
Peter van den Brink voor zijn 
greppeldrasplas op zijn land. Zo’n 
grasdrasplas trekt meer weidevogels. 
Sinds vorig jaar heeft Van den Brink 
hierdoor zo’n vijf tot zes extra paartjes 
weidevogels op zijn land.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Stadspenning 
voor Frans Brouwer
Zo zit je ongedwongen te verhalen over de bijzonderheden die je op de 
Rooms-katholieke begraafplaats in Oudewater aantreft en een volgend ogenblik 
sta je in de kapel op diezelfde begraafplaats oog-in-oog met waarnemend 
burgemeester Groeneweg van datzelfde Oudewater.
In de kapel was een dienst gehouden die elke laatste dinsdag van de maand 
plaatsvindt en vooral mensen trekt die de nagedachtenis aan hun overleden 
familieleden vieren. Bijzondere gast was dinsdag de burgemeester die voor 
Frans Brouwer, die nietsvermoedend zijn werkzaam-heden op en rond de 
begraafplaats verrichtte, een bijzondere  verrassing in petto had.
In aanwezigheid van pastor Spaan, die de korte dienst leidde, en de heer 
Jongeling van de locatieraad -tevens voorzitter van de kerkhofcommissie- 
kreeg Frans de stadspenning en de bijbehorende oorkonde overhandigd.

Maar niet nadat de burgervader had 
uitgeweid over de bijzondere prestatie 
die Frans had verricht gedurende de 
achterliggende 17 jaar, waarin hij de 
katholieke begraafplaats tot grote 
tevredenheid van kerkbestuur en 
parochianen verzorgde. Eerder al 
berichtte de IJsselbode over de ‘carrière’ 
van Frans op de altijd in goede staat 
verkerende Rooms-Katholieke 
begraafplaats.
Ook nu met het voorjaar voor de deur is 
de hoeveelheid potentieel onkruid 
gemarginaliseerd en kan wat Frans 
betreft de zon komen. 
Hij houdt zich echter niet alleen bezig 
met onkruid bestrijden. Groot onderhoud, 

het rechtzetten van grafstenen, het 
borstelen van de stenen randen en het 
onderhouden van grindpaden staan 
eveneens op zijn werklijstje. 
Daarenboven, aldus de burgemeester, 
is hij ook een soort ambassadeur voor 
de gemeente Oudewater. Bezoekers van 
de begraafplaats staat hij te woord en 
wie geïnteresseerd is in gegevens over 
bijvoorbeeld Herman de Man of de 
oorlogsslachtoffers wordt op zijn of haar 
wenken bediend. 
Voor deze bijzondere en gedreven wijze 
van vrijwilligerswerk wilde het gemeente-
bestuur zijn erkentelijkheid uitspreken 
door het verlenen van de stadspenning 
van de Gemeente Oudewater.

Gemeente Krimpenerwaard 
blijft Fairtrade Gemeente
Het is de lokale Werkgroep ‘Fairtrade’ gelukt om ervoor te zorgen dat de 
gemeente Krimpenerwaard weer voor de komende twee jaar 2020-2021 
de titel Fairtrade Gemeente mag dragen.
Dat gaat niet vanzelf. Achter de schermen heeft de werkgroep wel het 
een en ander gedaan om dit opnieuw te kunnen bereiken.

In een Fairtrade Gemeente geven 
inwoners, winkels, bedrijven en de lokale 
overheid aan om samen te werken aan 
meer eerlijke handel. De titel Fairtrade 
Gemeente wordt verleend voor een 
periode van twee jaar. Hiervoor moet 
men aan diverse criteria voldoen.
De gemeente zal zich voor Fairtrade 
uitspreken. Zij neemt dit in het inkoop- 
beleid op en koopt fairtrade producten 
als koffi e, thee etc. in. Afhankelijk van 
de grootte van de gemeente dient een 
bepaald aantal plaatselijke winkels en 
horecazaken fairtrade producten te 
verkopen/serveren. Ook zal een 
bepaald aantal lokale bedrijven en 
maatschappelijke organisaties fairtrade 
producten moeten kopen en gebruiken.

Taak werk groep
Het is de taak van de werkgroep om er 
voor te zorgen dat de gemeente voldoet 
aan de criteria, zowel nu als in de 
toekomst, en dus elke twee jaar een 
aanvraag kan indienen om de titel te 
mogen prolongeren. De hulp van 
vrijwilligers is hierbij essentieel. 
De werkgroep zal de komende periode 
weer op zoek gaan naar winkels, 
horeca, bedrijven en organisaties die 
fairtrade willen ondersteunen en zich 
willen aansluiten bij dit initiatief. Men wil 
zich sterk maken voor eerlijke handel.

Vrijwilligers gezocht om 
weidevogels op te sporen 

en te beschermen

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Gerard van Hooffdoor Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

Tijdens de avond willen de weidevogel-
beschermers niet alleen informeren, 
maar bovenal ook vrijwilligers trekken. 
Daarbij komen ook de drones om de 
hoek kijken. In de Lopikerwaard wordt 
sinds vorig jaar met drones gezocht naar 
nesten van weidevogels, zodat deze 
gedurende het seizoen kunnen worden 
beschermd. “De inzet van drones heeft 
veel voordelen. We hopen er ook een 
ander publiek mee te trekken om 

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

Internationale Vrouwendag
Elk jaar staat 8 maart, Internationele Vrouwendag, in het teken van 
strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.
De IJsselbode geeft daarom deze week een aantal vrouwen de ruimte om 
zich uit te spreken over het begrip ‘powervrouw’. Hoewel daar heel 
verschillend over gedacht wordt,  blijkt een power- vrouw in zijn 
algemeenheid gewoon een vrouw die doet wat ze kan, waarbij ze in de 
eerste plaats rekening houdt met eigen vermogens en beperkingen.
Daarbij is het een vrouw die geleerd heeft rekening te houden met zichzelf 
én met anderen, zichzelf blijft ontwikkelen en anderen daarin ondersteunt.
De IJsselbode wenst de lezers zowel herkenning als bijzondere 
verrassingen bij het lezen van de betreffende artikelen.

vrijwilligerswerk te doen”, zegt Van den 
Brink, die zelf al ruim 15 jaar als 
coördinator van de vrijwilligers actief is. 
Ook is hij als agrariër betrokken en zorgt 
hij er al sinds jaar en dag voor dat 
weidevogels op zijn land kunnen fl oreren 
en dat ze beschermd worden.

Drone team
Zelf kan hij niet goed omgaan met zo’n 
drone, en er zijn er momenteel maar zes 

vrijwilligers die dat kunnen. Alleen voor 
het drone team zouden de weidevogelbe-
schermers er nog wel tien vrijwilligers bij 
willen hebben: “Het is gewoon ideaal om 
mee te werken, maar je moet er wel mee 
om kunnen gaan. Met een drone vlieg je 
gemiddeld 15 meter boven de grond. 
Daardoor heb je minder verstoring van 
de percelen (het territorium van de 
weidevogels), plus je hebt een groter 
bereik. Anders ben je de hele ochtend 
aan het zoeken, nu een uurtje.”
Momenteel zijn er tussen de 35 en 40 
vrijwilligers actief, die de weilanden 
ingaan om broedplaatsen te vinden. 

“Sommige vrijwilligers vinden een nestje, en zijn direct besmet”
Met de laarzen in de modder, zoeken naar nesten van weidevogels. Het is niet 
verleden tijd, maar wordt wel een stuk gemakkelijker met behulp van drones. 
“En leuker voor jongeren die graag met drones werken”, aldus Peter van den 
Brink van de Weide-vogelgroep Monfoort/Linschoten.
Op woensdagavond 4 maart 2020 zal er een avond worden georganiseerd 
door de Agrarische natuurvereniging over de weidevogels in de Lopikerwaard 
en hoe deze beschermd kunnen worden.
Zo staat deze avond ook de Wilde Eend centraal. Hoewel de Wilde Eend zich 
gemakkelijk aanpast aan menselijke activiteiten, is zelfs de Wilde Eend sinds 
1990 met 30 procent achteruitgegaan. Er is momenteel onderzoek gaande naar 
de oorzaak hiervan. Daarom is het jaar 2020 door Vogelbescherming Nederland 
en SOVON uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend, en zal Erik Kleyheeg 
(SOVON) hierover komen vertellen.

Zwemseizoen 2020

Opening: dinsdag 28 april - 10.00 uur

 zaterdag 2 mei Badeendenrace - 12.00 uur

Sluiti ng: zaterdag 12 september - 17.30 uur

€ 10,- voorverkoopkorting

per abonnement

als u bestelt vóór 1 april!

 Aanmelden Afh alen

 zwemlessen voorverkoopabonnementen

 Woensdag 15 april ANTONIUSHOF Montfoort

 19.00 - 19.30 uur aanmelden Diploma A

 19.30 - 20.00 uur aanmelden Diploma B-C-ZV1-2-3

 20.00 - 21.30 uur afhalen voorverkoopabonnementen

Godfried van Rhenenlaan 55

3417 AM Montf oort

0348-471577

info@knopenbad.nl

www.knopenbad.nl

 www.facebook.com/
knopenbad

+

Foto
Pim Ras

BIJLAGE:
KNOPENBAD
KRANT
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Maart

WOENSDAG

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

DONDERDAG

19 Crea-avond van atelier ES&ZO bij Vrouwen van Nu. 
Gratis voor leden en belangstellenden  
vanaf 20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2, 
zaal open vanaf 19.30 uur. ES&ZO verzorgt creatieve 
workshops voor iedereen. Het blijft nog even een 
verrassing wat je aan het einde van de avond 
meeneemt naar huis. OUDEWATER

VRIJDAG

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

 -  Italiaanse avond: wereldmuziek bij de Haastrechtse 
Kring. Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Na de goedbezochte Ierse Avond in 2019 is het nu tijd 
voor een muzikale avond in Italiaanse sferen.  
Een avond genieten van buitenlandse muziek in een 
sfeervol mediterraan aangekleed Concordia,  
met bijpassende hapjes en drankjes. HAASTRECHT

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

ZATERDAG

21 Klaverjas koppeltoernooi. Klaverjasvereniging HABO 
organiseert een 7-ronden-koppeltoernooi vanaf 
10.00 uur in Sportcafé Overtime. Tevens is er een 
tombola met vele mooie prijzen. Het sportcafé is 
open vanaf 09.30 uur. De kosten bedragen 10 euro 
per koppel. Aanmelden kan bij T. Schuurman, 
06-28315270 of Y. Scheurwater, 06-18033418. OUDEWATER

ZONDAG

22 Verhalencafé. Van 14.30 tot 16.30 uur in Grandcafé 
Concordia. Iedereen is van harte welkom om te 
komen luisteren én om te komen vertellen. 
Het Verhalencafé heeft een open podium met plaats 
voor drie vertellers en er is een (semi) professionele 
verhalenverteller. Er kan verteld worden uit eigen 
leven, uit de Krimpenerwaard, maar ook 
volksverhalen of sprookjes, zelfgeschreven verhalen 
of gedichten. Een muzikant spint de rode draad 
tussen de verhalen. Na de pauze een prachtige 
verhaal over liefde en tradities: ‘het Wassende 
Water’, verteld door Gerda Hoogendijk. 
Het Verhalencafé is opgezet met als doel om mensen 
uit de regio bij elkaar te brengen, te ontmoeten en 
met elkaar van verhalen te genieten. Mensen uit de 
Krimpenerwaard die graag hun verhaal/gedicht van 
10 minuten willen delen en muzikanten zijn van harte 
uitgenodigd om zich aan te melden voor het open 
podium. Aanmelden open podium: tot uiterlijk 
12 maart. Reserveren bezoekers (om verzekerd te zijn 
van een plaats) en aanmelden open podium 
verhalenvertellers en muzikanten: 
verhalencompagnie@gmail.com. HAASTRECHT

 -  The Kid Lazy Band. Vanaf 15.00 uur in zalencentrum 
St. Joseph. The Kid Lazy Band, spelen al jaren met 
plezier en geven een te gekke show.  
Muziek waar de bandleden volledig achterstaan, met 
een stralend enthousiasme dat het publiek weet te 
raken vanaf de eerste noot. Als deze band er geen 
feest van maakt, doet niemand het.  
Kaarten reserveren via: www.cultureelmontfoort.nl 
en voorafgaand aan de voorstelling. MONTFOORT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo  8: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo  8: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Dr. M. van Campen
’T KRUISPUNT
Za  7: 19.00 uur pater Henny Slot mhm

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo  8: 10.00 uur John Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Zo  8: 09.30 uur Dr. P. Vermeer
 16.00 uur Ds. H.G. van der Ziel
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo  8: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
 18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  8: 10.00 uur Ds. C. Schakel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo  8: 10.00 uur pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo  8: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. A. Baas
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  8: 10.00 uur Ds. W.M. de Bruin
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr  6: 19.00 uur Wulverhorst
Zo  8: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo  8: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo  8: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

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

Intrigerende uitvoering van de  
Matthäus Passion in Oudewater
Ars Musica voert in maart Bachs meesterwerk de Matthäus Passion BWV 244. Bach heeft zich in dit ontroerende 
meesterwerk overtroffen met protestkoren, verstilde aria’s en liefdevolle koralen. Het indrukwekkende verhaal treft de 
toehoorder recht in het hart. De uitvoering vindt plaats in de sfeervolle Grote Kerk in Oudewater op zaterdag 28 maart.

Voorjaarsmarkt 
in Waarder
Op zaterdag 7 maart vindt er van 
10.00 tot 15.00 uur een  
voorjaarsmarkt plaats bij de PKN 
Gereformeerde Kerk, Dorp 24 in 
Waarder.
Er staan vele kramen met voor elk 
wat wils. Er worden violen verkocht er 
is een rad van fortuin en in de kerk 
kan men al luisterend naar muziek 
van diverse organisten en een pianist 
gezellig een kop koffie drinken met 
wat lekkers erbij. Voor de stevige trek 
worden ook hamburgers, poffertjes en 
soep verkocht. De opbrengst van deze 
dag is voor IJM tegen kinderslavernij 
en voor de kerk.

2020:  Het jaar van 
de Wilde Eend
De Wilde Eend komt in 2020 volop in het 
nieuws. Ook binnen het gebied van het 
collectief ‘Rijn & Gouwe Wiericke’
De wilde eend is één van de bekendste 
watervogels. Naar schatting leven er tussen 
de 200.000 - 300.000 broedparen in ons 
land. Ondanks dat je wilde eenden nog 
steeds overal kunt tegenkomen, neemt de 
soort al enkele decennia af.  
De vraag is waarom een soort die zich zo goed aan kan passen aan mensen en 
ogenschijnlijk weinig eisen aan zijn omgeving stelt, toch achteruitgaat.
Wat is er aan de hand met de Wilde Eend?
Uit een voorstudie van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het 
Vogeltrekstation blijken klimaatverandering en jachtdruk niet de boosdoeners te zijn. 
De resultaten wijzen eerder richting een nog onbekende oorzaak die mogelijk speelt in 
de kwetsbare kuikenfase.
Eerdere onderzoeken laten zien dat er geen sprake is van verhoogde sterfte van de 
volwassen vogels of een afname van het nestsucces. Over de overleving van de kuikens 
bleek echter nagenoeg niets bekend te zijn. In 2020 zetten Sovon en Vogelbescherming 
Nederland deze bekende vogel samen in de schijnwerpers in het Jaar van de Wilde Eend.

Startavond weidevogelseizoen
Daarom wil de vrijwilligersgroep ‘Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke’ extra 
aandacht schenken aan de Wilde Eend en heeft besloten om 25 broedkorven onder de 
deelnemers van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke uit te delen met daarbij de vraag 
om deze op een mooie zichtlocatie te plaatsen zodat ook passanten de Wilde Eend kan 
volgen. En de eerste nesten staan al in de sloot met een hopelijk positief effect.
Daarnaast begint de startavond van het weidevogelseizoen voor de vrijwilligersgroep 
‘Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke’ met een lezing van Erik Kleyheeg over de 
Wilde Eend.
Wilt u meer weten over het gedrag van de Wilde Eend, kom dan naar de 
startavond van de vrijwilligers op 13 maart aanstaande in zalencentrum de Brug 
te Reeuwijk. De avond begint om 20.00 uur.
www.facebook.com/groups/
BoerenlandvogelsRGW
www.rijnengouwewiericke.nl

Bachs beroemdste meesterwerk is een 
tijdloos verhaal van vriendschap en 
verraad, eerzucht en opoffering, angst en 
vertrouwen. In dit monumentale drama 
kan iedereen wel iets van zichzelf 
herkennen. Ars Musica wil daarom 
vooral het verhaal van de Matthäus 
Passion vertellen. Dat vraagt om 
helderheid, expressiviteit en een mate 
van intimiteit. De keuze van een kleine 
koor- en orkestbezetting lag dan ook 

voor de hand voor artistiek leider Patrick 
van der Linden. Een bezoek aan de 
Matthäus Passion is voor veel mensen, 
zowel voor gelovigen als niet gelovigen, 
een mooie traditie geworden om jaarlijks 
een moment van bezinning te nemen.
Naast het Ars Musica Concertkoor en 
Orkest onder leiding van dirigent Patrick 
van der Linden zullen ook de kinderen 
van de Ars Musica Koorschool 
meewerken. Verder werken mee de 

solisten: Jan van Elsacker (Evangelist), 
Daniël Hermán Mostert (Christus), 
Martha Bosch (sopraan), Robert 
Kuizenga (countertenor), Edward Leach 
(tenor) en Frans Fisselier (bas).
De uitvoering van de Matthäus 
Passion plaatsvinden op zaterdag 28 
maart om 19.30 uur in de Grote Kerk 
van Oudewater. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via www.arsmusica.nl. 
Het concert is bijna uitverkocht.

Vermiste dieren
HEKENDORP
Kolonel Stamfordstraat - Drakie; Poes, 
5 jaar. Geheel zwart, grote ronde ogen.

Gevonden dieren
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Poes. Cypers 
grijs/witte kin en witte bef oplopend naar 
de schouder. Witte buik en op de  
rechterachterpoot een witte vlek en 
linksachter ook een wit vlekje.
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Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

HOOGSTRAAT 102 | 2851 BJ HAASTRECHT
0182 - 503375  |  INFO@BIJDESLUIS.COM

Whisky Proeverij
op maandagavond 16 maart

Voor iedereen die van whisky houdt of wil ontdekken!
Deze proeverij is gericht op ‘finishes’: De smaak die aan 

whisky gegeven wordt door het vat waar die op is gerijpt.
Locatie: Hotel- en Eetcafé Over de Brug
 aanvang 19.00 uur Prijs: € 29,50 p.p.

Aanmelden kan bij Wijnkoperij & Slijterij ‘Bij de Sluis’ 
in de winkel of door middel van het sturen van een 

e-mail naar info@bijdesluis.com.
Na betaling is je aanmelding definitief. Betalen kan in de 

winkel of met een overboeking naar rekeningnummer 
NL39 ABNA 0520 0859 22 t.n.v. Bij de Sluis 

en o.v.v. naam en aantal personen.

Mijn kind heeft het 
moeilijk op school

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

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

www.phhaastrecht.nl

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 4 maart
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Bingo Tuinzaal
19.00 Creasoos Bestuurskamer
Donderdag 5 maart
10.00 Peuters op bezoek Tuinzaal
14.00 KBO / PCOB Tuinzaal
14.30 Internetcafé Trefpunt
19.00 KPJ Toneelvoorstelling Tuinzaal
Vrijdag 6 maart
10.00 Sport en spel Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal 
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 7 maart
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 8 maart
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 9 maart
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 10 maart
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

openingstijden
woensdag, vrijdag & zaterdag
van 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Wijdstraat 4 | 3421 AK Oudewater
T 0348 - 56 00 46 | www.pardoesoudewater.nl |

outlet
Vanaf woensdag 4 maart

SARTARELLI
VERDICCHIO 
‘TRALIVIO’ 
Deze klassieke Italiaanse 
Verdicchio is deze maand 
weer in de aanbieding! 
Veelzijdig, maar zet hem 
bijvoorbeeld eens in bij 
groenterisotto of een 
visschotel.visschotel.

* Zolang de voorraad strekt, 
  alleen bij aankoop in onze winkel.

WIJN

*VAN 13,95

VOOR

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

VERDICCHIO 

Deze klassieke Italiaanse 
Verdicchio is deze maand 

Veelzijdig, maar zet hem 

13,95

VOOR

Bezoek ook onze webshop 

VAN DE MAAND

ALLEEN IN MAART 
OP=OP

9,95

IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Levering, reparaties

en onderhoud

van alle automerken!

Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20 • 3401  CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl

OP ALLE
MOLTONS EN 
HOESLAKENS

10%
KORTING

jaar!

MUZIEKHUIS OUDEWATER
PRESENTEERT DE

FAMILIEVOORSTELLING

ZONDAG 15 MAART
Dat Roald Dahl een krachtpatser is op het gebied van zéér 

fantasierijke kinderverhalen, is bekend. Maar hoe dit verhaal van 
hem, verteld door Iris van der Ende, één grote totaalbelevenis 
wordt met muziek gespeeld op hobo, fl uit, klarinet, fagot en 

hoorn... dat moet je gewoon meemaken! Ook theatrale en 
interactieve elementen ontbreken niet in deze voorstelling.

14.00 - 15.00 uurDOOR HET EPOS ENSEMBLE

GEHEIMZINNIGE

JORIS EN DE
3+

Kinderen (3+) € 5,00 Volwassenen € 7,50

KAARTVERKOOP: 
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL 

TOVERDRANK
VERHAAL VAN ROALD DAHL

28 MAART

PAAS/VOORJAAR 
WORKSHOP
Meld je aan en maak een mo oi 
paas- of voorjaarsbord!

Kennismaken met porselein schilderen

lidabaars@gmail.com | 06-16358581
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Voorjaar
Eergisteren is de (meteorologische) lente begonnen en het 
schaatseizoen bijna afgesloten. De overvolle schaatskalender heeft nu 
alleen nog de finale van de wereldbekers te gaan. Met weer twee 
Nederlandse wereldkampioenen op het WK all round een mooie 
afsluiting. Patrick Roest voor de derde keer achtereenvolgend en 
Ireen Wüst voor de zevende keer. Patrick Roest is pas 24 en schaart 
zich nu al in het rijtje Groten in de schaatswereld. Ireen Wüst neemt 
in haar eentje bijna de helft van de Nederlandse vrouwen 
kampioenschappen in het all round schaatsten voor haar rekening en 
heeft alleen Gunda Nieman nog voor zich qua aantal. Die haalde er 
acht. Maar wie weet, over twee jaar, doet zij nog een poging en komt 
dan gelijk met de Oost-Duitse schaatslegende. De prestatie van Wüst 
is wellicht nog groter dan die van Patrick, want zij wisselde 
voortdurend stuivertje met dat Tsjechische schaatswonder,  
Martina Sablikova. Harvard Bokkö nam in tranen afscheid van het 
wedstrijdschaatsen. De Noor, die het ongeluk had dat hij ongeveer in 
hetzelfde jaar debuteerde als Sven Kramer en zijn hele schaatsleven 
achter hem aan schaatste. In zijn eigen Vikingskippet, de schaatshal 
in Hamar. Als Sven Kramer en niet geweest was, dan had hij een hele 
grote held in het all round schaatsen kunnen worden.  
En Sven Kramer zegde na een teleurstellende eerste dag af,  
wegens familieomstandigheden. Hij was gekomen voor zijn tiende 
wereldkampioenschap maar dat zat er dus niet in.
Sinds een aantal jaren exporteert Nederland zijn schaatskennis door 
zendingswerk te bedrijven in allerlei andere landen. Met name het 
Nederlandse team van coaches in Japan is erg succesvol, met twee 
wereldkampioenen sprint en een derde plaats op het all round 
tournooi. Een Japanner op dat podium was al sinds 1997 niet meer 
voorgekomen.
De hoge heren van de ISU houden niet van het all round schaatsen. 
Dit weekend was het zelfs samengepropt met het WK sprint en het 
WK all round wordt maar één keer in de twee jaar meer 
georganiseerd, net als het EK all round en dat in afwisselende jaren. 
Je kunt je afvragen of dat komt door de Nederlandse overmacht op 
dit terrein of dat dit een kniebuiging is voor het gebrek aan geduld 
van de moderne kijker naar het schaatsen. De 10 kilometer wordt 
maar zelden meer gereden, voor Ireen Wüst was het zelfs al een jaar 
geleden dat zij de langste afstand voor de vrouwen, de vijf kilometer, 
in een wedstrijd had geschaatst. En toch: het all round schaatsen is 
toch het mooist van het schaatsen. Of is dat mijn chauvinistische 
hart? Het was een mooi schaatsweekend.
Trudie Scherpenzeel

BLIK op ...

OUDEWATER

Voorkom ook veel 
gemaakte fouten:
- Heb je een eigen woning verkocht 

en er één gekocht? 
Let op de eigenwoningreserve;

- Betaal je lijfrentepremies én bouw 
je pensioen op? 
Vergeet factor A niet te vermelden;

- Een schenking op papier gehad? 
Neem deze mee in het vermogen.

Makkelijker kunnen we het niet 
maken, wel leuker. Succes!

cees@planje.nl 
of 06-12749721

Tips voor de aangifte 
inkomstenbelasting
Het is maart. Waarschijnlijk ben je pas net 
bijgekomen van de carnaval en het bericht van 
de Belastingdienst heb je alweer ontvangen:  
je moet aangifte doen.
We hebben tegenwoordig het geluk dat de 
Belastingdienst al een deel van de aangifte invult.  
Toch is er bij de aangifte inkomstenbelasting nog veel 
voordeel te behalen en die tips deel ik graag met je:
Inkomen en aftrekposten
- Heb je een eigen woning gekocht? 

De kosten die betrekking hebben op het verkrijgen van 
de hypotheek zijn in principe aftrekbaar;

- Heb je gegeven aan het goede doel? 
Vergeet de giften niet af te trekken. Wil je in de toekomst 
meer aftrek? Creëer een lijfrentegift of geef hetzelfde 
maar dan eens in de 2 jaar;

- Breng niet-vergoede zorgkosten in aftrek, denk daarbij 
ook aan de werkelijke vervoerskosten naar een arts of 
ziekenhuis;

-	 Heb	je	gestudeerd	zonder	studiefinanciering? 
Vergeet de scholingsaftrek niet;

- Deel de aftrekposten zoveel mogelijk toe 
aan de persoon met het hoogst belastbare inkomen;

- Heb je een bruto jaarinkomen van minder dan e 7.000? 
Dan	krijg	je	waarschijnlijk	alle	loonheffing	die	je	hebt	
afgedragen terug. Doe dus wel aangifte, ook al ben je 
het wellicht niet verplicht. Denk ook aan je minderjarige 
zoon of dochter die een vakantiebaan heeft gehad!;

- Heb je een schommelend inkomen? 
Controleer de mogelijkheid op middeling.

Vermogen
- Heb je een woning die je verhuurt? 

Denk aan de leegwaarderatio;
- Woning in het buitenland? Voorkom dubbele belasting;
- Heb je een studieschuld? Ook deze kan je opnemen;
-	 Verdeel	het	vermogen	optimaal	met	je	fiscale	partner.
Belastingvermindering en toeslagen
- Breng betaalde dividendbelasting in aftrek;
- Benut de aanslaggrens van e 46;
- Controleer of je recht hebt op een toeslag.

door Ellen van LeeuwenTjissie Alles: Ik wist dat ik 
het niet alleen kon
Tjissie Alles zette met haar vader 
Voedselbank Oudewater op.  
Ze zet haar eigen carrière in de zorg 
op een laag pitje om haar werk voor 
de Voedselbank te kunnen doen.  
Ze is een echte ondernemer, zonder 
dat er enig financieel belang 
meespeelt. In de tijd waarin ik als 
vrijwilliger bij Voedselbank Oudewater 
werkte, heb ik Tjissie leren kennen als 
een powervrouw pur-sang!
“Ik vind het mooi dat je aan mij denkt, 
maar ik zie mezelf niet als powervrouw. 

De term roept een bepaald beeld bij mij 
op van boven de ander staan, terwijl ik 
gelijkwaardigheid juist heel fijn vind.  
Ik geloof dat je in zwakheid sterk kunt 
zijn. Als mens heb je allemaal tekort-
komingen. Door die te erkennen en er 
eerlijk over te zijn naar de mensen om je 
heen, word je sterker. Ik wist toen ik de 
Voedselbank begon dat ik het niet alleen 
kon. Heel bewust heb ik mensen om mij 
heen verzameld die mij helpen.  
Ik ben zo dankbaar voor hun kunde. 
Blijkbaar ligt mijn kracht in het verbinden 
van mensen.”

