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Dorpsfilm Driebruggen
Wulverhorst: Waarom?
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Artoha speelt: ‘Al de dagen van ons leven’
Echtpaar Verdoold-Kok 60 jaar getrouwd
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Groep 8 van het Kompas wint debatwedstrijd

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

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

EHBO-demonstraties
van leerlingen op school
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Is je rooster bekend en heb je op dinsdag
nog genoeg tijd om wat bij te verdienen...?

Word bezorger bij De IJsselbode!
Wij zoeken
voor elke plaats

(reserve)
bezorgers

Bij 150 kranten
verdien je al
minimaal
e 5,25 per uur ...

door Cees Reichard

KPJ-toneel in Oostenrijk

Op 7 en 8 februari staat KPJ-toneel weer op de planken.
In De Klepper brengen ze het toneelstuk Edelweiss. Een klucht, zoals we
ondertussen gewend zijn van de fanatieke toneelclub.
“We willen die lach vanuit de zaal horen”, aldus regisseuse Ellen van der Klis.
Het is het tweede jaar dat Ellen en
Marja Verkerk de regie voor hun
rekening nemen. Voorheen verzorgden
de dames de grime voor de jaarlijkse
toneelstukken. Vorig jaar regisseerden zij
het stuk Kaviaar met smeerkaas. En met
succes! “Het was gewoon goed”, vertelt
speler Jeroen Roest. Het was voor
Jeroen en de andere acteurs vanzelfsprekend dat Ellen en Marja ook dit jaar
het stuk regisseren. Ellen: “Vorig jaar
was het nog wel spannend en wilden we
geen pottenkijkers. Nu weten we dat het
goed zit!”
En dat zit het! Tijdens een van de laatste
repetitieavonden - waar ik mag pottenkijken - worden voor het eerst beide
bedrijven gespeeld. “Vandaag moet alles
op z’n plek vallen”, legt Ellen uit.
Ellen vertelt dat er een groep acteurs is
die al jaren meespeelt, maar er zijn er
ook die voor het eerst meespelen.
Best spannend, maar Ellen en Marja zijn
heel tevreden over de nieuwe acteurs.
Het is af en toe nog zoeken naar de
tekst en er zijn heus wel wat schoonheidsfoutjes te ontdekken. Maar de
acteurs spelen vol overgave en zijn goed
op elkaar ingespeeld. Mede dat maakt
dat het stuk af en toe al behoorlijk
grappig én spannend is: je wilt weten
hoe het verhaal verdergaat.

door Ellen van Leeuwen

Vreemde dingen

In Edelweiss staat het gelijknamige hotel
centraal, hoog verscholen in de
Oostenrijkse Alpen. Het berghotel wordt
geleid door mevrouw Inge Müller.
Zij verwelkomt haar nieuwe gasten.
Een wandelclub, een schrijver op zoek
naar inspiratie voor zijn nieuwe toneelstuk. Joost de vogelliefhebber, en een
reiziger met een onduidelijk motief.
De weldaad van de zuivere berglucht
wordt wreed verstoort als er vreemde
dingen gebeuren. Iemand wordt
aangevallen en er verdwijnen eigendommen van de gasten. De kabelbaan, die
de enige verbinding met de buitenwereld
vormt, werkt niet meer. Als ook de
telefoon het laat afweten, vindt mevrouw
Müller het tijd om actie te ondernemen,
maar iemand schijnt met dit initiatief
niet erg gelukkig te zijn.
Benieuwd naar dit doldwaze stuk?
De voorstelling is op vrijdag 7 en
zaterdag 8 februari om 20:00 uur in
De Klepper in Oudewater.
De deuren zijn open vanaf 19.30 uur.
Kaartjes zijn te koop aan de deur en
kosten 8 euro, of 5 euro voor leden en
jongeren tot 16 jaar.

Op dinsdagavond 14 januari lieten
de kinderen van groep 8 van de
drie Haastrechtse basisscholen
hun ouders zien wat zij in twintig
weken tijdens de EHBO-lessen
geleerd hadden. In de aula van het
scholencomplex werden diverse
ongelukken en opdrachten door de
kinderen behandeld en getoond.

vervolg op pagina 8

Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens
naar administratie@ijsselbode.nl

Verhuizing bewoners
Bloesemhof in volle gang
B.O.M. werkt achter de schermen hard aan een (nog onbekend) plan
“We hebben vandaag mijn vader, dhr. Slot, moeten verhuizen vanuit
Bloesemhof naar een verzorgingshuis in Harmelen. Hij heeft zijn leven
lang in Montfoort gewoond, heeft nooit veel gevraagd van de
samenleving en altijd hard gewerkt. Waarom kan hij nu niet meer vlakbij
zijn vrouw in Montfoort blijven wonen?” Dit schreef de zoon van
dhr. Slot in een bericht, dat te lezen was op Facebook.
Zijn vader is een van de acht
mensen die noodgedwongen moeten
verhuizen, nu verplegingstehuis de
Bloesemhof per 1 maart officieel de
deuren sluit. Dagbestedingscentrum
de Vlinderhof is inmiddels al
gesloten. Momenteel zijn er nog vier
bewoners in de Bloesemhof die
verhuisd moeten worden.
“De verhuizing brengt voor betrokkenen,
familieleden en mantelzorgers veel
persoonlijk verdriet met zich mee”,
weet Huntink van B.O.M.
“De gemeente Montfoort wist al langere
tijd dat de mooie kleinschalige locatie
Bloesemhof in de eigen gemeente te
veel geld kostte maar deed hier weinig
mee! Ik hoop dat de betreffende
instanties/overheid beter voor onze
ouderen en hulpbehoevenden gaan
zorgen en dat dit soort schrijnende
situaties op korte termijn niet meer
hoeven voor te komen. Voordat je het
weet hebben wijzelf hier ook misschien
mee te maken en zou je willen dat er
dan wel op een leuke en gezellige
manier kan worden genoten van je
oude dag”, besluit de zoon van dhr. Slot
zijn bericht.
Ondertussen zit Behoud Ouderenzorg
Montfoort niet stil. Er wordt druk aan de
weg getimmerd, maar hoe en wat,
daarover kan Angelique Huntink op het
moment niks zeggen. “Afgelopen week
zijn er weer Kamervragen over gesteld
door de SP aan minister De Jonge van

Volksgezondheid. En maandag zal
Lilian Marijnissen de schrijnende situatie
in Montfoort benoemen bij ‘Vijf uur live’
op RTL4.”
Dat hier Kamervragen over werden
gesteld afgelopen week is logisch,
vindt Huntink, want het is een landelijk
probleem. “Overal worden instellingen
gesloten, vanwege bezuinigingen, terwijl
er 16.700 mensen op de wachtlijst
staan. Dit zorgt voor nijpende situaties.
Tegelijkertijd raakt dit alle aspecten van

door Sjoukje Dijkstra

de samenleving. De woningmarkt zit op
slot, er is geen doorstroming, ouderen
blijven te lang in hun (te grote) woning
achter. Wat moet er gebeuren om de
politiek wakker te schudden?
De ouderenzorg wordt letterlijk voor
onze neus afgebroken, terwijl de
samenleving vergrijst. Dit gaat over ons,
over jou, mij. Over onze familie, opa’s,
oma’s of vaders en moeders.”
“Uit het hele land stromen berichten
binnen van hoogbejaarde ouderen die
moeten verhuizen, maar nergens terecht
kunnen. En dan te bedenken dat de
behoefte aan verpleeghuisplekken de
komende twintig jaar volgens schattingen
verdubbelt”, zo sprak Lilian Marijnissen.
“Dat er wat moet gebeuren, is duidelijk”,
vindt Huntink, nog even strijdvaardig als
altijd. “Daar zullen wij met B.O.M.
in ieder geval wel voor zorgen.
Doet B.O.M. het niet, dan doet
niemand het, lijkt het.
Zelfs in de raadsvergadering van deze
maand staat het al niet meer op de
agenda.”

De verhuizing van de bewoners van de Bloesemhof is in volle gang
(foto Radio Stad Montfoort).
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Herdenkingsbijeenkomst in
KERKDIENSTEN Oudewater

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

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 26: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. Joz. de Koeijer

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 26: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. C.J. Overeem
’T KRUISPUNT
Za 25: 19.00 uur Pastor Zygfryd Nowara
Zo 26: 10.00 uur Ds. R. van der Nagel-Meter

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 26: 10.00 uur Marian Verbeek
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 26: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Dhr. T.R. Rietveld
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 26: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 26: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 26: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

GEMEENTE MONTFOORT

OUDEWATER

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

NED. HERVORMDE KERK
Zo 26: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 26: 10.00 uur Ds. B. Tack
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 26: 10.00 uur Presentatieviering
Di 28: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 26: 10.00 uur Gabor Locht

GEMEENTE OUDEWATER

POLSBROEK

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

NVWK organiseert
weer cursus
vogelherkenning

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

HERVOMDE GEMEENTE
Zo 26: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Prop. C. Budding

Op dinsdag 21 januari organiseert de
werkgroep Leven met Verlies van
Geloofsgemeenschap St. Franciscus in
Oudewater vanaf 20.00 uur een
herdenkingsbijeenkomst in het
‘Heilig Leven’.
Naast de mensen die een persoonlijke
uitnodiging ontvangen wordt iedereen
die met een verlies te maken heeft hierbij
van harte uitgenodigd.
Deze bijeenkomst zal worden geleid door
pastor Janneke Stam.
De dierbaren worden nog eens in het
licht gezet. Er zal een herdenkingstafel
worden ingericht en belangstellenden
kunnen hiervoor een foto of ander
aandenken van de overledene
meebrengen. Er wordt geluisterd naar
mooie teksten en muziek en ervaringen
kunnen worden gedeeld. Men kan ook
zelf teksten die steun geven meebrengen.
Ook al is de verlieservaring van langere
tijd geleden, het kan goed doen om
erover te praten.

Gebedsweek
Van zondag 19 tot en met
zondag 27 januari is de jaarlijks
terugkerende gebedsweek voor de
eenheid van de Christenen.
Het thema voor de week van gebed
is: ‘Zij waren buitengewoon
vriendelijk voor ons’.
Deze is aangedragen door de
Raad van kerken in Nederland in
samenwerking met kerken in Malta,
een eilandstaat in de Middellandse
zee, tussen Afrika en Europa.
Het Interkerkelijk Kontakt Oudewater I.K.O. - had voor deze week twee
vieringen gepland. Afgelopen zondag
was er een Oecumenische viering in de
Ontmoetingskerk. En voor woensdagavond 22 januari is er een speciaal
gezamenlijk avondgebed in de
Oud Katholieke Kerk aan de
Leeuweringerstraat 14 in Oudewater,
aanvang 19.15 uur.
Het thema van deze avond is:
‘Vertrouwen. Wees niet bang, geloof!’
Leden van het IKO-bestuur zullen in
deze viering voorgaan. Ook na deze
viering is er gelegenheid om bij een
kopje koffie/thee na te praten over het
thema van deze dag/week.
Het IKO-bestuur nodigt iedereen uit om
deze jaarlijkse feesten van de eenheid
mee te vieren!

Kakofonie met veel
nieuwe feestorkesten

Zaterdagavond 26 januari vindt de 27e editie van het kapellenfestival Kakofonie
plaats in Zalencentrum de Brug in Reeuwijk. Van heinde en verre komen er dan
weer feestorkesten naar Reeuwijk, om hun muzikale kunnen te tonen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Aanvang van het festival is om 20.00 uur.
Ook dit jaar wordt het weer een muzikaal
spektakel met maar liefst zes nieuwe
orkesten: BOOH uit Haarlem,
The Brassholes uit Leiden, de Chicas
uit Prinsenbeek, De Koele Band uit
Oosterhout, de Partyband uit Leiden en
The Rolling Tones uit Dordrecht.
Maar ook vier kapellen die de Kakofoon
al eens mee naar huis namen; Kap Nâh
uit Den Haag (2005), Ladder(s)zat uit
Roelofarendsveen (2013), WildeBRAZZ
uit Gouda (2012 en 2016) en de
Blaaskaken uit Boskoop (2019).
En natuurlijk zijn ook de regionale
kapellen de Waaghalzen uit Gouda en de
Baggerbeugels uit Boskoop weer van de
partij, maar ook De Blaaskaken uit
Enkhuizen en Code Rood! uit Dordrecht
die meededen aan eerdere edities van
Kakofonie. Allemaal muzikale
gezelschappen, die garant staan voor

gev

Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478
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Een oude foto van slagerij Buijs.

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

een fantastische feestavond.
Veel liefhebbers van blaas- en feestmuziek wisten jaarlijks het kapellenfestival Kakofonie in Reeuwijk al te
vinden, maar het aantal bezoekers
groeit nu de toegang gratis is.
Veel nieuwe bezoekers komen even
kijken wat er allemaal te beleven is
tijdens het festival, maar blijven dan vaak
hangen om te genieten van de muziek,
de gezelligheid en de sfeer die bij dit
festival hoog in het vaandel staan.
Elk jaar steunt Kakofonie een goed doel
met een sociale achtergrond. Dit jaar
gaat het batig saldo van Kakofonie naar
de Speelgoedbank Gouda.
Meer informatie over het festival
kunt u vinden op de website
www.kapellenfestival.nl en op de
Facebookpagina ‘kapellenfestival’.

