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Mogelijk een tweede brug in Haastrecht

Verkenning herontwikkeling Galgoord
Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een tweede brug in 
Haastrecht. Deze kan bijdragen aan een veiliger centrum en de leefbaarheid 
door grote voertuigen uit het centrum te weren.
Er wordt onderzocht voor welke verkeersdeelnemers een tweede brug geschikt 
moet zijn en wat de eventuele locatie zal worden. Dit kan je opmaken uit de 
planvorming van het bedrijfsterrein Galgoord. De gemeente Krimpenerwaard 
wil dit gebied herontwikkelen.

Supermarkt
De gemeente wil met deze 
herontwikkeling de aantrekkelijkheid 
van Haastrecht versterken als kern om 
te wonen en te leven. De tijd is nu rijp 
om hierin concrete stappen te zetten. 
Er moet rekening gehouden worden met 
woningbouw, een supermarkt met twee 
dagwinkels en lichte bedrijvigheid. 
Wanneer de huidige supermarkt uit 
het centrum van Haastrecht wordt 
verplaatst naar het plangebied Galgoord, 
heeft dit gevolgen voor het winkelgebied 
Grote- en Kleine Haven.
Met de ondernemers en winkeliers die 
daar nu gevestigd zijn zal dit besproken 
worden en zal een herinrichtingsplan 
voor dit gebied komen.

bedrijven en eventueel hoeveel.
Er zal een aansluiting komen op de 
Provincialeweg Oost.
Momenteel wordt onderzocht welke 
soort hier noodzakelijk is. Wordt het een 
T -splitsing of een rotonde en waar moet 
deze komen. Er zal bij de locatie van de 
aansluiting rekening worden gehouden 
met de toekomstige supermarkt.

De zussen Marga en Conny Treur 
kwamen na ruim tien uur gezamenlijk 
over de fi nish en waren daarmee de 
laatsten van de veertien SVO’ers die 
dinsdag de tocht volbrachten.

  Spaaractie heeft 
Montfoort in de greep
De stichting Oud Montfoort is 
beretrots op het succes van de 
spaaractie voor het historische boek 
over Montfoort. Er zijn meer dan 
1.500 boeken in omloop.
Op creatieve manieren worden plaatjes 
verworven en veel geruild. Er gaan zelfs 
doosjes met dubbele plaatjes van huis 
naar huis door de straat. 
De verzamelaars zijn erg fanatiek om 
hun boek vol te krijgen. Het lijkt nog wel 
gekker dan met  voetbalplaatjes. 
Maar het levert dan ook een tijdloos 
boek op met prachtige plaatjes. 
Een boek met een luxe uitstraling.
Echt een bewaarboek!

Volgens de stichting Oud Montfoort is 
het duidelijk dat de geschiedenis van de 
stad leeft en mensen boeit.

Ruilen
Op 19 februari wordt er een ruilavond 
georganiseerd. Iedereen kan dan van 
19.00 tot 21.00 uur in het Oude 
Stadhuis terecht.
De dagen erna is het éne ontbrekende 
plaatje, het bonusplaatje, verkrijgbaar bij 
de Jumbo. De actie eindigt 22 februari 
en heeft dan tien weken geduurd.

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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door Siem van der Burg

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

Knopengeiners opgelet!
Volgende week verschijnt
‘de Knopengeiner’ als
bijlage van De IJsselbode!

Let op! Reserveer ook 5 en 6 juni in je agenda!
Jubileumfeestweekend

met o.a. Gebroeders Rossig & Peter

Deze krant, samengesteld door
C.V. Les Boutonniers, informeert
u over het JUBILEUMCARNAVAL,
5 x 11 jaar, in Montfoort. Zie ook: 
www.lesboutonniers.nl

Knopengeiners opgelet!

JUBILEUMCARNAVAL,
5 x 11 jaar, in Montfoort. Zie ook: 
www.lesboutonniers.nl

KNOPENGEIN- 55 jaar Carnaval betekent een jubileumjaar 

en dan schakelen Les Boutonniers altijd een tandje bij. Ook 

dit jaar dus! Qua organisatie is in ieder geval niets aan het 

toeval overgelaten. Prins en Raadsheren hebben geweldig 

veel talenten en zeker ook de nodige ervaring. De verwach-

tingen zijn dus hoog gespannen, ook die van mij. De eerste 

grote test is namelijk de catering tijdens het Prinsen-

interview. Zou er dit jaar een lekker stukje geitenkaas bij 

het bier zijn geregeld?

Heel speciaal 
Voor het jaarlijkse interview beklim ik het trapje naar het huis 

van André Brugmans en Marian van Galen aan de Gerrit 

Zaslaan. Een trapje naar de voordeur? Jazeker, trappen zijn 

André’s lust en leven. Ook de woonkamer en de keuken zijn 

via een mooie houten trap met elkaar verbonden. André werkt 

al 12,5 jaar bij VIOS Trappen in Driebruggen en is daar vooral 

bezig met de verkoop van enkelstuks trappen, ofwel Special 

Products. Natuurlijk praten we uiteindelijk liever over 55 jaar 

Carnaval in Knopengein dan over trappen André: ‘Dit jaar 

komen alle thema’s van voorgaande jaren samen, want we vie-

ren dat we al 55 jaar op grootse wijze Carnaval vieren in 

Knopengein. Dat is natuurlijk heel speciaal voor een stadje 

boven de grote rivieren. We hebben daarom geen nieuw 

thema, maar bieden hiermee volop ruimte voor mooie herin-

neringen. Qua out f i t kunnen de mensen ook 

gerust uit alle voorgaande thema’s kiezen. Goed 

nieuws dus voor fanatiek klimaatbewuste 

Knopengeiners. Met hun 

ouwe Carnavals-kloffie 

kunnen ze dit jaar heel 

duu r z a a m  C a r n a va l  

vieren!’

Specialist
Prins André le Chef de Mission was al eens eerder Stadsprins 

v a n  K n o p e n g e i n .  O o k  i n  2 0 0 8  h a d  

h i j  d e z e  b e l a n g r i j ke  f u n c t i e ,  m a a r  to e n  n o g  a l s  

André l ’A lpinist. De liefde voor skiën en Oostenrijk is niet 

bekoeld, maar zelf skiet hij niet meer. ‘Een paar jaar geleden 

liet ik bij een vriendenuitje even zien wat er allemaal mogelijk 

is met een Segway. Gewoon erop gaan staan en naar voren 

hellen is genoeg om zo’n ding in beweging te brengen. Dat is 

maar de basis en ‘specialisten’ zoals wij gaan natuurlijk voor 

wat meer uitdaging. Ik deed even voor hoe je sportief afremt 

in het gras. Alleen pakte dat niet zo heel best uit, een afge-

scheurde kniepees was het gevolg. Sindsdien lijkt me skiën 

niet zo heel verstandig meer, hoe jammer ook.’

Een bittere pil, maar André toont zich een groot sportman. 

Eigen schuld, dus geen boosheid richting zijn vrienden, die de 

Segways gehuurd hadden. Integendeel, vandaag zijn deze 

mannen nog steeds zijn beste vrienden en zijn ze zelfs zijn 

Raadsheren! We hebben het over Ronald Vianen, Marten van 

der Veen en Edwin van Oostrum. Deze heren zitten ook al heel 

wat jaren bij Les Boutonniers. Ronald zit tegenwoordig meer 

in Spanje dan in Nederland voor zijn werk, maar maakt graag 

tijd vrij voor het Carnaval. De internationale groenten- en 

fruithandel is mooi, maar kan toch niet tippen aan de praalwa-

gen optocht! Marten zit beroepsmatig veel in het justitieel 

complex Schiphol en gelukkig nog steeds aan de goede kant 

van de tralies. Edwin is nog altijd overtuigd van de 

grote klasse van Franse auto’s en heeft 

goed naar zijn zin bij Van Jaarsveld 

Peugeot Groene Hart. 

lange lijst
 Omdat skiën en 

Segway rijden van 

de actielijst van de 

Pr ins verdwenen zi jn, 

heeft hij een paar nieuwe 

hobby’s opgezocht. We 

hebben namelijk een nogal 

actieve Prins. Hij heeft al 

meer sporten beoefend dan 

de gemiddelde Nederlander 

en al helemaal dan de 

g e m i d d e l d e  P r i n s 

Carnaval. André heeft 

b i j  V V M é n  M SV ’19 

gevoetbald en nog op rede-

lijk niveau ook. 

‘Ik stond zel fs een keer reserve 

bij het eerste, maar dat was wel 

met Carnaval , dus misschien 

konden ze gewoon geen ander 

krijgen!’ 

Ook heeft hij nog gehonkbald bij de Green He ar ts  in 

Linschoten. Als André vertelt dat hij graag in Amsterdam naar 

echt voetbal gaat kijken, besluiten we het daar verder maar niet 

meer te hebben. Gol f doet hij al jaren, ook weer met zijn 

Carnavals-vrienden. Radio maken is een relatief nieuwe hobby. 

Wie zaterdagmiddag Radio Stad Montfoort aanzet, kan ‘Tussen 

12 en 2 met Kees en Dré ’ niet missen. ‘Samen met Kees van 

Hattum maak ik dat radioprogramma en dat is geweldig leuk 

om te doen. Voordeel is ook dat het veel gezonder voor je 

knieën is dan skiën en Segway rijden!’

Bubbel
Qua veelzijdigheid en Carnavalservaring hebben we met de 

vier heren duidelijk een dreamteam aan het roer. Maar kunnen 

ze het ook waarmaken? Het wordt spannend, want we zijn aan 

bier en een hapje toe en ik word niet teleurgesteld! Bier met 

daarbij een heerlijk stukje geitenkaas! Na jaren van subtiele en 

later steeds minder subtiele hints is het eindelijk zover! Ik kan 

mijn geluk niet op. Het gesprek wordt meteen nog veel gezel-

liger en allerlei oplossingen voor grote problemen worden snel 

gevonden. Als demons trat ies  voor taan alleen nog in 

Carnavalsoutfit mogen, verlopen ze gegarandeerd een stuk 

vriendelijker. Geen gele hesjes, maar een matrozen- of cheer-

leader outfit! De trekker protesten bewijzen dat een 

praalwagen optocht ook best vijfbaans op een snelweg kan. 

Een biertje later besluiten we dat Carnaval ook het beste  

medicijn is voor elke zichzelf al te serieus nemende bubbel. 

Carnaval is relativeren en verbroederen, dé oplossing voor tal-

loze problemen. Dus wat een zegen voor Montfoort dat er al 

55 jaar Carnaval gevierd wordt. Waar zouden we zijn zonder 

ons eigen Knopengein?

Van uw carnavalscorrespondent 

Harold Vlooswijk
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De Knopengeinse vlag en het
jubileumboek zijn te koop bij Mado,
de Carnavalshal of het Antoniushof!

Geen van de SVO-schaatsers die afgelopen twee weken deelnamen aan een van 
de Alternatieve Elfstedentochten op de Oostenrijkse Weissensee, ging van start 
bij de Elfstedentocht van 1997, de laatste offi ciële tocht die werd gehouden.
En of het, in deze tijden van klimaatopwarming, ooit nog zover komt is maar de 
vraag. Dat geldt ook voor de SVO-jeugdschaatsers, die zaterdag deelnamen op 
de Jeugd Elfstedentocht op de Vechtsebanen.

Elfstedenkruisje voor honderd 
SVO-schaatsers

De Tocht der Tochten, behorend tot het 
cultureel erfgoed van Nederland, behoudt 
echter zijn magische klank en prikkelt 
oud én jong om deel te nemen aan 
alternatieve tochten op Nederlands 
kunstijs en buitenlands natuurijs. 
Deze weken waren dat zo’n honderd 
SVO-schaatsers.

Alternatieve Elfstedentocht 
Weissensee
Er werden dit jaar vier Alternatieve 
Elfstedentochten georganiseerd op de 
Weissensee.

De meeste SVO’ers troffen het niet, 
want zij hadden zich ingeschreven voor 
de tocht van afgelopen dinsdag.
Bij de start stond er al water op het ijs en 
in de loop van de dag sloeg de dooi echt 
toe en kregen de schaatsers te kampen 
met steeds slechter wordend ijs waar veel 
water op stond. De vele scheuren, die 
het ijs doorkliefden, maakten hun tocht 
er niet eenvoudiger op.
Ervaren schaatsers, zoals Peter Kromwijk, 
konden echter goed omgaan met de 
omstandigheden. De Driebruggenaar 
fi nishte na 7.39,18 uur en was de snelste 
SVO’er van de dag.

Ook Adri Boere en Dick van der Meij 
fi nishten binnen de acht uur. Achter hen 
werd het echter een waar slagveld, waar 
ook niet iedereen ongeschonden 
uitkwam. Zo kwam Johan Boef al in het 
begin van de tocht, en op weg naar een 
snelle tijd, ten val waarbij zijn arm uit de 
kom schoot. Na 130 km kwam de 
Linschotenaar nogmaals ten val en stapte 
vervolgens uit de tocht. “Ik was er wel 
klaar mee”, verwoordde hij zijn 
teleurstelling.

Intentieovereenkomst
Er zijn al diverse stappen gemaakt. 
De ondernemers en grondeigenaren 
zijn over de plannen geïnformeerd. 
Bouwbedrijf Adriaan van Erk uit 
Bergambacht en de gemeente 
Krimpenerwaard hebben eind vorig jaar 
een intentieovereenkomst gesloten. 
Hierin staan afspraken over de 
verdere gezamenlijke verkenning van 
de herontwikkeling van Galgoord. 
Het bouwbedrijf is inmiddels met de 
grondwerving gestart.
De herontwikkeling van het gebied vindt 
hoogstwaarschijnlijk in fases plaats. 
Het is daarom noodzakelijk om te 
onderzoeken of er woningen kunnen 
worden gebouwd in de buurt van 

Informatiebijeenkomst
In maart 2020 willen de gemeente en 
Adriaan van Erk een informatieavond 
organiseren. Hiervoor worden naast de 
grondeigenaren en ondernemers ook 
omwonenden uitgenodigd. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt de conceptvisie van 
het stedenbouwkundige plan besproken. 
Ook laat men de milieucontouren en de 
bijbehorende effecten ervan zien.
En er wordt een toelichting gegeven op 
het te doorlopen proces en op welke 
manier gecommuniceerd zal worden.

door Cees Reichard

Krijgt Haastrecht een tweede brug?
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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
Februari

VRIJDAG

14 Open dag Hospice van 14.00 tot 16.00 uur.
In het Hospicehuis aan de Kerkwetering. OUDEWATER

ZATERDAG

15 Verkoopmiddag bij de Hervormde gemeente. 
Vanaf 15.00 uur in en rond de Oude School, achter de 
Hervormde kerk. Er is vers fruit te koop, kaas, 
kaarten, taart, speelgoed, boeken, cadeautjes en nog 
veel meer. Voor de kinderen zijn er een springkussen, 
een grabbelton en diverse spelletjes. Om 15.30 start 
de sponsorloop: wie rent er in een half uur de meeste 
rondjes om de kerk. Vanaf 17.30 uur is er een lopend 
buffet. Kortom, voor elk wat wils, iedereen is van 
harte welkom! Dit jaar is de opbrengst voor Marieke, 
zij gaat naar Noord-Afrika om zich in te zetten voor 
een ontwikkelingsorganisatie die werkt voor 
kwetsbare en kansarme mensen. WAARDER

DINSDAG

18 Lezing door Marjan van den Berg bij Vrouwen van Nu. 
Vanaf 20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2. 
Zaal open om 19.30 uur. Gratis voor leden en 5 euro 
entree voor belangstellenden. Marjan van den Berg, 
bekend van haar columns in het tijdschrift Margriet, 
kan boeiend vertellen. Ze deed dit al eerder voor 
Vrouwen van Nu Oudewater en dat bleek zo’n succes 
dat ze haar nogmaals uitgenodigd hebben. Ze vertelt 
verhalen en leest oude en nieuwe columns voor, 
verklapt wat geheimen van Sanne en houdt iedereen 
met een knipoog een spiegel voor. Natuurlijk is er 
ook tijd voor een praatje en een krabbel in een boek. OUDEWATER

