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Het Heksenfestijn in een nieuw jasje
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Optreden Muziekvereniging Concordia
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Montfoort komt in beweging
Lentemarkt Montfoort
Geslaagde onderlinge bij TURN2GETHER

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

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

Staatsbanket in Hekendorp
meer dan geslaagd
Op de foto staan bij de prinses, hofdame Karin van den Berg, Ineke Rooimans, Heleen de Groot, Richard Grootbod,
Ruud Rooimans, Jaap van Pooy, maar dan bijna onherkenbaar.

Tentoonstelling Herman de Man
door Otto Beaujon

"Heel veel mensen hadden de moeite
genomen om zich in historische
kleding te steken, de gerechten waren
stuk voor stuk uitstekend en de sfeer
was geweldig.
Kortom het staatsbanket ter ere van
Wilhelmina van Pruisen was een groot
succes, een heel bijzondere belevenis",
vertelt Richard Grootbod, een van de
organisatoren van dit banket. "
De aankleding van de tafels, de
gerechten op z'n achttiende-eeuws;
alles was in stijl."
"Naast gerechten waar je mensen eerst
even in zag prikken - zo van: en wat is
dít? - bijvoorbeeld bij een oranjegelei, een
wat blubberende bol, maar als ze het dan
geproefd hadden, hoorde je ze zeggen:
'Wow, dat is lekker'. En er was een
heerlijk romige biersoep en een pastei
waarin varkensvlees, citroenschillen,
rozijnen en bier verwerkt waren.
Een bijzondere combinatie die je in deze
eeuw niet meer ziet.
De kok, Carla Verhagen, die haar
opleiding bij de Librije heeft genoten had
het allemaal prima voor elkaar.
En ja, we hebben er ook nog een aardig
bedrag aan overgehouden voor het
groots spektakel op 14 september,
Open Monumentendag, waar we de
aanhouding van Wilhelmina van Pruisen
op een indrukwekkende manier
naspelen."

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
Ontslag?

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Inmiddels vlogen tweets van wethouder
Bob Duindam ('vanavond een wat
vriendelijker ontvangst voor Zkh' en
'opgeschept door de geheim secretaris
van Wilhelmina') en burgemeester
Pieter Verhoeve in het rond. Deze laatste
bedankte via Facebook met: "Geachte
Wilhelmina, koninklijke hoogheid, het
was schepen Bob Duindam, mijn gemalin
en ondergetekende een groot genoegen
bij uw staatsbanket te zijn. Afgelopen
zaterdagavond was een groot festijn."
En even later: "Ik kan nog niet
garanderen dat u niet opnieuw door de
Patriotten wordt gearresteerd, maar we
houden de vrijkorpsen goed in de gaten."
Hierbij doelde Verhoeve op die
14e september.

Lentemarkt Montfoort
komt er weer aan
zie pagina 13

Wethouder Bas Lont opende
woensdagavond jl. een kleine en
intieme tentoonstelling over de
Oudewaterse schrijver van
streekromans Herman de Man
(1898 - 1946) onder goedkeurend
toezicht van de drie grootste kenners
van het oeuvre en het leven van de
schrijver: (in alfabetische volgorde)
Theo Pollemans, Herman Rutten
en Gé Vaartjes.
Het trof de wethouder, zei hij in zijn
openingsrede, dat de schrijver die aan
de jodenvervolging was ontkomen zo
kort na de oorlog bij een vliegtuigongeval om het leven was gekomen.
Op zijn wens, ooit geuit aan zijn dochter,
werd hij begraven in Oudewater.
Het gemeentebestuur heeft nog niet zo
heel lang geleden besloten het graf van
de schrijver te laten restaureren, en
Gerdine van de Ven die de werkzaamheden coördineert, vertelde daar over.
Theo Pollemans verhaalde over hetgeen
Herman de Man onderscheidt van
andere schrijvers van streekromans, en
stadsdichteres Nelleke den Boer, zelf
afkomstig uit de streek, had uit de losse
mouw heel wat lokale uitdrukkingen als:
dukkels, keind, en halskop paraat.
Dat ter inleiding naar een prachtig
gedicht over de schrijver dat zij ter
plekke declameerde. Het gedicht is te
vinden op de site van het cultuurhuis:
www.cultuurhuisoudewater.nl/
stadsdichter
De tentoonstelling (op de bovenverdieping van de bibliotheek in het
Cultuurhuis) is nog te zien tot 18 mei.

Herman Rutten, Gé Vaartjes, Theo Pollemans, Bas Lont.

Oranjeverenigingen opgelet!
In De IJsselbode van woensdag 24 april
verschijnt er een speciale Oranjebijlage
Stuur jullie programma vóór donderdag 18 april
vóór 12.00 uur naar redactie@ijsselbode.nl
en wij zorgen ervoor dat dit geplaatst wordt.

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Activiteiten van KPJ Montfoort
Tentfeest

Zaterdag 13 april organiseert KPJ
Montfoort weer het jaarlijkse schuurfeest.
Hier zorgen zo’n vijftig vrijwilligers voor
een gezellige avond voor alle jeugd uit
de omgeving. Er is al maanden
voorbereiding aan vooraf gegaan om te
zorgen dat alles goed geregeld wordt.
Andere jaren was het een groot succes
en KPJ Montfoort hoopt dat het dit jaar
weer net zo gezellig wordt. Dit jaar zal
het feest gevierd worden met onder
andere DJ’s Ruthless, Feestnation en

Kicksome, dat belooft dus weer een goed
feest te worden! De toegang is vanaf
16 jaar en ID kaart is verplicht.
Het feest vindt plaats van 21.00 tot
02.00, op IJsselveld 5 te Montfoort.

Kidsspektakel

Zit je op de basisschool en heb je zin in
een super leuke middag, waarbij je kan
springen op een van de vele
springkussens, dansen op de muziek,
spelletjes spelen én je mooi kan laten
schminken?
Kom dan naar het Kidsspektakel!

KPJ Montfoort organiseert weer het
jaarlijkse Kidsspektakel voor de kinderen
uit Montfoort en de omgeving.
Hier kunnen alle kinderen van de
basisschool een middag lang allerlei
activiteiten doen. Afgelopen jaren was
dit een groot succes, dus KPJ Montfoort
hoopt dat het dit jaar weer net zo
gezellig wordt! De deelname is helemaal
gratis. Het Kidsspektakel begint om
13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
De locatie is IJsselveld 5 in Montfoort.
Van beide activiteiten is meer
informatie te vinden op de
Facebookpagina van KPJ Montfoort.

PAGINA 2

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

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

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 14: 10.00 uur Ds. H. Liefting
18.30 uur Kand. A.M. van Mourik

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. T.J. Korten

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 14: 10.00 uur Marian Verbeek
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. A. Simons
15.30 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 14: 10.00 uur Ds. T. Verhoeven
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 14: 10.00 uur Pater Herman Wijtten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 14: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. F.J.M. Veldhuizen
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Do 11: 19.00 uur Viering van vergeving
Za 13: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 14: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 14: 10.00 uur Dhr. R. Boone

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 14: 09.30 uur Ds. J. van Dijk
18.30 uur Ds. M.B. v.d. Akker

GEMEENTE OUDEWATER

Concert met
Projectkoor
Montfoort
In samenwerking met de stichting
Vrienden van Johannes de Doper
organiseert Cultureel Montfoort voor
de tweede keer een Passieconcert op
zaterdag 13 april vanaf 20.00 uur
in de RK Kerk te Montfoort.
De kerk is open vanaf 19.30 uur.
Michiel Rozendal, voor velen een
bekende Montfoortenaar, dirigeert dit
keer het koor, bestaande uit meer dan
negentig zangers uit Montfoort en regio.
Op het programma staan onder andere
delen uit ‘Stabat Mater’ en ‘Requiem’
van Karl Jenkis en het bekende
‘Ave Verum’ van zowel Edward Elgar
als Mozart. Ook delen uit het ‘Requiem’
van de Franse componist Gabriel Fauré
worden gezongen.
Daarnaast is bijvoorbeeld ook
‘The Lord’s my shepherd’ van Chilcott
ingestudeerd, alsmede werken van
Schubert, Franck en Mendelssohn,
welke dan ook ten gehore worden
gebracht.
Het koor zal muzikaal ondersteunt
worden door Wim Brands op piano/
vleugel en orgel, Dick van Vliet
dwarsfluit en violiste Anuschka Franken
zal het geheel completeren. Tevens
hebben zij hun eigen aandeel in dit
concert met een klassiek programma.
Het wordt dus een mooi concert met
mooie muziek welke goed in het
gehoor ligt. Dus al met al een prachtige
kennismaking met de klassieke muziek.
De bekende tv presentator
Wilfred Kemp zal deze avond
presenteren en de stukken toelichten.
Kaarten (inclusief koffie/thee
voorafgaan aan het concert) kunt u
reserveren via de website of bij de
ingang van de kerk vanaf 19.50 uur.

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

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld is gesloten
van maandag 22 t/m vrijdag 26 april.
Waarnemers, uitsluitend voor spoedgevallen:
Voor de letters A t/m M:
Dokters Brinkhuijsen / Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
Voor de letters N t/m Z:
Dokters Dubois / Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Zou u hier rekening mee willen houden met het oog op de herhalingsrecepten?
U kunt dit ook nalezen op onze website:

www.huisartsen.dotsch.rietveld.praktijkinfo.nl

SAMEN OP WEG

Op donderdag 11 april is de heer Bert Verver uit Reeuwijk te gast bij de
christelijke vrouwenvereniging ‘Samen op Weg’. Hij komt de dames vertellen
over zijn bijzondere reizen en laat natuurfoto’s zien die hij erbij gemaakt
heeft. U bent ook van harte welkom vanaf 19.45 uur in de ‘Schouw’ van de
PKN gereformeerde kerk in Waarder.

PAAS AANSCHUIFDINER

Bij de lente hoort natuurlijk Pasen en het SWOM Paas aanschuifdiner.
De Paasdiners worden op maandag 15 april in de Brede Vaart in Linschoten
en op donderdag 18 april in de grote zaal van het Antoniushof in Montfoort
georganiseerd. Enthousiaste gastvrouwen en barmannen staan dan weer
voor u klaar om u een gezellige avond te bezorgen.
De zaal is vanaf 17.30 uur open en om 18.00 uur wordt het diner geserveerd.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de diners via
tel: 0348-469109 of per mail: info@swomontfoort.nl

Evenementenkalender
VRIJDAG

-

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

April

19
ZATERDAG - PAASWEEKEND
20
-
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Rikken in verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’.
Aanvang 20.00 uur.

HAASTRECHT

Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten.
Start om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de
Provincialeweg (hoek Noord-Linschoterdijk Reinaldaweg); duur 2 uur. In de pauze krijgt u in het
koetshuis koffie of thee aangeboden.
Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, maar honden niet.
Vooraf aanmelden bij Yvonne Postma, 0348-432823 /
yvonnepostma45@gmail.com

LINSCHOTEN

en maandag 22 - Stadsmuseum open met o.a.
de tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1.
Gratis toegang.

OUDEWATER

Fleedwood Mac tribute: Mirage. Vanaf 20.15 uur in
Theater Concordia*. De band Mirage bestaat uit vijf
uitmuntende muzikanten, die uit liefde voor
Fleetwood Mac de gouden hits van weleer nieuw
leven inblazen. Naast het latere werk zal natuurlijk
ook de oude Fleetwood Mac zo nu en dan
voorbijkomen met prachtnummers als ‘Oh Well’,
‘Need Your Love So Bad’ en ‘Albatros’.

HAASTRECHT

MAANDAG (2E PAASDAG)

22
WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Passieconcert
The Crucifixion
Op 13 april geeft Christelijk
Regionaal Koor New Voices uit
Polsbroek, samen met solisten
Henk Stoeten en Peter van Beekum
een passieconcert in Linschoten onder
leiding van dirigent Arjan Veen.
Nederland kent een rijke traditie op het
gebied van passiemuziek. Bach natuurlijk,
maar er is door de eeuwen heen nog veel
meer indrukwekkende muziek voor de
lijdenstijd geschreven. Het koor zingt
The Crucifixion, een Engelstalige cantate
van John Stainer (1887).
Het lijdensevangelie krijgt door woord en
muziek op een indrukwekkende manier
gestalte als we Christus volgen van
Gethsemane naar Golgotha en ons
bezinnen op Zijn lijden.
Het concert is op zaterdag 13 april
om 20.00 en vindt plaats in
‘t Kruispunt, Nieuwe Zandweg 16
in Linschoten.
Kaarten zijn te verkrijgen via
0182-785872 of via de site
www.newvoices.nl

PARKINSONCAFÉ WOERDEN

Op zaterdag 13 april is er vanaf 10.00 uur Parkinson Café in
Ontmoetingscentrum Boogh, Hendriklaan 7, 3481 VR te Harmelen.
De koffie en thee staat vanaf 09.45 klaar en de toegang is gratis voor
belangstellenden uit de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden.
Op de agenda staat ‘Parkinson en Vervoer’. Wij denken hierbij dan met
name aan het jezelf ‘Verplaatsen Buitenshuis’. Deze ochtend wordt
gepresenteerd door de ergotherapeuten Francisca en Jolanda.
Zij zullen vertellen over hoe zij als ergotherapeuten te werk gaan bij een
vervoersprobleem. Daarnaast is het mogelijk om verschillende voorzieningen
uit te proberen. Van scootmobiel tot loopfiets. Ook zullen ze het openbaar
vervoer en taxi mogelijkheden aanstippen.

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

zoon van Mark en Vera Venhuis
Gruttolaan 13
3465 KK Driebruggen
Op vrijdag 29 maart 2019

DIAN

dochter van Frits en Annika Dijkstra
zusje van Noor
Dijkgraaflaan53
3421 XB Oudewater
Op zondag 31 maart 2019
LEWIS Gerwin
zoon van Ronald en Saskia Gabriëls
broertje van Jolé
Lange Burchwal 104
3421 SN Oudewater
Op dinsdag 2 april 2019
SOPHIE Elizabeth en
LUCAS Samuël
dochter en zoon van
Martin en Marlies van den Hoeven
broertje en zusje van
Julia, Sander en Ruben
Hoogeind 12
3465 HB Driebruggen

DRUKKERIJ

HAASTRECHT

Stadswandeling met een bezichtiging en bezoek
Stadhuis. Het Toeristisch Informatie Punt organiseert
vanaf 14.00 uur een stadswandeling o.l.v. een gids
met aansluitend een bezoek aan het oude stadhuis
inclusief het Stadsmuseum.
In het combiticket is een drankje in één van de
Oudewaterse horecagelegenheden inbegrepen.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

WOENSDAG

24

Op donderdag 28 maart 2019

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ WOERDEN

Woensdag 17 april is er weer een Alzheimer Café met als thema:
‘Emotionele veranderingen bij dementie’. Gastspreker is Ruby Huigsloot,
psycholoog bij Vijverhof in Harmelen. De avond begint om 19.30 uur en
eindigt om 21.00 uur en vindt plaats bij Welzijn Woerden in ‘De Langewiek’,
Molenvlietbrink 79 te Woerden.
Het Alzheimer Café is speciaal voor belangstellenden uit de gemeenten
Montfoort, Oudewater en Woerden. Belangstellenden uit andere gemeenten
zijn natuurlijk ook welkom. De toegang is gratis.
Voor meer informatie Nel Niessen, tel. 0182-580669. Ook kunt u ons
bezoeken via de website www.alzheimer-nederland.nl/regios/westelijk-utrecht

-

Kofferbakverkoop - de leukste en gezelligste markt
van Zuid- Holland. Verkoop vanuit 50-100 auto’s op
het Industrieterrein Galgoord en in de nabij gelegen
boomgaard. Mensen komen met hun 2de hands
spullen, antiek, curiosa, boeken, speelgoed, kleding
en overige huisraad. Zij verkopen dit alles tussen
10.00 uur en 15.00 uur. Je beleeft er Franse sferen,
kijken is kopen. Entree en parkeren zijn gratis.

Eettafel Amaliahof. Vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie of thee.
Opgeven en afmelden voor woensdag 17 april
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951.

HAASTRECHT

DONDERDAG

25
-

t/m zondag 28 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

Filmavond: The Guilty. Vanaf 20.15 uur in Filmtheater
Concordia*. Een meldkamer, ergens in Denemarken.
Politieofficier Asger Holm neemt vanavond de
binnenkomende 112-telefoontjes aan. Zijn dienst zit
er bijna op. Hij doet dit werk niet dagelijks, zo blijkt
al gauw. Met hoorbare desinteresse handelt hij de
meldingen af, totdat hij wordt gebeld door Iben.
De jonge vrouw is in paniek. Ze wordt gekidnapt.

HAASTRECHT

VRIJDAG

26
-

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 aanschuifdiner. Van 18.30 tot 20.30 uur
in ‘De Rank’, Verlengde Hoogstraat 26.
Samen eten, elkaar ontmoeten kan leiden tot
een beter begrip voor elkaar.
Help (nieuwe) vluchtelingen 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

ZATERDAG

27

Torenbeklimming St. Michaëlskerk o.l.v. een gids.
Aanvang: 13.30 uur, duur één uur.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*.

OUDEWATER

ZONDAG
Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

31

Country Café met Change of Key.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*.

HAASTRECHT

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater
Concordia kunt u terecht op www.concordia.nl
* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl
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Een warm welkom bij

Ik ben..
Antiek

Grenen& India-meubelen

BrocAnte

Bezinningsbijeenkomsten

in de stille week
Maandag 15 april t/m donderdag 18 april
19:30 – 20:00 uur

OUDEWATER: Grote- of St. Michaëlskerk
HEKENDORP: kerkgebouw ‘God is Liefde’

DE HELE MAAND APRIL

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

kennismakingsmenu
3-gangen voor € 29,00

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Markt Oostzijde 14 3421 AE Oudewater
06-83898441 - hexoudewater@gmail.com

en nog veel meer…

HEX BY PAUL & INGE

www.vlistbrocante.com

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

■ Storingsdiagnose

Dit voorjaar het buitenschilderwerk
van uw woning regelen?

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!