0348-414242

Gevonden dieren

LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kater. Gemarmerd
rood, laag op buik licht crème vlek.
M.A. Reinaldaweg - Kat. Rood-cypers,
witte buik.
MONTFOORT
Waardsedijk - Poes, kitten. Lapje met wit
masker. Op de linkerwang een rood
rondje en op de rechterwang een zwart/
grijs rondje.

Opvliegende smienten (foto: Peter Stam)
In 2019 deden dertig mensen mee aan
de cursus vogelherkenning en was de
cursus zelfs overtekend.
Dit voorjaar organiseren ze deze daarom
opnieuw. In vier avonden en tijdens
bijbehorende excursies behandelen zij
circa 100 soorten: stadsvogels,
weidevogels, erf- en bosvogels, water- en
moerasvogels. Ze gaan in op herkenning
via uiterlijk en via roep of zang.
De cursusavonden zijn op
donderdag 6 februari, 12 maart,
16 april en 14 mei.
De excursies zijn op zaterdagochtend
8 februari, 14 maart, 18 april en
16 mei, in de Krimpenerwaard.
Bij slecht weer een week later.
Meld u aan door uiterlijk 31 januari
een mail te sturen naar
penningmeester@nvwk.nl.
Locatie cursusavonden: De Zwaan,
Kerkstraat 2, Berkenwoude.
Kosten: 20 euro voor NVWK-leden, en
40 euro voor niet-leden. De cursus
wordt gegeven door Jaap Graveland.
Informatie: jaap.graveland@nvwk.nl,
06 53579285 (tussen 20.00 - 21.00 uur).

GEBOREN

Dorpsfilm Driebruggen
Steeds meer winkels verdwijnen uit het straatbeeld van Driebruggen.
Dat was vroeger wel anders: drie bakkers, een schoenmaker, groenteboer,
bloemist, slager etc. Velen verdienden een boterham in (kleine) winkels of
vanuit hun eigen woonhuis. Van de hele oude tijd zijn er maar enkele foto’s
maar verhalen zijn er genoeg.
Er is weer een mooie film samengesteld en deze is te zien in het ‘Huis van Alles’
op dinsdagavond 11 februari van 19.30 tot 21.30 uur en op woensdagmiddag
12 februari van 15.00 tot 17.00 uur.
De toegang is gratis (vol is vol), de koffie/
thee staat klaar en daarvoor wordt
1 euro per consumptie gevraagd.
Bent u in het bezit van foto’s of films of
verhalen van Driebruggen dan ontvangen

wij die graag om te verwerken tot nieuw
materiaal om volgend jaar te vertonen.
Voor nadere informatie kunt u bellen met
Piet Kastelein, tel. 06-48391991
of Koos de Groot, tel. 06-23548497.

Tijdelijk geen berichtgeving online
Elke dinsdag verschijnt De IJsselbode huis-aan-huis in de regio Haastrecht,
Oudewater en Montfoort. Daarnaast hebben wij de afgelopen 2,5 jaar de
berichten ook voor u online geplaatst op ons platform KijkopIJsselstreek.nl.
Omdat wij bezig zijn met een nieuw systeem is de online berichtgeving op
KijkopIJsselstreek.nl gestopt. Natuurlijk zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel
mogelijk de lokale berichten kunt blijven volgen via onze vernieuwde website
www.ijsselbode.nl én onze Facebookpagina.
Uiteraard kunt u nog steeds elke dinsdag het belangrijkste nieuws en mooie
achtergrondverhalen uit uw regio lezen in De IJsselbode of via onze online
bladeranimatie op www.ijsselbode.nl.

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op dinsdag 7 januari 2020
TESS Maria
dochter van
Alfred en Jolien Benschop
zusje van Floor en Saar
Dotterbloem 27
3417 LC Montfoort
Op dinsdag 7 januari 2020

DAX

zoon van
Remco en Lisanne van Wijngaarden
Eksterstraat 19
2872 AJ Schoonhoven
Op dinsdag 7 januari 2020
CECILIA Johanna
dochter van
Ernst en Johanna Boogert-Simon
zusje van Wilbert, Sarah, Simon en
Josephine
Wilgenlaan 46
3465 TG Driebruggen
Op dinsdag 13 januari 2020
RUBEN Cornelis Anton
zoon van
Ronald en Annemiek Boere
Beatrixlaan 9
2851 XA Haastrecht

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Woensdag 22 januari

Geheugentraining
Schilderactiviteit
Bingo
Creasoos

Dat kan al vanaf e

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Donderdag 23 januari

10:00 Spelletjes
14:00 KBO / PCOB

Uw bereik...
15.000 adressen

Tuinzaal
Tuinzaal

Vrijdag 24 januari

10:00 Sport en spel
14:00 VTM ondermode verkoop
19:00 Kerkdienst
Zaterdag 25 januari

10:00 Koffiedrinken

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

10:00 Koffiedrinken

KOOP,
HET ADRES VOOR VER
D VAN
U
O
H
R
E
D
N
O
N
E
G
A
L
S
P
O
UW WINTERBANDEN!

BOOTS & BELLY
MET BAND

Tuinzaal

Zondag 26 januari

COUNTRY EN POP

Tuinzaal

Maandag 27 januari

10:00
14:00
14:30
16:00

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

Zingen met Monique
Tuinzaal
volksdansen
Tuinzaal
Bijbelkring
Bestuurskamer
Repetitie seniorenkoor
Tuinzaal

Dinsdag 28 januari

10:45 Bewegen met fysio
14:00 Spelletjes middag
14:15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

DEUR OPEN: 20.30 UUR
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 10,00

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

Prins Bernhardstraat 2

54,-

|

3421 JD Oudewater

• Sportmassages • Aroma therapiemassages
• Voetmassage
Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater 06-14590987

KAARTVERKOOP:
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL EN AAN DE DEUR

Joop van Vliet B.V.

Boek online op

www.nanthaimassageoudewater.com

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Gevraagd:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

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

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

ag geopend
Iedere zaterd
.00 uur
15
van 10.00-

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

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

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Donderdag
30 januari 2020

Wellantcollege Montfoort
Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

Interesse?
Bel: 06-20541386

Bajazzo • Calvin Klein • Traction • Prodesign • RayBan • Adidas • Dutz
Davidoff • Etnia-Barcelona • Look • Silhouette • en vele anderen

Tijdens de sale-weken*

www.vlistbrocante.com

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later
Hier vind je alles over onze school

Wekelijks
op woensdag-,
donderdag- of vrijdagochtend voor 3 uur

in Hekendorp

merkmonturen

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

van 19.00 tot 21.00 uur

wellantvmbo.nl/montfoort

Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

sale
*Sale-weken van 1 t/m 31 januari 2020

Open Avond

Hulp in de
huishouding

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

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

www.bertus-service.nl

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

tot wel

75

korting!

**

Ziet u nog goed?

Laat uw ogen eens vakkundig nakijken door onze
gediplomeerde opticiens en contactlensspecialisten!

verboon oogadviseur
brilmode • contactlenzen
Keizerstraat 20 • 3417 EB Montfoort • tel. 0348-474024 • www.verboonoptiek.nl

**Acties kunnen niet gecombineerd worden

10:00
10:00
14:30
19:00

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

MUZIEKHUIS LIVE
01/02/2020

DAGACTIVITE ITEN
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Wulverhorst: waarom?

door Aad Kuiper

“Wulverhorst, waarom hij of zij wel en ik niet?” Deze vraag komt regelmatig
bij De Wulverhorst binnen. Waarom de een al wel en de ander (nog) geen
woonruimte krijgt toegewezen. “Ja, maar ik …”, of “Ja, maar mijn vader of
moeder …”, of “Ja, maar mijn vrouw of man …”, zegt iemand en dan volgt er
een lijst met veelal heel begrijpelijke argumenten waarom iemand in
De Wulverhorst een plaatsje zou moeten krijgen.

mogelijkheid om ook verpleeghuiszorg
thuis te ontvangen. U blijft dan uw eigen
woonlasten dragen maar de zorg komt
van bijvoorbeeld De Wulverhorst, ook
‘s nachts”, vullen Jacobs en Makkink aan.

“We moeten dit doen volgens de regels
die de overheid afgesproken heeft”,
vertellen Joyce Jacobs en Bertha
Makkink, die samen met nog een aantal
anderen verantwoordelijk zijn voor het
toewijzen van woonplekken in
De Wulverhorst. En, ook heel belangrijk,
het aantal woonplekken is beperkt,
bijzonder beperkt. “Die regels zijn helder
en goed.” En dan volgt een uitleg over
die regels die heel logisch en eerlijk klinkt,
maar ook het verhaal dat er eigenlijk te
weinig plaatsen zijn en er dus gekozen
moet worden. De Wulverhorst biedt
verpleeghuiszorg. Om voor verpleeghuiszorg in combinatie met een
appartement in De Wulverhorst in
aanmerking te komen, dien je te
beschikken over een indicatie. “Iedereen
is urgent, maar soms is iemand nog
urgenter dan de ander en wij moeten dan
wel een keuze maken, want het aantal
appartementen is beperkt. We wegen
met elkaar alle argumenten heel goed af
en bepalen daarna een volgorde.
We kijken o.a. naar de woonomstandigheden, de nabijheid van familie, vrienden,
etc. en bijvoorbeeld de mogelijkheid om te
alarmeren. Dat doen we steeds weer
opnieuw als er plaatsje vrijkomt en we
doen dat echt zo eerlijk mogelijk”, laten
Joyce en Bertha weten.

Een beroep doen op die Wet langdurige
zorg, een indicatie aanvragen, doet
iemand zelf. Maar dat kan ook een
familielid doen, of de huisarts, of de
wijkzorg, maar altijd wel met toestemming
van de man of vrouw waar het om draait.
“Je kan zo’n aanvraag dus nooit achter
iemands rug om doen”, benadrukt Jacobs.
Behalve, blijkt later, als iemand er zelf niet
meer over kan oordelen; maar ook dan
beslist het CIZ over wel of niet plaatsen
en hoe. “Als na toetsing blijkt dat iemand
geplaatst moet worden, dan is dat voor
die man of vrouw dus urgent”, gaat
Makkink verder. “Maar wij hebben maar
66 plaatsen, waarvan 24 op ‘KleinSchalig
Wonen’. Dit is een gesloten afdeling waar
mensen niet zomaar op of af kunnen”,
laat Jacobs met enige spijt weten.
“En er staan 93 mensen op de wachtlijst.
“Er komt natuurlijk wel eens een plaats
vrij, maar iedereen begrijpt dat voor wie
zo’n plaatsing heel urgent is - en dat
geldt eigenlijk voor iedereen, anders kom
je niet in aanmerking voor plaatsing -,
naar plekken in de buurt wordt gezocht.
Bijna iedereen wil graag een plekje hier,
maar als iets echt acuut is en we hebben
geen plek, dan is dat heel erg vervelend,
maar het is niet anders. Het geeft wel het
spanningsveld aan waarmee we werken.
Wij zouden het ook wel anders willen,
maar er zijn niet zo makkelijk meer
appartementen beschikbaar te krijgen.”
Bertha Makkink geeft aan: “En er komen
steeds minder mantelzorgers, dus dan
wordt het probleem nog groter.”
Jacobs: “Wij zouden wel graag zien dat
er gebouwd mag worden voor ons, want
we willen er echt nog wel plaatsen bij
hebben. En dan moet er zo gebouwd

Centrum Indicatiesgelling Zorg

Het is sommige mensen niet altijd
duidelijk waarom de een wel geplaatst
wordt en de ander nog op de wachtlijst
blijft staan. Het blijkt dat dit regelmatig
aan medewerkers en vrijwilligers wordt
gevraagd. De Wulverhorst wil, bij monde
van Joyce Jacobs, bestuurder, en Bertha

Makkink, ouderenadviseur, graag zo
helder mogelijk vertellen hoe dat in
elkaar zit. “Als er iemand in aanmerking
wil komen moet die aangemeld worden
bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg). Dit is een stichting die door de
overheid in het leven is geroepen en die
vaststelt op welke Wlz-zorg iemand recht
heeft.” Het gaat dan altijd om langdurige
zorg veelal gecombineerd met 24 uurs
aanwezigheid van zorgprofessionals in de
nabije omgeving.
Op de website staat het heel duidelijk:
‘Het CIZ onderzoekt zorgvuldig wie recht
heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg
(Wlz). Volgens de regels, maar vooral met
aandacht voor de mens. Daar staat het
CIZ voor. Daar kunt u bij een indicatie
aanvragen indienen voor zorg op grond
van die Wlz: Het CIZ beoordeelt of u in
aanmerking komt voor zorg uit de Wet
langdurige zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie en we gebruiken
objectieve criteria. De wet is de basis van
ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt. Want iedereen is anders. Het CIZ
wil iedereen de zorg toekennen die bij
hem past. Dat vraagt ook bij de indicatiestelling om een persoonlijke benadering
waarin mensen geen nummers worden,
maar mens blijven.’
“Het CIZ vraagt welke organisatie uw
voorkeur heeft en vervolgens komt u
daar op de wachtlijst. Als u een indicatie
krijgt moet u die ook verzilveren.
Er wordt immers dan vanuit gegaan dat u
echt niet meer in uw woonomgeving
kunt blijven wonen. Om die reden kan
het zijn dat mensen ook elders, soms ver
weg, een appartement krijgen
aangeboden. Tegenwoordig bestaat de

Tekort aan plaatsen

Gezellig druk in Oudewater

worden, dat, als er over een aantal jaren
minder plekken nodig zijn, die ruimten
gewoon weer als appartementen kunnen
dienen.”