VRIJDAG

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

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

ZONDAG

23 Country Café blues editie. 
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia. Februari is 
bluesmaand in Concordia! Ook countrymuziek kent 
invloeden van deze muziekstijl. Tijdens deze middag 
zal de nadruk dan ook liggen op de verweving van 
blues met country. Een gastoptreden behoort zeker 
tot de mogelijkheden. HAASTRECHT

WOENSDAG

26 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie of thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 19 januari 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

 -  Familiefilm: De kleine heks. Vanaf 14.00 uur in 
Theater Concordia. De kleine heks wil dansen met de 
andere heksen tijdens de Walpurgisnacht, maar ze is 
slechts 127 jaar oud en dus nog veel te jong. 
Omdat ze in het geheim naar het feest sluipt en 
wordt betrapt, moet ze als straf alle spreuken van het 
grote magische boek leren… in één jaar! Zo moet ze 
bewijzen dat ze een goede heks is. Maar de boze 
heks Rumpumpel wil dat voorkomen, en ook de 
kleine heks zelf is bepaald niet zo ijverig… HAASTRECHT

DONDERDAG

27 Repair Café Oudewater. Weggooien? Mooi niet! 
Vrijwillige reparateurs staan voor u klaar van 14.00 
tot 16.00 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1, om u te 
helpen bij alle mogelijke reparaties van broodroosters 
tot kinderspeelgoed etc. OUDEWATER

 -  Filmavond: Cafarnaúm.
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia. Cafarnaúm 
(Engelse titel: Capernaum) is een Libanees-Frans-
Amerikaanse film uit 2018 van Nadine Labaki. 
De 12-jarige Libanese jongen Zain (gespeeld door 
Zain Al Rafeea) )rebelleert tegen het leven dat hem 
wordt opgedrongen. Hij loopt weg van huis… 
Dit leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met nieuwe 
vriendschappen en allesbeslissende keuzes. Hij vindt 
onderdak bij een illegale immigrante en past op haar 
baby wanneer zij werkt. Zij wordt echter opgepakt, 
waarop hij in haar huis blijft wonen en de baby blijft 
verzorgen. Na verloop van tijd wordt het slot van de 
deur echter vervangen, waarop Zain en de baby  
dakloos worden. HAASTRECHT

VRIJDAG

28 Schilderclub Amaliahof. Samen schilderen tussen 
10.00 en 11.30 uur. Neem eigen materiaal mee. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Info: 0182-350012. HAASTRECHT

 -  HapSnap maaltijd. Van 18.30 tot 20.30 uur in de 
kleine Johannes’, Pastoor Spaanplein 2. Samen eten, 
elkaar ontmoeten kan leiden tot een beter begrip 
voor elkaar. Help (nieuwe) statushouders in 
Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen mee, 
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan! 
Info: www.swml.nl en aanmelden via 
hapsnap@swml.nl MONTFOORT

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

ZATERDAG

29 Petra Berger: Tribute to Barbra Streisand. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia. Petra Bergers 
stem en muziek laten zich niet gemakkelijk in één 
genre vatten en juist dat maakt haar als zangeres zo 
bijzonder en uniek. Met drie octaven tot haar 
beschikking beweegt zij zich net zo makkelijk in het 
klassieke en Keltische domein als in de popmuziek. 
Petra en haar band brengen deze avond prachtige 
klassiekers uit het rijke oeuvre van Streisand. Zij weet 
als geen ander haar publiek te raken met haar 
engelachtige, loepzuivere stem. In 2011 komt een 
langgekoesterde droom uit. Petra brengt het album 
Touched by Streisand uit met daarop de mooiste 
Streisand-songs. Zij toert hiermee ook langs de 
theaters. Op de Nederlandse publieke zender wordt 
een muziekspecial van dit album uitgezonden. HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo   9: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. F. Hoek

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   9: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
‘ T KRUISPUNT
Za   8: 19.00 uur Woord en Communie

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo   9: 10.00 uur Joke den Hollander
HERVORMDE GEMEENTE
Zo   9: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo   9: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
 18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo   9: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo   9: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo   9: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo   9: 10.00 uur Ds. P. Vliegenthart
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr   7: 19.00 uur Wulverhorst
Zo   9: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo   9: 10.00 uur N.J. van Egdom

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo   9: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. D.C. Floor

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op donderdag 23 januari 2020
DYON
zoon van 
Cees Verweij en Léone de Wit
zusje van Catyh en Bryan
G.R. van Kinschotstraat 34
3421 TR Oudewater
Op zaterdag 25 januari 2020
LIZZY Maria
dochter van 
Andrew Neal en Ineke Kortlever
Donkere gaard 24
3421 AT Oudewater
Op zondag 26 januari 2020
PUCK Eva
dochter van Berry van den 
Hadelkamp en Marloes Janssen
zusje van Felien
Mastwijkerdijk 100
3417 BT Montfoort
Op maandag 27 januari 2020
MARY BLUE  Marianne Belicia
dochter van Germi en
Jantine Rietveld
zusje van Giovanni, Terrence en 
Alexander
Schoutstraat 3
3417 SN Montfoort

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

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

PARKINSONCAFÉ WOERDEN
Op zaterdag 8 februari is het 
Parkinson Café Woerden van 
10.00 tot 12.00 uur geopend voor 
alle belangstellenden uit de 
gemeenten Montfoort, Oudewater 
en Woerden. Dit keer worden er 
twee onderwerpen behandeld. 
De eerste is een boekpresentatie 
van Peter van den Berg. Hij heeft 
vorig jaar het boek geschreven 
‘Een nieuwe uitdaging met 
Parkinson’. Het tweede onderwerp 
is het overzicht van cursussen die 
door de Parkinson Vereniging 
wordt gegeven. Dit overzicht 
wordt gegeven door Coby Pronk, 
coördinator van de Parkinson 
Academie. Vanaf 09.45 uur 
bent u van harte welkom in 
Ontmoetingscentrum Boogh, 
Hendriklaan 7, 3481 VR Harmelen. 
De toegang is gratis en de koffi e 
en thee staan  voor u klaar.

Gratis bloeddrukmetingen
Op woensdag 6 februari kunt u tussen 
10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij de 
Vierstroom Thuiszorgwinkel in Gouda 
voor een gratis bloeddrukmeting. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
De bloeddruk wordt gemeten met een 
automatische bloeddrukmeter. 
De medewerkers kunnen geen medisch 
advies aan de meting verbinden. 
Bij afwijkende waarden kan contact 
opgenomen worden met een huisarts. 
De Thuiszorgwinkel van Vierstroom
is gevestigd aan de 
Bodegraafsestraatweg 3,
2805 GK te Gouda.

  Jan Claussen werkt aan
‘Chateau Leiband’
Bij toneelvereniging Jan Claussen wordt er hard gewerkt aan de nieuwste 
productie. Op zaterdag 4 april aanstaande zullen er twee voorstellingen gegeven 
worden van de voorstelling ‘Chateau Leiband’, the place to be or not te be.

door Siem van der BurgU voelt al waar het op lijkt:....precies! 
We maken kennis met de eigenaren 
en eerste bezoekers van een nieuwe
‘bed & breakfast’ in een ‘chateau’ 
ergens in Frankrijk! 
Natuurlijk gaat er van alles fout als het 
nieuwe bedrijf zijn deuren opent.
De toeschouwers zullen zich echt in 
Frankrijk wanen. De voorstelling begint 
met een aantal fi lmpjes waarin de gasten 
te zien zijn tijdens hun keuzeproces voor 
een vakantie. Zussen Mies en Lies 
willen even weg van het lawaai van de 
verbouwing van hun appartementen-
complex. Gerda en Christa willen in 
Frankrijk op zoek naar een geschikte 
locatie voor hun woongemeenschap 
‘Oud Roze’. Moeder en zoon Taets van 
Avezaat zoeken een plek waar het 
‘s nachts donker is, zodat zoon Pieter er 
sterren kan kijken. Schrijfster Josca gaat 
op de bonnefooi (‘bonnefoi’, zoals in het 
stuk op goed Frans wordt gezegd) op pad 
en komt toevallig het net geplaatste 
bordje ‘Chateau Leiband’ tegen. 
Alle gasten hebben hun eigen sores.
De fi lmpjes werden afgelopen zaterdag 
1 februari opgenomen, gebruikmakend 

 van een heuse Deux Chevaux! 
Dat was best nog wel een ‘dingetje’. 
Degene die dat moest doen, had nog 
nooit in een ‘lelijke eend’ gereden en 
moest ‘s ochtends eerst nog rijles in een 
‘eend’ krijgen! Overigens was dat niet de 
enige uitdaging voor de acteurs. 
Korte fi lmpjes opnemen lijkt eenvoudig, 
maar kost veel meer tijd dan je zou 
vermoeden. Zeker als de fi lmer opnames 
vanuit verschillende standpunten wil 
maken en de spelers dus teksten identiek 
moeten uitspreken en bewegingen op 
bijna dezelfde manier moeten maken. 
De buitenopnames leverden weer andere 
problemen op. Want hoe zorg je er 
bijvoorbeeld voor dat andere auto’s en 
fi etsers uit beeld blijven?! Uiteindelijk 
kwam alles goed. Filmer Remco van Es 
heeft voldoende materiaal om er voor de 
voorstellingen wat moois van te maken.
Rienke Ankone (een van de acteurs en 
voorzitter van Jan Claussen) verwacht 
dat de bezoekers van de voorstellingen 
er heel veel plezier aan zullen beleven. 
Het wordt een voorstelling voor 
volwassenen, maar zeker ook geschikt 
voor kinderen vanaf een jaar of acht.
Op zaterdag 4 april 2020 zijn er twee 
voorstellingen in Dorpshuis de Vaart: 
een matinee om 14.30 uur en een 
avondvoorstelling om 20.00 uur. 
Iedereen uit Linschoten en Montfoort 
is van harte welkom. Houdt de site 
van www.janclaussen.nl in de gaten 
om op de hoogte blijven.
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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

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

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 5 februari 
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit Tuinzaal
14.30 Bingo Tuinzaal
19.00 Creasoos Bestuurskamer
Donderdag 6 februari
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO / PCOB Tuinzaal
14.30 Internetcafé Trefpunt
Vrijdag 7 februari 
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 8 februari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 9 februari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 10 februari
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 11 februari
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjes middag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

MUZIEKHUIS OUDEWATER
PRESENTEERT DE

FAMILIEVOORSTELLING

ZONDAG 9 FEBRUARI
Alle piraten, jonkvrouwen, tovenaars, 

bouwvakkers en astronauten verzamelen! Een 

kist vol gekke kleren, een gitaar vol swingende 

liedjes en een zaal vol enthousiaste kinderen. 

Dat is het succesvolle recept voor het nieuwe 

theaterconcert van Jeroen Schipper. En net als 

vorig seizoen is stilzitten er wederom niet bij! 

14.00 - 15.00 uurDOOR JEROEN SCHIPPER

CARLOS DE

OPERAPIRAAT

3+

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

KAARTVERKOOP: 
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL 

ALLEEN IN FEBRUARI ... 
OP=OP
ALLEEN IN FEBRUARI ... 

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

WIJN

*VAN 7,00

VOOR

5,95

CANTINA CELLARO  
LUMÀ BIANCO 2018
Fris en fruitige 
wijn uit Sicilië. 
Ideaal voor 
bij salades, 
vis of jonge 
kazen.

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

VAN DE MAAND

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

Breng op een eenvoudige manier 
plezier terug in je leven.

Mijn
hoofd

Mijn
vuur

Mijn
gevoel

Mijn
lijf

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

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

Levering, reparaties

en onderhoud

van alle automerken!

APOTHEEK OUDEWATER

Oude Singel 11-21, 3421 ED Oudewater
T 0348-561382  E info@apotheekoudewater.nl

www.apotheekoudewater.nl

Nieuw ...
Haal uw medicijnen 24/7
bij Apotheek Oudewater
Redt u onze openingstijden
niet of wilt u zonder te wachten
uw medicijnen ophalen?
Maak dan gebruik van onze
24-uurs afhaalautomaat.
Na het bestellen van uw medicijnen
kunt u deze 24/7 bij ons ophalen
uit de 24-uurs afhaalautomaat
naast de hoofdingang.

Zodra uw medicijnen klaarliggen
in de automaat krijgt u via de mail
een code. Deze code in combinatie
met uw geboortedatum geeft u
toegang tot uw medicijnen.

Vraagt u aan de balie naar informatie
en hoe u zich kunt inschrijven!

Snel, veilig en wanneer het u uitkomt!
Natuurlijk kunt u ook nog gewoon
 aan de balie terecht!

Vanaf 1 maart hebben wij 
gewijzigde openingstijden.

Wij zijn dan elke werkdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

‘’Van een zelfstandig iemand,  
de mededeling PARKISONISME geconstateerd. HEFTIG!  

Gelukkig is daar de apotheek, altijd bereid tot hulp.  
Goeie uitleg, bezoek thuis en thuisbezorging.

DANK JULLIE WEL!!!!
Hartelijke groet, Loes Scheel.’’

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE 

VOOR ZITTEN ....



De honderdjarige die met veel plezier in 
De Wulverhorst woont
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Tjou
Ik weet het, ik word oud. Toen ik nog jong was was de Klepper 
ongeveer mijn thuis. Het ‘patronaatsgebouw’, van de Rooms-
Katholieke kerk, was al van alles geweest. Een oudemannenhuis, 
een bioscoop, een verenigingsgebouw voor allerlei katholieke 
verenigingen, etc.
In 1975 begon een in Nederland min of meer uniek project. 
Het zou een thuis worden voor jeugd- en jongerenverenigingen van 
allerlei pluimage, bestuurd en onderhouden door die verenigingen. 
Maar liefst veertien clubs zouden erin trekken. 
Het duurde even, maar het toenmalige ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM, al lang verdwenen) zegde 
subsidie toe, de gemeente kocht het gebouw en de clubs begonnen 
een grote verbouwing.
Ik zat sinds 1975 namens de Christelijke Plattelands Jongeren in het 
algemeen bestuur en vanaf 1978 in het dagelijks bestuur. De tijd van 
de verbouwing was er een van grote verbroedering. 
Een leger van vrijwilligers was dagelijks te vinden in het gebouw. 
We richtten ook clubs op voor jongeren die nog geen club hadden, 
zoals de jongeren die rondhingen op de Visbrug. Jip en Janneke vond 
er onderdak en het vrouwencafé had op maandag een vergadering in 
de Algemene Soos. Dat was wel lastig, want het enige koffi ezet- 
apparaat stond juist daar (de bodega in latere jaren) en als het 
vrouwencafé vergaderde mochten daar geen mannen komen. 
Dat leidde ertoe dat ik, als enige vrouw in het dagelijks bestuur, 
op die avonden altijd koffi e moest gaan halen. 
Ik weet bijna zeker dat dat niet de bedoeling was van de vrouwen in 
dat café, die streden voor emancipatie, maar het was wel een feit.
Er liggen veel goede herinneringen in dat gebouw. De steelguitar 
meetings die er werden georganiseerd konden rekenen op mijn inzet 
achter de bar. Heel country minnend Nederland kwam naar Oudewater. 
Er was ook de eerste meeting van lokale politieke partijen, 
georganiseerd door de nog jonge Onafhankelijken en daar werd  de 
landelijke vereniging van lokale partijen opgericht. Dat heb ik altijd 
een wat rare vereniging gevonden, zeker toen ze mee gingen doen aan 
provinciale en landelijke verkiezingen. Het hele punt van lokale 
partijen was toch dat ze lokaal waren. Voor een lokale lantarenpaal 
zijn geen landelijke partijprogramma’s nodig, zoals Gerard van Hooff 
placht te zeggen.
Tjou (met dank aan Gert Kats: ‘t Jongerencentrum Oudewater) werd 
in 1978 geopend en fl oreerde een jaar of tien. Toen kwam de klad 
erin. De jongeren die het geheel hadden opgebouwd werden ouder, 
trouwden en zwermden uit. Kees Knol, de grote motor achter het 
project, werd wethouder en had andere dingen te doen.
De Klepper moet nu de huiskamer van de stad worden.
Stiekem denk ik nog steeds aan Tjou, mijn huiskamer uit mijn jeugd.
Trudie Scherpenzeel

Archeologisch onderzoek
Er moet gebouwd worden op het evenemententerrein aan de St. Janstraat in 
Oudewater. De plaats waar afgelopen kerstvakantie de ijsbaan lag, moet, 
voordat er gebouwd kan worden, archeologisch onderzocht worden.

