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Evenementenkalender Maart
Vervolg raadsvergadering Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Artozona met ‘Een rondje balkon’
Glasvezelnetwerk Montfoort
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
De wegen lang de Vlist afsluiten voor motoren

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

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

Optocht Uivergein doet het goed

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
familierecht &
mediation

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat
Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Sociale huurwoningen
op Galgoord

door Cees Reichard

Ook in Uivergein waaide het flink, maar gelukkig niet hard genoeg.
De optocht kon doorgaan. Richard de Jong van de optochtcommissie:
“We hebben er van tevoren wel over gesproken, maar gelukkig had de wind
maximaal kracht 6 en kon de optocht gewoon doorgaan.”
De optocht begon een half uurtje later
dan gepland. Kwam dat door een
rommelig verlopen geluidscontrole?
Richard: “Dat valt allemaal best mee.
Het plaatsen van geluidsdempers duurde
langer dan gedacht. Dat hoort er ook
een beetje bij als je dingen anders doet
dan voorheen. We hebben er van geleerd
voor volgend jaar.” En de controle heeft
zijn nut bewezen. Alle groepen mochten
de optocht uitlopen en er zijn geen
boetes uitgedeeld. “Ze hebben het goed
gedaan”, vertelt Richard trots.

Stef Stuntpiloot

Voor Uivergeinse begrippen was het een
flinke optocht. Negentien wagens, zes
loopgroepen én een clubje kinderen!
“Er zijn weer een aantal nieuwe groepen
die meedoen, hartstikke leuk!”
En alle groepen hebben flink hun best
gedaan om een kar te bouwen, passend
bij het motto ‘Meedoen is belangrijker
dan winnen’. De dateavonturen van Prins
Martinus werden een aantal keer op de
hak genomen en ook après-ski, waaraan

door Ellen van Leeuwen

meedoen vaak belangrijker is dan het
skiën, was een populair thema. Er liepen
piloten mee en zelfs een levensgrote
Stef Stuntpiloot draaide in zijn vliegtuig
door de lucht. Er kon worden gegokt bij
Koning Toto of Miljoenenjacht en
natuurlijk kregen we ook een voorproefje
op de Olympische Spelen.

Er zullen bij de transformatie/
herontwikkeling van het bedrijventerrein Galgoord en omgeving meer
sociale huurwoningen gerealiseerd
moeten worden. Er wordt gedacht
aan minimaal 35% van de geplande
woningbouw. Dit signaal geeft
Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk,
Vlist af in een brief aan het college
van B&W en de raad van de
gemeente Krimpenerwaard.
Huurdersbelang vindt dat er in
Haastrecht een grote behoefte aan
sociale huurwoningen is.
Zij is van mening dat op deze prachtige
locatie zo dicht bij de Hollandse IJssel
niet alleen woningen voor de mensen
met een goed gevulde beurs gebouwd
moeten worden. Ook huurders van
sociale huurwoningen willen graag op
deze plek wonen.

Alle doelgroepen

In het voorkeursscenario staat dat hier
‘voor alle doelgroepen’ woningen
gerealiseerd gaan worden.
Wat Huurdersbelang onderschrijft.
Huurdersbelang wil ruim voorafgaande
aan de aangekondigde informatieavond
een duidelijk signaal afgeven dat
woningcorporatie Groen Wonen Vlist
staat te trappelen om hier duurzame en
kwalitatieve sociale huurwoningen te
realiseren op een mooie plek en
uiteraard niet ergens weggestopt in een
‘flodderige hoek’ van het voormalige
bedrijventerrein.
Tot slot verzoekt Huurdersbelang om
betrokken te worden bij de verdere
uitwerking van de herontwikkeling van
Galgoord.

Boogschutters en Prinsessen
De winnaar dit jaar: Maui El Niño
met hun Robin Hoodkar.

vervolg op pagina 4

Carnavalsoptocht voor het eerst in de
geschiedenis afgeblazen in Montfoort
Desondanks: Carnaval gaat gewoon door. Alaaf!
“De veiligheid staat voorop, maar
we moeten ook niet bang zijn”, aldus
burgemeester Petra van Hartskamp
afgelopen vrijdag bij de sleuteloverhandiging.
Desondanks kwam zondagochtend
het bericht dat de carnavalsoptocht
afgeblazen werd. Voor het eerst sinds
1965 was er geen carnavalsoptocht,
omdat storm Ellen met windstoten
van rond de 100 km per uur roet in
het eten gooide.
Prins André le Chef de Mission van
Les Boutonniers liet wel weten dat hij
om het uur de weerberichten checkte.
Na de overhandiging van de sleutel
vertelde hij enthousiast dat dit carnaval

De carnavalsmis zat goed vol zondag.

extra speciaal was, vanwege het 55-jarig
jubileum. Genoten had hij van de feesten
met de kinderen en de senioren.
“De blikken op de gezichten,
het enthousiasme, dat is waar ik
enorm van geniet.”
De wind tijdens het voorlezen van de
proclamaties door zowel de prins als
prinses was ijzig koud. Desondanks
hielden kinderen en volwassenen zich
dapper staande. Toen uiteindelijk de
sleutel van Knopengein overhandigd
was en de burgemeester door Prins en
Prinses onderscheiden in kader van het
55-jarig jubileum van Les Boutonniers,
was voelbaar hoe blij men was dat de
pas erin kon.

door Sjoukje Dijkstra

Richting de Leutbunker die pas geopend
kon worden nadat Prins André een
golfballetje sloeg. Dat dit geen doel
raakte, mocht de pret niet drukken,
want vanachter de Ajax poster kwam
een dienblad bier en een Ajax-jas als
cadeau voor Prins André tevoorschijn.

Goed voor elkaar

Daarna kon het feest van start, en
werden de biertjes genuttigd in de
Leutbunker die al snel vol liep met
de eerste carnavalsgangers.
Bij het gezinscarnaval op zaterdag
genoten jong en oud weer van diverse
activiteiten. Terwijl de kids zich
uitleefden op springkussen, in de
ballenbak of in de knutselhoek, dronken
de ouders een drankje. In het begin leek
het langzaam op gang te komen, maar
uiteindelijk stroomde de Leutbunker net
als in voorgaande jaren toch vol.
Ook Les Femmes des coeurs lieten
zich zien. Zij hadden zich zaterdag
opgesplitst in twee groepjes. De Prinses
en haar hofdames waren bij de optocht
in IJsselstein, terwijl een ander deel van
de raad zich in Montfoort bevond.
Kinderen stonden in de rij om
geschminckt te worden, veel kinderen
deden zich te goed aan de limonade.
Toen er tegen 17.00 uur gegeten kon
worden, stortten de kinderen zich volop
op snacks, patat en pannenkoeken.
“Het is elk jaar weer super goed voor
elkaar”, vond een moeder, die zelf
verkleed was als prachtige prinses.

vervolg op pagina 9

Carnavalsincident

door Otto Beaujon

Het Oudewaterse carnaval is zaterdag-avond even landelijk in het nieuws
geweest; de sites van de kranten, de nationale en lokale zenders en de social
media. Jammer. Het AD gaf maandagochtend een verslag zonder sensatie.
Onze krant was geen ooggetuige van het incident; terwijl de eerste berichten op
social media de ronde deden, was de actie in de Wijdstraat al weer voorbij.
De verhalen, de vermoedens, het arsenaal politievoertuigen bij de brandweerkazerne,
het persbericht van de politie zelf, de meningen en de weergave van de deelnemers,
de toeschouwers en van de carnavals-vereniging kunt u in de media en op social
media in alle geuren kleuren zelf terugvinden. Vooralsnog niet meer dan een incident.
Het deed mij sterk denken aan één van de laatste Oudewaterse wijnfeesten waar in
het kader van de vrees voor verstoring van de Openbare Orde eenheden van de
bereden politie opgesteld stonden bij de brandweerkazerne. De vrees ging toen over,
onder andere, wildplassen en hoe lege wijnflessen als slagwapen gebruikt zouden
kunnen worden. Het lijden wat de mensheid het meeste vreest kun je als bevoegd
gezag maar tot je leidraad maken, dachten we toen. De politie (van elders aangerukt)
ging er toen stevig in, en het werd het laatste wijnfeest in Oudewater.
Het gemeentebestuur gaat de gebeurtenissen van zaterdagavond evalueren en het
wachten is nu op de uitkomst daarvan. Zonder daar op vooruit te willen lopen,
zal dit hopelijk niet de laatste Carnaval van Oudewater zijn.

Vechtende groepen tijdens carnaval
in Montfoort

door Sjoukje Dijkstra

In Montfoort heeft de politie zo’n
twintig agenten ingezet in Montfoort
om twee groepen uit elkaar te houden.
Volgens een melding van de politie zijn
bij een horecagelegenheid aan de
Heiliglevenstraat tientallen mensen met
elkaar op de vuist gegaan. Het zou gaan
om twee grote groepen van twintig man.

De vechtpartij ontstond in het sushi
restaurant Sushi Mfort.
De politie heeft hierbij zo’n twintig
agenten ingezet om de twee groepen uit
elkaar te houden om een nieuwe botsing
te voorkomen.
Er zijn geen aanhoudingen verricht.
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Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 1: 10.00 uur Kand. van der Knijff
18.30 uur Kand A.N.J. Scheer

Evenementenkalender

Werken aan je toekomst
Op zondag 1 maart a.s. is er om
10.00 uur in de St. Franciscuskerk te
Oudewater de 1e vastenviering.
Deze viering heeft als thema: ‘Werken
aan je toekomst’. Iedereen is welkom.
Er is tevens een kinderwoorddienst.

WOENSDAG
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OUDEWATER

LINSCHOTEN

NED. HERVORMDE KERK
Zo 1: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 1: 09.30 uur Dr. A.J. Kunz
18.30 uur Ds. M. Zeeman

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 1: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 1: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 1: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 1: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Wo 26: 10.00 uur Aswoensdag
Zo 1: 10.00 uur Pastoor Van der Vegt

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 1: 10.00 uur Mw. P.M.A. van der Herberg
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Wo 26: 19.00 uur Aswoensdag
Zo 1: 10.00 uur Woord en Communie

OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 1: 09.30 uur Eucharistieviering
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Presentatie W.G. van de Hulst

Medio april 2020 verschijnt alweer de

7

-

8ste

voor de streek tussen IJssel en Lek

2020

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

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

Kruispunt Project Koor
Op woensdag 4 maart is van 20.00
tot 22.00 uur de eerste repetitie van
het oecumenisch Kruispunt Project
Koor in het nieuwe jaar.
De repetities worden gehouden in
‘t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg
in Linschoten.
Na de deelname in december vorig jaar
aan de oecumenische viering op eerste
Advent en de Katholieke Kerstviering
gaat het koor zich nu voorbereiden op
de medewerking aan de Oecumenische
Viering op Goede Vrijdag (10 april) en
de Katholieke Viering van Licht en
Water op Paaszaterdag (11 april),
beide in ‘t Kruispunt.
Het Projectkoor staat onder leiding van
Sandra Webbink, Caroline Leloux
verzorgt de pianobegeleiding.
In een ontspannen sfeer wordt serieus
geoefend, Nieuwe deelnemers zijn
welkom om de komende zes weken
gezamenlijk te repeteren. Informatie en
opgeven bij: Gert van Jaarsveld,
Jan van Vliet of Evert de Jong
(dejongbakker@planet.nl)

HAASTRECHT

Opa & Opa spelen Annie MG Schmidt.
Vanaf 15.15 tot 16.15 uur in het Cultuurhuis.
Een feest van herkenning voor jong en oud.
Tijdens deze feestelijke middag kunnen peuters en
kleuters komen genieten van de liedjes van
Annie MG Schmidt. Reserveren via
saskia.wulterkens@bibliotheekhetgroenehart.nl
of 06-18127095

OUDEWATER

Klaverjassen bij Pinkeltje.
In sporthal De Noort Syde, aanvang 20.30 uur.

OUDEWATER

Voorjaarsmarkt bij de PKN Gereformeerde Kerk.
Er zijn 26 kramen te vinden met voor elk wat wils,
er worden violen verkocht er is een rad van fortuin
en in de kerk kan men al luisterend naar muziek van
diverse organisten en een pianist gezellig een kop
koffie drinken met wat lekkers erbij.
Voor de stevige trek worden ook hamburgers,
poffertjes en soep verkocht.

WAARDER

Sjon en Sjakkelien. Vanaf 20.00 uur in zalencentrum
St. Joseph. De artiesten naam geeft al aan wat we
deze avond kunnen verwachten. Een avond vol
humor, lach en zang. Voor de liefhebbers van de
smartlappen, maar zeker ook een goede
kennismaking met dit genre. Muziek die je thuis niet
zo snel opzet, maar die in al zijn eenvoud je wel raakt
en relativeert. Sjon en Sjakkelien is een gezellige
combinatie van zoetzure liedjes die nog lang lekker
nasmaken. Kaarten reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl of voorafgaande
aan de voorstelling aan de zaal.

MONTFOORT
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Polderwandeling: Tiendweg/Jaagpad-route.
Let op: 2e zondag van de maand.
Vertrek om 11.00 uur vanaf het kruispunt
Anne Franklaan en Tiendweg. Tijdsduur ± 2½ uur.
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar
06-52244602 of 06-12650009.
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MONTFOORT

Live op zondag: The Outlaws.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*.
De bandleden van The Outlaws zijn na 45 jaar
weer als een hecht team bij elkaar.
Deze ‘ouwe rockers’ uit Oudewater laten je de
magie van de jaren 60 opnieuw beleven!

HAASTRECHT

Thema dit jaar:

HUISARTSEN

Repair Café / Historisch Café / SWOK. Iedereen is van
harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met hun
kapotte spullen naar Theater Concordia te komen,
om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs
weer in orde te maken. In dit Repair Café willen we
specifiek aandacht schenken aan fietsverlichting.

ZONDAG

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

WEEKEND
DIENSTEN

OUDEWATER

ZATERDAG

Donderdagavond 5 maart komt Annemarie Fokker vertellen over de schrijver
W.G. van de Hulst en zijn vele boekjes. Ze heeft een documentaire over zijn
levensgeschiedenis en de boeken die hij geschreven heeft. Wie kent zie niet?
Titels als ‘Rozemarijntje’, ‘In de Soete Suikerbol’, ‘Ouwe Bram’.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in Rehoboth, Korte Kerkstraat 8 – 10 in Montfoort.
Vanaf 19.45 uur start de presentatie. Er is een boekenhoek ingericht.

Recreatiekrant

Koffieochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur in gebouw
De Rank, Noorder-Kerkstraat. Deze is voor iedereen
toegankelijk. Heeft u zin in een praatje, kop koffie of
wilt u er gewoon even uit, weet u welkom.
Mocht u een taxi nodig hebben bel dan de
vrijwillige hulpdienst: mevr. Seine, 0348-563898.