Altijd bereid om mee te denken

Samengevat komt het dus hierop neer
dat het CIZ bepaalt of je in aanmerking
komt voor een Wlz-plaatsing.
Deze mensen gaan, of naar een plek in
de buurt zoeken, of blijven nog even met
kunst- en vliegwerk zelfstandig wonen en
laten zich op een wachtlijst plaatsen.

Bertha Makkink in gesprek.
De Wulverhorst bepaalt steeds als er een
plekje vrijkomt, wie van die wachtlijst op
dat moment het meest urgent is.
“En voor nu”, beëindigen we dit gesprek
en laten Jacobs en Makkink weten, “als
er vragen zijn of iemand zit ergens mee:
we hebben niet altijd plek, maar kunnen
en willen altijd meedenken. Wij willen,
binnen onze mogelijkheden, zoveel
mogelijk zorg leveren.”

Bijvoorbeeld Pracht aan de Gracht, het Heksenfestijn, Heksen in Touw en natuurlijk - ook gewoon het prachtige ‘rijke’ Oudewater zelf, trekt veel
bezoekers van buiten naar het historische centrum van de stad.
Maar ook op de derde zaterdag in januari zijn daar altijd heel wat mensen te
vinden; dan is het alleen niet zo zichtbaar waarom dat is.
Velen weten het inmiddels al: de jaarlijkse kroegen-drive, georganiseerd door
Bridgeclub Heksentoer, vindt weer plaats. Deze drive lokte dit jaar wederom
heel wat deelnemers naar het centrum van deze bijzondere stad.
vrijwilligers voor de organisatie waarbij
De kroegendrive vond afgelopen
de technische commissie in het
zaterdag voor de 28e keer plaats en er
bijzonder: “Chapeau voor de Teco!”
deden 240 mensen aan mee, waarvan,
Een van de leden van die Teco, Henny
naar schatting, zo’n 2/3 van buiten
van den Heuvel won samen met zijn
Oudewater, die allemaal vanuit
bridge-partner Kees Jongeling de eerste
De Klepper uitzwermden naar
prijs, met een score van 67,5 %.
verschillende horecagelegenheden in de
Verschillende andere prijswinnaars
stad om daar te bridgen en vervolgens
volgden, maar het belangrijkste was
weer naar een andere gelegenheid te
geweest dat er gezellig gebridged was in
verkassen. De voorzitter van de
leuke gelegenheden en in een mooie
Heksentoer,
Arie van der Stoep, bedankte na afloop
stad en daar waren eigenlijk praktische
de horecagelegenheden en alle
alle deelnemers het over eens.

BLIK op ...
Jeugdzorg
Bridgers wandelend van horecagelegenheid naar horecagelegenheid.

Schilderij Adrianus van der Lee
door Otto Beaujon

De Geschiedkundige Vereniging
Oudewater heeft onlangs van
mevrouw Saskia van der Lee een
schilderij ten geschenke gekregen.
Het schilderij is een portret van
haar oudoom Adrianus van der Lee
(1854 -1920), destijds bestuurder
van de touwfabriek.
Het schilderij is geschilderd door
Alexandre Jean Joseph van der Voo,
geboren in 1870 te Rotterdam.
Van der Voo heeft tussen 1894 en
1904 in Gelderland (Vorden, Heelsum,
Renkum) gewoond, en is in 1904
neergestreken in Hekendorp
(het rietgedekte witte huis bovenop
de IJsseldijk tussen Hekendorp en
Oudewater) waar hij vijftig jaar
gewoond en gewerkt heeft.
Van der Voo overleed in 1954.
Het Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis plaatst het werk van
Van der Voo in de categorieën
landschappen, stillevens en vruchtenstillevens. Kon Van der Voo al een goed
gelijkend portret schilderen, het interieur
was duidelijk niet zijn ding.
De geschiedkundige waarde van het
portret van Adrianus van der Lee maakt
het schilderij interessant in het erfgoed
van de touw-industrie en als zodanig
verdient het een plaats in de
Oudewaterse historische collectie
(in het oude stadhuis).

Veel huilverhalen over gebrek aan geld in de jeugdzorg afgelopen
week. Er zal wel een Kamerdebat aan komen over de financiering.
Vergeeft u mij, maar ik ga daar een groot, vet vraagteken bij plaatsen.
Vanaf hun geboorte worden kinderen in dit land met grote regelmaat
langs geprotocolliseerde meetlatjes gelegd. Want meten, dat is weten.
En een afwijking van een geprotocolliseerd meetlatje is aanleiding tot
een ‘zorgvraag’. Om te bepalen wat die zorgvraag is, wordt het kind
een etiketje opgeplakt, zodat een protocol in werking kan treden.
De etiketjesplakkers (consultatiebureaus, scholen, huisartsen en niet
te vergeten ouders) eisen zorg.
De instellingen voor jeugdzorg hebben we eveneens gedwongen door
geprotocolliseerde hoepeltjes te springen. Zij creëren ‘aanbod’. Niet
omdat zij dat zo graag willen (zij willen heus echt kinderen helpen die
hulp nodig hebben) maar omdat zij tegenwoordig niet gewoon een
kind meer mogen helpen zonder daar eerst via een aanbestedingsprocedure toestemming voor te krijgen van de financiers van de zorg.
Die aanbestedingsprocedures moeten leiden tot een ‘inkoopcontract’
voor de financier en een ‘verkoopcontract’ door de leverancier. Zonder
contracten geen geld. Dat creëert een soort perverse prikkel bij de
instellingen die zorg verlenen. Om die contracten binnen te krijgen en
kinderen te kunnen helpen moeten ook zij hun aanbod in hoge mate
protocolliseren. Want als ze dat niet doen begrijpen de
‘inkoopbureaus’ het ‘aanbod’ niet meer. Inkoopbureaus hebben geen
verstand van de inhoud van de zorg en wensen alleen appelen met
appelen te vergelijken, zodat zij het geld op een zo ‘efficiënt’ mogelijke
wijze kunnen besteden. Dat is ook weer niet helemaal de schuld van
die inkoopbureaus: zij hebben zich te houden aan regels en
voorschriften.
Ik zet al die zakelijke woorden tussen aanhalingstekens om een reden.
Zorg is in mijn ogen geen zakelijk product en het toepassen van de
neo-liberale procedures en processen op elk aspect van zorg is het
paard achter de wagen spannen. Ik pleit voor de terugkeer van het
gezond verstand en de erkenning dat opgroeien soms pijn doet.
Dat die pijn soms met hulp moet worden verlicht is helder. Maar dat
bovenstaande protocollisering ertoe kan leiden dat een tiener 7(!)
verschillende psychiatrische etiketten oploopt (want financiering) en
toch niet geholpen wordt zou moeten leiden tot collectieve schaamte
dat we het zover hebben laten komen. Mijn hart huilt voor die
kinderen, vermalen in een dolgedraaid ‘systeem’. Niet het geld is het
probleem, maar het systeem.
Trudie Scherpenzeel
P.S.: de jeugdzorg is niet de enige sector waar het zo werkt!
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Het verlies was er al voor het einde
de rouw voordat het afscheid kwam,
toen de onzekere verwarring
bezit van haar gedachten nam.
Wij voelden mee, haar stil verdriet.
Nu rouwen wij, maar treuren niet.
Met veel verdriet nemen wij afscheid
van onze zorgzame en onvergetelijke moeder,
schoonmoeder en oma

Emerentia Johanna Maria
van den Hoek - Sluis
Emmy
weduwe van Jan van den Hoek
* Oudewater,
23 februari 1931

† Lopik,
17 januari 2020

Kees en Jessy
Cas, Just & Marina
Annemieke en Mart
Imke, Jorian & Tessa
Martin en Tom

Lieve mama ga maar slapen
al uw dagen zijn voorbij...
Verdrietig, maar vol bewondering voor de manier
waarop zij tot het einde betrokken is geweest
bij alles wat haar dierbaar was, laten wij weten
dat vredig is ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en omi

Corrie Spruit - de Wit
Benschop,
28 december 1933

Haastrecht,
15 januari 2020

sinds 2007 weduwe van Antoon Spruit
Conny en Johan
Hennie en Nico
Dirk en Sirvan, Miro
Anne en Michiel
Cas en Mandy, Djezz, Noam
Correspondentie:
Hennie Spruit, Grasmeent 72, 1357 JJ Almere
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag
20 januari in Crematorium IJsselhof te Gouda.

Arjan en Suleika
Kjeld, Bjarne
Woensdag 22 januari is er van 19.30 tot 20.45 uur
gelegenheid om afscheid te nemen van onze
moeder en ons te condoleren op de
Cabauwsekade 93a in Cabauw.
Donderdag 23 januari om 10.30 uur wordt de
Uitvaartdienst gehouden in de Heilige Jacobuskerk,
Cabauwsekade 53 in Cabauw, waarna aansluitend
de begrafenis zal plaatsvinden op de naastgelegen
begraafplaats.
Na afloop ontmoeten wij u graag in
‘In ‘t Witte Paard’, Cabauwsekade 42 in Cabauw.
Correspondentieadres: Familie Van den Hoek,
Lopikerweg West 101, 3411 AT Lopik

Aan alle geliefden een afscheidskus
en alle bekenden een laatste groet
Na een mooi leven is van ons heengegaan
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna Maria
Verkleij - Straver
~Annie~

&

ChantalGijssel
van
www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Marrigje Adriana
Schumacher - Brokking
- Marry sinds 25 maart 2005 weduwe
van Gijsbert Schumacher
Lange Ruige Weide,
1 februari 1929

Oudewater,
18 januari 2020

Constance en Kees
Ellen en Peter, Veerle, Steijn
Chris en Liesbeth
Arco en Monique
Driva en Gerwin, Senna, Nine
Myrna en Ronald, Luc
Frits en Pieternel
Sarin en Peter
Gise en Lara
Merit
Bert
In liefdevolle herinnering
Marieke
Aart
Oudewater,
Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst
Contact: Constance van Baak,
‘t Hazeveld 69, 3862 XA Nijkerk,
constancevanbaak@hotmail.com

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Wij zorgen zelf voor de bloemen.

† 16 januari 2020

Correspondentieadres: Familie Verkleij
P/a Brouwer de Koning Uitvaartzorg
Grote Haven 10, 2851 BM Haastrecht

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat
zij voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat is
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Hanny en Dick
Cor en Marina
Gerbrand en Mariëlle

* 24 augustus 1929

Corry Roest

Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van Zijn weldaden.
Psalm 103: 2

Op D.V. donderdag 23 januari zal om 11.00 uur in
de Grote- of Sint Michaëlskerk in Oudewater een
dienst van Woord en gebed worden gehouden,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats, Molendijk 32 in Waarder.
Na de begrafenis is er in ‘De Oude School’ achter het
kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, Dorp
15 in Waarder gelegenheid tot condoleren.

Weduwe van Bertus Verkleij

aandacht voor afscheid
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Onze moeder en oma is opgebaard op haar kamer in
De Liezeborgh.
De gebedsdienst zal worden gehouden op woensdag
22 januari om 11.00 uur in de St. Barnabaskerk,
Grote Haven 8 te Haastrecht, waarna de familie
Annie begeleidt naar haar laatste rustplaats bij haar
man op de parochiebegraafplaats.
Na de plechtigheid bent u welkom in Grand Café
Concordia, Concordiaplein 1 te Haastrecht. Nadat de
familie is teruggekeerd van de begraafplaats is hier
gelegenheid hen te condoleren.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92
U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

DE IJSSELBODE

Wim
Speksnijder

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

vermey | uitvaartzorg

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

Zorgen om uw drukke,
onrustig of dromerig kind?
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl
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Telefooncirkel: laagdrempelig en dagelijks contact
“Hoe gaat het met je? Alles goed?” Het is een gebruikelijk begin van een
gesprekje wanneer men elkaar op straat tegenkomt. Maar wat doen we
wanneer iemand niet meer zoveel of helemaal niet meer op straat komt?
En het bezoek het ook een beetje laat afweten? Wie informeert er dan naar
hoe het met diegene gaat?