Als alles volgens plan verloopt, zijn 
gisteren, maandag 3 februari, strepen 
op het asfalt getrokken waar de 
aannemer morgen, woensdag 
5 februari,  een plak asfalt zal 
weggraven. Dat betekent voor 
omwonenden onder andere dat ze niet 
meer op het evenemententerrein 
kunnen parkeren. Donderdag wordt een 
begin gemaakt met het afgraven, eerst 
met de machine en vanaf de diepte 
waarop de eventuele sporen van 
vroegere bewoning verwacht worden 

met de hand. Uiterlijk 20 februari moet 
het ‘handwerk’ klaar zijn, en worden de 
sleuven weer voorlopig dicht gemaakt 
zodat er dan weer geparkeerd kan 
worden. In de tussentijd worden 
parkeerders verwezen naar de 
parkeerplaats naast het stadskantoor, 
met de excuses voor eventuele overlast, 
want behalve iets verder lopen naar de 
auto zal er ook een vuilwaterpomp 
komen om de sleuven droog te houden. 
En nu maar hopen dat ze mooie dingen 
vinden.

V.l.n.r.: Jolanda en Barie Hartsuiker en Hans van der Knijff.

BLIK op ...

OUDEWATER

  Mevrouw M.F. van de Wetering-Houthuysen Kerrebijn werd afgelopen week 
100 jaar. Hoewel zulks tegenwoordig wel wat vaker voorkomt, blijft het, zeker 
voor de betrokkene, natuurlijk heel bijzonder. Burgemeester Wim Groeneweg 
kwam haar dan ook feliciteren en heeft gezellig met haar zitten keuvelen.

Den Haag wonen, niet ver van haar 
dochter die geruime tijd o.a.  in het 
chique Belgisch Park woonachtig was.
Veel familieleden waren in de loop der 
jaren uitgezwermd, deels naar verre 
oorden, en uiteraard was inmiddels ook 

een deel bij het bereiken van deze hoge 
leeftijd, al overleden. Hoewel het een 
ijzersterke familie bleek te zijn, want 
velen hadden een zeer hoge leeftijd 
bereikt. Als afsluiting van dit miniportret 
lijkt de ingefl uisterde toevoeging 
‘mevrouw zelf nam overigens nog 
regelmatig een lekker borreltje’ wel 
aardig; dat ze er nog maar naar volle 
tevredenheid van mag genieten.

Later kwam uiteraard ook Joyce Jacobs 
van De Wulverhorst haar en de andere 
aanwezigen feliciteren. Naast haar man, 
met wie ze samen sinds een half jaartje in 
De Wulverhorst woont - vorig jaar waren 
ze zestig jaar getrouwd! - waren een 
dochter, een jongere zuster, enkele 
nichtjes en een fl ink aantal vrienden en 
vriendinnen van heinde en ver gekomen 
om mevrouw geluk te wensen met deze 
mijlpaal.
Inmiddels was wel duidelijk dat over deze 
dame en haar familie ongetwijfeld een 
boeiend boekwerk geschreven zou 
kunnen worden. 100 jaar geleden werd 
ze geboren in het toenmalige 
Nederlands-Indië, Bandoeng. Haar vader 
runde daar de thee- en kinaplantage 
Rongga. Vandaar verhuisde ze in 1930 
met haar vader, moeder en een ouder 
zusje naar een kasteel in Frankrijk, 
Château le Gardera; ook toen al een 
plek, vlak bij Bordeaux, waar wijn 
geproduceerd werd. De familie, inmiddels 
nog een dochter rijker, verhuisde 
vanwege de crisis rond 1933 naar Den 
Haag. Na de Tweede Wereldoorlog, in 
1945, wilden de vader, moeder en 
jongste zus terugkeren naar Nederlands-
Indië - de twee oudsten waren al uit huis 
- maar de vader van het gezin kwam 
door een noodlottig ongeval om het 
leven. De moeder van de huidige 
mevrouw M.F. van de Wetering-
Houthuysen Kerrebijn bleef derhalve in 

Succesvolle ‘Snert’-tocht
De 14e editie van de Hekendorpse snertwandeltocht, georganiseerd door de 
117 jaar oude Hekendorpsche IJsclub is weer succesvol verlopen.
Aan de wandeltocht deden maar liefst 115 wandelaars mee.

Het   Zorgkabinet biedt uitkomst
Het Zorgkabinet van Barie Hartsuiker, die vanuit Oudewater opereert, kan, 
als het om zorg gaat, de vaak ingewikkelde regelgeving en de daaraan 
gekoppelde administratieve papierwinkel inzichtelijk maken en een handje 
helpen om de juiste zorg binnen de wettelijke mogelijkheden te realiseren. 
Wellicht moet je hem zorgadviseur noemen.

Om zijn nieuwe website te presenteren 
en allerlei relaties waarmee hij veelvuldig 
vooral telefonisch contact heeft (weer) 
eens in levenden lijve te zien had hij 
tientallen van die contacten uitgenodigd 
om naar het Touwmuseum in Oudewater 
te komen. Geen cliënten natuurlijk, maar 
wel een aantal familieleden én natuurlijk 
mensen van diverse organisaties waar hij 
voor die cliënten mee bemiddelt, vooral 
vertegenwoordigers van diverse 
gemeenten, uitvoerende zorginstanties 
en zelfs van zorgkantoren waren 
aanwezig. En ook vertegenwoordigers 
van Per Saldo, de belangenvereniging 
van PGB-houders, waren er. 
De lezing van Hans van der Knijff, van 
dat Per Saldo, die enorm veel weet over 
de ins en outs van het PGB (persoons-
gebonden budget), veroorzaakte veel 
momenten om bij te glimlachen, maar 
veel vaker nog verbijstering over hoe een 
en ander in Nederland geregeld is en ook 
weer regelmatig wijzigt, omdat het toch 
niet zo loopt als bedacht was. 
Een bijzonder boeiend betoog.
Hans van der Knijff kreeg op 28-jarige 
leeftijd een dwarslaesie en heeft die 
inmiddels ruim 30 jaar. In het revalidatie-
centrum kreeg hij van iemand te horen 
dat hij ervoor moest zorgen altijd mee te 
kunnen blijven doen. Dat motto heeft 
hem goed geholpen. Hij liep tegen veel 
problemen aan die volgens hem simpeler 
opgelost konden worden, maar waar 
protocollen en regels vaak meer barrières 
opwierpen dan oplossingen aandroegen. 
Daar wilde hij wat aan doen. Soms heel 
gedetailleerd ging hij, tot grote hilariteit 
of stomme verbazing, in op zaken waar 
hij tegenaan liep. In de afgelopen jaren 
bijvoorbeeld had hij met zo’n 11.000 
mensen contact in verband met zijn 
omstandigheden; elfduizend! 
“Regels simpeler maken is iets wat we in 
Nederland niet zo goed kunnen” vertelde 

hij licht cynisch. “In regels erbij zijn we 
een meester; en voor je het weet is het 
ingewikkeld en kom je in een soort 
moeras.” Hij schudde tientallen 
afkortingen uit zijn mouw die geen van 
de belangstellenden allemaal kenden, 
hoewel er heel wat deskundigheid 
aanwezig was. Hans van der Knijff 
schetste een aantal diepdroevige 
toekomstscenario’s waarin de 
ondersteuning dreigt te verdwijnen of al 
verdwenen is door ofwel fi nanciële 
kwesties, ofwel een tekort aan 
hulpverleners. Hij toonde aan dat, 
hoewel dat regelmatig genoemd wordt, 
de fraude in de zorg enorm meevalt en 
liet de aanwezigen verschillende 
problemen rond de mantelzorg zien. 
Voor degenen die er (nog) niet zoveel 
mee te maken hebben, ging er een 
wereld open.

Het doolhof van de zorg
Barie Hartsuiker vertelde me eerder al 
hoe hij ertoe was gekomen zijn 
Zorgkabinet op te richten. Vanuit een 
brede ervaring in zorg en personeelswerk 
ging hij alweer enige jaren geleden met 
de oprichters van Futura in zee. Samen 
met die organisatie hebben hij en zijn 
vrouw Jolanda de voorbereidingen voor 
de start van Futura in Oudewater voor 
hun rekening genomen. Naast hun 
eigenlijke werk zorgden ze voor de 
inrichting van het gebouw en hielden 
informatieavonden en open huizen.
“Het was druk, maar heel leuk werk”, 
benadrukt Barie. “Inmiddels echter 
veranderde de fi nanciering van de zorg 
ingrijpend.” Hartsuiker legt glashelder uit 
wat de ‘opsplitsing’ van AWBZ in Wlz 
(Wet langdurige zorg), WMO (Wet 
maatschappelijk ondersteuning), 
ZVW (Ziektekostenverzekeringswet) en 

Jeugdwet betekende en wie daar verant-
woordelijk voor waren. Soms was dat de 
landelijke en soms ook de lokale 
overheid, maar ook  de verzekerings-
maatschappijen, in de functie van de 
zogeheten Zorgkantoren, speelden een 
belangrijke rol. Om, als cliënt, in 
aanmerking komt voor zorg heb je een 
indicatie nodig. Deze indicatie kan de 
cliënt aanvragen bij de gemeente (WMO), 
de eigen ziektekostenverzekering of bij 
het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg.
Als een indicatie voor zorg is toegekend, 
kun je kiezen uit een vergoeding ‘in 
natura’, een ‘persoonsgebonden budget’ 
of een combinatie van die twee. 
Tijdens zijn werkzaamheden bij Futura 
merkte Hartsuiker op dat dochters, 
zonen van (toekomstige) bewoners tegen 
het regelen van dergelijk zaken voor hun 
vader of moeder aanliepen, want dat was 
lastig. Hij wilde die mensen uiteraard 
helpen: “Goed voor die bewoners die 
binnen Futura wonen.” 
Na verloop van enige tijd zijn Barie en 
Jolanda Hartsuiker weer bij Futura 
vertrokken, keerde Jolanda weer terug 
naar de rol van (wijk)verpleegkundige en 
is Barie doorgegaan met wat een van zijn 
taken bij Futura was: het adviseren en 
helpen van mensen wat betreft de 
zorgfi nanciering.

Het Zorgkabinet
Omdat Barie Hartsuiker veel weet over 
de fi nanciering in de zorg en zich goed 
op de hoogte houdt van alle ontwikke-
lingen, maakte hij van dat ondersteunen 
en adviseren van mensen zijn vak en 
richtte het Zorgkabinet op. “Ik kreeg veel 
cliënten via, via, maar ik kan meer 
mensen helpen. En daarom heb ik een 
website gemaakt waarop staat wat ik 
voor ze kan betekenen. Veel mensen 
willen de eigen regie hebben en daar zijn 
bijvoorbeeld ‘Saar aan huis’, ‘Zuster in 
Huis’ en ‘ZorgMies’ mooie voorbeelden 
van”, laat Hartsuiker weten. “Nu met een 
tekort aan plaatsen binnen de reguliere 
en particuliere zorginstellingen, moeten 
mensen soms noodgedwongen thuis 
blijven wonen, maar hebben zij wel 
behoefte aan persoonlijke zorg en 
begeleiding. Ondersteuning voor die 
mensen kan, met een indicatie, ook 
georganiseerd worden. Wat 
Het Zorgkabinet doet is, namens de 
cliënt, de bemiddeling organiseren tussen 
gemeenten, zorgkantoren, ziektekosten-
verzekeraars enerzijds en uitvoerende 
zorgaanbieders anderzijds. Ik leg die 
verbinding in het belang van de cliënt. 
En dan regel ik alles volgens mijn motto: 
alles goed geregeld!”
Bij de offi ciële presentatie van de nieuwe 
website vertelde Barie Hartsuiker de 
aanwezigen over zijn achtergrond, wat 
hij voor anderen kan betekenen en liet 
mensen een nieuwe of hernieuwde 
kennismaking met de activiteiten van 
Het Zorgkabinet maken. En wie meer wil 
weten kan een kijkje nemen op 
www.zorgkabinet.nl. Als een ‘soort van 
toets’ speelde Barie als afsluiting van die 
presentatie met de aanwezigen het spel 
‘petje op - petje af’ met vragen over de 
zorg. Al na een paar vragen waren er 
nog maar weinig deelnemers in de strijd 
die uiteindelijk gewonnen werd door 
Jolanda Oeij van ‘Zuster in Huis’.

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

“Onze ‘keet’, gekscherend de pipowagen 
genoemd, stond dit jaar opgesteld bij de 
Broedkorf in Oudewater. Dankzij de 
gastvrijheid van de Broedkorf konden we 
hiervandaan vanuit de ‘keet’ de warme 
chocomel met speculaas uitserveren”,
zo meldde de vereniging.
Deze locatie was overigens tevens het 
eindpunt van de 5 kilometer en het 
rustpunt van de 11 en de 16 kilometer.
Vanaf hier werden de lopers van de 
5 kilometer met een Amerikaans 
legervoertuig, een Dodge uit 1942 weer 
terug naar Hekendorp vervoerd.

In het kader van 75 jaar bevrijding 
waren zowel de chauffeur als bijrijder in 
originele WO II kleding uitgedost. Beiden 
zijn lid van een re-enactment vereniging.
De snert in café Goejanverwelle smaakte 
na afl oop uitstekend en de reacties van 
de wandelaars waren positief. Het weer 
zag er in eerste instantie begin van de 
week erg slecht uit maar was de 
Hekendorpse IJsclub op de dag zelf zeer 
gunstig gezind. Al met al kijken de 
organisatie en de deelnemers nu al uit 
naar de 15e editie van de Hekendorpse 
snertwandeltocht.
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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

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

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Burn-out of 
zeer onrustig?

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 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.

De bloemen bloeien
De vogels fl uiten
en opeens is het stil

In alle rust is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze zus en sc hoonzus

Maria Margaritha van Engelen - 
Schoonhoven

Rita
* Gouda,  † Oudewater,
 27 oktober 1933 31 januari 2020

Cor van Engelen

Familie Schoonhoven
Familie Van Engelen

Op woensdag 5 februari is er van 19.00 tot 19.30 uur 
gelegenheid tot condoleren in de tuinzaal van Woon- en 
Zorgcentrum De Wulverhorst, Prins Bernhardstraat 2 
te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst voor Rita wordt gehouden op 
donderdag 6 februari om 12.00 uur in crematorium 
IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Na afl oop is er een samenzijn in de koffi ekamer.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Van Engelen,

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

~

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
De Wulverhorst voor de liefdevolle verzorging.

Degenen die ik liefheb
verlaat ik,
om degenen die ik liefhad
terug te vinden.

Door liefde en herinneringen
voor altijd met ons verbonden

Pieternella Cornelia Metselaar - 
ten Brummeler

Nel
weduwe van Gerrit Metselaar

* Haastrecht,  † Gouda,
 3 juli 1927 26 januari 2020

Lia en Cees
Marlous en Bas

Senna, Linna

Joleen en Thilina
Daniel, Maxim

Rob †

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Een woord, een gebaar of een kaart,  
het doet je goed wanneer je iemand  

die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen 
voor de vele blijken van medeleven, in welke 

vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man/onze vader en opa 

Leo van Dam
Het heeft ons goed gedaan te mogen  
ervaren dat hij bij zo velen geliefd was.

Riet van Dam - van den Berg 
kinderen en kleinkinderen

Oudewater, februari 2020

De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.

