingsnieuws

Ad de Regt
Voor het CDA is 'bouwen' hèt
belangrijkste thema van deze
verkiezingen," zegt Ad de Regt,
kandidaat voor de Utrechtse
Provinciale Staten.
"Het is waar de provincie Utrecht het
meeste behoefte aan heeft, zowel in de
grote steden als daarbuiten. De provincie
krijgt de laatste jaren steeds vaker het
verwijt dat ze te rigide is, en door dik en
dun vasthoudt aan de rode contour die
plaatsen als Oudewater en Montfoort
ronduit belet om voor de hand liggende
stukken grond de bestemming
woningbouw te geven. Die contour is al
tientallen jaren niet aangepast en het
CDA vindt dat, wanneer de woningnood
zó nijpend is als nu, die rode contour van
geval tot geval flexibeler bekeken moet
worden. Niet voor niets gaan wij deze
verkiezingen in met op de achtergrond
een dak boven 't hoofd en een
bouwkraan."

Waterschap
Ben van Winden is melkveehouder.
Zijn boerderij ligt aan de Lange
Linschoten en hij is een nuchter mens
met, mag het zo gezegd zijn, de logica
van de tastbaarheden van de boer.
Ben staat op een verkiesbare vierde
plaats voor het waterschap. "Water is
voor een veehouder een dagelijkse
zorg, onze bedrijfsvoering valt of staat
met het waterpeil in onze weilanden
en sloten. Daarom ben ik ook met
overtuiging kandidaat voor het
waterschapsbestuur."
Ben zit al acht jaar in de Oudewaterse
gemeenteraad, spreekt er duidelijke taal,
zowel letterlijk (voor de radioluisteraar)
als inhoudelijk, en kan regelmatig ad rem
en geestig uit de hoek komen. "Maar als
ik gekozen wordt voor het waterschapsbestuur dan geef ik mijn raadszetel op,"
zegt hij er in één adem achteraan, "en
niet alleen omdat mijn politieke partij
niet wil dat bestuurders functies stapelen,
maar ook omdat acht jaar in de raad echt
wel genoeg is. Dezelfde riedeltjes komen
elk jaar weer terug, de manier van
debatteren verandert niet -ik zeg het
voorzichtig- ja, het zou verfrissend zijn als
alle gemeenteraadsleden niet langer dan
twee raadsperiodes zouden blijven zitten,
als je 't mij vraagt. Als ik de overstap mag
maken: jullie kunnen op me rekenen."

Werkzaamheden Stormkade Oudewater
Vanaf vandaag worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Stormkade in
Oudewater. Er moet 200 meter damwand vervangen worden. Het betekent dat
de ligplaatsen voor de recreatievaart gedurende een aantal weken niet
beschikbaar zijn. Het varend verkeer over de Hollandse IJssel zal ook hinder en/
of oponthoud van de werkzaamheden ondervinden omdat die vanaf het water
worden uitgevoerd.
Aannemer Kleywegen voert de
werkzaamheden uit en verwacht dat die
ongeveer drie weken in beslag zullen
nemen. Het gedeelte van de kade dat het

dichtst bij het centrum van Oudewater
ligt, krijgt meerpalen die buiten de
beschoeiing komen te staan, zodat ze
geen trekkracht als gevolg van

Maatschappelijke agenda
Sociaal Domein
In een heel lange vergadering worstelde de raad zich afgelopen donderdag door
18 agendapunten en twee ‘moties vreemd aan de agenda’ heen.
En voor sommige punten was het met recht een worsteling.
Dat gold met name voor de maatschappelijke agenda sociaal domein.
Die kwam aan de beurt nadat formeel afscheid was genomen van Hans Alles
en zijn kleindochter officieel tot forumlid was beëdigd.

Voorgeschiedenis

Eind 2017 en gedurende 2018
verschenen vijf rapporten over de stand
van zaken voor wat betreft de uitvoering
van de per 1 januari 2015 aan de
gemeenten overgedragen taken in het
sociaal domein. Er blijkt veel goed te
gaan, maar op een fors aantal terreinen
zijn nog wel verbeteringen aan te
brengen. Met name het ‘één gezin, één
plan en één regisseur’ principe wordt in
veel gevallen niet gehaald. Het college
kreeg de opdracht om een maatschappelijke agenda te ontwikkelen waarin de
komende 4 jaar de verdere beleidsontwikkeling zou worden geschetst. Die lag
dus ter tafel.
Al bij de bespreking in het forum bleek,
dat de wijze waarop die schets was
geschreven voor heel veel vragen zorgde.
Die definieert het probleem, formuleert
een te bereiken doel en geeft een aantal
grove instrumenten aan. Het hoe die te
hanteren is niet in detail uitgewerkt,
omdat het veld nog voortdurend
beweging is. In een tour de force van
zowel de politieke partijen als de
ambtelijke organisatie waren in de zeven
werkdagen tussen forum en raad maar
liefst 11 pagina’s aan vragen en
antwoorden uitgewisseld. In het forum
hadden de wethouders Kok en Duindam
iedereen opgeroepen om alles te doen
om besluitvorming deze maand te laten
plaatsvinden, zodat er verder gewerkt
kan worden. De meeste van de vragen
waren van de coalitiepartijen, de
Wakkere Geelbuik had geen enkele vraag
ingediend en het CDA een klein aantal.

Worsteling

Alle sprekers hadden hun bijdragen
zorgvuldig voorbereid, zo veel was

duidelijk. VVD/D66 was tevreden met
het stuk en de beantwoording van de
vragen. De Onafhankelijken vonden dat
er wel wat meer aandacht had kunnen
worden besteed aan de menselijke
aspecten, de doelen ‘smarter’ hadden
kunnen worden geformuleerd en
toetsingscriteria opgenomen en ook
miste aandacht voor ‘welzijn’ maar men
kon zich erin vinden vanwege het feit dat
het een ‘dynamisch’ document is.
CDA-er Kees de Bruijn was minder
complimenteus. Onder verwijzing naar
de ‘bergrede’ van Wim Aantjes op een
congres bij de oprichting van het CDA
(zie kader) vond hij de ‘visie’ waar het
stuk mee begon te weinig compassie
tonen, naast nog wat andere punten van
kritiek. Ook Vincent Bos was wel
tevreden met de formulering nadat hij
onder verwijzing naar de gelijkenis van
de barmhartige samaritaan en de
originele bergrede (de Bijbel red.) het
kloppend hart van de SGP/CU had
beschreven en brak nog eens een lans
voor de bestrijding van eenzaamheid. De
Wakkere Geelbuik maakte, onder
verwijzing naar een toen nog door de

Mijn naam is Marieke Lejeune.
Ik woon met mijn gezin met veel
plezier in Linschoten en zit namens
de PvdA in Provinciale Staten
Ik hoop daar met uw steun de
komende jaren mee door te mogen
gaan.
Het Groene Hart is een fijne en
gezonde plek om te wonen en dat moet
zo blijven. Omdat er te weinig ruimte is
voor woningbouw wil de PvdA dat de
provincie niet strikt vasthoudt aan de
rode contouren, maar kleine gemeenten
de kans geeft om wat bij te bouwen.
Vooral voor starters en ouderen is dat
hard nodig.
Het openbaar vervoer in onze regio is
onder maat. Bussen zouden vaker
moeten gaan rijden, ook 's avonds en in
het weekend. De provincie kan beter
geld uitgeven aan openbaar vervoer en
goede fietspaden dan aan het
verbreden van overvolle wegen. Uit een
onafhankelijk onderzoek blijkt dat gratis
openbaar vervoer voor ouderen en
minima realistisch en betaalbaar is.
Ik ben daar een groot voorstander van.
We gaan steeds meer over op duurzame
energie. Dat betekent dat er naar
plekken gezocht wordt voor windmolens
en zonnevelden. Geen grootschalige
windmolenparken of zonnevelden in
het Groene Hart, maar in beperkte
omvang zonder dat de natuur erdoor
wordt verstoord. De PvdA wil dat
omwonenden niet alleen mee praten
over waar en hoe dat kan, maar ook
direct mee profiteren van de
opbrengsten. Tegenover de lasten staan
ook lusten. Voor deze zaken ga me ik
de komende jaren voor inzetten in
Provinciale Staten.

19 maart 2019

Eimert Verkaik lijsttrekker
Waterschap
door Elly van der Neut

Met de lokale partij Inwonersbelangen
Waterschap staat Eimert Verkaik als
lijstrekker op lijst 6 van de waterschapsverkiezingen. Hij is al langer
dan twaalf jaar bestuurslid van
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden en weet veel over deze
omgeving. En het is ook belangrijk,
vindt hij, dat deze partij los staat van
de grote landelijke partijen die
natuurlijk ook het beste met de
burgers voor hebben, maar vaak
niets weten over een bepaalde
omgeving.
Het waterschap zorgt voor droge voeten
voor de burgers, schoon water en
drinkwater en het tegenhouden van de
verzilting van onze bodem. Maar hoe
dat alles te bereiken verschilt van streek
tot streek. En de waterschapsgrenzen
overschrijden op veel plekken de provinciegrenzen. De waterschappen voeren
voornamelijk provinciaal beleid uit, maar
wel dus met eigen variaties die ieder
waterschap nodig heeft. Ze zijn op hun
terrein toch weer veel deskundiger dan
de provincie. Zo zit er in de twee waterschapsgebieden van Oost- naar
West-Utrecht bijvoorbeeld een hoogteverschil van 24 meter. Dat betekent in
het oosten een ander beheer dan in het
westen.

Waterzuivering

De waterzuivering voor drinkwater is de
laatste decennia ook veel complexer
geworden, bijvoorbeeld door de resten
van medicijnen die in het afvalwater
voorkomen. Dat is er niet altijd
eenvoudig uit te filteren. Gelukkig komt
er nu een bijdrage van het rijk om dit
toch zo goed mogelijk te doen.
In Utrecht wordt op dit moment een
nieuwe waterzuiveringsinstallatie
gebouwd die daarmee haar voordeel kan
doen. Maar daar gaat ook heel veel geld
in zitten, zowel in de bouw van de
installatie als in het werk dat deze moet
doen. De HDSR financiert deze

installatie, onder andere door het geld
wat binnen komt aan waterschapslasten..

Waterschapslasten

Iedereen betaalt waterschapslasten.
Particulieren, bedrijven, maar ook
gemeenten, die per vierkante meter
200% meer betalen dan burgers.
Op de vraag of dat nog wel van deze tijd
is, antwoord Verkaik: "Het werk van de
waterschappen blijft heel hard nodig,
maar de inning van de lasten zou
eenvoudiger kunnen. Gewoon via de
belastingen bijvoorbeeld, dat zou een
heleboel kosten schelen. Dat hoeft
eigenlijk helemaal niet apart. Misschien
gaat dat ook wel veranderen, want er
komt een nieuwe waterschapswet aan.
De waterschappen voeren voornamelijk
provinciaal beleid uit, maar wel dus met
eigen variaties die ieder waterschap
nodig heeft. Hij ziet dan ook niets in het
opheffen van de waterschapsverkiezingen omdat ze een (zoals veel mensen
zeggen) overbodige bestuurslaag zijn.
Ze zijn op hun terrein toch weer veel
deskundiger dan de provincie.

Vriendenloterij
aangemeerde boten meer op de
damwand kunnen uitoefenen. Verderop
wordt een tijdelijke damwand aangelegd
om te kunnen observeren hoe de wand
zich gedraagt en er wordt bekeken of de
tijdelijke ligplaatsen hier op een
verantwoorde manier beschikbaar
kunnen blijven. Ter hoogte van de
tijdelijke damwand zal de doorvaarbreedte ingeperkt zijn zolang die situatie
bekeken wordt. Het geheel van de
werkzaamheden gebeurt onder regie van
het Hoogeheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden.

door Trudie Scherpenzeel

Onafhankelijken ingediende motie van
zijn hand uit 2016 (waarvan hij achteraf
concludeerde dat hij over profetische
gaven beschikte), gehakt van het stuk. Te
weinig uitgewerkt zodat de raad geen
kaders kon stellen.
Wethouder Duindam was door de harde
kritiek van CDA en WG over te weinig
compassie van zijn à propos. Wim
Aantjes en Hans van Mierlo hadden hem
destijds geïnspireerd bij zijn studiekeuze.
Hij verdedigde zijn stuk met verve.
Wethouder Kok refereerde aan zijn eigen
politieke voorbeeld Den Uyl, maar kende
Aantjes nog uit zijn Utrechtse tijd. Kok
had zich afgevraagd of hij met dit stuk
Aantjes onder ogen had durven komen
en dacht dat hij dat wel zou hebben
aangedurfd.
In tweede termijn werd snoeihard
gereageerd op het verhaal van de WG.
Zowel door VVD/D66 als de
Onafhankelijken. Als je er al zo lang mee
bezig bent en geen enkele vraag indient,
in het forum positief bent en dan op deze
wijze met het voorstel afrekent
(terugnemen, veel te weinig uitgewerkt)
dan kun je nog op weinig steun rekenen.
De reactie op het betoog van het CDA
was veel redelijker. Door wethouders,
coalitie en ook door het CDA werden
vervolgens pogingen gedaan om te
komen tot een gezamenlijke formulering
van een visie. Maar men kwam niet tot
elkaar. Vijf schorsingen later werd het
stuk alsnog aangenomen, met 8
stemmen voor (de coalitie) en 6 stemmen
tegen (WG, CDA dat een man mist
vanwege ziekte). De Wakkere Geelbuik
vond het een schande.

Wim Aantjes in zijn bergrede op het oprichtingscongres van het CDA in 1975:
Het evangelie geeft geen rechtstreekse richtlijnen voor het politieke handelen, maar
het geeft wel richtlijnen voor het rechtstreekse politieke handelen, en soms wel
degelijk heel concreet. Leest u er Mattheüs 25 maar eens op na: hongerigen voeden,
dorstigen te drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken en
gevangenen bezoeken.
Maar dan moeten wij dat wel nú vandaag toepassen. Intussen zijn wij 2000 jaar
verder, en kijk eens om u heen!........Geen plaats voor christelijke politiek? De
wereld hunkert naar christelijke politiek! Een politiek, die spreekt voor wie geen
stem hebben; die handelt voor wie geen handen hebben; die een weg baant voor wie
geen voeten hebben; die helpt wie geen helper hebben.

Leden van verenigingen, stichtingen en clubs in de provincie Utrecht kunnen hun
club financieel steunen door loten van de vriendenloterij te kopen waarvan dan de
helft naar de eigen vereniging gaat. Het afgelopen jaar profiteerden voornamelijk
sportverenigingen van de actie, maar ook bijvoorbeeld de Scoutinggroep St. Joris
in Oudewater (7.600 euro) en wooninitiatief De Iris in Vianen. De eerste tien clubs
ontvingen gemiddeld 6.780 euro voor hun clubkas.
In totaal keerde de Vriendenloterij in heel Nederland het afgelopen jaar 5,8 miljoen
euro uit aan stichtingen en verenigingen. Verenigingen die nog niet aangesloten zijn,
kunnen zich aanmelden via www.vriendenloterij.nl/clubs

Professional

Column

De gemeenteraad van Oudewater, en in haar verlengde eigenlijk het
hele Oudewaterse gemeentebestuur inclusief ambtelijke staf, blijkt
eigenlijk slechts één communicatie-professional in de gelederen te
hebben. Overdag draagt hij zijn communicatieadviezen uit binnen een
zorgorganisatie, hij gelooft als geen ander in de kunst van het
neutraal verpakken van een boodschap, en daarmee kon het gebeuren
dat de gemeente ook overgegaan is op het fenomeen van de getrapte
communicatie.
Als een organisatie - de regering, een bedrijf, een gemeente, de
politie, een ziekenhuis (ik doe maar een greep) een boodschap wil
uitzenden, of commentaar wil geven op een gebeurtenis die
plaatsgevonden heeft en die niet te ontkennen valt, dan komt de
voorlichter (tegenwoordig ook heel vaak een voorlichtster) en spreekt
samen met de interviewer een zorgvuldig voorbereid neutraal
dialoogje uit, waarin veelvuldig uitdrukkingen voorkomen als: in het
belang van het onderzoek..., of: onderzoek moet nog uitwijzen...,
conclusies zijn voorbarig, enzovoort. Ze hebben er vier jaar voor
geleerd, aan de school van de journalistiek of aan de faculteit
communicatiewetenschappen.
Is het onvermijdelijk dat de baas (de directeur, de hoofdcommissaris,
de staatssecretaris of de burgemeester zelf) in beeld komt, dan
gebeurt dat meestal niet heet van de naald, maar ‘s avonds in
Nieuwsuur. In de tussentijd hebben de spindokters en
communicatieprofessionals al zorgvuldig het prevelementje van de
korpschef of de officier van justitie voorgekauwd en alle mogelijke
voetangels en klemmen doorgenomen. Valt er tijd te winnen, dan zijn
halve departementen dagenlang doende de scherpe kantjes van het
rapport af te poetsen, zo lazen wij de afgelopen week nog in alle
dagbladen. Ingestudeerde teksten, geen krachtmeting tussen
interviewer en geïnterviewde maar een bloedeloos toneeltje, niks
authentieks en altijd hetzelfde deuntje, u ziet de voorbeelden
dagelijks voorbij komen.
Landelijke politici hebben inmiddels een kring van
communicatieprofessionals om zich heen. Wil een journalist echt iets
weten, dan loopt het moeizame pad via vele woordvoerders, moet
soms een beroep gedaan worden op de Wet Openbaarheid van
Bestuur (die geen maximale wachttijd kent) en als het antwoord al
komt, dan vaak als mosterd na de maaltijd. Actief of passief: het
feitenloze communiceren is tot kunst verheven. Ook in veel
gemeenten gaat het al langer zo, professionals hebben er alles kapot
gecommuniceerd, en nu zie je hier en daar de bizarre situatie dat
raadsleden daar weer van terug komen en om echte journalistiek
vragen - omdat anders niemand nog weet wat er werkelijk in de lokale
politiek gebeurt.
Waarom loopt Oudewater in hemelsnaam twintig jaar achter? Omdat
plaatselijke journalisten niet vanwege de grijpstuiver maar uit
betrokkenheid bereid waren de vele uren debat aan te horen. En nu
overal het besef begint post te vatten dat de spindokters,
woordvoerders en communicatieadviseurs het slaapmiddel van de
nieuwsvoorziening zijn, gaat Oudewater een stadsprozaschrijver
aanstellen.
Otto Beaujon
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Zo lief, zo sterk ...

Tante Rolien
rust zacht.
Tim, Lars, Bas en Mirre
Marcel en Jolanda

Het is onmogelijk om iemand te vergeten
die zoveel gaf om te herinneren.
Dag lieve Ro, we gaan je echt missen.
Wij wensen Emile, Lise, Tessel
en de familie heel veel sterkte.
Sterk tot het einde, maar toch verloren

Rolien Hollaar -Versteeg
* 31 januari 1979

† 17 maart 2019

Astrid, Jurgen, Marloes, Peter, Irene, Ramon,
Cindy, Arjen, Simone, Alex, Barbara, Dennis,
Rachel, Mark, Esther, Ilja, Brigitte, Robert, Iris,
Dennes, Liselore, Ruud, Nicole, Michel, Kimberly,
Dennis, Marsja, Stefan, Roland.

Leef alsof het je laatste dag is
Dag Lieffie
Dag lieve Mama

Verdrietig hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Rolien Hollaar

Emile
Lise
Ferron
Tessel

Rolien is de moeder van onze leerlingen
Lise en Tessel.

Donderdag 21 maart is er van 19.00 tot 20.30 uur
gelegenheid tot condoleren in Cultureel Centrum
Concordia, Concordiaplein 1 te Haastrecht.
De afscheidsbijeenkomst voor Rolien wordt
gehouden op vrijdag 22 maart om 14.30 uur in
bovengenoemd Cultureel Centrum.
Aansluitend begeleiden wij Rolien in besloten kring
naar crematorium IJsselhof te Gouda.