Het sleuteladres is van een familielid,
buren of kennis die gaat kijken
wanneer de telefoon niet wordt

De AfvalWijzer app laat zien wanneer welk afval op uw adres wordt
opgehaald. Als u dit instelt, krijgt u een herinnering om de juiste bak
buiten te zetten.
Via de AfvalWijzer app vindt u ook alle inleverpunten voor afval bij u in
de buurt, zoals verzamelcontainers voor glas, textiel, PMD etc.

opgenomen. De laatste op de lijst
belt weer naar de leid(st)er en zo is
de cirkel rond! We weten van elkaar
dat alles goed is en de laatste
nieuwtjes kunnen besproken worden.
U kunt ook meedoen aan de
Telefooncirkel! Belangstelling?
De dames Van Doorn, 06- 2291422
en Sieben, 0348-563653 van
Rode Kruis Oudewater vertellen er u
graag (veel) meer over.

Mijn AfvalWijzer
Even opzoeken wanneer uw afval wordt opgehaald, in
welke bak iets thuishoort en waar de dichtstbijzijnde
verzamelcontainers staan? Dat kan simpel met de AfvalWijzer
app speciaal voor inwoners van de gemeente Oudewater.
Zo wordt afval scheiden nog gemakkelijker.

Daarvoor bestaat in Oudewater - waar we gewend zijn
goed voor elkaar te zorgen - al 26 jaar DE TELEFOONCIRKEL.
Een prima initiatief om laagdrempelig dagelijks contacten te
leggen en te hebben.
De telefooncirkel start elke morgen
om 08.30 uur. De leid(st)er begint
met de eerste op de lijst. U wacht tot
u gebeld wordt, houd een kort
praatje en belt naar de volgende
deelnemer op de lijst. Neemt de
volgende deelnemer niet op dan
belt u direct naar de leid(st)er die
het sleuteladres heeft.

Twijfelt u in welke bak bepaald afval thuishoort? De AfvalWijzer geeft
voor meer dan 1.000 producten een advies in welke afvalbak u ze moet
weggooien.
Wethouder Kok: “De Telefooncirkel
is een mooi initiatief! Ik mocht
onlangs in gesprek met de dames
die de Telefooncirkel draaiende
houden. Ik ben erg enthousiast over
dit initiatief en hun inzet daarvoor!”

Download de app

De afvalapp is gratis te downloaden voor uw iPad, iPhone, Windows of
Android toestel, zoek in de App Store, Microsoft Store of in Google Play
op ‘AfvalWijzer app’. Liever uw computer gebruiken om de informatie te
raadplegen? Dat kan via www.mijnafvalwijzer.nl.

Nieuwe plek voor AED bij De Klepper

Vergunningen

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

De AED van de Klepper hangt
voortaan buiten. Dan is de AED,
tijdens en buiten openingstijden van
De Klepper, beschikbaar voor
burgerhulpverleners die opgeroepen
worden bij een hartstilstand.
Het naar buiten verplaatsen is
mogelijk gemaakt door de gemeente
en Installatie Techniek Louwer.

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

• Diemerbroek 39 in Papekop
het plaatsen van een
tijdelijke woonunit,

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Ruige Weide 11 in Oudewater
het beplanten van het weiland,

De gemeente heeft vijf buitenkasten
gekocht en Installatie Techniek Louwer
heeft de kasten gratis gemonteerd.
De andere vier AED’s in een
‘gemeentelijke’ buitenkast hangen
bij sportzaal De Eiber, aan het
Cultuurhuis, aan de Boezem in
Hekendorp en (binnenkort) in
Papekop.

• Manilla 22 in Oudewater
het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde
van de woning,

ingediend op: 13-01-2020,
dossiernummer: OLO4882511

APV / Bijzondere wetten
• Prinses Wilhelminastraat 17
in Hekendorp
het organiseren van
Koningsdag Hekendorp
op 27 april 2020,
ingediend op: 10-01-2020,
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,
Swen Hoogenboom van ITL en Wim Westland van De Klepper
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)

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

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

21 JANUARI 2020

ingediend op: 10-01-2020,
dossiernummer: 2023064

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

besluit: verleend op 14-01-2020,
dossiernummer: OLO4756419
besluit: verleend op 09-01-2020,
dossiernummer: OLO4726617

• Hekendorpse Buurt 89
in Hekendorp
het herbouwen van bestaande
schuren door het bouwen van
een nieuwe loods

besluit: verleend op 10-01-2020,
dossiernummer: OLO4734385

• Brede Dijk 2 in Oudewater
het herstellen van de
funderingen,

besluit: verleend op 09-01-2020,
dossiernummer: OLO4728739

Burgemeester onthult
lichtmonument tijdens
Holocaust Herdenking
Gemeente Oudewater sluit aan bij de nationale Holocaust
Herdenking. Delen van het indrukwekkende Holocaust
monument van kunstenaar Daan Roosegaarde, bestaande
uit 104.000 oplichtende steentjes, zijn binnenkort ook in
Oudewater te zien.
Burgemeester Wim Groeneweg onthult op woensdag 22 januari het
tijdelijke en mobiele Holocaustmonument Levenslicht in Oudewater.
Vijfhonderd steentjes, die onderdeel zijn van het Nationaal Monument,
verhuizen tot 2 februari naar Oudewater.
Aanleiding voor het monument is de bevrijding van Auschwitz op
27 januari 1945, 75 jaar geleden.
De gemeente nodigt iedereen van harte uit bij de herdenking én onthulling
aanwezig te zijn.
Wat:
Onthulling lichtmonument
Wanneer: Woensdag 22 januari 19.30 uur
Waar:
Bij het terras van IJssalon Roberto in Oudewater

Programma

Na een welkomstwoord houdt burgemeester Wim Groeneweg een korte
toespraak. De burgemeester onthult het lichtmonument, waarna 2 minuten
stilte volgt. Aansluitend is er gelegenheid om bloemen of, zoals de Joodse
traditie wil, een kiezelsteentje bij het monument te leggen.

Netwerk van plaatsen

Kunstenaar Daan Roosegaarde ontwierp een monument dat bestaat uit
104.000 lichtgevende stenen. De stenen staan voor de 104.000
Nederlandse Joden, Sinti en Roma, die in de Tweede Wereldoorlog zijn
weggevoerd. Na de opening van het Nationaal Monument op 16 januari
in Rotterdam worden de stenen verspreid over 170 gemeenten. Oudewater
is er daar een van. Alle gemeenten krijgen 500 stenen die met een
installatie worden verlicht. Als je boven Nederland vliegt, zie je zo een
netwerk van plaatsen waar Joden, Sinti en Roma zijn weggevoerd.

Dinsdag 21 januari 2020

Snertwandeltocht
Op zaterdag 1 februari organiseert
de Hekendorpse IJsclub alweer voor
de 14e keer een ‘Snert’-wandeltocht
door de prachtige polderomgeving
van Hekendorp.
Men kan kiezen uit drie verschillende
afstanden, te weten 5- 11- en 16 km.
De start van alle afstanden is tussen
12.00 en 13.00 uur en vindt plaats
vanuit café Goejanverwelle te
Hekendorp. Voor leden is de tocht
geheel gratis en niet leden betalen
5 euro per persoon.
De 5 km eindigt niet bij het café en is
bedoeld voor de jongere deelnemers en
hun begeleiders. Deze route eindigt bij
het rustpunt van de overige twee routes

en men wordt weer terug vervoerd nabij
café Goejanverwelle in Hekendorp.
Onderweg is er als vanouds verzorging
en na afloop wacht er een warme
versnapering die de naam van de
wandeltocht eer aan doet (of een
consumptie).
Op sommige plaatsen dient er misschien
over hekken geklommen te worden.
De wandeltocht kan dan ook als ‘pittig/
zwaar’ gekwalificeerd worden.
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de route drassig/blubberig
zijn. Men moet dan ook niet bang zijn
om een beetje vies te worden. Een klein
tipje van de sluier: minder belopen
Tiendwegen. Meer informatie op
telefoonnummer 0182-502194.

Stichting Veteranen Lopikerwaard
trapt 2020 af met een actueel thema
Op zaterdag 1 februari start de Stichting veteranen Lopikerwaard weer met hun
tweemaandelijkse veteranen ontmoetingsborrel. Deze keer in IJsselstein bij
café Bakkers in de Voorstraat 41. De ontmoetingsborrel begint om 15.00 uur.
Deze keer wordt de borrel opgeluisterd met een thema dat zeker nu nog steeds
actueel is; de anti-piraterijmissie. Eind februari gaat er, ondanks de spanningen
in het gebied, een fregat naar de Somalische wateren ter bescherming van
koopvaardijschepen tegen Somalische piraten.
Commandeur b.d. Michiel Hijmans
zal een interactieve lezing geven over
zijn belevenissen en ervaringen als
commandant van het permanente NAVO
vlootverband ‘Standing Naval Maritime
Group 2’, dat onderdeel uitmaakte van
NAVO’s snelle interventiemacht en die
uitvoering gaf aan de anti-piraterijmissie
“Ocean Shield” in de wateren rond

Somalië. Ook zal hij ons meenemen met
zijn ervaringen tijdens de anti-piraterijmissie in de Hoorn van Afrika.
Het belooft een hele interessante lezing
te worden.
Veteranen en hun partner zijn van harte
uitgenodigd voor de ontmoetingsborrel
en natuurlijk voor deze boeiende
interactieve lezing. De inloop is om

15.00 uur en begint zoals gebruikelijk
met de ontmoetingsborrel waarna de
lezing begint om 15.30. Na afloop van
de lezing wordt de borrel gezellig
voortgezet. Wilt u de ontmoetingsborrel
en de lezing graag bijwonen, maar bent u
slecht ter been en kunt er zelf niet zo
makkelijk komen, dat kunt u gebruik
maken van het gratis vervoer. U wordt
gehaald en gebracht.
Aanmelden kan via het telefoonnummer
0611834054 of via info@veteranenlopikerwaard.nl. Bent u zelf geen
veteraan en heeft u nog nooit met een
veteraan gesproken en zou u dat wel nog
eens graag willen, kom dan 1 februari bij
langs en maak kennis met een veteraan.
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Ziek zijn is voor watjes: Annika over burn out
Ze lijkt het perfecte leven te hebben. Een partner, een huis, diploma’s, een baan
en een prachtig kind. Het ideale plaatje. En toch kreeg Annika, net als veel
andere dertigers, een burn out. Annika vertelt over hoe dit voor haar was en hoe
ze er weer bovenop kwam! “Je moet doen waar je echt gelukkig van wordt!”
Annika gaat altijd door. “Ziekmelden is
voor watjes. Gooi er maar een
paracetamol in, dan kan je er weer
tegenaan!” Wanneer je burn out opgebrand - bent, helpt een pilletje niet.
“Je bent leeg. Je kop zit vol watten. Je
kan niet nadenken. Je bent afgevlakt en
doet alles op de automatische piloot.”
Terugkijkend voelt Annika zich al lange
tijd niet goed, maar burn out komt niet
in haar op. Het ligt altijd ergens anders
aan: slecht geslapen of vervelende
leerlingen. Het zijn mensen uit haar
omgeving die vragen: gaat het wel goed
met je?

Niet tevreden

Annika lijkt de wind in de rug te hebben.
Ze is net moeder geworden en werkt
drie dagen als docent Aardrijkskunde.
Bovendien start ze haar eigen
onderneming. Ambitieus als ze is neemt
ze een businesscoach in de arm.
Een van de opdrachten uit het coaching

traject: schrijf je levensverhaal.
Voor Annika een allesbepalend moment.
“Toen ik schreef dat alles veranderde
vanaf het moment dat ik moeder werd,
kwamen de tranen. Er knapte iets in mijn
hoofd.” Het zorgen voor haar kind zou
ze er toch wel even bij doen?
Voor Annika een tegenvaller. “Als ik aan
een taak begin ga ik door totdat deze af
is. Met een kind kan je je niet langer dan
een half uur focussen.” De laatste
maanden is ze steeds ongeduriger
geworden. Over niets is ze tevreden.
Ze is zichzelf helemaal kwijtgeraakt,
beseft ze. Na de tranen volgt een gesprek
met de huisarts en een doorverwijzing
naar de praktijkondersteuner. Burn out,
is de diagnose. Annika meldt zich ziek.

Leren genieten

Samen met haar businesscoach en de
praktijkondersteuner bewandelt Annika
de weg naar herstel. Het is een ontdekkingstocht. “Hard werken zit echt in mijn

DNA. Ik ben opgevoed als typisch jaren
90 kind. Vanuit de gedachte dat de
bomen tot in de hemel groeien.
Ik hoorde alleen maar: je doet het goed,
maar zet nog maar een stapje extra.
Het was nooit goed genoeg.” Ze moet
opnieuw leren denken. “De keuzes die ik
maak, maak ik veel bewuster.” Ze leert
genieten. Ze leert leven in plaats van
overleven. Door los te komen van alles
wat ze altijd deed ontdekt ze nieuwe
talenten. “Ik kan gedichten schrijven!”