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

■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

Mark Luuring
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
T 0348-564143 M 06-22971402

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar
en hoofdzakelijk particulier bewoond

• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

Hulp in de huishouding gevraagd
voor één dagdeel per 14 dagen

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

06-34164747

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
De specialist in garage- en industriële deuren

DON FOOD & EVENTS ORGANISEERT:

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
Crawford,
Faac
r,
o
o
d
Con
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

21 APRIL 2019
12:00 - 16:00
TRADITIONELE
PAASBRUNCH
€ 22,50 P.P.
LOCATIE WEIDS
HOENKOOPSE BUURTWEG 40,
HAASTRECHT

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

INTERESSE?
RESERVEER NU JE TAFEL
EN STUUR EEN E-MAIL NAAR
INFO@DONFOODANDEVENTS.NL

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

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959

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

MEER INFO? 06 10 08 70 90

www.DONFOODANDEVENTS.NL
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Het Heksenfestijn in een
nieuw jasje

door Ellen van Leeuwen

Dit jaar is het Heksenfestijn op
zaterdag 15 juni. Een ander weekend
dan voorheen en dit keer alleen een
muzikaal feestje. Natuurlijk vindt de
organisatie het jammer dat ze vanwege een tekort aan mankracht geen tweedaags feest kunnen
organiseren. Toch heeft Ingrid van der
Wijngaard van Stichting Heksenfestijn
Oudewater weer heel veel zin in het
Heksenfestijn.
De 29e editie van het Heksenfestijn
wordt in een kleinere vorm en op een
andere datum gevierd dan gebruikelijk.
Ingrid: "Helaas zijn er te weinig
vrijwilligers om een tweedaags feest te
organiseren. Een aantal vrijwilligers kon
niet in het laatste weekend van juni.
We hebben daarom besloten het feest
twee weken naar voren te halen en op
één dag te vieren. Het tekort aan
mankracht is ook de reden waarom de
braderie dit jaar niet doorgaat."

Internationale artiest

Een andere vorm is volgens Ingrid geen
reden voor een kleiner feestje. Vanaf
16.00 uur is het gewoon weer feest op

OPGELET
ADVERTEERDERS
MONTFOOR
MONTFOORT

HAASTRECHT

de Markt. The Outlaws trappen het
muzikale festijn af, gevolgd door een
echte feestact en een goede coverband.
De avond wordt rond middernacht
afgesloten door een internationale
artiest. Ingrid is er trots op dat ze deze
artiest hebben weten te strikken.
Benieuwd naar de artiesten? Houdt de
Facebookpagina van het Heksenfestijn in
de gaten.

LOPIKERWAARD
LOPIKER
LOPIKERW
WAARD
WAARD

OUDEWATER
OUDEW
OUDEWA
ATER
ATER

KRIMPENERWAARD
KRIMPENERWAARD
KRIMPENERW
WAARD

Nog meer
voor uw
attentiewaarde
advertentie...
het spel:
...doe mee met

ken
Paaseieren zoe

Vrijwilligers

Het Heksenfestijn wordt al bijna dertig
jaar georganiseerd door een groep
bevlogen vrijwilligers. Helaas wordt het
aanbod vrijwilligers steeds kleiner. Ingrid
wil dan ook graag een oproep doen. "In
verschillende commissies, zoals de
bouwploeg of de evenementencommissie, binnen Stichting Heksenfestijn
staan we te springen om enthousiaste
vrijwilligers. Lijkt het je leuk om,
misschien wel samen met je vrienden, in
één van deze commissies toe treden?
Mail ons gerust op info@heksenfestijn.nl."
Als vrijwilliger kom je vanaf september
elke maand samen met je commissie.
Tegen de tijd dat het Heksenfestijn daar

9 APRIL 2019

is, kost het je wat meer tijd. Volgens
Ingrid is het deze tijdsinvestering dubbel
en dwars waard. "Je krijgt er fijne
contacten en misschien wel vriendschappen voor het leven voor terug.
Het is geweldig om samen een mooi
evenement neer te zetten voor
Oudewater. Het geeft energie!"

Voorbeeld:
Uit de advertenties van
Bij welke ondernemer hoort
De IJsselbode van dinsdag
bijvoorbeeld dit fragment?
16 april worden
fragmenten gehaald.
De lezer zoekt verspreid
door deMagere
hele krant varkensrollade
de juisteper
ondernemer
500 gram
bij de juiste
fragmenten.
5.49
Deze antwoorden bevatten
een letter enPER
al die
letters
500
GRAM
vormen samen een zin.

Lekker veel voord

2.

99

K COOP Heijmans
B Slagerij Ultee

Wilt u ook extra attentiewaarde
voor uw advertentie?
kilo 5.98

Voor maar e 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het spel Paaseieren zoeken!
Van dit Bloemkool
geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.
stuk
Wij hebben per
onder
andere de volgende formaten beschikbaar:
Advertentie

Paasei
Kuiken
Paashaas

= breedte x hoogte
2.29

Los tarief

1.000 mm contract*

= 85 x 50 mm

€

€

= 130 x 75 mm

€

1.

49

80,00
167,50
251,50

€

64,00
131,50
196,30

= 130 x 115 mm
€
€
Deze tarieven zijn inclusief de € 10,00 voor een Paasei
waarmee prijzen beschikbaar worden gesteld.
* De millimeters die u plaatst in onze speciale bijlagen,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Hertog Jan

Ciske: van begin tot eind boeiend,
ontroerend en grappig

Wilt u meedoen
met
krat 24 x 30
cl het spel Paaseieren zoeken?
Letmaximaal
op! Deelname
6 kratten per klant is beperkt. OP=OP
Reageer
dus snel, maar uiterlijk vóór woensdag
16.99
10 april via advertentie@ijsselbode.nl
of neem telefonisch contact met ons op: 0348-561478

10.

99

Het is niet moeilijk om één woord te
vinden om de voorstelling samen te
vatten: Geweldig!
De voorstelling is van begin tot einde ruim 2,5 uur - boeiend, ontroerend en
grappig. Geweldig, dat een groep zonder neerbuigend te zijn - amateuracteurs samen zo’n professioneel stuk

BLIK op ...
Dilemma
Het is half negen in de morgen en de zon schijnt. Dat is belangrijk,
want de zon is net opgegaan over het dak van mijn buurman en mijn
zonnepanelen, die op 1 april (geen grap) zijn geïnstalleerd, vangen de
zonnestralen op. Ik ben toegetreden tot dat deel van de bevolking dat
zijn eigen energie produceert. Wat ik nog mis is een app waarmee ik
kan volgen hoeveel energie ik nu eigenlijk produceer. Ik heb nog een
ouderwetse meter, die eigenlijk zou moeten gaan terugdraaien onder
invloed van de zonnestralen, ten teken dat ik geen energie afneem
maar in plaats daarvan teruglever aan het net. Zonder die app kan ik
alleen maar kijken naar het wieltje in de meter, dat naar rechts draait
(ik neem energie af) en in de volle zon eigenlijk naar links zou moeten
draaien (ik lever terug) en tot nu toe heb ik dat nog niet kunnen
waarnemen.
Van Stedin (de netbeheerder) krijg ik mailtjes dat ik aan een ‘slimme’
meter zou moeten. Een slimme meter is verbonden met het internet
en houdt bij hoeveel energie ik produceer. Dan hoef ik nooit meer de
meterstanden door te geven, want de energiemaatschappij weet dat
dan automatisch. Dat is wel een dilemma. Ik ben nog niet gewend aan
het idee van ‘the internet of things’. Dat mijn koelkast bijhoudt wat er
nog in ligt bijvoorbeeld, zodat ik automatisch een boodschappenlijstje
krijg voor de zaterdag. (ik ben nog van het soort dat één keer per
week boodschappen doet). De vraag rijst dan wat het internet nog
meer van mij weet. En het internet is natuurlijk een vaag begrip.
Het gaat natuurlijk om de bedrijven die van alles van mij weten via
mijn gebruik van het internet.
Ik heb al opgemerkt dat als ik één keer google op een vakantie in
Noorwegen ik via mijn facebook dagelijks advertenties krijg waarin
Noorwegen als vakantieland wordt aangeprezen. En het internet
denkt blijkbaar dat als ik belangstelling heb voor Noorwegen ook
Schotland en Ierland wel op mijn verlanglijstje zullen staan.
En één keer googelen op een vliegreis naar Bergen in dat land komt
mij op dagelijkse advertenties te staan van onze nationale
luchtvaartmaatschappij. Niet alleen van een vlucht naar Bergen,
maar naar allerlei bestemmingen in het noorden van Europa.
Terug naar die slimme meter. Ga ik die nu wel of niet laten
installeren? Hij is nu gratis, heel Europa moet er in 2021 aan,
en het is makkelijk. Ik weet het nog niet. Want voorlopig weet de
energiemaatschappij alleen dat ik minder afneem. En meer hoeven ze
eigenlijk niet te weten, toch? Overigens: mijn makkelijke moestuin is
ook weer in gebruik. De radijsjes, sla en sugarsnaps staan al boven de
grond. Wat ben ik toch lekker duurzaam bezig.
Trudie Scherpenzeel

2

7

K
www.emte.nl/ellehammer

Jong en oud

Week 14
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 31 maart t/m
zaterdag 6 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Zoals ook al duidelijk werd tijdens de
repetities; je gaat van iedereen een
beetje houden.

Weer geweldig

En dan de omlijsting. Het liveorkest,
het decor, met lichteffecten die zich
aanpassen op de gebeurtenissen in het
stuk. Ook weer geweldig!
Aan het einde van de voorstelling een

Dubbelconcerten
van Muziekhuis Oudewater en Het Cultuur Station Schoonhoven
Muziekhuis Oudewater en
Het Cultuur Station uit Schoonhoven
slaan de handen in één.
Op 12 en 13 april organiseren zij
leerlingenconcerten met talent van
eigen bodem in het Muziekhuis.
12 april kun je genieten van een
dubbelconcert van Popkoor Oudewater
en Popkoor Just Sing!
Op 13 april staan de talenten van de
Music House Band (voormalig
Jeugdorkest Oudewater) en de Vocal
Class van Muziekhuis Oudewater en de
Vocal leerlingen van Het Cultuur Station
Schoonhoven op het podium.
Kortom een te gek muzikaal weekend!
Sebastian van Zuijlen en Loes de Vos
van Muziekhuis Oudewater en
Marlou Koevoets en Evelien Isphording
van Het Cultuur Station Schoonhoven
besloten hun krachten te bundelen om
zo twee avondvullende concerten te
organiseren. "Wij hebben twee keer per
jaar een leerlingenavond in het
Muziekhuis, met kerst en vlak voor de
zomervakantie. Maar het is voor onze
leerlingen natuurlijk nog leuker als zij
vaker kunnen optreden. Om toch een
avondvullend programma te kunnen
samenstellen zo halverwege het seizoen,
besloten we samen te werken met
Marlou en Evelien van Het Cultuur
Station Schoonhoven. Zowel Marlou als

3.99

Spaar voor korting op
koffers & tassen

weten neer te zetten. Alles natuurlijk
onder de bezielende leiding van
regisseur Dennis de Groot.
In de musical Ciske de Rat wordt
het bekende verhaal van het jonge
straatschoffie Ciske de Rat en
tegelijkertijd het verhaal van de
volwassen Ciske vertelt. Een boeiend
verhaal waarin duidelijk wordt dat je je
verleden, je hele leven meedraagt.
Siep Böhmer en Koen Stekelenburg zijn
fenomenaal in hun rol als respectievelijk
de jonge en de volwassen Ciske.
Niet alleen de hoofdrollen zijn
fantastisch. Ook alle andere rollen
worden prachtig vertolkt. Om er een
paar uit te lichten; Marcel Heijmans als
meester Bruis, Christianne Terlouw als
de moeder van Ciske of de ontwapende
tante Jans door Judith Valstar.
Maar hiermee wil ik niemand te niet
doen, want iedereen speelt met volle
overtuiging zijn rol. En dat voel je.

zak 2.5 kilo

(foto’s: Robert Clercx)

door Ellen van Leeuwen

Sinds afgelopen donderdag tot en
met aankomend weekend is sporthal
de Eiber omgetoverd tot het
Ibomatheater. Maar liefst acht keer
brengt stichting Treatief producties de
musicalvoorstelling Ciske de Rat ten
tonele. Ik was bij de première op
donderdagavond!

Kruimige
aardappel

Evelien zijn ook docent hier in het
Muziekhuis, dus het idee was snel
vormgegeven. Doordat we onze krachten
bundelen kunnen we een extra
optreedmoment creëren voor de
leerlingen," aldus Sebastian Van Zuijlen.

Popkoor Oudewater en Popkoor
Just Sing!
We starten het weekend met een
swingend dubbelconcert op vrijdag 12
april vanaf 20.00 uur van Popkoor

staande ovatie, en terecht!
En samen zongen we nog één keer:
‘Ik voel me zo verdomd alleen!’
Geweldig!
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er
nog kaarten beschikbaar voor de
voorstelling van zaterdag 13 april.
Pak uw kans! Kijk op www.treatief.nl/
tickets voor beschikbare kaarten.
Ik wens u veel plezier!
Oudewater en Popkoor Just Sing! Beide
popkoren zijn twee seizoenen geleden
gestart. Nu zij repertoire hebben
opgebouwd is het tijd om dit in een
concert aan vrienden en familie te laten
horen. "Het is extra leuk dat we de
popkoren samen op kunnen laten treden
en zo echt een compleet concert kunnen
verzorgen. Daarnaast draait DJ Stevie in
de pauzes en na afloop!" vertelt Marlou
Koevoets.
Op zaterdag 13 april is het vanaf 19.00
uur de beurt aan de Music House Band,
de Vocal Class van het Muziekhuis en de
Vocal Leerlingen van Het Cultuur
Station. Samen verzorgen zij een
spetterend leerlingenconcert dat uit zijn
voegen barst van het talent!
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND

prikbord

06 53 53 68 88

aandacht voor afscheid

Corry Roest

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

&

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.

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

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

René en Henriëtte Verweij

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermey | uitvaartzorg

in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.
graag vóór 08.30 uur gebundeld langs de weg
zelf inleveren:
ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudsestraatweg 17, Oudewater
stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

FC

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

De klaverjassers van
OUDEWATER & PINKELTJE

bedanken EMTÉ HEIJMANS
voor de sponsoring
van het kaartseizoen 2018-2019

J. de Kat Begrafenisverzorging
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

Wim
Speksnijder

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Joop van Vliet B.V.

ROMMEL- &
bOEkEnMARkT

EENGEZINSWONING TE HUUR

vrijdag 12 april van 10.00 tot 15.00 uur
zaterdag 13 april van 10.00 tot 13.00 uur

PER DIRECT BESCHIKBAAR
Maandlasten: € 1000,- exl.
Adres: Westeinde 33, Waarder
Info: 0 6 - 5 7 1 0 1 3 4 7
a.zwanenburg@hotmail.com

de verkoop vindt plaats op het erf van de anna’s
Hoeve, Hoenkoopse Buurtweg 43 te oudewater.
Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto en fiets.
N.B.: Er Kunnen op deze dagen geen spullen gebracht worden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw Bets van Apeldoorn, tel. 0348-562625
of met de heer Jan Boere, tel. 0348-563268.

Zie ook: www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

Open huis zaterdag 13 april
11.00 - 14.00 uur

Hospice Oudewater

maatwerk van kasten - keukens - meubels

Hekendorperweg 2B-4
3421 VK Oudewater

www.vinkinterieurbouw.nl
0348-565353 - info@vinkinterieurbouw.nl
Populierenweg 18 - 3421 TX Oudewater

THE CRUCIFIXION
COMPOSED BY JOHN STAINER

ZATERDAG 13 APRIL 2019

Drakenfestival Oudewater op 25 mei

CRK ‘NEW VOICES‘
O.L.V. ARJAN VEEN
TENORSOLIST

HENK STOETEN
BASSOLIST

PETER PAUL VAN BEEKUM
ORGEL

GEERTEN LIEFTING
KERKGEBOUW PROTESTANTSE GEMEENTE

‘T KRUISPUNT
LINSCHOTEN
NIEUWE ZANDWEG 16

BEELD: Bradballart.com

>
Wie wil er geen wildcart winnen die
recht geeft op deelname aan het
Nederlands Kampioenschap
Drakenbootvaren op de Bosbaan in
Amsterdam? Dat is de bonus voor de
winnaars van het Oudewaterse
Drakenfestival dat op 25 mei
gehouden wordt.

Maximaal twintig teams kunnen hier aan
deelnemen en naast de genoemde
wildcart is eeuwige roem de beloning
voor de winnaars.
Op de website www.oldwaterdragons.nl
kunnen buurtteams, vriendenteams en
bedrijfsteams uit Oudewater en directe
omgeving zich aanmelden voor deelname.

Een team bestaat uit 14 tot 18
peddelaars en een trommelaar met een
gemiddelde conditie en gevoel voor ritme.
Voor een bedrag van 300 euro kunnen
de groepen gebruik maken van een
originele Drakenboot voorzien van
peddels en er is een ervaren stuurman
aan boord. Om het varen met een
dergelijk vaartuig onder de knie te

AANVANG: 20:00 UUR
KERK OPEN: 19:30 UUR

ENTREEKAARTEN

€10

KERK: € 10,00
ENTREE
VOORVERKOOP € 8,50 00
,
KAART
TELEFONISCHE RESERVERING: 0348 - 44 59 43
E-MAIL: info@newvoices.nl

€ 8 in de voorverkoop (website)

WWW.NEWVOICES.NL

krijgen, en de conditie enigszins
op te vijzelen, worden twee clinics
georganiseerd.
Extra trainingen zijn tegen vergoeding
NV | Entreekaart 13.4.2019.indd 1
te regelen. De wedstrijden worden
gehouden op de Hollandse IJssel.
Ook een mail naar secretaris@oldwaterdragons.nl geldt als bewijs van
inschrijving. Maar bedenk; vol is vol.

WWW.NEWVOICES.NL

De IJsselbode
nu ook op je iPad

maandag maart 19 13 11:15

www.ijsselbode.nl
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Onderzoek naar rookverspreiding
in de Schuylenburcht

Van maandag 24 juni tot en met zaterdag 6 juli gebruikt de
brandweer het voormalige woon-zorgcentrum Schuylenburcht
voor praktijkonderzoek naar rookverspreiding bij brand. Bent
u in die weken in de buurt van het pand aan de Hekendorperweg,
dan ziet u mogelijk wat bedrijvigheid rondom het pand.
En wellicht ziet of ruikt u af en toe wat lichte rook.
De brandweer doet dit onderzoek,
omdat bij branden in woon-zorggebouwen rook steeds vaker het
grootste probleem is. Bewoners
lopen hierdoor gevaar en moeten
worden geëvacueerd. In januari
gebeurde dit nog bij een brand in
een serviceflat in Soest en afgelopen
juli bij een brand in een woonzorgcentrum in Breukelen.