Wij wensen Emile, Lise, Tessel
en de overige familie enorm veel sterkte toe
in deze moeilijke periode.
Namens alle ouders, kinderen en medewerkers
van basisschool Sint Catharina in Haastrecht

Gert & Janneke
Iris & Marco
Nanne
Dano
Sigrid & Mark
Mats
Fons

Je kon niet meer en wilde niet meer.
Wij hebben er vrede mee
Rust zacht lieve Rolien
Gert & Janneke Versteeg
Rien & Immy Hollaar

Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig mens gedaan
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan
Wij hopen nu dat de rust je is gegeven.
Onverwacht en met veel verdriet hebben wij
veel te vroeg afscheid moeten nemen van
mijn allerliefste vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Monique de Jager - Plas
* Utrecht,
8 mei 1963

† Oudewater,
15 maart 2019
John de Jager
Leandra en Edwin
Natascha en Danny
Jason
Jeffrey en Sabina

Wij nemen afscheid van Monique op donderdag
21 maart om 14.00 uur in aula 2 van crematorium
Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht.
Na afloop bent u welkom in de koffiekamer van het
crematorium, waar tevens gelegenheid is tot
condoleren.
Correspondentieadres: Andante Uitvaartbegeleiding,
t.a.v. Familie De Jager, Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Bedroefd delen wij u mee, dat na een lang en
zorgzaam leven van ons is heengegaan onze
schoonzus en tante

Jannie van Wijngaarden - Baerveldt
Bedroefd hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze dierbare collega en vriendin

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

Niets is meer hetzelfde ...
Geen woensdagochtend bakkie
Geen zondagmiddagborrel
Geen Ibiza
Onze harten zijn gebroken
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Rolien Hollaar - Versteeg
Wij hebben haar tijdens 19 jaar trouwe dienst leren
waarderen om haar nuchtere humor, hart voor de
zaak en doorzettingsvermogen, eigenschappen die
ze ook tijdens haar ziekte altijd heeft behouden.
Ons hart gaat uit naar haar man (onze collega)
Emile, haar dochters en de familie.
“Lieve Roos, we gaan je zo missen!”
Directie en personeel
Van Straaten Autoschade Groep

sinds 25 juli 1985 weduwe van
Huib van Wijngaarden
in de leeftijd van 88 jaar.
We wensen de kinderen en kleinkinderen troost en
sterkte toe om dit verlies te dragen.
Familie van Wijngaarden
neven en nichten
In liefde gedenken wij hen, die haar zijn voorgegaan.
Driebruggen, 12 maart 2019

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

aandacht voor afscheid

Corry Roest

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

&

ChantalGijssel
van

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermey | uitvaartzorg
In de hele regio
Altijd bereikbaar

Echte vrienden die heb je niet voor even,
die heb je voor het leven.......

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

Wij zijn dankbaar dat we jouw vriend mochten zijn
en gaan je heel erg missen.

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Wij wensen Emile, Lise, Tessel en de familie heel
veel sterkte, we zijn er voor jullie!
Judith en Jan Piet
Anja en Arie
Andrea en Remco
Kim en Rick
En de kinderen

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

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

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

telefoon 06 - 20421247
 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl
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Oudewater speelt in op groeiende vraag
naar woningen
De Oudewaterse woningmarkt brengt nogal wat tongen in
beroering. Begrijpelijk, want veel jonge Oudewaternaren die
hier geboren en getogen zijn, willen in de stad blijven wonen.
En senioren willen graag oud worden in een bekende omgeving.
Een omgeving die vertrouwd aandoet. In Oudewater dus.
Dat vraagt om actie.

Vooruit kijken

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

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

Vitale stad

Duindam doelt dan op het bouwen
buiten de zogenaamde rode contour.
Die rode contour is een denkbeeldige

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

Nieuwbouw komende jaren

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

19 maart 2019

BOA’s gaan ook op zondag
handhaven
Met ingang van april kun je een BOA (Buitengewoon
OpsporingsAmbtenaar) ook op zondag tegenkomen.
BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid en houden zich vooral bezig
met horecacontroles, wildplassen, afvaldumpingen en jeugdoverlast.
Maar zij komen ook in actie bij fout of hinderlijk geparkeerde auto’s en
bij evenementen als carnaval en het Heksenfestijn. Samen met de politie
vormen ze inmiddels een vertrouwd onderdeel van het Oudewaterse
straatbeeld.
Burgemeester Pieter Verhoeve: ,,Veel handhavingszaken die de BOA’s
voor hun rekening nemen gaan over foutief parkeren, hinderlijk parkeren
of parkeren binnen een afstand van vijf meter van een bocht of kruising.
Daar zullen ze ook op zondag op letten, dit uiteraard naast de andere
handhavingstaken. De BOA’s gaan vooral letten op auto’s die de
calamiteitenroutes blokkeren’’.
Heb je zelf iets te melden aan de BOA? Dat kan door te bellen naar
14 0348 (tijdens kantoortijden) of op www.oudewater.nl het webformulier
in te vullen. Overigens kan het webformulier niet dagelijks worden
uitgelezen door de wisseldiensten van de BOA’s.

Enquête over toekomst Hekendorp
In de laatste week van maart krijgen de inwoners van
Hekendorp een enquête thuisbezorgd. Een vragenlijst over
allerlei onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van
hun dorp. Over veiligheid en bereikbaarheid. Over wonen,
voorzieningen, recreatie en werkgelegenheid. Kortom: vragen
over de leefbaarheid van Hekendorp nú en in de toekomst.
Een goed jaar geleden hebben een
veertigtal Hekendorpers met dorpswethouder Bob Duindam hierover al
gesproken. Die avond in De Boezem
leverde een lijstje op met kansen en
bedreigingen, wensen en eisen.
Afgesproken werd om van dat lijstje
een toekomstvisie voor Hekendorp
te maken. Een plan waar ook het
gemeentebestuur van Oudewater
niet omheen kán in haar plannenmakerij en besluitvorming.
Het met dit doel opgerichte Dorpsplatform Hekendorp gaat aan de
slag om dit plan te maken. Daarbij
zal het zoveel mogelijk mensen
betrekken.
Inmiddels is met de Hekendorpse
verenigingen gesproken. En nu
krijgen alle dorpsgenoten met de
enquête de gelegenheid om inbreng
te hebben.

Om het geluid van de jongeren ook
te horen, krijgen alle jongeren van
16 tot 23 jaar een aangepaste
enquête thuisgestuurd via de
gemeente. ,,Allemaal bouwstenen
voor het toekomstplan van ons
dorp”, zegt Jacques van der Horst
van het dorpsplatform.
Als alle antwoorden zijn binnengekomen en verwerkt, wordt
opnieuw een avond in De Boezem
georganiseerd om de resultaten te
bespreken. ,,Dan hebben we alles
om een visie op papier te zetten die
écht van het dorp is”.
De enquête wordt de laatste week
van maart rondgebracht en in de
eerste week van april weer
opgehaald. De enveloppe kan
ook in een ‘brievenbus’ bij café
Goejanverwelle worden gedaan.

Zwerfvuilambassadeurs in
the picture
Aan de Wijngaardstraat bouwt De Woningraat 21 huurappartementen

Projecten De Woningraat
Locatie
Wijngaardstraat
Schuylenburcht

Woningsoort
21 appartementen
64 appartementen

Huur/koop
huur
huur

Oplevering *)
eind 2020
2022 en 2024

Oranjepark II
(Wulverhorst-locatie)

20-26 appartementen

huur

2025

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

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

Huur/koop

Oplevering *)

huur en koop

afhankelijk van
planontwikkeling

Westerwal/
Havenkwartier

70 (luxe) stadwoningen

koop

afhankelijk van
planontwikkeling

Noord-IJsselkade

10 appartementen

koop

afhankelijk van initiatief
van de eigenaar

Papenhoef

11 appartementen

koop

2019

Hekendorp

afhankelijk van ruimtelijk
inpasbaarheid

koop

afhankelijk van
planontwikkeling

Leeuweringerstraat
(oude postkantoor)

4 appartementen

huur

afhankelijk van
beroepsprocedure

*) is een globale planning die door omstandigheden kan wijzigen

U heeft ze vast al
eens zien lopen en
zwerfafval zien
rapen: De Zwerfvuilambassadeurs.
Periodiek vertellen ze
over hun motivatie.
Dit keer Albert Dening
uit Papekop.
,,Sinds de eerste Opschoondag in
2012 hebben we Papekop verdeeld
in 6 stukken. Die gedeelten worden
opgeschoond door zes personen,
die dat op een zelf te bepalen
tijdstip doen. Ik ruim eenmaal in de
twee à drie weken rond de rotonde
en de Papekopperstraatweg op.
Ik doe dat omdat het er een stuk
mooier uitziet als alle rotzooi is
opgeruimd’’.

,,Na een opschoontochtje langs
de Papekopperstraatweg stond er
‘s avonds een mevrouw aan de deur
met een bosje bloemen. Als dank
voor het goede werk.
Zaterdag 23 maart schonen we
tijdens de Landelijke Opschoondag
de J.J. Vierbergenweg op met vier
personen. Dit stuk is te groot en te
gevaarlijk om zo maar even te doen”.
Meer info of ook meehelpen?~
Meld je aan via
z.ambassadeurs@gmail.com
of 06-19468944.
Samen houden we Oudewater,
Hekendorp, Papekop en
Snelrewaard schoon!
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Oudewater LIVE met Partyband ‘FuSo!
Zaterdag 23 maart gaat vanaf
21.00 uur het dak van Muziekhuis
Oudewater er af met Partyband
'FuSo'! Disco, Pop en Partyclassics
maken deze avond tot een heerlijke
dansavond in Muziekhuis Oudewater.
FuSo is een swingende partyband.
Met de mix van hedendaagse hits en
vele soul&funk-klassiekers maken zij van
elke gelegenheid een knallend feest!
De enthousiaste bandleden van de
West-Brabantse band weten met hun
sound en act iedereen van jong tot oud
de dansvloer op te krijgen!
Nieuw zijn de vele uitstapjes naar partyklassiekers. Van Beyoncé tot Abba en
van Spicegirls tot Phil Collins.
Kaarten zijn online te koop via
www.muziekhuisoudewater.nl
en aan de deur (op = op).

o

nd

en
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dieren

Boomplantdag
Oudewater

0348-414242
Gevonden dieren
MONTFOORT
Lichtenbergerstraat - Kater. Rood cypers
met wit; bovenkant hoofd, rug en staart
rood, wit rondom neus, witte bef en buik;
rechter voorvoet witte kniekous;
roodgeringde staart.
OUDEWATER
Hekendorperweg - Kat. Wit met grijs.

Ruim 200 leerlingen van de
Oudewaterse basisscholen zullen
woensdag 20 maart a.s. elk een
boom planten. Deze boomplantdag
die eigenlijk vorige week woensdag
plaats zou vinden, is toen verzet
vanwege de harde wind.
Plaats van handeling: de groenstrook
aan de Kabelslag (tegenover
Immanuelschool/Cultuurhuis).
Tussen 08.45 en 12.15 uur komen de
groepen 7 en 8 per school hun bomen
planten.
De wethouder zal elk van de groepen
toespreken, en daarna zullen de
leerlingen met hulp van mensen van
de afdeling Groenvoorziening en
vrijwilligers (o.a. van de volkstuinvereniging) elk hun boom planten, en
gezamenlijk elk een grote boom per
school.

ADVERTEREN IN EEN EXTRA GROOT GEBIED . . . DUS NÓG MEER BEREIK!
Reservering advertenties en advertorials:

Medio april

@

e
verschijnt d

recreatiekrant@ijsselbode.nl

Reserveren uiterlijk vóór vrijdag 29 maart

Recreatiekrant 2019

voor de streek tussen IJssel en Lek

ekrant
recreati
k
N458

10

A 12

44

Info voor advertenties en advertorials:

Drukkerij Heno,

✆

0348-561478

Wijkpark
Molenvliet

N228

Driebruggen

Oudewater

97

Lange
Linschoten

79

81
93 94
92
91

Hollandse IJssel
N228

N204

N228

14

inhoud

N207

N210

35

12

85

11

9

27
85

26

7 Ontdek landelijk en stoer Lopik
Stolwijk
Hoeven
11 eeuwfeest op boerderij De twee
van Vliet
15 Van Huis te Vliet naar Bisdom
16 Schoonhoven Ziverstad
18 Oudewater: stad vol van magie
zowel in
32 Het is volop genieten
Montfoort
N207

Gouderak

8

Lopikerkapel

N210

54

Haastrecht

Bisdom
van Vliet

16

Polsbroekerdam

34

Hollandse IJssel

A2

Benschop

84

N204

10

80

82
83

IJsselstein

Hollandse IJssel
Hekendorp

N228

29

Hollandse
IJssel

Nedereindseplas

95

Veenweidepark

Hogebrug

50

75

Montfoort

Gouda 41

IJsselweide
Gouda

Hollandse IJssel

98
88

96

37

47
Goudse
Hout

46

42

er

A2

78

89

N204

49
48

De Groene
Wal

A2
N198

A 12

® Drukkerij Heno - Oudewat

Linschoten

99

REEUWIJKSE
PLASSEN

45

69

35

34

36

Noorderhout

77

N228

Waarder

Papekop

Park
Voorn

De Meern

N198

BeWa arKr ant

68

A 12

32

A 12
De Reeuwijkse
Hout

Wilhelminakade

Prinses
Amaliapark

A 12

70

Formaat (breedte x hoogte)

Leidsche
Rijn

Harmelen

N419

Woerden

Nieuwerbrug

Reeuwijk

9

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

N458

90

Oud-Bodegraven

Reeuwijk
Dorp

N405
Brediuspark

67

N458

Bodegraven

Máximapark

2018

voor de stree
tussen ijssel en lek

Lopik

55

Polsbroek

30

Vlist

N210

Cabauw

87

64

32

33

13

10

Lexmond

A 27

20

Ameide

N210

Schoonhoven

34

LEK

Salmsteke

14

31

57

19

86

Zuiderpark

11

28

13

LEK

Wilige
Langerak

22

Berkenwoude

21

Linschoten als in
evenementenkalender met
meer dan 150 activiteiten
uit de regio
20

24

35

N210

Bergambacht

23

38

N207

35

LEK

65

66

Nieuwpoort Langerak

37

Ammerstol

67

N210

Meerkerk

A 27
Meerkerk

Groot-Ammers

76

68

tiP Oudewater
al meer dan 5 jaar
Het tiP-Oudewater is
en inwoners van Oudewater.
een begrip voor bezoekers
verkennen,
Wilt u Oudewater en omgeving
een ....tip!
ons tiP-kantoor zeker
dan is een bezoek aan

IJsselstadje en voor de
In het bijzonder fraaie
TIP Oudewater een
omliggende plaatsen is
laten onderdompelen
begrip voor wie zich wil
van dit pittoreske stadje
in de historische sferen
natuur in de
en van de rust en de prachtige
omgeving wil genieten.
online beschikbaar is
Naast alle informatie die fysiek
een
via onze site, blijft ook
schakel om al
informatiepunt een belangrijke te voorzien.
onze bezoekers van informatie

ervaar Oudewater
en omgeving

midden in het fraaie
TIP Oudewater vindt u
Met maar liefst 141
centrum van het stadje.
de grootste
monumenten heeft Oudewater
van het Groene Hart!
monumentendichtheid
10 hangt de vlag uit
Bij Leeuweringerstraat
zal een van de
als TIP geopend is. Daar
vertellen wat er
medewerksters u enthousiast valt in Oudewater
beleven
te
en
zien
allemaal te
en omgeving.
ons stadje
heeft
Voor een dagje Oudewater wilt u ook de
meer dan genoeg te bieden,
dan behoort overnachten
omgeving verkennen, of hotel Abrona tot de
in een van de vele B&B’s
mogelijkheden.

Groepsarrangementen
ten

en -activitei
te vinden over
Op de website is veel informatie
groepsarrangementen.
diverse, uiteenlopende
zelfs helemaal naar
Deze arrangementen kunnen
d.
uw wensen worden samengestel
TIP Oudewater een aantal
Maandelijks organiseert
een torenbeklimming,
vaste activiteiten zoals
ek. Wilt u alleen
stadswandeling of stadhuisbezo één van deze
met uw familie of vriendenclub
dan is dat natuurlijk
activiteiten ondernemen
ook de mogelijkheid
mogelijk. Er bestaat daarnaast
activiteiten te integreren
één of meerdere van deze
medewerksters van TIP
in een arrangement. De iedereen van de juiste
Oudewater willen graag reservering van een
de
informatie voorzien en
verzorgen. Kom langs,
compleet arrangement
wordt op uw wensen
mail of bel even en alles
afgestemd en voor u verzorgd.
in time

Lost
de interactieve stadstoer
Bij TIP Oudewater is ook een IPad speel je dit spel
‘Lost in time’ te huur. Op
van Oudewater loopt.
terwijl je door de straten
dit spel overtuigend de
in
Freek de Jonge speelt in
stap voor stap begeleidt
professor die de speler
andere hoofdpersoon,
het reizen in de tijd. Een

probeert de
de jonge hacker Thijmen, De IPad werkt als
geschiedenis te veranderen. zie je steeds waar
een TomTom: op het scherm
plek of
je bent en naar welke historische
Het is een
tijdpoort je toe moet lopen. van 9 tot 14 jaar,
spannend spel voor kinderen
ouders.
maar zeker ook voor hun
tot 3 uur, maar er is
2
ongeveer
duurt
Het spel
zetten tijdens
ruimte om hem stop te
je.
terrasbezoek
een
bijvoorbeeld

oor Grachtenvaert

Walkant
het walkantoor voor
Het TIP-kantoor is ook
het seizoen maakt
de ‘Grachtenvaert’. In
tijden stadsrondvaarten,
‘De Geelbuik’ op vaste
gids de passagiers
waarbij een deskundige
weet te vertellen.
allerlei wetenswaardigheden
reservering en kaartjes
Voor informatie, plaats
of kom langs
kijk op de site van de Geelbuik
TIP-kantoor.
het
op

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor
van 1 april t/m 31 oktober10.00-16.00 uur;
dinsdag t/m zaterdag van
uur.
op zondag van 11.00 -16.00ter.net
0348-561628 - tip@oudewa

Y www.oudewater.net

kleine IM advertentie
grote IM advertentie
achtste pagina
kwart pagina
halve pagina
hele pagina

Prijs

x 52 mm
€ 80,00
x 108 mm
€ 240,00
x 66 mm
€ 130,00
x 138 mm
€ 230,00
x 138 mm
€ 450,00
x 282 mm
€ 850,00
ADVERTORIALS
bij afname van een (evenredig) advertentievak*
kwart pagina
1.100 tekens en 1 foto
€ 70,00
halve pagina
1.600 tekens en 2 foto's
€ 130,00
hele pagina
4.000 tekens en meer foto's
€ 220,00
64
134
99
99
204
204

* Prijs bij aanlevering van tekst- en beeldmateriaal
Wanneer u een redactielid nodig heeft, komt er een toeslag bij vanaf € 70,00
Bovenstaande prijzen zijn exclusief btw.

De Betere Kip kipfilet
per 500 gram

4.24-4.99

3.50

kilo 7.00

Knorr
Wereldgerechten

+1

alle soorten*
(m.u.v. grootverpakkingen)
per pak

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

2.78-3.70

1+1
GRATIS

HAK
groentenconserven
alle soorten*
potje 350 gram
of 370 ml

0.93-2.11

2+2
GRATIS

Jupiler
krat 24 x 25 cl
maximaal 6 kratten per klant

14.99

Spaar voor korting op
koffers & tassen

10.00
75%
TOT

KORTING
www.emte.nl/ellehammer

since'04
jeans, fashion, shoes and more

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen.
Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Leeuweringerstraat 24 | Oudewater | 0348-56884 4

H o o g s t r a a t 24 | M o n t f o o r t | 0 3 4 8 - 467 1 0 7

Week 12
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 17 t/m zaterdag 23 maart 2019.
Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig bij
EMTÉ Oudewater.