Genoeg is genoeg

Volgens Annika raak je
niet in een burn out door
hard werken.
Je brandt op door te lang
dingen te doen waar je hart
niet (meer) ligt, denkt ze.
Samen met haar
businesscoach ontdekt ze
haar passie. “Ik heb
ontdekt waarom ik hier
ben.” Ze maakt de keuze
om te stoppen met haar
werk als docent en zich
volledig te richten op haar

onderneming. Een enorme stap voor
Annika, want: waar ze aan begint, dat
maakt ze af. Toch voelt deze stap als een
opluchting. Ze maakte duidelijke keuzes.
Ze volgt haar hart! Doordat ze doet wat
ze leuk vindt, geeft werken haar weer
energie! “Ik kan nu echt bergen werk
verzetten en tegelijkertijd voldoende
aandacht geven aan mijn gezin en
relatie”.
Als het aan Annika ligt gaat iedereen het
werk doen dat hij of zij het allerleukst
vindt. “Misschien heb ik gemakkelijk
praten, maar ik denk dat heel veel
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mensen denken dat ze vast zitten in hun
situatie en dat ze niets anders kunnen,
terwijl er altijd mogelijkheden zijn.
Als het niet goed voelt, stop er dan
mee!” Ook roept ze ouders en docenten
op om kinderen te leren dat ze moeten
doen waar ze gelukkig van worden, en
dat ‘genoeg, genoeg is’. “Je wilt het
beste voor je kinderen. Lange tijd
betekende dat: pak alle kansen die er
zijn. Ik denk dat er een meer realistisch
verhaal moet komen. Niet iedereen
hoeft arts of advocaat te worden.”

Spaar bij Coop Heijmans
voor servies
Coop Heijmans Oudewater begint het jaar goed met een nieuwe spaaractie. Zet je
graag iets anders op tafel dan traditioneel wit porselein? Spaar dan in de eerste
maanden van het nieuwe decennium mee voor een stijlvolle set servies van het
Nederlandse merk Keltum.
Coop-klanten sparen voor kortingen
tot maar liefst 78 procent,
op zes verschillende items die in
twee kleuren verkrijgbaar zijn:
Cotton White en Pearl Grey.
Met de mokken (set van twee),
twee verschillende formaten
borden (per twee verpakt),
schaaltjes van 16 cm (per twee
verpakt), schaaltjes van 10 cm
(per drie verpakt) en serveerschalen
(per stuk), spaar je een compleet
en stijlvol servies bij elkaar.
Marcel Heijmans Coop Oudewater:
“Eten wordt nóg smakelijker
met een smaakvol servies.
De aardse kleuren en organische
vormen maken het servies van
Keltum speciaal. Voor een
prachtig gedekte tafel!”

Spaar- en winactie

De spaaractie van Coop start op maandag 20 januari en loopt tot en met zondag 12 april. Klanten
ontvangen bij elke 5 euro* aan boodschappen een spaarzegel. Een spaarkaart is vol met vijftien
zegels. Volle spaarkaarten kunnen tot en met zondag 19 april - met een bijbetaling - ingeruild
worden voor één van de producten naar keuze. Tijdens de campagne geeft Coop Nederland
bovendien iedere week een Keltum bestekset ter waarde van maar liefst 999 euro weg.

Kijk voor meer informatie en spelregels op www.coop.nl/keltum
*Exclusief wettelijk niet toegestane artikelen.

ACTIE
Hand- en
perssinaasappelen

Verse
varkenshaas

2 netten à 2 kilo
combineren mogelijk

2 STUKS

5.

98

4.-

Alle roerbakgroenten 400 gram

2 zakken
combineren mogelijk

2 STUKS

4.10
5.38

3.-

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 20 januari t/m 26 januari 2020. Week 04.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

per 100 gram

1.32

0.

99

Coop roomboter
saucijzenbroodje XL of
gehakt balbroodje
combineren mogelijk

2 STUKS

2.04
2.24

1.

50
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Onduidelijkheid
overdracht Steinsedijk
Haastrecht
De Steinsedijk in Haastrecht is in het
beheer bij het Hoogheemraadschap
van Rijnland. Daar de dijk geen
waterkerende functie meer heeft wil
het Hoogheemraad de Steinsedijk
overdragen aan de gemeente
Krimpenerwaard. Wethouder
Ria Boere (VVD) heeft tijdens de
commissievergadering van maart
2019 aangegeven dat deze overdracht
financiële gevolgen voor de gemeente
zal hebben. Bijna een jaar later is het
nog steeds niet duidelijk wat deze
voor de gemeente zullen zijn.

Artoha speelt: ‘Al de dagen van ons leven’

Een relatiekomedie op het
scherpst van de snede

‘Ik aanvaard je als mijn vrouw
en ik beloof je trouw te blijven
in goede en kwade dagen
in armoede en rijkdom
in ziekte en gezondheid
Ik wil je liefhebben en waarderen
al de dagen van ons leven.’

Na het succes van afgelopen jaar met de Jantjes speelt toneelvereniging Artoha
door Cees Reichard
uit Haastrecht de komende twee weekenden ‘Al de dagen van ons leven’ van
Mirjam Bosveld. Het is een relatiekomedie op het scherpst van de snede.
Marloes Schoonderwoerd en
Regisseur is Conny van den Heuvel. Zij vertelt dat in samenwerking met de
Jeroen Both heeft de rol van Mark.
leescommissie voor dit stuk gekozen is.
Met gevoel spelen
Eén van de trouwe spelers is Ingeborg
regelen en wordt bijgestaan door Sjoerd,
Dekker. Zij vertelt dat er dertien rollen
de beste vriend van Mark. Zij zorgen
Conny van den Heuvel vindt dat er heel
waren te verdelen en in mei zijn de
voor de tafelschikking bij de lunch en het
wat hilarische momenten zijn. Het gaat
repetities gestart. “In november is er in
diner en niet te vergeten het spetterende
over relaties in welke vormen en maten
Doornspijk een doorloopweekend
bruiloftsfeest. Jammer genoeg loopt toch
dan ook. Rake typeringen en leuke
geweest. Dit was echt leuk. Je bent even
niet alles zoals het moet. De gescheiden
vondsten. Zij is erg trots op wat de groep
uit de huiselijke sfeer weg en we zijn
ouders met hun nieuwe partners zorgen
doet. De eigen creativiteit van de spelers
hoofdzakelijk met het toneelstuk bezig.
voor de nodige wrijving. En bij de twee
vindt zij groot. “Zij hebben er hard aan
Een dergelijk weekend is een goede
overnachtingen voor de familie is de
getrokken om van hun rol iets moois te
vorm van teambuilding. Op de vrijdagkamerverdeling ook niet zo tactisch
maken en er gevoel in te leggen.
avond was er een spelletjesavond rond de
gekozen. Dan komt er nog een oogverEr wordt nu veel meer met inleving
Ron’s Honeymoonquiz. En op zaterdagblindende ex-verloofde opdagen en heel
gespeeld. Het is fantastisch om te zien
avond een gezellige bonte avond”.
veel ongenode gasten. Hoe gaat dit
hoe zij dit doen. En ik vind dat de mensen
allemaal lopen?
hier naar moeten komen kijken.”
Het verhaal
Het stuk speelt zich hoofdzakelijk rond
De regisseur en Benno Dekker hebben
Een van de hoogtepunten in het leven is
het bruidspaar af. Zij hebben dan ook de
een zeer prachtig en rustig decor
de dag van je huwelijk. Zo ook voor het
hoofdrollen. Merel, gespeeld door
ontworpen.
aanstaande bruidspaar Mark en Merel.
Zij doen er alles aan om hun huwelijksDe voorstellingen vinden plaats in verenigingsgebouw De Grote Haven op
feest, dat in Het Burghthotel wordt
zaterdag 25 januari, vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari om 20.00 uur.
gehouden, tot een succes te maken.
Matinee op zondag 26 januari om 14.00 uur. Kaarten te betstellen via
Babet, de beste vriendin van de bruid
www.artohaastrecht.nl of tel. 06-18533844.
probeert de bruiloft tot in de puntjes te

Gratis reanimatiecursus

Wist u dat er in de gemeente Krimpenerwaard al 1081 burgerhulpverleners actief
zijn? Deze vrijwilligers krijgen een bericht van de 112-meldkamer als er bij hen in de
buurt (een vermoeden van) een hartstilstand is. In het bericht staat de locatie van het
slachtoffer en de dichtstbijzijnde Automatische Externe Defibrillator (AED).
De vrijwilligers kunnen op deze manier snel hulp verlenen en dat is belangrijk, want
de eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn van levensbelang. Juist in deze minuten
zijn burgerhulpverleners vaak sneller ter plaatse dan de ambulance. Daarmee worden
levens gered!

U kunt ook opgeleid worden
als burgerhulpverlener
Ook in 2020 stelt de gemeente Krimpenerwaard subsidie beschikbaar aan
de Werkgroep Krimpenerwaard Reanimeert voor het organiseren van gratis
reanimatie- en herhalingscursussen voor inwoners.

Gemeente Belang Krimpenerwaard
heeft in november 2018 al vragen
hierover gesteld. Zij vindt dat er eerst
bestuurlijk overleg moet komen voor er
vervolgens vervolgstappen gemaakt
gaan worden. De financiële
consequenties van een eventuele
overdracht naar de gemeente moeten
helder zijn. Fractievoorzitter Willem
Schoof is van mening dat deze
helderheid nog steeds ontbreekt.
Hij vraagt of er met diverse partijen al
overleg is geweest? Hij vindt dat er over
de overdracht nog steeds grote
onduidelijkheid is.

Nieuwe data worden bekend gemaakt via
www.krimpenerwaard.nl. U kunt nu al
uw interesse laten blijken door een
e-mail te sturen naar hartveiligwonen@
krimpenerwaard.nl. Voor de herhalingscursussen krijgen de reeds gecertificeerden
een persoonlijke uitnodiging via de e-mail.

Aanmelden via
www.mijnhartslagnu.nl

Heeft u de reanimatietraining al met
succes afgerond? Meld u zich dan aan
als burghulpverlener via
www.mijnhartslagnu.nl! U kunt dan
opgeroepen worden als in uw buurt
iemand een hartstilstand krijgt.

Steinsedijk heeft geen waterkerende functie meer.

Deze week in Concordia
Zaterdag 25 januari
van 19.30 tot 22.30 uur

ICEparty Tienerdisco
Ben je klaar voor het coolste feest van
het jaar? Steel jij de show met ijspegels in
je haar, strakke schaatsbroek of een
warme schapenvacht. Op de ICE party
kan alles als het maar ijs- en ijskoud is.
Theater Concordia wordt omgetoverd tot
ijspaleis, glijd over de dansvloer met je
coole moves waar de muziek als een
lawine over je heen raast. Een profi DJ
zorgt ervoor dat je in beweging blijft,
anders zou je nog bevriezen;-) Er is een
echte ICE Bar waar alcoholvrije drankjes,
koek en zopie te koop zijn. Op school
hangen stemlijsten om je favoriete
dancetracks aan te vragen. Dus ijskoude
feestgangers uit groep 7, 8 en de
brugklas, zet deze datum met stip in je
agenda en vergeet niet je vrienden en
vriendinnen uit te nodigen. Zoals altijd
kun je ook weer leuke selfies maken en is
er nog veel meer te beleven, maar dat zie
je vanzelf wel als je komt.
Tijdens de disco zijn alle ouders van
harte welkom in het gezellige Grand Café
Concordia. Uw kinderen zijn in goede

handen van de Concordia vrijwilligers in
de grote zaal. Daarnaast scheelt het ook
een ritje huiswaarts.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.theaterconcordia.nl

In elke kern hangt minimaal
één 24/7 AED

Om de burgerhulpverlening goed te laten
functioneren zijn er, naast zoveel mogelijk
burgerhulpverleners, ook voldoende
AED’s nodig. In 2018 heeft de gemeente
Krimpenerwaard daarom 24 AED’s
opgehangen, verspreid over de kernen.
Deze AED’S zijn 24/7 beschikbaar.
De gemeente Krimpenerwaard geeft
momenteel geen subsidie voor de
aanschaf van AED’s, AED buitenkasten
of onderhoud van AED’s. Als u zelf het
initiatief wilt nemen voor aanschaf van
een AED voor uw buurt, dan kunt u via
de website www.buurtaed.nl geld
inzamelen.

BuurtAED

Op zaterdag 21 december onthulde wethouder Lavinja Sleeuwenhoek deze AED op
een centrale plaats in de buurt.

De bewoners van de Bovenkerkseweg in
Stolwijk hebben via www.buurtaed.nl
geld ingezameld en konden de AED met
een korting van ruim 1.000 euro
aanschaffen. Dankzij de enthousiaste
reacties en donaties van de bewoners en
van volkstuinvereniging Polderzicht was
het benodigde bedrag al binnen twee
weken bij elkaar.