Je wiegje
“De mensen die hulp krijgen van de 
Voedselbank vind ik ook powervrouwen 
of -mannen! Zij bikkelen als alleenstaande 
ouder of chronisch zieke. Zij zijn sterk 
omdat zij hulp hebben gevraagd.  
Als iemand je powervrouw noemt geeft 
dat erkenning. Om mij heen zie ik veel 
mensen die nooit erkenning krijgen. 
Mensen die afhankelijk zijn van een 
ander, krijgen weinig te horen dat ze 
ertoe doen, dat het leven ook ver hen 
de moeite waard is. Als iemand dat wel 
hoort dan gaat hij dat geloven en 
daardoor komt hij in zijn kracht te staan. 
Ik geloof dat we als mens aan elkaar 
gegeven zijn, ongeacht religie of 
afkomst. Kan je er iets aan doen waar je 
wiegje heeft gestaan?”

Vluchtelingen
“En als je het dan over vrijheid hebt; 
door hulp te vragen krijg je meer 
vrijheid. Je legt jezelf geen druk meer op 
om het zelf te moeten doen. Ik denk dat 
wij niet half weten wat het betekent om 
in vrijheid te leven. Kijk naar de 
vluchtelingen, het gros weet hoe het is 
om niet in vrijheid te leven. Ze weten 
hoe het is om alles achter je te laten om 
in vrijheid te kunnen leven. Zij komen 
zwaar getraumatiseerd naar Nederland. 
Ik wil niet de problematiek van tafel 
vegen, maar het raakt me wel heel erg. 
Die mensen hebben er niet voor 
gekozen dat hun wiegje in Syrië stond.”
“Ik denk dat een Internationale 
vrouwendag nodig is. Wereldwijd is er 
nog veel onrecht ten opzichte van de 
vrouw in het algemeen. Hoe mooi zou 
het zijn als mannen en vrouwen over en 
weer hun krachten omhelzen. Ik hoop 
dat vrouwen die in landen leven waar 
dat allemaal nog van de grond moet 
komen, zich bemoedigd voelen dat 
andere vrouwen voor hun rechten 
opkomen. Laten we vriendin zijn van die 
vrouwen die in landen leven waar ze 
onderdrukt worden.”

Solisten Bachs Hohe Messe 
in Oudewater bekend

De organisatie is in handen van twee 
Rotaryclubs uit het Groene Hart 
(Woerden Oude Rijn en Oudewater), en 
de meeropbrengst is bestemd voor een 
goed doel. Eerder voerde het Studenten- 
koor Amsterdam voor een enthousiast 
publiek in de Sint Franciscus onder meer 
de Matthäus en de Johannes Passion uit.

Lustrum
Het lustrumconcert van de twee  
Rotaryclubs draait om een absoluut 
meesterwerk van Bach. Met zijn  
‘Hohe Messe’ zet het Studentenkoor 
Amsterdam de Sint Franciscuskerk in 
vuur en vlam. Het concert wordt 
uitgevoerd door het 80 man/vrouw 
sterke Studentenkoor Amsterdam en de 
ongeveer 50 musici van Strijkorkest 
Lundi Bleu. De vier uitstekende solisten 
zingen de solopartijen. Dirigent Servaas 
Schreuders heeft als vanouds de leiding, 
en Jaap Zwart zit achter het orgel.

De Sint Franciscuskerk in Oudewater is 
een kerk met een bijzonder interieur. 
De mooie akoestiek zorgt ervoor dat de 
uitvoeringen van het Studentenkoor 
Amsterdam er altijd uitstekend tot hun 
recht komen.
Het concert start om 14.30 uur;  
de kerk is open vanaf 14.00 uur. 
De toegangsprijs (€ 37,50) is inclusief 
een pauzedrankje, het programmaboekje 
en een drankje tijdens de samenzang na 
afloop van het concert. Parkeren kan 
vlakbij de kerk en is gratis.

Groene Hart
Het Studentenkoor Amsterdam wordt 
door z’n fans gezien als het meest 
energieke en enthousiaste studentenkoor 
van Amsterdam en omstreken. 
Per seizoen voert het SKA meestal drie 

projecten uit. Het koor heeft een heel 
gevarieerd repertoire. Zo voerden de 
jonge zangers en zangeressen de 
afgelopen jaren onder andere Mozarts 
Mis in c-klein, de passies van Bach en 
Brahms’ Ein Deutsches Requiem uit. 
Ze doen dat vooral in Amsterdam en 
omgeving. De Rotaryclubs Oudewater en 
Woerden Oude Rijn zorgen ervoor dat de 
leden van het Studentenkoor hun mooie 
muziek ook in het Groene Hart ten 
gehore kunnen brengen.
De meeropbrengst van dit concert in 
Oudewater gaat naar een (nog te kiezen) 
goed jongerendoel in het Groene Hart.
Kaartjes voor dit Lenteconcert zijn te 
bestellen via leden van de Rotaryclubs 
Oudewater en Woerden Oude Rijn, of  
via het mailadres  
lenteconcert2020rotary@gmail.com.

Afval in Oudewater: heel veel duurder. 
Maar beter?
Vrijdag viel de rekening van de gemeente voor OZB, riolering en afval op de 
deurmat. Dat was schrikken. Alles bijeen 20% hoger dan vorig jaar. Voor het afval 
zelfs 30%. Je zou verwachten dat het gemeentebestuur zich dan in zou spannen 
om dit met de nodige verontschuldigingen uit te leggen. Niets van dit al.
In een andere envelop wel weer uitleg over onze pogingen om minder restafval 
aan te leveren. Dat wordt voor de meeste mensen nog geen eenvoudige opgave, 
die scheiden al jaren veel afval voor hergebruik: oud-papier, glas, gft. Minder lang, 
maar toch ook al weer enkele jaren veel (ander) verpakkingsmateriaal.
Om zo min mogelijk restafval over te houden is er een (te) ingenieuze financiële 
prikkel bedacht; wie zelden aanlevert betaalt in 2021 nog altijd fors meer dan in 
2019, maar minder meer dan in 2020. Snapt u wel?
Niet zonder risico, dit bedenksel. Al met al zijn we nogal kostenbewust in ons 
landje en het risico is reëel dat we restafval bij het GFT stoppen of in de gele 
zakken.
Minder afval komt er nog niet. Daar zijn de (web-)winkeliers en de meeste 
consumenten nog zo net niet op ingesteld.
Bij ons thuis scheiden we het afval al lange tijd met veel aandacht.  
Annelies, mijn lief, is hier heel goed in en zij houdt mij bij de les.
Van de gele zakken op straat houden wij niet. Die zijn te kwetsbaar en,  
tenminste in onze mooie oude binnenstad, heel ontsierend. 
Dus brengen wij de zak, gelukkig net als veel anderen, naar het verzamelpunt bij 
de Coop. Zo ook jl. zaterdag. Weer had de gemeente het ophalen van de zakken 
bij dat punt niet goed geregeld.
Je zou mogen verwachten dat hier wel geld genoeg voor is, met die 30%!
Kees Knol

Op zondag 29 maart 2020 klinkt in de sfeervolle Sint Franciscuskerk in 
Oudewater voor de vijfde keer een Lenteconcert.  
Te horen is de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door het 
Studentenkoor Amsterdam en het Strijkorkest Lundi Bleu. 
Ook de solisten zijn nu bekend. De sopraan Varvara Tishina, alt Eline Welle, 
tenor Hugo Kampschreur en bas Bram Trouwborst geven het concert extra allure.

foto Piet Stolk)
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

Sinds 1980
Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

Alleen bij geen gehoor
0182 38 22 31www.bertuskostwinder.nl

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Hartverwarmend waren alle kaarten, bezoeken en 
bloemen naar aanleiding van het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder 
en oma 

Joke 
van Wijngaarden-Vergunst

Alle medeleven en aandacht hebben ons erg 
geholpen. Wij bedanken u ook voor uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en de herinneringen die we met u 
mochten delen.

Nico van Wijngaarden
Kinderen en kleinkinderen

Haastrecht, maart 2020

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Als je met heel je hart
steeds voor een ander klaar staat,
dan heb je zeker begrepen
waar het in het leven echt om gaat.

Wat was je lief, sterk, positief en dapper.
We laten je los, intens verdrietig, 

maar voor altijd verbonden.
We gaan onze moeder, schoonmoeder en oma 

enorm missen.

Johanna Luijcx - Koot
Jo

weduwe van Jan Luijcx

* Utrecht,  † Oudewater,
 26 januari 1939 26 februari 2020

Frank en Gudrun
Jesper, Sanna

Raymond en Barbara

De crematie heeft op dinsdag 3 maart plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Luijcx,

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

“God is Liefde”
1 Johannes 4, 8b

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

Klazina Johanna Wilhelmina 
(Ina) Duits - Bras

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

Thomas, Laura
Marinthe, Arano, Anne-Marith

Oudewater, maart 2020

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl
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IN MEMORIAM

JEANNETTE
1969 -  2019

Je liefde, je kracht, je warmte en je lach,
we blijven je missen elke dag.

Terus, Pascále, Paul, Leon

4 maart 2019 -  4 maart 2020

Nog maar een jaar
alweer een jaar

pas een jaar

Alles gedaan, de strijd is gestreden.

John Mink
Johannes Cornelis Maria

Linschoten, Montfoort,
14 februari 1953 1 maart 2020

Ans Mink - Kooijman

Dave en Tamara
Guus, Pip

Ilona en Rudi
Fabiënne, Danique

John is thuis, Beatrixstraat 4, 3417 AC Montfoort.
Bezoek graag in overleg.

De afscheidsviering zal worden gehouden op 
donderdag 5 maart om 19.00 uur in de 

R.K.-kerk Geboorte Johannes de Doper aan het 
Pastoor Spaanplein 2 te Montfoort.

Aansluitend is er gelegenheid om ons te condoleren 
in Restaurant De Heeren van Montfoort,  

Hoogstraat 41 te Montfoort.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op 
zaterdag 7 maart om 11.30 uur in aula 1 van 

Crematorium Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht.
Aansluitend is er gelegenheid voor een samenzijn 

in Restaurant De Heeren van Montfoort 
op genoemd adres.
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Dinsdag 3 maart 2020

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

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

Stadsteam Oudewater 
stelt zich voor
Hallo! Mijn naam is Cees van der Blom. 
Ik ben vanaf november 2014 werkzaam 
als maatschappelijk werker in het 
Stadsteam Oudewater.

Het Stadsteam is de toegang tot  
vele vormen van zorg, hulp- en 
dienstverlening. We werken met een 
fijn en professioneel team.
Naast mijn werkzaamheden als 
maatschappelijk werker heb ik mij 
bezig gehouden met de opzet van de 
Formulierenhulp en het Preventief 

De gemeenten Bodegraven – Reeuwijk en Oudewater 
ontvangen regelmatig klachten over doorgaand verkeer op  
de wegen rondom Hekendorp en Driebruggen.

Onderzoek naar doorgaand verkeer 
buitengebied Hekendorp

Om hier de juiste maatregelen tegen 
te kunnen treffen, willen zij inzicht 
krijgen in het verkeer wat hier nu 
daadwerkelijk rijdt.

In de periode van donderdag 5 tot  
en met woensdag 18 maart worden 
er camera’s geplaatst op de  
Ruige Weide, Goejanverwelle, 
Hekendorperweg, Negenviertel, 

Uitnodiging: inloopavond 
evenementen in Oudewater
Woont u in de omgeving van een evenement? Organiseert u 
zelf een evenement? Of bent u een trouwe bezoeker van één 
van de vele evenementen die Oudewater rijk is? Dan bent u 
van harte welkom bij de inloopavond over evenementen in 
Oudewater.
Alle inwoners zijn uitgenodigd om mee te denken over het nieuwe evenemen-
tenbeleid van de gemeente Oudewater. We gaan graag met u in gesprek  
over hoe de gemeente (vrijwilligers)organisaties kan ondersteunen bij het 
organiseren van een evenement. Ook zijn we benieuwd naar hoe we rekening 
kunnen houden met omwonenden van evenementen. Denk hierbij aan 
jaarmarkten of muziekfestiviteiten. U kunt vrij inlopen, aanmelden is niet nodig.
Graag tot dan!
Datum: donderdag 5 maart 2020
Tijd: 17:30 - 19:30 uur
Locatie: Stadskantoor, Waardsedijk

Hogebrug, Hoogeind, Laageind en 
De Groendijck.

Door middel van kentekenregistratie  
kan inzichtelijk worden gemaakt 
waar voertuigen het onderzoeksgebied 
binnen rijden en weer verlaten.
Snelheidsovertredingen worden met 
behulp van deze camera’s niet 
gemeten.

De kentekens worden gedurende het 
onderzoek gepseudonimiseerd en na 
afronding geanonimiseerd.
Het onderzoek voldoet hiermee aan de 
Wet bescherming persoonsgegevens en 
de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming.

De informatie die in de periode van  
5 tot en met 18 wordt verzameld, 
wordt gebruikt voor verder onderzoek 
om maatregelen te treffen en 
doorgaand verkeer op deze wegen 
te verminderen.

Regelmatig wordt de ingang 
naar de parkeerplaats van 
het Statenbad geblokkeerd 
door foutief geparkeerde 
fietsen. Dit levert overlast en 
gevaarlijke situaties op voor 
bezoekers en omwonenden.

Op grond van artikel 5.12 APV is het 
verboden een (brom-)fiets te stallen 
buiten de daarvoor bedoelde rekken 
of klemmen. De gemeente gaat extra 
handhaven.
Fiets niet in de rekken?
Dan wordt je fiets netjes voor je 
opgeruimd. Na telefonische afspraak 
(tel. 14 0348) kan de fiets opgehaald 
worden.

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-IJsselkade 7 in Oudewater 

het opdelen van een bestaande 
woning in drie appartementen,

 ingediend op: 19-02-2020, 
dossiernummer: OLO4966465

• Biezenwal 2A in Oudewater 
het aanpassen van een 
woonlaag tot woning,

 ingediend op: 20-02-2020, 
dossiernummer: OLO4969953

Ontheffing van de route voor het 
vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater maken bekend 
dat zij, ingevolge artikel 29 van de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een 
ontheffing van de route gevaarlijke 
stoffen hebben verleend aan:
• Benegas B.V., 

Zuiderzeestraatweg 1, 
3882 NC Putten, 
t.b.v. het vervoer van Propaan en 
Butaan naar diverse locaties in 
de gemeente Oudewater.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffingen liggen ter inzage van 
4 maart tot en met 15 april 2020. 
Belanghebbenden kunnen tegen het 

besluit schriftelijk bezwaar indienen bij 
de gemeente Oudewater, Postbus 100, 
3420 DC Oudewater. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
(datum van publicatie) bij de gemeente 
zijn ingediend. U kunt de stukken 
inzien bij het gemeentehuis van 
Oudewater, Waardsedijk 219 in 
Oudewater, tijdens openingstijden. 
Als u een toelichting wenst kunt u 
hiervoor (ook) een afspraak maken 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
info@odru.nl ter attentie van afdeling 
externe veiligheid / ontheffingen.

Huisbezoek aan tachtig-plussers in 
Oudewater.
Ik heb genoten van dit mooie,  
sfeervolle stadje en de inwoners.
Op 18 maart ga ik met pensioen. 
Ik ben ruim 43 jaar met plezier 
werkzaam geweest in het maat- 
schappelijk werk. Mijn werkzaam-

heden worden overgenomen door 
Remco Boink.
Ik wens u alle goeds voor nu en de 
toekomst!

Parkeer je fiets in de rekken

• Willeskop 160B in Oudewater 
het plaatsen van een mansardekap 
op een bestaande berging,

 ingediend op: 25-02-2020, 
dossiernummer: OLO4981545

• Wijngaardstraat 33 in Oudewater 
het aanpassen van een 
monument en het wijzigen van 
een berging in woning,

 ingediend op: 20-02-2020, 
dossiernummer: OLO4970317

APV / Bijzondere wetten
• Nieuwstraat in Oudewater 

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

 ingediend op: 20-02-2020, 
dossiernummer: 2023299

• Peperstraat 1A in Oudewater 
het plaatsen van een steiger 
vanaf 14 april tot en met  
27 april 2020,

 ingediend op: 22-02-2020, 
dossiernummer: 2023300

• Gemeente Oudewater 
het organiseren van de  
avond-4-daagse Oudewater 
vanaf 9 tot en met 12 juni 2020,

 ingediend op: 25-02-2020, 
dossiernummer: 2023320

• Diverse straten in binnenstad 
Oudewater 
het afsluiten van de weg 
tijdens de start en finish 

avond-4-daagse Oudewater 
op 9 juni 2020,

 ingediend op: 25-02-2020, 
dossiernummer: 2023321

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Papekopperdijk 2 in Papekop 

het vervangen van een loods,
 aanvraag ingetrokken op  

21-02-2020,  
dossiernummer: OLO4799369

• Waardsedijk 19 in Snelrewaard 
het herinrichten van een perceel,

 besluit: verleend op 24-02-2020, 
dossiernummer: OLO4088917

• Elzenweg 5 in Oudewater 
het verbouwen van een 
bestaand kantoor/laboratorium 
naar kantoor-, bijeenkomst-, 
industrie-functie,

 beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4850427

• Ravelijnstraat 20 in Oudewater 
het vervangen van een schutting,

 besluit: aanvraag onvolledig 
en buiten behandeling gesteld 
op 24-02-2020, 
dossiernummer: OLO4887709

Samen houden we Oudewater netjes en veilig!

Boomfeestdag Oudewater  
verplaatst naar het najaar
Oudewater wijkt af van de Nationale 
Boomfeestdag in maart. 
In voorgaande jaren was de landelijke 
boomfeestdag vanwege het weer 
altijd vrij laat in het plantseizoen. 
De boompjes hebben dan maar 
weinig tijd om goed te wortelen. 
En omdat het voorjaar en de zomer 
in Nederland steeds warmer en 
droger worden, is de kans steeds 
groter dat de pas aangeplante 
boompjes het niet redden.

De gemeente wil de boompjes de best 
mogelijke start geven, en heeft daarom 
besloten de boomplantdag naar het 
najaar te verplaatsen. Het festijn vindt dit 
jaar plaats in Hekendorp. De gemeente 
plant in samenwerking met openbare 
basisschool Goejanverwelle een aantal 
bomen. Een precieze datum en plan is 
nog niet bekend.
Ieder jaar is er een Nationale 
Boomfeestdag van Stichting Nationale 
Boomfeestdag. Op deze dag planten 

schoolkinderen bomen. Daarnaast 
krijgen ze les over het belang van 
bomen en wat bomen betekenen voor 
hun leefomgeving. Zo worden zij 
uitgedaagd om zelf hun steentje bij te 
dragen aan een duurzame leefomgeving. 
Dit doel sluit aan bij de ideeën van de 
gemeente Oudewater om kinderen meer 
in aanraking te brengen met de natuur. 
Daarom ondersteunt de gemeente  
deze feestdag door hier ieder jaar aan 
mee te doen.

Liedjes zingen van Annie M.G. Schmidt
Op vrijdag 6 maart is het feest voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar in 
Cultuurhuis Oudewater. OPA & OPA zingen bekende liedjes van schrijfster  
Annie M.G. Schmidt. Er mag meegezongen en gedanst worden!
Gerrit Kauffeld en Ruben Doreleijers maken samen muziek als OPA & OPA.  
Onder begeleiding van gitaar en ukelele brengen zij een vrolijk repertoire aan liedjes 
van de beroemde schrijfster ten tonele. Natuurlijk liedjes over Jip en Janneke,  
Dikkertje Dap en Beertje Pippeloentje. Ook Bello Bello en Een mooi Pinksterdag 
komen voorbij. Ook voor (groot)ouders is het een feest der herkenning.
Cultuurcoach Saskia Wulterkens wil met de voorstelling kinderen de kans geven op een 
andere manier met lezen bezig te zijn. “Leesplezier bevorderen is meer dan alleen een 
boek lezen.” Ter voorbereiding op de voorstelling staat er een aantal boeken van  
Annie M.G. Schmidt op de presentatietafel in Bibliotheek Oudewater.
De voorstelling van OPA & OPA is op vrijdag 6 maart om 15.15 uur.  
Kaartjes kosten 4 euro, op vertoon van de bibliotheekpas krijgt u 1 euro korting. 
Reserveren kan via saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl of 06-18127095.
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OUDEWATER

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Kinderkleding- en speelgoedbeurs Oudewater
Voor leuke tweedehands voorjaarskleding, 

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

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

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

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis

Kapellestraat 1-3 • Oudewater 
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

Zaterdag 7 maart

Chasing Mavericks
https://www.facebook.com/

chasingmavericksNL

Drie goede redenen 
om uit je luie stoel 

te komen:
1. Een betere conditie.
2. Een beter figuur.
3. Een betere gezondheid.

Meld je snel aan ! Voor meer info en/of 
aanmelden kun je terecht bij Wim de Groot, 
email wimhel@hetnet.nl, tel: 06 53546190.

Twijfel je of hardlopen iets voor jou is?

Bij Loopgroep Oudewater kun je ook terecht 
voor powerwalk en/of nordicwalk trainingen.

Kijk op onze site www.loopgroepoudewater.nl

Maandag 16 maart start loopgroep 
Oudewater weer een cursus hardlopen. 
Onder leiding van deskundige trainers 

leer je hoe je in je eigen tempo een 
bepaalde afstand kunt hardlopen. 
Locatie: Markveld in Oudewater. 

De kosten bedragen € 45.-

Jaja het is echt waar
 onze Syl 50 jaar! 

Naaien, fi etsen 
en zuipen kan 
ze als de beste, 
maar vanaf nu 

eindigt ze 
waarschijnlijk 

als leste!

De Alaaf meiden 

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Iedere zaterdag geopend 

van 10.00-15.00 uur

‘TaLenten’     

Hedendaagse
Kunst 
Goudsestraatweg 8
Oudewater

6 maart 
t/m 

2e paasdag 
2020

Vanaf vrijdag 6 maart tot maandag 13 april

Sille Gallery presenteert haar 
voorjaarstentoonstelling 
‘taLENTEn’

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere bijeenkomst 
op donderdag 12 maart vanaf 20.00 uur in het Stadhuis van Oudewater aan de 
Visbrug, ingang Kapellestraat. Een traplift is aanwezig.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis voor leden van 
de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.
Na afl oop van de lezing houdt de Geschiedkundige Vereniging Oudewater haar 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

In de hoofdruimte van de galerie spetteren de kunstwerken 
van elf talenten je veertig dagen lang tegemoet tijdens de 
voorjaarstentoonstelling ‘taLENTEn’.
De elf kunstenaars ‘taLENTEn’ zijn:   Frank E. Hollywood, 
Henrique van Putten, Merian van Rooijen, Hans Leijerzapf, 
Marieke Gaymans, Gert Kist, Marly Freij, Eelke van Willegen, 
Samuel De Jong, Saskia Hoeboer en Suus Suiker

Opening
Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij de opening op 
vrijdagavond 6 maart vanaf 19.30 uur.
De kunstenaars zijn aanwezig en u kunt genieten van een hapje en een 
drankje. Het wordt een feestelijke avond!
Bent u niet bij de opening? De galerie is iedere donderdag en vrijdag open 
van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Ook is de galerie extra open op zondag 8 maart en 
maandag 13 april (2e Paasdag) van 12.00 tot 17.00 uur.  

Illustraties zijn 
aangeleverd door 
Peter Schipper.

Lezing 
‘Klokken door de eeuwen heen’
De heer Peter Schipper is actief betrokken 
bij de Oudheidkamere van Tiel, lid van de 
Historische werkgroep Tiel, lid van de redactie 
van ‘De nieuwe Kroniek’, het orgaan van de 
Oudheidkamer van Tiel en auteur van diverse 
geschiedkundige publicaties.

De spreker vertelt: Tijd en het meten van 
de tijd heeft de mens altijd gefascineerd. 
Het oudste zijn de tijdmeters waarbij men 
gebruik maakte van de vier elementen: 
zand, water, vuur en zonlicht. Zandlopers 
en zonnewijzers zijn de bekendste 
toepassingen. Maar wist u dat er in China 
ook vuuruurwerken gemaakt zijn?
De lezing neemt u mee op een reis door de 
tijd(meters). Van de middeleeuwen naar de 
moderne tijd.
Na 1300 doet men een belangrijke uitvinding: 

mechanische of rader-
uurwerken worden 
uitgevonden. Het eerst 
past men de nog grote 
en grove ijzeren 
uurwerken toe in 
torenklokken, maar in 
de 16e eeuw hangen 
fraai vormgegeven 
klokken bij de 
welgestelden thuis aan 
de muur. Ook slaagt 
men erin om de 
techniek kleiner te 
maken. De tafelklokken 
en horloges doen in 
dezelfde eeuw hun 

intrede. Belangrijk is het jaar 1657. 
Toen slaagde onze bekende landgenoot, 
de wis- en natuurkundige Christiaan Huygens 
erin uurwerken te verfi jnen door het toepassen 
van een slinger. Hierdoor gaven ze veel 
nauwkeuriger de tijd aan.
We volgen eerst de ontwikkeling van de 
tafelklok en de pendule vanaf de 16e eeuw 
tot rond 1930. Daarna gaat de lezing verder 
met de wandklokken. Als rode draad wordt de 
aandacht vooral gericht op de Nederlandse 
exemplaren, maar we maken ook uitstapjes 
naar het buitenland.
Natuurlijk ziet u ook bekende typen, zoals 
de Friese stoel- en staartklokken.
We sluiten af met wat leuke klokken, zoals: 
nachtuurwerken, rollende klokken en wekkers.
Spectaculair zijn: 
de grootste 
zandloper, de klok 
met de grootste 
wijzerplaten en 
de grootste 
koekoeksklok ter 
wereld. Weet u 
waar je die kunt 
vinden? 
Kortom een 
boeiende avond 
met mooie 
lichtbeelden over 
een onderwerp 
waarmee we elke 
dag te maken 
hebben: het meten 
van de tijd.
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Opnieuw gaat een 
  mozaïekbank het 
stadsbeeld verfraaien
Nadat in 2015 ter ere van Oudewater 
750 jaar Stad de eerste mozaïekbank 
Oudewater mocht sieren en er daarna 
nog vier volgden staat er ook voor dit 
jaar weer een bank op het verlang-
lijstje van Coby Feller.
Dit nieuwe exemplaar zal een liefl ijk 
stukje Oudewater nog mooier maken 
dan het al is; hij komt bij de Kleine 
Gracht in IJsselvere.
Natuurlijk moeten er eerst nog wat 
hobbels overwonnen worden, maar 
Coby Feller en de bij deze bank 
betrokken actieve Janine 
Schoonderwoerd zullen dat ongetwijfeld 
voor elkaar krijgen. Maar eerst kijken we 
nog even terug op het tot stand komen 
van de vorige exemplaren. Eerst was er 
dus die ‘750 bank’. Tegen de toenmalige 
wethouder Bert Vermeij liet Coby zich 
ontvallen zo’n vijf banken te willen 
realiseren, waarop de wethouder 
reageerde met een laconiek: “Zou je niet 
eerst eens met nummer een beginnen?!” 
De tijdsdruk was groot, want de bank 
moest wel dat jaar klaar zijn. 
En sponsoren waren in die periode wat 
lastiger te vinden. Gerdine van de Ven 
heeft toen nog meegeholpen om 
sponsors te vinden. Zowel het bijeen-
sprokkelen van de benodigde pecunia 
als het daadwerkelijk realiseren van de 
bank binnen de gestelde tijd bleek goed 
te lukken. Toen volgden in 2016 de 
Groene Hartbank, in 2017 de bank bij 
De Oude Touwfabriek, in 2018 de 
Muziekbank en in 2019 de bank in 
Papekop.
Coby Feller herinnert er nog even aan 
dat het om een SocialSofa gaat: 
“Een SocialSofa is een betonnen 
buurtbank met telkens een unieke 
mozaïekafbeelding. Zo’n SocialSofa 
wordt door buurtbewoners, 
vriendenclubs, arbeidsre-integranten en/
of scholieren gemozaïekt. Samen wordt 
onder begeleiding gewerkt aan een 
uniek ontwerp en uitvoering. In ons 
geval heeft Jan van Dam, naast wat hij 
nog meer doet, weer een prachtige 
ruimte beschikbaar gesteld. Dat creëren 
van uniek straatmeubilair, gemaakt door 
mensen uit onze omgeving bevordert de 
sociale cohesie. Daar werken steeds 
zo’n 25 mensen aan mee. 
Inmiddels zijn er in Nederland al 1400 
banken geplaatst.”
En nu blijkt het volgende project dus een 
bank in IJsselvere. Pas in 1585 werd 
IJsselvere bij Oudewater gevoegd. 
Dit ‘nieuwe’ stukje Oudewater 
ontwikkelde zich al heel snel tot een 
industriewijk. Er werd een tweede 
korenmolen gebouwd, er waren twee 
brouwerijen, twee smidses, twee 

grutterijen en een oliemolen. En bij de 
Goudse Boom, de walbrug over de 
Hollandse IJssel, was een scheepswerf 
(Bron: GVO). Uit een latere periode zijn 
vooral de Olieslagerij van de Firma 
Verloop en Machinefabriek de 
Hollandsche IJssel tot het industriële 
beeld van IJsselvere gaan behoren. 
De huidige situatie met het parkje aan de 
Kleine Gracht zou naast beelden uit een 
verleden wellicht wat opfl euring in de 
vorm van wat bloemenpracht kunnen 
gebruiken. Want, naast sponsoren, 
nodigen Coby en Janine uiteraard 
mensen uit die ontwerpen voor de 
mozaïekbank kunnen inleveren die er 
uiteindelijk met elkaar voor zorgen dat de 
nieuwe bank net zo’n beeldbepalend 
element gaat vormen als de andere 
banken in hun deel van Oudewater doen. 
Ze vragen inwoners van Oudewater dan 
ook om een deelontwerp voor deze 
mozaïekbank te maken.
Lijntekeningen hiervoor zijn te verkrijgen 
via Facebook Oudewater Zit Goed of op 
te halen bij Coby Feller, 06-23727614, 
oudewaterzitgoed@gmail.com.
Informatie is ook verkrijgbaar bij 
Janine Schoonderwoerd, 06-13231417, 
jtmschoonderwoerd@planet.nl .
De totale kosten van een bank en al het 
benodigde materiaal zijn 4000 euro en 
een gift is welkom op 
NL75 RABO 0352 3217 17 
van  J. Schoonderwoerd 
o.v.v. Mozaïekbank6.