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

PAGINA 8

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

19 MAART 2019

Vervolg van pagina 6

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

Ingekomen aanvragen/
meldingen Wabo
(omgevingsrecht)
Oudewater
• Markt-Oostzijde 2A
het plaatsen van zonnepanelen
op een monumentaal pand,
ingediend op: 04-03-2019,
dossiernummer: OLO4252965

• Grote Gracht
het aanleggen van een steiger
voor kleine sloepen en het
plaatsen van een informatiebord,
ingediend op: 06-03-2019,
dossiernummer: OLO4258268

• Joostenplein 35
het plaatsen van een
overdekte wiwa opstelplaats,
signing en kozijnen,
ingediend op: 08-03-2019,
dossiernummer: OLO4263588

• Molenwal 9 / Molenwal 11 /
Molenwal 13 / Molenwal 15
het bouwen van vier woningen,
ingediend op: 10-03-2019,
dossiernummer: OLO4267067

• Tros 7
het plaatsen van een
dakopbouw,

ingediend op: 07-03-2019,
dossiernummer: 1921320

Besluiten/beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
APV / Bijzondere wetten
Oudewater
• Noord IJsselkade
het organiseren van
Meet the Dragons
op 25 mei 2019,

ingediend op: 04-03-2019,
dossiernummer: 1921256

• Noord-IJsselkade
het afsluiten van de weg tijdens
het evenement Meet the Dragons
op 25 mei 2019,
ingediend op: 04-03-2019,
dossiernummer: 1921257

• Noord IJsselkade
het in gebruik nemen van een
standplaats voor de verkoop van
fastfood tijdens evenement Meet
the Dragons op 25 mei 2019,
ingediend op: 04-03-2019,
dossiernummer: 1921258

• Noord IJsselkade
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
evenement Meet the Dragons
op 25 mei 2019,
ingediend op: 04-03-2019,
dossiernummer: 1921259

• Rodezand 48
het optreden van een band in
Café Tante Pietje 13 april 2019,
ingediend op: 08-03-2019,
dossiernummer: 1921321

• Rodezand 48
het organiseren van een feest
ten behoeve van het 25-jarig
jubileum van Café Tante Pietje
op 9 juni 2019,

• Hoenkoopse Buurtweg 43
het organiseren van een
voorjaarsrommelmarkt
op 12 april 2019,
ingediend op: 10-03-2019,
dossiernummer: 1921324

• Touwslag 2
het organiseren van de
Heksenketel Vakantieweek van
26 tot en met 29 augustus 2019,
ingediend op: 02-03-2019,
dossiernummer: 1921241

• Touwslag 2
het brandveilig gebruik van
een tent tijdens de Heksenketel
Vakantieweek van 26 tot en
met 29 augustus 2019,
ingediend op: 05-03-2019,
dossiernummer: 1921242

• Touwslag 2
het houden van een loterij
ten behoeve van de
vereniging de Heksenketel
op 29 augustus 2019,
ingediend op: 02-03-2019,
dossiernummer: 1921243

• Touwslag 2
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de
Heksenketel Vakantieweek van
26 tot en 29 augustus 2019,
ingediend op: 02-03-2019,
dossiernummer: 1921244

Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur
Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4191121

Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 45A
het realiseren van een nieuw
overpad tussen het bedrijf
en de openbare weg,
besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4196381

Oudewater
• De Meent 16
het plaatsen van een stalen
schuur in de achtertuin,

besluit: aanvraag ingetrokken,
dossiernummer: OLO4201721

• Touwslag 1
het na brand herbouwen
van een nieuwe Futhut,

besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4197959

• Papenhoeﬂaan 10
het plaatsen van een schuine
kap op een bestaande berging,
besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4214911

• Papenhoeﬂaan 12
het plaatsen van een schuine
kap op een bestaande berging,
besluit: verleend,
dossiernummer: OLO4214965

Oudewater
• Hekendorperweg 39
het schenken van
zwakalcoholische dranken
tijdens het manegefeest op
16 maart 2019,
besluit: verleend,
dossiernummer: 1820828

• Hekendorperweg 39
het organiseren van het
Manegefeest op 16 maart 2019,
besluit: verleend,
dossiernummer: 1820827

• Papenhoeﬂaan 43
het tijdelijk schenken van
zwakalcoholhoudende dranken
tijdens de uitivoering van
musical Ciske de Rat
vanaf 3 tot en met 13 april 2019,
besluit: verleend,
dossiernummer: 1820537

• Papenhoeﬂaan 43
het brandveilig gebruik
van een tent tijdens de
musical Ciske de Rat
van 1 tot en met 15 april 2019,
besluit: verleend,
dossiernummer: 1820536

• Papenhoeﬂaan 43
het organiseren van de
musical Ciske de Rat van
3 tot en met 7 april en van
10 tot en met 13 april 2019,
besluit: verleend,
dossiernummer: 1820535

Agenda

ingediend op: 08-03-2019,
dossiernummer: 1921322

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

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

APV/Bijzondere wetten

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

In het stadhuis, Visbrug 1:
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 19 maart van 14.00 tot 15.00 uur
in het stadskantoor, Waardsedijk 219
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve)
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl
• Boomfeestdag Broeckerpark
woensdag 20 maart 09.00-13.00 uur
• Verkiezing Provinciale Staten en waterschappen
woensdag 20 maart van 19.30-21.00 uur (6 stembureaus)
• Forum Samenleving maandag 8 april om 20.00 uur
• Forum Ruimte dinsdag 9 april om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 19 maart 2019

Genieten in De Wulverhorst dankzij NL DOET
Heel veel mensen uit De Wulverhorst,
Futura en omliggende straten hebben
genoten dankzij NL DOET. Er werden
haren in model gebracht, nagels
gelakt, handmassages gegeven en er
vonden nog veel meer activiteiten
plaats op het gebied van uiterlijke
verzorging. Vervolgens werd er een
prachtige foto genomen van mensen
samen en apart. En sommige verhalen
zijn het waard om verder te vertellen.
Maureen Zonnevylle, activiteitenbegeleidster bij De Wulverhorst, vertelde dat
zij ieder jaar meedoen: "Mensen vinden
het fijn als ze er weer eens leuk uitzien.
En als daar een foto van gemaakt wordt,
is dat natuurlijk helemaal leuk."
Via Facebook was er een oproep gedaan
om te komen helpen en zo'n negen
mensen hadden zich opgegeven. Zo was
Lies van Zuilen bezig het haar van
mevrouw Huffener in model te föhnen

“Ik ben van Ciske gaan houden”
Het is weer tijd voor een grote Oudewaterse productie.
Stichting Treatief Producties brengt in april maar liefst acht keer de musical
Ciske de Rat ten tonele. Ik mocht een repetitie bijwonen.
‘Had ik maar iemand om van te houden.
Twee zachte armen om me heen.’
Ik krijg het maar niet uit m’n hoofd.
Terwijl Ciske het welbekende nummer
niet eens zong tijdens deze repetitie.
De cast zette de kenmerkende sfeer
feilloos neer. De emoties van Ciske, de
Amsterdamse accenten - knap voor
mensen uit Oudewater, de typische
Jordanese sfeer; het was er allemaal.
Het nummer ‘Ik voel mij zo verdomd
alleen’ kwam daardoor als vanzelf in
m’n hoofd.

Fondsen werven

Een grote productie als Ciske de Rat
wordt niet ‘zomaar even’ geproduceerd.
Treatief-voorzitter Ton Mastwijk:
“Dennis (de Groot) kwam naar ons toe:
Mag ik Ciske de Rat doen? We waren

meteen enthousiast, maar wisten ook dat
we dan echt middelen moesten gaan
zoeken. Een productie als deze kost veel
geld, denk alleen al aan de rechten.”
Met de hulp van grote sponsors als
Coop/EMTÉ Heijmans, Cultureel Sociaal
Fonds Mooymans Martens, Lucia Fonds,
Rabobank en Prins Bernhard
Cultuurfonds krijgt Treatief de nodige
middelen bij elkaar. Ciske de Rat wordt
gespeeld!

Hard trainen

Bij Ciske de Rat spelen kinderen een
belangrijke rol. Alle kinderen spelen even
enthousiast als toegewijd. Ze volgen de
aanwijzingen van Dennis goed op. Ton:
“Het is erg leuk om met kinderen te
werken. De wisselwerking is geweldig.
Dennis weet - als onderwijzer - precies

door Ellen van Leeuwen

hoe hij met de kinderen om moet gaan.
Hij is heel enthousiast en tegelijk wordt
er heel hard getraind.”
In de musical Ciske de Rat wordt niet
alleen het verhaal van het jonge straatschoffie verteld. Je ziet ook hoe het
Ciske als man vergaat en hoe hij omgaat
met zijn roerige verleden. Er zijn dus
twee - in dit geval zelfs drie - Ciskes.
Timo (11) en Siep (13) wisselen elkaar
tijdens de avonden af als jonge Ciske.
Siep: “De één is dus eerder klaar en de
ander kan de volgende dag uitslapen.”
Siep geniet enorm van zijn rol. “Het is
een jochie dat veel kattenkwaad uithaalt,
maar hij is ook heel lief. Dat is heel
herkenbaar.” Koen Stekelenburg neemt
met veel liefde de rol van de volwassen
Ciske op zich. Een interessante rol, met
veel wisselende emoties. “Ik ben echt van
Ciske gaan houden.”

en die genoot daar zichtbaar van.
Dochter Simone had Lies gevraagd mee
te doen, maar Simone zelf was er
natuurlijk ook; zij lakte nagels.
En dan stond er ook nog eens een High
Tea op de tafels, met verse smoothies en
allerlei lekkers voor tussendoor.
Voor als er even gewacht moest worden,
stonden er spelletjes klaar. Anita Slootjes
gaf vervolgens bijvoorbeeld een
handmassage aan een blije mevrouw
Kompier. Daniëlle en Rianne, juffen van
OBS Goejanverwelle moeten zeker
genoemd worden, want zij gaven hun
stakingsdag op deze wijze een bijzondere
invulling. Vervolgens werd er een foto
gemaakt door een semiprofessionele
fotograaf: Christine van Straaten.
Maar het mooiste verhaal komt van
mevrouw en de heer Van den IJssel:
"We waren anderhalf jaar geleden
50 jaar getrouwd en zijn daarvoor in de

Ontroerend

Ik mag tijdens de repetitie meegenieten
van de tweede akte. Ik val binnen als
Ciske net veroordeeld wordt tot gevangenisstraf voor het doden van zijn moeder.
De bruiloft van vader en tante Jans wordt
uitbundig gevierd. De bijna-doodervaring
van Ciske, waarbij hij praat met zijn
jongere ik en Betje prachtig ‘Een teken
van leven’ zingt. Het is allemaal even
mooie en ontroerend. Je gaat inderdaad
van Ciske - en alle anderen - houden.
Vanaf donderdag 4 april tot en met
zaterdag 13 april is sporthal de Eiber
omgebouwd tot het Iboma theater.
Vervolgens is in de Coop/EMTÉ-zaal
de musical te bewonderen. Kaartjes
voor verschillende voorstellingen zijn
nog verkrijgbaar, maar wacht niet te
lang…. Kaarten kosten 21 euro en
koopt u via www.treatief.nl/tickets of
bij Coop/EMTÉ Heijmans, Jumbo
Blankensteijn of The Read Shop.

door Aad Kuiper

oudkatholieke kerk geweest, want daar
was ik ooit koster. Daarna zijn we lekker
bij de Chinees gaan eten. Het was een
heel gezellige dag. Maar kort daarna
bleek dat niemand een foto van ons
genomen had. Dat vonden we wel een
beetje jammer. En nu kregen we een
briefje in de bus met een antwoordstrookje, dat we hier welkom waren.
En we komen hier eigenlijk niet zo vaak,
maar nu zei ik tegen mijn vrouw: "Daar
gaan we naar toe". We trekken dezelfde
kleren aan die we toen aan hadden en
laten een foto maken." Zo gezegd, zo
gedaan. Nu staan deze oud-rijkspolitieman en zijn vrouw alsnog in de
prachtige kledij van toen en met dezelfde
sieraden en versierselen, als ze destijds
hadden, prachtig op de foto. Eén van de
fotograaf die ze later krijgen en één voor
in De IJsselbode.
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Dit is nu mogelijk bij uw professionele textielverzorger

Waardevol Wonen
Wassalon De Wit - 0182-517166
Karnemelksloot 84, 2806 BH Gouda

Drie foto’s met daarin de tekst (zie website):
- Sterk
sociaal (fotoinkind
met moeder/vrouw)
Deen
specialist
garageen industriële deuren
- Groen
envoor:
gezond (bouwfoto)
Uw adres
garageen
*
- Veilig
en vrijindustriële
(Foto deuren
binnenstad Utrecht)
elektrische deur- en hekaandrijving
*
* montage, service en onderhoud

en Gezond

n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
Faac
o
o
Cond r,

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

2 e Paasdag

Nieuwe slaapkamer afdeling
met mooie kwaliteit matrassen,
boxsprings & linnenkasten.
ds

186 0

sin

Kies ook voor het gemak van onze ophaaldienst !
Bel ons en wij komen bij u langs. Wij zijn u graag van dienst.

SH 2.0
OW 00
RO m 2
GEOPEND!
OM

Uw complete woninginrichting

sin

€ 15,00

186 0

voor de pri

Mooi gewassen en
gestreken beddengoed!
Wie wil dat niet?

ds

10 kgjs van
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WONEN

GORDIJNEN

VLOEREN

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

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

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

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

Geef geloof een stem in Utrecht

Ad de Regt
CDA nr. 12

Een prettig thuis voor iedereen
- Meer ruimte voor woningbouw.
- Wonen, werken, goede zorg voor
iedereen bereikbaar.
- Behoud van cultureel erfgoed.

De provincie blijft leefbaar
- Warmte en elektriciteit klimaatneutraal
opwekken.
- Boeren en inwoners verbinden, meer
lokaal voedsel in de winkels.

Nu bouwen
voor jong en oud

Veilig door het verkeer

in ons Oudewater !

Veilig Vooruit
IS VERHUISD

Vincent Bos
kandidaat-statenlid
ChristenUnie, nr. 17

- Schoner en stil openbaar vervoer voor
iedereen bereikbaar.
- Betere fietspaden tussen gemeenten:
breder en veiliger.

OPENING
1 MAART
IS VERHUISD

Wilgenweg 42
3421 TV Oudewater

0348 - 567190
info@dewitscooters.nl

OPENING
1 MAART

INKOOP
VERKOOP
Vanaf
maandag ONDERHOUD
1 april
zullen onze werkzaamheden
www.dewitscooters.nl
worden overgenomen door

Wilgenweg 42
3421 TV Oudewater

0348 - 567190
info@dewitscooters.nl

Steenfabriekstraat 30
Gratis haal2861 GR Bergambacht
!
INKOOP
brengservice
06-13036461VERKOOP enONDERHOUD

www.dewitscooters.nl

Stem morgen op Ad de Regt

John Treur

de beste Echte Bakker van ZUID-HOLLAND
Wij zijn weer de beste Echte Bakker van afdeling
Zuid-Holland, en dat willen wij met u vieren …

Win een heerlijke

slagroomtaart!
Hoe? Doe uw kassabon, voorzien van naam en
telefoonnummer, in de speciale doos in de winkel.

Zaterdag 23 maart trekken wij om 15.00 uur
tien winnaars van een heerlijke slagroomtaart.
Deze heerlijke slagroomtaart kan nog
dezelfde dag opgehaald worden in
onze winkel tot 16.00 uur.

Dat laat je toch niet
aan je neus voorbijgaan!
John Treur

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

2019

Beste Echte
ZUID-HO

John Tr

Bakker

LLAND

r
De Echte Baeu
kker

Echte Bakker

sgilde
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VLIST

Doktersassistente Mien van Buren
verlaat huisartsenpraktijk

door Cees Reichard

Na veertien jaar verlaat Mien van Buren Huisartsenpraktijk Haastrecht,
apotheekhoudend. Op 1 januari 2005 is zij hier als doktersassistente komen
werken. Inmiddels heeft zij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zij was voor
de cliënten het aanspreekpunt en velen zullen straks haar vertrouwde en
vriendelijk gezicht achter het loket missen.
Het aannemen van de telefoon vond zij
is."Mevrouw van Buren stelt dat haar
een belangrijk onderdeel van haar werk.
werkzaamheden in principe
"Bij een telefoontje moest ik uitvragen of
ondersteunend zijn aan de huisarts.
een spoedcontact met de huisarts nodig
En dit is tegenwoordig breder getrokken.

Het takenpakket is uitgebreid. "Het is
niet alleen de telefoontjes aannemen en
afspraken maken voor het spreekuur,
maar het behelst meer. Ik mag nu
bijvoorbeeld bloed prikken, bloeddruk
meten, oren controleren en uitspuiten,
zwachtelen en zelfs hartfilmpjes maken.
Ook is het belangrijk dat ik taken heb bij
spoedgevallen. Hierbij mag je
bijvoorbeeld denken aan wondjes
verhelpen enz. Verder heb ik voor de
praktijk diverse werkzaamheden.
Het voorraadbeheer voor de huisarts valt
hier onder en ik moet bijvoorbeeld
zorgen dat er voor de printer materialen
zijn."

Na de pensionering

Na haar pensionering gaat van Buren
genieten van de vrijheid en dat er geen
werkdruk meer is. Ze zal straks veel
buiten zijn om te gaan fietsen, wandelen
en zwemmen. Zij hoopt dan ook wat
meer tijd te hebben voor haar hobby's
zingen, handwerken, puzzelen en lezen.
Haar vertrek is eind deze maand.
Er komt geen receptie, maar men kan,
indien gewenst, met een kaartje afscheid
van haar nemen.
Tot slot wil Mien van Buren stellen dat zij
met veel plezier in de huisartsenpraktijk
gewerkt heeft. "Ik wil iedereen bedanken
voor het vertrouwen dat men in mij
gesteld heeft. Daarvoor mijn hartelijke
dank; ik wens iedereen het beste."

Ontdek hoe je
gelukkiger kan
worden
Op vrijdag 29 maart wordt van
19.30 tot 22.00 uur op Grote
Haven 2 in Haastrecht een seminar
gehouden. Hier krijgt men
waardevolle informatie over hoe je
gelukkiger kan worden. Je leert hoe
je jouw emoties kan sturen, zodat je
kunt bereiken wat je wilt bereiken.
En hoe je doelen gaat creëren die
echt bij je passen, waar je
enthousiast van wordt.
Dit betekent dat je veel meer
duidelijkheid en helderheid krijgt.
Dit seminar wordt gratis
aangeboden door Stefan Straver.
Stefan Straver is Life coach. Hij wil met
zijn coaching het beste uit de mensen
halen. Straver kijkt wat jouw doel is,
vervolgens bekijkt hij wat je echt
tegenhoudt, vaak is dit iets mentaals.
En daarna helpt hij deze barrière weg
te halen, waardoor jij (sneller) kan
bereiken wat je wilt bereiken. Straver:
"Ontdek hoe je in één avond met
bewezen strategieën jezelf een stuk
gelukkiger kan maken. Het is een
inspirerend seminar vol met groei en
zelfontwikkeling."
Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Voor meer informatie naar
www.stefanstraver.nl/events.

vervolg van de voorpagina

Geslaagd Kloosterconcert

Zondag 10 maart jl. organiseerde De Haastrechtse Kring samen met Podium
Oudewater het inmiddels welbekende Kloosterconcert.
Het was een stormachtige, regenachtige middag maar dat had de belangstellenden niet
weerhouden, want de opkomst was enorm groot en de kerk was vrijweg helemaal
bezet. Niet eerder was gekozen voor een koor, maar het optreden van Filomena
Women's Choir was een groot succes. Schitterende stemmen, prachtige solo's en
verrassend dat vanaf verschillende plekken in de kerk werd gezonden. De akoestiek
leende zich prima voor het koor en vooral bij de liederen vanaf het balkon ging het
koor 'voluit'. Onder leiding van de Canadese dirigent Drew Santini werd het een
geweldig mooie middag en tijdens de druk bezochte nabeschouwing in de Refter werd
nog een tijdje gezellig nagepraat en nagenoten.

Toos Groenewegen en Fred Wegman.

Wereldwinkel in
nieuw jasje

De Wereldwinkel in Haastrecht wordt deze maand vernieuwd en aangepast.
Voorzitter Fred Wegman vindt dat dit hard nodig is. Sinds 2000 zit de
Wereldwinkel op de huidige locatie aan de Hoogstraat. Vanaf dat moment is er
weinig aan het interieur gedaan. Wel werden er telkens allerlei uitstallingen bij
geplaatst en kastjes toegevoegd. Hiermee is de winkel onoverzichtelijk en
rommelig geworden.
Wegman: "Twee jaar geleden heeft de
Wereldwinkel een mooie gift gekregen
om de winkel aan te passen. Ondanks
de vele goede intenties is hier tot op
heden niets van gekomen. Het nieuwe
bestuurslid Toos Groenewegen kwam
met goed uit te voeren ideeën. "Met
eigen middelen en de gift gaan we met
hulp van de vele vrijwilligers deze
plannen verwezenlijken."