VRIJDAG

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 1: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. CJ.J. Mulder

Maart

DONDERDAG
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BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 1: 10.00 uur Cees Terpstra
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Vr i j U I T

in het Groene Hart

Door opnieuw vele positieve reacties op de Recreatiekrant van
vorig jaar is besloten te werken aan een nieuwe uitgave.
De Recreatiekrant 2020 zal vanaf vrijdag 24 april te verkrijgen
zijn in de regio 'Het Groene Hart'.
Doel van de recreatiekrant is het bevorderen
van toerisme en recreatie in en om Oudewater,
’Het Groene Hart’, van Gouda tot IJsselstein
en van Woerden tot Schoonhoven.
De recreatiekrant is bedoeld voor toeristen,
dagjesmensen, fietsers en wandelaars
plus de bewoners van ’Het Groene Hart’
en het verspreidingsgebied van De IJsselbode,
’De IJsselstreek’, zodat men wordt geattendeerd
op de schoonheid, de gezelligheid en de ‘magie’
van Oudewater en de rust in het Groene Hart,
zowel op doordeweekse dagen, gewone
weekenden als op bijzondere dagen zoals
vermeld in de Evenementenkalender.

istorisch
ultureel

12
13
13

ecreatief
it de streek

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

recreatiekrant@ijsselbode.nl

® Drukkerij Heno - Oudewater

INFORMATIE
www.ijsselbode.nl

@

recreatiekrant@ijsselbode.nl

Voor redactionele artikelen kunt u zich richten tot

Jacques Zanen,

✆

0348-561818

Met vele

van de
de burgemeesters en wethouders
u van harte aanbevolen doorKrimpenerwaard en Gouda. Bezoekers en
Deze Recreatiekrant wordt
Lopik, Oudewater,
waar ze nu zijn.
meer genieten van de streek
gemeenten IJsselstein, Montfoort,
van deze Recreatiekrant nog van ongekende voorspoed en rijkdom door,
inwoners kunnen met behulp
400 jaar geleden een periode
over meer nog, want
Ook dit gebied maakte zo’n de Gouden Eeuw. Daarover gaat deze krant, maar
met rijke architectuur en kunst:
op en rond de Hollandse IJssel!
er valt veel bijzonders te ontdekken
wegen, dijken en vaarroutes
neemt u mee langs de toenmalige
historische steden als Montfoort,
De Gouden Eeuw Route
Wiericke, Vlist) naar mooie Elke stad heeft een eigen unieke
Gouda.
(Hollandse IJssel, Linschoten,
is hun sfeervolle
Woerden, Haastrecht en
Oudewater, Schoonhoven, ambachten. Maar wat de stadjes gemeen hebben
historie en bijzondere oude dankzij de bloei in die Gouden Eeuw.
stadscentra die ontstonden

✆

0348-561478

nd

etsroute-in-holla
/de-gouden-eeuw-driehoek-fi

 www.route.nl/fietsroute/140608

Oudewater

behoort tot
Het buitengebied van Oudewater
dat uitnodigt tot
het open veenweidengebiedHet gebied langs de
wandelen, fietsen en varen.
Hollandse IJssel wordt
Lange Linschoten en de
fruitbomen geflankeerd.
door rijen knotbomen en
Onderweg zijn diverse boerenbedrijven
bezoekers.
opengesteld voor geïnteresseerdekopen en soms
Je kan hier vaak streekproducten
ook overnachten.
Oudewater zelf telt
Het sfeervolle en historische Het karakteristieke
monumenten.
maar liefst 141
door de eeuwen heen
stratenplan is zo goed als
daar heerlijk dwalen of
gehandhaafd. Wat kun je en beide is genieten.
lekker op een terras zitten,
bekend om de binnenstad
De stad is internationaal
zoals de Heksenwaag en
en bezienswaardigheden
het Touwmuseum.

14
15

ANT

Heksenwaag
Sinds jaar en dag is de Oudewaterse
al sinds Keizer
(zie pagina 64) wereldberoemd:
al het
Karel V in 1545 deze goederenweegscha
personen een
privilege verleende om aan verstrekken, kwamen
te
rechtsgeldige weegbrief
beschuldigd werden van
mensen die van hekserij
en omringende
heinde en verre uit de Nederlanden
zich te laten wegen, en
landen naar Oudewater om géén heks waren.
ze
daarmee te bewijzen dat
18e eeuw werden hier
Tot aan het einde van de
onschuld te bewijzen en
mensen gewogen om hun
ontkomen.
te
doodvonnis
hun
daarmee aan
stad Oudewater
De inwoners van de Utrechtsegenoemd.
worden ook wel ‘Geelbuiken’ van de stad
Vroeger liepen er veel inwoners
buik die men opliep
letterlijk rond met een gele Met name in de
tijdens het maken van touw.

7 Museum IJsselstei Montfoort
11 Het Oude Stadhuis
15 Lopik Natuurlek
stad Woerden
17 Groene Hart
4 in Oudewater
31 Havenstraat
43 Kaasstad Gouda
ven
45 Zilverstad Schoonho
in Haastrecht
49 Hofje van Zijl

Heno
Dit is een uitgave van Drukkerij
uitgever van o.a. De IJsselbode
een belangrijke
16e en 17e eeuw was Oudewater Touwstad is,
touwproducent. En dat Oudewater
een aantal gevels en
is nog duidelijk te zien aan
het Touwmuseum
er bevindt zich in het centrumdat met touw te
(zie pagina 34) dat aan alles
maken heeft gewijd is.
weer gearriveerd
En … de ooievaars zijn al
nest op het prachtige
en hebben hun (nieuwe)

stadhuis.
bloeien de
Tussen Oudewater en Haastrecht en kan je kersen
appelbomen in de boomgaarden
En dan vind je tussen
kopen in de kersengaard.
het dorp
de Enkele en Dubbele WierickeGoejanverwellesluis
Hekendorp met de beroemde pagina 29)
(zie
en de Prinsessenboerderij

 lees verder op 2

OUDEWATER

Linn Ontmoet ‘In Balans’. Van 19.45 tot 22.00 uur
in cultuurhuis ‘De Brede Vaart’. Inloop vanaf
19.30 uur. Een gezellige, interactieve avond voor de
Linschotense vrouw. Met professionele workshops
worden diverse thema’s op het gebied van voeding,
leefstijl, vitaliteit en ontspanning besproken als
aanzet om meer balans in je leven te creëren.
Gastsprekers op deze avond zijn:
Marjon van Laatum: voeding- en leefstijlcoach;
Barbara Griffioen: leefstijl- en vitaliteitscoach
en Danielle Cabri: sport/zorgmasseur.
Info en aanmelden via www.linnontmoet.nl

LINSCHOTEN

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

OUDEWATER

Joris Linssen & Caramba: RAAK. Vanaf 20.15 uur in
Theater Concordia*. Raken en geraakt worden, daar
draait alles om. En dat doen deze topmuzikanten vol
overgave met hun opzwepende liedjes, prachtige
ballades, ontroerende levensverhalen, gevoelige
teksten en loepzuivere samenzang. Laat je verrassen
door het enthousiasme van zanger/tv-presentator
Joris Linssen en zijn muzikale vrienden.
Een theaterconcert vol interactie, energie en
ontroering. Recht in het hart: RAAK!

HAASTRECHT

BMM Band met live music from sixties till now.
Vanaf 21.00 uur in eetcafé de Posthoorn.
Entree 10 euro.

MONTFOORT

ZONDAG

n

de
Welkom in het gebied rond
Hollandse IJssel

Voor advertenties en advertorials kunt u contact opnemen met

Drukkerij Heno,

BEWA ARKR

ouden streekp arels

OUDEWATER

Open huis Hospice. Van 14.00 tot 16.00 uur
in het Hospicehuis aan de Kerkwetering.

13
ZATERDAG
14

om te worden opgenomen in de evenementenkalender.
De Recreatiekrant Oudewater en omstreken verschijnt huis aan huis
in de gemeenten Krimpenerwaard, Lopik, Montfoort en Oudewater.
Verder wordt de Recreatiekrant gedurende het gehele seizoen als
meeneem- en bewaarkrant neergelegd bij o.a.:
de diverse TIP-kantoren, musea, campings en
t
creatiekran
Re
bij diverse verspreidingspunten in de regio.
en Lek
voor de streek tussen IJssel
Oplage: 50.000 ex.
2019

Lezingavond en Jaarvergadering Geschiedkundige
Vereniging Oudewater. Vanaf 20.00 uur in het
Stadhuis, ingang Kapellestraat. De lezing ‘Klokken
door de eeuwen heen’ wordt gehouden door de heer
Peter Schipper. Toegang: voor leden gratis, voor nietleden e 2,50.

VRIJDAG

ulinair

Evenementenkalender
@

DONDERDAG

Live op zondag: Ramblin’ Boots.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*.
Winner of Best New Country Band Dutch Country
Music Award 2018! Het voetenwerk staat centraal
deze middag! Dans gezellig de basispassen mee in de
lijn en laat je uitdagen door nieuwe steps.
Voor beginners en gevorderden.
Ramblin’ Boots brengt country tot het juiste niveau.

HAASTRECHT

DINSDAG

17

Dag uit met De Zonnebloem. Met de bus naar
Vogelpark Avifauna. Kosten incl. lunch 30 euro.
Opgave bij Amy v.d. Louw, tel. 0348-471300
of bij Corina Maaijen, tel. 0348-565140.

OUDEWATER

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 26 februari

10.00
10.00
14.30
18.00
19.00

Geheugentraining
Schilderactiviteit
Zangkoor Cheerio
Aanschuifdiner
Creasoos

10.00 Spelletjes
14.00 KBO / PCOB
14.30 Internetcafé

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 29 februari

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken
10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 3 maart

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bakactiviteit

54,-

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

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

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

Vanaf zaterdag 7 maart ligt de
zomercollectie in de winkel!

www.b5beveiligingstechniek.nl

2de hands winkel: 'kleding en meer'

Wilgenweg 15a, Oudewater.
Open: elke dinsdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

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

Zondag 1 maart om 10.00 uur
in de St. Franciscuskerk,
Kapellestraat 13 te Oudewater

1e Vastenviering

Breng op een eenvoudige manier
plezier terug in je leven.

thema: ‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’.
Tevens is er een kinderwoorddienst.

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

Weet je van harte welkom.

www.gewoonnicole.nl

Joop van Vliet B.V.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

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

houdt UITVERKOOP van alle
WINTERKLEDING op
zaterdag 29 februari en dinsdag 3 maart

Alle kleding - HALVE PRIJS

3421 JD Oudewater

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

2E HANDS WINKEL KLEDING EN MEER…

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

|

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.

B5beveiligingstechniek.nl

Tuinzaal

Maandag 2 maart

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

Tuinzaal

Zondag 1 maart

PRIKBORD

Uw bereik...
15.000 adressen

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Vrijdag 28 februari

Prins Bernhardstraat 2

Dat kan al vanaf e

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Donderdag 27 februari
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www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Nieuw ...

24/7

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

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

Zodra uw medicijnen klaarliggen
in de automaat krijgt u via de mail
een code. Deze code in combinatie
met uw geboortedatum geeft u
toegang tot uw medicijnen.
Vraagt u aan de balie naar informatie
en hoe u zich kunt inschrijven!

Snel, veilig en wanneer het u uitkomt!

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
Crawfo
Faac
Condoor,
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

Natuurlijk kunt u ook nog gewoon
aan de balie terecht!

Vanaf 1 maart hebben wij
gewijzigde openingstijden.
Wij zijn dan elke werkdag
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

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

www.apotheekoudewater.nl

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
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Sleuteloverhandiging elk jaar leuker
Hoe ze het voor elkaar krijgen zal wel een raadsel blijven, maar heel wat experts
lieten weten dat de sleuteloverhandiging op de vrijdag dat het carnaval van start
gaat ieder jaar nog weer leuker is.
Prins Martinus met zijn hofdames Inge en Iris, de Raad van Elf, de slapleuters en
alle andere enthousiaste carnavalvierders maakten er inderdaad een enorm
gezellig feest van. Gesteund door het halve college van b en w, de aanstekelijke
en op de toegestane geluidssterkte gebrachte muziek (Klaproos) en, last but not
least, Angeline Vrijlandt in uiteenlopende, maar bijzonder tot de verbeelding
sprekende rollen, werd de naamsverandering van Oudewater naar Uivergein
opnieuw met een geweldige aftrap ingeluid.
Het wordt elk jaar drukker bij de sleuteloverhandiging, ruwweg geschat een
dikke 200 carnavalesk verklede mensen
waren aanwezig in het Stadhuis.
Afgeladen was het, en gehost kon er nog
net. Het Dweilorkest Batenbouwers uit
Nieuwegein speelde er vrolijk op los.
Uiteraard werden, na de sleuteloverhandiging van burgemeester Wim
Groeneweg aan prins Martinus, Gé Sluis,
John Ramaekers en Willem van Vliet als
ouwe getrouwen luid en duidelijk in het
zonnetje gezet, waarna er direct een gele
kaart getrokken werd in verband met het
te hoge geluidsniveau. Bijna volgde een
tweede kaart voor een wellicht te lange
toespraak. De daaropvolgende ‘dansact’
van Angeline - hoewel zij steeds onder
een alter ego optrad - bleek enorm

aanstekelijk: iedereen deed mee!
Na afloop werd er dan ook, uitgeput
gepuft en gehijgd. Prins Martinus
kondigde vervolgens zijn gooi naar het
burgemeesterschap van Uivergein, of
was het nu Oudewater(?), aan met
ludieke oplossingen voor het zwembadprobleem, de malaise voor/van de
boeren en de woningschaarste. En voor
de dag erna, afgelopen zaterdag dus, had
hij al een verkiezingskaravaan geregeld
met veel pracht en praal. Als het gaat
zoals gepland doet Ellen van Leeuwen
daar elders in deze IJsselbode verslag
van. Heel veel mensen werden door de
prins bedankt, waaronder uiteraard de
ouders van de prins, koningin Sjanie en
koning Leon. Als slapleuter werd dit
keer, ‘uniek in de geschiedenis’, een duo

door Aad Kuiper

aangewezen en wat Bert Hollart en
Hein Rietveld allemaal op hun kerfstok
hadden was voor uw verslaggever in de
gauwigheid niet te volgen, maar naast
leden van het carnavalskoor waren hun
speerpunten respectievelijk ‘voetbal’ en
‘schoon Oudewater’. En toen, uiteraard,
weer polonaise met aansluitend een
regelmatig hilarische cabaretesk optreden
van opnieuw Angeline, onder weer een
andere naam. Met veel tumult werd het
zoengedrag van prins en/of met de
hofdames uitvoerig belicht. En, vertelde
ze, volkomen overbodig: “Na dry
January volgt een wet February.”
Maar, nog belangrijker, deelde ze het
motto van prins Martinus: “Meedoen is
belangrijker dan winnen.” En dus
kwamen ook Sinterklaas en Wittepiet het
feest nog leuker maken. Voor de hele
bende afreisde naar De Klepper kreeg
Richard ‘catering’ de Jong nog een
onderscheiding, omdat hij inmiddels
11 jaar in de Raad van Elf zat.
Het feest zal ongetwijfeld nog wel tot
heel laat geduurd hebben, maar uw
verslaggever moest naar huis om dit
verhaal te gaan schrijven.

Deze vriendengroep die in het verleden
vaak meedeed aan de optocht, staat
sinds vorig jaar met hun vriendinnen en
kinderen op de kar. Krista Stofberg, één
van de vriendinnen, vertelt dat de groep
supertrots is. “We hebben met z’n allen
gebouwd aan de kar. De jongste is 3 en
de oudste 69 jaar. Met deze eerste prijs
maken we onze kids, de nieuwe generatie,
nog enthousiaster voor carnaval!”
En dan waren er nog de prinsessen die
het de hoogste tijd vinden voor een
Prinses Carnaval. Met hun oproep
werden zij de winnaar van de
loopgroepen. Sanne Smit, een van de
prinsessen, legt uit: “Toen het motto
bekend werd dachten wij: wij vrouwen
mogen helemaal niet meedoen!
We hebben een hele traditionele raad
met alleen maar mannen. Waarom is er

geen prinses Carnaval met hofheren?
Vrouwen kunnen net als mannen de
waarden van de vereniging uitdragen.
Hoe leuk is het als onze dochter prinses
kunnen worden?” Hun ludieke oproep
kon op veel enthousiaste reacties
rekenen.