Psalm 23b: 1

Verdrietig laten wij u weten dat onverwacht, rustig 
is ingeslapen onze geliefde broer, zwager en oom

Hage Nap
Weduwnaar van

 Corrie Nap - van der Vliet sinds 7 januari 2018

* Linschoten,  † Waarder, 
30 juni 1940  31 januari 2020

Familie Nap
Familie Van der Vliet

Correspondentieadres:
Baelde uitvaarten t.a.v. familie Nap
Noordzijde 59, 2411 RC  Bodegraven 

Hage is thuis.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid 
nemen op woensdag 5 februari van 19.30 tot 
20.30 uur in De Schouw, ingang via de PKN 
Gereformeerde Kerk, Dorp 24 te Waarder.

De dienst van Woord en Gebed wordt gehouden 
op donderdag 6 februari om 11.00 uur in 
bovengenoemde kerk.
Aansluitend begeleiden wij Hage naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats, 
Molendijk 32 te Waarder.
Na de begrafenis is eveneens gelegenheid tot 
condoleren in de kerk.

Onze dank gaat uit naar de artsen van 
huisartsenpraktijk Driebruggen en de medewerkers 
van Buurtzorg Waarder-Driebruggen voor de  
goede en liefdevolle zorg.Frans van Gaal

Franciscus Johannes Ignatius

Na een korte ziekteperiode hebben wij in groot  
verdriet, maar ook met dankbaarheid dat hem  
verder lijden bespaard is gebleven, thuis
 afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
 onze fijne  vader en superopa

Prachtige jaren
niet treuren dat ze voorbijgingen
glimlachen dat ze er geweest zijn

Bep van Gaal ‑ Manders
Marc en Annemiek
     Suzanne
     Carlijn
Frank en Ellen
     Tobias en Robin
     Jasper
     Marijn
Anne‑Marie

        Freek
     Simon
     Tycho

De uitgeleidedienst en de crematieplechtigheid   
hebben inmiddels plaatsgevonden.

5 Schaijk
 22 december 1933

c Doesburg
 28 januari 2020

Hanzeweg 14, 6981 BX  Doesburg

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....



Dinsdag 4 februari 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

Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.
Ingekomen 
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Rootstraat 30 in Oudewater 

het uitbreiden van een bestaande 
garage met overbouwing 
gemeenteriool en het plaatsen 
van een hekwerk,

 ingediend op: 21-01-2020, 
dossiernummer: OLO4899367

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hoenkoopse Buurtweg 5A 

in Oudewater 
voor het onderheien en het 
vervangen van de begane 
grondvloer van het voorhuis,

 besluit: verleend op 24-01-2020, 
dossiernummer: OLO4545267

• Waardsedijk 93 in Snelrewaard 
het bouwen van een vrijstaand 
bijgebouw (hobbyruimte),

 beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4801451

APV / Bijzondere wetten
• Oudewater, Veenweidepark 

het organiseren van een club 
diploma dag voor jachthonden 
op 7 maart 2020,

 besluit: melding geaccepteerd 
op 29-01-2020, 
dossiernummer: 1922712

• Centrum in Oudewater 
het organiseren van Jaarmarkt 
Heksen in Touw op 27 juni 2020,

 besluit: verleend op 27-01-2020, 
dossiernummer: 1922249

• Diverse wegen in binnenstad 
Oudewater 
het afsluiten van de weg tijdens 
de Jaarmarkt Heksen in Touw 
op 27 juni 2020,

 besluit: verleend op 27-01-2020, 
dossiernummer: 1922250

“Leef” (maar graag niet in 
eenzaamheid)
Onlangs was ik te gast bij het radioprogramma ‘Leef’ in de 
studio van Radio Midland (FM 107.5). Ik was gevraagd mee 
te praten over eenzaamheid in Oudewater.
Eenzaamheid is ook in Oudewater een thema waar we als gemeente oor en 
oog voor hebben. Ook persoonlijk gaat dit onderwerp mij aan het hart. 
Daarom was ik blij dat tijdens de ‘open tafel’ in november 2019 een grote 
bereidheid bleek om samen te werken. Kerken, de Zonnebloem, KBO/PCOB, 
De Wulverhorst én de Vrijwillige hulpdienst zetten zich samen in om de - ook 
in Oudewater aanwezige - eenzaamheid terug te dringen.
Naar mijn mening krijgen we door die samenwerking de eenzaamheid in 
Oudewater beter in beeld. Hierop kunnen de samenwerkende organisaties 
gericht actie ondernemen. Ieder met behoud van de eigen identiteit. Daar 
ben ik als wethouder trots op. Trots ben ik ook op de nu al geboekte resul-
taten. Zo staat er een training van vrijwilligers gepland op 27 februari. 
Dus mensen: save the date! Een ander belangrijk thema is het ruimer bekend 
maken van de vervoersmogelijkheden voor ouderen. Daar werken we als 
gemeente graag aan mee.
Over het programma ‘Leef’
Het programma ‘Leef!’ is een initiatief van de gezamenlijke kerken uit 
Oudewater (IKO, Interkerkelijk Kontakt Oudewater). Het programma wordt 
wekelijks uitgezonden op donderdag van 20.00 - 21.00 uur en op de 
zondagochtend om 09.00 uur. Ook via YouTube is het programma op ieder 
gewenst moment terug te luisteren.
Het programma stelt uiteenlopende onderwerpen aan de orde zoals: 
Hoe overleef ik de brugklas? Of hoe start ik een bedrijf en betrek ik mijn 
geloof daarbij?
Maar ook een 
onderwerp als 
‘eenzaamheid’  
past prima in het 
programma volgens 
de presentatoren 
Janita Treur 
(pedagogisch 
medewerker) en  
Jan Evertsen (pastor).
Luister dus 20 februari 
allemaal naar ‘Leef!’ 
om 20.00 uur op 
Radio Midland FM!
Walther Kok, wethouder gemeente Oudewater
PS: En verder ben ik van mening dat de potenties van Radio Midland FM 

worden ondergewaardeerd.

Op het terrein dat gebruikt werd voor 
evenementen, het Oranje Bolwerk, zijn 
maandag 3 februari werkzaamheden gestart.

Het gaat om nader archeologisch onderzoek. De gemeente 
verwacht namelijk op deze plek resten te vinden uit de late 
middeleeuwen en daarna. Het gaat om resten waaruit 
blijkt dat hier mensen hebben gewoond of gewerkt, resten 
van vestingwerken en overblijfselen van handwerk van 
personen of bedrijven zoals potten en scherven.
Planning van de werkzaamheden
De planning van de werkzaamheden ziet er zo uit:
• Maandag 3 februari
 Start voorbereidende werkzaamheden voor nader 

archeologisch onderzoek. De aannemer brengt marke-
ringen aan voor de te graven sleuven.

• Woensdag 5 februari
 De aannemer verwijdert een deel van de bestrating. 

Parkeren op het terrein is vanaf vandaag niet meer 
mogelijk.

• Donderdag 6 februari
 Start graafwerkzaamheden door een archeologisch 

bureau voor het maken van twee ‘proefsleuven’.
 Twee stroken grond (proefsleuven) worden afgegraven 

tot net boven de laag waarin de archeologische resten 
zitten. In eerder onderzoek is hiervoor de juiste diepte 
vastgesteld.

• Woensdag 20 februari
 Uiterlijk dan zijn de werkzaamheden klaar.
 Na afronding van de archeologische werkzaamheden 

zal de aannemer de afgegraven stroken grond weer 
bestraten.

Parkeren is tijdens de werkzaamheden niet 
mogelijk
Vanaf woensdag 5 februari 06.00 uur t/m woensdag 

Gemeente Oudewater start archeologisch 
onderzoek op Oranje Bolwerk

20 februari 24.00 uur is er geén mogelijkheid om op het 
terrein te parkeren.
Omwonenden kunnen gebruik maken van het parkeer-
terrein naast het stadskantoor.
Vanaf donderdag 21 februari kunt u uw auto weer 
parkeren op het terrein.
Mogelijke overlast
De gemeente verwacht beperkte overlast van graafwerk-
zaamheden en aan- en afvoer van materieel. Om het 
grondwater in de sleuven af te voeren, wordt gebruik 
gemaakt van een vuilwaterpomp. Deze pomp zal overdag 
en ‘s nachts mogelijk voor enige geluidsoverlast zorgen.
Meer informatie of vragen
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het  
nieuwsbericht over dit onderwerp op www.oudewater.nl 
onder Nieuws.
Met vragen kunt u contact opnemen met projectleider 
Carolien Bos via bos.c@woerden.nl of 06 - 52718423

Archeologisch proefsleuvenonderzoek  
in Utrecht © BAAC

Het Stadsteam Oudewater 
stelt zich voor…..
Mijn naam is Meryem el Mohib en ik werk 
vanuit het Stadsteam Oudewater als sociaal 
raadsvrouw.

Ik ondersteun de inwoners van de 
gemeente Oudewater met vragen 
over financiële of juridische kwesties. 
U kunt hierbij denken aan:
• Uitkeringen
• Geldzaken of schulden
• Werk
• Wonen
• Belasting en kwijtschelding
• Onderwijskosten en financiering
• Familierecht
• Consumentenzaken
• Vreemdelingenzaken
Heeft u een vraag of probleem die 
onder één van deze gebieden valt? 
Maak dan een afspraak door contact 
op te nemen met het Stadsteam 
Oudewater, tel. 0348-561893.
Ik ben elke donderdag werkzaam op 
het Stadskantoor in Oudewater, 
Waardsedijk 219.
Ik nodig u graag uit op ons inloop-
spreekuur van 10.30 tot 12.30 uur.

Strengere controle op geluid 
Carnavalsoptocht Oudewater

Bijeenkomst 
zwerfvuil-
ambassadeurs
Ruimt u wel eens zwerfafval op in 
Hekendorp, Oudewater, Papekop en 
Snelrewaard? Dan nodigen we u 
graag uit voor een informele bijeen-
komst op dinsdag 11 februari in het 
Muziekhuis Oudewater. Om u te 
bedanken voor uw inzet, om nader 
kennis te maken en om van u te horen 
wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Van harte welkom:
Op dinsdag 11 februari
van 19.30 tot 21.00 uur 
in Muziekhuis Oudewater, 
Kapellestraat 39

Op 22 februari 2020 vindt de 
jaarlijkse carnavalsoptocht in 
Oudewater plaats. Dit jaar 
controleert de gemeente 
strenger op het geluid van de 
carnavalswagens. 

De gemeente Oudewater wil overtre-
dingen van de geluidsnormen zo veel 
mogelijk voorkomen. Daarom is 
besloten bij een overtreding door de 
carnavalswagens een dwangsom op 
te leggen. Een dwangsom is een 
bedrag dat je moet betalen als je niet 
aan je verplichtingen voldoet. 
De dwangsom bedraagt e 1.500 per 
overtreding. Daarnaast kunnen de 
carnavalswagens uit de optocht 
worden gehaald.
Waarom een dwangsom?
De gemeente is blij met de carna-
valsoptocht die ieder jaar veel 
Oudewaternaren trekt. Toch moet de 
gemeente rekening houden met 
iedereen. Ook bijvoorbeeld met de 
belangen van ondernemers en met 
mensen die minder blij zijn met de 
optocht of last hebben van het lawaai. 
Daarom controleert de gemeente op 
overtredingen, zoals op de 
geluidsnorm. Vorig jaar stelde de 
gemeente een aantal overtredingen 

vast. Door de verkeerssituatie konden 
de overtreders niet altijd uit de 
optocht worden gehaald. Daarom 
besloot de gemeente ook de 
mogelijkheid van een dwangsom in 
te zetten.
Deelnemers informeren
Ook dit jaar organiseert Carnavals-
vereniging De Blauwbaadjes de 
carnavalsoptocht. Deze vereniging 
maakt afspraken met de deelnemers 
en informeert hen over de regels. 
Met dit bericht wil ook de gemeente 
de deelnemers informeren over de 
strengere handhaving van de 
geluidsnormen. Een gewaarschuwd 
mens telt immers voor twee. 
De gemeente roept de deelnemers op 
zich aan de geluidsnormen te 
houden. Dan zijn boetes niet nodig 
en blijft de carnavalsoptocht een feest 
voor iedereen.

U kunt hier zonder afspraak langs-
komen.
Hartelijke groet,
Meryem el Mohib
Sociaal Raadsvrouw
Stadsteam Oudewater
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De Lamme Handjes voor de elfde(!) keer: 
dat wordt extra feestelijk!
Niet helemaal waar, die elfde keer dat ze meedoen, want in 2008 begonnen de 
voorlopers van de club, die zich later De Lamme Handjes ging noemen, al als 
een loopgroep. Maar in 2010 reed hun eerste carnavalswagen door Oudewater. 
Daar bouwden toen een achttal enthousiastelingen aan. In de loop der jaren 
hebben zich steeds meer carnavalsvierders aangesloten. Ze kennen elkaar van 
school, van voetbal en andere toevallige omstandigheden en weliswaar zijn er 
in de loop der jaren wel eens een paar van het toneel verdwenen, maar nu, 
in 2020, bestaan De Lamme Handjes uit zo’n 27 jongens en meiden.
Toen ze, alweer een paar jaar geleden 
voor het eerst wonnen, was dat 
natuurlijk leuk, de tweede keer ook en 
bij de derde keer mag je de wisselbeker 
houden; dus gingen ze ervoor.
Maar zes keer achter elkaar is aan de 
ene kant iets om trots op te zijn, aan de 
andere kant gunnen ze het andere 
wagenbouwers ook van harte. 
Woordvoerders van de club, Troy de 
Korte en Patrick van Klaveren, vertelden 
dit duidelijk met enigszins gemengde 
gevoelens. “We hebben nog steeds 
hetzelfde bord als toen we begonnen. 
Maar ieder jaar bouwen we een kar die 
bij het thema aansluit. Vorig jaar was 
dat ‘Terug naar de toekomst’ en toen 
bouwden we ‘Het paard van Troje’. 
Hierbij moesten we de kop omhoog 
kunnen trekken, net zo’n soort 
constructie als we in 2014 met ons 
VOC-schip hadden. Dat was best lastig.”
Ze mogen er ook wel een beetje trots op 
zijn, want als je de foto’s van destijds 

jaar natuurlijk wél eerste worden.”
Het blijkt dat ze de wagen in Papekop 
bij Jan Nederend bouwen en dat de kar 
altijd getrokken wordt door een trekker 
waarop Chiel van Leeuwen zit; kortom, 
ze hebben het goed voor elkaar. 
Troy en Patrick tonen zich heel blij 
met de jonge prins Martinus en zijn 
hofdames Iris en Inge, met alle aandacht 
via de social media en met de prijs-
uitreiking op de Markt: “Dat was vorig 
jaar voor het eerst, het was duidelijk veel 
drukker met ook veel mensen van buiten 
en het was enorm gezellig.”
“Wij gaan op vrijdag altijd met de kar 
naar Cothen en vinden het wel jammer 
dat we niet bij de sleuteloverhandiging 
kunnen zijn. Maar we willen onze wagen 
graag op veel plaatsen laten zien.”
“Na de sleuteloverhandiging is er vrijdag 
trouwens de Uivergeinse estafette, 
waarbij je op een stempelkaart elf 
stempels moet halen.” Op Facebook is 
hierover slechts het volgende te vinden: 
dé carnavals kroegentocht met 
activiteiten op de carnavalsvrijdag.
“Als we een beetje op tijd terug zijn, 
moeten we daar nog aan mee kunnen 
doen.”
In zo’n korte tijd elf stempels halen? 
“OO, dat gaat ons echt wel lukken.”

nog eens terugkijkt waren dat duidelijk 
prachtige kunststukjes. “Dit jaar is het 
thema, dat door prins Martinus werd 
bedacht, ‘Sport en spel’ en zijn 
bijpassende motto: ‘In Uivergein is 
meedoen belangrijker dan winnen.’ 
En daar zijn we het helemaal mee eens”, 
beamen Troy en Patrick. “En wat we 
daar voor wagen bij bedacht hebben 
houden we strikt geheim. Het enige dat 
we willen laten zien is dit.” 
Vervolgens toveren de heren een 
opvallende medaille op tafel met een 
duidelijk cijfer 1 erop. Veel wijzer 
worden we daar niet van, maar het is
wel uitnodigend om naar de optocht te 
gaan kijken.
“Gelukkig zit de groei er wat betreft het 
aantal wagens wel weer een beetje in. 
Dit jaar doen er in Oudewater zo’n 
15, 16 carnavalswagens mee. 
In Knopengein (Montfoort, red.) 
waren dat er vorig jaar 85 en toen 
werden we tweede. Daar willen we dit 

Gemaal Hoenkoop 
(foto: Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard)

Oude kaart Groot-Waterschap Woerden

OUDEWATER

Kom tot rust bij Nan Thai massage
Voor een heerlijke massage bent u bij Nan Thai massage Oudewater aan het juiste 
adres. Sinds begin dit jaar is Nui gestart met haar eigen massagesalon op Wijdstraat 9 
in Oudewater. Haar energieke Thaise massages zijn effectief tegen vermoeidheid, rug- 
en nekklachten, schouderproblemen, hoofdpijn, slechte slaap, stress, stijve spieren en 
gewrichten en een slechte doorbloeding. 
U kunt bij Nui terecht voor een traditionele Thaise 
massage, voetmassage of sportmassage, waardoor pijn, 
veroorzaakt door het sporten, wordt verlicht en de 
doorbloeding en daarmee het herstel van een eventuele 
blessure wordt bevorderd.
Een ontspannende massage met speciale oliën die het 
lichaam helpt te ontspannen, ofwel Aromatherapie-
massage behoort ook tot de mogelijkheden. Deze 
heerlijke zachte massage laat de natuurlijke oliën 
doordringen in de huid, die zowel lichaam als geest 
volledig laat ontspannen.
Wilt u een massage boeken?
Dat kan online op www.nanthaimassageoudewater.com 
of bel 06-14590987
Nan Thai massage is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 19.00 uur.