Maatschappelijk belang

De gemeente Oudewater werkt
graag mee aan het onderzoek
vanwege het grote maatschappelijke
belang. Het onderzoek zal nationaal
en internationaal bijdragen aan een
veiliger woonomgeving en ervoor
zorgen dat er minder slachtoffers
zijn bij brand.

Samenwerking

De brandweer voert de praktijkexperimenten uit in nauwe samenwerking met de gemeente Oudewater,
Veiligheidsregio Utrecht en woningcorporatie De Woningraat, eigenaar
van Schuylenburcht.

Meer informatie in juni

De testen vinden plaats van
maandag 24 juni tot en met vrijdag
28 juni en van maandag 1 juli tot en
met zaterdag 6 juli 2019, tijdens
werkuren. In de loop van juni vindt u
op onze website en Facebookpagina meer informatie over het
onderzoek. De direct omwonenden
ontvangen een brief met daarin
nadere informatie.

Milieustraat
dicht op
zaterdag
27 april 2019
Op zaterdag 27 april
is het Koningsdag.
Dan is het milieustation
op het stadserf gesloten.

Ingekomen aanvragen /
meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
Oudewater
• Hoenkoopse Buurtweg 39
het plaatsen van een
kleine windmolen,

Ingediend op: 26-03-2019,
dossiernummer: OLO4305025

• Papenhoeflaan 86
het aanbouwen aan de
achtergevel

Ingediend op: 26-03-2019,
dossiernummer: OLO4306259

• Ruige Weide 43
het plaatsen van
kleine windmolens

ingediend op: 27-03-2019,
dossiernummer: OLO4307797

Papekop
• Papekopperstraatweg 28
het graven van een sloot

Ingediend op: 28-03-2019,
dossiernummer: OLO4309857

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, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

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

Verkeersbesluit
Aanleg elektrische laadpaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
hebben besloten om een elektrische laadpaal voor de
openbare ruimte aan te leggen ter hoogte van De Garen 44.
Wilt u het besluit inzien? Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt van 11 april 2019 tot 23 mei 2019
ter inzage. Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes
weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen.
Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.

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

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
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Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
APV / Bijzondere wetten
• Binnenstad, Oudewater
het organiseren van het
Heksenfestijn 15 juni 2019
Ingediend op: 27-03-2019,
dossiernummer: 1921450

• Binnenstad, Oudewater
het organiseren van Heksen in
Touw jaarmarkt 29 juni 2019
Ingediend op: 28-03-2019,
dossiernummer: 1921454

• Wegen binnenstad, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de Heksen in Touw jaarmarkt
29 juni 2019
Ingediend op: 28-03-2019,
dossiernummer: 1921455

Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 21
het organiseren van de
Campina Open Boerderijdag
op 10 juni 2019
Ingediend op: 21-03-2019,
dossiernummer: 1921417

• Ruige Weide 39
het herbouwen van een schuur,
besluit verleend op 01-04-2019,
dossiernummer: OLO4175805

• Elzenweg 12
het wijzigen van een
fietsenstalling

Besluit verleend op 26-03-2019,
dossiernummer: OLO4273181

• De Meent 4
het verbouwen van een woning,
Besluit: beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4056707

APV / Bijzondere wetten
• deel Biezenwal
het organiseren van een buurt
straatfeest op 15 juni 2019
Besluit: melding geaccepteerd
op 28-03-2019,
dossiernummer: 1921413

• Biezenwal, Lefébureplein en
Biezenstraat
het afsluiten van de weg tijdens
het burenfeest op 15 juni 2019
Besluit verleend op 28-03-2019,
dossiernummer: 1920917

Agenda
• Raadsinformatiebijeenkomst ‘Veiligheid in gezinnen’
dinsdag 16 april om 20.00 uur in het Muziekhuis, Kapellestraat 39
• Raadsvergadering
donderdag 18 april om 20.00 uur in het stadhuis, Visbrug 1
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders
dinsdag 23 april van 14.00-15.00 uur, stadskantoor Waardsedijk 219.
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) of stuur een mail naar
bestuurssecretariaat@oudewater.nl
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 9 april 2019

Hospice Oudewater leeft

"Hoewel het nog niet helemaal zeker is hoe en waar het Hospice Oudewater de
komende jaren verblijft, is het hospice, sinds de start van drie jaar geleden, niet
meer weg te denken uit Oudewater", vat Arie Breur, voorzitter van het bestuur
hun verhaal kernachtig samen. "De politiek steunt ons en, minstens zo belangrijk,
de hele bevolking van Oudewater werkt mee!"
Ria Pollemans, voorzitter van de Vrienden van het Hospice Oudewater, vult aan:
"De ruim dertig collectanten hoefden vorig jaar geen enkele keer uit te leggen
wat het hospice was; dat zegt wel wat over de bekendheid die we in drie jaar
opgebouwd hebben. We hopen op nog wat collectanten erbij en minstens net
zo'n mooi bedrag als we vorig jaar ophaalden. Want ook die financiële steun
hebben we wel nodig!" De collecte vindt plaats van 21 tot 27 april 2019.
Dat die toekomst nog onzeker is heeft te
maken met de locatie in het gebouw van
de voormalige Schuylenburcht.
Breur: "Na een gesprek met de
Woningraat bleken er twee opties over:
hier blijven, totdat er plaats is in dat deel
van Plan Schuylenburcht dat dan
gebouwd is, of ons tijdelijk elders
vestigen, wellicht in tijdelijke units."
Het blijkt dat beide opties veel geld
kosten - "Ik hoop dat mensen daarom
ruimhartig geven", zegt de voorzitter
tussendoor - maar ook dat er naast de
financiële nog meer nadelen aan de twee
mogelijkheden kleven. Aad de Greef,
penningmeester van Hospice Oudewater
legt uit dat blijven misschien wel heel veel
overlast kan betekenen, terwijl voorzitter
Arie Breur het nadeel van twee maal
verhuizen benadrukt. Over dit lastige
dilemma is binnen het bestuur al vaker
gesproken.
En hoewel de voorkeur van de
Woningraat uitgaat naar een tijdelijk

verblijf elders - want dan kunnen ze alles
slopen en iets nieuws gaan bouwen gaat er van het bestuur van het Hospice
Oudewater een lichte voorkeur uit naar
blijven. "We ondervinden dan wel hinder
van sloop- en bouwwerkzaamheden",
gaat voorzitter Breur verder, "maar we
hoeven dan niet twee keer te verhuizen
en het is uiteindelijk goedkoper."
Breur geeft aan dat het hospice in
Oudewater wellicht tijdelijk, en in goed
overleg met naburige hospices, even kan
worden stilgelegd. Binnenkort heeft hij
een gesprek met wethouder Walther Kok
waar hij de vraag neer zal leggen of zij
misschien enig soelaas kunnen bieden.
Hij benadrukt overigens dat de samenwerking met gemeente en Woningraat
optimaal is, maar dat dit een, zeker
financieel, lastig verhaal blijft. "Trek de
beurs, en help ons door deze periode
heen", roept hij gevers via De IJsselbode
op en benadrukt daarmee zijn vraag
opnieuw het hospice actief te steunen.

door Aad Kuiper

Trek de beurs!

Maar het bestuur is optimistisch, maakt
Arie Breur duidelijk: "Het hospice is niet
meer weg te denken uit Oudewater.
De politiek steunt ons, de gemeente en
de Woningraat steunen ons en de hele
bevolking van Oudewater steunt ons. Je
hoort steeds vaker dat iemand bij een
feestje zegt: 'Ik hoef geen cadeau, geef
het maar aan het hospice'." Waaraan
Aad de Greef toevoegt: "Je ziet hoe het
leeft in Oudewater. De bezettingsgraad is
hoog, maar heel af en toe niemand, is
voor de vrijwilligers ook wel eens prettig;
even rust". Er blijken zo'n vijftig

V.l.n.r.: penningmeester Aad de Greef,
Ria Pollemans en voorzitter Arie Breur.
vrijwilligers actief in het hospice voor
mensen voor wie dit opvanghuis meestal
een eindstation is. Omdat mensen dat
ook wel weten, stellen ze hun komst vaak
lang uit en verzuchten dan na aankomst:
"Was ik hier maar eerder gekomen".
Heel soms is er iemand in het hospice
toch weer zodanig opgeknapt dat hij/zij
het weer gewoon kan verlaten. Dat komt
ongetwijfeld mede door de goede zorg
die de vrijwilligers, waaronder dertig
zorgvrijwilligers, de gasten bieden.
Ria Pollemans licht toe dat ze het
probleem van geen contant geld meer in

huis hebben bij de collecte hebben
opgelost door een kaartje met het
bankrekeningnummer af te geven of dat
in de bus te doen wanneer er iemand
niet thuis is: "Daar wordt gelukkig heel
veel gebruik van gemaakt!"
De vorig keer kwam iemand, die zo gauw
geen kleingeld kon vinden me achterop
fietsen om al het geld dat hij in huis nog
gevonden had bij mij te brengen; mooi
toch! Allerlei donaties krijgen we binnen:
van bedrijven, van gasten op een feestje daar hebben we trouwens een mooie box
voor te leen - en ook af en toe nog
anonieme giften. We willen iedereen die
heeft gegeven, nu dat via De IJsselbode
kan, enorm bedanken voor al die aardige
giften."
"We ontplooien ook activiteiten om geld
in te zamelen; dit jaar gaan we
bijvoorbeeld een High Tea organiseren."
Aad de Greef is, als penningmeester, heel
tevreden over de bedragen die gemeente
en VWS (ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport) het hospice toekennen:
"Maar dat allemaal is absoluut niet
kostendekkend; dus hopen we op een
goed resultaat bij de collecte." En dan
sluit Arie Breur af met een optimistische
volkswijsheid: "Als er in Oudewater iets
moet gebeuren, dan gebeurt het ook!"
Voor degenen die zich als collectant aan
willen melden: A. Boere, tel. 56 38 11,
daboereaa@planet.nl, Papenhoeflaan 128.
En wie niet kan wachten om een
financiële bijdrage te leveren: stichting
Vrienden van Hospice Oudewater,
t.a.v. dhr. H. Dionisius, banknummer
NL71 RABO 0304 0418 82
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Benefietdiner Keniaproject
brengt 5.000 euro op

Afgelopen dinsdag 2 april hebben
240 personen gedineerd bij de
Oudewaterse restaurants Abrona,
HEX, 3Keuken&Bar en Lumière.
Samen met deze restaurants
organiseerde de Oudewaterse
stichting Keniaproject van Teus en
Leny Bos voor de vierde keer haar
jaarlijkse benefietdiner.
Er werd een heerlijk driegangendiner
aangeboden voor de prijs van 35 euro.
Hiervan wordt 20 euro afgedragen ten
behoeve van het Huruma Kindertehuis in
Eldoret Kenia. Inclusief extra ontvangen
giften leverde dit in totaal het fantastische
bedrag van ruim 5.000 euro op.
Geld dat hard nodig is voor de lopende
exploitatie van het kindertehuis en ook
voor de realisatie van projecten gericht
op meer zelfredzaamheid.
Het kindertehuis vangt momenteel
61 kinderen in de leeftijd van
3 tot 18 jaar op.
Het bestuur van het Keniaproject is
zeer ingenomen dat met name de
Oudewaterse bevolking weer in zo’n
grote getale is komen dineren ten
behoeve van het kindertehuis.
Ook de belangeloze deelname van
de vier Oudewaterse restaurants is
natuurlijk fantastisch.
Voor verdere informatie over het
Keniaproject zie www.kenia-project.nl

Opening interessante tijdelijke
tentoonstelling Touwmuseum

door Aad Kuiper
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Jessica Donker,
stemtherapeut

Ze woont al zo'n tien jaar in Oudewater en een flink aantal mensen uit
Oudewater en omgeving zal inmiddels haar hulp ingeroepen hebben,
terwijl andere wellicht nog nooit van haar gehoord hebben.
Maar omdat het op 16 april de 'Wereld Dag van de Stem' is en Jessica als
stemtherapeut en de stem voor veel mensen in werk of privé belangrijk is,
staan we er graag even bij stil.
Vanuit Rotterdam en via Lopik is Jessica
Donker in Oudewater terecht gekomen.
Ze blijkt logopedist, psychosociaal
therapeut en yoga- en meditatiedocent,
maar het liefst combineert ze technieken
vanuit deze disciplines om als
stemtherapeut mensen te helpen die
problemen met hun stem ervaren.
"Er komen hier bijvoorbeeld
leerkrachten die aan het eind van de dag
vaak keelpijn hebben, mensen die het
gevoel hebben dat 'er iets zit' in keel of
hoog in de borst of zelf ontdekken of
van anderen te horen kregen dat hun
stem heel schel of juist erg nasaal
klinkt", vertelt Jessica, die inmiddels heel
wat mensen met stemproblemen heeft
geholpen. Hoewel ze alle andere
technieken ook nog steeds toepast,
vindt ze, wat ze nu als stemtherapeut
doet, heel belangrijk. "Praten lijkt zo
'vanzelfsprekend'", legt ze uit, "maar dat
geldt niet voor iedereen en niet voor
altijd." Stemtherapie valt onder gezondheidszorg en 'voorkomen blijft altijd
beter dan genezen' is ook hier van
toepassing: "Stemhygiëne is belangrijk;
veel kuchen of het schrapen van de keel
kunnen op termijn problemen geven."
"Neem het serieus; stemproblemen zijn
aan de buitenkant niet echt zichtbaar",
voegt Jessica eraan toe.

door Aad Kuiper

Op de 'Wereld Dag van de Stem', op
16 april dus, kunnen mensen, die iets
meer over hun stem(problemen) willen
weten, tegen een sterk gereduceerd
tarief, eens over hun stemgebruik
komen praten. Vul dan even het
contactformulier op de website van
Jessica Donker in: www.stemwijze.nl

Moderne vossenjacht:
'Zoek de Inbreker!'

De overhandiging van de luchtfoto
door Erik van Broekhuizen,
Pieter Modderman en Averien Knol
(foto Jaap de Wit).
Averien Knol, directeur van het
Touwmuseum, vertelde in haar
openingswoord bij de aftrap van de
tijdelijke kleinschalige tentoonstelling
'Staal versus touw' dat het vier jaar
aan voorbereidingstijd kostte om
deze expositie in het Touwmuseum
gerealiseerd te krijgen.
Pieter Modderman, vertegenwoordiger
van de Hendrik Veder Group, waar
Touwfabriek G. van der Lee sinds 2013
een dochteronderneming van is, zei
voorheen altijd tegen klanten dat ze dit
werk al sinds 1800 doen, maar sinds
2013 maakt hij daar 1545 van:
"In 1545 was touw de hoofdzaak, daarna
volgde staal als tussenstop en nu is
Dyneema, een supersterke kunststofvezel
op basis van polyetheen, eigenlijk het
belangrijkst." Maar de tentoonstelling

BoerenLandFair
in Waarder

Op 13 april zal de grote
BoerenLandFair plaats vinden
op de kaasboerderij aan de
Groendijck 59A te Waarder.
Al enige jaren is dit een groot succes
met duizenden bezoekers.
Dit jaar zullen, bij goed weer, de koeien
weer voor de eerste keer naar buiten
gaan en dat belooft weer een heel
spektakel te worden.
Naast de vrolijke koeien- en ook
kalfjesdans, is de kaasmakerij te zien,
zijn er lammetjes, geitjes en konijntjes.
Op de kaasboerderij is biest te
verkrijgen. Ook kunt u in de stallen
kijken en is er een heus plein met heel
veel aaibare kleine/jonge dieren.

Markt

'Staal versus touw' maakt het geheel niet
nog ingewikkelder dan het voor de leek
al is: een instructief filmpje, prachtige
foto's en verhelderende teksten, waarin
staal en touw met elkaar vergeleken
worden.
Knol liet weten dat ze blij was met deze
tentoonstelling. Modderman vertelde dat
de fabricage van staalkabels niet
wezenlijk verschilde met het maken van
kabels op basis van touw. Het filmpje en
een kleine machine verduidelijken dat
beeld.
"We zijn blij dat de Touwfabriek nu deel
uitmaakt van de Hendrik Veder Group."
En Saskia van der Lee toonde zich,
hoewel ze officieel niet echt meer iets
met de Touwfabriek te maken heeft, nog
erg blij dat het bedrijf, dat honderden
jaren aan haar familie had toebehoord,

bij een ander familiebedrijf terecht was
gekomen. "Zij komen natuurlijk nog
maar pas kijken", grapte ze, maar ging
daarna weer in volle ernst verder.
"Wij verkochten ons bedrijf in 2013 aan
de Hendrik Veder Group, omdat wij een
zinvolle aanvulling op hun productie
zouden kunnen zijn: wij maakten touw en
zij staalkabels en dyneema. We hadden
geen betere partner kunnen vinden!
Zeker ook", voegde ze eraan toe, "omdat
zij het Touwmuseum wilden sponsoren.
En van die gelden kunnen we leuke extra
dingen realiseren."
Gedrieënlijk knipten ze geen touw, geen
staalkabel en geen dyneema, maar een
lint door, om de tentoonstelling officieel
te openen. Als dank kreeg de Hendrik
Veder Group een prachtige luchtfoto van
hun eigen bedrijf.