Uitslag
De loopgroepen
3e prijs
2e prijs
1e prijs

De blauwe palletten 196 pt
FC Oudewater
204 pt
Prinses carnaval
217 pt

De wagens
3e prijs
2e prijs
1e prijs

First date café
211 pt
De lamme handjes 215 pt
Robin Hood
229 pt

Lezing over het Coronavirus
Donderdag 12 maart organiseert
Rotaryclub Oudewater een lezing over
het Coronavirus vanaf 19.30 uur in
De Wulverhorst. Vanaf 19.15 uur
staat de koffie klaar. De lezing ‘Wat is
bewezen feit en virale fictie bij de
coronavirus-epidemie?’ wordt gegeven
door Kees Ballemans.
Kees heeft gewerkt in het medisch microbiologisch laboratorium van het
Academisch Ziekenhuis Utrecht. In 1994
rondde hij de post-HBO-opleiding ziekenhuishygiëne af. Als enige deskundige
infectiepreventie in Nederland won Kees
tweemaal de Infectie Preventie Prijs. In
1995 voor zijn onderzoek naar

Carnaval

Bakker
Zeger Heek
bedankt
Oudewater

Vervolg raadsvergadering
13 februari

door Trudie Scherpenzeel

Bestemmingsplan
Waardsedijk 19

De Onafhankelijken vonden dat het plan
een beetje als mosterd na de maaltijd
werd gepresenteerd en vroegen zich af
waarom de werkzaamheden hangende
de vaststelling van het plan door de raad
niet waren stilgelegd (het bouwplan is al
uitgevoerd). René van den Hoogen
pleitte voor het opleggen van
boeteleges. De CU/SGP maakte
bezwaar tegen het opheffen van de
agrarische bestemming bij dit plan.
De Wakkere Geelbuik sloot zich aan bij
de Onafhankelijken hoewel de
woordvoerder de uitvoering ervan wel
mooi vindt. Wethouder Duindam lichtte
toe dat op de afdeling de redenering
was, dat het plan een verbetering
betekende van de bestaande toestand,
maar zegde toe dat het in de toekomst,
als de raad erover gaat, wel stillegging
van de werkzaamheden zal plaatsvinden.
Boeteleges vond hij niet aan de orde.
Het plan unaniem goedgekeurd.

Nota financiële sturing
Zeger Heek verkocht duizenden gevulde
hartenkoeken in zijn bakkerskraam op de
weekmarkt in Oudewater. De verkoop
van hartenkoeken op de weekmarkt ook in andere plaatsen - en in het WKZ
in Utrecht heeft 3654 euro opgeleverd.
Het mooie bedrag gaat naar stichting
Hartekind dat onderzoek doet naar
aangeboren hartafwijkingen bij kinderen.
Zeger is dankbaar voor dit mooie bedrag
en wil iedereen in Oudewater die
hartenkoeken heeft gekocht bedanken.
Zijn zoontje Boaz - geboren met een
hartafwijking - heeft op maandag
17 februari de cheque overhandigd op
afdeling Leeuw in het WKZ.

De voorzitter van de auditcommissie,
raadslid Broere, lichtte toe waarom de
audit commissie (de financiële
commissie, die altijd in beslotenheid
vergadert) ondanks een eerder verzoek
niet in het openbaar zal gaan
vergaderen. In den lande is dit niet
gebruikelijk en de verwachting is dat de
publieke belangstelling voor zo’n
vergadering minimaal zal zijn. Het CDA
diende een amendement in om het
‘weerstandvermogen’ (de buffer om
onverwachte uitgaven te kunnen
dekken) te verhogen van 1 tot 1,3 %
van de begroting. Mark Kruiswijk
(VVDen D66) meende dat dit zou leiden
tot bezuinigingen op de voorzieningen
en was er daarom niet voor. Broere
(CU/SGP) betoogde dat dat om een

bedrag van bijna een miljoen zou gaan
en was verder van mening dat het
college goed werk doet. De Wakkere
Geelbuik vroeg zich af of het werkelijk
zo is dat het verhogen van het
weerstandsvermogen zou leiden tot het
verschralen van het voorzieningenniveau. Na een nogal technische
uiteenzetting van wethouder Lont
besloot de raad het amendement te
verwerpen met 7 stemmen voor (CDA
en Wakkere Geelbuik) en 8 tegen.
Het voorstel werd unaniem
aangenomen.

Stormkade

De Wakkere Geelbuik had een motie
vreemd aan de orde van de dag
ingediend om het alsnog zover te krijgen
dat tijdens de werkzaamheden aan de
Stormkade een waterleiding en een
stroomkabel worden aangelegd om in de
toekomst eventueel een waterpunt te
kunnen realiseren voor de pleziervaart.
Ook verzocht de motie om een
onderzoek in te stellen naar het
voorkomen van ‘galvanische corrosie’
die kan worden veroorzaakt bij stalen
schepen doordat een stalen damwand
een wisselwerking met de scheepswand
via het water veroorzaakt. Wethouder
Lont haalde de opening van het
waterpunt bij de Michaëlskerk aan, waar
met de nautische werkgroep (waaronder
schipper Knol) is afgesproken om de
walvoorzieningen te concentreren in het
centrum. Wethouder Lont bestreed dat
het aanleggen van die kabel en leidingen
in één moeite kan doorgaan. Dit wordt
door het waterschap bestreden. Raadslid
Knol bestreed dat weer. De motie werd
ontraden. Na enige discussie werd de
motie verworpen met alleen de stem
van de Wakkere Geelbuik voor.
Verschillende partijen vonden het eerder
een zaak van HDSR.

screeningsmethoden bij MRSA-patiënten.
Dit onderzoek was gericht op een
verbetering in de kwaliteit van zorg van
MRSA-patiënten. In 2011 won hij met
de publicatie van het SFERD Kwaliteitshandboek Flexibele Endoscopen Reiniging
en Desinfectie. Sinds 2002 is Kees
directeur / eigenaar van Unic Medical
Services BV, een adviesbureau op het
gebied van hygiëne en infectiepreventie.
U kunt de lezing alleen bijwonen als u
zich voor 10 maart aanmeldt via:
rotary.oudewater@gmail.com en
aangeeft met hoeveel personen u
komt. Entree is gratis.

Column

Met Carnaval mag àlles! Nog even
de bloemetjes buiten zetten in de
aanloop naar de zes weken van
onthouding, soberheid, geen vlees,
kaarsen opsteken, introspectie en
wintersport zonder sneeuw. Drie
dagen! Om een voorschot te nemen
op wat je zes weken lang gaat
missen, om te feesten, een paar
glaasjes te veel te drinken, uit de
band te springen, de buurvrouw
een veegje te geven en nog even
alles te doen wat normaal niet
mag. Daar hoef je geen draaiboek
voor te schrijven, dat gaat spontaan.
Goed, we schuiven boven de
rivieren de pret zelfs twee dagen
naar voren. De lijdensweken worden daarmee twee dagen langer,
maar we houden ons er toch niet aan. We gaan zelfs in deze parochie
echt niet zes weken leven als Sint Franciscus. Het ministerie doet
weer een poging om mensen over te halen om na de Carnaval veertig
dagen het glas te laten staan. We kunnen vleesvervangers kopen, en
we hebben levensechte voorverwarmde opblaaspoppen, die echt
kunnen kreunen. Ook het arsenaal voor de dames is trouwens
uitgebreider dan de attributen uit de groentela.
In de optocht gaat het straks natuurlijk over het zwembad, ècht een
kippenvel-moment. En we zien vast zeer veel Chinezen, het
Coronavirus weetjewel, met bijpassende liedjes: Pieter, draag jij je
kapje wel? En die maffe mariniers, overal ter wereld thuis, als het
maar niet in Vlissingen is, ha aha ha stelletje huismussen! En het gaat
ook vaak over Bekende Nederlanders als Ridouan Taghi, Bader Hari
of Dusan Tadic, tot en met de ex van Marco Borsato en de verloofde
van Rob Jetten, de Wàkkere Geelbuik en de Slàpende gemeenteraad.
En gek genoeg is er elke Carnavalsviering altijd wel een onderwerp
dat zó gevoelig is in de ogen van het burgerlijk gezag dat er, landelijk
of plaatselijk, elk jaar opnieuw iets verboden wordt. ‘t Is al weer even
geleden, maar er mochten geen grappen gemaakt worden over
Saddam Hoessein, elk jaar moet er ergens minder sex en minder
bloot, er mochten geen grappen over de Paus, er mochten geen
grappen over Bouterse en over de cartoons van Mohammed, en nu
mag het geluid weer niet harder dan zovéél.
Dat verbieden heeft ook altijd een averechts effect:
wèl Saddam Hoessein, wèl Mohammed, wèl de Paus, wèl Bouterse,
en wèl hard lawaai.
Kijk, we moeten het onze burgemeester Wim Groeneweg niet kwalijk
nemen, ‘t is vermoedelijk zijn eerste Carnaval en hij moet ‘t nog leren,
maar het was taktvoller geweest om te vragen: beste jongens van de
Blauwbaadjes, mag het in de Leeuweringerstraat alsjeblieft wat
zachter, anders valt het postkantoor om, ben ik bang. Als jullie het
onder de honderd decibel houden, geef ik elf vaatjes bier, want zoveel
staat daar ongeveer voor. En gegarandeerd, dan was de optocht met
de vinger op de lippen door de Leeuweringerstraat getrokken.
Desondanks hierbij speciaal voor Wim Groeneweg, onze burgemeester,
een driewerf Alaaf van 111 decibel. Fasten your seat belts,
geachte lezer, en een mooie Carnaval! ALAAF ALAAF ALAAF!
Otto Beaujon
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Bij het afscheid een traan,
bij de herinnering een glimlach

Ons aller Kees is overleden.
Hij is nu in de hemel.

Cornelis Johannes Hoogeveen

† 19 februari 2020

✶ 31 juli 1945

Trudie, Aron, Cora, Leen
De Uitvaartdienst wordt gehouden op
woensdag 26 februari om 10.15 uur
in de kerk van H. St. Barnabas,
Grote Haven 8 te Haastrecht.
Aansluitend zal de begrafenis
plaatsvinden op begraafplaats IJsselhof,
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Aankomst op de begraafplaats circa 11.40 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en de familie te condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.
Correspondentieadres:
Monuta Gouda • o.v.v. Familie Hoogeveen
Aalberseplein 1 • 2805 EG Gouda

Het was fijn te ervaren dat u zo met ons hebt
meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze moeder, schoonmoeder en oma

Jo van der Wilk van den Berg
De Zilk,
5 januari 1936

Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven,
troostende woorden en kaartjes na het overlijden
van onze lieve moeder, oma en kleine oma

Aagje Bakker- van Wijngaarden
Uw aanwezigheid tijdens de condoleance en het
afscheid heeft ons gesteund en goed gedaan.
Kees & Ria
Sabine & Kevin
Joyce & Richard

Oudewater,
29 december 2019

Dit heeft ons goed gedaan
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Bram en Julie
Niek en Daan

Jeannette & Hans †
Bouke
Tineke
Haastrecht, februari 2020

Kees en Geertje
René en Helga
Jan en Snježana
Rob en Jolanda
Hansine in liefdevolle herinnering
Jolanda en René

Wij willen iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling, die wij als familie
ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder, dochter,
schoondochter, zus, schoonzus en tante

Carolien Boere - Boere

en kleinkinderen

Woorden schieten tekort, maar weet dat alle
reacties ons een grote troost zijn bij de verwerking
van dit grote verlies.

J. de Kat Begrafenisverzorging

Jan, Remco, Stefan
Families Boere

Telefoon: 06 - 20421247

Vlist, februari 2020

24 uur per dag bereikbaar

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

ChantalGijssel
van

06 53 53 68 88

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

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

Wim
Speksnijder

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

René en Henriëtte Verweij

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Ze gaat je onder de handen dood:
een hongertocht langs Oudewater

tocht hebben overleefd. “Er zijn
zoveel momenten waarop het
fout kon gaan.”

Staccato

“Het is het verhaal van mijn
familie, ik ben ermee
opgegroeid. Pas nu besef ik
hoe bijzonder het is”, vertelt
Marjolein. In de jaren 80 zette
haar oma het verhaal van de
hongertocht op papier.
Het verslag is geschreven met
weinig emotie, staccato, noemt
Marjolein het. “Ik denk dat dit
voor mijn oma de enige manier
was waarop ze het traumatische
verhaal op kon schrijven.”

AHLES
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Al onze auto’s
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Autotrack.nl
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6.950,6.250,4.200,4.800,8.450,3.650,5.450,6.250,6.950,8.250,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

OUDEWATER

De eerste dag lopen ze meer
dan dertig kilometer voordat ze
in Oudewater aan komen.
Ze worden opgevangen bij een
post van het Rode Kruis.
Marjolein: “Het is me niet
gelukt te achterhalen hoe zo’n
post eruitzag. Ik stel me voor
dat het een noodhospitaal was
met slaapzalen.” Ze worden
doorverwezen naar een
katholiek gezin waar zij een
maaltijd krijgen en de nacht
doorbrengen. De volgende dag
vertrekken ze naar de Bilt, om
op 8 maart aan te komen in
Coevorden. Volgens Marjolein
is het als een wonder dat ze de

0348-568241

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

0348471962

Op woensdag 26 februari is het 75 jaar geleden dat haar
oma, met twee kleine kinderen en twee andere vrouwen,
op hongertocht vertrok tijdens de hongerwinter van 1945.
Tijdens deze barre tocht van Rotterdam naar Coevorden
brengen zijn een nacht door in Oudewater.
Ter ere van haar oma en haar tocht heeft schrijfster
Marjolein Meijering het verhaal van haar oma omgezet
in een roman: ‘Ze gaat je onder de handen dood’.

www.andanteuitvaart.nl

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . .
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . . .
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . . . .
Citroën C3 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T

In de hele regio
Altijd bereikbaar

In haar verslag schrijft haar
oma dat ze weg moest uit
Rotterdam omdat er geen eten
meer was. Ze vertelt niet wat
de huisarts zei over haar
dochter, dan twee maanden
oud. “Hij vertelde haar letterlijk:
Als je niet weggaat, dan gaat ze
je onder de handen dood.”

Praktische bezwaren

Marjolein, zelf moeder van
twee kinderen, vindt het
moeilijk voor te stellen voor
welke keuze haar oma stond.
“Mensen vragen wel eens aan
mij of ik de tocht zelf wil lopen.
Dan doemen er allerlei
praktische bezwaren op, als
geen tijd en geen goede
wandelschoenen. En waar laat
ik de kinderen? Die praktische
bezwaren had mijn oma ook,
maar zij had geen keus.”
Het schrijven van bepaalde
scènes van het boek kostte
Marjolein dan ook veel moeite.

door Ellen van Leeuwen

Scènes waarin de baby veel
huilt of wanneer ze moeten
overnachten in de hooiberg.
“Dan denk je aan je eigen
kinderen die wel eens een halve
nacht huilen en denk ik: hoe
heeft mijn oma dat doorstaan?”
‘Ze gaat je onder de handen
dood’ is te koop bij
The Readshop Oudewater.
Naast het boek is er ook een
podcast waarin Marjolein vanaf
woensdag tot en met 8 maart
elke dag verslag doet van de
tocht. In de eerste aflevering
wordt verteld over de aankomst
en overnachting in Oudewater.
De podcast is te beluisteren op
marjoleinmeijering.nl/podcast.