Heijmans COOP Bingo spannend
Alle prijswinnaars van Heijmans boodschappen Bingo waren uitgenodigd voor de 
‘grande fi nale’. Wie zou wat winnen? Tientallen mensen stonden bij Hans Jongerius, 
dealer van o.a. Renault, in Woerden in de showroom terwijl een gezonde spanning 
zich van hen meester maakte.
Marcel Heijmans heette eenieder welkom een gaf iedereen een lekker glaasje terwijl de spanning 
steeds verder steeg. Hij liet weten dat hij deze nieuwe actie een superleuke had gevonden: 
“En hij was niet alleen van de COOP, maar ook van andere lokale ondernemers.” Naast hem 
stonden dan ook die ondernemers, die mooie prijzen beschikbaar hadden gesteld, te popelen 
tot de verlossende woorden werden gesproken. Dat mocht Menno Schoonderwoerd in zijn 
functie als spreekstalmeester voor zijn rekening nemen: “Ik zie allemaal gespannen gezichten. 
Er hebben echt heel veel mensen meegedaan. Je merkte ook dat er fl ink veel via Facebook 
geprobeerd hebben om aan de ontbrekende getallen te komen, waarop van alle kanten werd 
gereageerd.”
De eerste prijs die uitgereikt werd, was een waardebon van 100 euro voor Bep Oosterlaken; 
die mag ze bij de COOP besteden. Er volgden verschillende goed gevulde boodschappentassen, 
kledingbonnen van Since ‘04 en Jaimy Mode & Accessoires, een High Wine voor twee in 
‘t Theehuis, een diner voor twee bij 3 Keuken en Bar, ook een bij HEX (van Paul en Inge), 
en hetzelfde bij Eetcafé Lumière en bij Brasserie Joia kreeg de winnaar daar ook nog eens een 
nachtje slapen bij cadeau. Er werd iemand heel blij gemaakt met een fi ets die bij Nieuwenhuizen 
Fietsplezier vandaan kwam en tenslotte ging de Renault Twingo van Hans Jongerius naar 
(… tromgeroffel …) Jelle Brunekreef!
Een leuk detail is dat Jelle de vriend is van een kleindochter van Bep Oosterlaken, de eerst-
genoemde prijswinnaar. Ongetwijfeld een familiefeestje waard.

Waterschapsgeschiedenis 
van Oudewater
De Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater organiseert een 
bijeenkomst op woensdag 5 februari 
vanaf 20.30 uur in zaal De Rank aan 
de Noorder-Kerkstraat te Oudewater.
De heer Jan van Es is historicus en 
auteur van onder meer ‘Grenswater, 
geschiedenis van het Groot-
Waterschap van Woerden’ en hij 
spreekt deze avond over de 
Waterschapsgeschiedenis van 
Oudewater.
Oudewater lag vanouds in het grens-
gebied van een aantal waterschappen. 
Een deel viel onder het gebied van het 
Groot-Waterschap van Woerden, 
een ander deel onder dat van het 
Hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard en tenslotte was er 
het waterschap Lopikerwaard. 
Dat laatste alleen al was een bundeling 
van bijna dertig voorgangers.
De waterschapsgeschiedenis gaat terug 
tot in de Middeleeuwen. Waterschappen 
waren oorspronkelijk doelcorporaties om 
zorg te dragen voor droge voeten.
Water kon in de Middeleeuwen van alle 
kanten komen. Oudewater had te maken 
met de Hollandsche IJssel, met de 
Linschoten, maar ook met de iets verder 
gelegen Oude Rijn en vooral met de Lek. 
Eén doorgebroken dijk kon voor een 
enorme ravage zorgen, een defecte 

molen zou, zonder overleg met de 
eigenaren van de buurmolen, al natte 
voeten tot gevolg hebben. Samenwerking 
tussen de verschillende waterschappen 
was niet altijd vanzelfsprekend en dan 
was een zachte of soms harde hand van 
de graaf van Holland, de bisschop van 
Utrecht of zelfs van de keizer nodig.
Tot diep in de twintigste eeuw bleven de 
waterschappen een aparte wereld, 
waarin de grondeigenaren de eerste viool 
speelden en de boeren als belangrijkste 
doelgroep werden beschouwd.
Pas vanaf 1970 kregen de schappen er 
een nieuwe taak bij: zorgen voor schoon 
water. Dat viel nog niet mee in een tijd 
waarin fabrieken en ook huishoudens 
nog gewoon hun afvalwater op de 
rivieren loosden. De nieuwe taken 
leidden tot vergaande concentratie in de 
waterschapswereld en vandaag de dag 
valt Oudewater in zijn geheel onder het 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden.
De toegang is gratis voor leden 
van de Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater. Voor niet-leden is de 
bijdrage € 2,50.

Wapen Groot-Waterschap Woerden

door Aad Kuiper

Gev onden dieren
LINSCHOTEN
Zuid-Linschoterzandweg - Poes. 
Rood, een witte hals en aan drie poten witte 
tenen en aan één poot witte sok. 
Laatste 20 cm van de staart rood wit gestreept.
MONTFOORT
Willeskop - asielnaam Simba; Jonge kat,
rood met wit zonder oogje.
Willeskop - Kat. Wit met rood.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio
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Inloopbijeenkomst voor een 
veiliger Provincialeweg N228
Op de Provincialeweg N228 tussen Gouda en Oudewater ontstaan regelmatig 
gevaarlijke situaties en er gebeuren relatief veel ongelukken.
De weg is ongeveer 10 km lang en ligt op 
een dijk. Er zijn veel bochten en heeft een 
groot aantal (230) in- en uitritten. Er is enerzijds sneller verkeer zoals auto’s en 
vrachtwagens en anderzijds langzamer verkeer zoals fi etsers, voetgangers en 
landbouw verkeer. Veel gebruikers stoppen op de rijbaan om af te slaan, pakketjes te 
bezorgen, vuil op te halen en passagiers te laten in- en uitstappen. 
Het is voor voetgangers en fi etsers lastig om over te steken.
De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Krimpenerwaard, 
gemeente Gouda, bewoners en bedrijven om dit deel van de N228 te verbeteren. 
Men wil dat doen door veilig weggebruik in de toekomst zo makkelijk en logisch 
mogelijk te maken.

Aanpassing maximumsnelheid
Er zal gewerkt worden aan een aanpassing van de maximumsnelheid van 80 naar 
60 km/uur buiten de bebouwde kom. Ook wil men kijken naar de inrichting van de 
weg met betere oversteekmogelijkheden voor fi etsers en voetgangers. 
Er zal aandacht besteed worden aan bewustwording van het verkeersveilig gedrag 
van alle weggebruikers.
Handhaving zal voor de veiligheid een belangrijk onderdeel gaan vormen. 
De maximumsnelheid kan bijvoorbeeld met behulp van mobiele of vaste snelheids-
controles gehandhaafd worden. Voorts wil men het inhaalverbod handhaven en 
er zal ook meer aandacht komen voor het optrekken van motoren.

Situatie bij sportpark Wilgenoord
Op donderdag 13 februari is van 19.00 
tot 21.00 uur in Theater Concordia 
in Haastrecht een inloopavond om de 
plannen toe te lichten.
Voor een veilige oversteek voor 
voetgangers en fi etsers bij sportpark 
Wilgenoord is de ideale oplossing  nog 
niet gevonden. Men hoopt dat er op deze 
informatieavond mensen met ideeën voor 
een goede oversteek komen.

HAASTRECHT            VLIST

Oversteek bij sportpark Wilgenoord blijft gevaarlijk.

door Cees Reichard

door Cees Reichard

door Cees Reichard

Eerste ontmoeting op de ijsbaan ‘Nooit gedacht’ in Polsbroek

Adriaan   van der Mel en Marrie de Wit 
60 jaar getrouwd
Op 28 januari van dit jaar is het 60 jaar geleden dat Adriaan van der Mel (87) 
en Marrie de Wit (82), beiden uit Polsbroek, trouwden. Eerst in het gemeentehuis 
en daarna in de Hervormde Kerk in Polsbroek. Zes jaar eerder ontmoetten ze 
elkaar met sterk ijs tijdens het zwieren op de ijsbaan ‘Nooit gedacht’.

Aan de vele wenskaarten op tafel kan je 
zien dat er iets te vieren valt. Daarbij is 
ook de brief van paleis Noordeinde 
waarin koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima het bruidspaar met 
deze mijlpaal feliciteren. 
Burgemeester Laurens de Graaf kwam 
hen op woensdagmorgen met een 
cadeau en een bos bloemen feliciteren. 
Op zaterdag hadden ze overdag in het 
Dorpshuis voor de familie en vrienden 
het feest.
De bruidegom is altijd boer geweest. 
Eerst samen met zijn vader en na diens 
pensionering heeft hij het bedrijf van 
hem overgenomen. Jarenlang heeft hij er 
loonwerk bij gedaan. Al die tijd heeft hij 
met zijn vrouw Marrie kaas gemaakt.
Ze hebben op het boerenbedrijf altijd 
hard moeten werken. Er was weinig tijd 
voor hobby’s. Wel heeft hij tijd gehad om 
voor de EHBO wat te doen.

Korte verhalen
Na zijn 65e jaar kreeg hij tijd voor 
andere dingen. Hij is eerst een computer-
cursus gaan volgen. Daarnaast volgde hij 
een cursus ‘korte verhalen schrijven’. 
Hij heeft er diverse geschreven en ook 
enkele boekwerken. Opvallend veel heeft 
hij  over de Tweede Wereldoorlog 
geschreven, waaronder ‘Walcheren 

1940-1944’. Ook laat hij enthousiast zijn 
boekwerk ‘De veerpont’ in Schoonhoven 
zien. Daarnaast kleurt hij in graag in zijn 
kleurboek voor volwassenen en speelt 
sudoku.
Marrie vertelt dat zij haar man zo veel 
mogelijk heeft bijgestaan in het bedrijf. 
Verder deed zij hoofdzakelijk het 
huishouden. Ze kookt graag. Daar heeft 
zij geen hekel aan. En verder houdt zij 
van breien, borduren en puzzelen. 
En ‘s avonds gebeurt het nog wel eens 
dat het Rummikubspel gepakt wordt om 
gezellig een spelletje te spelen.

Op vakantie
In de jaren zeventig zijn ze voor het eerst 
een paar dagen op vakantie gegaan in 
Leersum. Dit beviel ze en daarna zijn ze 
elk jaar er op uit getrokken. Eerst een 
paar jaar naar Elspeet en daarna gingen 
ze vaak naar Aagtekerke op Walcheren.
Het bruidspaar heeft vier kinderen, 
drie zonen en een dochter. Er zijn dertien 
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. 
Hier zijn ze erg trots op.
Adriaan en Marrie zijn nu 60 jaar samen. 
Marrie: “Dit is ons gegeven door de 
Heere. Daar zijn we elke dag nog 
dankbaar voor.”

Ludieke stakingsactie op de Morgenster

CBS de Morgenster kwam op 
vrijdagmorgen met een eigen ludieke 
stakingsactie. Om vijf voor twaalf werd 
aan de bel getrokken om aandacht te 
vragen voor de nijpende situatie in het 
onderwijs. In optocht liepen alle 150 
kinderen en leerkrachten rondom de 
school. Intussen maakten ze een 
oorverdovend lawaai met trommels, 
toeters, sambaballen en pannendeksels. 
Dit alles onder het toeziend oog van een 
aantal ouders en omstanders die 
opgeschrikt werden door het geluid. 
De Protestants Christelijke basisschool 

deed weliswaar niet mee aan de 
landelijke stakingsactie, maar wilde wel 
een signaal afgeven dat het nu echt vijf 
voor twaalf is voor het basisonderwijs, 
waar structurele veranderingen gewenst 
zijn. De school ondersteunt zonder meer 
de stakingspunten, zoals het verminderen 
van de werkdruk, het aantrekken van 
meer lesgevend personeel en de gelijk-
trekking van de salarissen met het 
voortgezet onderwijs.

Vlisterstroom en 
St. Catharinaschool
De teamleden van OBS de Vlisterstroom 
onderschrijven de boodschap van de 
actie, maar vinden een staking op dit 
moment niet het juiste middel. 
De school is op de twee stakingsdagen 
dus gewoon opengebleven.
Ook de RK St. Catharinaschool is niet 
gaan staken. Op donderdag werd er 
gewoon lesgegeven. Op vrijdag werd er 
een alternatief programma geboden. 
Geen les, maar de ouders zijn gevraagd 
hun kind op die dag thuis te houden. 
Veel ouders hebben hier gehoor aan 
gegeven en er was een handjevol 
kinderen naar school gekomen. 
Zij hebben wel een leuke schooldag 
gekregen.

Per abuis werd vorige week in ons blad 
bij het artikel ‘Monumentaal pand in 
andere handen’ een verkeerde foto 
geplaatst. Onze excuses hiervoor. 
Vandaag de goede foto van de sfeervolle 
trouwzaal. Op de foto hiernaast 
overhandigt wethouder Leon de Wit 
(rechts) de sleutel aan de nieuwe eigenaar 
Hans van Bemmel (links). 
Dhr. Van Bemmel wil dat het stadhuis 
beschikbaar blijft als trouwlocatie.
Hij zal het gehele gebouw opknappen en 
dan zodanig dat de trouwzaal er perfect 
uit gaat zien. 

Recti� catie foto stadhuis Haastrecht

Deze week in Concordia
Donderdag 6 februari 
van 13.30 tot 16.00 uur

Repair Café, Historisch Café en SWOK
Iedereen is welkom met kapotte spullen 
langs 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 ezetapparaten 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.
De spaarpot staat er voor een vrijwillige 
bijdrage. De opbrengst wordt gebruikt 
om reparatiematerialen te kopen.
Het SWOK (stichting Welzijn 
Ondersteuning Krimpenerwaard) 
organiseert tijdens het Repair Café een 
gezellige creatieve middag. 
Daarnaast is ook de Historische 
Vereniging Haastrecht aanwezig. 
De vereniging wil graag de inwoners van 
Haastrecht in de gelegenheid stellen om 
kennis te maken en eventueel ter plaatse 
vragen te stellen of hun verhaal te doen. 
Er zullen historische boeken, 
documenten en/of foto’s aanwezig zijn.