door Aad Kuiper
door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Daniëlle Raaphorst: Ik ben gewoon 
iemand die doet wat ze leuk vindt

Muziekgroep Oudewater 
zoekt muziekliefhebbers
Jongen, meisje, man of vrouw, met 
of zonder ervaring, het maakt niet 
uit. Als je van muziek houdt - en wie 
doet dat niet - als je van een gezellige 
club mensen houdt om muziek mee 
te maken - en wie doet dat niet - dan 
ben je van harte uitgenodigd om eens 
kennis te komen maken met 
Muziekgroep Oudewater.
Kom eerst gewoon eens even 
vrijblijvend kijken en de sfeer proeven. 
De Muziekgroep bestaat uit een 
gezellige club mensen van bij wijze van 
spreken van 8 tot 80 met een minstens 
zo gezellige, maar zeer deskundige, 
dirigente die heel uiteenlopende maar 
altijd populaire muziek maken.
Jaap Konings: “Onze dirigente is cum 
laude afgestudeerd, en dus heel goed, 
maar ook begripvol en gezellig. 
Ze komt wekelijks van ver, maar vindt 
het bij ons zo leuk dat ze graag blijft 
komen. En daar zijn wij natuurlijk ook 

Markt, maar als we gevraagd worden 
voor iets bijzonders doen we daar graag 
aan mee. Zo hebben we laatst in de 
Geelbuik een Dickensconcert gegeven. 
Dan kleden we ons ook in die stijl. 
We hebben geen uniformen, maar 
zoeken, als dat nodig is, bij het 
onderwerp passende kleding uit. Dit jaar 
gaan we op Bevrijdingsdag iets doen, 
maar we weten nog niet hoe we dat aan 
gaan kleden.”
Cees: “De leden van Muziekgroep 
Oudewater bespelen voornamelijk blaas-
instrumenten, maar er zitten heel wat 
mensen bij die ook andere instrumenten 
beheersen, drums en gitaar bijvoorbeeld. 
Daarom ook konden we destijds met 
Oudewater 750 jaar Stad de musical die 
Treatief opvoerde begeleiden. Heel veel 
mensen waren toen verbaasd dat wij dat 
óók goed konden. Zo doen we vaker 
iets dat toevallig voorbijkomt. 
Maar alleen als we het leuk vinden, want 
we willen allemaal goed maar zeker ook 
gezellig muziek maken. En dat kan bij 
ons heel goed.”

door Aad Kuiper

(Foto: Frency Koster)

Daniëlle Raaphorst produceert met 
haar productiebedrijf Incredible fi lm 
grote fi lms als De ontsnapping, 
Nova Zembla en Kruimeltje. Wanneer 
ik in mijn netwerk vraag naar een 
Oudewaterse powervrouw, wordt 
haar naam een aantal keer genoemd. 
Een vrouw met zo’n magische baan, 
dat moet wel een powervrouw zijn!
“Als fi lmproducent regel ik eigenlijk alles 
om een fi lm mogelijk te maken, van het 
eerste idee tot aan de verkoop van de 
uiteindelijk fi lm. Voor het maken van 
een fi lm verzamel ik een team om mij 
heen van ongeveer veertig mensen. 
Daarnaast verkoop ik Nederlandse fi lms 
op de internationale fi lmmarkt. 
Dat klinkt misschien als een leven vol 
‘glitter en glamour’, maar ik sta ook 
regelmatig met mijn voeten in de klei op 
de fi lmset.”
“Het me- too gebeuren is in mijn wereld 
erg onder de aandacht geweest. 
Ook rondom de rechtszaak van Harvey 
Weinstein. Ik heb daar gemengde 
gevoelens over. De vrouwen die hem 
beschuldigen kwamen uit kleine stadjes 
ver weg van Los Angeles. Zij wilden hun 
droom verwezenlijken en hij hielp hen 
daarbij. Ik praat absoluut niet goed wat 
hij heeft gedaan, maar ze hadden ook 
nee kunnen zeggen. Ze werden niet 
vastgebonden. Waar ik moeite mee heb 
is dat je het al die jaren hebt 
geaccepteerd en nu je succesvol bent 
iemand helemaal kapot maakt.”

Powermannen
“Ik ben niet iemand die de emancipatie 
van een vrouw of man bewust heeft 
opgezocht. In mijn werk zie ik niet dat 
vrouwelijke producenten het moeilijker 
hebben. Acteurs waarmee ik werk 
worden op dezelfde manier beloond. 

Volgens mij gaat het om hoe je er zelf 
mee omgaat en wat je bereikt. Ik ben 
gewoon iemand die doet wat ze leuk 
vindt en ik ga daar voor de volle honderd 
procent voor. Met de term powervrouw 
heb ik dan ook niet veel. Je zegt ook 
niet: powerman. Ik denk dat je sterk kan 
zijn als je de juiste mensen om je heen 
hebt.”

Censuur in het Midden-Oosten
“Ik vind het goed dat er gestreden wordt 
voor de rechten voor vrouwen die 

onderdrukt worden. In landen in het 
Midden-Oosten, waar ik mee 
samenwerk, gaat het anders dan bij ons. 
Niet zozeer met de mensen met wie ik 
werk, maar vooral de manier waarop zij 
fi lms aankopen. Bepaalde genres zijn 
daar echt ‘not done’. Er is dus sprake 
van censuur. Ik sta er zeker achter dat 
we opkomen voor de rechten van de 
vrouwen in deze landen.”

heel blij mee.” Cees de Waal: “We spelen 
best goed, maar het gaat ons er niet om 
de top te bereiken, maar gewoon op een 
prettige manier met elkaar samen te 
spelen.” Het blijkt dat wie geen 
instrument heeft, dat dan gratis in 
bruikleen kan krijgen en ook nog eens 
gratis les op dat instrument krijgt. 
Het enige wat het kost is de contributie 
van de muziekvereniging. 
Cees: “Het repertoire is heel divers, 
maar we spelen altijd makkelijk 
herkenbare muziek. Dit jaar hebben we 
als thema een reis door Europa, waarin 
verschillende songfestivalliedjes uit de 
afgelopen periode op ons lijstje staan. 
Waterloo bijvoorbeeld, maar ook Arcade 
van Duncan Laurence, maar we  spelen 
ook een medley van Franse chansons en 
een van Russische nummers.”
Jaap: “We treden zo’n 7, 8 keer per jaar 
op. In de zomer spelen we een aantal 
buitenconcerten, bij Pinkeltje en op de 

Onderzoek naar 
doorgaand verkeer 
buitengebied Hekendorp
De gemeenten Bodegraven - Reeuwijk en Oudewater ontvangen regelmatig 
klachten over doorgaand verkeer op de wegen rondom Hekendorp en 
Driebruggen.
Daarom wordt er van donderdag 5 maart tot en met woensdag 18 maart 
een onderzoek gedaan naar het doorgaande verkeer op een aantal wegen.

Er worden camera’s geplaatst in de gemeente Oudewater:
1. Aan de Hekendorperweg, 2. aan Goejanverwelle in Hekendorp en 
3. Langs de Ruige Weide.
In Bodegraven-Reeuwijk komen camera’s te staan aan de Negenviertel, Hogebrug, 
Hoogeind, Laageind en de Groendijck. De camera’s registreren 24 uur per dag de 
kentekens van passerende auto’s. Let wel: het is geen controle op snelheid, maar de 
kentekens worden gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van sluipverkeer.
Gedurende de twee weken van het onderzoek worden de kentekens in het systeem 
vervangen door een volgnummer (‘gepseudonymiseerd’, heet dat), zodat wel bekeken 
kan worden of en hoe vaak en in welke richting een voertuig gebruik maakt van een 
stuk weg zonder dat er een naam aan gekoppeld is, maar wel bijvoorbeeld een 
postcode. Na afl oop wordt de collectie bewaard voor eventueel later onderzoek, maar 
wordt elk kenteken eerst volledig anoniem gemaakt. Dat moet namelijk van de Wet 
bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
De informatie die tussen 5 en 18 maart wordt verzameld, wordt gebruikt voor verder 
onderzoek en zo nodig om maatregelen te treffen om het doorgaand verkeer op deze 
wegen te verminderen. 

Schaats
De Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater heeft een heel bijzondere 
schaats gekregen: Het is een bot, 
vermoedelijk een scheenbeen van een 
rund, dat in de middeleeuwen gebruikt 
werd als schaats. Het bot is aan één kant 
plat geslepen (of met een schraapstaal 
vlak gemaakt) en daarop gleed het bot 
over het ijs. Dergelijke schaatsen worden 
‘glissen’ of schenkels genoemd. 
De middeleeuwse mens in het waterland 
bond ze ‘s winters onder zijn klompen of 
schoenen, en kon zich dan sneller dan 
lopend over het ijs verplaatsen. Hij (of zij) 
gebruikte daarbij één of twee prikstokken, 
zoals bij het skiën, om zijn evenwicht te 
bewaren. Maar het was een uitkomst 

wanneer er stevig ijs lag.
Het bot is al in 1980 in Oudewater 
gevonden toen er riolering aangelegd 
werd in de IJsselvere, ter hoogte van het 
toenmalige hotel Seelt. Daar, op 
ongeveer twee meter onder de grond, 
werd deze botschaats gevonden (en was 

sedertdien 40 jaar in privébezit). 
Deskundigen zijn van mening dat deze 
schaats dateert van het begin van de 
9e eeuw na Christus.
Het voorstel is om de schaats tentoon te 
stellen in het stadsmuseum in het 
stadhuis van Oudewater.
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 02 maart t/m 08 maart 2020. Week 10.

MAX. 6 
PER 
KLANT

11.58
12.58 8.50

 Douwe Egberts 
snelfi lterko�  e of bonen  

 aroma rood of décafé ,  2 pakken/zakken à 500 gram 
 combineren mogelijk 

 2 STUKS 

1.49
1.69  1.-   Eat Me mango of avocado   

per stuk

1

 Kiphaasjes naturel/gemarineerd pak 300 gram

Varkenssaucijs tuinkruiden pak 6 stuks

Varkensschnitzel Wiener pak 2 stuks

Grillburger pak 4 stuks
combineren mogelijk 

5.58
7.80  5.-
 2 STUKS 

 Paksoi per stuk

Witlof zak 500 gram

Snijbonen zak 400 gram

Bio+ winterpeen zak 1 kilo
combineren mogelijk 

2.98
3.58  2.-
 2 STUKS 

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

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

Heeft u ongewenste haargroei?

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- SCHOONHEIDSSPECIALISTE - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - ACNÉ
- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

Ook geopend in de avond!
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Kom langs voor een advies op maat!

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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Afvalkalender Maart 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

De nieuwe bibliotheekvoorziening laat nog even op zich wachten. 
De afgelopen tijd zijn er namelijk ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van Het Huis van Ervaring.
Hieronder een stand van zaken.

Stand van zaken nieuwe 
bibliotheekvoorziening

Wat is er aan de hand?
De gemeente werkt al een aantal maanden aan de 
ontwikkeling van een nieuwe bibliotheekvoorziening. 
Daartoe heeft de gemeenteraad in oktober 2019 een 
voorstel aangenomen. Hiermee is het startschot gegeven 
voor het inrichten van een Huis van Ervaring.
Sinds het raadsbesluit werken de drie partijen
(SWOM, Bibliotheek Het Groene Hart en gemeente) 
intensief samen om het voorstel in praktijk te brengen. 
Deze samenwerking heeft recent tot verschillende 
inzichten geleid, waaronder de inschatting van de 
fi nanciële situatie. Dit zorgt er voor dat de ontwikkelingen 
vertraging oplopen.

Wat gaat de gemeente nu doen?
We zijn al in gesprek met Bibliotheek Het Groene Hart 
om samen tot een oplossing te komen.
Zowel de gemeente als de bibliotheek hebben er alle 
vertrouwen in dat we hier met elkaar uit komen.
We gaan onderzoeken hoe we met elkaar, ook met de 
SWOM, kunnen samenwerken en wat hiervoor nodig is 
om dit te laten slagen. Het komende jaar moet in het 
teken staan van samen ontwikkelen en experimenteren 
met verschillende vormen van dienstverlening.

Komt er nog wel een nieuwe 
bibliotheekvoorziening?
We doen er alles aan om dat zo te laten zijn. Alle drie de 

Moet de hond wel of niet aan de lijn? Hoe zit het met de opruimplicht?
Het uitlaten van een hond kan zowel plezier als overlast geven in de openbare 
ruimte. Daarom is gezorgd voor een aantal ondersteunende maatregelen en 
hebben we binnen de APV regels opgesteld.
De regels zijn niet nieuw. Wel kan het helpen dat we het zo nu en dan onder de 
aandacht brengen. Daarom hieronder een overzicht van hoe het ook al weer zit.

Ophalen grof 
tuinafval:
doorgeven vóór 
donderdag 5 maart
Op donderdag 5 maart halen we grof tuinafval op.
Wilt u dat wij bij u langskomen? Zorg er dan voor dat u 
vóór 5 maart uw afval heeft aangemeld. Aanmelden doet 
u makkelijk via www.montfoort.nl > melding openbare 
ruimte > reiniging en afval. Bellen kan ook: 0348-476400.

Wat is grof tuinafval
Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en 
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de 
gft-container. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval 
opgehaald. Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender.

Aanbieden
De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper. 
Voor een effi ciënte route die in één dag kan worden 
gereden, is het volgende belangrijk:
* Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats.
* Zet uw grof tuinafval in het buitengebied 

langs de kant van de weg.
* Bundel uw grof tuinafval in bossen van

maximaal 1,50 m lang.
* Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4m3.
* Zet uw tuinafval voor 07.30 uur ‘s ochtends klaar.

Dit mag niet bij grof tuinafval
* Schuttingen en bielzen
* Aarde en zand
* Grond, zand en graszoden
* Tuinmeubilair
* Tegels en stenen

Het 4 en 5 mei 
comité zoekt 
versterking
Het 4 en 5 mei comité Montfoort is op zoek naar 
een pittige heer of dame die het huidige comité van 
drie leden wil komen helpen de komende 
herdenking op 4 mei in Montfoort vorm te geven.
Belangstelling voor de gebeurtenissen vanaf de 
tweede wereldoorlog, alsmede de doelstelling dat 
kinderen gaan beseffen wat leven in vrijheid 
daadwerkelijk betekent, is daarbij onontbeerlijk.
Meer info en contact: Hans Elzas
secretaris 4 en 5 mei comité Montfoort, 
hans.elzas@ziggo.nl of 06-25017730.

Tijdelijke verkeersmaatregel Onder de Boompjes
Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de Oude Stadshuis zal Onder de Boompjes ter hoogte van de 
Montfoortsebrug van 11 tot en met 31 maart worden afgesloten voor het doorgaand rijverkeer.
Voor de Montfoortse IJsselbrug zal vanaf de noordelijke richting (IJsselplein) ook een inrijverbod gelden. Het verkeer 
zal worden omgeleid via de provinciale wegen. Gelieve rekening te houden met de situaties en uw leveranciers op de 
hoogte te brengen. De gemeente doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

partijen hebben uitgesproken dit met elkaar te willen 
realiseren en hier helemaal voor te gaan. We hopen op 
korte termijn te kunnen informeren dat we van start gaan.

Hoe zit het met het afhaalpunt dat in januari 
geopend zou worden?
Wij werken er aan om dit te realiseren en verwachten 
daar op korte termijn duidelijkheid over te kunnen geven.

Waarom is er nu eigenlijk geen bieb in de 
gemeente?
In 2015 was de gemeente vanwege een grote 
bezuiniging genoodzaakt de bibliotheek te sluiten.
Wel zijn toen op verschillende plekken in de gemeente 
zogenaamde boekspots en Bibliotheken op School 
opgezet. Onder andere bij de scholen en de SWOM.
Sinds die tijd mist een groot deel van de gemeenschap een 
bibliotheek. Dat is ook de reden dat het college in 2018 de 
uitspraak heeft gedaan zich hard te maken voor de 
terugkeer van de bieb (Hoofdlijnenakkoord februari 2018). 
In datzelfde jaar zijn inwoners via een digitale enquête 
bevraagd over hun wensen. De resultaten daarvan en 
verder onderzoek zijn samengekomen in het raadsvoorstel 
van oktober 2019.
Bovenstaande en andere info over de nieuwe 
bibliotheekvoorziening is gebundeld op 
www.montfoort.nl/bieb.

APV
Het hondenuitlaatbeleid is geregeld in de Algemene 
Plaatselijke Verordening. In de verordening zijn meerdere 
bepalingen opgenomen. Ook bepalingen over loslopende 
honden, verontreiniging door honden en gevaarlijke honden.

Aangelijnd
Binnen én buiten de bebouwde kom moeten honden zijn 
aangelijnd. Kinderspeelplaatsen, zandbakken en 
speelweide(n) zijn verboden gebieden voor honden. Iedere 
hond dient voorzien te zijn van een identifi catiekenmerk. 
Het is dan duidelijk wie de eigenaar van de hond is.
In de tweede helft van 2020 wordt het besluit genomen 
over de honderuitrenvelden.
Zodra daarover meer bekend is, communiceren we 
daarover via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Opruimplicht
Iedere hondeneigenaar heeft de plicht de uitwerpselen op 
te ruimen. Ook moet een eigenaar tijdens het uitlaten een 
opruimmiddel bij zich hebben. Op meerdere plaatsen in 
de gemeente zijn zakjesautomaten geplaatst.
Eigenaren van een geleidehond of een sociale hulphond 
hebben geen opruimplicht.

Gevaarlijke honden
De Raad van Dieraangelegenheden heeft een lijst 
vastgesteld van Hoog Risicohonden. Dit zijn honden die 
bij een bijtincident in staat zijn tot het toebrengen van 
bovenmatig veel letsel, mogelijk met de dood tot gevolg. 
In bijzondere gevallen kan de burgemeester de eigenaar 
zo’n hond verplichten om de hond te muilkorven.

Boetes
De gemeentelijke BOA (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar) is bevoegd overtreders te 
beboeten. De boetes op variëren van € 95,- voor het niet 
aanlijnen of het niet in bezit zijn van een opruimmiddel tot 
€ 140,- voor het niet opruimen van uitwerpselen.

Hond uitlaten: hoe is het ook al weer geregeld?
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

vervolg van de voorpagina

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

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

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

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

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 4 maart 2020 
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
11 maart 2020 in het stadhuis 
van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 05-02-2020 Z/20/158366
 IJsselkade 36 in Montfoort 

Vervangen van een dakkapel 
door een baskapel.

• 19-02-2020 Z/20/159161
 Tiendweg 75 in Montfoort 

Het aanbrengen van een dakkapel 
aan de voorzijde.

• 21-2-2020 (Z/20/159269
 Lodewijkstraat 40 in Montfoort 

Het uitbreiden van de woning.
• 21-2-2020 Z/20/159318
 Hof van Voorvliet 47 in Linschoten 

Aanvraag zonnepanelen zijmuur huis.
• 23-2-2020 Z/20/159327
 De Kolk 16 in Linschoten 

Het aanbrengen van zonnepanelen 
aan de kopgevel van De Kolk.

• 25-2-2020 Z/20/159443
 Titus Brandsmastraat 4 in Montfoort 

Het aanbrengen van een dakkapel 
op het voordakvlak.

Tegen een vergunningsaanvraag 
kan geen bezwaarschrift worden 
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 

bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl 
of tel: 0348 - 476 400.

Verlengen beslistermijn
• 24-02-2020 Z/19/156528
 Hoofdweg 45 te Montfoort 

Het aanbrengen van een 
dakopbouw.

Verleende omgevingsvergunning
• 24-02-2020 Z/19/155190
 Van Rietlaan 3 in Linschoten 

Het verbouwen van een bedrijfshal.
• 24-02-2020 Z/10/156397
 Veldzichtlaan 19 in Linschoten 

Het aanbrengen van een dakkapel 
aan de achterzijde.

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 beschikking tot het opleggen 
van (een) maatwerkvoorschrift(en) 
hebben afgegeven:
besluitdatum: 3 maart 2020
inrichting: Korfbalvereniging Luno
adres: De Beide Vlooswijkenlaan 46 
Linschoten
betreft: lozen van bedrijfsafvalwater 
zonder geleiding door een 
vetafscheider en slibvangput

BEZWAARMOGELIJKHEID
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
binnen zes weken na de verzenddatum 
van dit besluit schriftelijk bezwaar 
indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort, Postbus 41, 
3417 ZG in Montfoort.
Het bezwaarschrift dient in ieder 
geval te bevatten:
- de naam en het adres van de 

indiener;
- een handtekening;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.

VOORLOPIGE VOORZIENING
Indien er sprake is van een 
spoedeisend belang kan om een 
voorlopige voorziening worden 
verzocht bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht,  
o.v.v. voorlopige voorzieningen, 

postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift 
indienen bij de genoemde rechtbank 
via: http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).  
Kijk op de genoemde site voor de 
precieze voorwaarden. Voor het 
instellen van een verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening 
zijn griffiekosten verschuldigd.  
U wordt hierover door de rechtbank 
op de hoogte gesteld.

TER INZAGE
De stukken met betrekking tot deze 
beschikking liggen gedurende zes 
weken na datum van verzending ter 
inzage bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, 

Archimedeslaan 6 te Utrecht,  
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur (na 
telefonisch overleg: 088-0225000);

- Gemeente Montfoort, 
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort.

Voor informatie over openingstijden 
zie de website van de gemeente.

OVERIG
Ontheffing van de route voor het 
vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken bekend 
dat zij, ingevolge artikel 29 van de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen,  
een ontheffing van de route gevaarlijke 
stoffen hebben verleend aan:
• Jongeneel Transport, 

Voorschoterweg 52 A,  
2235 SH Valkenburg, 
t.b.v. het vervoer van Propaan, UN 
1965, klasse 2,2 F naar diverse 
locaties in de gemeente Montfoort.

• Benegas B.V., 
Zuiderzeestraatweg 1, 
3882 NC Putten, 
t.b.v. het vervoer van Propaan en 
Butaan naar diverse locaties in de 
gemeente Montfoort.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffingen liggen ter inzage van 
4 maart tot en met 15 april 2020.
Belanghebbenden kunnen tegen het 
besluit schriftelijk bezwaar indienen 
bij de gemeente Montfoort,  
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
(datum van publicatie) bij de 
gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- het stadskantoor van Montfoort, 

Kasteelplein 5 in Montfoort, tijdens 
openingstijden.

Als u een toelichting wenst kunt u 
hiervoor (ook) een afspraak maken 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
dhr H. Baijense, 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
- Tentfeest KPJ, 4 april 2020, 

IJsselveld 5, Montfoort, 
verzonden 26 februari 2020

Montfoort, 3 maart 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie

“We zouden er minstens tien extra 
mensen bij kunnen gebruiken”, aldus 
Van den Brink. Hij vertelt dat minstens 
80 procent van de agrariërs in de buurt 
meedoet aan het programma. “Er zijn er 
ook die het zelf nakijken, maar dan 
hebben wij er geen gegevens over.” 
Het opsporen van nesten van 
weidevogels gebeurt in de periode tussen 
1 maart tot en met half juni. Locaties 
met gps-coördinaten geven we dan door 
aan betreffende agrariërs, zodat ze 
maatregelen kunnen nemen. 
Bijvoorbeeld nog niet maaien of mais 
zaaien.”

Hart voor de natuur
Vrijwilligers die meewerken, zouden 
volgens hem wel een beetje hart voor de 
natuur moeten hebben. “Als ze zich 
aanmelden gaan ze eerst met een 
ervaren groepje buddy’s de natuur in. Je 
moet wel weten waar je op moet letten. 
Als ze het dan geleerd hebben, kunnen 
ze alleen op pad, of als ze met de drone 
vliegen met z’n tweeën. De drone wordt 
altijd met twee man gedaan. We vliegen 
in principe met twee camera’s: een infra-
roodcamera en een optie camera. 
Met infrarood kunnen we zien of er wat 

zit, en met de optiecamera kunnen we 
met live beelden checken wat het is.”
Volgens de agrariër zou je als vrijwilliger 
een dagdeel beschikbaar moeten zijn 
voor 3,5 maanden lang. “Meestal 
gebeurt het observeren van de weide- 
vogels en waar ze zitten in de ochtend. 
Als we de locatie gevonden hebben, 
markeren we die. Als dat niet hoeft, 
omdat er geen werkzaamheden zijn, 
laten we de nesten met rust.” Zelf zit het 
hem al vanaf zijn tiende jaar in zijn bloed. 
“Vanaf die leeftijd ben ik al bezig met 
vogels.”
Hierbij vindt hij alle weidevogels even 
fascinerend: “Ze hebben allemaal wat. 
De kievit duikelt heel mooi. De grutto 
heeft een mooi geluid en het kleine 
tureluurtje kan zo mooi huppelen.” 
Op eigen land doet hij ook aan weidevo-
gelbeheer. Sinds vorig jaar heeft de boer 
daar een greppelplasdras. Ofwel een 
strook land die onder water gezet is, om 
meer vogels te trekken. Volgens Van den 
Brink zijn er daardoor vorig jaar vijf tot 
zes paartjes extra bij hem komen broeden.
Het water waarmee de greppelplasdras 
wordt gevuld, wordt continu gepompt 
vanuit de sloot. Hier heeft hij een 
zonnepaneel staan, die ervoor zorgt dat 
de pomp z’n voeding krijgt. “Weidevogels 
houden van een vochtige leefomgeving, 

waar ze vooral wormen kunnen zoeken. 
Nu is het overal nat, maar per jaar is dat 
verschillend.”
Van den Brink vertelt dat de grutto voor 
de Provincie als ijkpunt wordt genomen. 
“Doorgaans is het zo dat als er 
voldoende grutto’s zijn, dan is het goed. 
Dan hopen ze dat andere weidevogels 
meeliften, zoals kievit. Wij noteren 
alleen. De Agrarische Natuurvereniging 
die ook de avond op 4 maart fi nanciert, 
doet de telling en legt het beheer bij de 
agrariërs neer. Wij zijn een vrijwilligers 
coördinatorgroep. We werken wel nauw 
samen om gegevens goed uit te 
wisselen.”
Naast de bijeenkomst op 4 maart, vindt 
er ook een startersbijeenkomst plaats op 
19 maart in Sint Joseph om 20.00 uur. 
“Tijdens deze meeting presenteren we de 
cijfers. 4 maart is extra georganiseerd 
om vrijwilligers te trekken. Het is moeilijk 
om mensen te vinden”, geeft hij aan. 
“Dat komt ook omdat iemand vroeger 
met 57 al met de VUT ging. Nu zijn 
mensen pas 67 voor ze aanhaken. Niet 
iedereen heeft zomaar een dagdeel. 
We hebben ook wel jongeren gehad, 
maar dan krijgen ze kinderen, gaan ze 
naar voetballen en zwemles, en hebben 
ze geen tijd meer. Door de week werken 
ze vaak volledig. Dat snap ik helemaal.”