Prima nieuwjaarconcert bij de Haastrechtse Kring
In een volle kerk en met een
enthousiast publiek heeft de stichting
Haastrechtse Kring het jaar 2020
geopend. De voorzitter verwelkomde
iedereen met een toost op het nieuwe
jaar.
Hij bedankte vier aftredende bestuursleden hartelijk voor hun inzet in de
afgelopen jaren, vanzelfsprekend met
een bos bloemen en een zoen.
Ook presenteerde hij drie nieuwe
bestuurders, die met enthousiasme het
bestuur weer voltallig maken.
Het publiek was verrast over de jeugdige
musici van de academie Muzikaal Talent,
die een gevarieerd en zeer uitdagend
programma ten uitvoer brachten.
Ze hadden zich de opening van het
seizoen niet beter kunnen voorstellen.

Haastrechtse Kring bestuur v.l.n.r.: Michel van Eijnsbergen, Nelie Gerritsen,
Tony Hardenberg, Lodewijk Borms, Wil Houdijk en Ruud Ierschot.

vervolg van de voorpagina
De ouders konden met hun kind in
groepjes de verschillende activiteiten
langsgaan om te zien hoe zij hun
handelingen verrichten. Zo maakten
zij kennis met onder andere de
stabiele zijligging, het AED apparaat,
reanimatie en brandwonden. Heel
goed om te zien hoe de kinderen in
onverwachte situaties kunnen
handelen.
Gastspreker Suzanne Hollander vertelde
aan het begin van de avond een
aangrijpend verhaal. Zij kreeg vijf
maanden geleden in het vliegtuig vanuit
Indonesië een hartstilstand. Haar vijftienjarige zoon Sam van Zuijlen reanimeerde
haar. Hij deed het zo goed dat zij geen te
kort aan zuurstof heeft gehad. Vervolgens
kreeg zij in de ambulance naar het

ziekenhuis opnieuw een hartstilstand.
Zij is toen door het ambulancepersoneel
geholpen. Suzanne: “Dankzij mijn zoon
heb ik het overleefd. Zijn kennis heeft hij
opgedaan tijdens de EHBO-lessen in
groep 8. Ik wil met mijn verhaal
aangeven hoe belangrijk EHBO-lessen
op school kunnen zijn. Fijn dat dit in
Haastrecht gebeurt.” Karin Versluis,
coördinator jeugd EHBO gaat hierop in
en zij is erg blij dat de Haastrechtse
scholen 20 uur willen vrijmaken voor
EHBO-lessen. Helaas gebeurt dit niet
overal in onze omgeving. In Haastrecht
wordt gelukkig al meer dan 25 jaar
EHBO-cursus op de scholen gegeven.”
Op het eind van de avond kregen de 37
geslaagden hun EHBO-diploma
uitgereikt. Het examen was een dag
eerder afgenomen. Daarna werd de
groepsfoto gemaakt.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

POLSBROEK
Echtpaar Verdoold-Kok 60 jaar getrouwd

Beiden heel actief in het
vrijwilligerswerk van Polsbroek
Op dinsdag 14 januari waren Piet Verdoold en Lies Verdoold-Kok uit Polsbroek
60 jaar getrouwd. Burgemeester Laurens de Graaf kwam het echtpaar
‘s middags met een cadeau en een bos bloemen feliciteren.
Op zaterdag daaropvolgend hadden zij in het Dorpshuis met familie en vrienden
het grote feest. Na de ontvangst kon iedereen genieten van het orgelconcert dat
door André van Vliet gegeven werd. Daarna ging men aan tafel voor een
smakelijk diner.
Piet Verdoold (87) is in Bergambacht
geboren en Lies Kok (86) in Polsbroek.
Toen Piet uit militaire dienst kwam
hadden zijn vrienden verkering. Ook hij
vond het tijd om hier eens aan te
denken. Door het verenigingsleven en
het feit dat Lies organist was, was zij
toen gauw in beeld. In 1954 kregen zij
verkering en bijna 6 jaar later zijn ze op
14 januari in Polsbroek getrouwd.
Het echtpaar weet zich nog heel goed te
herinneren dat het op die dag ontzettend
slecht weer was. Veel sneeuw en
gladheid. Door de weersomstandigheden
ging iedereen vroeg weg. Ook zij waren
rond tien uur weer thuis in Bergambacht.

Bij ouders ingetrokken

De eerste zes jaar van hun huwelijk
hebben zij in Bergambacht gewoond.
Door de hulpbehoevendheid van de
moeder van Lies zijn ze bij haar ouders
ingetrokken en daar zijn ze blijven
wonen. Lies: “Mijn ouders waren hier blij
mee. Mijn moeder was door een infarct

HAASTRECHT

Country Café
Concordia

verlamd en dankzij therapieën heeft zij
weer kunnen lopen. Ik heb haar hierbij
enorm geholpen. En mijn vader kon zijn
eigen bezigheden blijven doen.
Hij verzorgde graag zijn dieren. Piet en ik
hebben dat met vreugde gedaan.”

Kinderen en kleinkinderen

Het jubilerende echtpaar heeft zes
kinderen gekregen. Twee dochters en
vier zonen, waaronder een tweeling.
Ze hebben 17 kleinkinderen en één
achterkleinkind. Piet kwam van de
boerderij, maar het boerenleven zag hij
niet zo zitten. Hij heeft diverse cursussen
gevolgd en na een korte kantoorbaan is
hij 40 jaar bij Installatiebedrijf Mijnlieff in
Krimpen aan de Lek werkzaam geweest.
Lies heeft altijd voor het huishouden
gezorgd.

Vrijwilligerswerk

Beiden hebben in hun leven veel
vrijwilligerswerk gedaan. Piet was
kerkenraadslid van de Hervormde Kerk,

penningmeester van de CBS Eben
Haëzerschool en hij is meer dan 40 jaar
bij de EHBO betrokken geweest.
Ook Lies heeft haar sporen bij de EHBO
verdiend. Daarnaast was zij bestuurder
van de vrouwenvereniging Priscilla.

VLIST
Goede tradities zijn er om in ere te houden en daarom zal,
tijdens het eerste Country Café Concordia in een nieuw jaar,
country- & gospelzanger Wim Pols wederom samen met het Goudse
trio Change of Key het knusse podium van Grand Café Concordia in
Haastrecht betreden. Deze zanger en liedjesschrijver, met zijn
onmiskenbare warme stemgeluid, heeft al menig muzikaal hart
geraakt. De mooie combinatie met Daniëlle Poot in de duetten en de
prachtige backing vocals van het trio zijn een lust voor het oor.
Zaterdag 26 januari trapt om 15.00 uur Change of Key de middag af
en aansluitend zal Wim zijn set beginnen met een aantal songs,
waarbij hij zichzelf begeleid op gitaar.
Natuurlijk zullen de musici ook hun muzikale krachten bundelen om
gezamenlijk het publiek te verrassen met prachtige songs die Wim
na aan het hart liggen. Het is ongelofelijk, maar de entree voor deze
middag is zoals gewoonlijk gratis! Een grote parkeerplaats voor de
deur en de locatie is rolstoelvriendelijk.

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Krimpenerwaard schoon:
Haastrecht schoon
De zwerfvuilrapers zijn al jaren
actief in Haastrecht, maar in
samenwerking met de Gemeente
Krimpenerwaard willen zij, in de
aanloop naar de actieweek in
maart 2020, meer aandacht
vragen voor het zwerfvuil in de
gemeente. Zij willen de inwoners
nog meer bewust maken van het
vele zwerfvuil en wat er met
elkaar aan gedaan kan worden.

Samen in
actie tegen
zwerfvuil

Op vrijdag 24 januari geeft wethouder
Bert Bening om 15.00 uur het startsein
en trappen de Zwerfvuilrapers 2020 af
vanaf de Oude Brandweerkazerne,
Bredeweg 29a (tegenover de ingang
van Theater Concordia) in Haastrecht.
Na afloop van het zwerfvuilrapen
proosten de zwerfvuilrapers op een
schoon 2020 in Huis den Hoek aan de
Veerlaan in Haastrecht.

Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw
Touwslag 1, 3421 JH Oudewater
verzorgt op vrijdagavond 24 januari

EEN BINGO

MET ZEER MOOIE PRIJZEN
Aanvang: 20.00 uur; zaal open: 19.00 uur
EEN IEDER IS VAN HARTE WELKOM

Woensdag 29 januari om 18.00 uur

organiseert Stichting Ouderenzorg Oudewater

HET MAANDELIJKS AANSCHUIFDINER
in De Wulverhorst voor jong en oud.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214,
vóór maandag 27 januari - 12.00 uur.

Het Menu:

• Gebonden Kalfssoep
• Wienerschnitzel met doperwtjes,

worteltjes, champignons, rookspekjes en
zilveruitjes • gebakken aardappelen
mayonaise • Tomatensalade.
• Bitterkoekjespudding met slagroom
De kosten bedragen e 10,75 p.p.

Lies is geitenfokker geweest. Zij deed
alles wat daarmee samenhangt. Geiten
fokken, kaas maken, was keurmeester en
bekleedde een bestuursfunctie van de
Provinciale Bond Utrecht van
geitenfokkers. “Dit was mijn grote
hobby. Dit gaf me veel vreugde en
ontspanning.” Nu gaat zij veel fitnessen
en twee keer per week zwemmen.
Verder schrijft zij graag veel kaarten met
verjaardagen, ziektes of als daar
aanleiding toe is. En Piet is tegenwoordig
graag buiten en dan vooral in zijn

door Cees Reichard

groentetuin. Met andere woorden:
Ze zijn beiden nog zeer actief.
Piet en Lies zijn nu 60 jaar getrouwd en
daar kijken ze met veel genoegen op
terug. Ondanks dat ieder zijn eigen
bezigheden heeft, begrijpen ze elkaar
goed. Lies: “We hebben dezelfde
opvoeding gehad. God heeft ons
geschapen om Hem te loven en de
naasten van dienst te zijn. En daar zijn
we nog druk mee bezig.”
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Raadsvergadering
27 januari 2020
De gemeenteraad vergadert op
maandag 27 januari 2020, aanvang 20.00 uur,
in de Raadszaal van het Huis van Montfoort,
Kasteelplein 5 te Montfoort.
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vaststellen besluitenlijst van de openbare
raadsvergadering van 9 december 2019
Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
Behandeling ingediende vragen
(artikel 39 Reglement van orde)

Hamerstukken
6.
7.

Raadsvoorstel loon- en prijscompensatie
verbonden partijen (766254)
Raadsvoorstel Verordening commissie
bezwaarschriften Montfoort 2020 (nr. 766526)

Bespreekstukken
8.

Raadsvoorstel principeverzoek plannen
Hervormde kerk Linschoten (nr. 775025)
9. Raadsvoorstel Woningbouwprogrammering
2019-2030 (nr. 761877)
10. Raadsvoorstel beschikbaar stellen van een krediet
ter realisatie van een nieuwe urnenmuur op de
algemene begraafplaats de Stuivenberg (nr. 770917)
11. Raadsvoorstel toekomst ICT (nr. 773433)
12. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl >
College en raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via
www.channel.royalcast.com/Montfoort en door Radio
Stad Montfoort.

Luchtfoto Montfoort: Delta-Phot Luchtfotograﬁe / collectie Het Utrechts Archief / 50434

Uitnodiging bewonersavond 4 februari 2020

Denkt u mee over ons cultureel erfgoed?

Denk mee over
350 jaar
Oude Hollandse
Waterlinie
De organisatie van Hoofdkwartier 1672 nodigt u uit
om op 3 februari van 13.30-15.00 in Bodegraven
(Trouwzaal gemeentehuis) mee te denken over het
350-jarige jubileum van de Oude Hollandse
Waterlinie, en in het bijzonder over de lokale
geschiedenis langs de Oude Rijn.
Het programma bestaat onder meer uit een korte
introductie, een overzicht van mogelijke projecten,
een brainstormsessie. Vooraf meer informatie?
Neem dan contact op via
michiel@hoofdkwartier1672.nl

Samen met betrokkenen organiseert gemeente
Montfoort op 4 februari een bewonersavond rondom
het project opstellen van de cultuurhistorische
waardenkaart. Alle bewoners van Montfoort en
Linschoten zijn van harte welkom mee te denken én
mee te doen. De avond staat in het teken van actief
meedenken en praten over ons cultureel erfgoed.
De resultaten worden gebundeld en vormen input
voor het opstellen van de kaart.

Cultuurhistorische waardenkaart

Het is wettelijk verplicht om bij ruimtelijke plannen
rekening te houden met cultuurhistorische waarden.
Daarom werkt gemeente Montfoort op dit moment aan
het in (letterlijk) kaart brengen hiervan. De kaart brengt
belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente in
beeld. Aan de hand van de kaart kunnen initiatiefnemers
van ruimtelijke plannen, met als doel de ontwikkeling van
die plannen, rekening houden met ons cultureel erfgoed.
Op de kaart komen Rijksmonumenten, gemeentelijke
monumenten, karakteristieke bomenlanen, dijken, akkers
en panden uit de wederopbouwperiode.