Woensdagavond 17 april mag heel
Oudewater deelnemen aan een spel
waarbij het gaat om de rol die social
media kunnen spelen bij het werk
van de politie.
Anders gezegd: hoe je via
bijvoorbeeld een buurtpreventie-app
de politie kunt helpen bij het
opsporen van verdachten.
Om mee te kunnen spelen heb je een
smartphone nodig, en moet je je van
tevoren aanmelden via boefindewijk@
oudewater.nl. Kinderen onder de
18 mogen meedoen onder begeleiding
van een volwassene, en volwassenen
mogen zich laten assisteren door hun
kinderen.
Plaats van actie is de brandweerkazerne
aan de Westsingel. Om 19.00 uur
precies geven de wijkagenten uitleg, en
dan worden er drie spelrondes gespeeld,
waarbij het er om gaat de boef te
vinden. Gebruik daarbij je eigen ogen en
oren. Van de politie krijg je aanwijzingen
over de plaats waar de boef zich
verstopt heeft. De aanwijzingen zullen
hoofdzakelijk gegeven worden via
Twitter en Instagram en via de
WhatsApp Buurtpreventiegroepen.
Door samenwerking kun je dan de boef
lokaliseren en de politie helpen hem te
vangen. Rond 21.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Deelname is gratis.
De afgelopen weken heeft de politie al
voorbereidend werk gedaan bij de

Kaas uit Oudewater smaakt
De Bond van Boerderij
Zuivelbereiders reikt ieder jaar de
Cum Laude Awards uit voor de
lekkerste kaas die gemaakt wordt op
de boerderij. Dit jaar zijn er maar
liefst drie winnaars in de gemeente
Oudewater. Kaasboerderij Cromwijk
en geitenboerderij Sik & Blaar uit
Papekop en De Vliethoeve uit
Snelrewaard.
Deelnemende kazen uit heel Nederland
worden door een kaaskeurmeester
gekeurd op uiterlijk, smeuïgheid,
doorsnede en natuurlijk geur en smaak.
De hoogst scorende kazen worden
nog eens beoordeeld op geur en smaak
door een panel van journalisten,

koks en vinologen. Dit panel kiest de
uiteindelijke winnaars.

Verrassing

Voor Cor en Alie Cromwijk was het
een volslagen verrassing dat ze een
award wonnen. Op aandringen van de
groothandel waar hun volvette
komijnekaas verkocht wordt waren zij
naar de uitreiking gekomen.
Cor: “Het is altijd een heel gezellige
avond, je spreekt allerlei collega’s.
En ineens werden we naar het podium
geroepen om de award in ontvangst te
nemen. Dat is hartstikke leuk natuurlijk!”
Het geheim van de winnende
komijnekaas? “Komijnkruiden zijn

groepen 7 en 8 van de Jozefschool en
Klavertje Vier (andere scholen volgen),
bij FC Oudewater en via de Yellowbellies.
In de supermarkten en in de wijken heb
je vast al wel de poster 'Boef in de wijk'
zien hangen. De politie raadt alle
deelnemers aan hun vast te volgen op
Twitter @PolitieOW
en Instagram @wijkagent_Oudewater
Dit spel wordt georganiseerd door
gemeente, politie en brandweer
die hun brandweerpost ter beschikking
hebben gesteld.

door Ellen van Leeuwen

zwaarder dan de kaas. Je krijgt snel
ontmenging van de kruiden. Het is echt
handwerk om de goede verhouding te
krijgen. Al jaren doe ik dat samen met
mijn vrouw. Ondertussen weten we goed
hoe dat moet.”
Ook op geitenboerderij Sik & Blaar is
het feest. Met hun boerengeitenkaas
hebben ze een award binnengesleept.
Volgens Harriët Vlooswijk van Sik &
Blaar is het vooral de liefde voor de
dieren en de kaas die zorgt voor lekkere
kaas. “We hebben echt schik in het
maken van kaas. We maken het vier tot
vijf keer per week. Dan weet je wel hoe
het moet. En onze geiten eten natuurlijk
het gras uit de Papekopse polder!”

Smeuïge kaas

Volgens Mathilde van Vliet van
De Vliethoeve draait het bij het maken
van goede kaas om het totaalplaatje.
“We verzorgen onze koeien met liefde
en we hebben goede melk. Daarnaast is
regelmaat en hygiëne heel belangrijk!”
Het juryoordeel van de belegen
boerenkaas van De Vliethoeve luidde:
‘gaaf, heel smedig, heerlijk romig en
met een zachte nasmaak’.
De winnende kazen kunt u kopen op de
boerderijwinkels van de betreffende
boerderijen. De belegen boerenkaas van
De Vliethoeve is ook verkrijgbaar bij
EMTÉ/COOP Heijmans in Oudewater.

Naast de koeiendans is er een
uitgebreid programma op de deel.
De uitgebreide markt biedt allerlei
kraampjes met streekproducten,
brocante, cadeauartikelen en lifestyle.
Voor de lekkere trek zijn er voldoende
kraampjes met lekkere hapjes en
drankjes en pannenkoeken.

Speciale activiteiten

Deze dag kan er op een kameel of met
Quads gereden worden. Ook kan men
zelf met een echte kraan werken.
De brandweer is aanwezig en geeft
deze dag diverse demonstraties.
Voor de kinderen zijn er trampolines,
een speelplein en natuurlijke de
lammetjes en kleine huisdieren en nog
veel meer.
Raadzaam is om vooraf de activiteiten
te bekijken op www.boerenlandfairwaarder.nl of op www.facebook.com/
boerenlandfairwaarder

De familie Vlooswijk uit Papekop.

De familie van Vliet uit Snelrewaard.

De familie Cromwijk uit Papekop.
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Rond het GASPLEIN
deel 3:

9 APRIL 2019
door Wout van Kouwen

De Kaasmarkt

In onze serie over Het Gasplein volgt hier deel 3: De Kaasmarkt.
Sinds 1326 is er steeds op maandagmorgen een kaasmarkt
geweest in Oudewater. In de 19de en 20ste eeuw werd die markt
gehouden op De Markt midden in het stadje.
Door gebrek aan ruimte op die Markt verhuisde de kaasmarkt in
1929 naar het Gasplein. Dat moest daarvoor wel eerst
geëgaliseerd worden met zand en vervolgens worden bestraat.
Een kostenpost voor de gemeente van f. 7000,-.

Opening van de kaasmarkt op het Gasplein

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

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer geweest op de Mariaschool.
Hij wist zijn leerlingen altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik,
maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

De waag van Van den Hoogen
op het Gasplein.
V.l.n.r. zien we Gijs van den Hoogen
als weger, kaashandelaar Toon
Kasbergen, Bertus van den Hoogen,
Gert van Schaik, ?,
en Dirk de Groot.

karren deskundig. Hij werd betikt,
beklopt en soms geproefd (monsters
namen ze met een kaasboortje) door
de aspirant-kopers tot er, na het
nodige handjeklap, een overdracht
tot stand kwam.

Wegen
Maar op 29 juli 1929 is het dan
eindelijk zover. Om de officiële
opening extra glans te geven, trok
om 9 uur de fanfare ‘Concordia’
vrolijke deuntjes spelend naar het
nieuwe terrein waar de plechtigheid
zou plaatsvinden.
Het weer zat bepaald niet mee.
Het regende dan ook flink toen
burgemeester van Doorninck op een
provisorisch podium klom om zijn
openingstoespraak te houden.
Naast hem stond gemeenteontvanger
De Leeuw met een paraplu om er
voor te zorgen dat de burgemeester
zo min mogelijk last had van de
gestaag vallende regen. Na de
toespraak moesten de inmiddels
doornatte boeren en kaaskopers
ook nog luisteren naar de heer IJf
als vertegenwoordiger van de
Oudewaterse afdeling van de
Hollandse Maatschappij van Landbouw
en de heer de Mol uit Gouda.
Tenslotte opende de burgemeester de
Kaasmarkt officieel door de bel te
luiden. De eerste handel op het
Gasplein kon beginnen.
De notabelen trokken zich, onder
begeleiding van de fanfare, terug in
café De Doelen in de Kapellestraat,
waar ook nog door enkele
handelaren het woord werd gevoerd
om tenslotte de plechtigheid af te
sluiten met een pittige feestdronk.

Prijzen

Om de heugelijke dag extra glans te
geven, had men besloten de nodige
prijzen uit te reiken:
A.Vendrig te Linschoten:
de zwaarste partij kaas aangeleverd
(663 kilo, 93 kazen).
De langste aanvoerder van kaas:
P. v.d. Linden jr. uit Haastrecht
(2,02½ m)
De kleinste aanvoerder van kaas:
J. de Wit uit Oudewater (1,54 m.)
De zwaarste aanvoerder van kaas:
L. Verlaan uit Montfoort (218,5 kg)

De lichtste aanvoerder van kaas:
W.Stuij uit Kelichem (56 kg)
Ten slotte werd een prijs toegekend
aan de kaaskoper H. Scheer uit
Schoonhoven, die het grootste aantal
partijen kaas n.l. 28 op de markt
had opgekocht.

Honderden kaasbrikken
uit de wijde omgeving

Aan de plaatsnamen achter de
prijswinnaars is al duidelijk op te
maken dat de kaasboeren uit de verre
omtrek naar Oudewater kwamen.
In 1933 bijvoorbeeld werd maar
liefst 583.200 kg kaas aangevoerd.
Dat moet toch wel een heel spektakel
zijn geweest. Zo kwamen rond de
200 wagens in de vroege maandagmorgen van verschillende kanten ons
stadje binnengereden richting Gasplein.
De boer fier op
de bok met
meestal een
zoon bij zich.
Daar werd hij
opgewacht door
de marktmeester
die hem een
plaats aanwees
en marktgeld
inde.
Daarna werd
uitgespannen en
het paard naar
de tijdelijke stal
gebracht.
Het was dan ook even spitsuur tussen
8 en 9 bij Van den Hoogen in de
Nieuwstraat. Als dat achter de rug
was, pakte de boer even zijn rust,
want de tocht met de wagen was
dikwijls lang. Om kwart over negen
werd de bel geluid en kon de handel
beginnen die tot 11 uur zou duren.
Een gezellige bedrijvigheid begon.
Zo lang de handel duurde, bleef de
kaas op de wagen liggen.
De kaashandelaren liepen rond en
keurden de kaas bij de verschillende

De langste, de dikste en de kleinste hier geanimeerd bij elkaar.
We zien Jacob de Wit op beide foto’s. Hij was geboren in 1860 en had een
stadsboerderij aan de Leeuweringerstraat. Zijn zoon Willem zou later naast de
stadsboerderij een melkzaak beginnen. De stadsboerderij werd in eerste
instantie de slachtplaats van Jan Kraan en Lunenburg en daarna kwam
supermarkt De Golff erin; nu is kledingwinkel terStal er gevestigd.

Nadat de boer zijn kaas verkocht
had, ging hij het afleveren aan het
pakhuis van de handelaar die zijn
partij gekocht had.
Oudewaterse kaashandelaren uit die
tijd waren Kasbergen op de Donkere
Gaard en Verkleij vanaf 1936 op de
Oost IJsselkade.
Bij de handelaar werd het gewicht van
de partij vastgesteld. Dat gebeurde op
zijn waag.
Kasbergen had bijvoorbeeld bij zijn
pakhuis een verplaatsbare stalen
driepoot staan met twee grote
weegschalen, net zoals nu nog in de
Heksenwaag. Maar veel handelaren
kwamen van buiten Oudewater.
Zij gingen naar particuliere
waaghouders om hun aangekochte
kaas te laten wegen. Die particuliere
waaghouders hadden het wegen van
de kaas als een nevenberoep.
Zo ook Gijs van den Hoogen.
Hij beheerde vanaf de opening van
de kaasmarkt in 1929 op het
Gasplein daar een waaggebouw.
Gijs was in vaste dienst op de
Zuivelfabriek de V.Z. die ook op het
Gasplein stond. Maar ‘s maandags
verdiende hij een centje bij door het
wegen van de nodige partijen kaas.
Als loon voor het wegen ontving de
waaghouder een vastgesteld
‘waaggeld’ per partij kaas.
Nadat de kaas gewogen was, en
daarmee het gewicht van de partij
vaststond, kon de handelaar
afrekenen met de boer.
In die tijd werd alles contant gedaan.
De handelaren droegen een grote
portefeuille die met een ketting aan
hun nek hing. Bij dat afrekenen werd
menig borreltje gedronken, vooral

citroen, oude jenever en brandewijn
met elixer. Het kwam dan ook goed
uit dat naast de waag Bertus van den
Hoogen een klein cafeetje op het
Gasplein had.

De Markt wordt toch niet
helemaal losgelaten

Zeven jaar na de in gebruikstelling
van de nieuwe kaasmarkt op het
Gasplein kwam er een verzoek van
de veehouders en kaashandelaren bij
de gemeente binnen om in de
wintermaanden de kaasmarkt weer te
verplaatsen naar De Markt.
De aanvoer is in die tijd gering en op
Het Gasplein had men weinig
beschutting tegen de koude wind.
Het verzoek wordt toegekend, maar
men moest wel gebruik blijven maken
van de waag van Van den Hoogen.
Na de Tweede Wereldoorlog liep de
kaasmarkt snel terug. In het overzicht
van 1949 over de aangevoerde kaas
kwam Oudewater uit op 964 wagens
(gemiddeld nog geen 20 per week).
Ter vergelijking: Bodegraven 6331,
Gouda 8266 en Woerden 8277.
In de zomer van 1952 werden er op
maandag soms nog wel 10 partijen

aangeleverd, maar er waren ook
maandagen van 2 of 3 partijen bij.
Daarom werd in 1955 besloten de
stekker eruit te trekken en kwam er
een einde aan de eeuwenoude
kaasmarkt op maandag in
Oudewater.
Bronnen:
‘Oude Waarden’ nummer26,
‘Ach ja, zo was Oudewater’ door Theo Pollemans,
Wijnie Kwakernaak van Oudenallen,
GVO Jaarboek 1997 Bedrijvigheid toen,
‘Een eeuw kaaskoppen’ door Rob van Drie e.a.,
‘Kaas uit het Hart’, door Jos van Riet,
Cor van der Klis †, Jaap de Wit, RHC Rijnstreek.

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.

Om plaats te winnen, werden de paarden in de uitspanning van de omliggende cafés gestald.
Op de foto de uitspanning in de Nieuwstraat van het café van Teunis van den Hoogen (‘De Kromme Deur’ oftewel
‘De Posthoorn’) op de hoek bij de Havenstraat. V.l.n.r. Teunis v.d. Hoogen, J. van Kats sr., P. Boere en J. van Kats jr.
Ook café Tante Pietje op het Arminiusplein had zo’n uitspanning. Dat is op de gevel nog steeds te lezen.
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‘Is Haastrecht een stadje?’

De Historische Vereniging Haastrecht belegt op donderdag 11 april haar
Algemene Ledenvergadering in Cultureel Centrum Concordia te Haastrecht.
Deze vergadering begint om 19.30 uur voor de leden. Vanaf 20.30 uur volgt,
ook voor niet-leden, de lezing: ‘Is Haastrecht een stadje?’.
Wel een fraai stadhuis met een
gemeentewapen met daarop naar het
lijkt een stadspoort. Maar waar waren de
muren dan? Is het nu wel of geen stadje?
In de lezing kunt u daar waarschijnlijk het
antwoord op te krijgen.

René Kappers

De presentator René Kappers is een
kenner op het gebied van stadsrechten.
Die bepaalden of je je wel of geen stad
mocht noemen. Hoe werden die
verkregen en wat betekenden ze.

Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan
naar de stadsrechten die zijn verleend in
de Krimpenerwaard; aan Schoonhoven,
Ammerstol en mogelijk Haastrecht?
Maar waarom bleven Ammerstol en
Haastrecht dan zo ’anders’?
Hij laat ons weten wat zijn speurtocht
opleverde naar de documenten die
daarover nog te vinden zijn in vele
archieven.
De lezing begint om 20:30 in
Cultureel Centrum Concordia en is
vrij toegankelijk.

Deze week in Concordia
Zaterdag 13 april om 20.15 uur

Oldenhermanns: Unsexed

Oldenhermanns gaat in Unsexed op zoek
naar de nooduitgang van de dagelijkse
sleur. Lize van Olden en Anna Hermanns
wensen zich een ander leven en sleuren
je mee in de seks, drugs en rock-’n-roll
van de indoorspeeltuin. In een
onnavolgbare reeks van scherpe,
geestige, harde en ontroerende scènes
laten ze de dilema’s van de millennial
zien.
De twee rennen van zandbak naar
darkroom, van hockey- naar nachtclub.
Op stiletto’s, op de bakfiets, of kruipend
over straat, maar altijd in stijl. De naakte
waarheid. Maar dan wel in een designerjurkje. Pijnlijk herkenbaar, confronterend,
troostend en (bijna) altijd sexy.
Een pleidooi voor het grootse en
meeslepende bestaan van alledag.

Het harmonieorkest met violiste Annatasia van de Klomp
(foto: Jos Hogerwerf)

Zondag 14 april om 15.00 uur

The Red Strats

The Red Strats (Cliff en The Shadows
tributeband) bestaan uit TOP-muzikanten!
Een formatie met een ‘Cliff Richard’geluid die de muziek uit de sixties laat
herleven. Wegens groot succes terug in
Concordia!

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).

Kort optreden van
harmonieorkest tijdens voorjaarsconcert
Met Jungle Book van Richard
Sherman opende muziekvereniging
Concordia op zaterdagavond in het
verenigingsgebouw De Grote Haven
in Haastrecht haar voorjaarsconcert.
Het was een prettig in het gehoor
liggend stuk dat goed werd
gebracht. Het concert was
gevarieerd met optredens van
diverse groepen en een violiste.
Na het openingsnummer door het
harmonieorkest lieten AMV-leerlingen
onder leiding van Diane Anker horen
wat zij in een korte tijd geleerd hebben.
De eerstejaars die alleen op blokfluit en
slagwerk spelen, brachten een viertal
eenvoudige kinderliedjes waarbij
Kortjakje voor beginners altijd leuk is.
De tweedejaars die zelf een instrument

hebben mogen kiezen, brachten wat
moeilijkere stukken van Mozart en Bach.
Het is altijd weer prachtig om te zien hoe
enthousiast en ook een beetje nerveus zij
hun nummers ten gehore brengen.
Het klonk allemaal mooi.
Het Startersorkest onder leiding van
Daniëlle van der Bas sloot het eerste
gedeelte voor de pauze af met drie
nummers van componist Jacob de Haan.
In het Startersorkest spelen beginnende
muzikanten.