Buitenmensen
Die mensen die graag vrijwilliger zijn, zijn 
echte buitenmensen, volgens Van den 
Brink. “Er zijn er bij die een paar keer 
een nestje hebben gevonden, waarna ze 
helemaal besmet zijn. Er zijn er ook die 
na een jaartje afhaken. Dan valt het 
tegen dat het een keer niet is gelukt met 
de boer of dat er roofdieren zijn geweest 
die een nestje hebben leeg gehaald.”

Radiobingo in Montfoort
Zaterdag 7 maart kunt u bij Radio Stad Montfoort weer bingo spelen, 
thuis vanuit uw luie stoel. 
Er worden twee rondes gespeeld tussen 18.00 en 20.00 uur.
U kunt meedoen door bingokaarten bij één van de verkoopadressen aan te schaffen 
of door bingokaarten te bestellen via www.radiostadmontfoort.nl. 
Een bingokaart kost € 1,00.

De jackpot gaat vallen
Iedere ronde starten we met tien getallen. Heb je bij de eerste tien getallen 
één horizon rijtje vol dan win je naast een prijs naar  keuze (prijzen zie website 
www.radiostadmontfoort.nl) de jackpot. Heeft niemand bij tien getallen één horizon 
rijtje vol dan blijft de jackpot staan voor de volgende ronde/keer. 
De jackpot loopt steeds op met 10 euro tot maximaal 350 euro. 
Zaterdag 7 maart is het zover de JACKPOT gaat gegarandeerd vallen. De eerste die 
zaterdag 7 maart één rijtje vol heeft wint dus 350 euro en een prijs naar keuze.

Zelf vindt hij het wel begrijpelijk: “Soms 
komen mensen er gewoon achter dat het 
niet hun ding is.” 
Van den Brink ziet veel bijzondere 
dingen, en geniet nog elke dag van de 
natuur. “Het mooiste vind ik als dan zo’n 
nestje uitkomt, dan heb je dat kleine grut. 
Als je ze dan een paar weken later ziet 
lopen, is het helemaal mooi.”
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Smartlappenavond 
met Sjon en Sjakkelien
Zaterdag 7 maart zingen Sjon en 
Sjakkelien vele levensliederen en 
smartlappen met een Amsterdams 
sausje in het Sint Joseph, aanvang 
20.00 uur. Het is een gezellige 
combinatie van zoetzure liedjes die 
nog lang nasmaken.
De eerste woorden in het programma-
boekje zijn    ‘Sjon en Sjakkelien is blij zijn, 
zien is geloven, horen is voelen’.
Zij draaien hun hand niet om voor een 
vet duet en houden van improviseren en 
interactie!

Sjon en Sjakkelien geven zich volledig. 
Met een repertoire van 70 liedjes 
brengen zij met gemak een avondvullend 
programma. Zij heten de gasten welkom 
bij de deur en gaan pas naar huis als het 
dak eraf is. Wilt u een moppie 
meezingen? Geen probleem! Zij zijn al 
jaren graag geziene gasten op allerlei 
smartlappenfestivals in het land.
Kaarten reserveren via: cultureel-
m ontfoort.nl en voor aanvang van de 
voorstelling aan de zaal.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Siem van der Burg

Van Den Pol organiseert 
‘open avond’
Mensen enthousiasmeren voor het vak van elektrotechniek en het bedrijf 
Van den Pol. Dat zijn de voornaamste redenen dat    Van den Pol Elektrotechniek 
een open avond organiseert. Op dinsdag 10 maart kunnen geïnteresseerden 
tussen 19.00 tot 21.00 uur een kijkje in de keuken nemen en ontvangen ze 
informatie over opleidings- en carrièremogelijkheden.
Het eerste doel van de open avond is mensen op laagdrempelige wijze kennis te laten 
maken met Van den Pol. In welke branches is het bedrijf actief? Aan welke gave 
projecten werken de medewerkers? Hoe zit het bedrijf in elkaar en wat zijn de carrière-
kansen en doorgroeimogelijkheden?
Daarna gaan de deuren van de Van den Pol bedrijfsschool open. Een uniek 
concept is de Topklas; hierin kunnen elektrotalenten intern een verkorte, offi ciële 
MBO4-opleiding Elektrotechniek volgen. Deze opleiding is samengesteld in 
samenwerking met MBO Rijnland. Tijdens de open avond wordt dit traject 
uitgebreid uitgelegd. Interesse gewekt? Aarzel niet en bezoek de open avond van 
Van den Pol Elektrotechniek. Locatie: Aardvletterweg 14, 3417 XL Montfoort

Ik ben meestal niet de voortrekker hoor!

‘Super-Volle-Maan-wandeling’ 
in natuurgebied Willeskop
Ga maandag 9 maart mee op ontdekkingsreis met de gids van Staatsbosbeheer 
en beleef de mystieke sfeer van het landschap bij de supermaan. De start is om 
19.30 uur vanaf Het Beloken Land, Blokland 116, 3417 MR Montfoort en de 
tocht duur tot 22.00 uur.
Bij een ‘super-volle-maan’ lijkt  de maan heel groot doordat de afstand tot de aarde klein 
is. De maan verlicht het landschap zo prachtig dat het wel een sprookje lijkt en leid je 
door het landschap waarin de absolute stilte soms verstoord wordt door een roep van 
de vele vogels in het gebied. Door de stilte hoor je ineens ook de andere geluiden van 
de polder. Een spannende en sprookjesachtige avondwandeling door een schitterend 
natuurgebied onder leiding van een ervaren gids van Staatsbosbeheer. Draag donkere 
kleding, stevige wandelschoenen en neem een niet te felle zaklamp mee.
Aanmelden via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl of bel 06-23646290 tijdens 
kantooruren. Kosten: volwassenen 7 euro en 3 euro voor kinderen tot 12 jaar 
(inclusief een consumptie vooraf).

Veertig jaar ziekenhuis in Woerden

   Ineke Grootegoed bagatelliseert haar 
rol bij een aantal initiatieven in 
Linschoten. “Meestal ben ik niet de 
initiatiefneemster, maar word ik 
gevraagd. Dan word ik enthousiast 
en ga aan de slag”. De trekzak, het 
fi lmhuis Linschoten, taalhulp123, 
taalmaatje en sinds kort twee 
kleinkinderen slokken haar tijd 
behoorlijk op.

Ze geniet duidelijk van haar vrijheid. 
In 2014 stopte ze met lesgeven in het 
vak Nederlands aan het Kalsbeek College 
in Woerden. Ook al is de zeventig 
aangetikt, ze is nog steeds druk met van 
alles en nog wat, straalt energie uit en 
vertelt enthousiast over waar ze allemaal 
mee bezig is. Dat zijn zeker geen 
alledaagse dingen.
Zo maakt ze elke week met drie anderen 

muziek. Op zich is dat niet zo bijzonder, 
maar ze bespeelt de trekzak ofwel 
diatonische trekharmonica. 
Het instrument maakt bij het duwen een 
ander geluid dan bij het uittrekken. Net 
als bij een mondharmonica. Daarnaast 
is ze mede-initiatiefneemster van het 
Filmhuis Linschoten. “Op elke eerste 
vrijdag van de maand vertonen we in 
‘t Trefpunt in Linschoten een 
fi lmhuisfi lm. We hebben een licentie om 
dat te doen, maar mogen geen reclame 
voor de fi lms maken. 
We hebben een saaie website 
(https://fi lmhuislinschoten.nl) die alleen 
dient om leden te werven. Die schrijven 
we elke maand per e-mail aan om hen 
uit te nodigen voor de eerstvolgende 
fi lmvoorstelling. We kunnen ongeveer 
vijftig fi lmliefhebbers herbergen en zitten 
eigenlijk altijd wel vol”.
En dan zijn er nog de bijzondere 
activiteiten rond het thema taal. 
“Vorig jaar heb ik het Lionsdictee voor 
de Lionsclub Het Stigt geschreven, help 
mee aan de ‘boekspot’ in de Brede 
Vaart, fungeer als taalhulp voor 
allochtone vrouwen bij ‘de stichting 
Wegwijs’, geef taalhulpkaarten uit 
(uitklapbare kaarten gemaakt voor stijl, 
spelling en werkwoorden voor 
HAVO/VWO scholieren en andere 
geïnteresseerden) en schrijf  voor het 
Linschotense blaadje ‘Op het dorp’. 
De Nederlandse taal blijft ook na mijn 
werkzame leven een belangrijke rol 
spelen”.
Ineke vroeg zich af waarom we naar 
haar toegekomen waren voor een 
interview. Voor ons was het wel duidelijk 
waarom we getipt werden. 
Linschotenaren waarderen de kracht en 
levenslust die ze uitstraalt en de energie 
die zij steekt in vele activiteiten en 
initiatieven. Op 8 maart tijdens de 
nationale vrouwendag zal Ineke geen 
specifi eke activiteit organiseren of er 
extra aandacht aan besteden. Er zullen 
nog genoeg dagen komen waarop 
Linschoten en omgeving van haar gaan 
horen. Ze hoeft geen geraniums te 
kopen, want ze heeft voorlopig toch 
geen tijd om erachter te gaan zitten.

‘Blij met wat we in Woerden 
kunnen bieden’
Marjon Steenaart kan het zich nog 
goed herinneren. Het was koud op 
28 februari 1980. Precies veertig jaar 
geleden stond ze om vier uur 
‘s ochtends met haar collega’s klaar 
om de patiënten te ontvangen in het 
nieuwe ziekenhuis in Woerden. 
In vrachtwagens kwamen de bedden 
mét patiënten uit het oude ziekenhuis 
aan de Utrechtsestraatweg. “Het was 
mooi om dat als leerling-verpleeg-
kundige mee te maken. Die mooie, 
lichte kamers, alles nieuw. Alleen 
jammer dat er geen balkons meer 
waren.”
Inmiddels kijkt Marjon terug op een meer 
dan veertigjarige loopbaan in het 
Woerdense ziekenhuis. Daar stond ze 
mede aan de basis van de dagbehan-
deling van de chirurgische patiënten. 
“Dat was een grote verandering”, zegt 
ze. “De ligduur is in de loop der jaren 
fl ink verkort. Voor een galblaasoperatie 
was je vroeger twee weken onder de 
pannen en een staaroperatie was een 
opname van een week. Tegenwoordig 
ben je de dag na je galblaasoperatie 
alweer thuis en hoef je voor een staar-
operatie maar een paar uur in het 
ziekenhuis te zijn.”

Zorg verandert
Ook de ICT heeft veel veranderd, zegt de 
teamcoördinator. “Bij de verhuizing zaten 
de papieren dossiers nog in die grote 
mappen en bakken. Ondenkbaar in de 
huidige tijd.” Wat niet veranderd is, is de 
positieve instelling van Marjon. “We 
doen het als ziekenhuis heel goed. 
Ook als afdeling. In de zomer gaan we 
verhuizen naar Utrecht. Daar liggen ook 
weer mooie kansen en uitdagingen. En ik 

weet zeker dat we het ook daar goed 
blijven doen voor onze patiënten.”
Dat de zorg op de locatie Woerden goed 
is, blijkt overigens ook uit onafhankelijk 
onderzoek. Het rapportcijfer dat 
patiënten aan het ziekenhuis gaven, 
steeg in 2019 van een 8 naar een 8,3. 
“Daar zijn we trots op”, zegt Marjon. 
“Het is een hart onder de riem voor al 
die mensen die hier elke dag zo hard 
werken.”

Vergrijzing
Afdelingshoofd Wiepke Senne deelt die 
trots. “Het is natuurlijk jammer dat we 
hier geen compleet ziekenhuis meer 
hebben, maar ik vind ook dat we heel blij 
mogen zijn met wat er nog allemaal is. 
En de raad van bestuur heeft uitgesproken 
dat St. Antonius in Woerden blijft en dat 
de komende jaren verder gekeken zal 
worden welke zorg hier het beste 

geleverd kan worden. Gezien de 
vergrijzing is dat heel belangrijk.”

Zorgaanbod Woerden
Afgelopen jaar is het zorgaanbod op 
onze locatie Woerden versterkt met 
St. Antonius Slaapgeneeskunde en 
St. Antonius Spatadercentrum. Patiënten 
kunnen op deze locatie verder terecht 
voor polibezoeken van vrijwel alle 
specialismen, diverse OK-dagbehande-
lingen (tot medio 2020), beschouwende 
dagbehandelingen (infuusbehandeling), 
staaroperaties en onderzoeken als echo-, 
röntgen-, MRI-CT-scans en scopie-
onderzoek. Dit geldt ook voor functieon-
derzoeken (zoals ECG en fi etstest), 
bloedprikken, gipsen en de St. Antonius 
Apotheek. Verder zijn er externe 
zorgverleners gehuisvest waaronder 
Daan Theeuwes Centrum en het 
Zorgpension.

Klachten glasvezel netwerk nader 
onderzocht: “Het valt mee”
Naar aanleiding van de berichtgeving 
in de krant van 25 februari, heeft 
Addy Versluis van BAM laten weten 
dat hij vorige week maandag bij de 
mensen langs is geweest, die 
klachten hebben geuit. Hij heeft 
daarbij niet alleen zelf onderzoek 
gedaan, maar ook naar de klachten 
geluisterd van de betrokkenen.
Johan Lekkerkerker en meneer De 
Graaf, die aan Achthoven-West wonen, 
deden in deze krant beklag over onder 
andere de manier waarop de glasvezel 
was gelegd, en ook bleek de kabel bij 
opgraving en nameting op een plek in 
de tuin van De Graaf te ondiep te liggen 
(op 35 centimeter).
Bij Lekkerkerker zou de kabel tussen de 
20 en 40 centimeter diep liggen. 
Hij vertelde eerder dat zijn zoon hier een 
paar bergen zand op had gegooid om 
de kabel op diepte te krijgen. Versluis 
vertelt: “Ik heb met hem afgesproken 
dat ik op een paar plaatsen een sleufje 
mocht graven om dat te controleren en 
daar foto’s van te nemen. Ook spraken 
we af dat als het niet in orde is, om dat 
alsnog in orde te maken. 
Woensdagmorgen zijn wij bij hem 
geweest en hebben in zijn bijzijn op 
verschillende plaatsen de sleuven 
gegraven en daar foto’s van genomen. 
De kabel lag op de ene plaats ruim 50 
cm en op de andere plaats zelfs op 90 
cm. Hier was dus niets aan de hand.”
Verder vertelt hij: “Aansluitend zijn wij 
met de ploeg naar meneer De Graaf 
gegaan en hebben ook in zijn bijzijn de 
sleuf open gemaakt. Deze tuin is met 
een raket onder de grond door geschoten 
en dan is er geen garantie dat de diepte 
over de gehele lengte exact hetzelfde 
blijft. Waar we begonnen zijn lag de 

kabel ruim 50 cm en waar we bij de 
woning gestopt zijn lag deze ook op 
ruim 50 cm. Alleen in het midden is 
deze enigszins omhoog gekomen wat 
betekende dat de kabel daar op  nog 
geen 40 cm lag. We hebben het 
middenstukje (van drie meter) open 
gegraven en laten zakken. Alles blijkt 
dus wel enigszins anders te zijn dan dat 
er geroepen wordt. Nu ze het zelf 
zagen, vonden ze het uiteindelijk ook 
wel meevallen.”
Voor vragen en informatie over de 
werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met BAM telecom via 
0348-479871 of via email: 
mijnglasaansluiting@bam.com.

Bij meneer De Graaf is de glasvezel op 
plekken waar de kabel ondiep lag, 
inmiddels dieper neergelegd.

door Sjoukje Dijkstra
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De Tumtummetjes kwamen uit de kast - met op de voorgrond Nonja.

De powervrouwen van BeautyPlaza - met links Sandra Vermeulen en rechts Lotte 
Veltman-Veenbrink.

door Sjoukje DijkstraGéén herkansing voor carnavalsoptocht Montfoort…

Oproep 4 mei herdenking Montfoort
Het 4 en 5 mei comité Montfoort is op zoek naar een heer of dame die het 
huidige comité van drie leden wil komen helpen om de komende 
herdenking op 4 mei aanstaa nde in Montfoort vorm te geven.
Belangstelling voor de gebeurtenissen vanaf de tweede wereldoorlog, alsmede de 
doelstelling dat kinderen gaan beseffen wat leven in vrijheid daadwerkelijk betekent, 
is daarbij onontbeerlijk.
Contact: Hans Elzas, Secretaris 4 en 5 mei comité Montfoort,
hans.elzas@ziggo.nl of 06-25017730.

Montfoortse    velduil trekt veel bekijks…

Montfoortenaren laten hun 
mening horen: ‘Carnaval is meer 
dan carnavalsoptocht’
Carnavalsliefhebbers vonden het 
verschrikkelijk dat de carnavalsop-
tocht zondag 23 februari in het water 
viel. Een aantal was nog hoopvol: 
misschien later? Maar die geruchten 
zijn nu echt de kop ingedrukt. Prins 
André Le Chef de Mission laat weten 
dat de kosten te hoog zijn, het weer te 
weerbarstig…

“Het was best moeilijk om tot de 
beslissing te komen, omdat we weten 
hoeveel tijd en energie heel veel mensen 
in het bouwen van de wagens en het 
maken van outfi ts hebben gestoken. 
Maar we waren het er als vereniging en 
bestuur unaniem over eens dat het niet 
kon. De veiligheid van deelnemers, 
publiek en vrijwilligers staat voorop. 
Ook hebben we besloten om geen 
nieuwe optocht te organiseren, want hier 
zijn voor ons te veel extra kosten aan 
verbonden, die we simpelweg niet 
kunnen dragen”, aldus de Prins. Verder 

laat hij weten dat ook de weersvoorspel-
lingen, die afgelopen week niet goed 
waren, ertoe bijdroegen dat ze besloten 
om de tocht helemaal af te gelasten. 
“Veel van de deelnemers waren de 
wagen inmiddels ook al aan het 
afbouwen.” En dus, is het afwachten 
voor de carnavalsliefhebbers tot volgend 
jaar. En vooral hopen dat de weergoden 
de grootste carnavalsoptocht van Boven 
de Rivieren in Nederland dan wél gunstig 
gezind zijn.

Poll: 
wat vindt Montfoort er nu van?
Dat de optocht niet doorging, was voor 
velen erg teleurstellend, waarbij we 
namens De IJsselbode op de Facebook 
pagina ‘Je bent een Montfoortenaar 
als…’ een poll plaatsten met de volgende 
stelling: ‘Nu de optocht niet doorgaat, is 
het hart uit het carnaval’. Op de poll 
werd door ruim 100 mensen gereageerd. 
Duidelijk is dat carnaval mensen echt aan 
het hart gaat. Zo beantwoordt Aarti de 
stelling met: “Absoluut niet waar. 
De optocht is natuurlijk wel de kers op 
de taart, maar carnaval laat zich voor mij 
niet kisten vanwege het weer. We gaan 
door.” Ruim 85 mensen vinden carnaval 
- net als Aarti - zoveel meer dan alleen de 
optocht. Voor zo’n 25 mensen is de 
optocht onmiskenbaar het hart van het 
carnaval. Gerben Hagoort vindt de 
stelling zowel waar als onwaar. Voor hem 
is de optocht zowel het hart van het 

carnaval, maar tegelijkertijd is carnaval 
voor hem meer dan dat. Mieke Broens 
vult aan: “De optocht voegt heel veel 
toe. Zeker bij mensen die het verder niet 
vieren.”
Uiteraard vroegen we ook diverse nauw 
betrokkenen wat zij ervan vonden. 
Prinses Nienke Célèbre le Festival liet 
weten: “Veiligheid is natuurlijk het aller 
belangrijkste. Helaas kan je niets 
veranderen aan het weer en hadden wij 
het liever ook anders gezien. Wij vinden 
het heel erg jammer voor de organisatie 
dat zij deze moeilijke beslissing hebben 
moeten nemen. Het is natuurlijk 
ontzettend balen voor al die deelnemers 
die hartstikke hard gewerkt hebben om 
een mooie wagen te bouwen.”
Wat de stelling aangaat, is zij duidelijk: 
“Carnaval zit gewoon in je hart. Ik zie dat 
in de ogen van de mensen tijdens alle 
activiteiten, tijdens de viering in de kerk, 
tijdens seniorencarnaval, tijdens 
scholenbezoek et cetera groot of klein, 
op ieder moment.” Harry van de Berg 
van Bolle Harry, die zelf ook altijd een 
paar karren sponsort, reageert: “Ik vind 
het heel jammer dat waar mensen een 
jaar naar uitkijken, dan niet doorgaat. 
Maar veiligheid is toch wel een heel 
belangrijk puntje.” Of de optocht het 
hart van het carnaval is, daarover moet 
hij even nadenken: “Voor veel mensen 
wel”, dacht hij. “Maar we moeten wel 
doorgaan. Dan kunnen we er samen met 
de horeca hopelijk samen er toch nog 

een geweldig feest van maken.” En een 
geweldig feest werd het, dat afgelopen 
dinsdag op een doldwaze manier werd 
afgesloten op ‘dolle dinsdag’.
Michel Verschoor van de Tumtummetjes 
zei dat zij het ook ontzettend jammer 
vinden en vreselijk balen voor iedereen 
dat het niet doorging. “Maar wel 
begrijpelijk, gezien het weer”, meende 
hij. Dat de Tumtummetjes zaterdag nog 
meegelopen hadden in IJsselstein 
verzachtte de wond wellicht enigszins, 
maar toch: wat hadden ze Montfoort 
graag laten genieten van hun ‘Uit de 
kast’ act, waarop ze weer veel positieve 
reacties mochten ontvangen. “IJsselstein 
was goed te doen qua weer”, liet 
Verschoor weten. “Veel wind, maar wel 
droog.” Ook de voormalige 
burgemeester van IJsselstein, Patrick van 
Domburg, die de Tumtummetjes mede 
met zijn video vorig jaar van hun 
Queen-act in éé n klap wereldberoemd 
maakte, was weer van de partij om de 
Tumtummetjes te fi lmen. Evenals vorig 
jaar vielen de mannen (die nou eens als 
mannen verkleed waren) in de prijzen. 
Ze gingen ervandoor met de publieksprijs 
en de tweede prijs in de categorie Kleine 
Praalwagens. Hoewel dit alles niet 
resulteerde internationale roem, hebben 
de Tumtummetjes genoten: “De reacties 
waren en zijn weer erg leuk”, aldus 
Verschoor. Samen met de Tumtummetjes 
ziet hij al uit naar volgend jaar, waarin ze 
hopelijk ook Montfoort weer kunnen 
laten genieten van een mooie act.

weer na over een leuke open dag. Sinds 
de laatste open dag zijn er drie nieuwe 
ondernemers bijgekomen. Verder 
proberen we altijd leuke acties neer te 
zetten om mensen te helpen. Zo hadden 
we een actie met de voedselbank, waarbij 
bonnen in de voedselpakketten hadden 
gedaan, zodat gezinnen gratis hun haar 
konden laten knippen. Dat hebben we 
heel discreet gedaan, en er is heel goed 
gebruik van gemaakt. Met z’n allen staan 
we sterk: mensen nog mooier maken is 
fi jn, maar mensen helpen is nog mooier.”

4. Wat vind je van Internationale 
Vrouwendag? 
Waarom is dat belangrijk?

“Fantastisch! Vrouwen zijn tegenwoordig 
niet meer enkel voor de opvoeding van 
de kinderen en het huishouden. 
Zij dragen net zo veel bij aan onze 
maatschappij als de mannen. Voor ons 
allebei was het eerste jaar dat we 
begonnen extra hard aanpoten, omdat 
we allebei een zoontje hebben. 
We moesten daarbij in het begin best 
vaak een beroep doen op onze mannen. 
Uit ons werk halen we veel energie. 
Daardoor zijn we leukere moeders. 
De tijd die we met de kinderen hebben 
nemen we dan ook min der voor lief. 
Het gaat daarin meer om kwaliteit dan 
kwantiteit. Volgens ons is vrouwendag 

nog steeds belangrijk, want ook vrouwen 
zijn tegenwoordig hoog opgeleid en 
ambitieus. Zorgtaken thuis kunnen dan 
goed verdeeld worden.”

5. Wie is jouw voorbeeld van 
lokale powervrouw?

Lotte: “Mijn voorbeeld powervrouw is 
Conny Lobregt van de Bolero. Conny 
regelt altijd veel op het gebied van 
diverse markten in Montfoort. Daarnaast 
is zij op zo’n enorm sterke en positieve 

manier met haar kanker omgegaan, dat 
ze met recht een powervrouw is!”
Sandra: “Esther Scholtens-Ipenburg van 
Bij ons Binnen. Esther heeft net als ik 
een goede baan opgegeven om haar 
eigen onderneming te starten. Ik vind 
het bijzonder hoe (klein) ze gestart is 
boven de Hubo en vervolgens is gegroeid 
naar één van de grootste panden in de 
Hoogstraat. Dat inspireert mij.”

door Sjoukje Dijkstra

De beroemdste velduil van Montfoort (foto: Ivo van der Grinten).

Ivo van der Grinten kwam helemaal uit Brabant om de Montfoortse velduil te 
fotograferen.

Van heinde en ver komen mensen 
om hem te fotograferen
Hij kwam helemaal vanuit het kleine 
Brabantse grensdorpje Luyksgestel 
naar Montfoort, en dat allemaal om 
een velduil te fotograferen. Ivo van 
der Grinten trotseerde afgelopen 
week dinsdag de kou en stond in de 
Maarschalklaan met zijn telelens een 
uil te fotograferen. Niet zomaar een 
uil volgens hem, maar een velduil.
Oplettende Montfoortenaren hebben het 
wel gezien. Bijna dagelijks verschansen 
zich in de Maarschalklaan een of 

meerdere mensen met camera’s. 
Ze staan allemaal maar één ding te doen: 
namelijk de uilen in de boom daar 
fotograferen. In de boom bevinden zich 
drie ransuilen en een velduil. Volgens 
Van der Grinten is juist dat hetgeen dit 
uilenscenario interessant maakt. “Van 
ransuilen is bekend dat ze in groepjes in 
bomen zitten. Ze zitten vaak bij de 
mensen in de bebouwing, omdat 
ransuilen als vijand de havik hebben. 
Die komt niet graag bij mensen in de 
buurt.” Dat er nu ook een velduil bij zit is 
bijzonder. Volgens Van der Grinten, die 
al meer dan 21 jaar ervaring heeft als 

boswachter, schijnt dit wel vaker voor te 
komen, maar heeft hij zelf nog nooit 
eerder gezien.

Groene wereldje
Als natuurliefhebber heeft hij van zijn 
hobby zijn vak gemaakt. Dat deed hij 
eerst bij Natuurmonumenten en later 
ging hij naar de Omgevingsdienst 
Brabant Noord (ODBN), waar hij als 
toezichthouder/Boa werkt voor de Wet 
natuurbescherming. “Daardoor heb ik 
veel netwerken in het groene wereldje. 
Zo wist ik dit te vinden”, aldus Van der 
Grinten. Even tuurt hij weer gespannen 
in zijn camera. “Kijk zie je dat? Nu die 
kat eronder door liep, keek hij naar 
beneden.” Zelf heeft hij al aardig wat 
plaatjes geschoten, maar hij wacht op 
een moment: namelijk het moment dat 
de velduil zijn braakbal uitspuugt. “Dat 
moment wil ik vastleggen, maar daarvoor 
moet ik wel constant in de camera 
kijken.” Een vrouw op de fi ets passeert 
Van der Grinten en vraagt: “Hoeveel 
zitten er in die boom nu?” “Drie”, 
antwoordt hij. “Ik heb er wel eens 
12 gezien in een boom verderop, maar 
die is inmiddels weggehaald”, vertelt ze. 
“In West-Brabant zag ik er wel eens 
23 bij elkaar”, aldus Van der Grinten.
Dan fi etst ze weer verder, terwijl Van der 
Grinten weer in de camera kijkt. “Het is 
echt bijzonder. Ook dat de uil zo mooi in 
zicht zit”, aldus de boswachter. Het is zijn 
eerste keer dat hij  in Montfoort is. 
Wanneer hij alle plaatjes eenmaal heeft 
geschoten, die hij wil hebben, zal hij snel 
weer op huis aangaan, want hij heeft het 
inmiddels wel aardig koud gekregen… 
Achteraf laat hij weten: “Ik heb zitten 
wachten op het uitspugen van de 

braakbal. Ik heb nog wel twee foto’s 
gemaakt, waarbij de snavel van de uil 
helemaal open ging en toen zat ik 
gespannen te wachten op de braakbal, 
maar het was alleen gapen. Er kwam 

geen uilenbal uit. Ik heb wel andere leuke 
foto`s. Bijvoorbeeld toen de kat onder de 
boom doorliep en de velduil streng naar 
beneden keek.”