PAGINA 6

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Groen

Wat ligt daar voor groens op de grond? Overal in Oudewater liggen groene
vuilniszakken. Wat een rommel! Geen gezicht! Maar wie laat er nu zo netjes
zijn rommel achter?! De zakken zijn van Nederland Schoon. Ze worden
gevuld door de zwerfafvalambassadeurs. En wees niet bang, de zakken
blijven niet liggen, maar worden opgehaald door de gemeente.

Ongeveer 70 vrijwilligers ruimen onze rommel op

Zwerfafvalambassadeurs zijn vrijwilligers die in hun omgeving zwerfafval
opruimen. Het is dus eigenlijk niet hún rommel, maar ónze rommel.
Op hun gele hesjes na werken ongeveer 70 vrijwilligers in stilte aan hun
bijzondere hobby. Ieder werkt op zijn of haar eigen manier. De ene ruimt het
liefst alleen op, de ander in een groep. En de ene doet dit elke dag, de ander
eens per maand.

Twee keer per jaar
overleg met gemeente

Twee keer per jaar overlegt de gemeente
met deze experts. Bijvoorbeeld over
waar de meeste rommel ligt. Of hoe de
samenwerking met de gemeente verloopt.
Op 11 februari was ik namens de
gemeente bij zo’n overleg. Als bedankje
voor hun inzet kregen de vrijwilligers
deze keer een zakje bloembollen.
Weer een stukje groen op de grond,
een prachtig gezicht.

25 FEBRUARI 2020

Medewerkers gemeenten Woerden en Oudewater
doneren € 670,- aan Vrijwillige Hulpdienst Oudewater
Maandag
10
februari
overhandigde
gemeentesecretaris
Wubbo
Tempel
het
mooie bedrag van € 670,- aan de Vrijwillige
Hulpdienst Oudewater. Dit bedrag is bij
elkaar gebracht door medewerkers van de
gemeenten Woerden en Oudewater tijdens de
eindejaarsbijeenkomst 2019. De organisatie
was blij verrast met deze gulle gave.
De gemeenten Oudewater en Woerden organiseren aan
het einde van elk jaar een bijeenkomst voor alle
medewerkers. Medewerkers krijgen als kerstcadeau
muntjes die ze op een markt aan lokale producten kunnen
besteden. De muntjes kunnen ook aan een goed doel
geschonken worden.

De gemeente kiest hiervoor elk jaar een andere organisatie. Eind 2019 was dat de Vrijwillige Hulpdienst.

De Vrijwillige Hulpdienst voorkomt isolement en
eenzaamheid

Vijf bestuursleden en ongeveer twintig chauffeurs allemaal vrijwilligers - vervoeren inwoners die moeite
hebben met ‘gewone’ vervoersmiddelen. Een chauffeur
brengt u naar een afspraak en terug. Met deze ritjes wordt
voorkomen dat mensen in een isolement of eenzaam
raken. Mensen komen weer uit huis en er ontstaan (nieuwe)
contactmomenten. Zo helpen inwoners van Oudewater
elkaar door te zorgen dat mensen de weg blijven vinden
in onze ingewikkelde samenleving.

Workshop signaleren van
eenzaamheid

Bas Lont,
Wethouder Oudewater

Afvalkraam
op de
weekmarkt
Heeft u vragen over afval scheiden of
verminderen of wilt u graag een
(afval)praatje maken?
Op woensdag 4 maart staan
we op de weekmarkt in
Oudewater. Zien we u daar?
Heeft u eerder vragen, dan helpen
we u graag via 14 0348 of via
afvalscheiden@oudewater.nl.

De gemeente Oudewater organiseert donderdag 27 februari een workshop
over het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. Het is een
vervolg op een lezing over eenzaamheid in november. Ook als u deze niet
heeft gevolgd kunt u zich aanmelden voor de workshop.
Wat?
Workshop signaleren van eenzaamheid
Wat kunnen we - met elkaar - doen
om eenzaamheid te verminderen of voorkomen?
Wanneer?
Donderdag 27 februari,
inloop vanaf 19.00 uur - start 19.30 uur
Waar?
De Wulverhorst, Prins Bernhardstraat 2, Oudewater
Aanmelden? Stuur een e-mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl

Doe mee met
40 dagen zonder alcohol

Een glas wijn bij het eten, een biertje
na het sporten…
Het drinken van alcohol is heel
geaccepteerd. Maar het is niet goed
voor uw gezondheid.
Alcohol verhoogt de kans op hart- en
vaatziekten en kanker.
Ga daarom de uitdaging aan en laat
tussen 26 februari en 5 april de
alcohol staan.

Doe mee!

Doorbreek uw gewoonten en geef
uw gezondheid een boost! Ervaar
zelf de voordelen en voel u ﬁtter en
gezonder. Kunt u ruim een maand
zonder alcohol? Daag ook uw
vrienden, familie of collega’s uit om
samen mee te doen.
Ga net als wethouder Walther Kok
fris het voorjaar in en schrijf u nu in
voor IkPas op www.ikpas.nl.

WOZ onjuist? Bel eerst de gemeente!
Komend weekend ontvangt u een aanslagbiljet
gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking.
Bent u het hier niet mee eens? Of twijfelt u aan
de juistheid ervan? Op www.oudewater.nl
vindt u het taxatie-verslag. Hierop kunt u zien
waar de WOZ-waarde op is gebaseerd.
Gelet op de krappe woningmarkt met stijgende prijzen is
de kans groot dat de WOZ-waarde van uw woning
aanzienlijk is gestegen ten opzichte van vorig jaar.
Klopt het volgens u niet?
Mail dan naar teambelastingen@woerden.nl, wij zoeken het
graag voor u uit. Of bel met onze WOZ-taxateurs via 14 0348.

Dinsdag 25 februari 2020

Gratis bezwaar maken

Wilt u alsnog bezwaar maken? Dat kan eenvoudig via
www.oudewater.nl.
Log hiervoor in met uw DigiD.
Landelijk zijn er bedrijven actief die namens u bezwaar
kunnen maken tegen de WOZ-waarde. Dit kost u niets,
maar wanneer een bezwaarschrift gehonoreerd wordt,
kost dit de gemeente ruim € 500,- per bezwaar.
Deze kosten kunnen voorkomen worden als u zelf, gratis,
bezwaar maakt of eerst even belt met de gemeente.

vervolg op pagina 2

Pelgrimstocht
van Pastor Huub
De Parochie Pax Christi, waaronder
de Franciscuskerk in Oudewater valt,
organiseert weer in het kader van de
Vastenaktie een Pelgrimstocht.
De veertigdagentijd is een tijd van
bezinning en vasten. In de Veertigdagentijd mogen we aansluiten
bij het thema van de Vastenaktie:
‘Mijn vasten is……’. Pastor Huub heeft
dit thema ingevuld met: “Mijn vasten is
een half uur per dag op pelgrimstocht”.
Hij nodigt iedereen uit met hem
mee te wandelen vanaf een andere
parochiekerk in Woerden, Meije
Zegveld, Kamerik en Oudewater.
Elke dag (behalve op zondag) wordt er
vanaf Aswoensdag (26 februari) vanuit
één van de vier parochiecentra in de
parochie Pax Christi gepelgrimeerd.
In Oudewater is de start vanuit het
kerkgebouw aan de Kapellestraat.

Soms kan de WOZ-waarde of aanslag al na een telefoontje
worden aangepast!

De data van de vastenwandelingen in
Oudewater zijn: vrijdag 28 februari,
woensdag 4 maart, maandag 9 maart,
vrijdag 13 maart, donderdag 19 maart,
dinsdag 24 maart, zaterdag 28 maart,
woensdag 1 april, maandag 6 april en
donderdag 9 april. Aanvang van de
wandeltocht is om 09.00 uur.
We beginnen ‘s morgens met het
aansteken van een kaars, het lezen van
het Evangelie van de dag en een korte
overdenkingstekst. Dan klinkt: ‘Gaat u
met mij mee ?’ Na de pelgrimage staat
de koffie of thee klaar. Een vrijwillige
bijdrage voor de koffie kunt u deponeren
in het koffiepotje. Dit jaar ondersteunen
we het project van de Vastenaktie
‘Werken aan je toekomst’. Rond tien
uur gaat ieder weer zijn eigen weg…
U bent van harte uitgenodigd.

ValentijnsCarnaval op de Mariaschool
Wat een gezellig feestje was het
vrijdagmiddag op de Mariaschool!
In alle groepen waren de kinderen
prachtig verkleed in rood/roze/
hartjes, maar ook andere mooie
creaties. Overal waren de kinderen
gezellig aan het spelen, knutselen,
spelletjes doen en andere activiteiten.
Omdat de school twee weken vrij is heeft
het alvast Carnaval gevierd op de 14e
februari. Om half 3 ging de centrale bel
om aan te kondigen dat Prins Martinus
en een deel van de Raad van Elf zijn
entree kwam maken.
Na het benoemen van Dione Murk
tot jeugdprinses van de Mariaschool
en wat andere plichtplegingen konden
we even vast een voorproefje nemen
op de Carnaval. Lekker in de polonaise
over het plein en daarna hossend de
vakantie in!

Prins Martinus, Hofdame Inge en jeugdprinses Dione van de Mariaschool (foto pr).
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Cor en Joke ontvangen als eerste inwoners
van Oudewater subsidie voor hun groene dak
Wethouder Bas Lont: ‘Ik ben blij dat de subsidie er nu ook in Oudewater is
en moedig inwoners van harte aan om ook een groen dak aan te leggen!’
Voordelen
Naast aantrekkelijk leefgebied voor insecten,
verlengt een groen dak ook de levensduur
van je dak: “EPDM dakbedekking gaat
normaal 30 jaar mee, maar met sedum
daarbovenop is dat maar liefst 90 jaar!
Je kunt het zelfs op een bitumen dak leggen
omdat een antiworteldoek je dakbedekking
beschermt”, vertelt Cor enthousiast.
Daarnaast heeft sedum een isolerende
werking: “In de zomer wordt het minder
warm in de ruimte eronder en in de winter
wordt de warmte vastgehouden” voegt hij
toe.
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Tip voor de lezer
Een tip die Cor en Joke graag willen meegeven
aan de lezer is: “Het aanleggen en uitzoeken
is niet moeilijk, zoek het op internet op. Het is
natuurlijk wel een uitgave zo’n groen dak.
Maar er zijn voordeligere lichtgewicht
sedumdaken én er is nu natuurlijk subsidie
beschikbaar in Oudewater!”

‘De aanleg is goed te
doen met z’n tweeën.
Je legt het erop
en je rolt het uit.’
Geïnspireerd door het verhaal van
Cor en Joke?
Ga voor meer informatie over de
subsidieregeling voor een groen dak en de
afkoppeling van de regenpijp naar
www.oudewater.nl/groendak
of www.oudewater.nl/afkoppelen.
Hier vindt u meer informatie, voorwaarden
en een aanvraagformulier.

Uitreiking subsidie door wethouder Bas Lont aan Cor en Joke Boon
We worden in Nederland regelmatig overvallen door flinke regenbuien.
Dit zorgt er vaak voor dat straten tijdelijk blank komen te staan. Het water
kan nergens heen omdat groen gebied vergrijst door aanleg van tegels.
De verwachting is dat door klimaatverandering deze wolkbreuken vaker
en regelmatiger voorkomen. Maar ook ander extreem weer zoals langdurige
hitte. Om hiermee om te kunnen gaan, moeten we met z’n allen groener
worden in de breedste zin van het woord.
Via deze pagina laten we inwoners aan het woord die al een stap in de
groene richting zetten. Vandaag: Cor en Joke uit Oudewater.
“Ik woon al zo’n 35 jaar in Oudewater
omdat ik trouwde met een Oudewaterse
die hier niet weg wilde.
We hebben vier kinderen, waarvan er drie
al de deur uit zijn. Wij gaan hier niet weg, ik
vind Oudewater een hele mooie stad”,
vertelt Cor.
Groen dak
Het stel heeft een groen dak liggen op de
overkapping achterin de tuin:
“Hij moest erop liggen voor de verjaardag
van mijn dochter.”
Voor de overkapping werd de indeling van
de tuin veranderd. “Ik wilde graag een
overkapping. In de zon vind ik het vaak te
snel te heet. In de winter kunnen de fietsen er
makkelijk onder staan” vertelt Joke.
Cor heeft de overkapping zelf gebouwd en
het sedum er zelf opgelegd.
“Voor mij was de voorwaarde dat er een
groen dak op de overkapping moest kunnen
liggen” vertelt Cor. “Daarom wordt de
overkapping ondersteund door veel balken.

Zo kan het een gewicht van 80 kilo per
vierkante meter dragen.”
Na de aanleg in juli 2019 waren er direct al
insecten te zien:
“Het is echt onvoorstelbaar, het sedum trekt
de insecten direct aan. Het is lastig te zeggen
of het bijen of vliegen zijn, want er zijn 350
soorten bijen, en ze zijn best snel dus het
onderscheid tussen een of twee paar vleugels
soms lastig te zien. Maar er zijn zeker
insecten te zien!”, vertelt Cor lachend.

‘Het is echt
onvoorstelbaar,
het sedum trekt de
insecten direct aan’
Zorgen voor de insecten gaat Cor aan het
hart: “Sinds een aantal jaar ben ik imker.
Vandaar mijn belang in de biodiversiteit in
Oudewater. Ook op mijn bijenkasten ligt dus
een groen dak”, lacht hij.

Een groen dak is leefgebied voor insecten, verlengt
de levensduur van de dakbedekking én het isoleert!
Aanleggen
Het sedumdak is opgebouwd uit verschillende
lagen: “Op het dak komt eerst een
beschermlaag, daarna volgt er een laag met
bakjes waar water in kan staan.
Daar bovenop komt antiworteldoek en de
voedingsbodem voor de sedumplantjes
(de zogenaamde substraatlaag). Tot slot rol
je de sedumplantjes daarover uit” vertelt
Cor. Samen met zijn schoonzoon heeft hij
het aangelegd. “Dat is goed te doen met z’n
tweeën. Je legt het erop en je rolt het uit.
Het is ook mogelijk om het zelf in te zaaien,
maar dat is wel kwetsbaarder.”
Subsidie groen dak
nu ook in Oudewater
Sinds januari 2020 is het mogelijk om in
Oudewater met subsidie een groen dak
aan te leggen. “Ik denk dat ik via mijn
schoonzoon over de subsidie heb gehoord,
maar dat weet ik niet meer zeker.
Via de website kon je het makkelijk
aanvragen” vertelt Cor.
Kijk op www.oudewater.nl/groendak voor
meer informatie over de subsidieregeling.
Duurzaamheid
Een groen dak is niet de eerste groene
stap die Cor en Joke zetten: “We hebben
driedubbel glas, nieuwe kozijnen en elf
zonnepalen op het dak. Onze energieleverancier geloofde onze meter niet
afgelopen jaar” lacht Cor trots.
“En we gaan ook nog een keer aan de
vloerisolatie en elektrisch koken, maar een
mens kan niet alles tegelijk. We doen het
stapje voor stapje” vertelt hij.