Glasvezel 
door uw tuin
Het project ‘Glasvezel buitenaf’ 
ondervindt momenteel bij het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk 
in het Groene Hart veel oponthoud 
omdat niet alle aanwonenden langs 
de wegen waar de glasvezelkabels 
moeten komen te liggen daaraan 
wensen mee te werken. 
Bij veel particuliere grondeigenaren 
loopt het perceel door tot aan de 
weg, en daar zal de kabel 
noodgedwongen onder de tuin door 
moeten.
Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd 
door de BAM, en volgens de 
Telecomwet heeft de aannemer het 
recht om -waar nodig- door privégrond 
te graven, vanzelfsprekend in overleg 
en met een tegemoetkoming in de 
schade aan bestrating, hekken en 
beplanting.
De aannemer moet het eerst met de 
grondeigenaar helemaal eens zijn over 
gebruiksrecht en gedoogplicht voordat 
de schop de grond in kan. In ruim 
duizend gevallen in het Groene Hart is 
dat aan de orde. De BAM heeft alle 
betreffende eigenaren aangeschreven, 
maar niet alle eigenaren blijken van 
harte mee te werken  en zolang er één 
‘speler’ niet mee wil doen, gaat het 
snelle internet voor alle aansluitingen 
aan hetzelfde traject niet door.
BAM verzoekt dan ook dringend alle 
eigenaren die een verzoek hebben 
ontvangen alsnog contact op te nemen 
en aan te geven wat de bezwaren zijn. 
Meer informatie kan u helpen uw 
standpunt te bepalen. Alles over de 
gedoogverklaringen kunt u krijgen via 
ons informatienummer 0172-632121.

Zondag 9 februari om 15.00 uur

Live op Zondag: 
The Cosy Rockers
The Cosy Rockers is  een enthousiaste 
zesmansband die voornamelijk 
rock-’n-rollmuziek speelt uit eind jaren 
50 en begin jaren 60. Zij spelen zowel 
instrumentale als vocale nummers van 
o.a. The Shadows, Cliff Richard, 

Elvis Presley, 
The Everly Brothers, 
Buddy Holly en 
Chuck Berry

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).

Vorige week waren op donderdag en vrijdag in geheel Nederland in het primair 
en voortgezet onderwijs onderwijsstakingen, m et als doel meer structureel geld 
voor het onderwijs om het lerarentekort op te lossen. De werkdruk loopt op en 
de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De Haastrechtse scholen 
vroegen ieder op hun eigen wijze aandacht voor deze onderwijssituatie.
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Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 6.950,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘11 e 6.250,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .   ‘12 e 5.450,-
Opel Vivaro 2.0  - airco - 115.000 km - ex btw. . . . . . ‘14 e 8.450,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring

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

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

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.

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

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

Op 6 februari 2020 zijn

Bas en Miep Lobregt
60 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd
Petra & John

Shauna
Mitch & Jamal

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

Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Gratis second 
opinion voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

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

Schoonheidsspecialist 
ook in de avonduren

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - PEELINGS
- ANTI-AGING - HUIDVERBETERING
- LASEREN BEENVAATJES 
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de pedicure!

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd
in Mazda• Reparatie

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

Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Kia Niro 5-drs - airco - automaat/hybride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 e 17.750,-
Kia Picanto 5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition  . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 e 6.990,-
Nissan Leaf 5-drs - airco - automaat - elektrisch  . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 e 19.990,-
Seat Leon 5-drs - airco- stationwagen ST 1.6 d  . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 e 10.950,-
Toyota RAV4 5-drs - airco - automaat executive   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 e 25.950,-
Toyota Avensis 5-drs - airco - Stationwagen TS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 e 23.950,-

Wij doen alles voor uw auto

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GEZOCHT:MONTEUR!
m/v
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Heeft u nieuws voor ons?
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

LINSCHOTEN           MONTFOORT

www.montfoort.nl  www.twitter.com/gem_montfoort  www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 4 februari 2020

GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg op pagina 2
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Afvalkalender Februari 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) 
organiseert op woensdag 11 maart in Het huis van 
Montfoort van 09.15 tot en met 12.30 uur een inloop-
spreekuur voor vragen over uw belastingaanslag, 
lokale belastingen of WOZ-beschikking.

Afspraak maken
Het is niet noodzakelijk om uw komst van te voren aan te 
melden. Echter, ervaring leert dat het kan voorkomen dat 
u met wachten tot er een medewerker beschikbaar is om 
te woord te staan. Tevens is op sommige vragen 
voorbereiding gewenst. Als u ervoor kiest om een 
afspraak te maken, dan weet BSR waarvoor u komt. 
U wordt dan geholpen op het afgesproken tijdstip. 
Voor de afspraak is 20 minuten gereserveerd.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u hiervoor een 
e-mail sturen naar inloopspreekuur@bsr.nl, onder 

Woensdag 11 maart inloopspreekuur BSR
vermelding van uw klant of subjectnummer en het 
onderwerp waarop uw vragen betrekking hebben. 
Tevens kan een voorkeur voor tijd aangegeven worden. 
U ontvangt altijd een bevestiging van BSR.

Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?
Kunt u niet op het spreekuur komen maar heeft u wel 
vragen. Dan kunt u terecht op onze website www.bsr.nl, 
en gebruik maken van het contactformulier of bellen met 
BSR, telefoonnummer 0344-704704 (maandag tot en met 
vrijdag 08.30 tot 12.30 uur).
Via de website kunt u tevens automatische incasso 
regelen, een taxatieverslag aanvragen, bezwaar maken 
of een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Hiervoor heeft 
u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
U bent natuurlijk ook welkom op het inloopspreekuur van 
een andere deelnemende gemeente.

Herinnering:
bewonersavond 4 februari 2020

Denkt u mee
over ons 
cultureel erfgoed?
Samen met betrokkenen organiseert gemeente 
Montfoort op 4 februari een bewonersavond rondom 
het project op opstellen van de cultuurhistorische 
waardenkaart. Alle bewoners van Montfoort en 
Linschoten zijn van harte welkom mee te denken 
én mee te doen.
De avond staat in het teken van actief meedenken en 
praten over ons cultureel erfgoed. De resultaten worden 
gebundeld en vormen input voor het opstellen van de 
kaart. Op de kaart komen Rijksmonumenten, 
gemeentelijke monumenten, karakteristieke bomenlanen, 
dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode. 
Aan de hand van de kaart kunnen initiatiefnemers van 
ruimtelijke plannen, met als doel de ontwikkeling van die 
plannen, rekening houden met ons cultureel erfgoed.

Bewonersavond 4 februari
• Dinsdagavond 4 februari 2020
• Raadszaal van het Huis van Montfoort
• Aanvang: 19.00 uur
• Einde: 21.30 uur
Meer informatie: www.montfoort.nl/cultuurhistorie.

Bespaartips 
verwarming
Zal de winter nog komen?
Of het nou vriest of dooit, je huis verwarmen zonder 
verspilling is altijd een goed idee.
Met zes makkelijke tips van Milieu Centraal doe je dat 
heel makkelijk. Het kost niets extra’s, je hoeft alleen maar 
slim met de verwarming om te gaan.
Meer weten?
Check de website van Milieu Centraal: 
www.milieucentraal.nl/energie-besparen.

Tips verwarmen zonder verspillen
1  

Sluit alle deuren in huis en verwarm 
alleen de ruimtes waar je veel bent.
Hiermee bespaar je gemiddeld 240 euro
per jaar.
Tip: met een deurdranger gaan deuren 
automatisch dicht.

2  
Zet thermostaat ‘s nachts op 15 graden. 
Daarmee bespaar je gemiddeld 100 euro
per jaar. Maar heb je vloerverwarming?
Zet je thermostaat dan op 17 graden, 
anders duurt opwarmen te lang.

3  
Zet je thermostaat als je thuis bent 
één graad lager dan je gewend bent.
Daarmee bespaar je 90 euro per jaar.
Als je bezig bent, is 19 graden vaak warm 
genoeg.

4  
Zet de thermostaat op 15 graden 
als er overdag niemand thuis is.
Hiermee bespaar je gemiddeld 160 euro 
per jaar. Bij vloerverwarming is het advies 
17 of 18 graden.

5  
Verwarm je slaapkamer niet.
Daarmee bespaar je gemiddeld 80 euro per jaar. 
Met een kruik of elektrische deken verwarm je 
je bed lekker op.

6  
Als je de thermostaat een uur voordat je 
gaat slapen als op 15 graden zet, 
bespaar je gemiddeld nog eens 20 euro per jaar.

Aanleg E- fi ber 
glasvezel in 
centrumgebied 
Linschoten
BAM telecom is volop aan het werk om het E-fi ber 
glasvezelnetwerk in de gemeente Montfoort te 
realiseren. Vanaf begin februari wordt gestart 
met de realisatie van het glasvezelnetwerk in het 
centrumgebied van Linschoten.
Vanwege de smalle straten en het vele verkeer, gaat dit 
gepaard met meer verkeersmaatregelen dan tijdens de 
aanleg van glasvezel in de overige wijken. Daarom helpt de 
gemeente Montfoort met het opstellen en communiceren 
van de planning van deze werkzaamheden.

Planning
Er is een planning beschikbaar waarin u kunt zien in 
welke week er gewerkt wordt bij u in de straat.
Deze kunt u raadplegen op www.montfoort.nl/glasvezel.
Op deze pagina is altijd de laatste planning te vinden. 
Deze planning wordt bij wijzigingen bijgewerkt.

Meer informatie
Voor vragen en informatie over de werkzaamheden kunt 
u contact opnemen met BAM telecom via 0348-479871
of via email: mijnglasaansluiting@bam.com.

Kolder op zolder
‘Kolder op zolder’ is een verrassende en spraakmakende voorstelling op zaterdag 
8 februari vanaf 20.00 uur in Zalencentrum Sint Joseph te Montfoort.

Een zolder vol verhuisdozen. Verhuizers 
halen di e zolder leeg en maken hier en 
daar een doos open. Dozen met 
herinneringen die aanleiding zijn voor 
een kolderiek lied. Zo ontstaat een 
cabaretprogramma met vooral absurde 
liedjes uit het Nederlandse cabaret.
Ruim twintig liedjes van verschillende 
schrijvers, componisten en uitvoerenden. 
Een mooi of een leuk lied dat u nog nooit 

eerder heeft gehoord of juist herkent van 
vroeger. In elk geval een muzikale en 
prikkelende avond met repertoire van 
Jasperina de Jong, Wim Sonneveld en 
Neerlands Hoop maar ook recenter werk 
van Brigitte Kaandorp en De Vliegende 
Panters komt voorbij.
Kaarten zijn te reserveren via: 
www.cultureelmontfoort.nl 
en indien voorradig aan de zaal.
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Jeugd ‘Play Inn’ bij Ons Genoegen
In 2020 bestaat muziekvereniging Ons Genoegen uit Montfoort 100 jaar! 
Dit jubileumjaar zal groots worden gevierd met verschillende unieke 
evenementen. Als eerste staat een Play Inn voor de jeugd op de agenda op 
14 maart 2020.
Alle slagwerkers en blazers tussen de 8 en 18 jaar uit de regio kunnen hier gratis aan 
deelnemen. Er wordt van 10.00 tot 16.00 uur samen gerepeteerd en gespeeld. 
De dag wordt om 16.30 uur afgesloten met een gratis concert in de Antoniushof voor 
familie, vrienden en andere belangstellenden.
De ‘Play Inn’ is bedoeld voor de muzikale jeugd van Montfoort en omgeving. 
Beginners en gevorderden kunnen deelnemen. Als je toonladders met drie kruisen en 
mollen beheerst gaat het zeker lukken. Mocht je tot en met twee komen dan is het 
nog steeds te doen. Je ontvangt de stukken vooraf voor jouw instrument op jouw 
niveau. Er kan dus vooraf al wat geoefend worden.
Dus schroom niet en meld je aan. Een inschrijfformulier is te vinden op de website: 
www.onsgenoegen-montfoort.nl.

Openbare bekendmakingen

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 5 februari 2020 
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
12 februari 2020 in het stadhuis  
van Nieuwegein.

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 22-1-2020 Z/20/157624
 Engherzandweg 27 in Linschoten 

Het aanbrengen van een dakkapel.
• 23-1-2020 Z/20/157631
 Mastwijkerdijk 38 A in Montfoort 

Het wijzigen van de voorgevel.
• 23-01-2019 Z/20/157638
 Strick van Linschotenstraat 76 

in Linschoten 
Het plaatsen van een dakkapel.

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’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
es 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 bezwaar- 
schrift om een voorlopige voorziening 
vragen bij de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 28-01-2020, Z/19/154522
 Achthoven-Oost 4 in Montfoort 

Het realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde van de woning.

• 29-012020 Z/19/148422
 Jacob Barneveldstraat 68  

in Linschoten 
Plaatsen van een dakkapel  
op het voordakvlak.

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

Evenementenvergunning
• Skeelertocht, maandag 27 april 

2020, Wederiksingel/Parklaan, 
verzonden 30 januari 2020

Geluidontheffing
• Knalapparatuur 2020, januari 

- december 2020, Willeskop 77A, 
81 en 85 te Montfoort, 
verzonden 30 januari 2020

Vergunning voor 
kansspelautomaten
• 13-01-2020 Z/20/157081
 Plaats 2 in Montfoort 

Voor het aanwezig hebben van 
twee kansspelautomaten

• 09-01-2020 Z/20/157083
 Achthoven-Oost 28 in Montfoort 

Voor het aanwezig hebben van 
twee kansspelautomaten.

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 

bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst,  
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

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

Montfoort, 4 februari 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

Wat er vorig jaar gebeurde, hadden ze 
zelf ook niet voorzien. Alfons van 
Lieshout, Jeroen Groenewoud en  
Michel Verschoor vertellen hoe hun act 
uit Queen compleet losgeslagen was. 
“De burgemeester van IJsselstein  
(red. toen nog Patrick van Domburg)  
was bepalend voor dat succes. Met zijn 
filmpje zette hij ons in één keer op de 
kaart. We zijn toen in het AD gekomen, 
bij het Jeugdjournaal en ook nog bij 
Ekdom op de radio.”
Of ze dit jaar die act gaan overtreffen, 
vinden de carnavalsliefhebbers lastig om 
te zeggen. Michel Verschoor zegt: 
“Queen was een toevalstreffer, die 
hadden we al twee of drie jaar op de 
plank staan. In november 2018 hadden 
we eigenlijk een ander idee. Toen kwam 
die film uit, en bleek een bizar succes. 
Als we iets met Queen willen doen, 
moeten we dat nu doen, bedachten we.” 
Door de vele fans van de Tumtummetjes 
wordt het gezien als een van hun beste 
acts. Zelf vinden de heren dat ze even 
goede of betere acts hebben gehad in  
het verleden. Verschoor zegt: “Ik vond  
de act van de Gladiotors ook berewijs.  
Evenals de bosnegers en de majorettes. 
Deze horen zeker in onze top drie thuis.”
Dat ze al 23 jaar op rij veel tijd en 
energie steken in hun act, dat kan 
volgens hen alleen door een 
gezamenlijke, bindende factor.  

“Onze liefde voor carnaval.” Al een 
jaartje of zes à zeven is de groep stabiel, 
die volgens Van Lieshout bestaat uit  
‘negen belegen mannen en een vrouw’. 
Jaarlijks krijgt de groep aanvragen van 
mensen die mee willen doen, maar die 
komen niet zomaar door de keuring. 
Jeroen Groenewoud zegt: “Je moet echt 
van carnaval houden. We hebben echt 
wel eens gehad dat we doorgaan tot  
een uur of half 3 of half 4, en we er 
‘s ochtends weer fris en fruitig moeten 
staan. Dan moet je even kunnen 
schudden, en doorgaan.  
Als je dat ervoor over hebt, ben je gek 
van carnaval. Anders niet.”