Zondag 8 maart is het Internationale 
Vrouwendag. In het kader van deze 
dag vertellen de powervrouwen van 
BeautyPlaza in Montfoort wat/ wie 
hen inspireert en wat hun uitdagingen 
zijn. Hun boodschap voor anderen 
vrouwen: “Vertrouw op je eigen 
kracht en schroom niet om de hulp 
van een ander te vragen. Twee weten 
er immers meer dan één.” Aan het 
woord zijn: Lotte Veltman-Veenbrink 
en Sandra Vermeulen, eigenaressen 
van BeautyPlaza, HairPlaza, 
SunPlaza en ShapePlaza. Lotte heeft 
daarnaast al 15 jaar haar eigen 
schoonheidssalon met diverse specia-
lisaties, zoals permanente make-up.

1. Wat maakt jullie tot 
powervrouw?

“In twee jaar tijd hebben wij BeautyPlaza 
echt op de kaart gezet in Montfoort. 
We zijn enorm gegroeid. We hebben 
inmiddels twee kapsters in dienst én een 
TFM trainer. Ondanks dat het soms 
lastig is, geven we niet op en halen we 
enorm veel energie uit ons bedrijf.”

Wat is hierin de grootste 
uitdaging?

“Het is altijd een uitdaging dat mensen 
naar je toe blijven komen. We proberen 
altijd in te spelen op de trends en 
behoeften van de klant. Daarin willen 
we vernieuwend en onderscheidend zijn. 
Vorig jaar was onze hypnotherapeut 
overleden. Dit was erg plotseling en dus 
ook bijzonder verdrietig. Desondanks 
gaat het leven gewoon door.
Recent hebben we er nu twee hypnothe-
rapeuten en tweede nagelstylist erbij 

De powervrouwen van BeautyPlaza: 
“Mensen nog mooier maken is onze passie”
gekregen. Ook is fotograaf Nancy van 
Zwaal bij ons ingetrokken. Daarmee zijn 
mooie samenwerkingen tot stand 
gekomen. Alle ruimtes boven zijn weer 
gevuld. Daar zijn we erg blij mee.”

2. Wat zijn je drijfveren?
“Enthousiasme van onze klanten. We zijn 
enorm trots als een sporter bij ons haar 
resultaten heeft bereikt. We zien klanten 
stralen als ze bij de kapper zijn geweest. 
Dit is voor ons een teken dat we het 
goed doen. Het is ook heerlijk om zelf 
dingen te kunnen bepalen, als eigenaars. 
Daarbij is het fi jn dat we onze klanten 
alles op het gebied van beauty onder één 
dak kunnen bieden. Onze naamsbe-
kendheid wordt steeds groter, en dat is 
wel heel gaaf. Mensen nog mooier 
maken, is ook altijd een drijfveer geweest.”

3. Wat is jullie droom?
“Waar we van dromen is een echte 
barbershop voor mannen te openen, en 
een infrarood-cabine erbij. 
Het sportgedeelte zouden we wel willen 
uitbreiden. Bijvoorbeeld met infrarood 
fi etsen of een sport wall, waarbij je 
bepaalde oefeningen tegen de muur aan 
doet. Op gebied van infrarood is er 
zoveel meer. Dat zouden we er wel bij 
willen doen op den duur. Ons doel is 
groeien. En dan ook vooral in naamsbe-
kendheid. We denken daarnaast ook 
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De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vijf vrijwilligers met een groot sociaal hart. Zij zoeken er nog twee vrijwilligers bij.

Maak kennis met de Adviesraad Sociaal Domein
tijdens een bijeenkomst voor iedereen

‘We willen mensen een stem geven die niet mee kunnen doen, 
om wat voor reden ook.’
“Iedereen doet mee”, is het motto van de gemeente Montfoort. Echter, ook in 
gemeente Montfoort zijn er mensen die om wat voor reden dan ook niet mee 
kunnen doen. De Adviesraad Sociaal Domein wil deze mensen een stem geven 
richting de beleidstafel, de uitvoerders en de politiek.
“De toegang tot de doelgroep is niet 
altijd gemakkelijk”, vertelt Judy Alkema, 
voorzitter van de Adviesraad Sociaal 
Domein. “Daarom organiseren we op 
dinsdag 10 maart weer een Marktplein, 
een netwerkbijeenkomst waarbij we 
mensen die in het sociale domein 
werken, ermee te maken hebben of zich 
erbij betrokken voelen bij elkaar 
brengen.” Dat draagt bij aan de 
verbinding tussen de verschillende 
betrokken partijen.”

Armoedebeleid
Momenteel werkt gemeente Montfoort 
aan een armoedebeleid. Alkema legt uit 
wat de Adviesraad Sociaal Domein doet. 
“We leggen ons oor te luisteren bij de 
doelgroep en we geven de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies. Onder 
andere bij de vormgeving van het 
armoedebeleid. Daarvoor voert de 
Adviesraad gesprekken met onder 
andere ervaringsdeskundigen, betrokken 
inwoners, en partijen als de Voedselbank, 
SWOM, Ferm Werk, schuldhulpverlening 
en nog veel meer. We hebben een 
onafhankelijke positie en zijn geen 
verlengstuk van de gemeente of de 
uitvoerders.”
“Zo puzzelen we met elkaar hoe we de 
situatie van mensen die niet mee kunnen 
doen, kunnen verbeteren. Of nog beter: 
voorkomen.” Het doel van de Adviesraad 
is - vooral nu er aan een beleidsstuk 
gewerkt wordt - dat signalen van cliënten 
in een zo vroeg mogelijk stadium bij een 
beleidsambtenaar binnenkomen, zodat 
deze de signalen kan verwerken in het 
beleid. “Het is als de brug bouwen, terwijl 
je erop loopt”, aldus Alkema, die vertelt 
dat deze uitspraak precies weergeeft hoe 
complex het is. “Sommige mensen 
denken dat het om geld gaat, maar het 
zit niet alleen in geld. Door partijen bij 
elkaar te brengen, krijg je een heel 
andersoortig gesprek.”

Groot sociaal hart
Alle leden van de Adviesraad Sociaal 
Domein doen wat zij doen op vrijwillige 
basis. Zo ook Sabine Muller. Zij helpt 

mee en denkt mee, omdat ze zich graag 
wil inzetten voor deze doelgroep. “Dat 
doe ik ook als ervaringsdeskundige op 
velerlei vlak en als betrokken inwoner. 
Gelukkig zien gemeentes vandaag de dag 
wel dat het niet goed werkt om van 
bovenaf maar een sociaal beleid te 
implementeren. Daarvoor heb je de 
Adviesraad nodig.” Een van de huidige 
vijf leden in de Adviesraad is voormalig 
jurist, Jan Verschuur. “Het liefst hebben 
we zeven mensen in de Adviesraad. 
Daarvoor zoeken we nog vrijwilligers”, 
vertelt hij. “Dat moeten wel mensen zijn 
met een groot sociaal hart.”
Voor Verschuur zelf is het niet alleen 
liefdewerk, maar ook een stukje 
eigenbelang dat hij hier zit: “Je gaat met 
andere mensen om, en je moet die grijze 
cellen toch een beetje blijven gebruiken”, 
aldus de pensionado. Voor vier tot zes 
uur per week zoekt de Adviesraad nog 
leden, maar benadrukt Verschuur: “Niet 
iedereen wil of kan continu beschikbaar 
zijn. Voor mensen die wel willen helpen, 
maar niet op structurele wijze in het 
kernteam, zijn er de themagroepen. 
Daarvoor kunnen mensen zich 
aanmelden en dan kunnen ze 
meedenken en -praten over een thema, 
waarmee ze affi niteit hebben. Dit jaar 
gaan we onder andere aan de slag met 
thema’s als schuldhulpverlening, de 
positie van LHBTI in onze gemeente, 
laaggeletterdheid en de gevolgen daarvan 
en de uitvoering van het VN-verdrag 
voor mensen met een handicap.”

Leden nodig voor de Adviesraad
De leden zouden nog zoveel meer willen 
bereiken voor de inwoners die nu buiten 
de boot vallen. Alkema: “Als we het 
hebben over inwoners die onder de 
armoedegrens leven, gaat het over 3,3 
procent in onze gemeente. Juist daarom 
zou je denken dat daar een oplossing 
voor moet zijn.” De 3,3 procent valt 
ruim onder het landelijk gemiddelde van 
8,2 procent. Alkema denkt dat het 
interessant zou zijn om te kijken naar de 
landelijke gemiddelden wat betreft 
huishoudens met een betalingsachter-
stand. “Een op de vijf huishoudens heeft 
een betalingsachterstand en 1 op de 
12 kinderen leeft in armoede “, zegt ze. 
“In die zin moet de problematiek in 
gemeente Montfoort groter zijn dan 
bekend is. Dat horen we ook van 
ervaringsdeskundigen.”

Toeslagen niet aanvragen
“Van ouderen horen we bijvoorbeeld dat 
ze toeslagen niet aanvragen, onder 
andere uit angst vanwege de toeslagenaf-
faire”, vertelt Alkema. “Ze zijn bang dat 
het teruggevorderd wordt terwijl ze het 
zo hard kunnen gebruiken. We horen 
ook van ervaringsdeskundigen dat ze niet 
op de hoogte zijn van de mogelijkheid 
om een toeslag of bijzondere bijstand aan 
te vragen of folders niet begrijpen, omdat 
ze ingewikkeld geschreven zijn.”
Verschuur geeft aan: “De gemeente heeft 
een regiefunctie en is verantwoordelijk 
voor kwaliteitscontrole van de 
uitvoerende partijen, zoals SWOM, Ferm 
Werk en het Jeugdteam. Onze uitdaging 
is nu om de problematiek op die plekken 
terecht te krijgen. We zijn dus geen 
gemeentelijke ombudsman. Als mensen 

een klacht hebben over een van de 
uitvoerders, dan kunnen ze die indienen 
bij die organisaties zelf of bij de onafhan-
kelijke cliëntondersteuner van MEE die 
voor Montfoort werkt. Te weinig mensen 
weten dat er zo iemand is, want het 
wordt ze niet altijd verteld.”

Eén loket
De leden van de Adviesraad zijn het in 
ieder geval over een ding eens: Ofschoon 
er veel goed gaat in Montfoort, zouden 
alle betrokkenen er goed aan doen om 
beter te luisteren. Alkema: “Horen en 
luisteren zijn twee verschillende dingen.” 
Verschuur vult aan: “Vaak blijkt uit 
gesprekken van mensen die (bijzondere) 
bijstand aanvragen, dat er veel meer 
speelt dan alleen het gebrek aan 
inkomen. Er zijn dan ook andere 
problemen in zo’n gezin. Dan kan zo’n 
aanvraag op formele gronden worden 
afgewezen, maar daarmee is het 
probleem niet opgelost. Dan is het te 
hopen dat de consulent van Ferm Werk 
zorgt voor een warme overdracht van het 
dossier richting SWOM of Jeugdwerk. 
Daarin gaat het nu stroef, en op dat 
gebied zijn er verbeteringen nodig. 
Daarom hebben we het college ook 
geadviseerd om met één loket te gaan 
werken voor alle vragen met betrekking 
tot het sociaal domein zodat niemand 
tussen wal en schip kan vallen.”

Lef en lief
Alkema meent dat er veel issues zouden 
worden opgelost, als er gehandeld zou 
worden volgens ‘lef en lief’. Ze licht toe: 
Wees eerst eens lief en luister naar wat 
er aan de hand is. Mensen - vooral onder 
de armoedegrens - krijgen de raarste 
dingen naar hun hoofd en veel mensen 
vinden dat ze ongevraagd advies mogen 
geven.” Het is iets wat haar irriteert. 
Ze vervolgt: “Verder is lef nodig. Lef is 
buiten de lijntjes durven kleuren als het 
nodig is. Natuurlijk, niet iedereen moet 
bijstand krijgen. Het uitgangspunt blijft 
dat dat mensen zoveel mogelijk 
zelfredzaam zijn. Maar in de puree heb je 
er niet zoveel aan als iemand zegt: 
‘Sjonge, u hebt wel boven uw stand 
geleefd’. Dat is nu een voorbeeld van 
‘niet lief’ zijn. Dat getuigt niet van 
sensitiviteit voor de stress die mensen 
ervaren. Luister daarom ook eens even 
naar de signalen die je ziet in iemands 
ogen. Kun je daar nog advies kwijt? Of is 
het beter om samen even een doosje met 
ongeopende post te sorteren en te kijken 
wat er aan de hand is. Terugbellen. 
Dat zou volgens haar gemeentelijk beleid 
mogen zijn. Niet mailen of werken met 
enquêteformulieren met drie smil eys 
erboven. Gewoon bellen. Van mens tot 
mens.”
Meepraten? Dat kan op dinsdag 
10 maart tijdens het Marktplein van de 
Adviesraad Sociaal Domein in het Huis 
van Montfoort. Ben je geïnteresseerd, 
meer weten of aanmelden via 
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl 
(Sabine Muller) of 06-54207207 (Judy 
Alkema). Inloop om 19.00 uur. Start 
programma om 19.30 tot 21.30 uur.
Onderwerpen: Armoedebeleid Montfoort 
en lezing en gesprek over de decentrali-
satie van de zorgstaat door Femmianne 
Bredewold.
Meer informatie over de adviesraad: 
www.adviesraadmontfoort.nl. MEE is de 
onafhankelijke cliëntondersteuning in 
Montfoort. Voor meer informatie: www.
mee-ugv.nl/mee-in-uw-gemeente/
montfoort

Uitnodiging voor Marktplein van 
Adviesraad Sociaal Domein Montfoort
De Adviesraad van onze gemeente Montfoort nodigt jou graag uit voor het 
Marktplein van dit voorjaar. Ben je actief in het sociaal domein, ben je een 
betrokken inwoner of ervaringsdeskundige op dit gebied, kom dan naar het 
Marktplein om met elkaar kennis te maken.

Programma
19.00 uur: Inloop
19.30 tot 20.00 uur: Thema 1. Armoedebeleid Montfoort
20.00 tot 21.30 uur: Thema 2. Decentralisatie van de zorgstaat
 Afsluitende borrel om met elkaar na te praten.
Het Marktplein vindt plaats op dinsdag 10 maart in het Huis van Montfoort.
Tijdens het eerste thema wordt het concept Armoedebeleid met de beleids-
adviseur van onze gemeente besproken. Voor dit thema heeft de Adviesraad 
Montfoort informatie opgehaald bij inwoners en ervaringsdeskundigen.
Bij het thema Decentralisatie van de zorgstaat, komt een onderzoeker spreken 
over hoe de decentralisaties in praktijk uitpakken voor de burgers. 
Na haar presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de lokale situatie voor 
groepen burgers.
Ben je geïnteresseerd en wil je meepraten, meld je dan aan via
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl ook wanneer je belangstelling hebt voor 
slechts één thema, geef dan aan bij welk thema wij je kunnen verwachten.
Je ontvangt een bevestiging.
Na aanmelding wordt het concept Armoedebeleid toegestuurd.

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor redactionele artikelen kunt u zich richten tot
0348-561818

Voor advertenties en advertorials kunt u contact opnemen met

meeneem- en bewaarkrant neergelegd bij o.a.:

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek

® Drukkerij Heno - Oudewater

2019

Met vele     ouden streekparels
BEWAARKRANT

 7 Museum IJsselstein

11 Het Oude Stadhuis Montfoort

15 Lopik Natuurlek

17 Groene Hart stad Woerden

31 Havenstraat 4 in Oudewater

43 Kaasstad Gouda

45 Zilverstad Schoonhoven

49 Hofje van Zijl in Haastrecht

Welkom in het gebied rond de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stadscentra die ontstonden dankzij de bloei in die Gouden Eeuw.

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

Oudewater
Het buitengebied van Oudewater behoort tot 

het open veenweidengebied dat uitnodigt tot 

wandelen, fi etsen en varen. Het gebied langs de 

Lange Linschoten en de Hollandse IJssel wordt 

door rijen knotbomen en fruitbomen gefl ankeerd. 

Onderweg zijn diverse boerenbedrijven 

opengesteld voor geïnteresseerde bezoekers. 

Je kan hier vaak streekproducten kopen en soms 

ook overnachten.

Het sfeervolle en historische Oudewater zelf telt 

maar liefst 141 monumenten. Het karakteristieke 

stratenplan is zo goed als door de eeuwen heen 

gehandhaafd. Wat kun je daar heerlijk dwalen of 

lekker op een terras zitten, en beide is genieten.

De stad is internationaal bekend om de binnenstad 

en bezienswaardigheden zoals de Heksenwaag en 

het Touwmuseum.

Sinds jaar en dag is de Oudewaterse Heksenwaag 

(zie pagina 64) wereldberoemd: al sinds Keizer 

Karel V in 1545 deze goederenweegschaal het 

privilege verleende om aan personen een 

rechtsgeldige weegbrief te verstrekken, kwamen 

mensen die van hekserij beschuldigd werden van 

heinde en verre uit de Nederlanden en omringende 

landen naar Oudewater om zich te laten wegen, en 

daarmee te bewijzen dat ze géén heks waren.

Tot aan het einde van de 18e eeuw werden hier 

mensen gewogen om hun onschuld te bewijzen en 

daarmee aan hun doodvonnis te ontkomen.

De inwoners van de Utrechtse stad Oudewater 

worden ook wel ‘Geelbuiken’ genoemd. 

Vroeger liepen er veel inwoners van de stad 

letterlijk rond met een gele buik die men opliep 

tijdens het maken van touw. Met name in de 

16e en 17e eeuw was Oudewater een belangrijke 

touwproducent. En dat Oudewater Touwstad is, 

is nog duidelijk te zien aan een aantal gevels en 

er bevindt zich in het centrum het Touwmuseum 

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

maken heeft gewijd is.

En … de ooievaars zijn al weer gearriveerd 

en hebben hun (nieuwe) nest op het prachtige 

stadhuis.
Tussen Oudewater en Haastrecht bloeien de 

appelbomen in de boomgaarden en kan je kersen 

kopen in de kersengaard. En dan vind je tussen 

de Enkele en Dubbele Wiericke het dorp 

Hekendorp met de beroemde Goejanverwellesluis 

en de Prinsessenboerderij (zie pagina 29)

 lees verder op 2

Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

Medio april 2020 verschijnt alweer de 8ste

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek
2020
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ulinair
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Thema dit jaar:

Vri jUIT in het Groene Hart

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort 

en/of Linschoten?
Neem dan contact op met 

een van onze redacteuren ...
 voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra
06-14546424

sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN
Siem van der Burg

06-83709132
siemvdb@yahoo.com
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Deze week in Concordia

HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

door Cees Reichard

Mooi zo!

Brievenbussticker Huis-aan-huisbladen niet verplicht
De gemeente Utrecht had eerder besloten dat huis-aan-huisbladen 
(onder andere de Utrechtse Stadskrant) voortaan alleen nog maar in de 
brievenbus gestoken mocht worden als er een ja-sticker of een ja/nee 
sticker op de bus stond. Op brievenbussen zonder sticker zou dan geen 
stadskrant meer mogen worden bezorgd.
De overwegingen van het Utrechtse gemeentebestuur waren onder meer, dat dat 
een heleboel oud papier zou sparen, en ook omdat het is de hallen van veel 
fl atgebouwen vaak nogal een rommeltje was met alle reclamefolders en kranten 
die de mensen uit hun bus haalden en dan maar meteen in de hal achter lieten 
voor de oud- papierverzamelaars. Veel mensen in de stad nemen ook niet de 
moeite om een ja/nee of een nee/nee sticker te halen.
De NNP, de vereniging van uitgevers van huis-aan-huisbladen was daar niet blij 
mee: als alle Nederlandse gemeentes het voorbeeld van Utrecht zouden volgen, 
dan zou dat een enorme hap uit de oplage (en de advertentie-inkomsten) van de 
ongeveer 400 verschillende huis-aan-huisbladen in Nederland kosten. 
De vereniging stapte daarom naar de rechter, en kreeg gelijk in haar standpunt 

dat het huis-aan-huisblad valt onder het recht op vrije meningsuiting, en dat de 
gemeente daar geen beperkingen aan op mag leggen. Wie geen kennis wil 
nemen van de inhoud van het huis-aan-huisblad heeft het goed recht om een 
nee-sticker op zijn brievenbus te plakken, maar omgekeerd mag de gemeente niet 
verlangen dat je er een ja-sticker op moet plakken om het huis-aan-huisblad te 
mogen ontvangen.
In het betoog van de NNP wordt met name de journalistieke weergave van 
vergaderingen van de gemeenteraad genoemd als vorm van vrije meningsuiting, 
ook al omdat àls er al publiek verslag gedaan wordt van die vergaderingen, dat 
vrijwel altijd alleen in een huis-aan-huisblad de ruimte krijgt. Gezien ook het feit 
dat huis-aan-huisbladen nog steeds goed gelezen worden (beter naarmate de 
lezers ouder zijn) en een hoog waarderingscijfer krijgen, besloot de rechter dat de 
gemeente Utrecht geen Ja-sticker mag verlangen. Er loopt overigens nog een 
bodemprocedure, maar voorlopig is de toon gezet in het voordeel van de 
huis-aan-huisbladen.

Wandelen in 
Montfoort
Op zondag 8 maart  heeft de polder-
wandelgroep Montfoort weer een 
wandeling uitgezet. Vertrek is om 
11.00 uur vanaf de kruising 
Anne Franklaan en Tiendweg. 
Ze wandelen de Tiendweg/
Jaagpad-route.
Via de Tiendweg en langs het oude 
gemaal naar Knollemanshoek. 
Vandaar via het Jaagpad aan de 
Hollandse IJssel naar het restaurant 
Marnemoede, waar ieder op eigen 
kosten koffi e en/of iets anders kan 
bestellen. Via het fi etspad en de 
Tiendweg weer terug naar het begin.
Tijdsduur ± 3 uur. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met 
Nico Warner 06-52244602 of met 
Ton Verkleij 06-51961341.

  Klara Lakerveld

   Mieke Floor

Klara Lakerveld uit Haastrecht is 
50 jaar, getrouwd en heeft twee 
dochters. Met haar man heeft zij 
‘Hands for Health’, pedicure, 
massage en Wellness reizen.

Mieke Floor is eigenaresse  van 
Floor BV, allesdrukker, textieldruk en 
promotionele producten. 
Ze is 48 jaar, samenwonend in 
Haastrecht en heeft twee kinderen.
Mieke Floor is leidinggevende op haar 
bedrijf. Ze stelt heel duidelijk dat ze het 
niet alleen doet. “We zijn hier met zeven 
powerdames.” Zij heeft het mooie 
bedrijf van haar vader voortgezet. 
“Het is afwisselend werk en we hebben 
het alweer een aantal jaren erg druk. 
Daardoor kunnen we investeren in 
machines. Het gaat allemaal lekker, 
mede dankzij het leuke team.”

Internationale Vrouwendag
De Internationale Vrouwendag vindt 
Mieke belangrijk. “Er zijn nog steeds 
grote verschillen tussen mannen- en 
vrouwen leidinggevenden. Dit zie je 
vooral op fi nancieel gebied in hogere 
functies. Je ziet dat vrouwen om een 
hogere functie te kunnen krijgen, zich 
meer moeten bewijzen. Plaatselijk maak 
ik het hier niet zo mee. Maar je ziet het 
wel landelijk en daarbuiten. Eigenlijk is 
het een wereldwijd probleem.”
Mieke ondervindt zelf vooroordelen. 
“Men verwacht bijvoorbeeld aan de 
telefoon vaak een man als leidingge-
vende. Hoe vaak moet ik niet zeggen 
dat men met de eigenaar zelf spreekt. 
Op Internationale Vrouwendag wordt 
hier nog eens aandacht aan besteed. 
We streven naar gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen over de hele 
wereld. En het zou mooi zijn als deze 
speciale dag niet meer nodig zal zijn.”

Boodschap
“Je moet als vrouw wel pit en doorzet-
tingsvermogen hebben om succesvol te 
kunnen ondernemen. Dit is mijn 
boodschap naar alle vrouwen toe.”

Klara Lakerveld vraagt zich af wat haar 
tot powervrouw maakt. 
“Het is de manier hoe ik bij de mensen 
overkom. Fysiek zie ik er sterk uit en ik 
zet mijn schouders onder mijn idealen. 

Een powervrouw als voorbeeld kan 
Mieke niet direct noemen.”Ik heb hier 
goed over nagedacht. Eigenlijk zijn er 
heel veel powervrouwen. Binnen de 
gemeente Krimpenerwaard is de 

Het komt niet vanzelf naar je toe, je 
moet er echt hard voor werken. En dan 
heb ik het nu over mijn bedrijf. Mijn 
drijfveren zijn dat ik er alles uit wil halen 
wat tot mijn mogelijkheden behoort. 
Ik wil mijn dromen waarmaken en ik 
ben een doorzetter. Mijn boodschap 
voor de andere vrouwen is dat je het zelf 
moet doen en niet afhankelijk van 
anderen moet zijn. Als je voor je eigen 
idealen gaat en je onafhankelijk opstelt 
en daarbij je schouders eronder zet, kan 
je dat behalen wat je zelf wilt.”

Waarom geen Mannendag?
Met Internationale Vrouwendag heeft 
Klara helemaal niets. “Voor mij is een 
dergelijke dag helemaal onbelangrijk. 
Ik doe er op deze specifi eke dag 
helemaal niets mee. Ook heeft zij niets 
met andere speciale dagen als 
Secretaressedag, Vaderdag en ga zo 
maar door. Ze vindt het vaak een 
commercieel gewin. Waarom is er geen 
Mannendag?” vraagt ze zich af.
Klara vindt het moeilijk om namen van 
lokale powervrouwen te noemen. “Ik 
kan hier geen keuze in maken. 
In Haastrecht zijn veel ondernemers die 
een voorbeeld zijn, maar ik heb ook 
grote waardering voor die vrouwen die 
zich  op sociaal gebied vaak vrijwillig 
inzetten. Ze staan voor iedereen klaar 
en je kunt altijd op ze rekenen. 
Ze denken niet alleen aan zichzelf, maar 
ook aan anderen. Daar heb ik veel 
respect voor. En dan denk ik ook nog 
aan de powervrouwen die helemaal voor 
hun gezin opgaan. Fantastisch om dit 
allemaal te zien. Als ik nu namen ga 
noemen doe ik beslist mensen te kort. 
Het zijn er zo veel.”

vrouwelijke ondernemersvereniging 
Beauty en Brains hier een prachtig 
platform voor.

Wereldgebedsdag en 
Ontmoetingsmaaltijd in Haastrecht
Vrijdag 6 maart wordt de wereldgebeds-
dag gehouden in de zaal van de Hof van 
Stein. Voorafgaand aan de viering die 
om 19.00 uur begint is er een ontmoe-
tingsmaaltijd van brood en soep. Omdat 
de Veertigdagentijd of de Vastentijd is 
begonnen willen we tijdens het eten 
daarover nadenken aan de hand van 
een prachtig bezinningsdoek dat de titel 
draagt: ‘Mens waar ben je?’ Als u mee 
wilt eten kunt u zich opgeven door 
middel van de lijsten die in de vier 
kerken aangesloten bij het Hapis zullen 
worden opgehangen. U kunt ook even 
bellen naar Lida Verdoold, tel. 
06-49820775 of naar ds. Anja van 
Alphen, tel. 0182-501032. U wordt 
dan om 18.00 uur verwacht.
De viering is voorbereid door vrouwen 
uit Zimbabwe en heeft als thema: ‘Sta 
op en ga!’ In de viering maken we 
kennis met het geloof en het leven in 

dat agrarische land. Zo zullen we met 
elkaar de wereldwijde eenheid in 
Christus ervaren in zang, woord en 
gebed. U bent van harte uitgenodigd 
namens het Hapis (Haastrechts Platform 
voor Interkerkelijke samenwerking) .