De gevolgen van de klimaatverandering zijn
ook zichtbaar in de gemeente Oudewater
en tasten de leefbaarheid aan. De gemeente
Oudewater neemt tal van maatregelen om
wateroverlast, droogte en hittestress te
voorkomen en de waterkwaliteit te
verbeteren.
Maar deze maatregelen zijn onvoldoende
om de gemeente leefbaar te houden.
Als inwoner kunt u een belangrijke bijdrage
leveren. Door slechts kleine aanpassingen in
en om uw huis kunt u eraan bijdragen dat
Oudewater ook in de toekomst leefbaar en
aantrekkelijk blijft.
Benieuwd naar wat u allemaal kunt doen?
Ga naar www.klimaatklaar.nl.
Hoeveel kost een groen dak?
De prijs van een groen dak varieert van
e 35,- tot e 70,- met m2.
Als u het groene dak zelf aanlegt,
kost het tussen de e 35,- en e 55,- m2.
Kiest u ervoor om het te laten aanleggen?
Dan ligt het bedrag tussen de e 55,- en
e 70,- per m2.
Subsidieregeling
gemeente Oudewater
Vanaf januari 2020
Bedrag
e 25,- per m2
e 20,- per m2
e 10,- per m2

Oppervlak groen dak
6 - 100 m2
101 - 250 m2
251 - 1.000 m2
Dinsdag 25 februari 2020
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Vaststelling bestemmingsplannen
‘Waardsedijk 40’ en ‘Waardsedijk 19’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad 13 februari 2020 de bestemmingsplannen ‘Waardsedijk 40’
met identificatienummer NL.IMRO.0589.bpwaardsedijk40-VA01 en ‘Waardsedijk 19’ met identificatienummer NL.IMRO.0589.bpwaardsedijk19-VA01 heeft
vastgesteld.
Voor het perceel ‘Waardsedijk 19’ is de coördinatieregeling Oudewater 2010
en paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening van toepassing.
De omgevingsvergunning Waardsedijk 19 is op 24 februari 2020 verleend.

Waardsedijk 40

Het bestemmingsplan voorziet in de
herontwikkeling van het voormalig
agrarisch perceel ‘Waardsedijk 40’
naar een woonperceel en een
theetuin, waarbij de voormalige
bedrijfsgebouwen en verhardingen
met uitzondering van de bestaande
onderbouw zullen worden gesloopt.
Het perceel heeft een bijzondere
cultuurhistorische waarde, omdat de
locatie onderdeel was van de Linie
van de Pleit. Het perceel wordt
landschappelijk ingepast met een
verwijzing naar deze cultuurhistorische functie van het hier aanwezige
verdedigingswerk uit de periode van
de Oude Hollandse Waterlinie.

Waardsedijk 19

Het bestemmingsplan voorziet in het
herinrichten van het perceel achter
de Waardsedijk 19. Het gaat om het
graven van een natuurvijver, het
graven en dempen van een
scheidingsloot, het ophogen van het
terrein en het herinrichten van het
perceel met gebiedseigen beplanting.
Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Inzien

De bestemmingsplannen zijn vanaf
26 februari 2020 te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl en via de
website www.oudewater.nl.
De bestemmingsplannen zijn tevens
in te zien op het stadskantoor in
Oudewater, tel. 140348.

Beroep instellen

De
beroepstermijn
loopt
van
26 februari tot en met 7 april 2020.
Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp hebben
ingediend, kunnen gedurende de
termijn van ter inzage legging
(beroepstermijn) tegen de vastgestelde bestemmingsplannen beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden
gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.
Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Kavégas B.V.,
Meikade 61, 6744 TC Ederveen, t.b.v. het vervoer van
propaan naar diverse locaties in de gemeente Oudewater.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen
ter inzage van 26 februari tot en met 8 april 2020.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst
de werking van de bestemmingsplannen niet. Om dit laatste te
bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing)
worden ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Voor zowel
het indienen van een beroepschrift
als een verzoek op voorlopige
voorziening zal de griffier van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State een griffierecht
(kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad
treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn, tenzij binnen deze
termijn naast een beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend.
Voor meer informatie of vragen kunt
u contact opnemen met M.S.M. van
Kats, beleidsadviseur ruimtelijke
ontwikkeling via tel. 0348-428563.
Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

bezwaar indienen bij de gemeente Oudewater, Postbus
100, 3420 DC Oudewater.
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van
bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn
ingediend. U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis
van Oudewater, Waardsedijk 219 in Oudewater, tijdens
openingstijden. Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor
(ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio
Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088-0225000.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Papekopperdijk 2 in Papekop
het zorgen voor
vervangende nieuwbouw
van een Romney Loods,
ingediend op: 17-02-2020,
dossiernummer: OLO4961213

• Papekopperstraatweg 62
in Papekop
het nieuw bouwen van een loods,
ingediend op: 13-02-2020,
dossiernummer: OLO4954711

• Kerkwetering 11 in Oudewater
het afwijken van de verleende
vergunning op basis van
gelijkwaardigheid,
ingediend op: 12-02-2020,
dossiernummer: OLO4952273

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 23 in Oudewater
het plaatsen van een container
vanaf 18 februari 2020
tot 18 april 2020,
ingediend op: 17-02-2020,
dossiernummer: 2023271

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Wijdstraat 22 in Oudewater
het vervangen van de eerste
verdiepingsvloer en de kap,

besluit: verleend op 18-02-2020,
dossiernummer: OLO4821835

• Hekendorpse Buurt 95
in Hekendorp
het realiseren van een
nieuw bijgebouw voor
een Bed en Breakfast-deel
en een machineopslag-deel,

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4590149

Dinsdag 18 februari 2020

• Hekendorpse Buurt 95
in Hekendorp
het realiseren van een
nieuw bijgebouw voor een
Bed en Breakfast-deel en een
machineopslag-deel,
besluit: aanvraag onvolledig
en buiten behandeling gesteld
op 13-02-2020,
dossiernummer: OLO4590149

APV / Bijzondere wetten
• Hekendorperweg 39
in Oudewater
het organiseren van het
Manegefeest op 14 maart 2020,
besluit: verleend op 19-02-2020,
dossiernummer: 1922817

• Hekendorperweg 39
in Oudewater
het schenken van zwak
alcoholische dranken tijdens het
Manegefeest op 14 maart 2020,
besluit: verleend op 19-02-2020,
dossiernummer: 1922818

• Prinses Wilhelminastraat 17
in Hekendorp
het organiseren van Koningsdag
Hekendorp op 27 april 2020,
besluit: verleend op 18-02-2020,
dossiernummer: 2023063

• Adriaan van Leeuwenhoekstraat
en parkeerterrein de Boezem
in Hekendorp
het afsluiten van de weg
tijdens de viering van
Koningsdag Hekendorp
op 25 en 27 april 2020,
besluit: verleend op 18-02-2020,
dossiernummer: 2023064

• Visbrug 1 in Oudewater
het schenken van zwak
alcoholische dranken
tijdens de sleuteloverdracht
op Carnavalsvrijdag op
21 februari 2020,

besluit: verleend op 13-02-2020,
dossiernummer: 2023223

vervolg op pagina 3

Een rondje balkon is heel
veel rondjes genieten

Tot in de late uurtjes:
Wulvergeinse polonaise
Carnaval in Uivergein werd
donderdagmiddag geopend in
woonzorgcentrum De Wulverhorst,
of beter gezegd: Wulvergein.
Er werd gefeest tot in de late uurtjes.
In de middag arriveerde Prins Martinus
samen met zijn prachtige hofdames
voor een knutselwedstrijd.
Zij hielpen bewoners en cliënten
een carnavalsmuts te maken.
Het winnende hoofddeksel werd
gemaakt door mevrouw van Bunnik!
Aan het einde van de middag werd er
samen met bewoners, cliënten en de
Raad van Elf, patat met snacks gegeten,
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onder begeleiding van het Weteringkoor.
Tijdens ‘Wulvergein got talent’ kwamen
geweldig creatieve optredens voorbij.
De optredens werden gejureerd door
meneer en mevrouw Kemp, bewoners
van Wulvergein, prins Martinus en
burgemeester Groeneweg en
kinderburgemeester Tijn Trijssenaar.
De burgemeesters reikten de
felbegeerde prijs uit aan de zorgkanjers
van afdeling 2.
De polonaise ging door tot in de late
uurtjes. Het feestgedruis verplaatste zich
richting stad, waarna Wulvergein
langzaam en uitgefeest in slaap viel.

Nu, tijdens de repetities al, wordt er
heel goed gespeeld. Als je zomaar,
midden in het verhaal, binnenvalt,
word je direct meegezogen in het
voortreffelijke spel en moet je je even
realiseren dat je gekomen bent om er
een stukje over te schrijven voor in
De IJsselbode en niet om te gaan
zitten genieten van wat je ziet en
hoort.
Artozona heeft de komedie ‘Een rondje
balkon’, uitgekozen om dit voorjaar in
De Klepper voor een groot publiek op de
planken te brengen. Als wat ik zag een
voorproefje is van het hele spel zal het
tijdig scoren van een kaartje voor de
voorstelling niet tot een teleurstelling
leiden.
‘Een rondje balkon voor meneer’,
geschreven door Ray Cooney en vertaald
door Jan Hulsegge, is een komedie in
twee bedrijven, gesitueerd in Engeland,
waarin staatssecretaris Willey (Koen
Stekelenburg) een ‘avontuurtje’ heeft
geregeld met de secretaresse van de
oppositieleider (Sandy de Wit) in het
gerenommeerde Westminster hotel.
Uiteraard wordt die avond wreed
verstoord: er blijkt een dode man in de
vensterbank van de hotelkamer te liggen.
De staatssecretaris roept zijn kabinetchef
(Tim van der Windt) te hulp. De man van
de secretaresse (Sjors van Zandwijk)
heeft, omdat hij iets niet helemaal
vertrouwt, een privédetective (Willem van
der Werf) te hulp geroepen. De komst
van de vrouw van staatssecretaris Willey
(Daniëlla Overbeek) en Zuster Foster
(Henny Hoogendoorn) maken de chaos

door Aad Kuiper

compleet. Diverse hotelmedewerkers
(Diana Stalvord, Menno Schoonderwoerd)
spelen een rol binnen alle verwikkeling en, waarbij het kamermeisje Anne-Marie
Graveland gelegen en vaker nog totaal
ongelegen aan komt kloppen.
Onder leiding van regisseur
Randy van Vliet wordt dat ‘rondje
balkon’ ongetwijfeld opnieuw een topper
van Artozona. De kaartverkoop is
inmiddels gestart, en zijn verkrijgbaar
bij Coop Heijmans en online via
www.artozona.nl voor de voorstellingen
op 21, 27 en 28 maart in De Klepper
die om 20.00 uur aanvangen.

Duurzame energie
in Oudewater
Gemeente Oudewater houdt inloopavonden over de duurzame energie
die de gemeente Oudewater moet
gaan opwekken. De bijeenkomsten
zijn voor iedereen, en vinden plaats
op maandagavond 2 maart in het
Stadhuis en dinsdag 3 maart in
De Overkant in Papekop. Beide
avonden van 19.30 tor 21.30 uur.
Het landelijk klimaatakkoord verplicht
elke gemeente in Nederland om zelf een
hoeveelheid duurzame energie op te
wekken uit wind of zonlicht.
De gemeente Oudewater heeft een
Uitvoeringsplan Energie opgesteld, en
het raadplegen van de bevolking over
wat de mensen wel en niet aanvaardbaar
vinden, is een stap van dat plan.
Wethouder Lont en zijn medewerkers zijn
zeer nieuwsgierig naar wat de burgers
van Oudewater vinden van windmolens,
windturbines, aardwarmte, biomassa,
zonnepanelen op daken en zonneweiden
in plaats van koeien: wat zeker wel, wat
beslist niet, van wat bij voorkeur zo min
mogelijk.
Komt u vooral kijken; voorbeelden van
mogelijke scenario’s zijn uitgewerkt in
kaarten en visuele beelden, en u
kunt inzicht krijgen in de mogelijke
opbrengsten en kosten en baten.
U mag daar iets over zeggen (graag zelfs)
en samen daarmee aan te geven wat de
bevolking van Oudewater aanvaardbaar
vindt. Dat vormt dan voor het gemeentebestuur één van de elementen in
afweging welke richting we op gaan.
Wilt u meer informatie over het
afwegingskader? Hou de website
www.oudewater.nl/duurzame-energie
in de gaten.
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Glasvezelnetwerk bijna klaar:
84 procent ligt erin
“Dat er klachten binnenkomen, dat hoort erbij”

Toen Johan Lekkerkerker in De IJsselbode van 4 februari een stukje van BAM
las over de aanleg van het glasvezelnetwerk in het Groene Hart, rezen bij hem de
haren te berge. “Hierin stond precies beschreven hoe het zou moeten”, aldus
Lekkerkerker. “Maar de werkelijkheid is weerbarstiger, is de ervaring van ons en
onze buren.”
Het grootste euvel voor boer
Lekkerkerker die aan Achthoven-West
woont, was het gebrek aan
communicatie. Hij heeft groot respect
voor het vakwerk dat de mensen
afleverden: “Ze kunnen bestraten als
geen ander”, maar het gebrek aan
overleg zit hem hoog. “Overleg voor het
werk wordt niet geleverd - de kabel ligt

vaak tussen 20 en 40 centimeter diep,
één keer goed spitten of een schutting
zetten en Montfoort zit zonder glasvezel,
en nazorg wordt niet geleverd”, aldus
Lekkerkerker.
Dit laatste is volgens Addy Versluis van
BAM iets dat niet zal gebeuren, zo stelt
hij gerust. Versluis reageert: “Dat stukje,
waarnaar meneer Lekkerkerker verwijst,

door Sjoukje Dijkstra

stond in de verkeerde krant en gold voor
een ander gebied dan gemeente
Montfoort. Hoe dan ook, het zou niet zo
moeten zijn dat de kabel tussen de 20 en
40 centimeter diep ligt. De kabel moet
tussen de 40 en 60 centimeter diep
liggen.” Versluis vertelt tevreden te zijn
over de voortgang van het project:
“Wij hebben bijna geen klachten.
Het centrum van Montfoort is al klaar, en
dat alles zonder klachten. Mensen zijn
heel tevreden over hoe het gaat.
Natuurlijk zal er wel eens ergens een
klacht zijn, maar ik vraag me af wat voor
klachten dat zijn. Bovendien is daar een
informatienummer voor. Heeft meneer
Lekkerkerker dat ook gebeld?”, vraagt hij.