Het Harmonieorkest

Na de pauze speelde het
Leerlingenorkest o.l.v. Mark Tempelaars
enkele nummers van Stephan Bulla.
Het klonk niet onverdienstelijk en bij
Rock Around the Clock werd het publiek

door Cees Reichard

enthousiast en klapte spontaan mee.
Het Harmonieorkest opnieuw onder
leiding van Mark Tempelaars sloot de
avond af met vier nummers.
Met lichtbeelden werd The Story of
Anne Frank van Otto M. Schwarz
gespeeld. Violiste Annatasia van de
Klomp verleende op een zeer verdienstelijke wijze aan dit nummer haar
medewerking. Het geheel was heel
indrukwekkend.
De andere nummers met mooie
melodieën, werden met verve gebracht.
Met de Glenn Miller Parade werd het
concert swingend afgesloten.
Een compliment voor de gedreven en
enthousiaste dirigent Tempelaars die de
harmonie tot dit mooie resultaat weet te
brengen. Jammer dat het harmonieorkest slechts een paar nummers
speelde. Het had best wat meer mogen
zijn, het accent lag tijdens dit concert
iets te veel op het spel van de diverse
groepen.

gev

Han van Diemen

o

n

d en

dieren

Lijst van gevonden en vermiste
dieren van de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o.

Voor de pauze werd Han van Diemen
door voorzitter Nancy Kievit in het
zonnetje gezet. Van Diemen is 25 jaar
lid van de muziekvereniging en speelt
tuba. De voorzitter speldde hem de
zilveren speld van de Zuid-Hollandse
Bond van Muziekverenigingen (ZHBM)
op. Zij had grote waardering voor de
jubilaris die als exploitant van De Grote
Haven altijd voor de vereniging klaar
staat.

Vermiste dieren

HEKENDORP
Goejanverwelle - Snuitje; Poes,
24-04-2017. Halflangharige lapjeskat.

Gevonden dieren

MONTFOORT
A.C.M. Muskeijnplantsoen - Kater.
Rood/crème cypers gestreept, geen wit.
Mooie rood/crême gestreepte staart.
Kaalachtige plek links op de kop,
beginnende haargroei.
OUDEWATER
Poppelendam - Kat. Licht cypers rood,
witte bef.
G.R. van Kinschotstraat - Kater. Grijs
cypers, voor witte teentjes, achter witte
sokjes, wit bij de keel/ puntje staart
zwart. Halsband: groen.

Telefoondienst van 08.00 tot 19.00 uur.
Bel 0348-414242 voor allerlei vragen / informatie e.d.
en vanaf 19.00 tot 08.00 staat er een bandje op met
een 06 nummer voor alleen spoedgevallen.
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Han van Diemen krijgt de zilveren speld opgespeld.

Opening expositie in Haastrecht
Henny Wieckardt, kleurige amateur kunstenares, opent een nieuwe expositie in
de Amaliahof te Haastrecht. Op vrijdag 12 april om 10.00 uur wordt dat
gedaan met een interview en een kopje koffie. Iedereen is van harte welkom.
Henny’s werk spat van de muur! Wilde dieren en verre landen hebben haar aandacht.
De expositie is daarna nog twee maanden te bewonderen elke vrijdagochtend van
10.00 tot 11.30 uur. Entree gratis, aanmelden niet nodig!

OPBRENGST COLLECTE ZOA

ZOA / HULP / HOOP / HERSTEL
bedankt alle collectanten en
inwoners van Haastrecht voor hun
inzet en bijdragen aan het mooie
resultaat van de ZOA-collecte!
In de landelijke collecteweek van
25 tot 30 maart is in Haastrecht
in totaal € 1.312,30 opgehaald!
Heeft u de collectant gemist, dan
kunt u ook doneren door 'ZOA' te
sms'en naar 4333 (€ 1.50 per
bericht) of via www.zoa.nl/doneer
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Gewijzigde
openingstijden
Huis van Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

dinsdag 9 april 2019

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

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

ma

di

wo

do

vr

za

zo

14

1

2

3

4

5

6

7

15

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

1

2

3

2e Paasdag

18

Oud papier
en karton

Ook dit jaar staat platform ‘Duurzaam Montfoort’
met een kraam op de Lentemarkt die zaterdag 13 april
het centrum van Montfoort kleurt.
Bij de vrijwilligers van dit platform kunt u terecht met
vragen zoals: “wat zou ik zelf kunnen doen aan het
verduurzamen of vergroenen van mijn huis of tuin?”
Ook komt u er alles te weten over warmtescans
van uw huis. Als u zich hiervoor opgeeft, komen

Montfoort

Afvalkalender april 2019

In verband met de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
•
Vrijdag 19 april de hele dag gesloten
i.v.m. Goede Vrijdag
•
Maandag 22 april de hele dag gesloten
i.v.m. Tweede Paasdag
•
Donderdag 30 mei hele dag gesloten
i.v.m. Hemelvaartsdag
•
Vrijdag 31 mei de hele dag gesloten
•
Maandag 10 juni de hele dag gesloten
i.v.m. Tweede Pinksterdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij
het Klant Contact Centrum.

Duurzaam
Montfoort op
Lentemarkt

gemeente

Groente-, fruiten tuinafval

Restafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

‘energie-ambassadeurs’ langs met een speciale warmtecamera. Zo ziet u of (en waar precies) isoleren zinvol is.
Ook is er meer info te verkrijgen over:
- opruimen van zwerfvuil
(gezamenlijke acties waarvoor u zich kunt inschrijven),
- activiteiten, thema’s en werkgroepen van het platform,
- elektrische auto’s. Een keertje gratis elektrisch
meerijden? Meldt u zich vooraf aan via email naar
info@duurzaammontfoort.nl.

20

1e Paasdag

Koningsdag

21

27

28

4

5

Snoeiafval

Wederom gaan we op zoek naar de duurzaamste kraam
of winkel in samenwerking met de gemeente Montfoort.
De winnaar ontvangt onze kunstzinnige
‘Duurzaamheidsprijs 2019’.
Bij/vlinder-vriendelijk maken van uw tuin?
Bezoek de kraam ernaast waar ‘Linschoten Natuurlijk’
tegen een zacht prijsje biologische plantjes aanbiedt.
Natuurlijk zijn ook Linschotense imkers
vertegenwoordigd.
Meer info? Kijk op www.duurzaammontfoort.nl.

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

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op 10 april
2019 in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 15 april 2019 in
het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 24-03-2019
(Z/19/137885)
Engherzandweg 13, Linschoten
verbouw showroom naar horeca.
• 25-03-2019
(Z/19/138108)
De Bleek 19, Montfoort
plaatsen van een erker.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Verlengen beslistermijn
• 28-03-2019
(Z/19/125527)
Haardijk 10, Linschoten
oprichten wagenschuur.

Intrekken aanvraag
omgevingsvergunning
• 02-04-2019
(Z/19/122526)
Onder de Boompjes 33, Montfoort
het legaliseren van een ligplaats
voor een woonschip.
Buiten behandeling laten aanvraag
omgevingsvergunning
• 04-04-2019
(Z/19/125506)
Timotheushof 1, Linschoten het
plaatsen van een dakkapel in het
voorgeveldakvlak van de woning.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 05-04-2019
(Z19/135413)
M.A. Reinaldaweg 22a, Linschoten
het uitbreiden van de bestaande
woning.
• 08-04-2019
(Z/18/121709)
Steenovenweg 4, Montfoort het
wijzigen van de gevel en het
ophogen van het gebouw ten
behoeve van een kantoor.
• 09-04-2019
(Z/19/122577)
Burggraaf Zwederlaan 16, Montfoort
het uitbreiden van de woning en
dakkapel in het achtergeveldakvlak.

MILIEU
Wet Milieubeheer
Stookonthefﬁng
• Blokland 112
van 3 t/m 15 april en
15 september t/m 31 december.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of onthefﬁngen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunningen:
• Koningsdag centrum Linschoten
op 27 april, verzonden 2 april 2019.

• Try-Out Triathlon
op 25 mei 2019 in Montfoort
(zwemtraject in stadsgracht,
rentraject in aangrenzende
woonwijk en bij het stadspark,
ﬁetstraject Anne Franklaan,
Wederiksingel, via Blokland,
Achtersloot, Provincialeweg weer
terug naar de start/ﬁnish nabij de
Parklaan), verzonden 3 april 2019.
• Lentespelen
(sport-en spelactiviteiten)
op 23 april in het stadspark
en op de Parklaan te Montfoort,
verzonden 4 april 2019.
• Lentespelen
(sport en spelactiviteiten)
op 30 april 2019 in het centrum van
Linschoten (o.a. in het Uilenparkje),
verzonden 4 april 2019.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt
worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook
een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Montfoort, 9 april 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

PARTICIPATIERAAD
MONTFOORT

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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Groot Stigts Dictee

MONTFOORT

Op zaterdag 20 april organiseert de
Lionsclub Het Stigt het tweede Groot
Stigts Dictee vanaf 19.30 uur in de
Antoniushof in Montfoort. Deze zaal
wordt het toneel van de harde strijd
met de spelling van onze taal.
Want wat is ook alweer de juiste
schrijfwijze van dat ene woord, moet er
een streepje tussen, en moet het wel of
niet met hoofdletter. Allerlei dilemma's
waar deelnemers van het Groot Stigts
Dictee zich in kunnen vastbijten.
De tekst van het dictee is geschreven
door drs. Ineke Grootegoed.
De burgemeester van Montfoort
Petra van Hartskamp-de Jong zal het
dictee voorlezen.
Wilt u zelf of uw medewerkers
(kennissen, vrienden scholieren en
familie mag natuurlijk ook) in de
gelegenheid stellen om de kennis van de
spelling en taal te testen dan is dit de
gelegenheid om dat te doen.
Gaat u de uitdaging aan?

Stal Centaurus in Montfoort barst
van het talent
Ontwikkelen van talent op allerlei
vlakken is iets dat dagelijks centraal
staat op Stal Centaurus aan de
Blindeweg in Montfoort. Tijdens een
clinic van Grand Prix amazone
Simone van Wijngaarden en een
demonstratie van haar dochter Faye
Lynn op Flame op zondag 31 maart
jongstleden kwam dit talent mooi
samen.
Annelies de Kamper, eigenaresse van
Stal Centaurus, ontwikkelde een unieke
en succesvolle formule waarmee zij
ruiters de kans biedt om hun talent in de
paardensport te ontwikkelen en tegelijkertijd jonge en talentvolle paarden en
pony’s op te leiden in dressuur. Stal
Centaurus is regelmatig vertegenwoordigd op de Utrechtse regiokampioenschappen en won in 2018
zelfs het NK dressuur, wat een unieke
prestatie is met een lespony. Daarnaast
begeleidt De Kamper ambitieuze ruiters
die een beroepsopleiding in de
paardensport volgen.

Eén van die ruiters is Annabel van
Slagmaat uit Woerden. Voor haar
opleiding tot bedrijfsleider paardensport
en -houden en de ORUN allround
basissport cursus organiseerde zij een
clinic, gegeven door Grand Prix amazone
Simone van Wijngaarden. De Kamper,
zelf ook een ambitieuze ruiter, stond
meteen open voor het idee om dit op
Stal Centaurus te laten plaatsvinden. De
10 ruiters die zondag deelnamen aan de
clinic waren allemaal enorm enthousiast.
‘Simone is een echte professional met
een berg praktijkervaring. Ze ziet meteen
welke kleine handigheidjes er nodig zijn
om beter te rijden tijdens een wedstrijd,
maar geeft door complimenten te geven
over wat je goed doet ook vertrouwen.’
Simone van Wijngaarden is geen
vreemde van Stal Centaurus. Flame, de
pony van haar dochter, is op Stal
Centaurus opgeleid en helpt Faye Lynn
nu om in haar moeders voetsporen te
treden. Zij vallen regelmatig in de prijzen
en plaatsten zich meerdere malen voor
het Nederlands Kampioenschap dressuur.

Flame was speciaal voor deze dag
meegekomen, en als afsluiting van deze
zonnige en leerzame middag verzorgden
zij een demonstratie voor de deelnemers
aan de clinic. Sommige meiden, die
voorheen op Flame reden, kregen de
kans om nog een rondje op hun favoriet
te maken.
Dat haar formule succesvol is, merkt
De Kamper dagelijks aan de aanvragen
die zij binnen krijgt. Zij hoopt om haar
bedrijf in 2019 uit te kunnen breiden
met een aantal extra faciliteiten, om
zodoende aan die vraag te kunnen
voldoen. De bouw van 10 luxe pensionstallen is in volle gang en zij hoopt
binnenkort groen licht te krijgen om ook
de rest van haar plannen uit te kunnen
voeren. ‘In een tijd waarin digitale
bezigheden steeds meer de overhand
krijgen, moeten we juist stimuleren dat
jongeren buiten actief met hun hobby en
ambities bezig zijn. Ik ben er trots op dat
ik door middel van Stal Centaurus bij
kan dragen aan de ontwikkeling van hun
talent!’ aldus Annelies de Kamper.

Van een blok hout dat een jongetje werd!
Misschien was Pinokkio op het eerste
gezicht niet de meest verrassende
voorstelling van toneelvereniging 'Jan
Claussen', maar het jasje waarin onze
'houten vriend' was gestoken kon het
publiek wel bekoren. Op vrijdag
5 april werd de familiemusical
'Pinokkio, next level' opgevoerd in
dorpshuis 'de Vaart' in Linschoten.
Het verhaal van marionet Pinokkio, die
graag een echte jongen wil worden, is
natuurlijk erg bekend. Maar 'Jan
Claussen' maakte er wel een moderne

versie van die bol stond van de woordspelingen, ondeugende twists en
beeldspraken. In de moderne versie
zitten nog steeds de levenslessen van het
oorspronkelijke verhaal. Maar dan wel
heel wat minder braaf gebracht. 'Om
ergens te komen moet je je best doen',
'vertrouw niet zomaar iedereen' en 'van je
fouten moet je leren' kwam allemaal
voorbij.
Of de dubbelzinnigheden en fratsen
allemaal over kwamen bij het gehele
publiek is de vraag....maar ze genoten er
duidelijk wel van. Niet in de laatste plaats

door Siem van der Burg

vanwege de decors, belichting en
aankleding van de spelers.
Eind september begon het gezelschap
met de voorbereidingen voor deze
nieuwe familievoorstelling onder leiding
van regisseur Rob Wielenga, die nu al
voor de derde keer met de groep werkte
aan een musical voor de hele familie.
Hij heeft de tekst geschikt gemaakt voor
de spelers die meedoen aan het stuk en
hij heeft op bekende nummers van Abba
teksten geschreven bij dit verhaal. Samen
met de werkgroep techniek, onder
leiding van Remco van Es, is hard
gewerkt om deze voorstelling van een
heel bijzonder technisch tintje te
voorzien. Voor Jan Claussen kwam de
voorstelling daarmee zeker op een "next
level".
Eind 2019 bestaat toneelvereniging Jan
Claussen officiëel twintig jaar. Maar de
eerste voorstellingen dateren al van
1995. Het begon ooit met een
toneelstukje van een aantal ouders van
leerlingen van de Prins Clausschool voor
de kinderen die van groep 2 die naar
groep 3 gingen. Elk jaar wordt er in
dorpshuis 'de Vaart' nog steeds gespeeld.
De vereniging bestaat momenteel uit
zeventien personen, waarvan tien
spelende leden en zeven die zich 'achter
de schermen' nuttig maken op gebied
van grime en decor. 'Jan Claussen' kan
nog wel een aantal spelers en
hulptroepen gebruiken. Bent u geïnteresseerd om toneel te spelen of vindt u het
leuk achter de schermen te helpen neem
dan contact op via www.janclaussen.nl

Lezing over
gebeurtenissen
tijdens WO2
Het aantal personen die de bezetting
van 1940-1945 zelf hebben
meegemaakt wordt steeds kleiner
maar de behoefte om er meer juist
over te weten groter.
Op zaterdag 13 april is prof. mr. dr.
A.W. (Wessel) Reinink te gast voor
een lezing bij Vereniging
Oud-Linschoten om jeugdherinneringen opgedaan tijdens WO2 te
Linschoten op te halen.
Toegang in de Brede Vaart
vanaf 10.00 tot 12.00 uur.
Aanvang 10.30 uur.
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U kunt zich opgeven via
www.lionshetstigt.nl
of bellen naar 06-22527073.
Deelnemersbijdrage is 10 euro per
persoon en pinnen is mogelijk.
De opbrengst van het dictee komt ten
goede aan diverse goede doelen, zoals
'Met je hart' en 'Eenzame ouderen' in
Montfoort en Linschoten

Nieuwe sportieve uitdaging voor Montfoortse sporters

Eerste Montfoortse
Triathlon
Het kriebelde al langere tijd bij de
twee vrienden John de Wissel en
Wouter Agterberg. Er ontbreekt iets in
Montfoort. Een sportieve uitdaging
voor de allround sporter. Vanaf het
voorjaar 2018 spraken zij hierover en
al snel kregen zij het goede idee.
Een triathlon. Een combinatie van
zwemmen, fietsen en hardlopen.
Met dit idee gingen zij naar de gemeente
Montfoort. Direct kreeg hun idee een
warm onthaal. Het begin was er. Maar er
volgden nog meer overlegsessies.
Gesprekken met ondernemers, met
vrijwilligers, de visvereniging en
deelnemers. Ad Spruit van stichting
STAM was direct enthousiast en
gezamenlijk kwam het idee aan te haken
op het 'Pret in het Park' evenement in
het Stadspark. Inmiddels is er een
commissie van tien personen druk aan
het werk om de eerste Montfoortse
Triathlon te realiseren.
"De eerste editie wordt gehouden op
25 mei," vertellen John en Wouter. "Het
is een try-out versie van een 1/8
triathlon om deelnemers en organisatie
te laten wennen en ervaring op te doen.
Ook testen wij die dag de verschillende
parcoursen."
Vanuit het Stadspark gaan de sporters op
weg. Als eerste zwemmen zij 500 meter
in de Grote Gracht. Daarna gaan zij
21 km fietsen in de mooie omgeving van
Montfoort. Twee maal een ronde van
10,5 km via Heeswijk, Achtersloot,
Blokland en de Wederiksingel.
Vervolgens zullen de deelnemers de
laatste 5 kilometer hardlopend door de
wijk Hofland afleggen. "Het is echt een

sportieve uitdaging. Je moet alle
disciplines beheersen om dit tot een goed
einde te brengen. We willen sportief,
veilig en gezond bezig zijn en daar heb je
wel een basisconditie voor nodig."
vervolgen de beide heren.
Inmiddels is er al een flink aantal
Montfoortse sportievelingen druk aan het
trainen. Aan de eerste Montfoortse
Triathlon kunnen vijftig deelnemers
meedoen. "Aan deze eerste editie
kunnen alleen sporters uit de gemeente
Montfoort deelnemen," leggen Wouter
en John uit. "Zij sporten op bekend
terrein en kunnen het parcours testen en
meedenken over verbeterpunten.
Deze try-out wordt de basis voor
volgende jaren. Natuurlijk, mits het
evenement goed verloopt. Wij willen echt
de eerste keer het evenement testen en
van de ervaring leren. Dit in
samenwerking met de Gemeente
Montfoort en andere organisaties."
John en Wouter hopen met deze eerste
Triathlon de basis te leggen voor een
leuk maar bovenal sportief evenement in
Montfoort. "Als alles goed verloopt en
we alles hebben geëvalueerd willen wij in
2020 een nieuwe editie van de
Montfoortse Triathlon organiseren.
Hieraan kunnen dan ook meer
deelnemers deelnemen.
De eerste editie wordt echt een feestje
voor en door Montfoorters. In de
toekomst wordt dit veranderd.
De Montfoortse Triathlon kan uitgroeien
tot een fenomeen in en rond Montfoort.
Een echte uitdaging voor de allround
sporter.