Donderdag 5 maart 
van 13.30 tot 16.00 uur

Repair Café, 
Historisch Café en SWOK
Iedereen is van harte welkom om met 
hun kapotte spullen naar Concordia te 
komen, om die ter plaatse, samen met 
vrijwillige reparateurs weer in orde te 
maken. De handige (en aardige) 
technische vrijwilligers van het Repair 
Café kunnen (kleine) reparaties 
uitvoeren aan allerlei defecte spullen, 
zoals:
• huishoudelijke apparaten, zoals koffi e-

zetapparaten en broodroosters
• elektrisch gereedschap
• rollators, stepjes en fi etsen 
• klokken en uurwerken
• radio’s, versterkers en verlichting 
• scharen en messen slijpen
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk 

verzorgen en u helpen met vragen over 
uw computer en tablet. Het Repair Café 
is gezellig. Tijdens de reparatie is er tijd 
voor een praatje en er staat een (gratis) 
kopje koffi e of thee voor je klaar. De 
spaarpot staat er voor een vrijwillige 
bijdrage. Van de opbrengst worden 
reparatiematerialen gekocht.
Het SWOK (stichting Welzijn 
Ondersteuning Krimpenerwaard) 
organiseert tijdens het Repair Café een 
gezellige creatieve middag. Daarnaast is 
ook  de Historische Vereniging 
Haastrecht is aanwezig. De vereniging 
wil graag de inwoners van Haastrecht in 
de gelegenheid stellen om kennis te 
maken met de vereniging en eventueel 
ter plaatse vragen te stellen of hun 
verhaal te doen. Er zullen historische 
boeken, documenten en/of foto’s 
aanwezig zijn.

Zondag 8 maart om 15.00 uur

Live op Zondag: The Outlaws
De bandleden van The Outlaws zijn na 
45 jaar weer als een hecht team bij 
elkaar. Deze ‘ouwe rockers’ uit 
Oudewater laten je de magie van de 
jaren 60 opnieuw beleven!

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia op werkdagen 
vanaf 17.00 uur en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website).
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Late gelijkmaker 
stemt niet tevreden    SPV’81 - Cabauw 1-1

De beide ploegen moesten het na ruim 
anderhalf uur ploeteren ieder met één 
punt stellen. Daarmee deed de 

thuisploeg zich te kort, want na een 
aarzelend begin waarin al na 9 minuten 
de openingstreffer van Cabauw-speler 
Glenn Vermeulen moest worden 
geïncasseerd, zorgde de groenen voor op 
zijn minst een evenwicht in de strijd om 
dat in het tweede bedrijf om te zetten in 
een overwicht. Dat leverde naast exact 
tien hoekschoppen ook in de 86e minuut 
een gelijkmaker op. Daar tekende Twan 
Koorevaar voor.

Wind grootste opponent
Competitiewedstrijden tussen Cabauw en 
SPV’81 zijn een nieuw fenomeen 
vanwege de omschakeling van de 
roodwitten naar het zaterdagvoetbal. 
De buren kenden elkanders voetbalkwali-
teiten vanouds vanuit streektoernooien 
tussen clubs uit de Lopikerwaard. 
De eerste confrontatie was eerder in deze 
competitie uitgelopen op een gelijkspel 
uit de categorie bloedeloos. Nu waren de 
omstandigheden echter ook niet van dien 
aard dat de verwachtingen 
hooggespannen waren. De wind bleek 
allengs de grootste tegenstander voor de 
spelers, hetgeen veelal leidde tot lukraak 
voetbal zonder veel overleg. De spelers 
anticipeerden op de capriolen van het 
leder en waren de bal niet echt de baas. 
De bezoekers pasten zich het snelst aan 
en creëerden een klein en kortstondig 
veldoverwicht dat in de 10e minuut de 
openingstreffer opleverde nadat 
SPV-goalie Jeroen Both in eerste 
instantie nog als winnaar uit de bus 
kwam ten opzichte van Ruud van Lint. 
De bal belandde echter voor de voeten 
van Vermeulen die in de rebound 
eenvoudig kon scoren; 0-1. Gehaast 
trachtte de thuisploeg iets terug te doen, 
maar Lars Koolwijk (schotje), Twan 
Koorevaar (binnenkant voet) en Sander 
Koolwijk (geen reactie op steekpassje van 
De Heer) waren nog niet toe aan een 
antwoord op de achterstand.

Prima arbiter
Wel toonde en passant Jeroen Both zijn 
kunnen door als sta-in-de-weg te 
fungeren op een inzet van Cabauwer 

Friso Nagel. Aris van der Vlist probeerde 
het nog met een wanhoopsschot van 
afstand, alvorens er na bijna een half uur 
spelen sprake was van goed lopende 
aanval van Polsbroekse zijde. Nu leverde 
dat een afrondend schot van Van der 
Vlis op dat Cabauw-doelman Jeroen van 
Kats tot optreden noopte. Bij de corners 
die SPV langzaam maar zeker 
binnenhaalde deed hij dat wederom en 
een mogelijkheid van Sander Koolwijk 
-na de rust in de kleedkamer gebleven- 
smoorde tussen de benen van de 
doelwachter. Na nog een poging van 
Martijn Hakkenberg floot de zeer 
gedegen leidende scheidsrechter 
Van Polanen voor de rust.

Goed of slecht?
Zijn wij nou zo goed of zij zo slecht? 
Deze parodie op de slimheidsvraag van 
Louis van Gaal, moeten de Polsbroekers 
zich na de hervatting gesteld hebben. 
Cabauw bakte er na een nodige ingreep 
van Jeroen Both ten opzichte van Friso 
Nagel niets meer van. De bezoekers 
beperkten zich zichtbaar tot verdedigen 
en slechts het duo Van Lint/Van Dijk 
scheen nog aanvallende intenties te 
hebben. De pogingen van Polsbroekse 
zijde leverden echter niet veel meer op 
dan een reeks hoekschoppen. Ondanks 
aanwijzingen vanaf de zijlijn werd het 
spel voortdurend aan de verkeerde kant 
van de mat gespeeld en werd het te 
behalen voordeel van de wind -via de 
rechterzijde- genegeerd. De wissels aan 
beide zijden op driekwart van de partij 
hadden niet of nauwelijks invloed op het 
spelverloop. Cabauw wist zich niet 
onder de Polsbroekse druk uit te 
voetballen, maar de Polsbroekers van 
hun kant wisten geen steviger vuist te 
maken. Een appel voor hands leverde 
geen scheidsrechterlijke reactie op en 
een vrije trap van Martijn Hakkenberg 
werd door Van Kats uit de benedenhoek 
gehaald. Twee minuten hierna was het 
wel raak en werd Van Kats met een 
‘tegenwindse bal’ verschalkt; 1-1 (86e 
min). De pogingen de alleszins 
verdiende winst nog binnen te harken in 
blessuretijd leden schipbreuk. Drie 
hoekschoppen, een kopbal van invaller 
Van Maurik (over) en schoten van 
Hakkenberg (gestopt) en Lars Koolwijk 
(over) vormden het slotakkoord

door Gerard van Hooff

Bekerwedstrijd woensdag 4 maart
DWOW - Montfoort S.V. ‘19 20.00

Competitie zaterdag 7 maart
Montfoort S.V. ‘19 - LRC 14.30
Alphia - FC Oudewater 14.30
Ammerstolse S.V. - Haastrecht 14.30
Moordrecht - SPV ‘81 14.30
Moerkapelle - WDS 14.30

PROGRAMMA

Juan Zijderlaan 
tweede bij de 
NK cross Emmeloord
Met een tijd van 11:12 is Juan Zijderlaan (14) uit 
Polsbroek afgelopen zondag tweede geworden op 
de 3000 meter in de categorie junioren C. Naast 
de zilveren medaille en de bloemen mag hij ook 
deelnemen aan een trainingsclinic in Papendal.

OldWaterDragons
Wie gedacht mocht hebben dat de OldWaterDragons zich in deze periode nog in 
een soort winterslaap bevinden, komt bedrogen uit. Om ook het komende 
seizoen weer tot grote hoogte te reiken, is er wel degelijk de nodige arbeid 
verricht om spieren en gewrichten in optimale vorm te krijgen.
In de gymzaal van de Mariaschool is er in stilte de nodige trainingsarbeid 
verricht. Dit is de zogeheten bootcamptraining.
Nu worden de pijlen gericht op een hervatting van het buitengebeuren.

De derby tussen de roden en de groenen was al eerder dit seizoen afgelast en 
ook dit keer hing het doorgaan aan een zijden draadje. Een forse bui deed vlak 
voor aanvang nog een poging de zaak te verstoren, maar het vertrouwen in de 
Polsbroekse grasmat was van dien aard dat afgelasten geen optie was. 
Dat vertrouwen werd niet beschaamd, want hoewel de tweeëntwintig acteurs 
zich bepaald niet inhielden, bleek de grasmat uiteindelijk de grote winnaar. 
Deze kwam ongeschonden uit de strijd.

Start op 8 maart
Vanaf zondag 8 maart worden de 
peddels weer ter hand genomen en 
kunnen de resultaten van de trainings-
arbeid in praktijk worden gebracht in de 
boten. Voor wie nieuwsgierig is om zelfs 

eens te ervaren of peddelen misschien 
zijn of haar sport zou kunnen zijn bestaat 
de mogelijkheid om een keer mee te 
doen. Dit kan bij voorkeur op donderdag. 
De training is op die dag wat relaxter en 
daardoor een geweldig instapmoment.

Hele en/of halve boot
Het Drakenfestival 2020 komt weer 
naderbij en nu al kan er worden 
ingeschreven.
Een nieuwigheidje dit jaar is het feit dat 
er ook met een halve boot kan worden 
ingeschreven. Twee halve boten 
(bootbemanningen) maken immers een 
hele boot! En daarmee kan gestreden 
worden voor de overwinning.
Het Drakenfestival staat gepland op 
zaterdag 6 juni.
Wie meer info wenst over trainen en 
varen kan dat allemaal vinden op de 
website van de peddelaars: 
oldwaterdragons.nl

foto Erica Rietveld

servicemonteur G.W.W.
mobiele airco- en filteroverdruk installaties

ACC Industrie

servicemonteur G.W.W.
mobiele airco- en filteroverdruk installaties

zoekt jou!zoekt jou!
servicemonteur G.W.W.

zoekt jou!
servicemonteur G.W.W.

ACC Industriezoekt jou!ACC Industrie

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden bestaan uit de inbouw, reparatie en 
onderhoud van transportkoeling, airco’s, filteroverdruksystemen, onderhoud van transportkoeling, airco’s, filteroverdruksystemen, 
standverwarming, radiateuren en overige koelers in onze eigen standverwarming, radiateuren en overige koelers in onze eigen 
werkplaats. Ook ga je met een eigen serviceauto de 
werkzaamheden uitvoeren bij onze klanten.

Wat vragen wij?
• Enige ervaring als auto- truck- of machinemonteur
• Technisch inzicht gewenst.Technisch inzicht gewenst.T

Wat bieden wij?
• Goede toekomstmogelijkheden met, voor de juiste persoon,et, voor de juiste persoon,

uitstekende kansen binnen een sterk groeiend bedrijf
• Prettige collega’s
• Een uitstekende primaire en secundaire beloning
• Eigen serviceauto waarmee je op pad gaat naar onze klantennze klanten.

Deze gebruik je ook voor woon- werkverkeer.r.r

Transportkoeling • Filter overdruk systemen 
Airconditioning • Radiateuren & Koelers •  Verwarming

Populierenweg 15 - 3421 TX  Oudewater - T 0348 - 56 18 24
info@accindustrie.nl - www.accindustrie.nl
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Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.

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

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

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

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

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

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

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?

In onze productielocatie in Oudewater wordt de kaas geraspt en verpakt op 
zeven productielijnen. In  deze functie werk je mee in de productie en 
daarnaast motiveer, begeleid en instrueer je de lijnmedewerkers. Je bedient 
computergestuurde verpakkingsmachines, stelt ze in en bouwt ze om. 
Vanzelfsprekend draag je daarbij zorg voor kwaliteit en (voedsel)veiligheid.
Gaat dit over jou?
- Kwaliteits- en resultaatgericht.
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal.
- Bij voorkeur werkervaring in een producerend voedingsmiddelenbedrijf 

met geautomatiseerde lijnen (rasplijnen, � owpack, slicers, deeptrack).
- Pré als je het diploma allround Operator A of B of Vapro A of B hebt.
Wat vinden we belangrijk?
De historie en reputatie van het familiebedrijf, waarbij kwaliteit hoog in 
het vaandel staat. Alles wat we doen, doen we vanuit onze kernwaarden: 
Betrouwbaarheid - Continuïteit - Ondernemerschap - Flexibiliteit.
Wat bieden wij jou:
Binnen Vepo Cheese zetten wij onze medewerkers op de eerste plaats, door 
het hebben van goede arbeidsvoorwaarden en het creëren van plezierige 
werkomstandigheden. Aan onze producten lees je kwaliteit en de motivatie 
van onze werknemers af. Als aankomend Operator is het mogelijk om een 
 BBL-opleiding te volgen.

Enthousiast over deze baan?
Kijk op onze website (www.vepocheese.com)
voor meer informatie over Vepo Cheese
en solliciteer dan snel!
Je kunt jouw sollicitatie opsturen ter attentie van
Else Boersen, vacatures@vepocheese.com, afdeling HR.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ben jij die aanpakker met technisch 
inzicht en help jij mee met de verdere 
groei van ons familiebedrijf?
Dan hebben wij de ideale job voor je.

Vepo Cheese zoekt 
Operators
(2 ploegen, 36 uur)

www.gvanderlee.nlwww.gvanderlee.nl

Wat ga je doen?
Als commercieel medewerker ben je (mede)verantwoordelijk voor het realiseren van 
de verkoopdoelstellingen voor de betreffende klanten en productgroepen.

Met deze taken & verantwoordelijkheden:
• Klantcontact zowel telefonisch als per e-mail.
• Invoeren van orders en deze monitoren en begeleiden van A tot Z.
• Bewaken van levertijden en contractuele afspraken, zowel van de eigen productie 

als bestelde producten uit de internationale handel.
• Samenwerking met collega’s van de Hendrik Veder Group bij gezamenlijke orders.
• Het bijhouden van een adequate administratie.

Voldoe je aan onderstaande profi el?
• Minimaal MBO+, met voorkeur voor de commerciële richting.
• 2 of 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie is vereist.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, 

Duits of Frans is een pré.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden en accuraat.
• Klant- en servicegericht.
• Goede administratieve vaardigheden.
• Flexibel, proactief en leergierig.

Wat kunnen we jou bieden?
• Een leuke veelzijdige functie van 32-38 uur per week.
• Uitzicht op een vast dienstverband.
• Een leuke werklocatie aan de rand van het idyllische en historische Oudewater.
• Gezellig team, informele sfeer en veel ruimte voor het nemen van eigen initiatief.
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd?
Kom ons team versterken. Wij ontvangen dan heel graag jouw CV en een korte 
motivatiebrief per e-mail via humanresources@hendrikvedergroup.com.

Vacatu re 
Commercieel 
medewerker

Bij Touwfabriek G. van der Lee komt ambachtelijke ervaring samen met 
moderne materialen en productietechnieken. Al sinds 1545 produceert en 
distribueert Van der Lee hoogwaardige touwproducten met name voor bedrijven 
met bijzondere behoeften aan touw, vooral in de maritieme sector, de offshore 
en de industrie. Touwfabriek G. van der Lee maakt onderdeel uit van de Hendrik 
Veder Group; een grote speler op de internationale markt voor staalkabels en 
aanverwante hijs- en sleep-materialen, met acht vestigingen in Europa.

vacature@geert-jandekok.nl

Edwin: 06-30993395

• VACATURE •  
Landbouw/Grondverzet vertegenwoordiger

Wordt jij de nieuwe verkoper van tractoren en werktuigen voor de 
vestiging Benschop? Heb je affi  niteit met agrariërs en loonwerkers?  

En bouw je gemakkelijk een grote klantenkring op? 
Neem dan contact met ons op!

Boveneind Zuidzijde 31 - 3405 AM Benschop - www.geert-jandekok.com

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W.
CULTUURTECHNIEK
MACHINEVERHUUR

www.schimmeloudewaterbv.nl
Willeskop 131 b

3421 GV Oudewater

SCHIMMEL
OUDEWATER BV

Wij zijn een vooruitstrevend bedrijf, actief in de G.W.W en cultuurtechniek
en zijn op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige

KRAANMACHINIST
voor onze nieuwe mobiele Volvo EWR150E met gps

Wij bieden jou:
• Goede werksfeer
 in een jong en gemotiveerd team
• Goede opleidingsmogelijkheden
• Veel eigen projecten in de regio
• Auto van de zaak
• Afwisselend en veelzijdig werk
• Uitzicht op een vast contract

Lijkt dit jou een leuke baan of wil je graag leren werken met gps?
Bel gerust: 06-51358212 of mail naar: erik@schimmeloudewaterbv.nl

Wij vragen van jou:
• Relevante werkervaring 

met grondverzetmachines
• In het bezit zijn van 

rijbewijs B(E)
• Leergierige en gedreven 

instelling

Tevens hebben wij nog plaats voor een leerling BBL/BOL-traject.



DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 3 MAART 2020PAGINA 18

Van Den Pol Driehoeksbord Affiche V5.indd   1 10-02-20   13:29



Zwemseizoen 2020

Opening: dinsdag 28 april - 10.00 uur
 zaterdag 2 mei Badeendenrace - 12.00 uur
Sluiti ng: zaterdag 12 september - 17.30 uur

€ 10,- voorverkoopkorting
per abonnement

als u bestelt vóór 1 april!

 Aanmelden Afh alen
 zwemlessen voorverkoopabonnementen
 Woensdag 15 april ANTONIUSHOF Montfoort
 19.00 - 19.30 uur aanmelden Diploma A
 19.30 - 20.00 uur aanmelden Diploma B-C-ZV1-2-3
 20.00 - 21.30 uur afhalen voorverkoopabonnementen

Godfried van Rhenenlaan 55
3417 AM Montf oort

0348-471577

info@knopenbad.nl
www.knopenbad.nl

 www.facebook.com/
knopenbad

+

Foto
Pim Ras
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Voor al uw
druk- en printwerk

Uitgever van De IJsselbode  -  Lees uw krant ook op www.ijsselbode.nl

d e  d r u k k e r i j
d i e  s t a a t  v o o r  k w a l i t e i t

Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX  Oudewater
Tel. 0348-561478

De jaarlijkse Knopenbadkrant is weer uit! Een krant waar jong en oud naar uitkijkt. 
Want als de Knopenbadkrant verschijnt, dan is het seizoen begonnen. 
Weg met de winterjassen en -truien, haal de zwemspullen maar uit de kast.
De zomer van 2019 zullen we niet gauw vergeten; in ons land werd een 
recordtemperatuur van meer dan 40 graden gemeten. Niet iedereen is even blij 
met deze tropische omstandigheden. Alle medewerkers van het Knopenbad wel, 
want dat betekent (extra) werk aan de winkel!
Gelukkig is het ook niet zo dat ze zich op een ‘normale’ dag hoeven te vervelen. 
Het Knopenbad trekt sinds jaar en dag een trouwe schare bezoekers, zowel van 
binnen als buiten Montf oort.
Logisch, want er is van alles te doen en te beleven in en rond het zwembad. 
Van vroeg in de ochtend een paar baantjes trekken tot aquajoggen, van 
trimzwemmen tot de midzomernacht en van zwemlessen tot de zwemvierdaagse.
Iedereen weet dat bewegen en sporten goed voor een mens is. 
Er is voor elk wat wils, ook voor u.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat u de weg naar het Knopenbad ook dit jaar 
weer zult vinden. Het team doet er alles aan om het u in het zwembad naar de zin te 
maken. Dus laat die mooie zomer maar komen, het Knopenbad is er klaar voor.
Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong
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Oudewater, tel. 0348-561478Na het succes van 2017, 2018 en 2019 wordt ook dit jaar, 
ti jdens de opening van het zwemseizoen op zaterdag 2 mei, 
opnieuw een ‘Badeendenrace’ gehouden.

Hoe werkt het?
Koop jouw nummer(s) ti jdens het ophalen van je abonnement 
op woensdag 15 april of op zaterdag 18 april ti jdens de 
lentemarkt bij de stand van het Knopenbad (wees er snel bij 
want op=op). De kosten van dit nummer zijn € 4,50 per stuk.
Tijdens de opening van het zwembad worden de eenden, 
voorzien van een nummer, in het 50 meter bad gestort. 
Is het jouw eendje die als eerste de fi nish haalt?
Ook dit jaar maak je weer kans op mooie prijzen.
Op de dag van de opening vindt ook de prijsuitreiking plaats.
Koop een nummer en doe mee met de vierde Badeendenrace 
van Montf oort.
U steunt hiermee o.a. de aanschaf van de zwembadlift .
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Zaterdag 2 mei opening 
zwembadseizoen
met Badeendenrace

Zaterdag 2 mei opening 

gemeente
Montfoort
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De Bleek 31 | 3417 TR  Montfoort

06-28163213 | info@gobokoeriers.nl |  www.gobokoeriers.nl

Uw zending, onze zorg!

Wij verzorgen al uw zendingen, zowel groot als klein.

Spoedleveringen vanaf € 37,50. 

Zoekt u een koerier in de omgeving van Montfoort? 

Wij zijn actief in heel Nederland, en zijn gevestigd in Montfoort. 
In deze omgeving kunnen wij daarom nog sneller reageren

en uw zending verzorgen!



KNOPENBADKRANT * pagina 4

www.verschoormakelaardij.nl

• Hypotheken • Makelaardij
• Verzekeringen

Hoogstraat 10-12 Montfoort

0348- 471823

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later
wellantvmbo.nl/montfoort       Hier vind je alles over onze school

Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

ELEKTRISCHE GIANT KNIKLADERS ELEKTRISCHE MESSERSI RUPSTRANSPORTERS

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
WWW.DENHARTOGBOUWMATERIEEL.NL

MATERIEEL WAAR JE OP KUNT BOUWEN

WIJ VERKOPEN OOK

ELEKTRISCHE MACHINES

Heeswijk 153A • 3417 GP Montfoort
0348-502845 • info@e-hartogbouwmaterieel.nl



Hij vroeg ons toestemming een crowdfundingsactie op te 
mogen zetten voor de vervanging van de defecte tillift  
ter waarde van 12.000 euro.
Uiteraard is dit een heel goed idee en samen met de 
sponsorcommissie is hij volop met deze actie bezig,  
maar donaties zijn nog altijd welkom.
Het jaar 2021 is een jubileumjaar 
en inmiddels is er al een commissie 
gestart met de voorbereiding voor 
het vieren van het 60-jarig bestaan 
van uw zwembad.
Hopend op weer een mooie zomer 
wens ik u allen een heel gezond en 
fijn zwemseizoen toe.
Jos van Zijl, voorzitter 
Stichting Zwembad Montfoort
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Van het bestuur
Het seizoen 2019 was er weer eentje om qua bezoekers-
aantallen in te lijsten. Dat betekent dat het zwembad aan  
een grote behoefte voorziet in onze mooie stad Montfoort-
Linschoten.  Dat wij in de vakantieperiode wederom veel 
bezoekers van ‘buitenaf’ mochten ontvangen bevestigt dit ook.
Ik ben heel trots op de enthousiaste wijze waarop het bestuur, 
de medewerkers, sponsorcommissie en de vrijwilligers hun 
uiterste best doen om de bezoekers te laten genieten.  
Ook ben ik trots op de vakkundige wijze waarop de 
medewerkers drie ernstige persoonlijke calamiteiten  
met een goed gevolg hebben weten op te lossen.
Juist daarom wil ik in dit stukje de aandacht vestigen op de 
negatieve voorvallen die de medewerkers, die elke dag zich 
inzetten om het de bezoekers naar hun zin te maken,  
de laatste jaren hebben moeten mee maken.
Normaal wil ik daar geen aandacht aan schenken,  
maar het begint onderhand wel erg irritant te worden. 
Sommige lieden komen willens en wetens naar het zwembad 
om ruzie te zoeken of ruzies aldaar uit te vechten.  
Dat verpest de sfeer voor de andere bezoekers en dat is wel 
het laatste wat wij willen.
Als we met zo veel mensen in het zwembad ons vertier zoeken, 
kan dit alleen maar met in achtneming van de tien alom 
bekende huisregels. Na overleg met de gemeente en politie 
hebben we besloten om hier strenger tegen op te gaan treden. 
Dit kan variëren van een waarschuwing tot het uitsluiten van 
de toegang voor betrokkenen voor een bepaalde tijd.
Maar genoeg hierover. Er zijn gelukkig veel meer leuke dingen 
georganiseerd zoals de Zwem4daagse, discozwemmen, 
glijbaanrace, midzomernachtzwemmen, trimzwemmen, 
scholenfestijn, schoolzwemmen en zeker ook het leszwemmen 
met weer ruim 150 geslaagde kinderen, die enorm trots in 
september hun diploma’s in ontvangst mochten nemen.
Het rookvrijbeleid is door iedereen goed ontvangen,  
ondanks dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is.
Deze winter werden wij verrast door een verzoek van  
de heer Murk uit IJsselstein die lijdt aan de ziekte ALS.
De heer Murk komt graag bij ons zwemmen en wordt altijd 
door onze medewerkers het bad in- en uitgetild,  
omdat onze tillift twee jaar terug defect is gegaan.

Wij wensen jullie veel zwemplezier!

LOODGIETERS-, RIOOL- 
EN ONTSTOPPINGSBEDRIJF HEESWIJK 151a

3417 GP
MONTFOORT

0348 - 472263
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STERK IN
ONDERHOUDSWERK

Wij wensen iedereen
een spetterend

zwemseizoen toe!

ERKEND SLOTENSPECIALIST

Ad van Rooijen

timmer- en onderhoudswerk

Krekenburg 40
3417 MH Montfoort

0348-474042

info@bvandamtimmerwerk.nl

VEEL 
ZWEMPLEZIER!

Heeswijk 101 - 3417 GP Montfoort
TELEFOON 0348-471462

VEEL ZWEMPLEZIER!
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Peperstraat 12
3417 JB Montfoort

0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl 
www.voorhoutbloemkunst.nl

Sinds 1977 bloemist in 
Montfoort Trouwstad

Zalencentrum
Verenigingsgebouw

Multifunctioneel 
zalenverhuur 
voor 5 tot 950 personen

- Vergaderfaciliteiten

- Cursussen

- Uitvoeringen / Optredens

- Condoleances

- Voor al uw feesten

Heiliglevenstraat 4
3417 HL Montfoort
Tel. 0348-471473

Marcel Peters 
06-13 472 102 

Jessica de Rooij
06-30 991 866

www.sint-joseph.nl

ST. JOSEPH

Julianalaan 2  |  Montfoort  |  0348-214000

Heel veel 
zwemplezier

Aarnoudse
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06-10092589
info@schildersbedrijfjanmaat.nl

c::�IDIQ 
Financiële Dienstverlening & Controlling 

Hét adres voor het verzorgen 
van volledige administraties, 
salarisadministraties, 
belastingaangiften, 
jaarrekeningen en advies. 

Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden. 
Esperanza Verkleij I Montfoort 1 06 51447 558 1 info@fidiq.nl 

1. Kinderen zonder zwemdiploma dragen 
verplicht zwembandjes op het hele 
zwembadterrein.

2. Het is verboden te duiken in ondiep water.
3. Gebruik de duikplank één voor één.
4. Gebruik de trampoline één voor één  

en zonder schoenen.
5. Gebruik de glijbaan volgens de 

veiligheidsregels.
6. Papier, blikjes en ander afval  

hoort in de afvalbakken.
7. Glas is verboden op het hele 

zwembadterrein.
8. Wees zuinig met water.
9.	 Volg	altijd	de	aanwijzingen	van	de	

zwembadmedewerkers op.
10. Wie zich misdraagt,  

moet het Knopenbad direct verlaten.

De tien gouden regels  
van het Knopenbad

één of meer van ondergenoemde dingen 
op je van toepassing is/zijn

… je vaak langskomt om te zwemmen
… je er met veel plezier werkt
... je liefst de hele middag op de spin zit
…	 je	altijd	klaar	staat	voor	de	vele	bezoekers
… je mooie knopen op je zwemkleding hebt
…	 je	enthousiast	zwemles	geeft	aan	jonge	 

échte	Montfoorters
… je bij het weggaan je eigen rommel opruimt
…	 je	de	accommodatie	in	topconditie	en	schoon	houdt
… je wafels bakt bij de zwemvierdaagse
… je mooie medailles hebt van alle keren dat je  

hebt meegedaan
… je achter de schermen alles op rolletjes laat lopen
… je vrijwillig een steentje bijdraagt
… je weet waar het beste plekje in de zon is  

in	Montfoort

Je bent een echte 
Knopenbad-er als …
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Wij staan graag voor u klaar 
met SERVICE EN KWALITEIT

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

www.wijngaardelectronics.nl

Like ons op Facebook

Schoutstraat 17 • 3417 SN Montfoort • 0645328880 
info@nagelhovenier.nl • www.nagelhovenier.nl

Uw tuin, onze zorg!

Een nieuwe tuin of een onderhoudsbeurt?
Bel snel voor een vrijblijvende offerte!

Voor ontwerp, aanleg en 
onderhoud van uw tuin!

Uw tuin, onze zorg!

Een nieuwe tuin of een onderhoudsbeurt?
Bel snel voor een vrijblijvende offerte!