Zelfs al zouden de Tumtummetjes 
stoppen, dan bezweren de drie mannen 
gewoon bij het carnaval te zijn. Zo zijn 
de Tumtummetjes bij meer events.  
Waar ze kunnen, laten ze hun gezicht 
zien, van Lentemarkt tot Amsterdamse 
Avond. Volgens Van Lieshout zijn er 
door de jaren heen steeds meer 
momenten ontstaan waarop de mannen 
elkaar opzoeken. Onder andere bij de 
After-Carnaval parties en de jaarlijkse 
barbecue. “We zijn niet allemaal van 
origine familie of vrienden, maar zijn wel 
echt closer geworden hierdoor.  

Vorig jaar was hun act een groot succes. Wat gaan de Tumtummetjes dit jaar doen?

“Als de mensen maar kunnen genieten en lachen”
Het is al het 23e jaar op rij dat ze meedoen aan de carnavalstocht door Montfoort. Vorig jaar was hun act uit Queen een 
grote hit en kregen ze er zelfs landelijk bekendheid mee: De Tumtummetjes hebben er zin in! “Je moet een groot 
carnavalshart hebben, wil je met ons mee doen.”

Michel en Jeroen kenden elkaar al langer 
bijvoorbeeld.”
De uitspraak ‘Achter elke man staat een 
sterke vrouw’, lijkt voor de Tumtummetjes 
wel op te gaan. Zo worden ze elk jaar 
weer door zes a zeven vrouwen weer in 
de kleding en make-up geholpen.  
Nonja Sitters is de drijvende kracht 
achter de choreografie. “Afgelopen jaar 
liep ze zelf ook mee. Dat doet ze 
fantastisch.” Daarnaast kunnen de 
mannen ook niet zonder de live muziek 

van Erwin Oudshoorn.  
“Het liefst hebben we bij elke act onze 
eigen live muziek bij ons. Dat geeft 
energie.” Wat de Tumtummetjes dit jaar 
gaan doen is nog een groot geheim, 
maar ze geven aan: “Het is wel actueel.” 
Het belangrijkste vinden ze: “Als de 
mensen kunnen genieten en lachen, dan 
geeft dat ons ook doorgaans een beter 
gevoel om volgend jaar nog iets mooiers 
neer te zetten.”

Rare jongens die Romeinen... Tumtummetjes.

De indianen act was ook een groot succes.

Queen, Carnaval 2019

door Sjoukje Dijkstra
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En het laatste tikje was van ...

Haastrecht beslist wedstrijd 
al vroegtijdig                       Haastrecht - Gouderak 8-1
Wanneer het scorebord niet 
toereikend is om dubbele cijfers in 
beeld te brengen, kun je veinzen dat 
het apparaat niet werkt. Daarmee 
laat je weliswaar vriend en vijand in 
het ongewisse over het nog te spelen 
aantal minuten, maar dat het bord 
niet volstaat blijft onbekend. Dat er 
sprake zou kunnen zijn van een score 
van boven de tien lag tijdens de rust 
van de wedstrijd tussen de nummer 
vier van de ranglijst en de leider van 
het rechterrijtje in de schoot der 
verwachting. Niet alleen de in de 
lengterichting over het veld waaiende 
wind had zijn deel gehad aan de 6-0 
ruststand, ook de beperkte 
voetbalkwaliteiten van de bezoekers 
waren daar debet aan geweest.
Bij het winnen van de toss had de 
Gouderakse aanvoerder Nick van 
Ommen schijnbaar met de gedachte 
gespeeld het windvoordeel pas na de 
hervatting te gaan gebruiken om 
Haastrecht-doelman Mark Stauthamer 
eens fl ink te gaan verrassen en 
vooralsnog de thuisclub tijdens het 
eerste bedrijf het leven zo moeilijk 
mogelijk te maken.

Kansloze missie voor roodwit
Van die opzet kwam totaal niets terecht. 
Binnen 12 minuten moest het iets te 
laat opgestarte scorebord tot driemaal 
toe zijn werk doen en leidde de 
Haastrechtenaren met maar liefst 3-0. 
Verantwoordelijk daarvoor waren 
achtereenvolgens middenvelder Joeri 
Stauthamer met een afstandsschot in de 
kruising, Thijmen Raateland met een 
kopbal op een voorzet van aanvoerder 
Stephan Bakker en diezelfde Bakker 
met een inzet met de buitenkant van de 
linkerschoen. Gouderak had op dat 
moment slechts een keer de speelheft 
van de geelzwarten betreden.
Na de derde Haastrechtse treffer mocht 
ook de met een lichte blessure gestarte 
Joep Wijnands zijn plek afstaan aan 
Sem de Bruijn.

Voortdurende wind in de rug
Even luwde de fi guurlijke Haastrechtse 
storm, terwijl de letterlijke variant 
volhardde. Na een gele kaart voor de 
Gouderakse aanvoerder -overtreding op 
zijn Haastrechtse collega Bakker-, 
een tweetal hoekschoppen en mislukte 

pogingen van Sem de Bruijn en zijn 
naamgenoot Danny, pakte Haastrecht na 
een ruim half uur de draad weer op met 
een score van Stephan Bakker; 4-0. 
Nadat Marnix Dongelmans een fout van 
de Gouderakse doelman Van Adrichem 
had afgestraft (37e min) en Bjorn van 
Leeuwen een actie van Joeri Stauthamer 
had bekroond (39e min) kwam er geen 
verdere verandering meer in de stand; 
6-0. Dat de tweede helft een formaliteit 
zou zijn, was wel duidelijk.

Wind tegen geen probleem
Want ook met de wind als bondgenoot 
en een nieuwe spits, kon Gouderak geen 
potten breken. Met Joeri Stauthamer in 
een centrale rol op het middenveld deed 
Haastrecht verwoede pogingen de bal 
laag te houden en al combinerend het 
heiligdom van Van Adrichem te zoeken. 
Net nadat de Gouderakse invaller een 
eerste mogelijkheid had gecreëerd , sloeg 
Haastrecht na de fraaiste aanval van de 
middag opnieuw toe. Nu was Thijmen 
Raateland de doelpuntenmaker-van-
dienst; 7-0 na 54 minuten.
Een kopie van deze treffer vond nog in 
dezelfde minuut geen doorgang.
Op het uur mochten Marnix Dongelmans 
en Sem de Bruijn de bank opzoeken en 
schoof Tygo Vianen een linie op naar 
het middenveld.

Doelpunt tegen de wind in
Vanaf deze positie was hij na 67 minuten 
doeltreffend met een geweldige uithaal 

tegen de wind in. Dat betekende op 
driekwart wedstrijd een 8-1 eindstand, 
want vlak voor de Haastrechtse wissel 
was Gerben Slaman erin geslaagd de eer 
te redden met een kopbal.
Daar bleef het bij voor de Gouderakkers 
die moesten toezien hoe hun doelman 
aan de ene kant -met reddingen- en de 
Haastrechtenaren aan de andere kant 
-door het missen van mogelijkheden- 
de bedienaren van het scorebord 
buitenspel zetten.
Koploper Floreant leed zaterdag zijn 
eerste puntenverlies en behoudt een 
voorsprong van 5 punten op 
Bergambacht en Benthuizen.
Haastrecht behoudt de vierde positie en 
verloor slechts een keer.

Speelronde 13 verliep voor de zaterdagvoetballers uit de 
IJsselstreek niet zo best. Alleen Haastrecht wist de volle buit te 
pakken. De Wilgenoordbewoners hadden geen kind aan de 
bezoekers uit Gouderak en scoorden er lustig op los. 
Na 90 minuten prijkte er een 8-1 overwinning op het scorebord.
Montfoort S.V.’19 moest op bezoek bij Nivo Sparta. Na de winst 
van vorige week moest de ploeg nu een 3-0 nederlaag incasseren 
tegen het lager geklasseerde Sparta.
Ook FC Oudewater kon de goede hervatting van de competitie 
geen vervolg geven. Bij medekoploper Aarlanderveen werd met 
2-0 verloren.
Linschoten ontving nummer 2, Alphense Boys. Het werd een 
doelpuntrijke wedstrijd. De bezoekers uit Alphen trokken 
uiteindelijk aan het langste eind en wonnen met 3-5.
De wedstrijd tussen SPV’81 en Cabauw werd afgelast.

VOETBALWEEKEND

door Gerard van Hooff

TAFELTENNIS JUDO

Programma  8 februari
Montfoort S.V. ‘19 - SVL 14.30
VVSB - FC Oudewater 14.30
Linschoten - Woerden 15.00
GSV - Haastrecht 14.30
Floreant - WDS 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Stand:
1 Floreant 13 12 1 0 37
2 Bergambacht 13 10 2 1 32
3 BSC ‘68 13 10 2 1 32
4 Haastrecht 13 8 4 1 28
5 GSV 13  6  1  5  22
6 Moerkapelle 13 6 3 4 21
7 Gouderak 13 3 5 5 14
8 SPV ‘81 12 3 2 7 11
9 WDS 12 2 3 7 9
10 Cabauw 12 2 3 7 9
11 Stolwijk 13 2 2 9 8
12 Ammerstol 13 1 2 9 5
13 Moordrecht 13 1 2 10 5

  Aarlanderveen - FC Oudewater 2-0
FC Oudewater slaagde er niet in de herstart van de competitie -3-0 winst op 
Nieuwkoop- van een succesvol vervolg te voorzien. De uitwedstrijd tegen het 
op de tweede positie van de ranglijst verkerende Aarlanderveen gaf wel een 
dominerend Oudewater te zien, maar de punten bleven uiteindelijk in de 
polder. Gedurende het eerste half uur van de wedstrijd legden de bezoekers 
goed voetbal op de mat. Er werd naar hartenlust gecombineerd en bij vlagen 
moesten de gastheren ver terug. De mogelijkheden die de Oudewaternaren creëerden 
werden echter niet voorzien van de in het voetbal zo broodnodige afrondende actie. 
Zo kwam Bart Griffi oen op aangeven van Simon LaLau een-op-een voor de doelman en 
kopte Menno Venhof uit een voorzet van de over rechts opgerukte Walter van der Neut op 
de deklat. Ook in de 8e minuut hadden de bezoekers geen fortuin toen een poging van 
dezelfde Venhof slechts een hoekschop opleverde. De Aarlanderveense goalie Du Chatinier 
werd, gesteund door zijn defensie,  niet verschalkt. Aarlanderveen was in deze fase nog het 
dichtst bij de openingstreffer. Een goede actie van Aziz El Bouazatti zette Sallem Chemlalli 
alleen voor de doelman, maar de inzet van Chemlalli werd echter net voor de doellijn 
weggehaald. In de laatste tien minuten voor rust sloeg Aarlanderveen toe. Eerst was het El 
Bouazatti die voor de 1-0 mocht aantekenen na een prima corner van Elias Karmiris. 
Een paar minuten was het Jorn Poelwijk die slim reageerde op een dieptebal, de keeper 
omspeelde en een gefl atteerde 2-0 voorsprong op het scorebord zette. Kort hierna 
reageerde doelman Du Chatinier goed op een eigen inzet.
Na de thee maakte Oudewater opnieuw het spel, creëerde echter te weinig om het 
Aarlanderveen echt lastig te maken en weer was Du Chatinier de sta-in-de-weg. Defensief 
bleef de thuisploeg uiteindelijk relatief simpel overeind, omdat ook Bart Griffi oen op 
aangeven van Jesper van der Zwart de doelman als schietschijf koos. (70e min). Vriend en 
vijand was het erover eens dat de thuisploeg niet mocht spreken van misfortuin tegen een 
team dat bijna driekwart van de partij bovenliggend was. Bij voetbal gaat het echter om 
doelpunten. Joost Miltenburg haalde de eindstreep niet na een ‘schop van achteren’ en 
moest zich laten vervangen door Djardo Boele.

N.I.V.O.-   Sparta - Montfoort S.V.’19  3-0
De ploeg van Theo de Boon startte afgelopen zaterdag furieus en 
Montfoort had het in de beginfase erg moeilijk tegen de ontketende 
thuisploeg. N.I.V.O.-Sparta had het betere van het spel en al vroeg scoorde 
Mo Nikbahkt de openingstreffer, 1-0. Na twintig minuten nam de ploeg 
van Bart Schreuder het initiatief over en kwam Sparta een aantal keren 
goed weg. Er gebeurde veel, want Montfoort claimde een strafschop en in deze fase werd 
ook nog een doelpunt van Montfoort wegens buitenspel afgekeurd door het arbitrale trio. 
De doelman van Sparta wist zijn doel schoon te houden en de ploegen gingen met een stand 
van 1-0 de rust in.
Na de thee moest Montfoort steeds vaker in Sparta zijn meerdere erkennen. N.I.V.O.-Sparta 
was op alle vlakken vaak net iets slimmer en doortastender. Na een klein uur spelen scoorde 
Christiaan Perrier in de rebound de 2-0. Voor Perrier een jubileumgoal want het was zijn 
150ste competitiegoal in zijn loopbaan. Niet veel later hield Frenk Schaap het overzicht en 
liet Mo Nikbahkt van dichtbij de 3-0 scoren. Montfoort dat vorige week na de winst op 
Oranje Wit naar een vijfde positie op de ranglijst steeg, staat weer met beide benen op de 
grond en komt na deze gevoelige nederlaag weer op de zevende plek te staan. Met 
19 punten is echter de achterstand op de plaatsen vijf en zes te overzien. Aanstaande 
zaterdag zal Montfoort thuis tegen de nummer vijf SVL moeten laten zien dat de ploeg in de 
subtop van de 1e Klasse C hoort te zijn.

Linschoten - Alphense Boys 3-5
Wie de meeste punten maakt, die wint de pot. Over het scorend vermogen 
van de thuisclub bestaat geen misverstand. Met inbegrip van de 
ontmoeting van zaterdag wisten de Linschotenaren tot een totaal van 
27 treffers te komen. Daarmee bezetten ze de vijfde positie in het 
klassement van doelpuntenmakers. Een negatief doelsaldo werd  echter 
bereikt door de liefst 40 doelpunten die de Linschotenaren tot op heden om de oren kregen. 
Dat aantal wordt alleen overtroffen door rode lantaarndrager Sportief. Tegen Alphense Boys 
dat de wedstrijd uiteindelijk met negen man beëindigde na een keer rood en tweemaal geel 
en ook de bank niet op sterkte kon houden door het wegsturen van de hulptrainer, kwam 
uiteindelijk na een regelmatig scoreverloop 3 tegen 5 op het bord. Joey van Kouwen wist 
zijn ploeg na de Alphense openingstreffer nog op gelijke hoogte te brengen, maar de 
ruststand van 1-3 betekende meteen de marge die ook op het eind van de wedstrijd nog 
stond.
Na 1-4 doelpuntte Tim Clements en bij 2-5 was Bram Elenbaas succesvol; 3-5. Boateng (2x), 
Yachou (2x) en Cekic scoorden voor de Alphenaren die met Zwammerdam strijden om de 
tweede positie achter het ongenaakbare SCH’44 uit Harmelen. Linschoten blijft steken op 
8 competitiepunten uit 12 ontmoetingen.

Brons voor
Sjors Hendriks
Op zondag 2 februari namen broer en 
zus Boris en Sjors Hendriks deel aan het 
Internationaal Judotoernooi Hoogland. 
Het toernooi werd gehouden in sporthal 
Bieshaar te Hoogland. In de namiddag 
mochten beide judoka’s de mat op.
Boris zat met 15 andere judoka’s in een 
afvalsysteem. Zijn eerste wedstrijd verloor 
hij maar in de verliezersronde won hij 
zijn eerste wedstrijd. Helaas verloor hij 
zijn volgende, en dus laatste wedstrijd.
Sjors zat in een poule van vijf en moest 
dus viermaal de tatami op. Zij won haar 
eerste partij met ippon. De tweede 
wedstrijd ging verloren. Tijdens de derde 
partij wierp ze haar tegenstander vol op 
haar rug, kreeg wazari maar had gelijk 
een houdgreep vast voor 10 seconden. 

De laatste partij ging helaas verloren, 
want  Sjors kwam in een houdgreep. 
Sjors werd hierdoor knap derde.