Frisse uitstraling

De winkel krijgt een frissere uitstraling
en wordt lichter. Er komt een eigen
ontworpen toonbank met ´etalagefunctie´. Dit houdt in dat onder de
glasplaat spullen geëtaleerd kunnen
worden. Verder zullen alle losstaande
kastjes verdwijnen. De winkelverlichting

Ook twee zorgboerderijen in Vlist namen
deel aan NLdoet. Op Zorgboerderij
Holsteinstee Hakkenberg aan de
Oost-Vlisterdijk werd de menkar
gecontroleerd en kreeg eveneens een
onderhoudsbeurtje. Voorts gingen de
vrijwilligers de picknicktafel en bank
monteren. Tot slot werd het erf nog
opgefleurd. Zorgboerderij Vlist aan de
West-Vlisterdijk wilde alles weer voor het
voorjaar klaarmaken. Er waren heel wat
klussen voor deze NLdoet voorbereid.
Marjolein de Haan, managementassistent
vertelt dat bijvoorbeeld de kamers van de
bewoners er weer spic en span uit
moesten gaan zien en de kamers werden
schoongemaakt. De groentetuin werd
gespit, de plantjes gepoot en het grind

op het erf werd verspreid. Ook werd het
hekwerk van de kippenren aangepast.
Jammer vond zij dat het buitenschilderwerk door het slechte weer uitgesteld
moest worden. Marjolein: “ Ik ben erg
blij dat zo veel gemeenteambtenaren,
personeel van De Vries en Verburg en
van de zorg-instelling ASVZ uit Gouda en
anderen, in totaal wel 25 personen, zich
ingezet hebben voor onze zorgboerderij.”
Velen hebben zich op deze winderige
NLdoet-dag verdienstelijk gemaakt.
Er zijn heel wat klussen gedaan en
hiermee is NLdoet in 2019 weer een
groot succes geworden.

wordt vervangen door LED lampen.
Ook zegt Wegman dat alle planken in
een lichte kleur geverfd zullen worden
en de muren worden gewit. De vlag en
gevelbord worden gerestyled.
Veel werkzaamheden zullen zoveel
mogelijk buiten de winkeluren worden
gedaan. Op zaterdagmiddag 23 maart
zal na de winkelsluiting gestart worden
met het ontruimen van de winkel en het
afbreken van de stellingen. Om alles
goed te kunnen realiseren zal de winkel
van dinsdag 26 tot en met donderdag
28 maart gesloten zijn. Op vrijdagochtend 29 maart zal de winkel om half
elf feestelijk worden geopend en daarna
is iedereen welkom om te komen kijken
hoe het geworden is.

Deze week in Concordia
Vrijdag 22 maart om 20.15 uur

Ierse avond

De zorgboerderijen

door Cees Reichard

Vrijdag 22 maart organiseren Theater
Concordia en de Haastrechtse Kring
een Ierse avond met Ierse muziek van
The Assassenachs en troubadour
André Uitgeest. De grote zaal wordt
omgetoverd tot een Ierse pub en er
zijn Ierse hapjes, whisky en bier. Ook
zal er een Ierse-dansworkshop
gegeven worden.
The Assassenachs bestaat uit twee
Schotten en één Groninger. In de loop
van de tijd hebben ze vele pubs, clubs en
folkfestivals in en rond Nederland
aangedaan. Met hun mix van traditionele
Keltische nummers in een eigentijds jasje
(zonder daarbij te veel aan authenticiteit
in te boeten) en het zelfgeschreven
singer-songwriter repertoire van Steve
Dewar, weten ze al bijna twee decennia
een zeer gevarieerd publiek te vermaken.
Bij elk optreden ligt de nadruk op de
passie voor hun dan weer gevoelige, dan
weer opzwepende muziek.
Eind jaren 70 begon zanger gitarist

André Uitgeest aan zijn muzikale
loopbaan. Zeventien jaar lang maakte hij
deel uit van de folkgroep Haddock, die
tot in de Verenigde Staten van Amerika
speelde. Nu al weer achttien jaar lang is
hij leadzanger/gitarist van de
Heemskerkse Ierse folkgroep Dockside.
Daarnaast heeft hij een solocarrière als
troubadour die talloze evenementen heeft
opgeluisterd met sfeervolle muziek.
Kaarten zijn verkrijgbaar via:
www.theaterconcordia.nl of
www.haastrechtsekring.nl of in het
Grand Café Concordia vanaf 17.00
uur of voor de voorstelling aan de
kassa indien de voorstelling nog niet
is uitverkocht (check hiervoor de
website).

Workshop 'Whats App'
Handig communiceren, gratis bellen, foto's sturen met je familie of anderen.
Wat is het, waarom is Whats App zo handig en hoe doe je dat op je Smartphone?
SWOB/V en de bibliotheek leert u er graag meer over op maandag 25 maart van
14.00 tot 16.00 uur in De Vlisterstee te Vlist
Neem uw Smartphone mee! Veel aandacht per cursist! Groepsgrootte maximaal
vijf personen. Verplicht opgeven!
Je kan je hiervoor opgeven via de bibliotheek, tel. 0180-669999 tussen
14.00 en 17.00 uur.

Aanvraagperiode Schoolspullenpas
2019 van start
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden heeft de aanvraagperiode van de
Schoolspullenpas 2019 geopend. Voor kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen kan tot en met 31 augustus deze pas aangevraagd worden.
En deze is te besteden tot en met 31 oktober 2019.
Gezinnen waarvan de ouders een uitkering ontvangen, hoge schulden hebben of
werkend zijn, maar het hoofd amper boven water kunnen houden, kunnen soms wel
wat extra ondersteuning gebruiken. Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden helpt deze
gezinnen met de Schoolspullenpas 2019. Op deze manier kan elk kind mee doen.
De Schoolspullenpas is een betaalpas waar Stichting Leergeld eenmalig een vastgesteld
bedrag op zet. Dit bedrag kan men aan schoolspullen besteden. Bijvoorbeeld
gymkleding, schriften, kaftpapier, pennen of een grafische rekenmachine. Zo beginnen
zij, net als hun leeftijdsgenootjes, het nieuwe schooljaar met een frisse start.
Via de website www.leergeldkrimpenerwaard.nl kan men de Schoolspullenpas 2019
aanvragen.
Op de website www.elkkinddoetmee.nl/voorziening-schoolspullenpas-2019 vindt men
ook een overzicht van de voorwaarden en van de winkels waar de pas te besteden is.
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De stichting VOB beheert twee zwembaden in de
gemeente Krimpenerwaard: zwembad De Loete in Haastrecht
en zwembad Ons Polderbad in Stolwijk.

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

ZWEMLESSEN
Wilt u gebruik maken van zwemlessen voor
Groene Hart Diploma-ABC?

Geef uw kind op via de website of op dinsdag 23 april tussen
13.00 en 18.00 uur op bij het zwembad van uw keuze. Er
geldt een minimum leeftijd: uw kind moet in 2019 de leeftijd
van 5 jaar bereiken. Een zwemabonnement is verplicht bij
deelname aan de zwemlessen.

Kijk voor meer informatie en
lestijden op onze websites.
Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
bestel nu voordelig voor zwemseizoen 2019!

U kunt vanaf NU abonnementen bestellen

www.vlisterbaden.nl

en met
Proﬁteer tot
de
9 april van
prijzen!
voorverkoop

U betaalt online via internetbankieren (iDEAL).

U kunt uw abonnement ook aanschaffen bij de kassa van beide zwembaden op
dinsdag 9 april a.s. tussen 15.00 en 18.00 uur. U hebt de keuze om contant
te betalen of te pinnen. Het abonnement wordt automatisch op uw zwempas
bijgeschreven. Mocht u nog geen zwempas hebben dan kunt u deze de eerste
keer dat u komt zwemmen ophalen.
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

Compleet, goed
betaalbaar

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

• Reparatie en onderhoud alle merken
• APK keurstation
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadeherstel
• Lease service center/ onderhoud lease auto’s
• Airco service

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

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

www.b5beveiligingstechniek.nl

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Angstige herinneringen
na een heftige gebeurtenis!

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

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

Autobedrijf Marcel Eegdeman
www.bertus-service.nl

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

DE IJSSELBODE

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

nt de 7de

verschij
Medio april

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

Evenementenkalender 2019

DE IJSSELBODE

De recreatiekrant is een bewaarkrant tot eind december 2019.
DAAR GA JE
U kunt uw evenement (welke plaatsvindt tussen 1 mei en 31 oktober)
VOOR ZITTEN!
uiterlijk tot en met vrijdag 29 maart insturen naar

@

Recreatiekrant 2019

voor de streek tussen IJssel en Lek
Door opnieuw vele positieve reacties op de Recreatiekrant van
vorig jaar is besloten te werken aan een nieuwe uitgave.
De Recreatiekrant 2019 zal vanaf medio april te verkrijgen zijn
bij veel verspreidingspunten in Het Groene Hart.

om te worden opgenomen in de evenementenkalender.
De Recreatiekrant verschijnt huis aan huis in de gemeenten
Krimpenerwaard, Lopik, Montfoort en Oudewater.
Verder wordt de Recreatiekrant gedurende het gehele seizoen
als meeneem- en bewaarkrant
neergelegd
bij
o.a. de diverse TIP-kantoren,
ekrant
recreati
voor de streek
18
musea, campings en bij een groot aantal
tussen ijssel en lek 20
verspreidingspunten rondom de IJssel.
Oplage: 50.000 ex.
Harmelen

Prinses
Amaliapark

N419

N458

N458

90

Woerden

Nieuwerbrug

34

N228

99

Papekop

Oudewater
Veenweidepark

79

98

Hogebrug

Hollandse IJssel
N228

Hekendorp

inhoud

N207

Benschop

84

N210

12

85

11

9

27
85

26

7 Ontdek landelijk en stoer Lopik
Stolwijk
Hoeven
11 eeuwfeest op boerderij De twee
van Vliet
15 Van Huis te Vliet naar Bisdom
16 Schoonhoven Ziverstad
18 Oudewater: stad vol van magie
zowel in
32 Het is volop genieten
Montfoort
N207

Gouderak

8

Lopikerkapel

N210

54

Haastrecht

Bisdom
van Vliet

16

Polsbroekerdam

34

35

Hollandse IJssel

A2

IJsselstein

N228

14

N204
N228
10

80

82

83

Hollandse IJssel

50

9

29

Hollandse
IJssel

Nedereindseplas

N204

Gouda 41

IJsselweide
Gouda

75

Montfoort

81

93 94
92
91

47

Goudse
Hout

46

42

97

Lange
Linschoten

95

37

De Groene
Wal

Wilhelminakade

Hollandse IJssel

88

96

36

48

er

A2

78

89

N204

49

Noorderhout

A2

N198

A 12

® Drukkerij Heno - Oudewat

Linschoten

Driebruggen

REEUWIJKSE
PLASSEN

45

69

35

Reeuwijk

A 12

44

77

N228

Waarder

De Reeuwijkse
Hout

Reeuwijk
Dorp

Park
Voorn

De Meern

N198

BeWa arKr ant

A 12

32

A 12

10

A 12

70

68

Wijkpark
Molenvliet

Oud-Bodegraven

Doel van de recreatiekrant is het bevorderen van toerisme en recreatie rondom de IJssel,
in het midden van ‘Het Groene Hart’, van IJsselstein, via Montfoort, Oudewater
en Gouda, tot aan Krimpen aan den IJssel en van Woerden tot Schoonhoven.
De recreatiekrant is bedoeld voor toeristen, dagjesmensen, fietsers en wandelaars,
die werkelijk overal vandaan blijken te komen. Maar natuurlijk ook voor de
bewoners van ‘Het Groene Hart’ zelf, het verspreidingsgebied van De IJsselbode,
‘De IJsselstreek’, zodat men wordt geattendeerd op de schoonheid, de gezelligheid
van de diverse kernen, waaronder de ‘magie’ van Oudewater, en de rust in het
groene hart, zowel op doordeweekse dagen, gewone weekenden als op bijzondere
dagen zoals vermeld in de Evenementenkalender.

Leidsche
Rijn

Máximapark

N405

Brediuspark

67

N458

Bodegraven

Thema dit jaar: ‘De GOUDEN PARELS van de IJsselstreek’

recreatiekrant@ijsselbode.nl

Lopik

55

Polsbroek

30
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N210

Cabauw

87
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32

33
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10

Lexmond
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20

Ameide

N210

Schoonhoven

34

LEK
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14

31

57

19

86

Zuiderpark

11

28

13

LEK

Wilige
Langerak

22

Berkenwoude

21

Linschoten als in
evenementenkalender met
meer dan 150 activiteiten
uit de regio
20

24

35

N210

Bergambacht

23

38

N207

35

LEK

66

65

Nieuwpoort Langerak

37

Ammerstol

67

N210

Meerkerk

Groot-Ammers

A 27
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76

68

tiP Oudewater
al meer dan 5 jaar
Het tiP-Oudewater is
en inwoners van Oudewater.
een begrip voor bezoekers
verkennen,
Wilt u Oudewater en omgeving
een ....tip!
ons tiP-kantoor zeker
dan is een bezoek aan

IJsselstadje en voor de
In het bijzonder fraaie
TIP Oudewater een
omliggende plaatsen is
laten onderdompelen
begrip voor wie zich wil
van dit pittoreske stadje
in de historische sferen
natuur in de
en van de rust en de prachtige
omgeving wil genieten.
online beschikbaar is
Naast alle informatie die fysiek
een
via onze site, blijft ook
schakel om al
informatiepunt een belangrijke te voorzien.
onze bezoekers van informatie

ervaar Oudewater
en omgeving

midden in het fraaie
TIP Oudewater vindt u
Met maar liefst 141
centrum van het stadje.
de grootste
monumenten heeft Oudewater
van het Groene Hart!
monumentendichtheid
10 hangt de vlag uit
Bij Leeuweringerstraat
zal een van de
als TIP geopend is. Daar
vertellen wat er
medewerksters u enthousiast valt in Oudewater
beleven
te
en
zien
te
allemaal
en omgeving.
ons stadje
heeft
Oudewater
Voor een dagje
wilt u ook de
meer dan genoeg te bieden,
dan behoort overnachten
omgeving verkennen, of hotel Abrona tot de
in een van de vele B&B’s
mogelijkheden.

Groepsarrangementen
ten

en -activitei
te vinden over
Op de website is veel informatie
groepsarrangementen.
diverse, uiteenlopende
zelfs helemaal naar
Deze arrangementen kunnen
d.
uw wensen worden samengestel
TIP Oudewater een aantal
Maandelijks organiseert
een torenbeklimming,
vaste activiteiten zoals
ek. Wilt u alleen
stadswandeling of stadhuisbezo één van deze
met uw familie of vriendenclub
dan is dat natuurlijk
activiteiten ondernemen
de mogelijkheid
ook
mogelijk. Er bestaat daarnaast
activiteiten te integreren
één of meerdere van deze
medewerksters van TIP
in een arrangement. De iedereen van de juiste
Oudewater willen graag reservering van een
de
informatie voorzien en
verzorgen. Kom langs,
compleet arrangement
uw wensen
op
wordt
mail of bel even en alles
afgestemd en voor u verzorgd.
in time

Lost
de interactieve stadstoer
Bij TIP Oudewater is ook een IPad speel je dit spel
‘Lost in time’ te huur. Op
van Oudewater loopt.
terwijl je door de straten
dit spel overtuigend de
in
Freek de Jonge speelt in
stap voor stap begeleidt
professor die de speler
andere hoofdpersoon,
het reizen in de tijd. Een

probeert de
de jonge hacker Thijmen, De IPad werkt als
geschiedenis te veranderen. zie je steeds waar
een TomTom: op het scherm
plek of
je bent en naar welke historische
Het is een
tijdpoort je toe moet lopen. van 9 tot 14 jaar,
spannend spel voor kinderen
ouders.
maar zeker ook voor hun
tot 3 uur, maar er is
2
ongeveer
duurt
Het spel
zetten tijdens
ruimte om hem stop te
je.
terrasbezoek
een
bijvoorbeeld

oor Grachtenvaert

Walkant
het walkantoor voor
Het TIP-kantoor is ook
het seizoen maakt
de ‘Grachtenvaert’. In
tijden stadsrondvaarten,
‘De Geelbuik’ op vaste
gids de passagiers
waarbij een deskundige
weet te vertellen.
allerlei wetenswaardigheden
reservering en kaartjes
Voor informatie, plaats
of kom langs
kijk op de site van de Geelbuik
op het TIP-kantoor.

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor
van 1 april t/m 31 oktober10.00-16.00 uur;
dinsdag t/m zaterdag van
uur.
op zondag van 11.00 -16.00ter.net
0348-561628 - tip@oudewa

Y www.oudewater.net

INFO: www.ijsselbode.nl

@

recreatiekrant@ijsselbode.nl
Voor redactionele artikelen:

Jacques Zanen,

✆

0348-561818

Voor advertenties en advertorials:

Drukkerij Heno,

✆

0348-561478
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 19 maart 2019

Gecombineerde vergadering forum Ruimte
en forum Samenleving 25 maart 2019
Op maandag 25 maart vergaderen het forum Ruimte
en het forum Samenleving in een gecombineerde
vergadering. De vergadering begint om 20.00 uur
en vindt plaats in het Huis van Montfoort.

Agenda gecombineerd
forum Ruimte/Samenleving

20.10 uur Startnotitie Regionale Omgevingsagenda
Lopikerwaard
Het afgelopen jaar heeft een verkenning
plaats gevonden naar de haalbaarheid van
een regionale omgevingsvisie Lopikerwaard,
de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort,
Oudewater en Woerden en het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
in samenwerking met de Provincie.
De ervaringen, die ambtelijk en bestuurlijk zijn
opgedaan in de afgelopen periode, dienen als
bouwstenen voor ieders lokale
Omgevingsvisie. De startnotitie Regionale
Omgevingsagenda is een eerste aanzet om
hiertoe te komen. De raad wordt voorgesteld
in te stemmen met de startnotitie als
richtinggevend uitgangspunt voor de
vervolgstappen.
20.45 uur Cameratoezicht
Lokaal Montfoort en de VVD willen met het
forum en de burgemeester van gedachten
wisselen over de wenselijkheid van het
inzetten van mobiele camera’s in plaats van
vaste camera’s, waarbij onder meer de
mogelijke ﬁnanciële consequenties aan de
orde zullen komen

21.15 uur Beantwoording vragen vuurwerkoverlast
Naast het verzoek tot verduidelijking van de
beantwoording van vragen over o.a. de inzet
van BOA’s tijdens de jaarwisseling heeft
Lokaal Montfoort eveneens verzocht de
toekomst van het afsteken van vuurwerk in
Montfoort te bespreken. Er is een landelijke
trend zichtbaar om een vuurwerkvrije zone in
te stellen en het afsteken van vuurwerk op
een andere manier te organiseren.

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

Elin van Keeken en Arjo van Dijk:
Stáán voor een veilig en leefbaar
Montfoort en Linschoten
Werken aan veiligheid. Het is één van de kerntaken
van de politie. In aanvulling daarop treedt de
gemeente handhavend op in de openbare ruimte en
- ondersteund door Omgevingsdienst Regio Utrecht
(ODRU) - in de bebouwde omgeving. Inmiddels horen
daar twee nieuwe gezichten bij: Elin van Keeken
(wijkagent) en Arjo van Dijk (Buitengewoon
Opsporingsambtenaar, BOA). Hieronder stellen zij
zich voor en vertellen ze over hun werk en eerste
ervaringen in de gemeente Montfoort.
Hoe zouden jullie jezelf in drie trefwoorden willen
omschrijven?
Elin: “Ik zie mezelf als een doelgerichte aanpakker met
daar waar mogelijk gevoel voor humor”.
Arjo: “Integer, klantgericht en ambitieus: daar herken ik
mezelf wel in”.
Elin, jij bent handhaver van de openbare orde en jij, Arjo,
van de openbare ruimte. Welke werkzaamheden passen
daarbij?
Elin: “Zorgen voor een veiliger Montfoort en Linschoten.
Dat is leidend in mijn werk. Dat betekent vroegtijdig
problemen signaleren en daarnaar handelen.
Als wijkagent zoek ik de samenwerking, zodat alle
betrokken partijen hun eigen rol kunnen pakken. Mijn
taak is dus breder dan die van mijn collega’s die
incidenten afhandelen”.
Arjo: “Een leefbare openbare ruimte. Daar sta ik voor.
Dat betekent dat ik oog heb voor de ‘kleine ergernissen’
van inwoners. Denk aan foutparkeren, hondenpoep en
alcoholgebruik onder de 18.
Hoe werken jullie samen?
Arjo: “We zijn net begonnen, dus onze samenwerking
bevindt zich in een pril stadium. Wel spreken we elkaar
om de drie weken over kwesties waar we tegenaan
lopen. We proberen korte lijnen met elkaar te houden,
zodat problemen snel getackeld kunnen worden”.
Wat maakt jullie vak boeiend?
Elin: “Dat ik aan het begin van de dag niet weet hoe die
eindigt. Het werk is afwisselend. Soms gaat het om
incidenten, soms ook om langlopende zaken. Ook ben ik
erg van samenwerking. Daar leer ik van. Ik ben veel
buiten en overleg alleen als het écht nodig is. Ook is er
ruimte om na een incident nog eens bij mensen langs te
gaan. Dat alles maakt mijn werk erg leuk”.
Arjo: “Het besef bij te dragen aan de leefbaarheid en
veiligheid van de inwoners van Montfoort en Linschoten

maakt mijn werk boeiend. Ik hou ervan om problemen op
een doelgerichte manier op te lossen”.
Het carnaval was voor jullie beiden een grote vuurdoop.
Hoe kijken jullie hierop terug?
Arjo: “Samen met een collega heb ik toezicht gehouden
op een zeer geslaagde optocht. We hebben uiteindelijk
één auto moeten wegslepen. Die stond ondanks de
borden ‘wegsleepregeling van toepassing’ op de route
geparkeerd. Wel viel ons op dat een groot aantal
jongeren onder de 18 alcoholhoudende drank gebruikte.
Volgens een medewerker van het Rode Kruis waren dat
er beduidend meer dan vorig jaar. Onze bevindingen zijn
gerapporteerd binnen de gemeente en worden
binnenkort geëvalueerd”.
Elin: “Eén evenementencoördinator adviseert momenteel
over alle vergunningaanvragen. Dat zijn er inmiddels heel
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Verkiezingen
Provinciale Staten
en Waterschappen
Op 20 maart 2019 zijn er Verkiezingen van de
Provinciale Staten en de Waterschappen
Algemene informatie over de verkiezingen is te vinden
op de websites van de Kiesraad en de Overheid:
www.kiesraad.nl en www.rijksoverheid.nl.