Autobedrijf van der Werf
BMW-MINI specialist

Met meer dan 17 jaar dealer ervaring!

• Onderhoud
• Reparatie
• Programmeren en coderen

Mosterdmolenweg 3H
3417 XM  Montfoort

06-18850199
www.vanderwerfbmw-minispecialist.nl

• Tuning
• Aankoop keuringen
• APK

Hoogstraat 34
3417 HC Montfoort

Tel. 0348-471262 b.g.g. 0348-472283
E-mail: info@degeestloodgieters.nl

de Geest
Loodgietersbedrijf
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Karo is tijdens het seizoen een regelmatige bezoeker van ons 
Knopenbad. Doordat Karo de ziekte ALS heeft is het voor hem 
niet mogelijk om zelfstandig het zwembad te betreden.
Nu hebben wij wel de beschikking over een zwembadlift, 
maar deze werkt helaas niet meer en kan ook niet meer 
hersteld worden.
Om Karo wel van het zwembad te laten genieten helpt  
het zwembadpersoneel hem uiteraard het zwembad 
in- en uit te tillen.

Dit is de reden 
waarom ik deze 
crowdfundingsactie 
gestart ben vertelt 
Karo.
Ik wil wat terugdoen 
voor deze mensen 
zodat er meer 
mindervaliden gebruik 
kunnen maken van dit 
prachtige zwembad.

Ondersteun de crowdfundingsactie van Karo Murk 
voor de aanschaf van een zwembadlift!

De aanschafprijs van een nieuwe mobiele zwembadlift is hoog, 
tussen de 8.000 en 12.000 euro. En zoveel geld heeft het 
zwembad niet tot zijn beschikking. Met een mobiele 
zwembadlift is het namelijk mogelijk om in de diverse 
zwembaden mensen te water te laten, van jong tot oud 
waardoor de gebruiksmogelijkheden optimaal benut worden. 

Ondersteun Karo in zijn doel, 
uw bijdrage kunt u overmaken op 
NL47 RABO 0128 0510 43 
t.n.v. Stichting Zwembad Montfoort.

Verpakkingsmaterialen voor iedereen die wat 
in te pakken, te beschermen of te verzenden heeft!

WWW.PROFIPACK.NL | +31 (0) 348 712 514
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 TEBI: UW PARTNER IN 
BESTRATINGSMATERIALEN

Krekenburg 8 • Montfoort • T 0348 47 3911  • www.tebi.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07:30 - 17:30 uur • zaterdag 07:30 - 13:00 uur 

TEBI is in heel Nederland actief op de particuliere en de zakelijke markt.
Sinds 1977 zijn we leverancier van tegels, stenen en bielzen.
Ons assortiment is in de loop der tijd enorm uitgebreid met diverse
bestratingsmaterialen, tuinverlichting, vijveraccessoires en meer.

Kom bij ons bourgondisch genieten 
van een Kop Koffie, een goed glas wijn, 

een heerlijKe lunch of een á la carte diner.

plaats 1, 3417 ec montfoort

www.theoldbaKery-montfoort.nl

NIEUWBOUW

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

VERBOUWINGEN
(o.a. badkamers/keukens)

AANBOUWEN

DAKKAPELLEN

Willeskop 58 - 3417 ME Montfoort
0348-433829  /  06-55344973
info@bouwbedrijfdenheeten.nl
www.bouwbedrijfdenheeten.nl
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2020Openingstijden & 
tarieven

Openingstijden

Tarieven

Attentie
Het Knopenbad is op werkdagen van 12.00 uur tot 13.30 uur 
gesloten, behalve wanneer het bijzonder warm weer is.
Wij kunnen dus afwijken van bovenstaand rooster. Dit altijd 
eerst na kennisgeving vooraf en nooit vanzelfsprekend!

Informeer daarom vooraf als u zeker wilt zijn 
van afwijkende openingstijden:

0348-471577
www.knopenbad.nl

 www.facebook.com/knopenbad

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Vroege Vogels 
zwemmen 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00 06.30-08.00

Banenzwemmen 
voor volwassenen 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.00

Recreatief 
zwemmen

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00

13.30-19.30 13.30-20.30 13.30-19.30 13.30-20.30 13.30-17.30 12.00-17.30 13.30-17.30

Trimzwemmen 
voor kinderen 19.30-20.15

Trimzwemmen 
voor volwassenen 19.45-20.30 10.00-10.45

Aquajoggen 19.30-20.15

Toegang per persoon per keer

Kinderen onder de 2 jaar gratis
2 t/m 12 jaar 4,00

13 jaar en ouder 5,00
10-badenkaart - twee seizoenen geldig

2 t/m 12 jaar 33,00
13 jaar en ouder 41,00

Activiteitenkaart aquajoggen / trimzwemmen
Seizoenkaart met abonnement

Seizoenkaart zonder abonnement
40,00
60,00

Los kaartje 1x aquajoggen/trimzwemmen 6,00
Seizoensabonnement

Voorverkoop: bestellen vóór 1 april
Naverkoop: aan kassa vanaf opening zwembad

Voor-
verkoop

Na-
verkoop

1e abonnement 73,00 83,00
2e abonnement 66,00 76,00
3e abonnement 58,00 68,00
4e abonnement 54,00 64,00
5e abonnement 47,00 57,00

6e abonnement, e.v. 44,00 54,00
Vervangabonnement 15,00

Zwemleskaart - incl. diplomakosten, excl. abonnement

Diploma A 194,00
Diploma B, C, ZV I, II, III 99,00
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HET CAFÉ MET SFEER 
EN GEZELLIGHEID,

VOOR EEN BILJARTJE, 
KAARTJE OF
POTJE DARTS

J.W. KOLFSCHOTEN
DE PLAATS 2

3417 EC MONTFOORT
TELEFOON 0348-471281
WWW.CAFEDEPLAATS.NL

Café De Plaats

Hoogstraat 38 | Montfoort | 0348-471283

Kackiekoek-kaneel of Knopenkoek . . . . . € 5.25

Witte broodjes 6 halen 5 betalen
Geldig t/m 31 januari 2018 
Bij inlevering van deze bon

Julianalaan 2  |  Montfoort  |  0348-404760

Heel veel 
zwemplezier

Aarnoudse

www.mado.nl

since'04
jeans, fashion, shoes and more
Leeuweringerstraat 24 | Oudewater | 0348-568844

Hoogstraat 24 | Montfoort | 0348-467107 w
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vakantie koopavond
15% extra korting 
op bijna alles*

woensdag 29 juni 18.00-21.00 uur

Ook op lopende acties, zoals alle onderbroeken 2+1 gratis. 
Kom ook in een van onze restaurants voor 3 euro lasagne  
eten + gratis frisdrank of water.

15% 

extra

korting 15% 

extra

korting 
% 
tra
ting

* Kijk voor de actievoorwaarden en een overzicht 
 van onze restaurants op hema.nl 

� plaats, straat

Zalencentrum
Verenigingsgebouw

Multifunctioneel 
zalenverhuur 
voor 5 tot 950 personen

- Vergaderfaciliteiten

- Cursussen

- Uitvoeringen / Optredens

- Condoleances

- Voor al uw feesten

Heiliglevenstraat 4
3417 HL Montfoort
Tel. 0348-471473

Marcel Peters 
06-13 472 102 

Jessica de Rooij
06-30 991 866

www.sint-joseph.nl

ST. JOSEPH

Voorhout
Bloemkunst & Decoratie

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Bloemenboutique

Nicole
Specialist in

bloemwerk en
woondecoratie

Tabakshof 1
Montfoort

0348-471933

Wij wensen u een zonnig zwemseizoen!
Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten,
kijk dan op www.winkeleninmontfoort.nl

WENSING & WENSING

G. Dolderman
Keizerstraat 17
3417 EA Montfoort
Tel.: 0348-471358

• Speelgoed
• Dierenbenodigdheden
• Hengelsportartikelen
• Tuingereedschap

Het juiste adres voor
Propaan en Campingaz

www.doldermanspeelgoed.nl

kapsalon 

 Jacqueline

0348 46 91 71  |  www.jacobimakelaardij.nl 0348 47 19 39  |  www.finnadviseurs.nl

Slijterij-Wijnhandel
W. van Schaik
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AANVANG 20.00 UUR  |  EINDE 23.00 UUR
ENTREE € 4,00 INCL 1 CONSUMPTIE

MIDZOMERNACHT

ZWEMMEN
19 JUNI  2020

Met o.a.:

• Smoothiemaker
• Massage

• Luchtbeddenrace
(meld je aan met een team van 4 personen bij de kassa)

• Obstacle swim
• Glijbanenrace

en veel gezelligheid!
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Dinsdag 10 maart 2020 opent Van den Pol 
Elektrotechniek zijn deuren.
Ben je geïnteresseerd in elektrotechniek? 
Heb jij altijd al willen weten wat Van den Pol 
precies doet? Of wil je inzicht krijgen in onze 
vacatures? Dan is deze open avond iets voor jou.



Aquajoggen
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Een andere manier om sportief bezig 
te zijn is aquajoggen ...

Aquajoggen is een looptraining in het water met als voordeel 
dat de gewrichten, spieren en pezen minder worden belast. 
Bijna alle spiergroepen van het hele lichaam worden getraind; 
armen, benen, romp- en buikspieren. 
Ondertussen worden de calorieën verbrand door continu gebruik 
van de spieren in combinatie met de weerstand van het water.
U verbruikt meer energie bij bewegen in het water dan bij 
bewegen op de kant.
Het aquajoggen vindt met name plaats in het diepe gedeelte van 
het zwembad en er wordt gebruik gemaakt van een wetbelt. 
Dit is een band om uw middel die een opwaartse kracht geeft 
waardoor u in verticale positie blijft drijven. 
Op het ritme van muziek en onder begeleiding van een 
instructeur, doet u afwisselende en conditionele oefeningen 
waarbij verschillende materialen gebruikt kunnen worden.
U beweegt en doet uw oefeningen op uw eigen snelheid en 
uithoudingsvermogen.

Voor wie?
Aquajoggen is zeer geschikt voor mensen die op een plezierige 
manier aan hun conditie en fitheid willen werken in een 
gezellige groep.

Zowel ervaren aquajoggers als beginners zijn van harte welkom. 
Het is wel handig als u kunt zwemmen.

Wanneer?
Woensdagavond van 19.30 uur tot 20.15 uur. 
Eerste keer: woensdag 6 mei 2020.

Kosten
U kunt een seizoenskaart aquajoggen kopen aan de kassa van 
het zwembad (met abonnement e 40,- zonder abonnement  
e 60,-) of u koopt een los kaartje e 6,00.

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

interbanket.nl
Of bel naar 0348 474 234

Interbanket Adv_Stroopwafels_99x138mm_Knopenbad.indd   1 15-01-19   15:09

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

nieuwbouw - verbouw - aanbouw - serre’s
kunststof kozijnen - dakkapellen - dakopbouw

Uw partner bij de verbouwing 
van uw woning en bedrijfspand!
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Rabo JongerenRekening
Open vandaag nog de gratis 
betaalrekening voor jongeren!

* Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op 
 www.rabobank.nl/utrechtsewaarden

*

www.adfys-montfoort.nl

Kwaliteitszorg bij u in de buurt!

(HKZ-ISO gecertificeerd)

• Gespecialiseerde fysiotherapie

• Medische training

• Dry Needling

• Revalidatie 
na ziekenhuisopname

• Echo

• Shockwave

• Pilates- en ontspanningslessen

Ook ’s avonds en in het weekend!

Hofplein 12 • 3417 JN Montfoort • 0348 - 476840

ron.haanschoten@adfys-montfoort.nl

Nu ook in
Montfoort!

Onze openingstijden
Dinsdag tm vrijdag

Zaterdag

08:00 - 17.30 uur

08:00 - 16.00 uur

Elke dag heerlijk, ambachtelijk brood 
en het lekkerste gebak! 

UW FEEST, ONZE LOCATIE

KLEINE EN GROTE 
GEZELSCHAPPEN

KOM LANGS VOOR DE 
MOGELIJKHEDEN

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



Christine
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Interview met

IJsselduikers Dames 1 - foto: Frank Bairnhoorn

(foto: flitsend fotografie)

ONZE Christine van Rooijen
Een bekend gezicht in Montfoort, Christine van Rooijen, heeft 
ook iets met zwemmen en met het Knopenbad. Geboren en 
getogen in Montfoort, stond haar wieg in de Hoogstraat waar 
ze nu nog steeds woont. Zoals bijna elke Montfoortenaar, 
heeft ook Christine zwemles gehad in het Knopenbad,  
met onder andere Henny van de Kamp als badmeester. 
Zwemmen vond ze altijd superleuk maar de zwemles ... 
Toch heeft zij ook de borstcrawl geleerd.
Christine heeft veel tijd doorgebracht in het zwembad, een 
echte waterrat. Ze vond het zo leuk dat ze lid werd van de 
IJsselduikers, de waterpolovereniging van Montfoort.
In de winter zorgde de waterpolovereniging voor een bus die 
elke zaterdag naar het zwembad in Vianen en later naar het 
zwembad van de Meern reed.
Gestart bij de pupillen en geëindigd bij het 1e damesteam,  
is Christine begonnen als midvoor. Echter bleek tijdens de 
trainingen dat ze ook over het nodige keeperstalent beschikte. 
Toen de keeper van het 1e damesteam stopte was de keuze 
snel gemaakt en werd Christine keeper en later ook nog 
aanvoerder van het 1e damesteam. Het leuke hieraan vond ze 
dat ze vanuit het doel een goed overzicht had over het 
speelveld en de teamgenoten kon aansturen.

Vanaf dit jaar zal het voor Christine heel anders worden. 
Na 90 jaar is de familiezaak, bakkerij Van Rooijen overgenomen 
door bakkerij Aelbers. Een grote verandering in haar leven.
Van kinds af aan was bakker worden haar passie, en toen ze 
kon lopen was ze al veel te vinden in de bakkerij van haar opa 
en vader. Van niets iets maken met bloem, water, gist en zout, 
dat wilde zij ook.
Na de bakkersopleiding en op 16-jarige leeftijd een stage bij 
bakkerij Oorbeek in IJsselstein en een stage bij haar oom die 
bakker in Tuindorp (Utrecht) was, is ze bij haar vader in de 
bakkerij gaan werken tot ze in 2006 de zaak heeft overgenomen.
Nog steeds is ze erg enthousiast over het vak. 
Op de vraag hoeveel taarten ze heeft gebakken, antwoordde 
ze “duizenden”. Ze heeft de tel niet bijgehouden.
Haar goede herinneringen aan de zaak zijn ‘de contacten met 
de klanten’, en ‘de bestellingen die regelmatig op straat werden 
doorgegeven’. Ook bruidstaarten maken was erg leuk om te 
doen. Overleg met het bruidspaar hoe de taart zou worden, 
voorproeven en dan werken naar het eindresultaat.
De ‘beroemde’ bakcursussen die ze samen met haar vader gaf 
voor mensen uit Montfoort en wijde omgeving zijn ook een 
mooie herinnering voor haar.
Bakkerij Van Rooijen was ook een goede sponsor van het 
Knopenbad. Onder andere het wafelbeslag voor de 
zwem4daagse werd al meer dan 25 jaar door de bakkerij 
gesponsord. Christine kwam dan emmers vol beslag bezorgen 
bij het zwembad. 
Ook in de tijd dat we op Hemelvaartsdag dauwzwemmen 
hadden, leverde bakkerij Van Rooijen de broodjes.
De naam van bakkerij Van Rooijen zal van de gevel verdwijnen, 
maar Christine zal regelmatig nog in de winkel aanwezig zijn 
om de taarten klaar te maken.
Christine zal in het vervolg meer tijd hebben om te komen 
zwemmen in het Knopenbad en dat gunnen wij haar van harte!

25 jaar was dit haar sport. Maar de verplaatsing van de 
wedstrijden naar de zaterdagmiddag, was het waterpolo niet 
meer te combineren met het werk in de bakkerij en heeft ze 
besloten een punt achter deze carrière te zetten.
Na het waterpolo werd aquajoggen in het Knopenbad het 
wekelijkse zwemmoment.  
Maar helaas schoot dit er ook vaak bij in.



Algemene voorwaarden
U kunt één abonnement of voor meerdere personen uit één 
gezin een abonnement bestellen met voorverkoopkorti ng.
Bij meerdere gezinsleden pakt u óók de bestaande 
gezinskorti ng mee (zie tarievenlijst).
Deze gezinskorti ng wordt alleen toegepast bij gezinsleden 
die allen op hetzelfde adres wonen.

Wat te doen
1. Gebruik het bestelformulier abonnement(en), op de pagina 

hiernaast en vul Deel-1 volledig in, laat Deel-2 vrij voor 
onze administrati e.

2. Knip het gehele formulier uit.
3. Toevoegen: per persoon

één recente paspoortf oto
(niet eerder geplasti fi ceerd),
welke achterop is voorzien 
van naam en geboortedatum.
De foto mag beslist niet groter
zijn dan 3,5 x 4,5 cm:
pasfotoformaat!

4. Doe het formulier met de
recente paspoortf oto('s)
in een gesloten envelop vóór 1 april a.s. in de brievenbus 
van het zwembad of per post naar: Knopenbad, 
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montf oort.

Voorverkoopabonnementen afh alen en betalen
Wanneer: woensdagavond 15 april 2020
Waar: Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF
 Antoniushof 1, 3417 JL Montf oort
Tijdsti p: 20.00 tot 21.30 uur
Afrekenen: contant of pinbetaling

Tot slot
Voorverkoop is en blijft  voorverkoop.
Dat wil zeggen: haal de bestelde abonnementen beslist op
of laat iemand anders het voor u doen!
Voor niet afgehaalde abonnementen
vervalt de korti ng van € 10,00.
Uw abonnement kan dan later opgehaald worden vanaf 
opening zwembad aan de kassa tegen normaal tarief.
Aan de kassa van het zwembad is pinnen ook mogelijk!

Een seizoensabonnement 
aanschaff en ti jdens de 
voorverkoop met een korti ng 
van € 10,00 per abonnement 
(buiten de bestaande 
gezinskorti ng) is alleen 
mogelijk wanneer uw 
bestelling binnen is vóór 
woensdag 1 april 2020 en deze 
voldoet aan onderstaande 
algemene voorwaarden.

infoBestelformulier

De stempelregeling 
van het Knopenbad
Het Knopenbad heeft  een EXTRA SERVICE voor 
niet-abonnementhouders ti jdens de zomervakanti e 
van het basisonderwijs regio Midden Nederland.
• Eerste stempeldag: vrijdag 17 juli 2020
• Laatste stempeldag: zondag 30 augustus 2020

De stempelregeling werkt als volgt:
Wanneer u het Knopenbad bezoekt in de bovengenoemde 
vakanti eperiode en contant betaalt of een 10-badenkaart 
gebruikt, kunt u na het verlaten van het Knopenbad, 
het bad later op dezelfde dag nogmaals 'grati s' bezoeken.
Dit is mogelijk wanneer u vóór u het bad verlaat 
een dagstempel vraagt aan de kassamedewerker.
Wanneer u later weer naar het bad terugkomt, laat u aan de 
kassamedewerker uw dagstempel zien en u kunt weer gewoon 
gaan zwemmen.

Let op!
Vraag zelf om de dagstempel vóór u de deur uit gaat, 
want zonder stempel is grati s terugkeer niet meer mogelijk!
Deze service is alleen geldig ti jdens de grote vakanti e 
van de bassisscholen Midden Nederland.
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Recente
paspoortf oto
(3,5 x 4,5 cm)

GOUDRIAAN
V A S T G O E D

GOUDRIAAN
V A S T G O E D

Veel
zwemplezier!
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Heeswijk 55, 3417 GP Montfoort
T 0348-471665
M 06-50217868
E info@erikvanderpoel.nl

 www.erikvanderpoel.nl

Mannenhuisstraat 15

3417 ED MONTFOORT

T. 0348 - 478000

F. 0348 - 478001

E. mail@smeuldersaccountants.nl

I. www.smeuldersaccountants.nl

(controle van) jaarrekeningen
tussentijdse rapportages
(loon-) administraties
fiscale advisering en begeleiding

Vendrig-Bos B.V.
Werkplaats en showroom:
Ambachtstraat 1 - 3417 EX Montfoort
T 0348-471389  b.g.g. 0348-471765

Stoffeerderij

Autobeklederij

Reparatie inrichting
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kalenderSeizoens

Woensdag 1 april vóór 09.00 Uiterste inleverdatum/-tijd bestelformulier abonnementen voorverkoop

Zaterdag 18 april 10.00 - 15.00 Lentemarkt Montfoort met stand van het Knopenbad ...
Koop hier het nummer voor jouw badeend

Woensdag 15 april

 

19.00 - 19.30
19.30 - 20.00
20.00 - 21.30

Zwemlesinschrijvingen plus afhalen voorverkoopabonnementen  
bij Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF in Montfoort
Diploma A
Diploma B, C, Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
Afhalen bestelde abonnementen

Vrijdag 17 april 13.00 - 16.30 Badkledingverkoop op het zwembad

Dinsdag 28 april 10.00 Start zwemseizoen 2020

Dinsdag 28 april 19.45 - 20.30 1e keer Trimzwemmen voor volwassenen dinsdagavond

Woensdag 29 april
06.30 - 08.00
09.00 - 10.00

1e keer Vroege Vogels zwemmen
1e keer Banen zwemmen voor Volwassenen

Donderdag 30 april 17.30/18.00/18.30 1e Zwemles Diploma A: kennismaking en rondleiding

Vrijdag 1 mei 10.00 - 10.45 1e keer Trimzwemmen voor volwassenen vrijdagochtend

Zaterdag 2 mei 12.00 Officiële opening met Badeendenrace

Dinsdag 5 mei 13.30 - 17.30 Bevrijdingsdag 75 jaar (zondagdienst)

Woensdag 6 mei

18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30
19.30 - 20.15

1e Zwemles Zwemvaardigheid 1
1e Zwemles Diploma B2
1e Zwemles Zwemvaardigheid 2 en 3
1e keer Aquajoggen

Donderdag 7 mei 19.00 - 19.30 1e keer Zwemles Diploma C

Maandag 11 mei 19.30 - 20.15 1e keer Trimzwemmen voor kinderen

Dinsdag 12 mei 19.00 - 19.30 1e keer Zwemles Diploma B1

Donderdag 21 mei 13.30 - 17.30 Hemelvaartsdag - Zwembad geopend. Geen zwemlessen.

Maandag 
t/m 

Vrijdag

25 mei 
  
29 mei

06.30 - 08.00
09.00 - 10.00
13.30 - 14.30
19.00 - 20.00

Zwem4daagse 1)
Vroege Vogels
Senioren (niet op vrijdag!)
Senioren
Kinderen, ouders etc.

Maandag 1 juni 13.30 - 17.30 2e Pinksterdag - Zwembad geopend. Geen zwemlessen.

Vrijdag 19 juni 20.00 - 23.00 Midzomernachtzwemmen

Woensdag 
t/m 

Woensdag

8 juli 
 
15 juli

06.30 - 09.00
09.00 - 13.30

Banen zwemmen voor volwassenen (aangepaste tijd!)
Schoolzwemfestijn voor de basisscholen uit Montfoort en Linschoten 2)

Vrijdag 17 juli Begin grote vakantie - Eerste dag stempelregeling.

Zaterdag 22 augustus 12.00 - 17.30 Jaarmarkt - Zwembad geopend.

Zondag 30 augustus Einde grote vakantie - Laatste dag stempelregeling.

Zaterdag 12 september 17.30 Sluiting zwemseizoen 2020

1) Tijdens de zwem4daagse zijn er aangepaste tijden voor de zwemlessen. Het zwembad sluit om 17.30 uur. De zwemlessen van 19.00 uur vervallen.
2) Tijdens de dagen van het Schoolzwemfestijn is het bad gesloten voor recreatief zwemmen van 09.00 tot 13.30 uur.

Kijk op onze website www.knopenbad.nl en/of volg ons op   www.facebook.com/knopenbad 
voor eventuele aanpassingen van deze seizoenskalender en meer nieuws.
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Verhoef Techniek BV
Tasveld 9 - 3417 XS Montfoort

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

Schakel- en besturingspanelen

Spijkerbroeken van goede kwaliteitSpijkerbroeken van goede kwaliteit

Nu in prijs verlaagd!

Kom nu
langs!

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

Kom nu
langs!

www.kostersgoederen.com
info@kostersgoederenhandel.com

Kom nu
langs!-33%

Van 44,95

voor 30,-

 06-12756388
info@vansteijnstoffering.nl
www.vansteijnstoffering.nl

WONING- EN PROJECTSTOFFERING

VLOEREN VOOR
WONING EN PROJECTBedrijfseconomisch advies

Administratieve dienstverlening
Belastingzaken
Startersbegeleiding

Steenovenweg 12
3417 XR Montfoort
E th.de.jong@fintax.biz

T 0348-473855
M 06-53739066
www.fintax.biz

Lekker zwemmen ...
na een goed ontbijt

met brood van ...

Verweij
De Echte Bakker

Dorpstraat 25, 3461 CN Linschoten
tel. 0348 - 413358

0348-471246

bouwmaterialenmontfoort.nl

Alles van het 
beste soort!
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2020Zwem4daagse

Want nu kan je vijf dagen te keer gaan en veel plezier 
beleven in het water. Vergeet niet om iemand mee te nemen, 
dan wordt het alleen maar leuker.  
Dus samen met je vader, moeder, opa, oma, oom of tante.  
Natuurlijk zijn je broertjes of zusjes ook van harte welkom!

Week 22
Data: 25 t/m 29 mei 2020
Tijdstippen:	 ma.	t/m	vr.	 19.00	-	20.00	uur
	 ma.	t/m	vr.	 06.30	-	08.00	uur	 Vroege Vogels
	 ma.	t/m	do.	09.00	-	10.00	uur	 Senioren
	 ma.	t/m	vr.	 13.30	-	14.30	uur	 Senioren
In deze week sluit het zwembad om 17.30 uur

De Nationale Zwem4daagse in het kort
•	 Vijf	dagen	zwemmen
•	 Per	dag	250	of	500	meter	afleggen	(5	of	10	banen)
•	 Mooie	medaille	als	je	al	je	meters	hebt	gezwommen
•	 Leuke	activiteiten	rond	en	in	het	zwembad
De	Nationale	Zwemvierdaagse	is	een	jaarlijks	terugkerend	
evenement	voor	jong	en	oud.	Al	50	jaar	organiseert	de	KNZB	
de	Nationale	Zwemvierdaagse	om	zoveel	mogelijk	mensen	
intensief	met	zwemmen	in	contact	te	brengen.
In 2020 wordt in het Knopenbad dit evenement  
al voor de 45e keer georganiseerd!

Kinder4daagse
Voor	de	allerkleinsten,	zonder	een	zwemdiploma,	is	er	weer	
een	Kinder4daagse.	Het	ondiepe	bad	wordt	dan	omgetoverd	
in	een	waterspeeltuin.

Hollandse avond
Woensdag	27	mei	is	er	weer	de	Hollandse	avond.	 
Je	mag	verkleed	komen	zwemmen.	De	mooiste	en	origineelste	
zwemmer	wordt	uiteraard	beloond.

Ben jij die ‘waterrat’ die er nooit genoeg van krijgt om in het water te zijn? 
Doe dan mee aan de Zwem4daagse!

Glijbaanrace en discozwemmen
De	Zwem4daagse	wordt	op	vrijdagavond	afgesloten	met	de	
traditionele	glijbaanrace	voor	de	kinderen	met	zwemdiploma	
van	5	t/m	12	jaar,	die	meegedaan	hebben	aan	de	Zwem4daagse. 
Het	betreft	een	spectaculaire	afvalrace	voor	verschillende	
leeftijdscategorieën.
Voor	iedereen	is	er	na	afloop	ook	nog	discozwemmen.
Na	vijf	avonden	zwemmen	ontvangen	alle	deelnemers	voor	
deze	prestatie	op	vrijdag	een	medaille.
Deelnemers	kunnen	zich	laten	inschrijven	aan	de	kassa	van	het	
Knopenbad.
Noteer	alvast	voor	de	hoeveelste	keer	je	de	Zwem4daagse	
zwemt,	dit	voor	de	juiste	medaille.
Het	inschrijfgeld	voor	de	Zwem4daagse	bedraagt	e	5,00	p.p.	
en	voor	de	kinderen	zonder	zwemdiploma	die	meedoen	aan	
de	Kinder4daagse	e	2,50.
Vragen?	Bel het Knopenbad, telefoon 0348-471577

Astrid v/d Brink
Lange Kerkstraat 14a
3417 H J Montfoort
06-40398732

M
O

NTFOORT
Openingstijden:
di 09.00 - 17.30
 18.30 - 21.00
do 09.00 - 17.30
vr 09.00 - 17.30

www.haarenzomontfoort .n l
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Ook het zwembad van Montfoort
is gemaakt door

Veenbrink RVS BV
Steenovenweg 7
3417 XR Montfoort
www.veenbrink-rvs.nl

grenzeloze kwaliteit 
met roestvaststaal

Schoonmaakbedrijf
Th. Vergeer B.V.