De Vaart - ATC Almere  5-5
De naar de derde klasse gepromoveerde 
tafeltennissers van De Vaart begonnen de 
voorjaarscompetitie met een gelijkspel 
tegen ATC Almere 4: 5-5.
Theo van Diepen bleek weer goed voor drie 
punten. In zijn tweede partij moest hij wel 
opletten. Na twee gewonnen games kwam 
zijn tegenstander weer snel langszij en 
moest een vijfde game de beslissing 
brengen: 11-7.
Richard Aantjes en Wim van Kesteren 
verweerden zich uitstekend, maar konden 
ieder maar één partij winnen. Aantjes won 
zijn spannende tweede partij met 10-12, 
11-7, 10-12, 11-6, 11-6. Van Kesteren 
moest in de laatste partij nog een 
matchpoint wegwerken om te kunnen 
winnen: 5-11, 11-9, 5-11, 14-12, 11-9.
Van Diepen en Aantjes konden in het 
dubbel niet overtuigen en verloren in vier 
games.
Vrijdag gaat het team op bezoek bij ZTTV.

Bij de clubkampioenschappen van 
Tafeltennisvereniging TOP in 
Haastrecht is Frank Mulder weer 
winnaar geworden.
Hij heeft zijn titel na een onderbreking 

Frank Mulder clubkampioen TOP
van een jaar met veel overtuiging terug. 
Gerard Krijgsman kon zijn status van 
clubkampioen van het afgelopen jaar
niet vasthouden en moest hem weer 
aan Frank Mulder afstaan .
Peter van de Heuvel die in de fi nale 
tegen Frank speelde, kon hem ook niet 

V.l.n.r.: Wim Erberveld, Jos Gijsen en Frank Mulder.

echt in gevaar brengen. Frank won de 
fi nale overtuigend en kan zich weer 
Clubkampioen noemen.
Er was nog een B- en een C-poule.
Hier waren de winnaars Wim Erberveld 
(B-poule) en Jos Gijsen (C-poule).
De wedstrijden werden goed bezocht
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V.l.n.r. Lettie Zwanenburg, de Canadese Sandy Ramer, Marianne de Neeling en Noor van der Ster.

SVO-schaatsster Lettie Zwanenburg won  
vorig weekend zilver bij de 29th Masters 
International Allround Games, die in het 
Italiaanse Collalbo werden gehouden.
Als vijfvoudig wereldkampioen was ze naar 
Zuid-Tirol afgereisd, maar ze was slechts licht 
teleurgesteld dat ze haar vorig jaar in het 
Noorse Bjugn gewonnen titel niet kon 
prolongeren. 
De titel ging nu naar Noor van der Ster.
De titelstrijd op de Ritten Arena, omgeven door 
besneeuwde bergtoppen, werd op de 1000 meter 
beslist in een onderling treffen tussen Zwanenburg 
en Van der Ster. Zwanenburg startte in de 
nadelige buitenbaan en kwam niet op snelheid in 
de ruime buitenbocht. Van der Ster schaatste snel 
van haar weg en finishte in 1.37.78. 
Voor de moegestreden Zwanenburg werd 
1.39.26 geklokt.
Daarmee werd haar achterstand in het tussen-
klassement al erg groot. Na de eerste wedstrijddag 
was het verschil tussen beide dames nog minimaal 
geweest. Noor van der Ster won de 500 meter en 
op de 1500 meter waren de rollen omgekeerd.
De strijd moest dus worden beslist op de 
afsluitende 3000 meter. Het werd een 
adembenemend schaatsgevecht. ‘Iedereen wist 
dat dit dé rit zou worden en dat werd het ook. 
Alle deelnemers en supporters stonden te kijken 

en ons aan te moedigen. Ik moest ruim drie 
seconden sneller dan Noor zijn om kampioen te 
worden. Met mijn coach (echtgenoot Wim 
Zwanenburg) had ik doorgesproken dat ik telkens 
vanuit de binnenbocht zou aanvallen. Dat lukte, 
maar uiteindelijk kon ik niet het beslissende 
verschil maken,’ vertelde de Snelrewaardse 
zondagmiddag. Ze won de 3000 meter in 
5.15.73 en Van der Ster eindigde op minder dan 
een seconde als tweede.
Noor van der Ster werd dus wereldkampioen en 
ze werd op het erepodium geflankeerd door  
Lettie (2) en Marianne de Neeling (3).
De internationale concurrentie uit Canada, 
Duitsland en Italië eindigde naast het podium.
Ondanks haar nederlaag toonde Lettie 
Zwanenburg zich strijdvaardig, want ze kondigde 
nu al aan dat de strijd met Noor van der Ster, de 
nieuwe wereldkampioen, opnieuw zal ontbranden 
bij de Nederlandse Kampioenschappen, die half 
februari in Utrecht worden gehouden.
Het wordt voorlopig een van laatste confrontaties 
tussen beide kemphanen, want Van der Ster 
‘promoveert’ volgend seizoen naar de categorie 
65-69 jaar. Lettie: ‘Jammer, want nu kunnen we 
drie jaar niet meer battelen.’
Het mag dus duidelijk zijn dat de Snelrewaardse 
nog vol ambitie is en dat het eind van haar 
carrière voorlopig nog niet in zicht is.

Zilver in Collalbo

vervolg van de voorpagina

Kom jij ons team versterken?

  ma 13.00 - 17.30
di-wo-do 08.30 - 17.30

vr 08.30 - 20.30
za 08.30 - 13.00

Hoogstraat 39
3417 HA Montfoort
0348-471242
M 06-52408015 (na 18.00 uur)

kapsalon  Jacqueline

Schoonmaakbedrijf
Th. Vergeer B.V.

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

w w w . v e r g e e r b v . n l

Schoonmaakbedrijf Vergeer BV is sinds 1967
gespecialiseerd in het onderhoud en schoonmaken van bedrijven, 
V.V.E.-kantoren, bejaardenhuizen en woningbouwverenigingen.
Daarnaast verrichten wij werkzaamheden als: 
glazenwassen, gevelreiniging, tapijtreiniging, schoorsteenvegen, 
vloeronderhoud en onderhoud aan trappenhuizen.

Wij zijn per direct op zoek naar een

GLAZENWASSER (m/v)
Ben jij die nette, betrouwbare en flexibele glazenwasser die wij 
zoeken als aanvulling op ons bedrijf? Dan horen we graag van je!

Wat vragen wij?
• Fulltime beschikbaar
• In bezit van een rijbewijs is een pre

Wat bieden wij?
Een baan bij een mensgericht bedrijf onder de voorwaarden van de 
CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

We starten met een contract voor bepaalde tijd, die na goed 
functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Heb je interesse of vragen?
Reageer dan aan dhr. T.J.C. Vergeer via info@vergeerbv.nl 

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Wim Zwanenburg gaf de strijd na 100 km. op, maar 
hem restte vrijdag een herkansing. Dit in een geheel 
ander decor, want de sneeuw had de Weissensee en de 
omliggende bergen omgetoverd tot een prachtig winter-
landschap. Bij de start vroor het licht, maar in de loop 
van de dag ging de zon schijnen en steeg de 
temperatuur tot ruim boven het vriespunt. Zwanenburg 
had halverwege de tocht een flinke inzinking. Hij kreeg 
echter de hulp van clubgenoten John de Vries en 
Richard van Agthoven die de toertocht over 100 km op 
hun programma hadden staan. Dit nadat zij dinsdag al 
de tocht over 200 km schaatsten. Nadat Zwanenburg 
zijn krachten had herwonnen nam de Snelrewaarder 
afscheid van het ontspannen schaatsende SVO-duo en 
eindigde na 8.32,53. Hoenkoper Benno van Vliet, de 
man die uitdagingen aan durft te gaan, schaatste zijn 
tweede Elfsteden van de week en was met 8.12,35 ruim 
sneller dan dinsdag.
De snelste SVO-tijd van dit jaar werd overigens al 
geschaatst in de eerste Weissensee-week. Mieke van 
Kuik uit Harmelen kwam op vrijdag 24 januari tot een 
prachtige 7.17,23 uur. Mieke schaatste de tocht, in 
gezelschap van een aantal Katwijkers, met de intentie 
om een snelle tijd neer te zetten en pauzeerde onderweg 
niet. De etenszakken werden onderweg door haar man 
aangereikt. Mieke was de snelste dame van de dag. 
De omstandigheden waren tijdens deze tweede tocht 
uitstekend, de zon scheen, er stond weinig wind en het 
vroor licht.
De omstandigheden tijdens de eerste toertocht van 
dinsdag 21 januari waren zo mogelijk nog mooier. 
Het was echt Kaiserwetter in Karinthië. De Weissensee 
was dit jaar laat dichtgevroren en ijsmeester Norbert 
Jank had pas een paar dagen voorafgaand aan de eerste 
tocht de banen geveegd en er zaten nog maar 
nauwelijks scheuren in het ijs. Debutante Miranda 
Hendrikse uit Cabauw profiteerde tijdens deze 
openingsdag van ‘SVO Ladies Week’ van de optimale 
omstandigheden en gleed na ruim tien uur onder de 
finishboog door.

Tom van Vliet was de enige SVO-schaatser die op de 
Weissensee deelnam aan de wedstrijden. Bij de Aart 
Koopmans Memorial en de tweede wedstrijd van de 
KPN Grand Prix, beide meetellend voor het natuurijs-
klassement, eindigde de Oudewaternaar in het midden 
van het peloton. Op de Alternatieve Elfstedentocht, die 
vorige woensdag werd gehouden, moest hij na een 
valpartij al na twee rondes de koers verlaten. Het tempo 
van het peloton lag te hoog om de groep te achterhalen. 
Ook bij het Open Nederlands Kampioenschap staakte 
hij de strijd voortijdig. Dit wegens klachten aan de enkels 
en knieën.

JeugdElfstedentocht Vechtsebanen
Afgelopen zaterdag waren er veel vrolijke gezichten bij 
de JeugdElfstedentocht op de Vechtsebanen. Ondanks 
het feit dat de met schmink aangebrachte wonden en 
blauwe plekken op de gezichten van de zeventig 
SVO-jeugdschaatsertjes anders suggereerden was het 
een groot ijsfeest op het Utrechtse kunstijs.
Bij de start vanuit de donkere ijshal werd het zicht van 
de schaatsers belemmerd door zware mistflarden. 
Eenmaal buiten schaatsten de kinderen in een heerlijk 
zonnetje. De oudere jeugdschaatsers reden de tocht in 
kleine groepjes en de allerkleinsten volbrachten de tocht 
aan de hand van een van de trainers. Onderweg moest 
er gestempeld worden in alle elf steden. Op hun tocht 
naar finishplaats Leeuwarden passeerden de kinderen 
grote wakken, schaatsten ze onder lage bruggen door en 
werden ze toegejuicht bij het wereldberoemde bruggetje 
van Bartlehiem. Voor de ouders en grootouders veel 
herkenning, maar de kinderen schaatsten zonder enige 
historische besef hun Elfstedentocht.
Het ging bij deze junior-variant van de echte tocht niet 
om het winnen, maar wel om de startkaart 
volgestempeld te krijgen met de namen van alle elf 
steden. Alle kinderen werden na hun tocht beloond met 
het Elfstedenkruisje. Ze waren er zeker zo trots op als de 
schaatsers die in 1997 de laatste Elfstedentocht 
schaatsten.

Luck Raeck 2 kampioen
De heren van Luck Raeck, Aldert en Rijk, maakte er 
een spannende partij van en begonnen met een verlies 
van 19-21, maar kwamen weer goed terug met 21-13 
en 21-18.
De eerste mixed wedstrijd speelden Rijk en Ria, zij 
pakten de eerste set met 21-15. De tegenpartij won 
de tweede set met 20-22. De beslissende derde set 
werd weer een prooi voor Rijk en Ria, 21-15.
De tweede mixed wedstrijd was weer een partij die de 
tegenstander niet met eigen spelers kon spelen,  
dus Aldert viel in bij de tegenpartij. Voor Luck Raeck 
speelde Patrick en Inger Goos samen. Het was een 
leuke en spannende partij, maar de winst was voor de 
tegenpartij, 18-21 en 16-21
Door de winst werd Luck Raeck kampioen in de  
NJC Regio Centrum 2019-2020 Y-klasse 1.

Luck Raeck 2 - Reflex 1 5-3
Op vrijdag 24 januari was dan 
eindelijk de laatste wedstrijd van de 
najaarscompetitie voor het tweede 
team van Luck Raeck.
Het damesdubbel werd gespeeld door  
Iris Kling en Inger Goos. De dames 
gingen erg goed van start en bleven 
steeds scherp. Zij wonnen deze partij dan 
ook met 21-16 en 21-14.
De eerste heren enkel werd gespeeld 
door Rijk den Hartog. 
Rijk gaf alles wat hij had maar moest 
helaas de overwinning overlaten aan de 
tegenpartij,11-21 en 13-21.
Het eerste damesenkelspel werd 
gespeeld door Ria Rietveld, dit was een 
tactische zet. Ria had een zware start, 
maar kwam de tweede set wel weer bij. 
De tegenstander was te echter te sterk, 
4-21 en 12-21.
De tweede herenenkel werd gespeeld 
door Aldert Pol. De eerst set was echt 
heel erg spannend, maar werd door 
Aldert verloren met 23-25. De tweede 
set was Aldert sterker en won deze met 
21-18. De derde set was te veel voor de 
tegenpartij en moest deze volledig aan 
Aldert overlaten. Aldert won deze dan ook.
De tweede damesenkel werd gespeeld 
door Iris Kling. Iris speelde zeer gecon-
centreerd en dat was ook te merken in 
het spel. Ze was duidelijk sterker en 
pakte de winst met 21-14 en 21-11. 
Het herendubbel kon eigenlijk niet 
gespeeld worden, omdat er maar één 
heer van het andere team was.
Om deze wedstrijd toch te kunnen spelen 
heeft Patrick Goos zich als tegenstander 
opgeofferd.

BADMINTON
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ACTIE

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 03 februari t/m 09 februari 2020. Week 06. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

  Alle Ariel 
of Lenor  

 combineren mogelijk 

MAX. 4 
PER 
KLANT

1+1 GRATIS*

 8.78

 4.39

_

_
 24.98

12.49

12.57

13.77 8.99

Senseo 
ko�  epads 
  3 zakken à 36 stuks 

 combineren mogelijk 

 3 STUKS 

Coop roomboter 
appeltaart 
 circa 5/6 personen 

 4.29 2.1450% KORTING 
 Blonde d’Aquitaine 

runderbraadlappen 
of rundersucadelappen

 per 100 gram  

1.23

1.52  0.99

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

08-02 | MBO Rijnland Gouda open dag

Wij staan ook op de open dag van

Samen bouwen
aan jouw toekomst

Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw –

kortweg SPB – uit Waddinxveen is hét opleidingsbedrijf 

voor jonge bouwvakkers in de regio Gouda en Rijnstreek.
 Wij bieden je een uitstekende kans om te starten in de
 bouw met een opleiding met fijn en afwisselend werk, 

waarbij je een prima salaris verdient en met goede  

vooruitzichten door kan groeien in ons mooie bouwvak.

W W W . S P B - W A D D I N X V E E N . N L

Wil je je aanmelden?
Neem dan het sollicitatieformulier mee of meld je aan via onze website.

OPEN DAG SPB
WOENSDAG 12 FEBRUARI 2020   
MBO scholen uit de regio zijn ook aanwezig
Leuke activiteiten | Mogelijkheid om ‘s avonds een hapje mee te eten.

14.00 - 20.30 uur

VOORLICHTINGEN SPB
IN DE REGIO
Het SPB is dit schooljaar op veel plekken aanwezig om voorlichting te geven.

Een baan

Introductieprogramma bij SPB

Uitstekende begeleiding

Uitplaatsing bij erkend bedrijf

Salaris volgens cao bouw


	6_ijsselP01
	6_ijsselP02
	6_ijsselP03
	6_ijsselP04
	6_ijsselP05
	6_ijsselP06
	6_ijsselP07
	6_ijsselP08
	6_ijsselP09
	6_ijsselP10
	6_ijsselP11
	6_ijsselP12
	6_ijsselP13
	6_ijsselP14