Afvalkalender januari 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).
wk
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Vanaf de opengestelde wegen en paden (openbare
wegen en eigen wegen) worden de gebouwen en
historische landschapselementen geïnventariseerd en
gefotografeerd door het bureau SB4.
Het project wordt ondersteund door de provincie Utrecht.
Alle bijzondere elementen worden opgetekend in de
digitale kaart en van een waardering voorzien.

Aanpak en eerste bevindingen

Het bureau SB4 en de projectgroep zijn de afgelopen
maanden voortvarend van start gegaan.
De eerste bevindingen van SB4 worden tijdens de
bewonersavond getoond. De komende maanden worden
in onze gemeente verdere inventarisaties gedaan.
Het uiteindelijke doel is alle monumentale en historische
kenmerkende elementen in ons landschap op te zoeken
en vast te leggen.

Bewonersavond 4 februari

Wie kent Montfoort en Linschoten beter dan de eigen
inwoners? Om die kennis op te halen, organiseren we op
dinsdag 4 februari de eerste bewonersavond. De avond
staat in het teken van actief meedenken en praten over
de eerste bevindingen van SB4. Aan de hand van een
aantal grote kaarten wordt een actieve deelname
(reactie) gevraagd aan de aanwezigen.
•
Dinsdagavond 4 februari 2020
•
Raadszaal van het Huis van Montfoort
•
Aanvang: 19.00 uur
•
Einde: 21.30 uur
Meer informatie: www.montfoort.nl/cultuurhistorie.

ACTIVITEITENKALENDER
Kijk voor meer informatie over evenementen op
www.montfoortactief.nl.
De activiteitenkalender is een overzicht van alle
activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente.
Het overzicht wordt samengesteld door gemeente
Montfoort en Montfoort Actief.
Verenigingen en andere organisaties uit Linschoten
en Montfoort kunnen hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl.
Meer informatie?
Mail naar
info@montfoortactief.nl.

@MontfoortActief

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

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 22 januari 2020
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op 29
januari 2020 in het stadhuis van
Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning

• 13-01-2020
Z/20/157073
Anne Franklaan 40 in Montfoort
Het realiseren van een nieuwe
erker en kap garage.
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’.

VERKEER
Wegafsluiting Cattenbroekendijk
op 25 januari 2020
In verband met het vervangen van
een duiker is er op zaterdag

25 januari tussen 07.00 en 19.00 uur
geen doorgaand verkeer mogelijk op
de Cattenbroekendijk. Het verkeer
wordt met borden omgeleid.
Het vervangen van deze duiker is een
onderdeel van de werkzaamheden
van het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden om de kade
aan de oostkant van de Montfoortse
Vaart te versterken. Kijk voor meer
informatie over dit project op https://
www.hdsr.nl/beleid-plannen/
projectenkaart/montfoort/
kadeverbetering.

OPENBARE ORDE
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, 21 januari 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

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort
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Leerlingen Graaf Jan maken leerzaam
uitstapje naar Jumbo

door Sjoukje Dijkstra

Leerlingen uit de groepen 4 en 5 van
de Graaf Jan van Montfoort school
hadden afgelopen woensdag de tijd
van hun leven, toen ze een uitstapje
maakten naar de Jumbo in Montfoort.
Jaap-Jan Aarnoudse: “Wat ik begreep
is dat we over een jaar of acht heel
veel sollicitaties mogen verwachten.”
Jumbo in Montfoort doet dit soort
dingen, omdat, zo geeft Aarnoudse aan:
“We het naast het gewone boodschappen
doen, net iets leuker willen maken voor
de klant. We zetten altijd net dat stapje
extra. Zo hebben we een keer een
knutselmiddag gehad, organiseren we
kleurwedstrijden, zijn we recent ook nog
in de Antoniushof geweest voor een
ontbijt voor de ouderen van Montfoort.
Nu wilden we iets met de scholen doen.
Dus, hebben we een mailtje richting de
scholen gestuurd, met de vraag: staan
jullie ervoor open om langs te komen.
Onze doelstelling is om als winkel
midden in de samenleving te staan.
We willen geen afstandelijke supermarkt

zijn, die alleen maar etenswaren
verkoopt.”

Pizza en eierkoeken

Tijdens hun bezoekje aan de Jumbo
mochten de kinderen pizza’s maken en
zagen ze hoe eierkoeken gemaakt
werden. Ook was er een wedstrijdje met
een zelfscanspel, waarbij de winnaars
beloond werden met een paar dikke
wintersokken. Leerkracht Melissa
Scholman vertelt: “Het was een leerzame
activiteit, waarbij we op een leuke manier
een kijkje mochten nemen in het werk in
een supermarkt. De kinderen waren erg
enthousiast en hebben er nog lang over
nagepraat. Ze vonden het een superleuk
uitje.”
Dat beaamt Aarnoudse: “Sommige
kinderen vonden het al heel wat om in
de kantine te zijn, om te zien hoe dat
eruitziet. De pizza’s die we maakten,
mochten ze meenemen. Dat vonden ze
heel erg leuk. De eierkoeken met beslag
is handmatig werk dat gewoon in de
winkel gedaan wordt. Ook dat vonden de

kinderen interessant om te zien.”
Aarnoudse geeft aan dat dit soort
activiteiten ook alleen maar georganiseerd
kunnen worden, omdat het door het
team gedragen wordt: “Het team is
ontzettend leuk. Ze houden er ook echt
van om die extra dingen eromheen te
doen. Dat maakt het wel.”

Leuke energie

Binnenkort zal er ook een groep van de
Montfoortse basisschool het Kompas
langskomen bij de Jumbo. Andere
scholen hebben tot nu toe niet gereageerd
op de uitnodiging, laat Aarnoudse weten.
“Het kan ook zijn dat ze net met iets
anders bezig zijn, en het nu niet goed
uitkomt. Wellicht als het een keertje in
een projectweek past, dan zijn ze ook
van harte welkom.” Al die kinderen
brachten veel leuke energie in de winkel,
vond Aarnoudse. “Het was lekker
rumoerig. Gelukkig konden de andere
klanten het ook waarderen. Het was ook
niet te gek als in een speeltuin, maar op
een leuke manier.”

De winnaars van het Kompas waren vanzelfsprekend verguld met hun eerste prijs.

Groep 8 van het Kompas
wint debatwedstrijd
Een juichende groep 8 van basisschool
het Kompas uit Montfoort toont
blijdschap om het winnen van een
debatwedstrijd. Zo meldde de school
vorige week dat een groepje van hun
school zich na een spannende debatwedstrijd in Woerden winnaar mocht
noemen.
“Na vorig jaar toch als laatste te eindigen
waren we nu dit jaar echt de winnaars!”,
zo laat de school weten in een
nieuwsbrief. “Heel de school leefde met
groep 8 mee en was blij dat ze hadden
gewonnen. Kort na de debatwedstrijd
kwam badjuf Monique uitleg geven over
verdrinking bij de EHBO les van groep 8.
Ze werd door wat leerlingen uit groep
3 herkend: ‘Hé, de badjuf! Wat komt die
doen?’ Zegt één van deze leerlingen:
‘Oh, dat is voor “de-bad-wedstrijd” van
groep 8!’”

Workshop

Van het bezoek werd ook een groepsfoto gemaakt, die in de kantine van de Jumbo zal komen te hangen op het prikbord
bij leuke gebeurtenissen.

De kinderen gingen goed voorbereid de
debatwedstrijd in, die gevoerd werd
tussen tien teams, afkomstig van vier
verschillende scholen. Zo kregen ze
onder andere vooraf aan de debatwedstrijd een workshop debatteren op
school, die de bibliotheek Woerden had

door Sjoukje Dijkstra

geregeld. Op school werkten de
leerlingen bij alle stellingen, zowel
argumenten voor als argumenten tegen
uit. “Dit was een pittige klus waar veel
begeleiding bij nodig was. Uiteindelijk
hadden we voor ons gevoel de juiste
argumenten gevonden. Maar toen waren
we nog niet klaar. Het debatteren en het
presenteren op zich was ook heel
moeilijk. We hebben met groep
7 regelmatig geoefend”, volgens een
woordvoerder van de school.

Beker

De debatwedstrijd vond plaats in
Het Klooster te Woerden. Tijdens de
wedstrijd hoorden de leerlingen welke
positie ze moesten innemen. Elk team
debatteerde minstens twee keer en was
dan ook één keer voor een stelling en
één keer tegen een stelling. “Na enkele
spannende rondes werd het team van
groep 8 de uiteindelijke winnaar.
We kregen een prachtige beker en we
werden uitgenodigd bij de burgemeester
in het vernieuwde stadhuis van Woerden.
Een hele belevenis.”

Spetterend jubileumfeest van LUNO
Korfbalvereniging LUNO sloot vrijdag
10 januari het jubileumjaar af met
een galadiner. Leden, oud-leden en
vrienden van de Linschotense club
vierden met elkaar het 60-jarig
bestaan. Dankzij de dresscode ‘gala
with a touch of red or silver’ zag
iedereen er feestelijk uit in (lange)
glitterjurken, smokings en rode
vlinderdasjes.
De organisatie bracht ook Dorpshuis
De Vaart in de juiste sfeer met rode en
zilveren tinten, een rode loper, een
ballonnenboog bij de ingang en een

glimmende fotohoek waar een fotograaf
teams, families en vriendengroepen met
elkaar op de foto zette.
Een gezellige mix van honderdvijftig
spelers, vrijwilligers, oud-leden en ouders,
genoot na een welkomstdrankje van een
gevarieerd buffet. Natuurlijk werden er
veel herinneringen opgehaald.
Bovendien zijn Maaike van Valkenburg
en vertrekkend voorzitter Bing Vahl in
het zonnetje gezet. Daarna zorgde een
DJ voor muziek.
LUNO vierde afgelopen jaar haar 60-jarig
bestaan met een aantal festiviteiten. Doel

was om zowel de korfbaljeugd, de
spelers, als de trouwe aanhang en
oud-leden iets leuks te bieden en met
elkaar in contact te brengen. Na het
8-to-Eat toernooi, het jeugdkamp en de
pubquiz vormde het galadiner de
feestelijke afsluiting van het jubileumjaar.
De volgende dag stonden voor de
selectie twee belangrijke wedstrijden op
het programma die beide na een
bloedstollend verloop eindigden in winst:
17-16 en 24-23. Zowel LUNO 1 als
LUNO 2 staan daarmee in de zaalcompetitie in de top van hun poules.

foto (van het organiserende team) is van Vera Keereweer.
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Inhaalwedstrijd zonder opbrengst

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

SPV - BSC 0-3

Programma op 25 januari
Montfoort S.V. ‘19 - Oranje Wit
FC Oudewater - Nieuwkoop
Zevenhoven - Linschoten
Gouderak - SPV ‘81
Cabauw - WDS

14.30
14.30
14.30
14.00
14.30

Oefenduel:

Woerden - FC Oudewater 1-0
Zo goed als de Oudewaterse elf de vorige week tegen een eersteklasser
acteerde zo slecht was het zaterdag tegen vierdeklasser Woerden. Slechts het
goede spel van Bart Griffioen en de tomeloze inzet van Walter van der Neut
waren met betrekking tot de wedstrijd van zaterdag het vermelden waard. Toch bracht het af
en toe felle spel van Van der Neut ook een zeker risico met zich mee! Zo kwam hij kort na
het beginsignaal goed weg bij een te forse sliding, die in de competitie minimaal met een
kaart zou zijn bestraft. Aan de andere kant diende hij wel als voorbeeld voor vele van zijn
teammaten die behoorlijk te kort schoten op het gebied van inzet en daardoor onder de
maat bleven. Foutief ingrijpen van de Oudewaterse doelman Van der Mueren lag aan de
basis van het doelpunt dat in de negende minuut viel; 1-0. Binnen een paar minuten had het
allemaal nog veel erger kunnen zijn, als niet Van der Neut de bal van de lijn had gehaald.
Woerden was dus de duidelijk betere ploeg, want het eerste Oudewaterse gevaar ontstond
pas rond de twintigste minuut. De Woerdense goalie was Wouter van Sprundel echter te snel
af. Kort voor rust kregen zowel Van Sprundel als Bart Griffioen een 100% kans.
Eerstgenoemde verzuimde het zelf af te maken maar schoof de bal wel door naar Griffioen
en ook hij miste deze opgelegde kans. Meteen daarna had Griffioen trouwens ook weinig
geluk, de paal stond de gelijkmaker in de weg.
Dat ook de thee geen verandering veroorzaakte, werd in de loop van de tweede helft
duidelijk. Oudewater leek in eerste instantie wat meer aan de bal, wat aanvallender ook en
Bart Griffioen kwam weer de Woerdense doelman tegen die het schot van de Oudewaternaar
maar net kon verwerken. Een vrije trap van Sven Rietveld draaide vlak voor het doel weg en
Wouter van Sprundel speelde de bal net iets te ver voor zich uit om nog gevaarlijk te kunnen
worden. Woerden was echter (ook) behoorlijk uitgeblust. Hun voorwaartsen werden nu
aardig in toom gehouden door de FCO-defensie. Vijf minuten voor tijd teisterde Joost
Miltenburg nog een keer het aluminium van het Woerdense doel na een aardige aanval en
collega Griffioen deed dit nog eens dunnetjes over met een omhaal. Al met al een zeer
matige wedstrijd, zelfs de scheidsrechter deelde in de malaise.