“Ja, dat heb ik”, beaamt Lekkerkerker.
Daarbij werd hij - voor zijn gevoel “van het kastje naar de muur gestuurd”.
“Eerst belde ik dat info-nummer, toen
was het: u moet bij de gemeente zijn,
toen was het u moet bij Klik een melding
doen. Vervolgens werd ik vanuit de
gemeente weer terug gezet naar BAM.
Dat de mannen bij hem begonnen te
graven op zijn land, zonder enige
mededeling vooraf, zit hem ook dwars.
“Hoe moeilijk kan het zijn? Even een
briefje in de brievenbus.” Terwijl hij zelf
ook aangesloten wenste te worden, heeft
hij die aanvraag geannuleerd. Het zit
hem hoog en hij hoeft niet meer.
Bij hem op het erf heeft zijn zoon langs
het erf grote hopen zand gegooid op
waar de kabel te dicht aan de
oppervlakte kwam. Hij laat het graag
zien. Dat er op tientallen plekken nog
paarse kabel - met name langs
Achthoven - uit de grond steekt, vindt hij
ook niet te verkroppen. “Wanneer ze dat
dan wegwerken? Ik weet het niet.”
Gelukkig weet Versluis het wel: eind april
is de bedoeling dat het allemaal is
afgerond, en dan zijn de paarse kabels uit
het straatbeeld verdwenen.” Als het goed
is zijn dan alle huishoudens die dat
aanvroegen, aangesloten, laat hij weten.
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ligt. Zou je met een wat zwaardere
graafmachine de tuin willen omspitten,
kom je hem zeker tegen, meent hij.
Na samen met zijn buurman een gat te
hebben gegraven, blijkt na meting dat de
kabel inderdaad op 35 centimeter ligt.
“Te ondiep”, beaamt Addy Versluis.
Hij belooft erin te duiken, en vertelt dat
er na herplaatsing nog foto’s zouden zijn
gemaakt, die hij wil opzoeken. “Dit soort
meldingen ontvangen we graag, want
dan kunnen we er iets aan doen. Waar
de kabel te ondiep ligt, zullen we hem
dieper leggen”, vertelt hij. Wat hem
betreft, wil hij het project zo netjes
mogelijk afronden, en “gelukkig hebben
we er ook de tijd voor”, zegt hij.
“Momenteel ligt 84 procent erin.
We liggen zelfs voor op schema.” Dat er
nu klachten binnenkomen, daar kijkt hij
niet van op. “Het hoort erbij. Als mensen
het maar doorgeven op ons informatienummer. Dan kunnen we er wat aan
doen.”

Kabel te ondiep

gev

Een buurman van Johan Lekkerkerker
vertelt dat ze bij hem terug moesten
komen om de glasvezelkabel dieper in de
grond te leggen. “Hij lag 20 centimeter
onder de oppervlakte.” Hoe het
uiteindelijk ging, daarover is deze
buurman, meneer de Graaf, ook niet te
spreken. Toen de werklui voor het eerst
bij hem kwamen, vertelden ze hem dat ze
de kabel verderop bij een mevrouw ook
op 30 centimeter hadden gelegd.
Zij vond dat prima, zeiden ze. Dus, dan
zou het voor hem toch ook geen
probleem zijn? De Graaf liet het er niet
bij zitten. Hij zat er - ondanks dat hij al
op hoge leeftijd is - er flink bovenop, zo
vertelt hij. Dat het vervolgens alsnog te
ondiep ligt, vindt hij niet te geloven.
Hij laat zien waar de kabel echt te ondiep

o

nd

en

dieren

Vermiste dieren

HEKENDORP
Kolonel Stamfordstraat - Drakie; Poes,
5 jaar. Geheel zwart, grote ronde ogen.
MONTFOORT
Julianalaan - Pip; Poes, 8 mnd.
Lapjespoes, kale buik van recente
operatie.

Gevonden dieren
Na even graven, stuitten Johan Lekkerkerker en buurman de Graaf vrijwel direct op de glasvezelkabel die BAM hier
al eerder te ondiep legde.

vervolg van de voorpagina
Het annuleren van de optocht kwam
voor velen niet onverwacht. Toch leek
het voor de meeste carnavalsvierders
geen roet in het eten te gooien. Zowel bij
Gein op het Plein als op de Plaats en in
de Leutbunker was het ouderwets
dringen geblazen. Ook bij de carnavalsmis
zat de kerk goed vol. Bij de feestelijke
binnenkomst van de pastor Bernard
Höfte, Prins André Le Chef de Mission,
Prinses Nienke Célèbre le Festival en
prins Levi van de Howiblo en al hun
raadsleden, werd er flink heen en weer
geswingd in de kerkbanken op de muziek
van Zwup met ‘Het dondert en het
bliksemt’ (Guus Meewis).
Tijdens carnavalsmis werd er weer flink
gelachen. Met name de grapjes over de

regen, en de wind, waarvoor gebeden
was, maar wat blijkbaar niet geholpen
had, vielen in goede aarde bij de
kerkgangers. Extra werd benadrukt dat
God het laat regenen (let wel regenen)
over de rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Tegelijk was er naast een vrolijke
noot ook zeker aandacht voor een
serieuze noot, en sprak Prinses Nienke
Célèbre le Festival dat dit voor het eerst
was dat Zwup haar een traantje had laten
wegpinken. De kinderen die tijdens de
mis en communie even apart in de
kinderwoorddienst hadden gezeten,
kwamen weer op vrolijke wijze de kerk
in, met vrolijk gekleurde ballonnen,
waarbij de jeugdige prins Levi het publiek
nog kort toesprak.
Uiteindelijk werd de viering afgesloten
met een communiedankgebed en hielden
zowel Prins Le Chef de Mission en

Prinses Nienke Célèbre le Festival een
woordje, waarbij ook de verscheidene
betrokkenen weer onderscheiden werden
met een medaille en natuurlijk de 55-jarig
bestaan pin van Les Boutonniers. Ook de
Prins en Prinses werden nog in het
zonnetje gezet, waarbij Prins Le Chef de
Mission van de pastor een Abrahamsmasker overhandigd kreeg als grapje,
wat hij bijzonder kon waarderen.
Hoewel de optocht geen doorgang vond,
werd de jury toch geïnstalleerd en
onderscheiden, waarna de zegen werd
uitgesproken over een volle kerkzaal.
Sommigen bleven daarbij nog even voor
een bakkie, terwijl anderen zich zo rond
de klok van 12 naar huis lieten waaien of
gelijk door richting de Plaats, waar Café
Bolle Harry en de Old Bakery ook om
12.00 uur al open waren. Ook bij Gein
op het Plein was het volle bak, ondanks
wind, kou en regen, waar vandaan
carnavalsgangers zich rond enen massaal
richting de Leutbunker begaven, en
anderen rond 15.00 uur richting
St. Joseph togen, waar nog feest gevierd
kon worden, “zolang het gezellig bleef”…

0348-414242

LINSCHOTEN
Hoge Werf - Kat. Zwart/grijs. met
halsband.
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Aanvragen structurele
subsidie 2021

dinsdag 25 februari 2020

Word jij onze
nieuwe collega?

Een structurele subsidie is een subsidie voor een langdurige
activiteit die jaarlijks terugkeert.
Wilt u voor 2021 een structurele subsidie aanvragen?
Dan dient u dat te doen voor 1 april a.s.
Meer informatie en het aanvraagformulier staat op
montfoort.nl/subsidie.

Gemeente Montfoort is 'gewoon bijzonder en bijzonder
gewoon'. We redeneren vanuit dienstverlening aan
inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat
uitvoering van werkzaamheden door derden goed
gebeurt. De tijd dat 'werken bij een gemeente'
synoniem stond voor 'suf en saai' is voorgoed voorbij.

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

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

Afspraak maken

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

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

25 FEBRUARI 2020

De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een
visie. In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid
bij de medewerkers en werken we op basis van drie
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.
Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers
en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?

Afvalkalender Maart 2020

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

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

Spelen is belangrijk. Kinderen moeten bewegen voor een gezonde ontwikkeling.
En tijdens het spelen leren ze allemaal belangrijke dingen zoals vrienden maken
en omgaan met tegenslagen.
Jammer genoeg wordt buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de
tien kinderen spelen niet of slechts een keer per week vrij buiten. Spelen houdt je
vrolijk en open tegenover de wereld. Eigenlijk zou iedereen wat meer moeten spelen.
Scouting Montfoort gaat maandag 2 t/m vrijdag 6 maart tussen 18.30 en
21.00 uur collecteren voor Jantje Beton.
We hopen dat u, hoewel het dan al donker is, de deur voor ons open wil doen.
We zijn goed te herkennen aan ons gekwetter en onze gele veiligheidshesjes.
De opbrengst is 50% voor Jantje Beton en 50% voor Scouting Montfoort.

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

Sjoukje Dijkstra

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

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com

Voor onze organisatie zoeken we een

algemeen medewerker
Buitendienst.
Ben jij een echt buitenmens en heb jij geen
hoogtevrees? Lijkt het je leuk om je ervaring in te
zetten in de openbare ruimte voor Montfoort en
Linschoten? Bekijk dan snel onze vacature voor
algemeen medewerker Buitendienst.
Wij zoeken een enthousiaste, ﬂexibele collega
met een klantgerichte instelling die graag het vak
wil leren en afﬁniteit heeft met groenvoorziening
en de openbare ruimte.
Werkzaamheden bestaan onder andere uit
onderhoudswerkzaamheden aan paden en perken
in de openbare ruimte, snoeien van heggen,
werkzaamheden aan speelvoorzieningen,
buitenmeubilair en verkeersborden en bemensen
van het afvalbrengstation.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande
vacature op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse?
Stuur dan voor 1 maart je motivatie en cv naar
hr@montfoort.nl

vervolg op pagina 2
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
26 februari 2020
in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 04 maart 2020
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 17-2-2020
Z/20/158997
Morgenster 28 in Montfoort
Het aanbrengen van een dakkapel
aan de voorzijde.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen 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
• 21-02-2020
Z/19/156281
Jacob Barneveldstraat 9 Linschoten
Verbouw van de woning.
• 25-02-2020
Z/20/157624
Engherzandweg 27 Linschoten
Plaatsen van twee dakkapellen op
het voordakvlak.
BESTEMMINGSPLAN
Update: Voorontwerp
bestemmingsplan ‘Willeskop,
percelen C276 en 316, Montfoort’
Op dinsdag 11 februari jl. heeft
publicatie plaatsgevonden betreffende
bovengenoemd voorontwerp
bestemmingsplan. Vanaf 12 februari
zijn de bijbehorende stukken ter
inzage gelegd. Dit heeft zowel feitelijk

op het stadskantoor als digitaal via de
gemeentelijke website plaatsgevonden.
Echter, tevens was het de bedoeling
deze stukken ook digitaal te publiceren
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Dit is vanwege ICT-problematiek niet
tijdig gelukt. Om deze reden wordt de
termijn voor ter inzage verlengd met
één week tot 1 april 2020.
Dit betekent dat de mogelijkheid voor
het indienen van een reactie als in
publicatie genoemd met eenzelfde
termijn verlengd is. U kunt dus tot
1 april 2020 een reactie indienen op
dit plan. U kunt de stukken terug
vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
via de idcode NL.IMRO.0335.
BPWilleskop-VO01. Tevens zijn de
stukken terug te vinden op de
gemeentelijke website.
U kunt uw schriftelijke inspraakreactie
richten aan het college van
burgemeester en wethouders van
Montfoort, per adres
Omgevingsdienst Regio Utrecht,
postbus 13101, 3507 LC Utrecht,
onder vermelding van
‘Inspraakreactie vobp Willeskop,
percelen C276 en 316, Montfoort’.
Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie wordt u verzocht een
afspraak te maken met de heer
Y. Smeets van de Omgevingsdienst
Regio Utrecht, tel. 088-0225000.

INLOOPAVOND

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

INFORMATIE

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

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Evenementenvergunning
• Avondvierdaagse Linschoten,
25 mei t/m 28 mei,
Brede Vaart, Linschoten,
verzonden 19 februari 2020
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de

aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort. Indien
spoed dit vereist kunt u naast dit
bezwaarschrift ook een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de
president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 25 februari 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

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

De Buuffies - inmiddels een begrip in
Montfoort - nemen afscheid
“Bijna elk jaar hadden we wel
een prijs voor onze act”

Het liep zondag anders dan gedacht,
omdat de optocht in Montfoort werd
afgeblazen wegens storm Ellen.
Desondanks maakten de Buuffies er
nog een mooi carnaval van: “Het is
ons afscheid”, aldus Grace den
Houdijker. “Ik ben inmiddels 70.
Dus ben daarom ook minder zeker
van of ik er elk jaar nog bij kan zijn.”
Sinds 2009 kon je de Buuffies jaar na
jaar terugvinden in de optocht. Meestal
liepen ze mee achter de Tumtummetjes,
die ook een straat act hebben. Dit jaar
was de bedoeling geweest dat ze de
Buuffies door de jaren heen zouden
neerzetten. “Wat we de afgelopen jaren

hebben gedaan, zouden we de revue
laten passeren met een groep van
11 dames die ook in voorgaande jaren
meededen. Passend ook bij 5x11 van
Les Boutonniers.”
Dat de Buuffies dit jaar voor het eerst op
zaterdag meeliepen bij de optocht in
IJsselstein, dat heeft zo moeten zijn,
menen ze. “Dan hebben we tenminste
nog aan een optocht mee gelopen.
Het was leuk. De mensen hebben erg
om ons gelachen.” De dames liepen mee
in blauwe, bolle ruimtepakken. “Die zijn
best windgevoelig. We moesten soms de
pruiken vasthouden, zodat ze niet weg
zouden waaien.”

Pakken oplappen

Als carnavalsvierders in hart en nieren,

vinden ze het erg jammer dat de optocht
in Montfoort dit jaar niet door ging, maar
ze snappen het wel. “Veiligheid voor
alles”, aldus Den Houdijker. Dat vindt
ook Monique van Raaij, die jaren naast
Den Houdijker woonde. Zo ontstonden
de Buuffies. In het begin liepen ze met
z’n tweetjes mee. “De laatste jaren deden
we dat met vijf dames.”
Door de jaren heen hebben ze uiteenlopende - met prijzen bekroonde acts,
neergezet. Van Droomvlucht, tot
papegaaien, opgewonden standjes tot
Patricia Paaij en de Montfoortse molen
De Valk. Tijdens de voorbereidingen
zochten de Buuffies de pakken van de
afgelopen jaren weer op, waarbij bleek
dat de molen De Valk helaas ontbrak.
Vanaf november begonnen de voorbereidingen. Hierbij besloten de Buuffies in
te haken op het jubileum van de
Boutonniers. Het laten terugkomen van
alle typetjes uit de historie van de
Buuffies, gaf nog wel wat stress, maar
uiteindelijk - mede dankzij Van Raaij die
oog heeft voor detail - kwam het best
goed. Wat zij zelf hun mooiste act
vonden, daarover zijn de Buuffies het wel
eens: “De molen. Die was tot in het
detail perfect. Daarop hebben we ook
veel positieve reacties gehad.”
Monique van Raaij zegt: “Die kwallen
vond ik anders ook wel leuk.” “Ja”,
beaamt Den Houdijker, “maar de Candy
Girls waren ook gaaf, en de Droomvlucht.
Patricia Paaij was ook hilarisch. Daar heb
ik veel reacties op gehad. Dat was toen
zij net in Playboy had gestaan. Patricia
Paaij geeft zich bloot, stond er te lezen
op zogenaamde roddelbladen pamfletten
die we uitdeelden. Dan kwam ik voorbij
met daaronder een ‘bloot’ vetpak en een
lange jas, die ik open gooide. Hilarisch
was het.”

Leutbunker
De Buuffies hebben voor al hun acts door de jaren heen flink wat oorkondes gekregen
- links staat Monique van Raaij en rechts Grace den Houdijker.