Inloopspreekuur
over glasvezel
Afgelopen donderdagavond, 4 april jl. werd er door E-Fiber -de leverancier
van het glasvezelnetwerk in Montfoort en Linschoten- tezamen met de diverse
providers een inloopspreekuur in de ruimte van het kunstenaarscollectief
gehouden voor de bewoners die vallen onder aanlegfase 1.
De belangstelling was overweldigend.
Meer dan vijftig mensen bezochten de
stands van de aanwezige providers en
stelden gerichte vragen met als doel om
over te stappen op glasvezel. Indien
men dit doet voor 23 april a.s. wordt
iedereen in aanlegfase 1 immers nog
gratis aangesloten op het netwerk.
Nagenoeg alle vragen en wensen met
betrekking tot het zenderaanbod
inclusief ZiggoSport en faciliteiten als
onder andere interactieve TV, uitzending
gemist konden positief worden
beantwoord.
De meeste providers bieden zelfs bij

aangaan van een jaarabonnement gratis
FOX 1,2 en 3 voor een jaar aan.
Maar men kan ook besluiten om alleen
een internet-only abonnement af te
sluiten en voor het TV-pakket gewoon
bij Ziggo te blijven. Maar zelfs dan heeft
men recht op een gratis aansluiting!

Inloopspreekuur

Een soortgelijk inloopspreekuur
wordt komende week op 11 april
a.s. herhaald in de Howiblo school.
Men is daar welkom tussen 18.30 en
21.00 uur. Neem vooral uw lijstje
met vragen en wensen mee!

Heel Linschoten bakt
met LINN ontmoet!
Woensdag 17 april organiseert LINN
ontmoet een bakwedstrijd en leuke
workshops! Een gezellige avond waar
we in verschillende workshops nieuwe
technieken gaan leren omtrent
bakken. Niet alleen Nederlandse
recepten maar ook recepten
over de grens.

Bak thuis jouw favoriete taart
en neem deze mee

Foto uit Dagboek voor New York, gemaakt door L.J. Ribbius Peletier.
Links W. Reinink met broers van 1942 - 1945 wonend in het Jachthuis te Linschoten.

De beste Linschotense bakster krijgt de
roem en natuurlijk een prijs. Laat even
weten of je een taart meeneemt!
Als je niet zo van bakken houdt ben je
van harte welkom om de taarten te
proeven en Linschotense vrouwen te
ontmoeten vanaf 20.00 uur in de
Brede Vaart. Deze bijeenkomst duurt tot
22.30 uur. Geef jezelf en je vriendin op

via linnontmoet@gmail.com of via de
website www.linnontmoet.nl
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Voorjaarsconcert
muziekvereniging Linfano
Muziekvereniging Linfano uit Linschoten geeft
zaterdag 13 april een voorjaarsconcert met een
veelzijdig programma. De verschillende onderdelen
van de muziekvereniging zullen een gevarieerd
programma laten horen, met voor elk wat wils.
Het fanfare orkest onder leiding van dirigent Olaf
Schipper laat diverse uiteenlopende composities
horen. Denk hierbij aan filmmuziek van John Barry
(Dances with wolves en James Bond), maar ook
Hymn of Brotherhood. In deze kleurrijke ballade
staat naastenliefde (Noaberschap) hoog in het
vaandel.
Uiteraard zal ook de melody percussion band een
aantal nummers laten horen.
Het leerlingenorkest geeft ook weer acte de présence.
Dit is geen jeugdorkest maar een echt opleidingsorkest
waar ook ruimte is voor volwassenen. De leerlingen uit
het leerlingenorkest krijgen allemaal les via de eigen
muziekopleiding van Linfano. Ze krijgen elke week

individueel les door professionele docenten en komen
daarnaast wekelijks bij elkaar om met het leerlingenorkest te oefenen. De muzieklessen van Linfano zijn er
voor iedereen, voor kinderen én volwassenen, voor
beginnende maar ook voor gevorderde muzikanten.
De muziekopleiding van Linfano is een goede basis voor
verdere muzikale vorming, dus wie verder wil, kan
eventueel aansluiten bij een van de orkesten van
Linfano. Het leerlingenorkest is de afgelopen tijd weer
druk bezig geweest om diverse nummers in te studeren.
En dat laten ze graag aan iedereen horen!
De toegang voor het concert is gratis. In de pauze vindt
een verloting plaats waar ook dit jaar weer prachtige
prijzen vallen te winnen. De prijzen zijn mede
geschonken door diverse plaatselijke bedrijven.
Graag nodigen wij u uit om dit concert bijwonen.
Het concert begint om 20.00 uur. U bent van harte
welkom in Dorpshuis De Vaart te Linschoten.
De zaal is open om 19.30 uur.

Montfoort komt in beweging tijdens
de Nationale Diabetes Challenge

Dental Clinics Montfoort
en

Tandenteam Vink
gaan samen verder als

"Deze challenge is voor iedereen die van die bank af wil komen"
Het is voor het eerst dat mensen
door Sjoukje
in Montfoort kunnen meedoen
aan de Nationale Diabetes Challenge.
ADFYS, de Buurtsportcoach en Wanda Wandelt
organiseren samen onder de vlag van de Open Club
de Nationale Diabetes Challenge (NDC) 2019.
Initiatiefnemer Wanda Catsman van Wanda Wandelt
benadrukt dat iedereen kan meedoen en dat het vooral
om het plezier gaat. "We richten ons op mensen met
diabetes, maar ook mensen die geen diabetes hebben en
nu op de bank zitten, zijn van harte welkom om mee te
doen." Bij de Diabetes Challenge kunnen mensen met
diabetes en andere geïnteresseerden vanaf 23 april
wekelijks meewandelen gedurende 20 weken. "In
september wandelen we samen met alle deelnemers uit
de rest van Nederland de finale op het Diabetes
Challenge Festival in Den Haag. We denken dat
iedereen dan zeker 5 km zal kunnen lopen. Sommigen
gaan misschien zelfs voor 10, 15 of 20 km."
Op donderdag 18 april om 19.00 uur wordt er een
informatieavond over de Nationale Diabetes Challenge
georganiseerd in Sint Joseph te Montfoort. "Iedereen
die interesse heeft is welkom", zegt Catsman. "Opgeven
kan door een mail te sturen naar NDC@WandaWandelt.
nl, maar het is niet noodzakelijk om je op te geven."
Tot nu toe heeft Catsman weinig aanmeldingen binnen
gekregen. Ze vermoedt dat dit komt doordat de drempel
om te mailen hoog is. Catsman weet uit ervaring door
haar werk als community manager van het Diabetes
Fonds dat mensen met diabetes vaak worstelen met
schaamte. "Er rust best een taboe op diabetes, type 2.
Bijna drie kwart van deze mensen worstelen met
overgewicht en krijgen te maken met vooroordelen.
Ze denken vaak: het is mijn eigen schuld dat ik diabetes
heb. Dit zorgt er weer voor dat ze soms liever binnen
blijven, en in veel gevallen ook in een sociaal isolement
raken."

Laagdrempelig en op elk niveau

Catsman laat weten dat de oproep om mee te doen ook
bij huisarts, fysio, diëtist en de apotheek Montfoort is
gedaan. "Grote kans dat veel mensen daar horen: 'Dit is
wat voor jou. Doe mee!' Dan komen ze zonder zich aan

te melden, want mijn mailadres
wordt daarbij niet gecommuniceerd.
Het is dus een verrassing hoeveel mensen gaan
deelnemen aan deze Diabetes Challenge in Montfoort."
Catsman hoopt op veel deelnemers. "Juist daarom is het
ook belangrijk dat het laagdrempelig is. Dat wil ik dan
ook benadrukken. Iedereen kan op zijn niveau
meedoen. Het is vooral een leuke manier van in
beweging zijn."
Tijdens het Lifestyle Event in Montfoort van 31 maart,
waar Catsman ook aanwezig was, kreeg ze al een mooie
reactie van een mevrouw die ook mee gaat doen.
"Zij zei: 'Ik heb het op Facebook gezien en wil graag
meedoen, maar ik kan niet zo goed lopen'. Ze was heel
blij me te zien, want gaf ze aan: 'Dat geeft me
vertrouwen om toch mee te doen'."
Vanaf 23 april is er wekelijks een groepstraining van
een uur op dinsdagavond. "Als mensen denken dat ze
het niet kunnen volhouden voor een uur, hoeft dat echt
niet", zegt ze. "Het belangrijkste is dat je meedoet en
van die bank afkomt. Tijdens de groepstraining lopen er
ook geregeld zorgverleners mee en is er ruimte om
vragen te stellen. Daarbij proberen we met de groepstraining mensen zoveel mogelijk te stimuleren om naast
dit uurtje ook zelf aan de slag te gaan door alleen of met
een groepje op pad te gaan."

Dijkstra

Om ‘t Hof 8a
3417 JA Montfoort
0348-472040
montfoort@dentalclinics.nl
www.dentalclinics.nl

Kwaliteit van leven

De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van
de Bas van de Goor Foundation, die zich inzet om de
kwaliteit van leven van mensen met diabetes te
verbeteren door middel van sport en beweging.
Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben
diabetes. De Bas van de Goor Foundation heeft met
wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat wandelen
een effectieve behandeling is bij diabetes. "In sommige
gevallen komen mensen met diabetes type 2 zelfs
helemaal van hun medicijnen af, alleen door een
gezondere leefstijl", aldus Catsman. "Bij anderen kan
het medicijngebruik worden teruggedrongen."

Gezonde levensstijl

Onderzoek tijdens eerdere edities toonde aan dat
wandelen een uitstekende vorm van behandelen is", zegt
ze. "Deelnemers werden door de 20-weekse interventie
zowel fysiek als mentaal veel gezonder. Dat is mooi om
te zien. Als mensen dan over de finale streep lopen en
Bas van de Goor legt die medaille om de nek, dan is dat
een overwinning. Niet alleen lichamelijk, maar vooral
mentaal. Het is goed om te zien en te ervaren dat je aan
een gezonde levensstijl kunt werken met de juiste
ondersteuning."

Data en informatie

Wanda Wandelt (foto: Ad Snelderwaard).

Donderdag 11 april
openen wij onze deuren
in Het Kloosterhof

- Op donderdag 18 april om 19.00 uur wordt er een
informatieavond over de Nationale Diabetes
Challenge georganiseerd in Sint Joseph te Montfoort.
- Informatie en opgeven, kan via
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/
montfoortwandelt/ NDC@WandaWandelt.nl
- Groepstrainingen beginnen op 23 april en worden
wekelijks gehouden op dinsdagavond vanaf 19.00 uur
- Op 24 tot 26 september wordt de vierdaagse
gelopen, met als afsluiting de finaledag op
28 september in Den Haag, waarbij deelnemers
de gekozen afstand afleggen en feestelijk onthaald
worden met een medaille.

Ondernemers uit de regio

Arjan van Dommelen behaalt 2e prijs
Het afgelopen jaar heeft Arjan van Bakkerij van Dommelen uit Montfoort meegedaan
aan een bakwedstrijd van Dawn. Dit is een grondstofleverancier voor de banketbakkerij
en ijssalons.
Dondermiddag 4 april kwam
een vertegenwoordiger van
Dawn met een grote bos
bloemen vertellen dat Arjan de
tweede prijs heeft gewonnen;
een weekend hotel New York
in Rotterdam
Het thema van de wedstrijd
was een rondreis door Amerika.
Arjan: “Een jaar lang kreeg ik
iedere twee maanden een
envelop met een opdracht
bestaande uit een Amerikaanse
plaatsnaam met een product. Dit product moest ik gaan maken, maar natuurlijk wel mijn eigen
creatieve draai aan geven. Zo heb ik een cheese cake met Amarena kersen gemaakt, een brownie
taartje met chocolade mouse en sinaasappel, kackiekoek-kaneel, een gouden tulband cake, red
velvetcake met noga en een Amerikaanse appeltaart natuurlijk met Hollandse twist (appels uit
Montfoort).” Wellicht heeft u één van zijn producten wel eens geproefd, want al dit lekkers is ook
verkrijgbaar in de winkel aan de Hoogstraat 38.
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Bloemenboutique

Zonnebrillen
20% korting

Nicole

n wij

Tijdens de Lentemarkt geve

10% korting

op de gehele collectdeieBLOEMEN
m.u.v.

Keizerstraat 20 • 3417 EB Montfoort • 0348-474024

www.verboonoptiek.nl

Doe je paasbestelling
voor 13 april in de winkel of via
www.janvandommelen.nl
en krijg een gratis attentie
Chocolade eieren & figuren
uit eigen bakkerij!

Jan van Dommelen

brood- en banketbakker
n
De Stadsbakkers vivang!
Hoogstraat 38 - Montfoort
Montfoort & omge
0348-471283

TOPKLASSER GEZOCHT
Start september 2019

LENTEMARKT
IN MONTFOORT
Lentemarkt Montfoort
komt er weer aan
“Je hoeft Montfoort niet uit, hier is genoeg te beleven en te doen!”
Honderden mensen worden verwacht op de
Lentemarkt die dit jaar voor de 11e keer
gehouden wordt. Op 13 april van 10.00 uur tot
16.00 uur biedt winkeliersvereniging Montfoort,
naast zo’n 60 kramen, een gevarieerd programma
voor jong en oud.
Op de catwalk bij Het Oude Stadhuis worden om
11.00 en 14.00 uur de laatste trends geshowd,
muzikaal omlijst door DJ Marco. Tussen de shows
door kan genoten worden van live muziek door
dweilorkest De Batenbouwers en shanty liederen
gezongen door de IJsselzangers. “Zoals elk jaar zijn er
ook weer de dames van Rood theater met hun
geweldige straatact”, aldus Hetty Elzas van de
organisatie. “De grote trekker blijft elk jaar de
modeshow, verzorgd door de plaatselijke
middenstand. Zodra de modeshow begint zie je ook
dat de rest van de Lentemarkt min of meer leeg
loopt”, zegt ze lachend. Dat het voornamelijk
familieleden, vriend(in)en of kinderen van lokale
winkeliers zijn die op de catwalk paraderen als model,
draagt er volgens Elzas ook aan bij dat mensen graag
komen kijken.

Inloop in pand Terstal

Nieuw dit jaar is dat het pand, waar voorheen Terstal
zat, door de eigenaar ter beschikking wordt gesteld
aan de Oudheidskamer en het Kunstenaarscollectief.
“Het Kunstenaarscollectief toont eigen werken en de
Oudheidskamer zal ook een en ander aan leuke
dingen neerzetten. De Oudheidskamer is momenteel
druk doende om allerlei historische zaken die lokaal
aanwezig zijn te rubriceren en hopelijk eens een keer
te exposeren. Over waar zij mee bezig zijn, geven ze
graag informatie”, zegt Elzas. Dat het pand nu
gebruikt kan worden - en het hiermee zo’n
leuke inloop wordt, daar is ze erg blij mee.
“Hopelijk is dat nog een extra
publiekstrekker”, zegt ze.

“We begonnen met zeventien
kramen. Nu zijn we uitgegroeid naar
zestig kramen. Dit kan alleen met de hulp
van een aantal enthousiaste vrijwilligers,
waarbij alleen het onderdeel marktmeester is
uitbesteed, dat groeide ons een beetje boven het
hoofd”, zegt Elzas. De indeling van de Lentemarkt is
ook al lang bekend, maar, zo meent Elzas: “Zouden er
nog ondernemers zijn die last minute mee willen
doen, dan kunnen ze altijd informeren naar een
plekje. Wie weet kunnen we nog ruimte maken om ze
er tussen te frommelen.”

De topklas in het kort:
4 Goed salaris
4 Baangarantie
4 Opleiding vergoed
4 Persoonlijke lessen
4 Groeimogelijkheden

Interesse?
Meld je aan bij werkenbijvandenpol.nl

Geen sokken uit Deventer

Het succes van de Lentemarkt weet zij ook wel te
verklaren. “De kracht is dat dit puur een organisatie is
van Montfoort uit. Voor en door ondernemers van
Montfoort en Linschoten.” Het lokale karakter zorgt
er volgens haar voor dat er elk jaar weer mensen op
af komen. “Het is leuk dat er geen sokken uit
Deventer worden verkocht”, meent Elzas, die trots
spreekt over haar geesteskindje. “Het mooie is
bovendien dat het duidelijk minder commercieel is dan
de evenementenmarkt in augustus en de kerstmarkt in
december. Natuurlijk staan ondernemers er met hun
kraam in hoop dat er gekocht wordt, maar voor een
groot deel is het promotie. Mensen, verenigingen en
(non-profit) organisaties staan er om zichzelf te laten
zien.” Volgens Elzas is de Lentemarkt bij uitstek
geschikt hiervoor en maakt dat het zo aantrekkelijk
voor bezoekers.
“Het uitgangspunt is wel dat er af en toe eens wat
leven in de brouwerij komt in het centrum van
Montfoort. Dat is vanaf het begin de doelstelling
geweest. Je hoeft Montfoort niet uit voor alles.
Hier is genoeg te beleven en te doen.”