Waar en wanneer kan ik stemmen?

De stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
U mag op elk stembureau in de gemeente Montfoort
uw stem uitbrengen. Neem uw stempas(sen) en
identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
Het stembureau moet de identiteit van de kiezer
vaststellen. Kijk alvast of u een geldig identiteitsbewijs
hebt. Op uw stempas staat het adres van een
stembureau bij u in de buurt.
U bent niet verplicht om daar te stemmen.

Stembureaus

1. Woonzorgcentrum Antoniushof,
Antoniushof 1 Montfoort
2. Sporthal Hoﬂand,
Bovenkerkweg 80 Montfoort
3. Aula scholencomplex G van Damstraat,
G van Damstraat 83 Montfoort
4. School met de Bijbel,
Joop Westerweelstraat 18 Montfoort
5. Heeswijkschool,
Jonker Fransstraat 1A Montfoort
6. Het Wapen van Linschoten,
Dorpstraat 34 Linschoten
7. Cultuurhuis de Brede Vaart,
Laan van Rapijnen 36 Linschoten
Stembureau 1, 2 , 4, 5 en 7 zijn rolstoel toegankelijk
Meer informatie staat op de website van de gemeente:
www.montfoort.nl/verkiezingen

veel. Om die reden wordt de advisering mogelijk een
aanvullende taak van de wijkagenten. Wij kennen ons
eigen gebied en kunnen de veiligheidsrisico’s beter
inschatten. Ik had tijdens carnaval nachtdienst en was
dus niet betrokken bij de optocht zelf. Ook in de kleine
uren was de sfeer prima en op een enkele uitzondering
na iedereen goed aanspreekbaar”.
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Start project Burgerhulpverlening in Montfoort en Linschoten
Op donderdag 14 maart is het project
Burgerhulpverlening officieel van start gegaan in de
gemeente Montfoort. Het project behelst onder
andere een officiële samenwerking tussen gemeente
en RAVU. Ook worden acties uitgezet voor verdere
optimalisering van de zogenaamde Automatische
Externe Defibrillators (AED’s) in Montfoort en
Linschoten. Allemaal ontwikkelingen die in gang zijn
gezet dankzij de inzet van twee
burgerinitiatiefgroepen: Werkgroep Gezond
Linschoten en Buurtcommissie Wulverhorst
Montfoort.

Aanleiding

Elke week worden in Nederland 300 mensen buiten het
ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.
De overlevingskans na een hartstilstand wordt volgens
het AMC Amsterdam aanzienlijk verhoogd wanneer in de
openbare ruimte voldoende AED’s beschikbaar zijn en
gekwalificeerde vrijwilligers binnen 6 minuten ter plaatse
zijn. Als er binnen 6 minuten na een hartstilstand gestart
kan worden met reanimatie en defibrilleren met een AED,
kan het overlevingspercentage oplopen tot 70%.
Regionaal gezien vinden er momenteel zo’n 550
reanimaties per jaar plaats. Bij ongeveer 30% wordt de
reanimatie opgestart met een AED. Dat percentage kan
stijgen als meer AED’s beschikbaar zijn op een plek in de
openbare ruimte zodat gekwalificeerde vrijwilligers er in
geval van nood gebruik van kunnen maken.

Project Burgerhulpverlening

Omdat het vaak langer duurt voordat een ambulance ter
plaatse is, is met het Regionaal Ambulancevervoer
Utrecht (RAVU) de samenwerking gestart in de vorm van
AED Burgerhulpverlening. Burgerhulpverlening houdt in
dat vrijwilligers in een straal van 1 kilometer vanaf het
slachtoffer worden opgeroepen. Ofwel om direct naar het
slachtoffer te gaan, ofwel om een dichtstbijzijnde AED op
te halen.

Samenwerkingsovereenkomst RAVU

RAVU beheert het vrijwilligersbestand en is tevens
verantwoordelijk voor het alarmeren en aansturen van
vrijwilligers bij een melding van hartfalen. Daartoe
hebben gemeente en RAVU een
samenwerkingsovereenkomst getekend. Door de
samenwerking met de RAVU is de gemeente Montfoort
tegelijk aangesloten bij HartslagNu.nl, waardoor alle
AED’s (zowel binnen als buiten accommodaties) en de
vrijwilligers die beschikken over een reanimatiecertificaat
worden aangemeld bij HartslagNu.nl.

AED’s in Montfoort en Linschoten

De twee burgerinitiatiefgroepen hebben in Montfoort en
Linschoten aantallen en locaties van AED’s
geïnventariseerd. Voor zover nu bekend zijn er medio
2019 39 AED’s geplaatst in zowel openbare gebouwen
als in particuliere panden. Acht daarvan zijn 24 uur per
dag, 7 dagen per week bereikbaar. De andere 31 zijn te
vinden in onder andere gebouwen en winkels. Om wel
dekking binnen de zogenaamde 6-minutenzone te
hebben, is besloten vanuit vijf gemeentelijke
accommodaties de AED van binnen naar buiten te
verplaatsen. Het gaat hierbij om het Huis van Montfoort,
sporthal Hofland, sporthal De Vaart, Knopenbad en de
gemeentewerf. Zodra dit is gerealiseerd, worden in de
komende jaren enkele AED’s in de buitengebieden
geplaatst.

Werkgroep Gezond Linschoten en
Buurtcommissie Wulverhorst Montfoort

De twee burgerinitiatieven zijn al langere tijd actief op dit
onderwerp. Binnen project Burgerhulpverlening hebben
zij ook de taak op zich genomen om vrijwilligers te

werven, opleiden en registreren bij de AVU. Wethouder
Rensen is vol bewondering over de twee
initiatiefgroepen: “Zo zie je waar een kleine gemeenschap
groot in is. Afzonderlijk van elkaar is de gemeente medio
vorig jaar door deze twee groepen benaderd. Of we als
gemeente wilden faciliteren binnen het project
Burgerhulpverlening. Natuurlijk willen we dat! Ik vind het
bijzonder om te zien hoe snel het is gegaan. In een paar
maanden tijd hebben we alle AED’s in beeld, weten we
wat nodig is, is er een samenwerking met de AVU, noem
maar op. En dat allemaal in het belang van de
gezondheid van onze inwoners. Hier kunnen we echt
levens mee gaan redden.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie eens op: https://hartslagnu.nl/
of https://stichtinglibel.nl/gezond/gezond-linschoten/.
Ook hebben beide burgerinitiatieven een eigen
Facebookpagina: @gezondlinschoten en @
montfoortAED. Via montfoortaed@gmail.com verlopen de
aanmeldingen voor de reanimatiecursussen.
Vragen over de buurtactie AED en overige zaken kan
tevens via montfoortaed@gmail.com.

Bijeenkomst voor supporters
van een schone omgeving
Velen dragen actief bij aan een schoon Montfoort en Linschoten, vanuit
de Zwerfvuilambassadeurs, Platform Duurzaam of uit eigen beweging.
Ruimt u wel eens zwerfafval op in de Gemeente Montfoort?
Dan nodigen wij u graag uit voor een informele bijeenkomst
op woensdag 20 maart van 19.00 tot 21.00 uur
in het Huis van de Stad, Kasteelplein 5 Montfoort.
Dit als dank voor uw inzet, nadere kennismaking en het verkennen
wat wij verder voor elkaar kunnen betekenen.

Boomfeestdag

Afvalkalender maart 2019

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

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

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Wat een kanjers, deze kinderen van de Hobbitstee!
In alle wind en regen plantten zij op woensdag
13 maart met wethouder Ten Hage bomen bij de
oude steenfabriek (locatie IJsseloord, Willekop in
Montfoort). Maar liefst drie bomen per kind.
Het was namelijk de Nationale Boomfeestdag. Overal in
het land plantten kinderen een boom. Doel van de
nationale dag is meer inzicht, kennis en begrip voor
bomen bij te brengen. Op dit moment doen er jaarlijks
115.000 kinderen mee aan de Boomfeestdag in ruim 79%
van de gemeenten. Zij planten ruim 200.000 bomen ofwel
80 voetbalvelden! Meer info: www.boomfeestdag.nl.
Kinderen van basisschool Het Kompas gaan morgen
(20 maart) aan de slag.

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

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 20 maart 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op 1 april
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Verlengen beslistermijn
• 12-03-2019
(Z/18/120448)
Steenovenweg 14, Montfoort
het oprichten van een
bedrijfsgebouw met kantoor en
bedrijfswoning
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een

bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 11-03-2019
(Z/18/120058)
Haardijk 10, Linschoten
voor het aanleggen van een dam
met duiker.
• 13-03-2019
(Z/19/126562)
Vlasakker 12 Montfoort
gedeeltelijk vervangen kozijn.
• 13-03-2019
(Z/18/121070)
Mastwijkerdijk 116 Montfoort
voor het plaatsen van een tijdelijke
woonunit.

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

wet bestuursrecht (Awb) bekend
dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen
van:
• Jumbo Montfoort
voor het adres:
Julianalaan 2, 3417 GK Montfoort.
De melding heeft betrekking op een
naamswijziging van de inrichting,
er is geen sprake van wijziging van
de aard of omvang van de activiteiten.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker
van team Bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Lentemarkt op 13 april
in stadskern Montfoort.
Verzonden 14 maart 2019.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook
een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,

verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt
worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook
een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Montfoort, 19 maart 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
de burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Toneelgroep Graaf Jan treedt
op met De IJsselzangers
Op 21 en 23 maart kan cultureelminnend Montfoort zijn hart ophalen
bij de gecombineerde voorstelling van
Toneelgroep Graaf Jan en Shantykoor
de IJsselzangers. "Het wordt een
kostelijke avond", aldus Grace den
Houdijker van de toneelgroep.
De avond begint om 20.00 uur met de
voorstelling 'Tussen Kunst en Kitch', naar
het gelijknamige televisieprogramma van
de AVROTROS. "Het is een zogenaamde
eenakter", aldus toneelliefhebster Den
Houdijker. "Dat betekent dat we in een
uurtje tijd op ludieke wijze het bekende
tv-programma naspelen, waarbij
voorwerpen getaxeerd worden.
We hebben zelfs reclame tussendoor",
lacht ze. "Hoe dat eruit ziet, dat moeten
de mensen zelf maar ontdekken."
Na de reclame, waarin lokale
ondernemers uit Montfoort hun waren
aanprijzen, komen De IJsselzangers aan
bod. De avond wordt afgesloten met een
gezamenlijk lied door het koor en de
toneelgroep. Het is niet voor het eerst
dat Graaf Jan optreedt samen met de
IJsselzangers. Met dergelijke samenwerkingen hoopt de groep een boost te
geven aan de bezoekersaantallen, die
volgens Den Houdijker wel teruglopen.
Voor deze avonden hoopt ze op 200 tot
250 mensen per avond, en dat
St. Joseph uiteindelijk uitverkocht zal
zijn. "Mensen hebben ook de mogelijkheid
om deel te nemen aan een zogenaamd
theaterdiner bij het Oude Stadhuis",
vertelt ze enthousiast.

Leden gezocht

Dat het bezoekersaantal terugloopt, komt
volgens Den Houdijker ook omdat
mensen overvoed zijn op dit gebied. "Er
is in deze regio veel te doen. Ook in
Montfoort bevindt zich veel talent", zegt
ze. "Wij zijn naarstig op zoek naar
nieuwe leden voor onze toneelgroep."
Momenteel zijn er 15 mensen lid.
In hoogtijdagen waren dat er meer dan
25. "Vooral mannen hebben we nodig",
laat ze weten. "We hebben nu maar twee
mannen. Jonge mensen willen we ook
aanspreken." Ze roept iedereen op
vooral eens te komen kijken. Het is zo
leuk. Dit is onze passie."

Rood theatergroep

Zelf is ze al ruim 25 jaar lid. Al vroeg had
ze haar hart verpand aan theater.

"Vroeger, toen ik klein was, had ik de
ambitie om de toneelschool in Maastricht
te doen. Mijn moeder stak daar een
stokje voor: 'Jan, dat gaan we niet doen.
Ze is al zo gek'", vertelt ze lachend.
"Ik was heel vrij. Maar bloed kruipt waar
het niet gaan kan.”
In 2015 richtte ze zelfs samen met een
vriendin uit Oudewater Rood
theatergroep op, om haar liefhebberij
zoveel mogelijk te kunnen uitoefenen.

Levendig

Dat de Toneelgroep Graaf Jan straks 75
jaar bestaat, is heel mooi, vindt Den
Houdijker. "Het draagt er ook aan bij dat
we wellicht wat vastgeroest zijn geraakt.
Eigenlijk moeten we meer doen.
We willen de groep zo graag levendig
houden. Dat blijft een uitdaging, ook
omdat we onszelf moeten bedruipen.
We kunnen dus geen 100 euro per
avond voor een regisseur neertellen."
Leden van Graaf Jan betalen zelf mede
daarom ook 110 euro op jaarbasis. "Dat
mogen ze dan nog in twee delen
betalen", zegt Den Houdijker. "Hiervan
moeten we onder andere de huur
voldoen van onze oefenruimte."
De groep heeft naast gemiddeld twee
voorstellingen per jaar ook andere
activiteiten. "Zo benadert de gemeente
ons altijd voor Monumentendag, en ook
voor de Lentemarkt worden we
uitgenodigd. Dat laatste is ook niet iets
wat alle leden van de toneelgroep
durven", zegt ze. "Omdat je dan als typetje
tussen de mensen in loopt, om ze een
beetje los te maken. Dat durft niet
iedereen. Bij 'Tussen Kunst en Kitch'

door Sjoukje Dijkstra

belooft ze zelf als typetje te verschijnen
tussen het publiek. Dat wordt ontzettend
leuk. Gewoon komen dus. Dan kun je
het meemaken."

Repetitie

De leden van de toneelgroep hebben veel
zin in de voorstelling. Bij de repetitie mag
De IJsselbode even meegluren. Tijdens
het spelen van de eerste sketch, wordt er
hard gelachen. De tekst zit er nog niet
helemaal in en de spelers hebben af en
toe even hulp nodig van de souffleur.
"Volgende week is het al de generale.
Opletten mensen." Spannend vinden ze
het wel, maar ze hebben er zin in. "Een
tipje van de sluier? Het wordt echt een
avondje om te lachen!", zegt Den
Houdijker.

Uit de raad van Montfoort
Het eerste agendapunt bij de raad
was de kaderbrief van Ferm Werk.
Een brief waarin verslag wordt
gedaan en verantwoording wordt
afgelegd en nieuw beleid wordt
aangekondigd.
Er is het afgelopen jaar wel het een en
ander bereikt op het gebied van
begeleiding van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt naar werk. Maar dat
betreft eigenlijk alleen mensen die vrij
gemakkelijk weer aan werk konden
worden geholpen, de mensen die daar
meer moeite mee hebben konden voor
het merendeel niet worden geholpen en
nu moet er weer meer geld bij.
Rob Jonkers (Lokaal Montfoort) is van
mening dat Ferm Werk dus eerst maar
eens het extra geld dat vorig jaar is
toegekend daarvoor moet gebruiken.
Het CDA is van mening dat Ferm Werk
een organisatie in beweging is. En dat er
dus moeilijk concrete doelen te stellen
zijn. Het Progressief Akkoord is het
daarmee eens. Het wetsvoorstel
waarmee landelijk voorman Buma van
het CDA dit weekend naar buiten kwam
over verandering van de Bijstandswet
helpt ook niet om concrete doelen te
stellen. Het voorstel van het college om
de kwartaalreportage voor kennisgeving
aan te nemen en Ferm Werk op de
ingeslagen weg te laten voortgaan werd
aangenomen met 12 stemmen voor en
LM tegen.

Moties vreemd
aan de orde van de dag
Voor de duidelijkheid: dit zijn moties
die gaan over onderwerpen die niet
op de agenda van de raad stonden.

Motie 1

Landelijke Opschoondag
Zaterdag 23 maart is er weer de Landelijke Opschoondag.
Ook in gemeente Montfoort wordt deze opruimactie georganiseerd.
Op drie plaatsen in gemeente Montfoort starten we de opruimochtend
om 10.00 uur en hij duurt tot 12.00 uur
• Vanaf de parkeerplaats van het Hofplein in Montfoort
• Vanaf het Doelenplein in Montfoort
• Vanaf de parkeerplaats achter De Vaart in Linschoten
Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.
En uiteraard wacht na afloop een kop koffie/thee.
Aanmelden gewenst! Dit kan bij z.ambassadeurs@gmail.com
of bellen via 06-19468944

Die ging over de urnenmuur. Wel op de
agenda van het forum, niet op die van
de raad. Gezien het feit dat er nog
slechts één nis beschikbaar is op de
Stuivenberg verzochten IBML, CDA en
VVD het college met een voorstel te
komen. Wethouder Verhagen zegde toe
nog dit najaar met een voorstel te
komen.
De motie werd met 13 stemmen voor
en 1 tegen (SGP) aangenomen.

Motie 2

Ingediend door LM. Deze motie ging
over het pand Kasteelplein 4. Dit pand
is nu nog in gebruik van tandartsenpraktijk Vink en komt door de

door Elly van der Neut

verhuizing van deze praktijk binnenkort
vrij. Lokaal Montfoort draagt het college
op om het pand niet te verhuren of te
verkopen voordat de raad een besluit
heeft genomen over de vestiging van
bibliotheken in Montfoort en Linschoten
en met een raadsvoorstel voor de
vestiging van volwaardige bibliotheken.
En wel nog voor het zomerreces.
De raad reageerde verdeeld. Men vond
de motie sympathiek maar voorbarig en
wil eerst weten wat het allemaal gaat
kosten. De wethouder zegt dat er nog
tijd genoeg is om te beslissen.
Deze motie wordt verworpen met
11 stemmen tegen en 3 voor
(SGP en LM).

Motie 3

Deze ging over woningbouw in kleine
kernen en werd ingediend door VVD,
SGP en CDA en LM en spreekt uit dat
de provincie op de hoogte moet worden
gebracht van de zorgen van Montfoort
over het gebrek aan ruimte binnen de
oude contouren. Eventuele uitbreiding
hiervan moet gepaard gaan met
landschappelijke verbetering en in
samenspraak met de provincie worden
gedaan. Wethouder Verhagen werd heel
blij van deze motie en raadde deze aan,
zodat hij een handvat heeft om met de
provincie te onderhandelen. Progressief
Akkoord en D66 waren niet voor het
verruimen van de rode contouren en
stemden tegen, de rest was voor.
Wethouder Verhagen neemt het mee
naar de provincie.

Motie 4

Lokaal Montfoort heeft geconstateerd
dat het Doelenplein op dit moment
wordt gebruikt voor het neerzetten van
containers en dat vrachtwagens met
bouwmaterialen er parkeren LM
verzocht om handhaving van het
parkeerverbod en plaatsing van hekken.
De overlast is er omdat Groen-West in
Keizerrijk woningen aan het renoveren
is en zal binnen afzienbare tijd ook weer
voorbij zijn. Eventuele schade wordt
hersteld, want het zou jammer zijn als
het Doelenplein niet meer aan zijn doel
zou beantwoorden. Dat was het
antwoord van de wethouder op deze
motie, die het niet haalde. Alleen LM
stemde voor, de rest van de raad vond
het een motie voor de verkiezingsbühne.
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Ondernemers uit de regio

BESTRATINGSMATERIALEN
& TUININRICHTING

John Treur,
de ’Beste Echte Bakker
van afdeling Zuid Holland’
John Treur, de Echte Bakker in Oudewater is voor het derde jaar op rij de
’Beste Echte Bakker van afdeling Zuid-Holland’ geworden. De titel wordt
toegekend aan de Echte Bakker van de regio, die het beste scoort in de
combinatie van de winkelbeoordeling en de productkwaliteit.