“Ze heeft overal schijt aan. Dat kan ze
wel”, aldus Monique van Raaij. “Maar
natuurlijk ben ook ik wel gevoelig voor
bepaalde opmerkingen. Mensen kunnen
je toch maken en breken. Ik heb ook

De Buuffies voorafgaande aan het feest in de Leutbunker.
eens een SM-act gedaan. Toen mijn
kleinkinderen aangaven dat ze wel graag
naar oma zouden willen kijken, heb ik
gelijk gezegd: ‘Nee, doe dat maar niet’.
Ze zouden dan speciaal voor mij naar het
carnaval komen. Dat wilde ik niet.”
Zelf viert ze al carnaval vanaf zo lang ze
kan heugen, evenals haar voormalige
buurvrouw. “Als je tegenover de Leutbunker woont, dan kan het bijna niet
anders. Je wordt getrokken naar het
carnaval toe. Dan doe je gewoon mee.”
Voor Den Houdijker is carnaval, net als
andere feestjes in Montfoort gewoon
ultiem genieten. “Het leven is ook leuk,
en ik geniet met volle teugen. Geld heb
ik niet. Ik ga nooit met vakantie en put
het dus uit in deze dingen: theater en
toneel.”
Buiten carnaval om zijn de Buuffies ook
wel eens gevraagd om op te treden.
En dat doen de dames meestal maar wat
graag. Soms verdienen ze er een
zakcentje mee, maar in veel gevallen zeker als het voor een goed doel is doen de dames dat gratis. “Wat onze acts
ook anders maakt, is dat we naar de
mensen toe gaan. We maken echt
contact met mensen. Zoals met die
Candy Girls. Daarbij deelden we lollies
uit.”

Zelf is ze zondag ook verkleed als Candy
Girl. Terwijl de optocht niet doorging,
togen enkele van de Buuffies wel naar de
Leutbunker om daar het carnaval te
vieren. Bij de voorbereidingen was het
nog even zoeken, want van oorsprong
zouden die op het adres van Monique
plaatsvinden. “Waar is de wimper lijm?”
“Woonde ik hier nog maar naast”,
verzuchtte Monique van Raaij. “Dan had
ik zo even een tubetje kunnen ophalen.
Gelukkig was de wimper-lijm-crisis snel
opgelost, en vond Den Houdijker alsnog
een vers tubetje. De laatste hand werd
gelegd aan haar kostuum. Niet het
Patricia Paaij-pak, want dat is in zo’n
drukke bar niet handig, vond ze.
Het was druk in de Leutbunker. “Drukker
dan ik had verwacht”, aldus Van Raaij.
“Ondertussen maakten de dames een
rondje door de zaak. Bijna overal moest
even gestopt worden, en werden mensen
vrolijk begroet. Dat de Buuffies een
begrip zijn blijkt: “Wat zien jullie er weer
mooi uit!”, kregen ze vaak te horen.
Ondanks afscheid, komen we zeker terug
hoor, maar dan waarschijnlijk dus niet
meer als de Buuffies, laat Den Houdijker
weten. Hoe? Dat weet ze nog niet. “Dat
zien we dan wel weer.”
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Centrale huisvesting gemeentelijke
kantoren op een nieuwe locatie
Het college B&W kiest voor een
centrale huisvesting gemeentelijke
kantoren op een nieuwe locatie.
Dit is het voorlopig resultaat van het
onderzoek naar de huisvesting van
de gemeentelijke kantoren in de
Krimpenerwaard.

Het college heeft dit onderzoek
ingesteld omdat de vier kantoorpanden
in Bergambacht, Schoonhoven,
Stolwijk en Lekkerkerk niet voldoen
aan de doelstellingen over duurzaamheid
die in het coalitieakkoord en het
collegeprogramma zijn afgesproken.
Ook voldoen ze niet aan de nieuwe eisen
van het energielabel die in 2023 ingaan.
Vanwege deze duurzaamheidsdoelstellingen en -eisen is het onderzoek
naar de huisvesting van de gemeentelijke
kantoren gestart.

Diverse mogelijkheden

Gemeentekantoor in Stolwijk.

Naast duurzaamheid zijn de onderzochte
oplossingen ook beoordeeld op de dienstverlening aan de inwoners, economie,
financiën, bereikbaarheid en efficiënt,
veilig en gezond werken.
Om dit te bereiken zijn er verschillende
mogelijkheden. Men kan de bestaande
kantoorpanden behouden en verbouwen.

door Cees Reichard

Of een centrale huisvesting op één van
de vier kantoorlocaties. Ook is het
mogelijk om op een nieuwe locatie de
centrale huisvesting te realiseren.
Dit laatste heeft de voorkeur van het
college. Het geeft een optimalisatie van
de dienstverlening, een efficiëntere
bedrijfsvoering en daarmee minder
organisatiekosten en betere onderlinge
samenwerking, betere reistijd voor
inwoners en medewerkers. Tegenover
een eenmalige investering in een nieuw
gebouw staan lagere jaarlijkse kosten.
Tijdens de raadsvergadering gaven de
fracties aan nog niet over voldoende
informatie te beschikken om een
standpunt te kunnen bepalen.
Afgesproken is om de tijd te nemen die
nodig is om tot een afgewogen oordeel
te komen.

Landbouw en natuur in de Krimpenerwaard,
dat gaat samen
Op donderdag 5 maart 2020 luidt de weidevogelwerkgroep van de Natuur- en
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) het weidevogelseizoen in met de
jaarlijkse startavond in De Zwaan, Berkenwoude. Deze avond wordt ingevuld in
samenwerking met het Agrarisch Collectief Krimpenerwaard.
Alle weidewachters, boeren en dronepiloten, maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! De avond
staat open voor iedereen die graag eens
wil horen waar weidevogelbescherming
anno 2020 om draait. De zaal is open
vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur en
het officiële deel zal tot ongeveer 22.00
uur duren.
Alex Datema zal een presentatie
verzorgen. Alex is de voorzitter van
BoerenNatuur, de landelijke koepelorganisatie van alle agrarische collectieven,
waaronder het Agrarisch Collectief
Krimpenerwaard. Hij is een warm
pleitbezorger van het toewerken naar
een goede samenhang tussen natuur en
landbouw. Er zal aandacht zijn voor wat
de agrarische sector in ons gebied al aan
natuurbeheer doet, waarbij ernaar
gestreefd wordt dat de boer beloond en
gewaardeerd wordt voor zijn
inspanningen en prestaties. Het doel is
om voedsel op een manier te verbouwen
die rekening houdt met natuur, landschap
en milieu. De consument zal zich meer
bewust moeten worden van de waarde
van regionaal, duurzaam geproduceerd

voedsel en de positieve invloed die een
natuurvriendelijke bedrijfsvoering op
onze leefomgeving heeft.
Stikstofdepositie, de CO2-uitstoot, het
zijn de grote problemen van deze tijd.
Met een betere balans tussen landbouw
en natuur en een omslag van ons consumentengedrag kunnen we hiervoor
samen oplossingen vinden. In het
algemeen geldt dat natuurinclusieve
landbouw zal leiden tot een betere,
gezondere leefomgeving met een hogere
biodiversiteit en meer weidevogels.
En dat is waarvoor ook de weidewachters
van de NVWK zich al jarenlang met hart
en ziel inzetten.
Sinds twee seizoenen worden zij hierbij
geassisteerd door de zogenaamde
Boerenlandvogeldrone. Op deze avond
kunnen ook bezoekers kennismaken met
de nieuwste techniek die wordt ingezet in
het agrarisch natuurbeheer: een drone
met verschillende camera’s en slimme
software. Laat je verrassen door zelf te
ervaren wat de mogelijkheden zijn!
De mensen van 4D Precisienatuurbeheer,
Agrarisch Collectief Krimpenerwaard en
de NVWK vertellen er graag over.

De avond is dan ook niet alleen voor
deelnemende boeren en weidewachters,
maar voor iedereen die meer wil horen
over de toekomst van onze landbouw,
natuur en weidevogels!

Advies: de wegen langs de Vlist afsluiten
voor motorfietsen

door Cees Reichard

Tijdens de commissievergadering
concludeert woordvoerder van de
actiegroep, Tony Hardenberg dat de
overlast door de toename van het aantal
motorrijders elk jaar groter wordt.
Deze overlast is niet meer acceptabel en
hiermee komt de gezondheid van de
bewoners in gevaar. Hierbij mag
gedacht worden aan stress, wat kan
leiden tot hogere bloeddruk, hart- en
vaatziekten en psychische aandoeningen.
Hij vindt het jammer dat er in Nederland
geen APK voor motorfietsen of
handhaving op dit gebied is.
Hardenberg: “Zo is het bijvoorbeeld
bekend dat de uitlaat vaak wordt
vervangen, zodat er meer sportief geluid
ontstaat. Deze uitlaten zijn overal
verkrijgbaar. Het is een eenvoudige
handeling om deze te vervangen.”

Rigoureuze maatregel

Het één en ander heeft er toe geleid dat
de actiegroep met deze rigoureuze
maatregel voor afsluiting is gekomen.
Zij ziet geen andere oplossing voor de
toenemende overlast. Zij is van mening

dat door de afsluiting van de route langs
de Vlist het niet nodig zal zijn om ook de
dorpskernen op zaterdag en zondagen af
te sluiten voor motorfietsen. Er is een
alternatief. Zij kunnen over de
provinciale weg van Haastrecht via
Gouda, Stolwijk en Bergambacht naar
Schoonhoven rijden. Zij kunnen dan
zonder overlast te veroorzaken genieten
van de dorpen en het stadje door hun
motorfiets op de parkeerplaatsen buiten
het centrum te parkeren en een
wandeling door de plaatsen te maken.

Stiltegebied

Hardenberg voegt er nog aan toe dat
één van de mooiste toertochten van
Nederland op vele internetsites
beschreven staat. Deze loopt dwars door
Haastrecht, via de rivier de Vlist naar
Schoonhoven, om dan vervolgens via de
Lekdijken in het westen of oosten te
gaan. Deze toertochten gaan ook dwars
door het door de provincie aangewezen
stiltegebied langs de rivier de Vlist.
Honderden liefhebbers maken hier op
mooie dagen in het weekend gebruik van.

Het eerste Verhalencafé
in de Krimpenerwaard
De Verhalencompagnie zet op
zondag 22 maart van 14.30 tot
16.30 uur de deuren van het
Verhalencafé wagenwijd open.
Het is een nieuw initiatief van de
Verhalencompagnie welke plaatsvindt in Grand Café Concordia,
Concordiaplein 1 te Haastrecht.
Het draait dan, zoals de naam al doet
vermoeden, om verhalen. Iedereen is
van harte welkom om te komen
luisteren én om te komen vertellen.
Het Verhalencafé heeft een open
podium met plaats voor drie vertellers
en er is een (semi) professionele
verhalenverteller. Er kan verteld worden
uit eigen leven, uit de Krimpenerwaard,
maar ook volksverhalen of sprookjes,
zelfgeschreven verhalen of gedichten.
Een muzikant spint de rode draad tussen
de verhalen. Bezoekers kunnen op
22 maart genieten van een mix van
verhalen van medebewoners uit de regio
en na de pauze van het prachtige

verhaal over liefde en tradities;
‘Het Wassende Water’ verteld door
Gerda Hoogendijk.
Het Verhalencafé is opgezet met als
doel om mensen uit de regio bij elkaar
te brengen, te ontmoeten en met elkaar
van verhalen te genieten.
Mensen uit de Krimpenerwaard die
graag hun verhaal/gedicht van
10 minuten willen delen en muzikanten
zijn van harte uitgenodigd om zich aan
te melden voor het open podium.
Reserveren bezoekers (om verzekerd te
zijn van een plaats) en aanmelden
open podium verhalenvertellers
en muzikanten kan via
verhalencompagnie@gmail.com
Aanmelden open podium: tot uiterlijk
12 maart.
Entreeprijs: bijdrage in de hoed.
Informatie: Gerda Hoogendijk,
06-38138252
Vervolgdata Verhalencafé’s in
2020: 17 mei en 25 oktober.

Deze week in Concordia
Woensdag 26 februari om 14.00 uur

Familiefilm: ‘De Kleine Heks’

De kleine heks wil dansen met de andere
heksen tijdens de Walpurgisnacht, maar
ze is slechts 127 jaar oud en dus nog
veel te jong. Omdat ze in het geheim
naar het feest sluipt en wordt betrapt,
moet ze als straf alle spreuken van het
grote magische boek leren… in één jaar!
Zo moet ze bewijzen dat ze een goede
heks is. Maar de boze heks Rumpumpel
wil dat voorkomen, en ook de kleine
heks zelf is bepaald niet zo ijverig.
Voor alle heksen ligt er een lekkere
traktatie klaar!! Dus kom allemaal
verkleed als heks!
Op vertoon van je jeugdpaspoort
Krimpenerwaard krijg je 10% korting!
Deze film is geschikt voor kinderen
vanaf 6 jaar.

opgepakt, waarop hij in haar huis blijft
wonen en de baby blijft verzorgen.
Na verloop van tijd wordt het slot van de
deur echter vervangen, waarop ze
dakloos worden. Film is in het Arabisch,
met Nederlandse ondertiteling.
Zaterdag 29 februari om 20.15 uur

Petra Berger: tribute to Barbra
Streisand

Het stiltegebied Vlist niet geschikt voor motorrijders.

Grote groepen motorrijders zijn niet te motiveren om vrijwillig hun luidruchtig
gedrag aan te passen. Dit is de mening van de actiegroep ‘Geluidoverlast
Motorfietsen in de Krimpenerwaard’.
De overlast van individuele motorrijders die veel meer lawaai maken dan
wettelijk is toegestaan wordt steeds groter. Verder rijden motorrijders in grote
groepen door de dorpen en veroorzaken daardoor veel herrie. De actiegroep
vindt dit onacceptabel en pleitte vorige week in de oordeelsvormende
raadscommissie om de wegen langs de rivier de Vlist voor motorfietsen op
zaterdag en zondag van 1 maart t/m 30 september af te sluiten.
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Onbegrijpelijk dat deze tocht door het
stiltegebied leidt, waar alleen elektrische
fluisterbootjes zijn toegestaan om de
stilte te bewaren. De grenzen van de
stiltegebieden zijn zo vastgesteld dat het
geluid in de gebieden het grootste deel
van de tijd de 40 decibel niet overstijgt.
Dit is te vergelijken met het geluid van
zingende vogels.
De commissieleden hadden nog
diverse vragen over de overlast,
elektrische motoren en geluidsmeters.
De actiegroep kreeg complimenten
over de constructieve wijze van het
actievoeren.
De commissie vindt dat dit onderwerp
op de agenda moet blijven.
De fractievoorzitters gaan nu met hun
achterban in overleg en het krijgt een
vervolg.

Donderdag 27 februari om 20.00 uur

Filmavond: Cafarnaúm

Gert de Bruijne uit Haastrecht zal een
korte inleiding houden bij deze film.
Hij is bekend met het Midden-Oosten
en heeft voor zijn werk langere
periodes in Palestina en Libanon
gewoond. De zaal gaat om 20.00 uur
open.
Cafarnaúm (Engelse titel: Capernaum) is
een Libanees-Frans-Amerikaanse film uit
2018 van Nadine Labaki. De 12-jarige
Libanese jongen Zain rebelleert tegen het
leven dat hem wordt opgedrongen. Dit
leidt tot een ongelooflijke roadtrip, met
nieuwe vriendschappen en allesbeslissende keuzes. Wanneer zijn zusje wordt
uitgehuwelijkt aan een oudere lokale
groenteboer, besluit Zain (gespeeld door
Zain Al Rafeea) weg te lopen van huis.
Hij vindt onderdak bij een illegale
immigrante en past op haar baby
wanneer zij werkt. Zij wordt echter

Petra Bergers stem en muziek laten zich
niet gemakkelijk in één genre vatten en
juist dat maakt haar als zangeres zo
bijzonder en uniek. Met drie octaven tot
haar beschikking beweegt zij zich net zo
makkelijk in het klassieke en Keltische
domein als in de popmuziek.
Petra en haar band brengen deze avond
prachtige klassiekers uit het rijke oeuvre
van Streisand.
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).