Willeskop 13
3417 MA Montfoort
T 0348 47 17 42
E info@vergeerbv.nl

www.vergeerbv.nl

De Plaats 4, 3417 EC Montfoort
06-20019156

www.bonschilderwerken.nl

Voor wie kiest 
voor kwaliteit 

en netheid!
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1 RVS 50 meter bassin, 
van 1.10  tot 3.00 meter diep met

• duiktoren 2.50 meter hoog

• duikplank 1.00 meter hoog

• 'luie' trap

1 RVS recreatie bassin, 
van 1.10 tot 1.60 meter diep met

•	 de	Multi	Slide:	grote	'3	op	1	rij'	glijbaan

1 RVS recreatie bassin, 
van 0.40 tot 0.80 meter diep met

•	 kleuterglijbaan

1 peuterbad met
•	 fonteinen	en	speelobjecten

Drijvend speelmateriaal
•	 matten,	banden,	glijbaan,	rockit,	

waterspin enz.

Accommodatie, overdekt en verwarmd, 
voorzien van

•	 grote	doucheruimte 
met	acht	warme	douches

•	 kleedcabines	en	twee	grote	kleedkamers

•	 toiletten,	kluisjes

• mindervalide voorziening 
met aangepast sanitair

Horecavoorziening 'de Slok'
•	 assortiment	broodjes,	snoep, 

drinken,	ijs	enz.

Verder aanwezig
• professionele trampoline

• grote lig-/zonneweiden en zonterrassen

•	 pinapparaat	(kassa	zwembad)

•	 aankleedtafel	voor	baby's

•	 stoelen	+	ligbedden	te	huur

•	 AED	defibrillator

Overzicht Knopenbad

Buitenspelen

is heerlijk!

IJsselveld 21 • Montfoort
0348 - 41 1 1  77

www.de-ijsselhoeve.nl

www.de-ijsselhoeve.nl

Administratiekantoor

Jan den Houdijker
boekhouding, salarissen
jaarrekening, belastingen

j.g.m.den.houdijker@hetnet.nl

 Doeldijk 9 0348-470983
 3417 XD Montfoort 06-10935154

Wenst iedereen 
een zonnig 

zwemseizoen
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T: 0348-474340
M: 06-18847140

info@bouwbedrijfdehoop.nl
www.bouwbedrijfdehoop.nl

T: 0348-474340
M: 06-18847140

info@bouwbedrijfdehoop.nl
www.bouwbedrijfdehoop.nl

mr. A. J. W. Kuiper

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regioNotariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

Notariskantoor Oudewater

Rodezand 42 Oudewater

3420 DA Oudewater

Tel: 0348 561427

OF: 0348 473000

info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Bij ons bent u 

aan het juiste 

adres!

Uw notaris 
in de regio

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

www.notarisoudewater.nl

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

Bij ons bent u
aan het juiste adres!

Beheer & onderhoud  van 
gebouwen en terreinen

 •
Projectmanagement 

civieltechnische projecten
•

Directievoering   
civieltechnische projecten

SEON is onafhankelijk, transparant en weet de wens 

van de klant te vertalen naar efficiënte oplossingen 

T 06 1090 8448  •   info@seonbv.nl 
www.seonbv.nl
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Badkleding verkoop
Bent u toe aan een nieuw badpak, een mooie zwembroek  
of ontbreekt een bikini nog aan uw badkledinggarderobe?

Kom dan naar het Knopenbad op 
vrijdag 17 april van 13.00 tot 16.30 uur

Daar staat die middag Paul's 'marktkraam' waar u voor echte 
leuke prijzen de nieuwste badmode kunt aanschaffen.

Een goede start van het zwemseizoen!

Zwembadregels
Wat iedere Knopenbadbezoeker moet weten

• Abonnementen zijn strikt persoonlijk.  
Zij moeten bij ieder bezoek aan de kassa worden getoond.

• Misbruik heeft intrekking van het abonnement tot gevolg,  
zonder restitutie en rechten! Dit laatste geldt ook bij wangedrag.

• Kinderen zonder zwemdiploma en zonder verantwoordelijke 
begeleiding mogen niet in de buurt van de grote baden komen. 
Houd hen voortdurend in het oog. 
Ook zijn zij verplicht zwembandjes te dragen.

• Let op uw taalgebruik. Grof taalgebruik wordt in ons 
Knopenbad niet getolereerd.

• Gebruik van alcohol en drugs is in ons Knopenbad niet toegestaan.
• Trampolinegebruikers wachten op hun beurt (zie zandloper) 

op de daarvoor bestemde banken.

• Stal geen fiets, brommer, scooter, motor direct vóór de ingang 
van het zwembad i.v.m. eventuele calamiteiten.

• Tijdens het verblijf in het zwembad blijft u zelf verantwoordelijk 
voor uw bezittingen! Het bestuur van Stichting Zwembad 
Montfoort neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor 
diefstal of het wegraken van kleding of kostbare voorwerpen.

• Laat zoveel mogelijk uw waardevolle spullen thuis of maak 
gebruik van de grote of kleine kluisjes.

• Kinderen tot 2 jaar hebben gratis toegang tot het zwembad.
• De accommodatie (zowel binnen als buiten) is rookvrij.
• In de accommodatie is het niet toegestaan met een bal  

te spelen.
• Loop voorzichtig in de accommodatie;  

daar waar de vloer nat is kan het soms glad zijn.

Voor jong en oud, 
mannen en vrouwen;  

voor iedereen 
hangt er iets tussen.
Badpakken, bikini’s, 

zwembroeken, 
boxershorts, tankini’s.

Keuze genoeg 
uit een gevarieerde 

en uitgebreide 
collectie.

Jongeneel Montfoort
Tasveld 30  |  0348 -  47 19 09
w w w. h u b o . n l / m o n t f o o r t

 
 

Remco Hondema 
Willeskop 15
3417 MA Montfoort
T   0348-448600
M  06-22409270

Uw veelzijdige vakman
voor al uw klussen:

info@DeAllroundKlusser.nl 
www.DeAllroundKlusser.nl

Badkamers - Keukens - Toiletten 
Elektra -  Kozijnen - Schilderwerk 

Kleine klussen

TEL. 0348-475495

Straat - Grond - De-montage
Sloop - Riolering - Ontstoppen
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Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag
17.00-17.30 uur C1 - jeugd/volw. C1 - jeugd/volw.
17.30-18.00 uur A1 A1 A1
18.00-18.30 uur A2 A2 ZV1 en B3 A2
18.30-19.00 uur A3 A3 B2 A3
19.00-19.30 uur C2 B1 ZV2 en ZV3 C2

Lesschema voor alle lesgroepen tot aan de zomervakantie

2020

Leren zwemmen is een belangrijk onderdeel in het opvoedingspakket en 
de lichamelijke ontwikkeling van een kind.
Technisch goed kunnen zwemmen is bepalend voor de zelfredzaamheid 
wanneer uw kind door omstandigheden te water raakt, want

zwemmen leer je voor het leven!
Ons Montf oortse zwembad staat al jaren bekend om zijn goede en degelijke zwem-
opleidingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld voor het diploma A een duidelijk plan, waarbij 
de vorderingen ti jdens het leren zwemmen steeds worden beloond met het behalen 
van knopen in verschillende kleuren, ons eigen welbekende knopensysteem.

Zwemles seizoen

Alle diploma-eisen
kunt u lezen op onze website

onder het kopje ‘zwemles’
Wat moet u doen?
Stap 1. Leeft ijdsgrens
Is uw zoon/dochter op 31 december 2020 6 jaar of ouder dan kan 
hij/zij op les. Wanneer uw zoon/dochter ná 31 december 2020 
6 jaar wordt lees dan verder bij: Wachtlijst diploma A.
Stap 2. Abonnement bestellen in voorverkoop
Het aanschaff en van een abonnement is verplicht
wanneer uw kind op zwemles gaat.
a) Gebruik het bestelformulier

abonnementen 2020, vul het volledig in.
b) Toevoegen: één recente paspoortf oto,

(niet eerder geplasti fi ceerd), achterop
voorzien van naam en geboortedatum.
De foto mag beslist niet groter zijn 
dan 3,5 x 4,5 cm!

c) Doe het formulier met recente
pasfoto(‘s) in een gesloten envelop
vóór woensdag 1 april a.s.
in de brievenbus van het zwembad of per post: Knopenbad,
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montf oort.

Let op ...
U mag er niet automati sch van uitgaan dat een besteld 
abonnement recht geeft  op een lesplaats. 
De plaatsing wordt pas defi niti ef na aanmelding en betaling 
van de leskaart en het abonnement bij de voorverkoop.
U kunt ook niet van tevoren uw kind opgeven voor een 
bepaalde lesgroep, bijvoorbeeld schrift elijk, door een noti ti e
op het bestelformulier. Dit regelt u op het moment van 
aanmelding zwemles.

Aanmelden diploma A

Stap 3. Aanmelden voor zwemles
Wanneer:  woensdagavond 15 april 2020
Waar:  Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF te Montf oort
Tijdsti p:  19.00 tot 19.30 uur
Prijs:  € 194,00 exclusief abonnement
Afrekenen: contant of pinbetaling
Houd er rekening mee dat wij per seizoen een beperkt aantal 
kinderen voor diploma A kunnen plaatsen.
Kom op ti jd want vol is vol!
De kinderen worden ingedeeld in drie lesgroepen. 
Tot aan de zomervakanti e wordt er drie keer per week een half 
uur les gegeven op vaste lesdagen en lesti jden:
• Groep A1 op maandag, dinsdag en donderdag

van 17.30 tot 18.00 uur
• Groep A2 op maandag, dinsdag en donderdag

van 18.00 tot 18.30 uur
• Groep A3 op maandag, dinsdag en donderdag

van 18.30 tot 19.00 uur
Tijdens de zomervakanti e worden de lessen verplaatst 
naar de ochtenduren. Van maandag t/m donderdag wordt er 
dan vier keer per week een half uur les gegeven.
Als de scholen weer beginnen,
wordt er weer 's avonds lesgegeven,
óók vier keer per week een half uur.
U krijgt over de leswijzigingen
steeds ti jdig bericht van ons.

Recente
paspoortf oto
(3,5 x 4,5 cm)



Aanmelden diploma B, C,
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3

Wanneer:  woensdagavond 15 april 2020
Waar:  Woonzorgcentrum ANTONIUSHOF te Montfoort
Tijdstip:  19.30 tot 20.00 uur
Prijs:  € 99,00 exclusief abonnement
Afrekenen: contant of pinbetaling

Diploma B
Er zijn nog enkele lesplaatsen beschikbaar als u uw zoon/
dochter nog niet heeft opgegeven.
Tot aan de grote vakantie wordt er één keer per week  
een half uur lesgegeven - zie lesschema. Tijdens de 
zomervakantie wordt er twee keer per week een half uur 
lesgegeven op de ochtenden. Na de vakantie gaan de lessen 
weer naar de avond, ook twee keer per week een half uur.

Diploma C
Er wordt twee keer per week een half uur lesgegeven -  
zie lesschema. Tijdens de zomervakantie wordt er twee keer 
per week een half uur lesgegeven in de ochtenden. 
Na de vakantie gaan de lessen weer naar de avond 
en dan ook twee keer per week een half uur.

Diploma Zwemvaardigheid 1, 2, en 3
Er wordt één keer per week een half uur lesgegeven,  
zie lesschema. Tijdens de zomervakantie wordt er  
één keer per week een half uur lesgegeven in de ochtenden.  
Na de vakantie gaan de lessen weer naar de avond 
en dan ook één keer per week een half uur.

pagina 29 * KNOPENBADKRANT

Wachtlijst diploma A
Is uw zoon/dochter op 31 december 2020 nog 5 jaar  
dan kunt u hem/haar op de wachtlijst laten plaatsen. 
Eventuele plaatsing voor les gaat op volgorde van geboortedatum.

Wat moet u doen?
1. Gebruik het Abonnement(en) Bestelformulier en vul het 

volledig in. (Het formulier kunt u ook downloaden/printen 
via onze website).

2. Toevoegen: één recente paspoortfoto (niet eerder 
geplastificeerd), achterop voorzien van naam en 
geboortedatum. (De foto mag beslist niet groter zijn dan 
3,5 x 4,5 cm: paspoortfotoformaat!)

3. Doe het formulier met pasfoto in een gesloten envelop.
4. Schrijf op de envelop: 'wachtlijst diploma A' plus het 

telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent.
5. Doe de envelop vóór woensdag 1 april in de brievenbus  

van het zwembad of per post: Knopenbad, 
Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM Montfoort.

6. Donderdag 16 april wordt er telefonisch contact 
opgenomen met iedere wachtlijstdeelnemer

Let op ... 
Heeft u uw zoon/dochter alleen voor de wachtlijst opgegeven dan 
hoeft u niet naar de voorverkoop in de ANTONIUSHOF te komen.
Wanneer uw zoon/dochter definitief niet geplaatst wordt voor 
zwemles 2020, dan wil dat niet zeggen dat hij/zij automatisch 
al ingeschreven staat voor het seizoen 2021.  
U dient uw kind in 2021 opnieuw aan te melden voor diploma A. 
Als u wilt kunt u het al bestelde voorverkoopabonnement voor 
seizoen 2020 laten vervallen.

DE GRAAF JAN 
een goede plek 
voor uw kind
U bent van harte welkom om 
kennis te maken met de highlights 
van ons onderwijs:

• Onderzoekend leren met IPC
• Vreedzame school
• Engels vanaf groep 1
• Werken met chromebooks
• 5-gelijke-dagen
• Open christelijke school
• Communicatie met schoolapp
• Heldere uitleg aan kinderen (EDI)
 
G. van Damstraat 83c  -  3417 WD  Montfoort
www.graafjan.com  -  graafjan@spco.nl

SPEEL, LEER en BEWEEG mee
bij ons op de Hobbitstee
SPEEL mee
Spel is overal in onze school.
Niet alleen bij de kleuters,
maar ook in de middenbouw
en de bovenbouw. Spelen is bij
ons de bouwsteen voor leren!

LEER mee
Onze school is voor kinderen een fijne en veilige 
plek om zichzelf te zijn en om naar het beste van 
hun kunnen te leren. Daar zetten wij ons continu 
voor in. We geven ieder kind de aandacht die hij of 
zij op dat moment nodig heeft!

BEWEEG mee
Door specifieke bewegingen worden er
in de hersenen meer verbindingen gemaakt.
Meer verbindingen zorgt voor beter leren
en een goede concentratie en bewegen 
maakt leren leuk!

Open dag 18 maart
08.30 – 12.00 uur

Kennismaken en aanmelden
U bent van harte welkom om sfeer 
te komen proeven op de Hobbitstee.
Wij leiden u graag rond en 
beantwoorden uw vragen.

Meer weten?
www.dehobbitstee.nl

Facebook:
@OBSdeHobbitstee

Contact
directie.hobbitsstee@

onderwijsprimair.nl
0348-472620



KNOPENBADKRANT * pagina 30

Leren zwemmen is in ons waterrijk landje heel erg belangrijk. 
We zoeken in ons vrije ti jd regelmati g het water op. Daarom is 
het van belang dat kinderen al op jonge leeft ijd leren zwemmen.
De diploma-eisen A, B en C van het Knopenbad zijn afgestemd op 
de relati ef korte ti jd waarin (intensief) les gegeven kan worden.
Zwemles in het binnenbad is vaak één keer per week waardoor 
er langere ti jd nodig om het zwemmen onder de knie te krijgen.
Zwemles in ons buitenbad is voor diploma A drie keer per 
week een half uurtje en duurt 4,5 maand. Tijdens het relati ef 
korte maar intensieve zwemseizoen wordt door de kinderen 
conditi e opgebouwd en wordt de zwemslag ‘ingeslepen’ door 
herhaling. 90% van de kinderen is aan het einde van het 
zwemseizoen in het bezit van een diploma.
De diploma-eisen van het Knopenbad wijken af iets af van het 
zwemABC. Er wordt niet door het gat gezwommen en de 
borst- en rugcrawl worden geleerd bij diploma C.
Het belangrijkste is dat uw kind goed leert zwemmen en zich 
kan redden als het te water raakt. Zowel het zwem-ABC als het 
erkende ABC-diploma’s van het Knopenbad bieden dit 
resultaat. Dus kies de lesmethode en het zwembad die het 
beste bij uw kind en situati e past.

Kiest u voor het Knopenbad, 
dan heeft  u de volgende voordelen:
- persoonlijke aandacht,

omdat er meer zwemonderwijzers op één groep staan
- snel en gericht onderwijs
- in de grote vakanti e wordt er viermaal per week gezwommen
- weinig reisti jd
- 90% behaalt in 4,5 maanden een diploma
- vriendelijke prijzen

Waarom kiezen voor 
zwemles in het Knopenbad?

Het Kompas staat voor goed onderwijs
in een veilige omgeving, 
gegrond op de Bijbel
School met de Bijbel Het Kompas
• Onderwijs gegrond op de Bijbel
• Welbevinden van het kind centraal
• Kwalitatief goed onderwijs
• Een nieuw schoolgebouw
• Hechte zorgstructuur
• Bovengemiddelde kennis en aandacht voor dyslexie
• Wij vinden open communicatie en ouderbetrokkenheid belangrijk

School met de Bijbel Het Kompas
Joop Westerweelstraat 18 - 3417 EN  Montfoort
0348-472121
directie@bshetkompas.nl
www.kompasmontfoort.nl

1 Om de GELE KNOOP te halen
moet je 4 meter kunnen drijven.

2 Voor de BLAUWE KNOOP
moet je driemaal van de duikplank af
in het water springen.

3 Voor de ROZE KNOOP
moet je van de duikplank af het water 
inspringen en 11 meter borstzwemmen
met een gordel om.

4 Voor de PAARSE KNOOP
moet je 50 meter borstzwemmen 
met gordel om en 25 meter borstzwemmen 
zonder gordel.

5 Voor de RODE KNOOP
moet je rugzwemmen: 
50 meter met gordel om 
en 25 meter zonder gordel.

6 Voor de ZWARTE KNOOP
zwem je gekleed: 
12½ meter borstzwemmen 
en 12½ meter rugzwemmen
plus 1 minuut watertrappelen.

7 Voor de WITTE KNOOP
moet je 50 meter borst- en rugzwemmen, 
één hindernis doorgaan onder water 
en 1 minuut watertrappelen.

8 Voor de laatste, de GROENE KNOOP, 
moet je alles wat je geleerd hebt zo goed 
mogelijk doen en als je die knoop dan hebt 
gekregen mag je gaan afzwemmen.

Knopeneisen diploma A

 Voor de 

Zwemles duur?
Als u een laag inkomen heeft  komt u misschien in 
aanmerking voor vergoeding van de zwemlessen.
Ferm Werk kan namelijk bijzondere bijstand verstrekken
als het inkomen minder is dan € 1.072 per maand voor een 
alleenstaande ouder of € 1.531 voor een (echt)paar.
Verder is het zo dat de zwemlessen voor de kinderen 
tot en met diploma C volledig wordt vergoed. 
Er is dus geen maximum meer.
Voorwaarde voor een vergoeding is wel dat men op ti jd, 
voor 26 maart 2020, het volledig ingevulde aanvraag-
formulier inlevert bij Ferm werk.
Deze is te downloaden via www.fermwerk.nl
Wilt u hier meer over weten of een aanvraagformulier?
Bel dan ‘s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur.
Ferm Werk heeft  ook andere regelingen voor mensen met 
een laag inkomen.
Kijk eens op de website www.fermwerk.nl
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Het zwembadpersoneel kreeg het afgelopen seizoen weer  
vele leuke reacties over het Schoolzwemfestijn en om dit 
enthousiasme vast te houden, is er ook dit seizoen weer een 
zwemfestijn. Het zwemfestijn wordt gehouden voor kinderen 
van de zes basisscholen in Montfoort en Linschoten.
Elke school heeft één ochtend tot zijn beschikking waar groep 
3 t/m 8 met zijn allen tegelijk een leuke zwemochtend hebben.
Er wordt een spellencircuit uitgezet; voor de onderbouw 
tien spelletjes en voor de bovenbouw ook tien spelletjes. 
Het gehele zwembad wordt gebruikt. Alle kinderen zijn twee 
uur druk bezig.
Wij zijn altijd weer erg blij met de hulp van ouders, broers en/of 
zussen die ons meehelpen met de begeleiding bij de spelletjes. 
Zonder deze mensen kunnen wij het zwemfestijn niet organiseren.
Het zwemfestijn wordt gehouden van woensdag 8 juli 
tot en met woensdag 15 juli 2020.
Op deze ochtenden zijn de tijden voor het vrij zwemmen 
aangepast naar: 06.30 - 09.00 uur.
Tijdens het zwemfestijn is het zwembad van 09.00 - 13.30 uur 
gesloten voor andere bezoekers.

festijnSchoolzwem

Kalenders

illustraties
Posters

Huisstijlen
magazines

Banners

Brochures

Boeken

Folders

Promotiemateriaal

www.artistique.nu   06-29333650   info@artistique.nu

Logo’s

Advertenties

Advertentie Knopenbadkrant-Artistique.indd   1 02-01-2020   13:36

SC Howiblo en Heeswijk Knopenbad adv 204x89 2017.indd   1 04-02-17   14:49
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Kom jij ons team in Montfoort versterken? Bekijk alle vacatures op jansnel.com/vacatures.

Kom werken 
bij Jan Snel! 

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

Een uitdagende baan?
Het kan bij Jan Snel!
Als marktleider in modulair bouwen realiseren 
wij huisvesting in de ruimste zin van het woord. 
Wij ontzorgen onze opdrachtgevers en zorgen 
altijd voor een passende oplossing. 

Daarbij zijn wij altijd op zoek naar nieuwe collega’s 
en jonge talenten die ons team komen versterken. 
Bij Jan Snel combineren we hard werken met 
plezier, voor de volle 100% en net dat stapje extra. 
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Wilt u een sportieve uitdaging en houdt u van zwemmen? 
Dan is trimzwemmen een goede keuze.
Het doel van trimzwemmen is om in een gezellige ontspannen 
sfeer aan lichaamsbeweging te doen. Zo werkt u op een 
verantwoorde wijze aan het verbeteren van uw conditie en 
fitheid onder begeleiding van een zweminstructeur.  
Het is gezond voor het lichaam, want bijna alle spiergroepen 
worden gebruikt. In verschillende niveaus wordt er 'getraind'. 
Er wordt niet alleen gewerkt aan uw conditie maar ook alle 
zwemslagen komen aan bod. Door middel van gevarieerde 
oefeningen evt. met behulp van verschillende materialen 
wordt de zwemtechniek verbeterd en zal het zwemmen na 
verloop van tijd makkelijker en sneller gaan. De groep en de 
instructeur motiveren u om telkens een stapje verder te gaan. 
Alles uiteraard naar eigen niveau en kunnen.

Voor wie?
Aan deze activiteit is geen maximum leeftijd verbonden. 
Iedereen die goed en vooral gezond met zijn lichaam wil omgaan 
is dan ook van harte welkom. Je hoeft geen goede zwemmer te 
zijn om mee te doen, maar je moet wel kunnen zwemmen.

Wanneer?
Dinsdagavond van 19.45 tot 20.30 uur
Eerste keer: dinsdag 28 april 2020
 dinsdag 5 mei -Bevrijdingsdag- vervalt 
Of vrijdagmorgen van 10.00  tot 10.45 uur
Eerste keer: vrijdag 1 mei 2020

Kosten
U kunt een seizoenkaart trimzwemmen aan de kassa van het 
zwembad kopen, waarmee u het hele seizoen kunt meedoen 
voor of de dinsdagavond of de vrijdagochtend.  
Met abonnement e 40,-; zonder abonnement e 60,-. 
Ook is het mogelijk een los kaartje kopen, e 6,00 per keer.

2020Trimzwemmen

Volwassenen

Kinderen
Ben je 12 jaar of ouder of in het bezit van alle zwemdiploma’s 
t/m zwemvaardigheid 3 en je wilt toch graag blijven 
zwemmen, dan hebben wij een leuke oplossing: we gaan 
onder begeleiding van een zwemonderwijzer, op een gezellige 
manier, met elkaar zwemmen om de conditie en de techniek 
te verbeteren van de zwemslagen. We bereiden ons ook voor 
op een zwemwedstrijd tegen Kockengen.
Als je je aanmeldt is het wel handig dat je de borst- en 
rugcrawl een beetje onder de knie hebt.

Voor wie?
Voor kinderen van 12 jaar en ouder of kinderen in het bezit 
van alle zwemdiploma’s t/m zwemvaardigheid.

Wanneer?
Maandagavond van 19.30 tot 20.15 uur.
Eerste keer: maandag 11 mei 2020

Kosten
Zie volwassenen.

AARDVLETTERWEG 6 0348-475281

WWW.VAKGARAGEMONTFOORT.NL

WWW.VOLVOSPECIALIST-MONTFOORT.NL WWW.BMWSPECIALIST-MONTFOORT.NL

E. van Tuijl & E.A.Th. Wolf

Specialisten in beweging!

Om ‘t Wedde 6a, 3417 HH Montfoort
Tel.: 0348-474205

www.fysio-montfoort.nl

 Fysiotherapie Praktijk
Montfoort
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BLR-Bimon
Klimaatbeheersing

Vakmensen met plezier in hun werk

ZOEK JIJ 
EEN BAAN 
IN DE 
KLIMAAT-
TECHNIEK?

Voor meer informatie, bel: 0348-472247 
of mail naar: hr@blr-bimon.nl

BLR-Bimon
Aardvletterweg 3A
3417 XL  Montfoort
www.blr-bimon.nl

Wij bieden:

• Opleidingsmogelijkheden 
 op onze BLR-Bimon Academy

• Een technische en  
 uitdagende werkomgeving 

• Een leuk stel collega’s!

W. van Schaik Dranken
Heeswijk 145, 3417 GP Montfoort

0348-471458

•Verhuur van tapinstallaties

•Partybenodigdheden

•Biercontainers
voor grote evenementen
www.schaik-dranken.nl

Slijterij-Wijnhandel
W. van Schaik

Aalsmeer - de Meern - Maarsen
Montfoort - Nieuwegein - Vianen

www.slijterijvanschaik.nl

Als specialist in beton storten en uitgerust 
met al het benodigend materiaal, wordt 
elke klus vakkundig uitgevoerd. Wij zijn in te 
huren voor kleine en grotere stortwerken.

W W W. K L E I N E B E TO N M I X E R . N L
W W W. G R O T E B E T O N P O M P. N L
W W W. K L E I N E B E T O N P O M P. N L
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0348 46 91 71  |  www.jacobimakelaardij.nl 0348 47 19 39  |  www.finnadviseurs.nl

Gezocht ...
Voor het aankomende seizoen (eind april tot medio 
september 2020) zijn de medewerkers van het 
Knopenbad in Montf oort op zoek naar collega’s

• Schoonmaakmedewerker(s)
Wij zoeken een enthousiaste, fl exibele en betrouwbare collega 
voor het schoonmaken van de zwembadaccommodati e. 
Een duobaan behoort tot de mogelijkheden.
De werkzaamheden vinden plaats buiten de openingsti jden.

• Kassamedewerker(s)
Tevens zoeken wij één (of meerdere) vlott e, enthousiaste, 
leuke en gezellige collega(‘s) voor het komende seizoen 
voor de onderstaande dagen/ti jden.
Bij mooi weer kunnen er eventueel extra uren worden gemaakt. 
woensdag  13.30 -19.30 uur (elke week)
vrijdag  13.30 - 17.30 uur (elke week)
zaterdag 12.00 - 17.30 uur *
zondag 13.30 - 17.30 uur *

Salaris in overeenstemming met 
de cao recreati e en afh ankelijk 
van leeft ijd en ervaring.

Ben je geïnteresseerd, wil je 
meer informati e of een keertje 
rondkijken, dan kan je contact 
opnemen met René Peters, 
beheerder, tel. 0348-471577 of 
info@knopenbad.nl 

* Eén keer per twee weken 
weekenddienst.
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Ook voor uw 
hypotheek staan 
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Adviesburo Driessen & Huntink
Keizerstraat 27
3417 EA Montfoort
T 0348 - 47 39 69
E info@driessenhuntink.nl
I www.driessenhuntink.nl
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