ZATERDAG 23 MAART
OPEN DAG = ACTIE DAG!
Op zaterdag 23 maart is iedereen welkom om een inspiratievolle
lente in te luiden bij de open dag van Tebi. Wij bieden ook een
aantal scherpe acties en een groenshow van Ivo Putman!

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Locatie: Krekenburg 8, Montfoort
Tijd:
07.30 tot 15.00

Productkwaliteit staat hoog in het vaandel bij het Echte Bakkersgilde. Alle aangesloten
bakkers hebben een eigen bakkerij waar ze hun producten zelf maken. Door het jaar
worden, door onafhankelijke keurmeesters van het Nederlands Bakkerij Centrum,
zeventien producten onaangekondigd uit de winkels van de Echte Bakkers gehaald en
gekeurd. De punten tellen mee voor de titel Beste Echte Bakker evenals de scores van
de vier productcompetities.

Uitmuntend cijfer

Ook alle winkels van de Echte Bakkers zijn de afgelopen periode door onafhankelijke
inspecteurs beoordeeld op 58 punten in elf categorieën. Daarbij is scherp gelet op de
uitstraling en aantrekkingskracht van het pand en de effectiviteit van de ingezette
reclame en communicatiemiddelen. De winkel in Oudewater werd beoordeeld met een
9.5 een uitmuntend cijfer dat meetelt voor de titel.

Scherp op details
John: “We zijn heel blij met deze prijs! Het hele jaar door zijn we alert op de productkwaliteit. We keuren producten samen met de bakkers en bespreken wat beter kan.
Het gaat meestal om details die het verschil maken en daar moet je scherp op blijven.”

Prettige sfeer

Dé bekende tuinman van
De Grote Tuinverbouwing
op SBS6 gaat laten zien
hoe groen te combineren is
met tegels. Dit doet hij in
twee groenshows:

* Van 10.30 tot 11.15 uur
* Van 12.30 tot 13.15 uur
Of je nu alleen komt
of met het gezin, aan
iedereen is gedacht!
Er is een springkussen
voor de kinderen en er
staat goede koffie klaar
voor de ouders.

*

Seam tegel grijs en antraciet

*

Betontegel Nero Zwart

*
*

Paola: “Dat geldt eigenlijk ook
voor de winkels. Naast dat we
kwalitatief goede producten
verkopen, zorgen we er ook voor
dat klanten in een prettige sfeer
kunnen kijken, proeven en
kiezen. We adviseren als het
nodig is over ingrediënten en
allergenen”
In de winkel van John en Paola
in wordt het feestje gevierd met
de klanten en is voor iedereen
iets lekkers te proeven, en deze
week maken alle klanten kans
op één van de tien heerlijke
slagroomtaarten welke verloot
worden.

60 x 60 voor € 19,95 per m2
50 x 50 x 4 voor € 14,95

Oprit wildverband zwart

verschillende maten voor € 19,95 per m2

Restpartijen voor kleinere prijzen

We hebben verschillende aanbiedingen:
* Gardenlux

12 volt
buitenverlichting
50 % korting

* K&S Buitenlampen
230 volt opruiming

Bovenstaande aanbiedingen zijn alleen geldig op 23 maart.

Graag tot dan!
vervolg van de voorpagina
Twee weken terug werden bovendien twee beelden van de naastgelegen school de Fontein gestolen.
Een van die beelden was ook afgezaagd bij de sokkel.
Van kunstenaar Gabriël Sterk is het niet het eerste beeld dat ontvreemd werd. In 2014 werd zijn beeld
‘Het Fjordenpaard’ uit Breukelen van de sokkel getrokken en meegenomen. In de zomer, datzelfde jaar,
werd ook ‘het Veulen’ uit Delden gestolen. Dit laatste beeld lijkt veel op het paardje dat jarenlang het
schoolplein sierde van de Graaf Jan van Montfoort school. Het goede nieuws is dat dit beeldje kort na
diefstal weer terug is gevonden. “Laten we de hoop dus maar niet opgeven”, zegt Bouwmeester.
“Misschien komt het paardje nog terug.”

Reactie kunstenaar

Ook kunstenaar Gabriël Sterk reageert vanuit zijn woonplaats in Frankrijk verslagen op het nieuws.
Hij geeft ook aan hoe zinloos de diefstal is, want, zo laat hij weten: “Het veulen weegt ongeveer 80 kg.
Het is erg moeilijk om het op een kunstveiling te verkopen (ook buiten Nederland). Daarom zal het
beeld waarschijnlijk opgezaagd als schroot verkocht worden en weinig opbrengen!” Brons en koper
leveren momenteel op de markt 4 euro tot 4,40 op per kg. Voor het paardje zou dat betekenen dat het
‘slechts’ 320 euro zou opleveren. Om die reden wil Sterk heel
graag 2.000 euro bieden aan ‘de eerlijke vinder’, al zou de dief
daarmee tot inkeer komen. Volgens Sterk is het paardje zelf altijd
nog meer waard dan dat… “Ik zou het veulen terugkopen als het
me voor die prijs wordt aangeboden. Het is een beeld dat ik graag
terug zou hebben. Zelfs als de school of de gemeente het beeld niet
verzekerd hebben, vind ik het niet zo slim dat ze zelf niet direct na
de diefstal een vindersbeloning hebben uitgeloofd. Hopelijk is het
niet te laat dit alsnog te doen. De brons gietkosten vandaag de dag
zijn al veel meer dan 2.000 euro waard.”

Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte
Industrieel
Verlichting
Kleingoed

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

www.vlistbrocante.com

Since’04 viert feest!

Since’04 bestaat vijftien jaar! Op 20 maart 2004 opende Pia
Vlasman, samen met dochter Liza Middelman de winkel aan
de Markt in Oudewater. Inmiddels is de winkel alweer
anderhalf jaar gevestigd in de Leeuweringerstraat. Since’04
viert haar jubileum deze week met mooie acties!

since'04
jeans, fashion, shoes and more
M .W e s t z i j de 1 | O u de w a t e r | 0 3 48 - 568 8 44
H o o g s t r a a t 24 | M o n t f o o r t | 0 3 48 - 467 1 0 7

Lachend bij de foto die vijftien jaar geleden in De IJsselbode stond vertelt Liza over de
openingsweek. “Onze coupeuse had een dobbelsteen gemaakt voor de openingsweek. Klanten
mochten daarmee dobbelen voor korting. Heel hip vonden we dat toen.” Pia en Liza hadden de
winkel met veel zorg ingericht - heel hip en fleurig. Té hip volgens Liza. “De winkel oogde te jong.
We trokken daarmee vooral een jonger publiek. De planken hebben we al gauw weer overgeverfd.”
Vijftien jaar later geen felle kleurtjes meer in de winkel. De ruime winkel heeft een rustige,
industriële uitstraling. Met kleding voor iedereen en een enthousiast team. Since’04 is klaar voor
de komende vijftien jaar. Eigenaar Joost Middelman: “We hebben een roerig jaar achter de rug.
Uiteraard door de verhuizing en ook was er veel - natuurlijk
- verloop in ons vaste team. De afgelopen maanden
hebben we samen hard gewerkt. Er staat weer een
ijzersterk team in de winkel.”
Persoonlijke aandacht is volgens Joost het toverwoord van
Since’04. Hij en alle meiden die in de winkel staan willen
hun klanten graag echt kennen om te weten van welke
kleding ze blij worden. Joost: “We willen in de toekomst
ook graag kledingboxen aanbieden. Dat zullen voornamelijk
mannen aantrekkelijk vinden. Als zij doorgeven wat ze
mooi vinden, stellen wij een pakket samen. Makkelijk toch?
Personal shopper nodig? Ook dat kan bij ons. Loop even
binnen of mail ons voor een afspraak.”

Het is de hele week feest bij Since ‘04 met veel
mooie acties - zie de advertentie.
Since ‘04 in Montfoort viert het feestje mee, net als
Bolero en Concepts. Want wie jarig is, trakteert!
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“Wat jammer dat jullie weggaan, maar waar zitten jullie eigenlijk?”

De Wereldwinkel en
VVV Montfoort gaan dicht

Montfoort en Linschoten
aangesloten bij Hartslagnu.nl
“Handelen is altijd de beste optie
bij een hartstilstand”

Nu de overeenkomst tussen de Ravu
(regionale ambulance voorziening
Utrecht) en gemeente is getekend, is
de gemeente Montfoort/ Linschoten
aangesloten bij Hartslagnu.nl. “De
volgende stap? Zoveel mogelijk AED’s
en burgerhulpverleners”, aldus Dolf
van den Berg van Gezond Linschoten.
Afgelopen woensdag was het officieel
tekenmoment, waarbij de overeenkomst
tussen de gemeente en Ravu werd
ondertekend. Tegelijkertijd met de
ondertekening werd de nieuwe AED bij
de molen ‘De Valk’ op feestelijke wijze
‘geopend’. Een select en genodigd
gezelschap was hierbij aanwezig.
De overeenkomst houdt in dat Montfoort
en Linschoten nu officieel zijn aangesloten
bij Hartslagnu.nl. Dit is het
oproepsysteem dat ingezet wordt bij een
reanimatie om burgerhulpverleners in te
zetten.
Het belang om aangesloten te zijn bij dit
systeem is groot, zo benadrukken Dolf
van den Berg en Femke den Hartog.
Den Hartog zet zich namens de
werkgroep buurtcommissie Wulverhorst
in om samen met de werkgroep Gezond
Linschoten de gemeente ‘hartveilig’ te
maken. Van den Berg licht toe waarom
aansluiting bij Hartslagnu.nl van levensbelang is: “Bij een reanimatie wordt 112
gebeld. Dan rukken er twee ambulances
uit. Tegelijkertijd worden brandweer en
politie en burgerhulpverleners die in de
buurt zijn, opgeroepen.” Den Hartog
zegt: “Zou de gemeente niet aangesloten
zijn bij de Ravu, dan worden burgerhulpverleners ook niet opgeroepen. Om de
aanwezige AED’s optimaal te kunnen
gebruiken op het moment dat het echt
nodig is, kunnen we niet zonder burgerhulpverleners, die dan ook oproepbaar
moeten zijn.”

Reanimatie cursus

“Doordat de aansluiting bij Hartslagnu.nl
een feit is, komt alles in een stroomversnelling”, zo laat Den Hartog weten.
5.150 flyers werden er gedrukt en
verspreid door vijftien vrijwilligers bij
mensen uit Montfoort en Linschoten.
Hierin worden de mensen opgeroepen
om deel te nemen aan de reanimatie
cursussen, die in Montfoort wordt
gegeven door Mark Schelvis van
Edumedic en in Linschoten door Job Ros
van BRN Brandbeveiliging. “Zonder hen
zouden we geen mensen kunnen
opleiden”, zeggen zowel Van den Berg
als Den Hartog. “We zijn erg dankbaar
voor hun bijdrage.”

24 uur beschikbaar

Een volgende actie van de werkgroepen
is ook om bedrijven op te roepen hun
AED’s 24 uur beschikbaar te maken.
Een nieuwe AED inclusief kast en
pincode kost ruim 1.600 euro. Den
Hartog vertelt: “In Montfoort hebben we
zes AED’s die 24 uur per dag bereikbaar
zijn. Er hangen 28 AED’s in panden.
Die zouden ook beschikbaar moeten
zijn.” Hetzelfde geldt voor Linschoten,
vertelt Van den Berg: “Hier hangen tien
AED’s binnen. Drie AED’s zijn buiten
altijd beschikbaar. Als al deze AED’s
buiten komen te hangen, komen we al
dichter in de buurt van goede dekking
binnen de zogenaamde 6-minuten zone.”
Om wel dekking binnen de zogenaamde
6-minutenzone te hebben, is besloten
vanuit vijf gemeentelijke accommodaties
de AED van binnen naar buiten te
verplaatsen. Het gaat hierbij om het Huis
van Montfoort, sporthal Hofland,
sporthal De Vaart, Knopenbad en de
gemeentewerf. Zodra dit is gerealiseerd,
worden in de komende jaren enkele
AED’s in de buitengebieden geplaatst.

AED centraal punt

Bij Vlooswijk in de wijk Wulverhorst

door Sjoukje Dijkstra

hangt nu ook een AED op een centraal
punt, nadat hij op succesvolle wijze
hiervoor een inzamelingsactie startte.
Vlooswijk en de andere leden van de
werkgroepen zeggen blij te zijn dat ze
zoveel bereikt hebben in een korte tijd.
Wat ze vooral willen, is kunnen helpen,
als het zover zou komen. Vlooswijk
vertelt: “De misvatting is dat mensen
denken dat ze bij reanimatie schade
berokkenen. Niet weten wat je kunt
doen, is in zo’n situatie veel erger.
Tegenwoordig is de richtlijn om al te
beginnen met reanimeren als iemand
niet aanspreekbaar is en geen (normale)
ademhaling heeft. Mede daardoor is het
slagingspercentage in Nederland een stuk
groter. 112 bellen en handelen, dat is
altijd de beste optie.”

Wanneer mensen hun reanimatie
certificaat hebben behaald kunnen zich
aanmelden bij hartslagnu.nl om zich
aan te melden als burgerhulpverlener.
Dan kunnen ze de app van Hartslagnu.
nl downloaden of zich aanmelden via
de website. Hier kun je aangeven
wanneer je werkt en thuis bent. Je zou
ook je locatie bekend kunnen maken
door gps. Dan wordt je opgeroepen,
op basis van je locatie.
Meer informatie over cursussen in
Montfoort: https://www.facebook.
com/montfoortAED
Meer informatie over cursussen in
Linschoten:
www.stichtinglibel.nl onder ‘gezond’
of https://www.facebook.com/
gezondlinschoten
Op www.aedinlinschoten.nl en www.
aedinmontfoort.nl is zichtbaar waar de
AED’s hangen in Montfoort en
Linschoten.

Ooit begon de Wereldwinkel als
een kraam bij het Oude Stadhuis.
In 1997 kreeg de Wereldwinkel
een eigen onderkomen.
Na 22 jaar staat de winkel vol
duurzame cadeaus en snuisterijen,
die ook dient als toeristisch
informatiepunt, op het punt om
de deuren voorgoed te sluiten.
“Dat is met een zwaar hart, maar het is
niet anders”, zo laat voorzitter Ans van
Vliet weten die zich al 12 jaar als
vrijwilliger voor de Wereldwinkel inzet.
Dat het na Daags (voorheen Blokker) en
ZigZag al de zoveelste winkel is op het
rijtje dat dichtgaat in Montfoort, weet ze
wel te verklaren. “Veel van de
producten, waarmee we ons vroeger
onderscheidden op fair trade gebied,
worden tegenwoordig ook in de
supermarkt verkocht.” Vrijwilliger
Margriet den Hartog die ook sinds jaar
en dag enkele dagdelen per week de
winkel runt, vertelt: “Veel mensen
kopen de cadeautjes tegenwoordig op
internet.” Beiden zijn van mening dat
het ook niet heeft geholpen dat de
apotheek, die tot 2008 in de
Keizerstraat gevestigd was, verhuisde.
“De loop was daarmee uit de straat.”
Den Hartog voorspelt: “Als het zo
doorgaat wordt Montfoort een slapende
stad.” Gevraagd naar wat de gemeente
Montfoort kan doen om dit te
voorkomen, geven ze beiden aan dit niet
te weten.

Van VVV informatiepunt

Nu de Wereldwinkel de deuren sluit,
hebben toeristen die Montfoort
aandoen, straks ook geen plek meer
waar ze hun informatie kunnen halen.
Mede, omdat het VVV informatiepunt
dat sinds 2006 gevestigd in de
Wereldwinkel, dan ook verdwijnt. “De
gemeente is er alles aan gelegen wel een
informatiepunt te openen voor
toeristen”, meent Van Vliet. Zij zit in het
kernteam van de gemeente Montfoort
om Montfoort beter op kaart te gaan
zetten. “ Ooit zeiden medewerkers van
de gemeente dat mensen toch alles van
internet halen. Toch zijn er zeker nog
toeristen die bij ons binnenkomen voor
wandelroutes, kaarten, informatie over
de omgeving en wat er hier te doen is.”
Dit laatste gebeurt vooral tijdens het
hoogseizoen tussen juni en september.
In totaal komen er naar schatting van de
vrijwilligers dan toch ruim 150 mensen
binnen voor informatie.” Dat de
gemeente er van alles aan doet om de
toestroom van toeristen te verbeteren,
en dan tegelijkertijd die stroom van
toeristen niet van informatie zou willen
voorzien, dat gaat er bij Van Vliet niet
in. “Begin april zullen we hierover
vergaderen. Dan weten we meer.”

VVV niet gratis

Wordt u burgerhulpverlener?
Montfoort en Linschoten 'hartveilig'

'Het kan je buurman zijn of jouzelf overkomen.' Juist die gedachte drijft de
mensen uit de werkgroepen Gezond Linschoten en Buurtcommissie Wulverhorst
om zoveel mogelijk burgers te mobiliseren om burgerhulpverlener te worden,
en te leren reanimeren.
Irene de Vries zet zich mede om die
reden ook in voor Montfoort/ Linschoten
'hartveilig'. Bij haar was het echt een
buurman van een paar huizen verderop
die zij moest reanimeren, terwijl ze op
dat moment nog weinig van reanimeren
wist. Haar BHV (Bedrijfshulpverlening)
had ze op zak, zo geeft ze aan. "Dat had
ik niet bijgehouden." Haar man deed
borstcompressies. Ze haalden mij erbij
om te helpen. Het ging echt als in een
film. Binnen no time was de ambulance
er en stonden er tien hulpverleners. Toen
ik hem uiteindelijk zag weggaan, dacht
ik: 'Dit komt nooit meer goed.' Daarna is
hij geopereerd en is hij toch weer
bijgekomen en is hij uiteindelijk goed
hersteld ." Naderhand heeft ze hem nog
wel eens zien lopen en dat is dan toch
echt bijzonder. "Het is zo onwerkelijk",
geeft ze aan. Tegelijkertijd is ze dankbaar
dat ze mee heeft mogen helpen om zijn
leven te verlengen. "Als ik hem zie, is dat
wel wat ik voel."

Oproep burgerhulpverleners

Vanuit de werkgroepen werden
afgelopen week meer dan 5.150 flyers
door 15 vrijwilligers bezorgd. Deze week
op 20 maart is er een cursus in
Linschoten, op 4 april is dan de
eerstvolgende. In Montfoort zijn er
cursussen op 13 april en 11 mei.
Deze data zitten bijna helemaal vol.
De flyers dienen om burgerhulpverleners
op te roepen. "Het is zo belangrijk", zegt
Van den Berg. Hijzelf overleefde kanker
en moest tijdens zijn ziekte ook
gereanimeerd worden. Juist daarom wil
hij persoonlijk wat nuttigs doen. "Zoveel
ik kan in ieder geval. Voor hem is het
een belangrijk onderwerp, want, zo zegt
hij: "Ik wil niet toekijken als iemand een
hartstilstand krijgt. Dan wil ik helpen.
Al zou iemand dan overlijden, dan heb ik
in ieder geval mijn best gedaan."

"Toen kwam de AED"

Dat beamen andere leden van de
werkgroep. Den Hartog heeft net als
Irene de Vries ervaring met reanimeren.
Alleen was het bij haar in Cityplaza
Nieuwegein. Voor haar ogen viel iemand
op de grond. Ze was op dat moment met
haar zus. "Omstanders legden hem in
een stabiele zijligging, en ik hoorde hem
gaspen. Op het moment dat ik twijfelde,
werd hij blauw. Mijn zus heeft toen
beademd, ik heb gereanimeerd. Toen
kwam de AED. Die heb ik opgeplakt.
Die gaf signaal tot schokken, dat heb ik
gedaan."