Vrijwilligers gezocht ...
voor bescherming van
weidevogels in de
Lopikerwaard

Op woensdagavond 4 maart zal er in Dorpshuis XXL, Oranje-Nassaustraat 31
in Benschop vanaf 20.00 uur een avond worden georganiseerd door de
Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard en de weidevogelgroepen
Lopik & Montfoort/Linschoten over de weidevogels in de Lopikerwaard
en hoe we deze kunnen beschermen.
In de Lopikerwaard wordt sinds vorig jaar met drones gezocht naar nesten van
weidevogels, zodat deze gedurende het seizoen kunnen worden beschermd.
Wij zijn nu concreet op zoek naar uitbreiding van het team dronepiloten en naar
weidevogelbeschermers. Graag nodigen wij je daarom uit om naar deze avond te
komen om kennis te maken met de huidige groep beschermers, piloten en met
andere ervaringsdeskundigen. Houd je ervan om in de natuur te zijn, en zie je er niet
tegenop om vroeg op te staan en de handen uit de mouwen te steken?
Kom langs op deze avond! Deze avond is toegankelijk voor alle belangstellenden.
Ook zal er deze avond een lezing worden gehouden door Erik Kleyheeg (SOVON) die
ons vertelt over de wilde eend. Het jaar 2020 is door Vogelbescherming Nederland
en SOVON uitgeroepen tot het Jaar van de Wilde Eend. Hoewel de wilde eend zich
gemakkelijk aanpast aan menselijke activiteiten, is zelfs de wilde eend sinds 1990 met
30% achteruitgegaan. Er is momenteel onderzoek gaande naar de oorzaak hiervan.
Mocht je op deze avond verhinderd zijn en toch meer informatie willen over het
onderwerp of willen gaan deelnemen aan de weidevogelgroep, neem dan contact op
met Peter van den Brink (weidevogelgroep Monfoort/Linschoten), tel. 06-40346000
of met Harry de With (weidevogelgroep Lopik), tel. 06-53837603 of via het
contactformulier op de site www.anvlopikerwaard.nl.
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SCHAATSEN

Historische tijd

Stan van Vliet eindigde zaterdag als
achtste bij het NK supersprint bij de
junioren B. De titelstrijd werd op de
Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam,
Nederlands oudste kunstijsbaan,
gehouden. De omstandigheden
waren onstuimig, maar daar
profiteerden de schaatsers ook van.
Zo sprintte Stan op de 100 meter, met
de wind in de rug, naar 10.54 en dat
was de tweede tijd die ooit door een
SVO’er op deze kortste afstand op de
klokken werd gezet. Slechts Hans Peter
Kooistra was in een ver verleden ooit
sneller. SVO’ers van het eerste uur,
zoals Dirk Zuidam, twijfelen echter over
de status van die tijd. Op de 300 meter
kwam Stan tot 25.12. Met zijn achtste
plaats mag de Hekendorper ook
deelnemen aan de Zilveren Bal, de
sprintwedstrijd in Leeuwarden, die het
seizoen afsluit. Vorige week kwam Stan
in Heerenveen op de 3000 meter tot
een prachtige 3.58.07. Met deze tijd
scherpte hij zijn eigen clubrecord bij de
junioren B aan.
C-junior Fleur Visser verbeterde in
hetzelfde Thialf-stadion haar PR’s op de
500 en 1000 meter tot 49.05 en
1.39.83. Leeftijdsgenoot Joep Stubbe
debuteerde in Utrecht op de 3000
meter. Het persoonlijk record kon dus
vooraf al worden bijgetekend, maar de
4.49.50 was toch een tegenvaller voor
hem. Joep koerste op een veel snellere
tijd af, maar werd tijdens een inhaalactie
fors gehinderd door de voor hem
gestarte schaatser met een valpartij tot
gevolg. Jammer, want Joep schaatste
zij-aan-zij met zijn ploeggenoot Ties van
Seumeren en deze finishte na 4.33.62.

Rohda ‘76 - Linschoten 2-1
Linschoten slaagde er in Bodegraven niet in het gemiddelde over het
achterliggende competitiedeel op te vijzelen naar een punt per wedstrijd.
Tegen het ook al niet op een geweldig competitieverloop terugblikkend
Rohda’76 trokken de Linschotenaren na 90 minuten aan het kortste eind.
In het eerste bedrijf lieten de gastheren na om afstand te nemen en waren
de voorwaartsen, De Vries - op de lat-, Van de Zanden, Poot en Schouten niet scherp
genoeg bij doelrijpe momenten.
Na een uur spelen verzilverde Linschoten wel de eerste de beste kans. Aanvoerder Sam da
Cruz kopte fraai de 0-1 binnen. Linschoten slaagde er niet in deze onverwachte voorsprong
over het eindsignaal te tillen.. Met nog tien minuten op de klok lobde de doorgeschoven
Holthuijsen de bal over de uitkomende keeper van Linschoten heen: 1-1. En net voor het
laatste fluitsignaal hing Joppe van Veldhuizen de slingers voor zijn eigen verjaardag op: 2-1.
Over de einduitslag was uiteindelijk geen verschil van mening. De veldverhouding werd er
duidelijk door weergegeven.

TAFELTENNIS

Eerste overwinning
De tafeltennissers van De Vaart boekten
vrijdag hun eerste competitieoverwinning. H.T.T.C. 4 werd verslagen met
6-4. Theo van Diepen begon goed,
maar Edwin de Waard en Richard
Aantjes verloren hun eerste partij. In het
dubbel deden zij het beter. Na verlies
van de eerste twee games sloegen ze toe
en verrasten de tegenstanders: 9-11,
5-11, 11-3, 14-12 en 11-8. De Waard
won hierna in drie games en ook
Van Diepen won met wat meer moeite
zijn tweede partij: 11-7, 14-16, 11-6,
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12-10. Aantjes zette het team uit
Linschoten op een 5-2 voorsprong.
Na verlies van de eerste twee games
kwam hij knap terug en won met 5-11,
5-11, 11-8, 11-5, 11-7. Ook het zesde
punt kwam op zijn naam. Van Diepen
leed in de laatste partij zijn eerste
competitienederlaag. De Vaart heeft nu
20 punten uit 4 wedstrijden en staat in
de middenmoot van de 3e klasse F.
Volgende week vrijdag speelt het team
thuis tegen koploper Huizen 6.
Fleur Visser schaatste twee PR’s.

Verdouw master op Utrechts ijs
De meeste schaatsers van SVO
houden het serieuze wedstrijdschaatsen zo rond hun twintigste wel
voor gezien. Het is de periode dat de
persoonlijke records niet vanzelf meer
komen aanwaaien, maar dat er
keihard getraind moet worden om op
niveau te kunnen blijven presteren.
Voor Kees Verdouw ligt dat geheel
anders. Hij startte zijn wedstrijdcarrière pas op latere leeftijd en
bekroonde dat in het jaar dat hij
Abraham zag, het was 1995, met
zijn eerste wereldtitel bij de masters.
Inmiddels schaatst Kees bij de
Masters 75-79 jaar en behoort hij
nog steeds tot de nationale top
van de schaatsveteranen. Zo won hij
onlangs nog de Dutch Masters Cup en
verbeterde tijdens de drie wedstrijden
evenzoveel wereldrecords in zijn
leeftijdscategorie.

Aan internationale wedstrijden doet Kees
niet meer, over de grens is hij nooit op
z’n best, maar bij de wedstrijden in
Nederland ontbreekt hij zelden. Zo was
hij vorig weekend ook aanwezig bij de
Nederlandse Kampioenschappen Masters
Allround en Afstanden, die in Utrecht
werden gehouden. En Kees heerste
zoals nooit tevoren, al was dat ook wel
enigszins te danken aan de weinige
tegenstand die hij kreeg van Nico
Woldendorp en Zwiers Selles. Kees’
tijden op zaterdag zullen echter nog met
veel jaloezie worden bekeken door menig
SVO-junior. Zijn 47.97 en 2.27.45 zijn
absolute toptijden op Utrechts ijs.
De zondag, met stormachtige omstandigheden, leverde Kees na een valpartij een
nat pak op de 1000 op. Op de 3000
meter was hij weer ruimschoots de
sterkste. Zijn 5.52.70 vertelde alles over
de weersomstandigheden op
De Vechtsebanen -’Het was noodweer’,

volgens ingewijden-, want eerder dit
seizoen kwam Kees nog tot 4.59.77 op
het ijs van Leeuwarden. Kees keerde dus
huiswaarts met vier titels, De 1000 meter
werd de prooi van Woldendorp.
Lettie Zwanenburg werd drie weken
geleden, na een superspannende strijd,
tweede bij het WK in Collalbo. Lettie was
dan ook heel gemotiveerd om bij het NK
sportief revanche te nemen op Noor van
der Ster, de winnares in Italië. Het werd
echter niet het weekend van Lettie en
Van der Ster won alle afstanden.
Het verschil na de eerste wedstrijddag
was nog minimaal, maar de wereldkampioen kon zondag duidelijk beter met de
omstandigheden omgaan dan thuisrijdster
Lettie Zwanenburg en breidde haar
voorsprong in het klassement fors uit.
Lettie kwam na 49.82, 2.32.54,
1.40.13 en 5.35.76 tot een puntentotaal
van 206.693..

Kees Verdouw en Lettie Zwanenburg

Notariskantoor Oudewater is een leuk, allround notariskantoor midden in Het Groene Hart.
Ons vaste team bestaat uit één notaris, twee kandidaat-notarissen en zes medewerkers.
Wij zijn allround actief op alle notariële rechtsgebieden.

Vacature notarieel medewerker
Wij zoeken een enthousiaste notarieel medewerker (m/v) met:
- een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- een aantoonbaar HBO denkniveau;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- bij voorkeur administratief juridische of notariële werkervaring;
De werkzaamheden zijn met name op de onroerend goed afdeling, maar we willen je
graag breed kunnen inzetten en dus kan de klemtoon ook op andere rechtsgebieden
komen te liggen.
Verder ben je accuraat, werk je nauwgezet en ben je stressbestendig.
Het lijkt je leuk om ons team te komen versterken.
Binnen jouw takenpakket valt het zelfstandig aanmaken en beheren van dossiers,
het voorbereiden en opstellen van notariële akten en het voeren van correspondentie
met cliënten. Je bent medeverantwoordelijk voor het agendabeheer en de telefonische
contacten. Ook ontvang je cliënten en verzorg je voor hen de koffie en thee.
Je werkt in nauw contact en onder directe supervisie van zowel een kandidaat-notaris
als de notaris. Het betreft een dienstverband van minimaal 60% tot maximaal fulltime.
Sollicitanten die in de omgeving van Oudewater wonen hebben de voorkeur.
We willen wel graag dat je in ieder geval op de woensdagen en vrijdagen komt werken.
Wij bieden een prettige werkomgeving op een allround notariskantoor.
Het is een veelzijdige functie waarbinnen je vlot zelfstandig aan de slag moet en er de
mogelijkheid is om je verder te ontwikkelen.
Solliciteren?
Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief met CV voor 15 maart 2020
via a.kuiper@notarisoudewater.nl ter attentie van notaris mr A.J.W. Kuiper.
Voor meer informatie kunt u bellen: mr A.J.W. Kuiper, tel. 0348-473000.

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

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

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Installatietechniek BV
zoekt twee

CV-ONDERHOUDS-MONTEURS
Wij zijn op zoek naar twee cv-onderhoudsmonteurs. Lijkt het je leuk om
bij een kleine organisatie te werken en heb je ervaring in het onderhouden
van cv-ketels. Solliciteer dan direct.
Je taken zijn:
• Zelfstandig uitvoeren van
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan cv-ketels
voornamelijk bij particulieren.
• Bieden van adviezen en
oplossingen aan de klant.
Functie eisen:
• Een afgeronde mbo-opleiding
richting installatietechniek.
• Enkele jaren werkervaring
als CV-onderhoudsmonteur.
• Een oplossingsgerichte en
klantvriendelijke instelling.
• In het bezit van je rijbewijs B
en VCA.
• Bereid zijn om storingsdienst te
draaien (1 week in de 6 weken).

Arbeidsvoorwaarden:
• Een marktconform salaris.
• Een bedrijfsauto en telefoon van de zaak.
• In het kader van persoonlijke
ontwikkeling worden er cursussen
en/ of opleidingen aangeboden.
• CAO Technisch Installatiebedrijf.
Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Pensioen.
• Budget voor professionele ontwikkeling.
• Bedrijfsauto.
Ben jij de cv-monteur die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatie naar:
corina@vdi-haastrecht.nl
Wil je eerst meer informatie over deze
vacature? Neem dan contact op met
Corina Harkes, tel. 0182-509960

WWW.VANDIJKHAASTRECHT.NL
Galgoord 4, 2851 AW Haastrecht

cv@vdi-haastrecht.nl
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DIJKGRAAFLAAN 149, OUDEWATER

Ella Breij

Professional Organizer

GOED ONDERHOUDEN HOEKWONING,

BRIL
VAN DE MAAND
MAART

met achter-, voor- en zijtuin en berging.

Deze hoekwoning heeft een moderne keuken, moderne
badkamer, 3 slaapkamers, circa 93 m² woonoppervlakte
en ligt op een perceel van 150 m².
De achtertuin is gelegen op het westen.
INDELING WOONHUIS:
Begane grond: woonkamer met open moderne keuken.
1e verdieping: 2 slaapkamers (ca. 14 m² en 12 m²), moderne
badkamer met inloopdouche, brede wastafel met 2 kranen in
meubel en 2e toilet.
2e verdieping: bereikbaar via vaste trap, zolderkamer met
dakkapel en inloopkast met aansluitpunten wasapparatuur en
opstelplaats cv-ketel.
ONDERHOUD:
- het dak is geïsoleerd;
- de woning is voorzien van houten kozijnen met isolatieglas;
- de zolderkamer moet nog afgewerkt worden.

Alaaf Alaaf
Waar ruim jij
je Carnavalskleding op?
06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Vaste koopsom: e 272.500, - k.k.

VERKOOPPROCEDURE:
Wil u in aanmerking komen voor deze woning, dan dient u
uiterlijk 9 maart 2020, vóór 12.00 uur een inschrijfformulier in te
leveren bij De Woningraat. Dit formulier is verkrijgbaar bij
De Woningraat, Kapellestraat 19 te Oudewater. Het formulier is
ook te downloaden via de website van De Woningraat
www.dewoningraat.nl/voor-woningzoekenden/koopwoning).
De volgorde van toewijzing staat op het inschrijfformulier.
Indien binnen 1 categorie meerdere inschrijvingen worden
ontvangen, zal er geloot worden. De eventuele loting zal
plaatsvinden op woensdag 11 maart om 15.00 uur op het
kantoor van De Woningraat te Oudewater.

ag geopend
Iedere zaterd
.00 uur
15
0.0
10
n
va

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

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

Westdam 3 A
3441 GA Woerden

0348-416845
www.woerdenmakelaardij.nl

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Lay’s chips

Kruimige
aardappelen
zak 5 kilo

G
N
I
T
R
O
K
%
50

5.99 3.-

Unox Cup a Soup
of Good Noodles
2 pakjes, zakjes of cups
combineren mogelijk

2 STUKS

1.30
2.78

1.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 24 februari t/m 01 maart 2020. Week 09.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

2 zakken à 225 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

2.90
2.98

2.-

Rundergehakt naturel pak ca.500 gram
Verse worst fijn of grof pak ca.500 gram
Drumsticks naturel of gekruid pak 425 gram
2 stuks, combineren mogelijk

2 STUKS

5.60
7.58

5.-