HOOGSTRAAT | KEIZERSTRAAT
10:00 - 16:00 Kramen ondernemers en verenigingen
10:00 - 16:00 Tentoonstelling Oudheidskamer
en Kunstenaarscollectief
10:00 - 15:00 Live muziek van dweilorkest De Batenbouwers
en De IJsselzangers
10:00 - 15:00 Live entertainment door Rood Productions
en circusact Ron Ronell

Eerste Lentemarkt

Elzas stond elf jaar geleden, toen ze nog bij
de VVV werkte, aan de wieg van de eerste
Lentemarkt. Dat het zo zou uitgroeien tot
een succes, had ze niet verwacht.

CATWALK BIJ HET OUDE STADHUIS
11:00 + 14:00 Lentemarkt modeshows
Na 15:00

After party m.m.v. DJ Marco

VOOR DE KIDS

Montfoort
bruist van actie
en gezelligheid
tijdens de Lentemarkt ...

10:00 - 15:00 Stormbaan | Springkussen
10:00 - 15:00 Schminken door de VOM

Montfoort bruist van actie en gezelligheid op de Lentemarkt
Wij nodigen u daarom graag uit voor een gezellige dag!
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V oetbalw ee k e n d
Het was alweer speelronde 21 bij de zaterdagvoetballers uit de
IJsselstreek. Montfoort moest het thuis opnemen tegen
Sliedrecht dat vooraf op een tweede plaats te vinden was.
Het werd een doelpuntrijke wedstrijd waarin de bezoekers er
uiteindelijk met een 4-5 overwinning vandoor gingen.
FC Oudewater moest op bezoek bij CDW. In Wijk bij Duurstede
werd tegen een 2-1 nederlaag aangelopen. De strijd om de
prijzen in de vierde klasse B is bijzonder spannend.
Het kampioenschap lijkt al vergeven maar de ploegen daaronder
maken nog altijd kans op een prijs. Linschoten lijkt naast de
prijzen te grijpen na de 2-3 nederlaag tegen Kamerik. WDS liet
een unieke kans liggen om door te schuiven naar plek twee.
Bij Sportief werd een voorsprong weggeven en uiteindelijk
verloren met 4-3. WDS is nu terug te vinden op plaats 4.
SPV gaf Siveo goed partij maar kon niet de tweede overwinning
van het seizoen bijschrijven. Siveo’60 won in Polsbroek met 3-4.
De zondagvoetballers schoten flink uit de slof.
Bij Haastrecht tegen HMC vielen er maar liefst 10 doelpunten
te noteren. De thuisploeg won met 8-2.
Ook bij MSV tegen Voorschoten een groot aantal doelpunten.
In Montfoort won MSV de thuiswedstrijd met 6-2.

VoetbalProgramma
Zaterdag 13 april
Almkerk - Montfoort
FC Oudewater - DEV Doorn
Rohda ‘76 Linschoten
Rijnstreek - SPV ‘81
WDS - Moordrecht

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Zondag 14 april
sv DIOS - MSV ‘19
Haastrecht - WVC

9 APRIL 2019

Doelpuntenfestijn in Montfoort
Montfoort - Sliedrecht 4-5
Afgelopen zaterdag kwam titelkandidaat Sliedrecht op bezoek in
Montfoort. In de heenwedstrijd werd
door de ploeg van Bart Schreuder
nipt met 1-0 verloren. Montfoort
begon vol gas aan het duel dat werd
geleid door scheidsrechter, de heer
E.D.E. van Yren. Het werd een
doldwaze wedstrijd met veel
doelpunten waarbij Sliedrecht
uiteindelijk met 4-5 aan het langste
eind trok.
Even over half drie floot arbiter
Van Yren voor de aanvang van dit, op
hoge spanning staande duel. Het was
uitstekend weer en het publiek ging er
eens goed voor zitten.

Denny van Loen

Direct na de aftrap van de bezoekers
zette Montfoort druk op de
Sliedrechtenaren en dit had gelijk
resultaat. Een verre bal werd door de
verdediging verkeerd beoordeeld waarbij
Denny van Loen profiteerde en de bal
schitterend over de uitkomende doelman
Donatz lobde. Binnen de minuut stond
de 1-0 op het Montfoortse scorebord.

Sliedrecht trok daarna het spel steeds
vaker naar zich toe, maar Montfoort
kreeg in de snelle counters diverse goede
kansen om te scoren. Na aarzelend
optreden van de defensie, kon Sjoerd
van der Waal kort voor rust heel
eenvoudig de stand in evenwicht brengen
met zijn intikkertje, 1-1.

Publiek genoot

In de tweede helft waren de ploegen
gelijkwaardig aan elkaar en het werd een
zeer spannende wedstrijd met veel
doelpunten. In de 62e minuut schoot
Chris Boom Sliedrecht naar een 1-2
voorsprong. Twee minuten later schoot
Van der Waal op aangeven van Tokul de
ploeg van Dennis van der Steen zelfs
naar een 1-3 stand, en leek de wedstrijd
gespeeld. Maar de strafschop drie
minuten later, die feilloos werd binnengeschoten door Denny van Loen 3-2, gaf
Montfoort weer kracht en opnieuw bleek
de grote veerkracht van de oranje ploeg.
Marck van Baal tikte in de 74e minuut de
gelijkmaker binnen, en zorgde voor de
verdiende 3-3. Maar de vreugde was van
korte duur want drie minuten later begon

door Joop Kurver

Luciano van Harlingen aan zijn solo en
na geblunder achterin bracht hij
Sliedrecht opnieuw aan de leiding, 3-4.

Mike van Oostrom

Montfoort liet het hier niet bij zitten en
zette nog eens aan in deze voor het
publiek fantastische wedstrijd. Montfoort
vocht en uiteindelijk schoot Mike van
Oostrom in de 89e minuut fraai de dik
verdiende gelijkmaker binnen, 4-4.
De lange blessuretijd die volgde deed
Montfoort echter alsnog de das om. Ver
in de extra tijd kopte Gavir Breidel na
een vrije trap de winnende treffer
binnen, 4-5.
Deze wedstrijd verdiende eigenlijk geen
winnaar, maar biedt voor Montfoort
weer houvast voor de rest van het
seizoen. Met nog vijf wedstrijden voor
de boeg blijft het ongekend spannend in
de subtop van de Eerste Klasse C.
Komende zaterdag gaat de ploeg op
bezoek in Almkerk.

14.30
14.00

Z AT E R D A G V O E T B A L
Inhaalwedstrijd WDS - SPV 2-0

Bij de tweede scheidsrechtersbal was het balbezit voor WDS en kon de gestaakte wedstrijd
worden voortgezet. De KNVB-reglementen gaan soms ver. Voor beide ploegen stond er op
dinsdagavond nog wel iets op het spel. SPV wilde als het even kon punten pakken om
eindelijk van de laatste positie vandaan te kruipen en bij WDS had men in de laatste vier
wedstrijd liefst 10 punten laten liggen. Dat men toch nog in de strijd was voor een tweede
positie op de ranglijst, was te danken aan de wijze waarop de overige vijf kandidaten hier
voor zich hadden gedragen. Tien minuten voor het verstrijken van het 25 minuten durende
eerste bedrijf opende de thuisploeg de score. Uit een voorzet van Jelle Loenen kopte Elwin
van der Stigchel de bal tegendraads achter Jeroen Both; 1-0. De bezoekers zagen Thomas
Spelt de bal voorlangs schieten en Djardy Verkerk vanaf de eigen helft de bal pal naast de
Driebrugse paal laten belanden. Vlak hiervoor had WDS-middenvelder Griffioen in de
rebound de stand op 2-0 gebracht.
Na een korte pauze werd de tweede helft verspeeld op het matig verlichte kunstgras. Echter
zonder Sander Koolwijk die zijn blessure van twee weken geleden nog niet verteerd had. Een
stortbuitje deed de herinnering aan het eerder afgebroken duel even herleven. Er kwam meer
strijdlust op de mat en er werd volop gewisseld. Namens SPV kopte Bogert uit een
hoekschop net onder de bal door en had Niek Sluijs het vizier niet juist afgesteld. Voor de
thuisclub schoot verdediger Hans Simon op de paal en onderscheidde SPV-doelman Both
zich bij inzetten van Zouw en diezelfde Simon. SPV trachtte in de eindfase toch op zijn minst
de eer te redden. Dat leverde de gastheren de nodige ruimte op waarvan niet geprofiteerd
werd en Thomas Spelt (SPV) de gelegenheid zich met een fraaie rush te onderscheiden.
Zonder gevolgen voor WDS dat de tweede positie op de ranglijst weer bezet(te?).

Sportief - WDS 4-3

SPV - Siveo 3-4

WDS heeft nog geen
garantie op een plek in de
na-competitie. Met de
overwinning op SPV bleek
uiteindelijk de negatieve spiraal waarin de
Driebruggenaren terecht zijn gekomen niet
doorbroken. Sportief had weer de
beschikking over de geblesseerd geweest
zijnde Stijn Molenaar. Die was zijn schotvaardigheid niet kwijt geraakt en liet dat
zien met twee doelpunten op rij; 2-0. Nog
voor de rust kwamen de ‘zwarten’ langszij
door doelpunten van spits Elwin van der
Stigchel en verdediger Mark Koorevaar;
2-2.
Na de hervatting bracht Van der Stigchel
zijn ploeg voor de eerste maal in de partij
aan de leiding; 2-3. Uiteindelijk bleek dat
niet voldoende voor drie competitiepunten.
Dirk van der Haar en weer Stijn Molenaar
(hattrick) draaiden de wedstrijd om in een
4-3 overwinning voor de groenwitten.
Wonden likken dus.

De midweekse inhaalwedstrijd uit tegen WDS werd
met 2-0 verloren. Nu
stonden de mannen van
Alblas tegenover Siveo’60 uit Zegveld dat
toch nog iets van het seizoen probeerde te
maken. De bezoekers kenden een goede
start en het was aan doelman Jeroen Both
te danken dat SPV niet op een achterstand
kwam. Hij verrichte reddingen die het
predicaat ‘fraai’ verdienden. Het werkte
inspirerend op de overige tien. De gasten
kwamen aan de leiding door een doelpunt
van clubtopscorer Gerwin Verlaan, maar de
gelijkmaker liet niet lang op zich wachten.
Het slachtoffer van een overtreding die
goed was voor een strafschop benutte het
buitenkansje; 1-0 door aanvoerder Martijn
de Heer. Op de grasmat ontwikkelde zich
een gelijk opgaande strijd, maar SPV kon
niet voorkomen dat de thee de gasten beter
smaakte. Voor rust werd het nog 1-2 en
had SPV’er Ivo Sluijs bepaald pech toen
zijn inzet van de doellijn werd gehaald.
Een snelle treffer van de Zegvelders bracht
de stand binnen de minuut weer in
onbalans; 1-3. SPV verteerde deze
tegenvaller echter wonderwel en wist zich
door doelpunten van Martijn de Heer en
Thomas Spelt naast Siveo te knokken; 3-3.
Siveo bepaalde uiteindelijk de eindstand op
3-4 door Mike van der Steen. Weer een
nederlaag met slechts een doelpunt
verschil; nummer acht!.

Linschoten Kamerik 2-3
In de eerste helft was
Linschoten de
bovenliggende partij. De thuisploeg toonde
grote duelkracht en won bijna voortdurend
de tweede bal. Kamerik kreeg wel de eerste
grote mogelijkheid toen Kassies de bal aan
de rechterkant ontving en het strafschopgebied van Linschoten in sneed en de
vingertoppen van de doelman redding
brachten. Linschoten kreeg steeds meer
grip op de wedstrijd maar het was Kamerik
dat de score opende door Koren; 0-1. Lang
kon Kamerik niet van de voorsprong
genieten, want binnen 10 minuten stond de
ploeg met 2-1 achter door treffers van
Van Kouwen en Da Cruz. Het was tevens
de ruststand.
Na de hervatting kantelde de wedstrijd.
De bezoekers zetten een extra man op het
middenveld en de duels werden feller.
Een omhaal van Jelle Das was een
waarschuwing voor de thuisclub. Kamerik
werd steeds gevaarlijker en dreigender en
de gelijkmaker kon niet uitblijven. Die viel
na iets meer dan een uur spelen. Vanuit de
rebound na een hoekschop zette Bas Koren
het scorebord opnieuw in werking; 2-2.
Countermogelijkheden voor Linschoten
deden zich aansluitend wel voor maar
misten de gehoopte uitwerking.
Een gelijkspel leek een alleszins redelijk
resultaat. Bas Koren kreeg in de derde
minuut van de extra tijd nog een vrije trap
te nemen en schoot via twee ploeggenoten (
Kasius) de bal in het doel; 2-3. Kamerik
klom naar de tweede positie en voor
Linschoten restte een achtste positie, met
een nacompetitie-ticket op zak.

Een wedstrijd vol emoties, strijdlust en fraaie doelpunten. (voor meer actiefoto’s; zie www.kijkopijsselstreek.nl).

Oudewater verliest op vreemde
bodem van koploper
CDW - FC Oudewater 2-1

De statistieken liegen niet. Voor de
wedstrijd tegen CDW uit Wijk bij
Duurstede beschikte FC Oudewater
over 27 competitiepunten. Daarvan
waren er liefst 20 op eigen veld
bijeen gespeeld en slechts 7 op
‘vreemde bodem’. Tegenstanders in
de afdeling West 1 zijn zich bewust
van deze enigszins vreemde en
verrassende verhouding.
Hoewel verrassend? Ook in vroeger
tijden op weg naar voetbalwedstrijden in
de grote stad was een zekere vorm van
provincialisme aanwezig binnen de
selecties van zowel het voormalige Unio
als OVS. Op weg naar Gouda stonden
deze teams in wezen al met 0-1 achter.
Er is wat water door de IJssel gegaan
alvorens de grootste schroom kon
worden afgeworpen en er zelfbewust
werd geacteerd op de velden van West
2. Nu zorgt de gewenningsperiode met
het Utrechtse voetbal voor uiterst
wisselende resultaten. Tijd om minder
eenkennig te worden! Wilde FC
Oudewater nog iets van het seizoen
maken, dan moest er een goed resultaat
worden verkregen op 46 kilometer van
huis waar een bijna volledige selectie

van trainer Maurice Pot hen wachtte.

Slecht begin

Een beroerdere start van de wedstrijd
tegen de nummer een was niet denkbaar.
Het kunstgras bleek al in de allereerste
minuut een struikelblok voor het rechter
verdedigingsblok. Met als gevolg een
snelle openingstreffer voor de Wijker
Ingmar de Wit; 1-0. De bij de uitglijpartij
betrokken Joost Miltenburg leek de zaak
terstond recht te gaan breien, maar vond
op het laatste moment een verdediger op
zijn pad naar doelman Salih.
Er ontwikkelde zich een gelijk opgaande
partij, waarin geen van beide
aanvalslinies ook maar iets wist te
creëren. De eerste rushes van Bart
Griffioen werden allengs zichtbaar en
nadat eerst Walter van der Neut met een
onopgemerkte handsbal van scoren was
afgehouden, werd het tweede optreden
van Griffioen wel met een doelpunt
bekroond. Hij ontdeed zich met grote
snelheid van zijn opponent en leverde
een dusdanige pass af dat de mee
gesprinte aanvoerder Van Sprundel en
zijn kompaan Nick van den IJssel
onderling konden uitmaken op wiens
naam de treffer mocht worden
bijgeschreven. Het werd Van den IJssel;
1-1. Het deed het zelfvertrouwen van de
gasten zichtbaar goed.

Corners

In een periode vol hoekschoppen die
hierop volgde, toonde verdediger Joost
Miltenburg zich nog de gevaarlijkste
aanvaller. Hij kopte 5 minuten na de
gelijkmaker op de lat boven Salih. Zijn
collega Niek Sluijs deed dat in de 33e
minuut bijna na. Hij miste het aluminium
op een haar. Oudewater plooide in de
periode tot aan het rustsignaal zichtbaar
terug en wist hiermee de speelruimte
voor Griffioen te vergroten. Dit had
enkele gevaarlijke situaties voor het doel
van de Wijkers tot gevolg. Om zich te
verweren tegen deze dreiging werden
enkele pittige overtredingen op de
beweeglijke aanvaller losgelaten.
Het eerste bedrijf eindigde met een
zelfbewust optreden van Oudewaterdoelman Arnold de Ruijter, Hij won een
rechtstreeks duel van CDW’er Plantinga.
Die hield er slechts een corner aan over;
de vijfde.

Mindere herstart

Was de eerste helft nog geen minuut oud

door Gerard van Hooff

voordat er gescoord werd, bij de
aanvang van het tweede bedrijf duurde
het tweemaal zo lang. Eerst verscheen
Griffioen nog met een solo bij de
achterlijn ter hoogte van de eerste paal
(geen afwerker op de juiste plek), de
volgende aanval van de zijde van de
thuisploeg leverde meteen een doelpunt
op. Lars Mulder kon ter hoogte van de
rand van de zestien ongemoeid uithalen
en de niet echt harde uithaal verdween
door een woud van spelers en de benen
van De Ruijter over de doellijn; 2-1
(47e min). De jacht op de nieuwe
gelijkmaker werd meteen in gang gezet.
Met Mike Snel voor Nick van den IJssel
werd Oudewater duidelijk de
bovenliggende partij in deze confrontatie.
Het scoren van de broodnodige
doelpunten bleef echter het euvel.
Zo werd een rebound van Griffioen door
een grabbelende doelman Salih gestopt,
belandde een inzet van Walter van der
Neut in het zijnet en was de verlenging
van een mooie vrije trap van Simon
LaLau door Ivo Anbergen net niet zuiver
genoeg; naast.