Zelfvertrouwen

Zelf verwachtte ze niet dat ze zou
handelen. "Ik dacht dat ik zou
wegrennen, maar door dat voorval weet
ik nu: als er iets gebeurt doe ik wat.
Ik weet daarbij ook dat er geen garantie
is dat het altijd goed zal gaan, maar ik
weet dat ik kan handelen. Dat komt in dit
geval ook doordat de trainer het geluid
van het gaspen had voor gedaan. Zo gaf
de cursus me de kennis, maar ook het
zelfvertrouwen om gewoon te kunnen
doen."
"Daarom is de cursus ook zo belangrijk",
zegt Peter Vlooswijk die zelf op
De Wulverhorst in Montfoort succesvol
initiatief nam tot een AED campagne.
Nu hangt er een AED op een centraal
punt in de wijk die 24/7 beschikbaar is.
"De AED-bezetting kan beter, maar het
hete hangijzer is op dit moment de
burgerhulpverleners", zegt hij. "We willen
zoveel mogelijk mensen opleiden."
Hij benadrukt dat, in het geval een
burgerhulpverlener betrokken raakt bij
een reanimatie, er altijd nazorg wordt
geboden. Zo is het mogelijk om
naderhand te bellen met de infolijn Hart
en Vaten en wordt aangeraden om
vooral over de ervaring te praten. "Dat is

ook wel nodig", denken zowel Den
Hartog als De Vries. Erover praten heeft
hen erg geholpen. De Vries benadrukt
daarbij dat zo'n moment van verwerking
voor degene die reanimeert maar van
korte duur is: "Het 'slachtoffer' kan
naderhand hopelijk een heel leven
verder."

Bedankt!

De Vries en Den Hartog werden
naderhand op de hoogte gesteld over de
toestand van de slachtoffers. "Ook dat
draagt bij aan de verwerking", denken ze.
"Anders dan blijft het een eeuwig
afvragen: hoe is het nu met…?
In verband met privacy wetgeving zul je
dat wellicht normaal gesproken nooit
horen", zegt De Vries. Den Hartog
vertelt dat zij meeging in de ambulance
om de vrouw van het slachtoffer te
ondersteunen. Naderhand kreeg ze via
zijn dochter te horen dat het goed was
gekomen. "Toen is het contact
verwaterd, totdat ik hem afgelopen
maand tegenkwam."
"Ik zag hem gewoon zitten op een
rollator bij de lift, en kreeg bijna een
hartverzakking. Ik schrok zo dat ik even
een winkel in vluchtte, maar liep
uiteindelijk toch naar hem toe. 'Weet u
nog wie ik ben?', vroeg ik. 'Ik heb u drie
jaar geleden geholpen toen u bent
gevallen.' Op dat moment ging de lift net
open. Voor hij erin stapte, pakte hij mijn
hoofd en drukte drie kussen op mijn
wangen. Ik moest daarbij echt huilen.
Dat was best een mooi moment.
'Bedankt', zei hij. Die dag kon mijn dag
niet meer stuk. Hij is het levende bewijs
dat reanimatie werkt. Die man leeft nu al
drie jaar langer."

Volgens Van Vliet hoeft het niet per se
een VVV te zijn, die zal dienen als
informatiepunt. “Kijk naar het voorbeeld
van Oudewater, waar ze TIP (Toeristisch
Informatiepunt Punt Oudewater) hebben
geopend.” Dit hebben ze volgens haar
en Den Hartog niet voor niets gedaan.
“Landelijk heeft de VVV veel te zeggen
over het imago van VVV toeristische
informatiepunten”, zegt ook Den
Hartog. “Eigenlijk verwachtten ze van
ons ook dat we de winkel in wit/blauwe
kleuren verfden, maar dat hebben we
niet gedaan. Onze voordeur hebben we
wel blauw geverfd om de VVV tegemoet
te komen”, zegt ze met een ondeugende
lach.
Van Vliet vult aan: “Het is bovendien
heel prijzig. Als je het VVV logo op een
vlag wilt voeren, betaal je daarvoor. “Ik
weet niet precies hoeveel het was, maar
het is geen klein bedrag.”
Het overkoepelend VVV punt in
Woerden, waar ook Montfoort onder
valt, betaalt volgens haar de volledige
licentie; dit was ooit 5000 euro op

door Sjoukje Dijkstra

jaarbasis voor het lidmaatschap.
“Iedereen denkt dat VVV-lidmaatschap
gratis is, maar dat is niet zo.”
Begin april zal er een vergadering zijn
met het kernteam en de gemeente, zo
geeft ze aan. “Dan gaan we nadenken
over de toekomst van een toeristisch
informatiepunt. “Op 13 april is de
laatste verkoopdag, en op 30 april moet
de Wereldwinkel er officieel uit zijn.”
Terwijl ze dat vertelt, komt er net een
klant de winkel in. “Of ze ook cacao
hebben?” “Nee, dat verkopen we niet
meer, want dat werd nauwelijks
verkocht”, aldus Den Hartog.

Jammer

Zij vertelt dat de Wereldwinkel nog best
veel vaste klandizie heeft. “Die mensen
vinden het echt heel jammer dat we
dichtgaan”, zegt ze. “Helaas is het
gewoon niet druk meer. In februari
waren er acht van de 25 dagdelen
diensten zonder dat er een klant geweest
is. Dan zit je dus als vrijwilliger soms een
hele ochtend/ middag voor niks.
Daardoor krijg je ook geen vrijwilligers
meer, want het is niet leuk om de hele
ochtend te wachten op gemiddeld één
klant.” “Toch hebben we het altijd met
veel plezier gedaan”, zegt Van Vliet.
“Jouw bijdrage daarin was ook heel
waardevol”, zo zegt ze tegen Den
Hartog, die daarop spontaan bloost.
Beide dames zwaaien enthousiast naar
iemand die voorbij komt. “Zwaaien doen
we wel”, lachen ze. Sinds de
aankondiging van sluiting komen er
gemiddeld wel meer mensen in de
winkel. Van Vliet vertelt: “Een van de
mooiste reacties was een tijdje geleden.
Toen kwamen er twee kinderen in de
winkel, die altijd van hun moeder een
lijstje mee krijgen van cadeautjes die ze
kunnen kopen. ‘We gaan nu nog even
kijken wat we nodig hebben hoor’,
zeiden ze.” Dat er mensen komen om
voor de uitverkoop begint, op die
manier een hart onder de riem te
steken, kan ze erg waarderen. Minder
leuke reacties krijgt ze ook: “Het meest
bizarre vond ik de opmerking: Wat
jammer dat jullie weggaan, maar waar
zitten jullie eigenlijk?”
Met de Wereldwinkel verdwijnt er een
heel stuk geschiedenis uit Montfoort.
Den Hartog weet nog goed hoe de
locatie hiervoor eruit zag. “Dat was dat
pandje aan de overkant. Daar
gebruikten we grenen kasten om de
spullen in weg te zetten. Er waren twee
ruimtes en een nis.” De vrijwilligsters in
hart en nieren genieten zichtbaar als ze
herinneringen ophalen aan vroeger. “Ik
was al klant van de kraam, toen die voor
het Oude Stadhuis stond”, zegt
Van Vliet. “De VVV zat toen onder het
Oude Stadhuis.”
“Vroeger verkochten we koffie en thee
achter in de katholieke kerk. Daarvoor
waren het Coby en Jacques van Velzen
die met de bakfiets op bestelling koffie,
thee en zoetwaren wegbrachten.
Zij deden dat vanuit hun huis.” “Op het
plein voor het Oude Stadhuis was het
ook een paar winters te koud om er te
staan”, vertelt Den Hartog, die ook nog
in het voormalige pand aan de overkant
heeft gestaan. “In 2006 werd de huur
opgezegd voor zowel ons als de VVV.
Toen zijn we hierin getrokken”, aldus
Den Hartog die zelf ook kort op de oude
locatie werkzaam was.
“Wat jammer dat jullie weggaan”, zo
laat een klant weten die toch even langs
wil komen voordat de Wereldwinkel
straks dicht gaat. Zij is een van de vaste
klanten die hier graag komt. Ze koopt
een aantal gelukspoppetjes en thee met
25 procent korting. Als ze hoort dat ze
straks ook nog in Woerden terecht kan,
is ze enigszins opgelucht. “Toch is het
leuker om dichtbij een winkel te
hebben”, verzucht ze.

Meer informatie over cursussen in
Montfoort: https://www.facebook.
com/montfoortAED
Meer informatie over cursussen
in Linschoten:
www.stichtinglibel.nl onder "gezond"
of https://www.facebook.com/
gezondlinschoten

Margriet den Hartog en voorzitter Ans van Vliet van de Wereldwinkel
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Knappe prestaties van
Turn2gether-turnsters

Zaterdag 16 maart nam de jongste selectie turnsters van Turn2gether deel aan
de tweede voorwedstrijd in Benschop. Turn2gether Oudewater deed zaterdag
mee met vijftien selectie turnsters. Alle turnsters hebben mooie strakke
oefeningen laten zien.
In de eerste ronde behaalde Sophia de Voogt (Pre-instap D2) een mooie 4e plaats in de
totale ranking met een score van 50,550. Waar ze bij de vorige wedstrijd nog wat
puntjes liet liggen, liet ze nu zien er helemaal klaar voor te zijn. Voor de jongste
deelneemster Yara de Jong was het even spannend, maar ze had de oefeningen goed
onthouden en turnde netjes.
In de tweede ronde was het de beurt aan de instappers D2 en pupillen 1 D2. Bij de
categorie instap D2 heeft Lieke Nuyt laten zien dat ze op sprong, brug, balk en vloer de
oefeningen goed beheerst. Lieke werd 9e in de totale ranking met een score van
51,825. Britt Straver had weer een supersprong en behaalde op dit toestel de 2e plaats
met een score van 13,700. Bij de pupillen 1 D2 behaalde Lizzy Ricken een 3e plaats
en Marit Kool een 4e plaats in de totale ranking. Elisabeth v.d. End behaalde op het
toestel vloer een 2e plaats met een score van 13,550. De turnsters mogen tevreden
zijn met de resultaten. Op naar de regiokampioenschappen!
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Daniel Cluistra benoemt tot
Polsstokker van de Dam 2018
Op de algemene ledenvergadering
van de Polsstokvereniging
Polsbroekerdam is Daniël Cluistra
(Haastrecht) verkozen tot
Polsstokker van de Dam 2018.
Deze prijs kreeg hij voor goede
prestaties in het afgelopen jaar,
zowel op de schans als ernaast.
Naast fanatiek springen houdt Cluistra
zich namelijk ook bezig met onderhoud
van het terrein en geeft hij training aan
de jeugd. Als springer kwam Cluistra in
het afgelopen seizoen tot een nieuw
persoonlijk record van 19.07 meter,
waarmee hij dus voor het eerst de
19-meter grens doorbrak. Hij kwam tot
een tweede plaats in het
De Samenwerking-klassement.
Andere genomineerden voor de prijs
waren Anja Baas (Oudewater) en
Lizanne Schilt (Polsbroek). Mevrouw
Baas is al jaren vrijwilliger voor de
vereniging en is na haar periode als
bestuurslid nog steeds erg actief.
Lizanne Schilt werd genomineerd door
haar knappe prestaties in de meisjescategorie. Ze kwam tot een tweede
plaats in het De Samenwerkingklassement en verbeterde haar
persoonlijke record van 12.69 meter tot
14.88 meter.

Klusdag

Zaterdag 16 maart zal de Klusdag plaatsvinden bij de vereniging.
Na de Klusdag zullen de trainingen voor het nieuwe seizoen weer worden opgestart.

Voorzitter Liesbeth de With reikte de prijs ‘Polsstokker van de Dam 2018’ uit
aan Daniel Cluistra (foto PBHolland).

De vaardigheden van de ‘duwers’ zijn weer bijgespijkerd. De rolstoelen piekfijn in orde.
De roosters voor het hele seizoen zijn klaar. Als het weer een beetje meewerkt
starten begin april de rolstoelwandelingen voor het veertiende seizoen in Linschoten.

Klavertje Vier wint
schaaktoernooi voor
scholenteams
Schaakvereniging Kijk Uit
organiseerde in november 2018 het
19e individuele schaakkampioenschap voor basisschoolleerlingen.
Afgelopen woensdag 13 maart was
het de beurt aan de scholenteams.
Maar liefst zeven teams van vier
scholen hadden zich ingeschreven.
Twee teams van Klavertje Vier en
twee teams van de Immanuelschool.
De Mariaschool, de Jozefschool en
de Schakels werden door één team
vertegenwoordigd.
Vol ijver werden om half twee de eerste
zetten gedaan. Het spelen met een
digitale schaakklok was wel even
spannend, maar de meeste spelers lieten
zich er niet door ‘opjagen’. De meeste
leerlingen beheersten de spelregels
prima, al zagen ze nu en dan een
gewonnen stelling over het hoofd: het
mat zetten was wederom een probleem.
Maar niet getreurd, vaak werden de
spelers het er onderling over eens dat
het mat was, ook al zagen anderen dat
weleens anders. Erg leuk om te zien was
hoe de spelers elkaar soms hielpen de
beste zet te vinden, heel sportief.

Spannend

Het werd weer een spannend toernooi.
Na vier ronden was het tijd voor een
korte pauze en werd de tussenstand
bekend gemaakt. Maar liefst vier teams
stonden met een gelijk puntenaantal op
de eerste plaats. Uiteindelijk werd na
zeven ronden het eerste team van
Klavertje Vier overtuigend winnaar met
17,5 punten. Mariaschool en Klavertje
Vier werden met een gelijk puntenaantal
tweede. Door een berekening in het
programma kreeg de Mariaschool de
beker voor de tweede prijs. De spelers
voor de plaatsen 4 t/m 7 kregen een
mooie medaille. Een eervolle vermelding
tot slot was er voor de Mariaschool.
Hun team bestond, net als vorig jaar,
slechts uit twee spelers. Doordat de
reservespelers met hen mee wilden doen
kon ook de Mariaschool aan het
toernooi meedoen. Vooral ook een
eervolle vermelding voor deze reservespelers, zij deden hun sportieve plicht en
zorgden er zo mede voor dat de
Mariaschool tweede werd.

De rolstoelduwers van Linschoten
zijn er klaar voor

door Siem van der Burg

Op donderdag 7 maart kwamen de
ruim dertig vrijwillige rolstoelduwers
en vijf coördinatoren van de rolstoelwandelclub weer bijeen.
De nieuwelingen kregen een training
en de ervaren duwers werden
bijgespijkerd. Na een theoretische
verhandeling werd er buiten geoefend.
Petra van den Heuvel-van de Ven, een
van de vrijwilligers van het eerste uur,
vertelt: “Je moet echt wel leren omgaan
met de rolstoelen. Er zijn in Linschoten
en omgeving best wel een aantal
obstakels die je veilig moet leren
passeren met een rolstoel.”
Komend seizoen, dat loopt van april tot
en met oktober, is het veertiende.
In 2005 nam Janneke Severs Hilgeman
het initiatief. Samen met Nel van den
Brink en Petra werd gestart met de
rolstoelwandelingen. Mensen die slecht
ter been zijn of aangewezen op een
rolstoel, bezorgen we regelmatig een
middagje uit. We verbreden hun blik op
de wereld, verzorgen een gezellige
middag en geven de gasten weer iets om
met anderen over te praten.
“In het begin ging het er nog wel een
beetje onbeholpen aan toe hoor.
Veel heen en weer gebel tussen
coördinatoren, duwers en gasten.
Inmiddels hebben we roosters voor het
hele seizoen, ruim dertig tuinadressen
waar we terecht kunnen voor de stop
onderweg, trainingen en een goede
administratie. Bij de start waren we
aangesloten bij het Rode Kruis. Die lieten
ons in 2016 weten dat ze de recreatieve
activiteiten wilden afstoten en zich wilden
toeleggen op hun kernactiviteiten.
De Lindewaard startte in die periode en
begon met een vernieuwde opzet van
hun zorgverlening. Vanaf die tijd werken
we met de Lindewaard samen. Dat doen
we onder de vlag van ‘Palet Welzijn’.
Een organisatie die ondersteuning biedt
om mensen op eigen kracht mee te laten
doen in de samenleving en de belastbaarheid van mantelzorgers in balans te
houden. Bij deze organisatie vonden we
de noodzakelijke steun en konden we
onze aanpak voortzetten.”
“Vorig seizoen maakten ruim veertig
gasten gebruik van de rolstoelwandelingen. De meesten hebben een eigen

rolstoel. Maar voor diegenen die slecht
ter been zijn maar geen rolstoel hebben
verschaffen wij er een. We zorgen dat we
de route zo kiezen dat we ze op kunnen
pikken en weer thuis af kunnen zetten.
De wandelingen vinden wekelijks plaats
in de periode van april tot en met
oktober. De ene week op woensdag en
de andere week op donderdag.
We vertrekken, in groepjes van zes
gasten en zes begeleiders plus een
coördinator, om 14.00 uur vanaf de
Lindewaard en zijn om ongeveer 16.30
uur terug. In de periode mei tot en met
september stoppen we onderweg bij een
tuinadres. Daar krijgt iedereen een
versnapering en drankje. Uiteraard
ontbreekt voor de liefhebbers het
advocaatje met slagroom niet.”
We hebben niets te klagen over de steun
van en het aantal coördinatoren en
duwers. Maar vanwege de populariteit
van de wandelingen kunnen we er daar
altijd nog wel een aantal van gebruiken.
Met name is er behoefte aan extra

coördinatoren. Zij regelen de complete
wandeling. Ze nodigen de gasten uit,
regelen de duwers, het tuinadres, de
beschikbaarheid van rolstoelen, en
natuurlijk de route. Geïnteresseerden
kunnen zich via een e-mail bericht
melden bij petra@piozum.com of bij
Gérard Evraets aevraets@xs4all.nl”.
Op 14 maart verzorgde Cor Verschuur
van de rolstoelwandelclub een foto- en
videopresentatie in de Lindewaard voor
de bewoners van de bovenverdieping .
Op 28 maart volgt er om 14.30 uur nog
een voor de benedenverdieping.
Er worden dan foto’s getoond van vorig
seizoen en een video van de vaartocht
die elk jaar wordt georganiseerd door
Pieter van Vlaardingen (voor diegenen
die ambulant genoeg zijn om in een boot
te stappen). Tijdens de bijeenkomst
worden geïnteresseerden gemotiveerd
om komend seizoen mee te gaan.
Ook geïnteresseerden in de rol van
duwer of coördinator kunnen die dag
terecht voor een kennismaking.

Op zoek naar de geheimen van de eendenkooi

Spaart u ook mee voor de
voedselbank Montfoort

Ook dit jaar geeft de Jumbo supermarkt (voorheen Emté) gratis boodschappen
weg! Tot en met dinsdag 16 april krijgt u bij de Jumbo zegeltjes voor een gratis
boodschappenpakket ter waarde van ruim e 50,00!
Graag willen wij, geloofsgemeenschap van de Rank en de RK Kerk, deze zegels
doneren aan de Voedselbank. Vraag dus altijd om zegeltjes bij de kassa, ook als u ze
niet zelf gebruikt. Schenk ze dan en deponeer de zegeltjes in de doos in de hal van
De Rank (woensdag- en zondagmorgen) of in de spaarbuis in de RK Kerk (dagelijks
tussen 10.00 en 12.00 uur).
Ook bij kapsalon Haar & Zo, Lange Kerkstraat 14a kunt u de zegels inleveren.
De klanten van de Voedselbank zijn u dankbaar voor zo’n rijkelijk gevuld
boodschappenpakket.

Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 23 maart een
excursie naar de eendenkooi van Broek en Blokland in
de gemeente Montfoort.
De deelnemers gaan op zoek naar de wetenswaardigheden
van de eendenkooi. Enig idee waar de gezegden ‘de pijp
uitgaan’ en ‘achter de schermen kijken’ vandaan komen?
Welke functie een eendenkooi tegenwoordig nog heeft?
Ontdek dit alles en ga mee!
De excursie start om 9:45 uur bij Fruitbedrijf van Lint aan
Blokland 32, 3417 MP te gemeente Montfoort. Deze weg is
te bereiken vanaf de N204 via afslag Blokland.
De deelnemers en de gidsen verzamelen op deze locatie en
na gebruik van een consumptie gaat de groep naar de
eendenkooi. De wandelexcursie is ongeveer 4 kilometer en
duurt zo’n twee uur. De kosten zijn e 8,00 voor volwassenen
en e 3,00 voor kinderen tot 12 jaar inclusief een consumptie.
Opgeven is wel verplicht en dat kunt u doen via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl of telefonisch 0623646290
tijdens kantooruren.
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V oetbalw ee k end
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek waren toe aan
speelronde 19. Wederom waren de weergoden grote spelbreker.
De duels van FC Oudewater en SPV’81 werden afgelast.
Montfoort ontving Oranje Wit en verloor met 0-2. Door de
nederlaag raakt de nacompetitie steeds verder uit het zicht.
De derby tussen Linschoten en WDS leverde maar liefst drie
rode kaarten op. Linschoten won in ondertal verdiend met 3-0.
De zondagvoetballers strijden om promotie en degradatie in de
derde klasse Hoog en Laag. Speelronde 3 leverde een winstpartij
op voor Haastrecht. De ploeg had geen enkele moeite met het
zwakke Steeds Hooger. MSV’19 daarentegen verloor twee
kostbare punten in de strijd om promotie. Bij Nicolaas Boys
werd met 2-2 gelijkgespeeld. Wouter Scholman nam beide
treffers voor zijn rekening.

VoetbalProgramma
Zaterdag 23 maart
VVGZ - Montfoort
FC Oudewater - VVZ ‘49
Gouda - Linschoten Vep - SPV ‘81
WDS - Woerden

15.00
14.30
14.30
14.30
14.30

Drie man vroegtijdig
naar de douche

Linschoten - WDS 3-0

Aan de zijde van de bezoekers kon men
spreken van een min of meer volledig
team of te wel op volle oorlogssterkte.
De gastheren daarentegen moesten het
stellen zonder onder meer aanvoerder
Vincent van Eijk, Tom Mooij,
Tim Clements en Jesper Kleijweg.
Zo stond er een geïmproviseerde
verdediging onder leiding van Bram
Elenbaas, maar dat deerde Linschoten
geenszins. Elenbaas toonde zich een
leider van de verdediging ook toen zijn
ploeg met een 3-0 voorsprong met liefst
twee spelers minder kwam te staan.
Dat gebeurde in de 63e minuut.

Voetveeg

Zondag 24 maart
MSV ‘19 - FC IJsselmonde

14.30

ZONDAGVOETBAL
Steeds Hooger- Haastrecht 1-4

Na het gelijkspel tegen Houtwijk was het voor de mannen van trainer Edwin de
Bruin zaak om een winstpartij te boeken. Het Rotterdamse Steeds Hooger was
met een nederlaag begonnen en leek dus een uitstekende uitdager om de drie
punten te pakken. Haastrecht begon voortvarend aan de wedstrijd en kwam na
een klein kwartier op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Tijmen Raateland.
De topscorer kwam in deze wedstrijd veelvoudig op vanuit het midden en stichtte continue
gevaar. Steeds Hooger kwam 10 minuten later weer op gelijke hoogte. Verder zou
Haastrecht het niet laten komen. Tijmen Raateland bepaalde de ruststand op 1-2 toen hij
een voorzet van Lars Harmsen wist binnen te werken.
Na de thee liep Haastrecht, waar de geluiden om te verkassen naar het zaterdagvoetbal
steeds luider worden, freewheelend naar de 1-4 eindstand. Op het uur was het Bjorn van
Leeuwen die op aangeven van Tygo Vianen de 1-3 voor zijn rekening nam. Het mooiste
doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Steeds Hooger speler Jorik Quint. Van grote
afstand verdween het speeltuig als een vuurpijl achter zijn eigen doelman. Om zich te
handhaven zal Haastrecht komende zondag het inhaalduel tegen Alphen ook in een positief
resultaat moeten omzetten. Bij een nederlaag zal het zich moeten mengen in de strijd tegen
degradatie uit de derde klasse.

19 maart 2019

Eerst leverde de uitvoering van een
‘voetveeg’ de tweede gele kaart op voor
Daan Roozenboom en nog geen drie
minuten later was het de beurt aan
Dion Braakensiek die ook zijn tweede
gele prent scoorde. Beiden konden naar
de douche en even gloorde er weer
hoop bij de ploeg uit Driebruggen
die een extra aanvaller -Griffioeninbracht in een wissel met verdediger
Mark Koorevaar. Langs de zijlijn waren
de supporters van de thuisploeg niet
mild in hun oordeel. ‘Domme rode
kaarten bij een stand van drie
doelpunten voorsprong’.

Lid op de neus

Ook met twee spelers meer op het
kunstgras wist WDS, dat de tweede helft
met een betere instelling begonnen was,
maar in de 56e minuut het lid op de
neus had gehad door een treffer van
Joey van Kouwen, geen vuist te maken.
Rechtsachter Hans Simon kopte nog
een keer naast en werd prompt

gewisseld voor Miquel Zouw.
De bezoekers leken zich echter al te
hebben neergelegd bij een nederlaag.
Na een schot van Emile Griffioen werd
het numerieke overwicht van elf tegen
negen teruggebracht tot tien tegen
negen. Het was Thomas Hagoort die de
90 speelminuten niet mocht volmaken
door een directe rode kaart.
Een opstootje dat tegenwoordig bijna
een ritueel is, kwam er in de eindfase
nog na een overtreding van Zouw.
Nu trad Linschoten-doelman op als
vredestichter en dat ging hem goed af!
De oogst van twee hoekschoppen voor
de bezoekers in de eindfase was alles wat
nog vermeldenswaardig was.
Opmerkelijk veel spelers verlieten ietwat
gefrustreerd de mat. WDS had zijn derde
nederlaag te pakken en deed geen goede
zaken voor het behalen van de tweede
plaats op de eindranglijst.

Rugwind

Met de wind in de rug namen de
bezoekers aanvankelijk het initiatief op
basis van op combineren gericht voetbal.
Daarbij werd enkele malen de rugwind
benut om eens fors uit te halen richting
het doel van Thom Ankoné. Verdediger
Koorevaar kwam dicht in de buurt van
een treffer. Hij schoot rakelings over.
Nog niet had Linschoten na een kwartier
spelen zijn eerste doelpoging laten zien,
of een minuut later was het raak.
Rechterspits Roozenboom verschalkte
zijn opponent Rick van Vliet en
gelegenheidsaanvoerder Sam da Cruz
kon de voorgegeven bal achter doelman
Jan Boerefijn schieten; 1-0 (16e min).
Scheidsrechter Van Eersel had inmiddels
zijn eerste ‘standjes’ gegeven. Maar die

door Gerard van Hooff

waarschuwingen hadden niet het
beoogde effect. De huidige generatie
ziet schijnbaar liever echte kaarten.
Halverwege het eerste bedrijf lieten
beide doellieden zich even zien.
Boerefijn met een verre uitloopactie en
Ankoné met een ‘Onanaatje’.

‘Scheidsie’

Omdat de gasten hoegenaamd niets
wisten te creëren, werd de dadendrang
aan Linschoter zijde op basis van diepe
ballen steeds opvallender. Da Cruz bood
Roozenboom bij de eerste paal een niet
te missen kans, maar de jongeling
schoot snoeihard net naast. Een steekbal
van Roozenboom stelde precies op het
uur Da Cruz in staat Walgreen op maat
te bedienen. Die schoot de bal diagonaal
in de verste hoek; 2-0. In de periode tot
aan het rustsignaal was het woord
scheids (of scheidsie) het meest
gebruikte. Met handgebaartjes werden
de klachten over de arbiter kracht
bijgezet. Opmerkelijk, want de scheidsrechter was met afstand niet de slechtste
deelnemer aan het spelletje. WDS wist
in deze fase niet te overtuigen en kwam
niet verder dan een schot van Rick van
Vliet dat rakelings naast ging en het
appèl van spits Eric Cromwijk om een
strafschop. De eerste gele kaart was vlak
voor de rust voor verdediger
Braakensiek. Meerdere zouden in het
tweede bedrijf volgen en er een vreemde
maar vooral zwakke wedstrijd van
maken. Vooral de bezoekers zakten
door de ondergrens.

Z AT E R D A G V O E T B A L

Montfoort zakt verder weg
Montfoort -Oranje Wit 0-2

Afgelopen zaterdag kreeg Montfoort het
sterke Oranje Wit op bezoek. In de
uitwedstrijd was eerder dit seizoen al
gebleken dat deze ploeg om de bovenste
plekken mee zou strijden. Montfoort wist
in Dordrecht nog met 2-4 te zegevieren,
maar moest dit keer de punten aan
Oranje Wit laten.
Door de hevige storm die over het land
raasde, was ook in Montfoort goed
voetbal bijna onmogelijk. Even over
halfdrie floot Scheidsrechter Ron Collé
onder deze onstuimige omstandigheden
voor het begin van de wedstrijd.

Weinig kansen

Het werd dan ook een zeer matige
wedstrijd, waarin de ploeg die als eerste
zou scoren waarschijnlijk de winnaar zou
worden. Oranje Wit bleek wel beter met
de harde wind om te kunnen gaan. In de
29e minuut was er een benauwd
moment voor het doel van Vianen,
waarbij de bal onverwachts voor de
voeten van een Oranje Wit-speler kwam,
maar keeper Vianen reageerde alert en
pakte de bal. Niet veel later kreeg de
gevaarlijke spits Christiaan Perrier een
zeer goede mogelijkheid om de
openingstreffer te scoren, maar van
dichtbij kopte hij de bal rakelings naast
het doel. Verder werden er maar weinig
echte kansen gecreëerd en bleef de stand
tot de rust op 0-0 staan.

door Joop Kurver

Müller

Montfoort kreeg in de tweede helft de
wind iets schuin in de rug en er werd
gehoopt dat de thuisploeg iets verder van
de eigen goal kon gaan voetballen.
De bezoekers waren echter veel scherper
en werden steeds gevaarlijker doordat er
beter gecombineerd werd. In de 62e
minuut werd met een lange bal de
kopsterke spits Perrier bereikt, maar zijn
dwingende inzet werd met veel moeite
door doelman Vianen gepareerd. Echter
in de rebound tikte de snelle rechtsbuiten
Furtado de bal langs Vianen in de
touwen, 0-1. Daarna kwam Montfoort
goed weg bij twee grote kansen voor de
Dordtenaren, die beide echter naast
werden geschoten. In de 74e minuut
bleef de defensie van Montfoort aan de
grond genageld staan, toen Damien
Müller uit de counter vanaf links op het
doel afstevende en de mokerslag
toediende door de bal beheerst langs
Vianen in de verre hoek te schieten, 0-2

Van Loen

Spits Denny van Loen kreeg tien
minuten voor tijd nog een opgelegde
kans om de spanning terug in de
wedstrijd te brengen. Zijn lob miste
echter precisie en ging over het doel van
Harmans heen. Door dit verlies zakt
Montfoort naar een zevende plaats op de

Eric Cromwijk schreeuwt om een strafschop. Wie houdt wie vast?

ranglijst, terwijl Oranje Wit goede zaken
doet en klimt naar een vijfde positie.
Door de overige uitslagen echter doet
Montfoort nog steeds mee in de strijd om
de derde plaats. Komend weekend moet
de ploeg op bezoek bij het op de 10de
plaats staande VVGZ in Zwijndrecht.
Montfoort zal duidelijk beter moeten
presteren om in die strijd in de top te
kunnen blijven meedoen.

judo

Bronzen medaille voor Sjors Hendriks
Op zondag 17 maart stond alleen
Sjors Hendriks -52 kilo op het
Districts Kampioenschap Judo -15
in Dordrecht.
Helaas moest Max Schenkel -55 kilo zich
afmelden voor dit DK wegens ziekte.
In de -52 kilo waren zeven deelnemers,
Sjors moest het opnemen in de eerste
ronde tegen Marissa Coster. Zij wierp
haar in een wazari en kon later een
verwurging maken.
In de halve finale moest Sjors het
opnemen tegen de sterke Jué Cramers.
Zij verloor de partij redelijk snel met
ippon. Om het brons moest Sjors het
opnemen tegen Samantha van de Hoek.
Sjors dwong haar pakking af bij
Samantha en wierp haar al vrij snel in
een wazari en combineerde dat met een
houdgreep, ippon en een derde plaats
voor Sjors.
Hiermee heeft zij zich geplaatst voor het
NK -15, wat op zaterdag 6 april wordt

gehouden in Leek (Groningen).
Nog drie weken hard trainen en dan
knallen op het NK.

Recreantentoernooi
tafeltennisvereniging TOP

Van Loen was er dicht bij, maar de defensie van de bezoekers stond als een huis (kijk voor meer acties op: www.kijkopijsselstreek.nl)

Ook dit jaar organiseert de Haastrechtse tafeltennisvereniging TOP het
recreantentoernooi voor teams van drie personen.
Op 18 en 19 april zullen de eerste rondes worden gespeeld. De finale zal op
10 mei worden afgewerkt. De inschrijving voor het toernooi sluit op 9 april.
De wedstrijden worden gehouden in het clubgebouw TOP-PUNT, Julianalaan 65
(ingang Amliahof) te Haastrecht. Elke deelnemer speelt per avond drie wedstrijden
in poules van vier teams. Er wordt gespeeld volgens het ‘best of 5’-systeem.
Op de finaleavond mogen alleen de ingeschreven spelers meedoen aan de
wedstrijden. De wedstrijden beginnen elke avond om 20.00 uur.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

Beste baas,
Ik ga voor meer
vrijheid. Ik word
vrachtwagenchauffeur.

Jeffrey
Kom na
a r de
i n f or m
atieavo
nd
op 4 a p
r il
i n De B
il t !

Zeg eens eerlijk. Word jij blij van wat je dag in
dag uit aan het doen bent? En hoe lang ben je van
plan om dat te blijven doen? Als deze vragen je
raken, kun je natuurlijk bij de pakken neer gaan
zitten… Of je gooit, net als Jeffrey, het roer eens
helemaal om.
In de wereld van transport en logistiek liggen
namelijk vele banen te wachten op mensen die
toe zijn aan een nieuw bestaan. Heb jij minimaal
mbo denk- en werkniveau en heb je de nodige
levenservaring?

Op ikwordvrachtwagenchauffeur.nl staat alles
over de baangarantie, de opleiding, de selectie
en de subsidie. Daardoor hoef je maar 15% van
het lesgeld zelf te betalen. Heb je interesse?
Meld je aan via onze website. We nodigen je dan
uit voor het ‘ikwordvrachtwagenchauffeur-event’
op 4 april in De Bilt voor een persoonlijk gesprek.
Op dit event kun je gelijk kennismaken met
verschillende werkgevers bij jou in de regio.
Enne..., laat ons even weten wat jij op je
ontslagbrief zet.

ikwordvrachtwagenchauffeur.nl

ZWEMBAD

Loopgroep Oudewater zoekt
nieuwe (hardloop)trainers!

ons StAtEnBAD

LOGO is Loopgroep Oudewater, een actieve vereniging welke
drie vormen van loopsport aanbiedt, namelijk Nordic Walking,
Powerwalking en hardlopen.

Wij zoeken
toezichthouders!

Wegens uitbreiding van ons trainersbestand zijn wij op zoek naar

enthousiaste (hardloop)trainers.

Het zwembad Ons Statenbad in Oudewater is een voor elke
inwoner aantrekkelijk openluchtbad. Het is geopend van eind april tot
half september. Kinderen, jongeren en ouderen vinden er tal van activiteiten. Van zwemles,
aqua-joggen, verbeteren van de zwemtechniek en SUP’pen tot waterpolo en baantjestrekken en
relaxen op de ligweide. Het bad is in de periode van de schoolvakantie de gehele dag geopend.
In de periode daarvoor en daarna is het bad open van 7-11 uur en van 15–17 uur.
Voor een veilig en aangenaam verblijf van onze gasten zoeken wij collega’s die hieraan
kunnen bijdragen. De Toezichthouder draagt zorg voor alle aspecten van veiligheid van de
gasten, ontvangt deze gastvrij en begeleidt ze tijdens hun verblijf in het bad. Daarnaast
verzorgt de Toezichthouder samen met de collega’s de orde, de netheid en de hygiëne in
Ons Statenbad.

Functie eisen:

Wij bieden:

• Stuurt toezichthouders en vrijwilligers aan
• De diploma’s EHBO met reanimatie en reddend
zwemmen zijn van belang. In onderling overleg
kan hier een opleiding voor worden gevolgd.
• In het bezit zijn (of kunnen komen) van de VOG.
• Zwemvaardigheid aantoonbaar op het niveau
van diploma C van de NRZ.
• Persoonlijkheid die in staat is begeleidend,
sturend en corrigerend op te treden.
• Leeftijd vanaf 18 jaar.
• Belangstelling voor sportief en recreatief zwemmen.
• Flexibiliteit en bereidheid om in de avonduren
en in een aantal weekenden te werken.

• Salaris conform de cao Zwembaden.
• Het aantal werkuren en -tijden is
flexibel en wordt in overleg vastgesteld.
• Open en kansrijke werksfeer.
• Opleidingsmogelijkheden.
Heeft u belangstelling voor deze
aantrekkelijke functie neem dan
voor 26 maart contact op met Hans
van Rooy, bestuurslid van SBZO,
bereikbaar op 06 - 16667464

Wat zoeken wij in onze trainers?
- Een fijne samenwerking met de andere trainers
- Bij voorkeur gediplomeerd, het is echter mogelijk om de opleiding
nog te volgen op kosten van Loopgroep Oudewater (hier zijn echter
wel een aantal voorwaarden aan verbonden)
- Flexibiliteit, creativiteit en goede sociale en didactische vaardigheden
Wat bieden wij onze trainers?
- Een leuk trainers team
- Begeleiding en eventueel opleiding of bijscholing
- Een passende (vrijwilligers)vergoeding
- Een enthousiaste groep lopers
Heb je interesse of wil je meer informatie ontvangen?
Mail dan naar bestuur@loopgroep-oudewater.nl

LOOPGROEP

OUDEWATER

Stichting Beheer Zwembad Oudewater

WWW.SBZO.nl
Adv IJsselbode_Toezichthouder (130x200mm).indd 1

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om (hardloop)training
te geven aan kleine tot middelgrote groepen. We vinden het belangrijk
dat de trainingen elke keer afwisselend en creatief zijn. En dat je daarbij
af en toe ook inventief gebruik maakt van de omgeving.
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Salon
t/m 24 maart 2019

19 MAART 2019

de
Promotion

Renault KADJAR vanaf

Renault CAPTUR vanaf

€ 24.840,-

Renault CLIO vanaf

€ 16.490,-

1

Incl. € 3.750,- voordeel

4

Incl. € 2.800,- voordeel

óf Private Lease v.a.
€ 299,- p.mnd.5

Leve de lente

€ 10.740,-

3

Incl. € 3.800,- voordeel

óf Private Lease v.a.
€ 419,- p.mnd.5

Renault TWINGO vanaf

€ 13.490,-

2

Incl. € 1.750,- voordeel

óf Private Lease v.a.
€ 239,- p.mnd.5

óf Private Lease v.a.
€ 219,- p.mnd.5

Profiteer op alle Renault-modellen van
voordeel dat kan oplopen tot wel € 5.000,-

6

Woerden
Touwslagersweg
4357
5700
00 Zondag 24 maart geopend
Woerden
Touwslagersweg16,
16,tel.
tel.(0348)
(0348) 43
Gouda
Zwolleweg
tel.(0182)
(0182)57
57 04
04 44
Gouda
Zwolleweg
1,1,tel.
van 11:00 - 16:00 uur
IJsselstein
Utrechtseweg36,
36,tel.
tel.(030)
(030) 688
688 12
IJsselstein
Utrechtseweg
1277
77

Hans
Jongerius
Hans
Jongerius
Renault
Renault

1. Vanafprijs betreft de KADJAR TCe 140 GPF Life inclusief € 3.750,- voordeel. 2. Vanafprijs betreft de Renault CAPTUR TCe 90 Life inclusief € 3.800,- voordeel. 3. Vanafprijs betreft de Renault CLIO Hatchback TCe 90 Life inclusief € 2.800,- voordeel. 4. Vanafprijs betreft de TWINGO SCE 70 Life inclusief € 1.750,voordeel. 5. Vanaftarief is o.b.v. basispakket, 60 maanden, 10.000 km/jaar. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor wassen, brandstof
en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,06, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services,
handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. 6. Voordeel (€ 5.000,-) is gebaseerd op de Renault ESPACE TCe 225 EDC. Deze actie is geldig van 11 t/m 24 maart 2019 met uiterste registratiedatum 31 augustus
2019. Kijk voor de voorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Schrijf- en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk voor de verkoopvoorwaarden op renault.nl/verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,0-6,1 l/100 km, resp. 18,5,0-20,0 km/l. CO2: 104-136 gr./km

hansjongerius.nl
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FC OUDEWATER - VVZ ’49

BALSPONSOREN: BikE CENTER TjABEL NiEUWENhUiZEN / AD BRAk CATERiNG WiLLEmShOEVE
van schaik grafimedia bv
TRANSPORT

www.vsgm.nl
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Ma t/m Za van
Blankestijn 07:00
tot 22:00
Zondag van
Oudewater 12:00
tot 18:00
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