Van de schoen

De Ruijter had in zijn domein de smaak
te pakken. Hij griste de bal van de voet
van de doorgebroken Mulder. Door deze
truc nog een aantal malen te herhalen
hield hij zijn met risico spelende team in
de wedstrijd. Dat leidde uiteindelijk niet
tot het gewenste resultaat, want hoewel
de ploeg uit Oudewater beter
combineerde, zich technisch bekwamer
toonde en de hartslag van CDW-trainer
Pot omhoog wist te krikken, bleven
scores uit. De gele kaart van de middag
ging in deze fase naar Niek Sluijs na een
onbeduidende reactie op een overtreding
aan zijn adres. Het groter risico van de
bezoekers kreeg ook gestalte in een
mogelijkheid voor CDW’s Yoeri
Lakerveld. Die zag zijn verre vrije trap
zonder enige aanraking op de onderzijde
van de linkerpaal belanden. De hoop op
een beter resultaat (in de strijd om de
derde periode) verdween pas bij het
allerlaatste fluitsignaal van scheidsrechter
Blommesteijn. Tot het laatste moment
drong Oudewater met alle beschikbare
manschappen aan. Een bres in de Wijkse
verdediging wist het echter niet te slaan,
alle hoekschoppen, vrije trappen en
gevaarvolle inworpen ten spijt.
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Geslaagde onderlinge wedstrijden bij TURN2GETHER

ZONDAGVOETBAL
MSV - Voorschoten 6-2
Binnen twee minuten kon Timo Bakker de bal al onder doelman Van der Mijn
door binnenschuiven, 1-0. Even later, op de rand van de zestien, krulde hij de
vrije trap maar net rakelings naast. Een schot van A-junior Zino Belkada
caramboleerde tot corner en werd er opnieuw niet gescoord. Pas na twintig
minuten deed Voorschoten voor het eerst van zich spreken, maar eindigde de corner in de
handen van Oostrom. Na 35 minuten versierde Scholman een corner, die de meegelopen
Jesper Kolfschoten via binnenkant paal binnen kon werken, 2-0. Op slag van rust slalomde
Jort van Geffen langs drie verdedigers en gaf doelman Van der Mijn het nakijken, 3-0.
Nog voor rust scoorde Roy Elligens vanuit het niets zomaar de 3-1 voor de bezoekers.
In de tweede helft in de 47e minuut kreeg Voorschoten een uitgelezen mogelijkheid, maar
kopte Hugo Peters de bal veilig tot een corner. In de 51e minuut kon Bart Vianen helemaal
doortrekken tot op de achterlijn en leverde daarna een prima voorzet af, die door Jort van
Geffen eenvoudig werd afgemaakt, 4-1. In de slotfase werd nog een voorzet van Mark Kemp
met het hoofd afgerond door Zino Belkada, 5-1. Direct na de aftrap kreeg Voorschoten na
een onreglementaire ingreep nog een penalty, die werd binnengeschoten door
Hoogewooning, 5-2. Nog was de koek niet op, want vlak voor tijd kopte Harm Oostveen
voor MSV’19 de overtuigende eindstand van 6-2 binnen.

Haastrecht - HMC 8-2
Het regende zondag op sportpark Wilgenoord zonnestralen én doelpunten.
In de 3e klasse B Laag moest Haastrecht het opnemen tegen HMC
(voetbalvereniging Haagse Multiculturele Club). Die ploeg bakt er vooralsnog
weinig van. Haastrecht had dus weinig tot niets te vrezen van HMC.
Toch begon de ploeg van Edwin de Bruin in een veel te laag tempo aan de wedstrijd.
Het technisch begaafde HMC nam daardoor brutaal het initiatief en kwam tot enkele goede
kansen. Zo belandde een kopbal van Azeddine Zaabat op de dwarsligger en verdween een
schot van Mohamed Aharouil net naast het doel van Max Tuinenburg. Na een klein kwartier
kwam Haastrecht beter in de wedstrijd en schroefde het tempo wat op. Dat resulteerde na
25 minuten in een doelpunt van Lars Harmsen. Zes minuten voor de rust was het Bjorn van
Leeuwen die de score wist te verdubbelen.
Na de rust zou Haastrecht het moegestreden HMC van het kastje naar de muur spelen.
Zonder zich overmatig in te spannen liep de teller al snel op. Eerst was Lars Harmsen die
een vrije trap van Bjorn van Leeuwen tegen de touwen wist te koppen en even later was het
Tijmen Raateland die een slim balletje van Stephan Bakker wist binnen te lopen. Vervolgens
moest aanvoerder Lars Harmsen met een blessure het veld verlaten. Harmsen leek zich te
verstappen en greep direct naar zijn knie. Na het zich laat aanzien een zware blessure.
Haastrecht oogde even aangeslagen en werd direct getrakteerd op een tegentreffer, doelpuntenmaker Zaabat Azeddine. De 5-1 kwam op naam van Bjorn van Leeuwen die een
toegekende penalty, na een overtreding op Raateland, feilloos wist te verzilveren.
De 6-1 werd gescoord door Stephan Bakker, die in de minuten voor het doelpunt veelvoudig
in scoringspositie liep maar door zijn medespelers (te) vaak over het hoofd werd gezien.
De ingevallen Maik Backx mocht na goed voorbereidend werk van Bjorn van Leeuwen de
7-1 op het scorebord zetten. HMC mocht vlak voor tijd de score wat dragelijker maken, een
mooie vrije trap verdween langs de verbouwereerde Tuinenburg. Het slotakkoord was voor
Bjorn van Leeuwen. Stephan Bakker werd binnen de 16 omvergelopen en kreeg een
strafschop. Van Leeuwen tekende koeltjes voor de 8-2 eindstand.
SPON
RT

ht

Ha

BOUWEN AAN KWALITEIT

astre

c

IN

V
• V

•

SHI

R
SO

★

S

T A LLATIEBEDRIJF
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Bij de jongens, getraind door Siebe, werd
er in twee leeftijdsgroepen geturnd. Bij
de jongens groep 3-4-5 gingen de prijzen
naar Justin Vermeulen en Mick Sweep.
Bij de jongens groep 6-7-8 en VO naar
Koen van Duiven, Hugo Brouwer en
Nando Dubbelman. Koen had het
hoogste puntentotaal en mocht de beker
in ontvangst nemen.

Meisjes

Bij de meisjes groep 3-4- niveau 1,
getraind door Ilse, waren de prijzen voor
Floor Gudde, Kiki Versteeg, Beau Wit,
Yvette Schoonderwoerd en Yuna van
Doorn en bij niveau 2 voor Pleun de Vos,
Demi van Luijn en Saar de Wit. Bij de
meisjes groep 5-6-7, getraind door
Siebe, waren de prijzen voor Lieke van
Alphen, Maud van Luijn, Wendy van
Vliet, Mila van Straaten en Danique de
Wit. Bij de meisjes groep 7-8 voor
Maartje van de IJssel, Liz Steenbergen
en Indy Dijkman. Bij de meisjes VO naar
Rhode Boere en Marieke van Vliet.
Ook bij de meisjes recreanten was er een
beker voor de hoogste dagscore. Deze
werd gewonnen door Floor Gudde.

Steeds ombouwen

De zaal was inmiddels weer omgebouwd
voor de wedstrijd van de meisjes Jong

In het voorjaar van 2019 organiseert
de ponyclub van de Hollandsche
IJsselruiters speciaal voor de jonge
ruitertjes een aantal onderlinge
wedstrijden. Op zaterdag 6 april was
daar de tweede van de vier
wedstrijden. Dit keer een spring- en
vaardigheidswedstrijd. Voor de
grotere kinderen werd een echt
parcours uitgezet door onze springinstructrice Martine. Samen met
Lisanne, de huurpony-instructie,
werden deze kinderen begeleid om
verschillenden hoogtes te springen.
In de hoogste klasse 80 cm gingen
Donna Fleur en Danique met elkaar de
strijd aan, waarbij Danique nipt won met
77,5 stijlpunten.
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Na de jongste leden was het de beurt
aan de gymnasten die elke week
oefenen aan de toestellen, brug, balk,
rek, vloer en sprong. De tribune was de
hele dag goed gevuld met ouders en
andere belangstellenden. Het was een
volle dag met 92 wedstrijddeelnemers in
alle leeftijden en verschillende niveaus.
Elke leeftijd laat op het eigen niveau
zien wat ze zoal geleerd hadden in de
les. Voor de jongste deelnemers was het
erg spannend, het was voor hen dan
ook de eerste echte wedstrijd. Na drie
wedstrijdronden werd de zaal
omgebouwd voor de demonstratie van
de springgroep onder leiding van Siebe.
Zij lieten zien wat er allemaal mogelijk is
op de tumblingbaan, trampoline en de
pegasus. Op de tumblingbaan was het
vooral spektakel met veel radslagen,
flikflakken, salto’s en schroef sprongen,
op de minitrampoline zagen de
toeschouwers veel salto’s, barani’s met
en zonder schroef en zweefsalto’s, op de
pegasus waren het veelal steunsprongen
die getoond werden.

Jomgens
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OCC
Overbeek Container Control bv

Seizoen 2019 van start:

De duiven
vliegen weer!
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Talent en Selectie. De trainingen bij de
jong talent groep wordt gegeven door
Ilse en bij de selectie door Ilse Lisa en
Eva. De jong talenten trainen twee uur
in de week en worden tijdens hun
training al een beetje voorbereid op een
mogelijke doorstroming naar de selectie.
De meisjes waren in twee categorieën
verdeeld en vonden het superspannend,
want voor sommigen was het de eerste
wedstrijd in zo’n grote zaal en voor
zoveel publiek. De meisjes van de
selectie hadden al verschillende
voorronden in de regio gehad, waardoor
zij al iets meer wedstrijdervaring hadden.
Het blijft ook voor deze meisjes
spannend om voor veel eigen publiek je
oefeningen te laten zien. Na deze
wedstrijdronden werd de dag afgesloten
met de verloting en de demonstratie van
de springgroep en de prijsuitreiking.
Bij de meisjes Pre-instap gaan de prijzen
naar Jaylinn Becquet en Faye van Dam.
Bij de meisjes Instap gaan ze naar
Hanne Schoonderwoerd, Sophia de
Voogt en Lieke Nuyt.
Bij de selectie zijn de prijzen voor
categorie Pupil D2 Lizzy Ricken en
Marit Kool, categorie Jeugd voor Seline
Kool en Gabi Steenbergen en bij de
Keuze voor Tirza Ricken en Femke
Slootjes. Hanne haalde ook de hoogste
score bij de jong talent en selectie en
kreeg hiervoor een beker.
Leiding en bestuur van Turn2gether
kijken terug op een lange maar zeer
geslaagde onderlinge wedstrijd in
Sporthal de Noort Syde, waar we zeer
hartelijk zijn ontvangen, omdat zij dit
jaar niet terecht konden in hun “eigen
vertrouwde Eiber”.

Junior IJsselruiter competitie
bij de Hollandsche IJsselruiters

Verenigingsgebouw
de Grote Haven

V
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92 deelnemers

Alle deelnemers kregen een mooie
herinneringsmedaille gesponsord door
administratiekantoor Verkleij, een bedrijf
van één van de ouders. Dus had je niet
op de het podium gestaan dan ging je
toch naar huis met een mooie medaille
en een diploma en de herinnering aan
een mooie wedstrijd.

De mensen achter de teltafel hadden nu
de tijd gehad om de cijfers in te voeren
en de diploma’s te printen voor de prijsuitreiking van de eerste drie wedstrijdronden. De kinderen kwamen de vloer
weer op voor de prijsuitreiking.

WVC

KRIMPENERWAARD

Zaterdag 6 april werden de jaarlijkse
onderlinge wedstrijden gehouden van
gymnastiek vereniging Turn2gether,
deze keer niet in de vertrouwde Eiber
maar in sporthal de Noort Syde.
Zo’n vijftig peuters en kleuters onder
leiding van Tess beten het spits af. Zij
gymmen altijd in de Mariaschool en
hebben nu ook hun kunnen getoond
aan het grote publiek. Dit publiek
bestond vooral uit papa’s, mama’s,
broertjes, zusjes opa’s en oma’s en
andere belangstellenden. Het thema dit
jaar was ‘de Jungle’. Vanaf negen uur
werd de zaal gevuld met leeuwen,
krokodillen, dino’s en zelfs een
eenhoorn. De peuters en kleuters lieten
zien wat ze geleerd hadden tijdens de
lessen en natuurlijk moest er ook
gezwaaid worden naar al het publiek.
De voorstelling van de peuters en
kleuters werd afgesloten met een dansje
en een traktatie daarna mochten ze
weer terug naar hun ouders.
Bij binnenkomst in de zaal werden er
lootjes verkocht. De trekking van de
eerste ronde was al direct na het
optreden van de peuters en kleuters.
Er gingen mooie prijzen uit die ter
beschikking waren gesteld door de
Oudewaterse middenstand.

Jury

H a a s t recht
Wedstrijdbal:
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GV TOOS in de prijzen
Else van Eijk, Lieke van Ringelesteijn, Chelsey van Dam, Roos Hoogenboom en
Tess van den Bosch hebben op zaterdag 6 april de tweede voorwedstrijd geturnd
in Amersfoort. Voor deze meisjes een spannende wedstrijd om zich te kunnen
plaatsen voor de regiofinale in juni en/of toestelfinales in juli.
Else, Lieke en Roos beten het spits af en hebben mooie oefeningen laten zien. Lieke
mocht net als op de eerste wedstrijd een bronzen medaille mee naar huis nemen.
Waar Tess van den Bosch de eerste voorwedstrijd nog wat zenuwachtig was wist zij
deze wedstrijd beter te scoren en mocht hiervoor de bronzen medaille mee naar huis
nemen. Chelsey van Dam wist net als op de eerste voorwedstrijd een eerste plaats te
behalen en mag met een gouden medaille door naar de Regiofinale op 29 juni.

In de tweede groep sprongen Mariëlle,
Fleur, Mahlika en Mandy op 65 cm
hoogte. Mahlika won daarbij met pony
Moos ruim met zelfs 80 stijlpunten.
De derde groep waagde zich aan 50 cm
en deze won Myrthe Francken met pony
Gaby met grote voorsprong en 77,5
stijlpunten. In de vierde en laatste groep
van het springparcours op 40 cm won
Maaike Blom wederom met Gaby , met
een knappe 2e plaats voor Miralda Treur
en een 3e plaats voor Floor Hermsen.

gewonnen door Nelleke Hermsen met
217 punten en de 3e prijs ging naar
Alishya van Elleswijk met pony Snorrie
en 216 punten.
Aan het einde van deze geweldige
wedstrijd met wel 33 kinderen aan de
start gingen zij allen naar huis met een
dosis zelfvertrouwen en zich
voorbereidend op de volgende wedstrijd
op 11 mei in deze Junior
IJsselruitercompetitie 2019.

Duffel was de startplaats voor de duiven
van postduivenvereniging De Zwaluw.
De eerste afstand die overbrugd moest
worden was 105 kilometer. In verband
met de weersomstandigheden, matig
zicht en oostenwind, werd de lossing
enigszins verlaat. Met name de jonge
onervaren duiven hebben last van dit
soort omstandigheden. Het was meteen
een pittige vlucht voor de duiven.
De twee nieuwe combinaties uit de
Waard zaten meteen weer voorin, maar
ook Cees Spelt -althans zijn duiven- liet
zich gelden.
Volgende week krijgen de duiven 200
kilometer ‘voor de kiezen’.

De Uitslag

Houdijker & Zn
1,9,11,19,20
Cees Spelt
2,16,41,55,59
Combinatie Wouters
3,4,5,6,7,8
Wim Groen
12,46,49,50,64
Paul Houdijk
15,70,76,91,96
De Koning & Stekelenburg 34,43,65,78

Vaardigheid

Na 11 uur was het de beurt aan de allerkleinsten van de vereniging. Voor deze
kinderen werd er speciaal een vaardigheidsparcours uitgezet met een
sprongetje, balkjes en het ontwijken van
pionnen. Pony-instructrice Britt Dekker,
later bijgestaan door Jolanda, hielp de
kinderen de proefjes door. Bij de rubriek
Va3 won Annabel Langenberg het oranje
lint met maar liefst 212.5 punten, Lotus
Dijkstra met pony Little Lady werd 2e
met 206 punten en Thalina van der
Wind de 3e prijs met 204.5 punten.
In rubriek Va2 won Yara de Rooij met
208.5 punt de 1ste plaats, Jaimy Vonk
en Willemien Hoogendoorn samen een
gedeelde 2e prijs op dezelfde pony Moos
en Benthe Gelderblom een derde plaats
met knap 204 punten.
Bij de allerlaatste rubriek, Va1, deden
11 kinderen mee. Een zeer grote groep
waarbij alle kinderen hun uiterste best
deden om het parcours zo netjes
mogelijk rond te rijden. 1ste Prijs ging
naar Lisette Francken met pony Zahra
en 226.5 punt. De 2e prijs werd

Het laatste
nieuws
uit uw regio
volgt u via

Download
nu uw

KijkOp App
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Lekker veel voordeel
Wij zijn op zoek naar jou!

Verse lange varkenshaas
per 500 gram

7.49

Wij zoeken afwassers

PER 500 GRAM

Dus zoek je een leuke gezellige bijbaan, of ken je iemand?
Vind je het geen probleem om in de avonduren te werken?
Email of bel en wie weet sta je straks het mooiste servies af te wassen!
Stuur je cv / motivatiebrief naar: info@deburgemeester.nl
Raadhuisstraat 17
3461 CW Linschoten

4.

49

Specialiteit van slager Piet spareribs

3.99

ketjap, piri piri of barbecue
per 500 gram

kilo 8.98

5.99

kilo 7.98

0348-414040
www.deburgemeester.nl

+1

Loonbedrijf en kraanverhuur

Dommelsch

koffers
&
tassen
ze
bij 2 s gel
tuk s

Gerard Coljé

krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

12.86

Wij hebben werk voor:

• Trekkerchauffeur

Lipton Ice Tea

en voor een

• Machinist voor mobiele kraan
(liefst met ervaring)
Ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden.
Wij doen alle voorkomende grond-, graaf- en rioolwerkzaamheden;
verhuur van mobiele/rupskranen, trekkers en dumpers; het snipperen
van hout; frezen van boomstronken en diepladertransport.
Wij bieden een goed salaris en een bedrijfsauto.
Voor sollicitatie: G. Coljé,
Zuid-Linschoterzandweg 63, 3425 EN Snelrewaard
Telefoon 0348-564710 of 06-51596410
gerardcolje@gmail.com

alle soorten
fles/pak 1.5 liter
2 stuks

4.00-4.52

2 STUKS

Warsteiner

1.

99

krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

15.71

Spaar voor korting op
koffers & tassen

8.99
9.99
75%
TOT

KORTING
www.emte.nl/ellehammer

Week 15
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 7 april t/m
zaterdag 13 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

www.vsgm.nl
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