LINSCHOTEN

Een inhaalwedstrijd, die een
vroegtijdig einde betekende van de
winterstop. Misschien dat deze
omstandigheid er de oorzaak van was
dat er in de beginfase sprake was van
enige onwennigheid en de bezoekers
via hun linkerflank moeiteloos naar
de achterlijn konden opstomen.
Schade leverde dat niet op, omdat
ook de ploeg uit Benthuizen (3600
inwoners) nog niet echt scherp was.
De noodzaak om te winnen was er bij
de bezoekers echter wel degelijk.
BSC’68 heeft nog zicht op de koploper
en spant zich in om periodekampioen te
worden. Het verblijf in de vierde klasse
heeft ze al te lang geduurd. Er is sprake
van een gezonde amateuristische
ambitie. Door een aantal afwezigen was
de trainer genoodzaakt geweest de
nodige aanpassingen in zijn elftal aan te
brengen. Dat belette de gasten niet om
een groot veldoverwicht te creëren dat
door de thuisclub werd bestreden met
een soort zoneverdediging. Slechts
aanvoerder De Heer had een dubbele
taak. Niet alleen was hij verdedigend
actief, ook moest hij de switchende
spitsen Koorevaar en Koolwijk zien de
bereiken. Die echter kregen geen
millimeter ruimte. BSC had grotendeels
het initiatief, maar kreeg nauwelijks
ruimte daar iets mee te doen.

Fysiek

De Polsbroekse verdediging zat er
voortdurend kort op en schuwde ook
niet fysiek (te) sterk in te grijpen.

door Gerard van Hooff

Scheidsrechter Homes toonde zich
aanvankelijk behoorlijk tolerant en
accepteerde op bodychecks gelijkende
schouderduwen. De Benthuizenaren
Van der Linden en Van Leeuwen zochten
hun heil in afstandsschoten die echter
niet tot succes leidden. De beste
BSC-mogelijkheid was halverwege de
eerste helft voor Verhoeff die na een
prima pass van Gramberg vrij voor
doelman Jeroen Both opdook. Met een
uiterste krachstinspanning wist de
doelman echter de openingstreffer te
voorkomen. Daarna werd het spel
slordiger. Door veelvuldig balverlies en te
veel lopen met de bal kwam BSC’68 niet
echt meer voor het doel van de thuisclub
en ontstond er een soort moedeloosheid.
Omdat ook de thuisclub niet bij machte
was om gevaarlijk te worden, gingen de
ploegen met een 0-0 ruststand aan de
thee.

Opluchting voor BSC

Terwijl de weersomstandigheden
verslechterden en de toeschouwers
dekking zochten onder de luifel van het
clubgebouw, deden de bezoekers -met de
draaiende wind tegen- een snelle poging
de zaak te forceren. De arbiter leek iets
minder toegeeflijk te zijn en liet zich wat
meer gelden. Al na 5 minuten kreeg
BSC een schietkans bij de rand van de
zestien. Met veel gevoel schoot Lijon
Korving de bal in de bovenhoek buiten
bereik van Jeroen Both; 0-1. Meteen
werd het een andere wedstrijd.
De bezoekers lieten de bal het werk

doen, combineerden met meer overleg
en ontweken hierdoor de rechtstreekse
duels met de verdedigers van SPV’81.

Geen vuist(je)

Met de Benthuizenaren als de
bovenliggende partij bleef het
grotendeels eenrichtingverkeer. Toch
hadden ze er een strafschop voor nodig
om de wedstrijd volledig in het slot te
gooien, Een overtreding op
Van Leeuwen vond geen genade in de
ogen van de scheidsrechter en van elf
meter was Jeroen Both kansloos op in
inzet van Karsten Etten; 0-2 (70e min).
De thuisclub, waarbij De Heer al eerder
geblesseerd was afgehaakt, bracht nog
wat vers bloed in, maar kon niet het
geringste vuistje maken tegen de onder
leiding van Robin de Bruin soeverein
opererende verdediging van Benthuizen.
Nadat een afstandsschot van Sander
Koolwijk rakelings over de lat was
gescheerd, bepaalde Korving op
aangeven van Splitthof in de 84e
minuut de eindstand op 0-3. Door deze
overwinning is BSC’68 geklommen
naar de tweede plaats en staat nu op
gelijke hoogte met Bergambacht.
De achterstand met koploper Floreant
bedraagt halverwege de competitie
echter wel zeven punten. SPV staat op
een achtste positie met 11 uit 11 en
speelt zaterdag tegen Gouderak dat
evenveel punten heeft verzameld.

MONTFOORT

Gezellig nieuwjaarsfeest
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten
Afgelopen zaterdag 11 januari heeft Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten
een gezellig Nieuwjaarsfeest gevierd. Er waren in totaal zo’n 75 mensen
aanwezig. Alle cliënten en hun kinderen die in 2019 begeleiding kregen en alle
vrijwilligers waren uitgenodigd. En ….wellicht bent u benieuwd en vraagt u zich
terecht af om hoeveel mensen het gaat?
Er zijn bijna vijftig vrijwilligers:
maatschappelijk begeleiders, taalmaatjes,
een budgetcoach, de medewerkers voor
het repareren van laptops, fietsen, de
klusmensen om de huizen te helpen
inrichten en van de GoedGeefSchuur,
het Noodfonds en de Stuurgroep.
Het gaat bij de start van 2020 om
vluchtelingen uit Syrië, Turkije, Rusland,
Eritrea en Soedan. In totaal achttien
volwassenen en zestien kinderen die in
vijf huizen en vijf 1-2-persoonsappartementen wonen. De taakstelling
vanuit de overheid is dat er in 2020 nog
twaalf mensen vanuit een AZC in
Montfoort-Linschoten komen wonen.

Deze mensen krijgen de eerste twee
jaar maatschappelijke en juridische
begeleiding en taalondersteuning van
Vluchtelingenwerk. Zij beschikken over
een voorlopige verblijfstatus.
Zij moeten inburgeringscursussen volgen
en daarnaast ook werken omdat zij een
bijstandsuitkering krijgen van de
Participatiewet.
Via FermWerk krijgen zij een kleine
lening om hun huis in te richten.
Super bedankt voor de organisatie
Yvon Kaay en Ineke Schopenhauer!
Zonder de bijdragen van het Antoniushof
die de locatie ter beschikking stelde,
Djembé trommelaar Nico van Asdonck,
goochelaar Gerrit Vormer, Albert Hein
voor de broodmaaltijd, bloemist Nicole,
Jumbo, de goede doelen pop-up store
van Ike van de Pol en Jolanda Groen,
het Kruidvat, de Hema, giften van
particulieren, het Noodfonds
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten
en VluchtelingenWerk West-Midden was
dit feest niet mogelijk geweest.
Maandag hebben we alle gekregen
spullen aangeboden en veel gezinnen
hebben speelgoed, boeken en huisraad,
die zij goed konden gebruiken
uitgekozen.
Wanneer er vragen zijn of als u
belangstelling heeft om vrijwilligerswerk
te doen neemt u dan contact op met
teamleider Marlies Oudijk,
montfoort@vluchtelingenwerk.nl

Sander Koolwijk met BSC’er Mitchell van der Linden, die even later geblesseerd moest uitvallen.

Clubkampioen
In januari werden de clubkampioenschappen gespeeld van tafeltennisvereniging De Schans uit Montfoort.
In de finale stonden Bert Rademaker en
Arjen van Santen tegenover elkaar.
Bert trok aan het langste eind en mag
zich een jaar lang Clubkampioen
noemen.

Kindervoorstelling

Op zondagmiddag 26 januari is er vanaf 15.00 uur een kindervoorstelling met
Meester Wes. Inmiddels is hij een bekende voor Montfoort. Voor de derde maal
komt hij met een voorstelling naar het zalencentrum St. Joseph.
Mevrouw de Heks is op vakantie en dat
geeft Meester Wes de gelegenheid om
met zijn knuffels de speelkist op te
ruimen. Hij vindt tussen alle spullen een
echte oude Wenspot met een brief erin:
‘De vinder mag drie wensen doen’.
Wat zal Meester Wes met zijn knuffels
nou eens wensen?
Geschikt voor kinderen van 4 tot en met
7 jaar. Kaarten reserveren via:
www.cultureelmontfoort.nl en aan de
zaal voorafgaande aan de voorstelling.

Veel podiumplekken op
Goederaad Judotoernooi

Op zaterdag 19 januari namen tien judoka’s deel aan het 12e Goederaad
Judotoernooi in Bodegraven.
Sportschool Goederaad organiseert het grootste pouletoernooi in Nederland.
Duizend judoka’s verdeeld in poules van 3 tot 6 judoka’s. Dit keer waren er
dertien wedstrijdmatten. Alle judoka’s gingen met medaille naar huis.
Sjors Hendriks was als eerste aan de
beurt, zij won drie van haar vier
wedstrijden en werd knap tweede.
Hierna was het de beurt aan Valerius van
der Haven en Bjorn Boetekees.
Valerius knokte hard en wist één
wedstrijd te winnen, hij werd vierde.
Bjorn kwam met twee andere judoka’s
op een gelijke stand en moesten daarom
nog een onderlinge strijd uitvechten voor
het podium. Bjorn werd knap derde.
Zhen van Mechelen had het zwaar bij de
senioren maar wist drie van zijn vier
wedstrijden te winnen en behaalde
daarmee een mooie tweede plaats.
In het volgende blok kwamen vier
judoka’s op de tatami. Lars Groenewegen
en Amber Mulder -18 moesten er vol
tegenaan maar veroverden beiden een
mooie derde plaats.

Jupiter Dames 4 verstevigen koppositie
Koploper Jupiter Dames 4 streed in een
spannende wedstrijd om de eerste plek in
de volleybalcompetitie.
Afgelopen weekend versterkten ze hun
koppositie met een 3-1 winst van tegen
Bodegraven, de nummer twee.
Met dank aan het publiek dat in groten
getale aanwezig was om de dames aan te
moedigen! Het belooft daardoor een leuk
tweede helft van het seizoen te worden.
Op naar het kampioenschap!

Lars, Amber, Marvin en Boris

De -15 judoka’s Boris Hendriks en
Marvin de Goederen begonnen sterk en
wonnen beide twee wedstrijden in de
poule. Voor Boris betekende dat een
derde plek. Marvin moest nog twee keer
judoën voor plek 2, 3 en 4 in verband
met een gelijke stand. Helaas verloor hij
deze twee wedstrijden waardoor hij
genoegen moest nemen met de vierde
plek.
Aan het einde van de dag kwamen
Ivar van Blijderveen en Lester Bouman
nog op de tatami. Ivar wist één wedstrijd
te winnen van de vier en werd daardoor
vierde. Lester was opdreef en won knap
twee partijen, hij wist hiermee de tweede
plek veilig te stellen. Al met al een goede
start van het nieuwe jaar.
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BAANT VOOR U DE WEG ....

Word jij onze nieuwe collega?

Switch naar het
echte werk!
Ruim baan voor nieuwe collega’s!
• Technisch Specialist

Vizier Accountants is op zoek naar een:

Assistent Accountant
Je werkzaamheden bestaan uit:

Wij bieden:

• Jaarrekeningen samenstellen

• Afwisselende functie met ruimte
voor persoonlijke ontwikkeling

• Fiscale aangiften verzorgen
• Veelvuldig in contact staan
met klanten
• Ontwikkelingen signaleren
op grond van de cijfers

• Operationeel Medewerker
Bel met Denise 06-53780664 voor een afspraak en informatie
of kijk op www.klimarent.eu of www.switchnaarhetechtewerk.com.
Klimarent, voor onze klanten zijn wij de rots in de branding. Is het te warm, leveren
wij binnen circa 4 uur een airco; Te koud: in no time staat er een heater; Te nat:
al snel staat er een ontvochtiger; Te droog: na een belletje is een bevochtiger
onderweg. Oftewel: service en snelheid is ons motto! Wij maken dagelijks onze
klanten blij door het plaatsen van klimaatoplossingen op maat. In Oudewater is
een gemoedelijk kantoor met erachter een grote werkplaats. Met circa 25 collega’s
beleef je bij Klimarent never a dull moment.

Wij zoeken iemand die:
• In teamverband kan werken

• Aandacht voor balans werk-privé
Voor meer informatie kan je
bellen met Peter de Wit,
06-52008628 of je CV sturen naar
info@vizier-accountants.nl

• Accuraat is
• Communicatief vaardig is
In 2020 gaan we verhuizen
naar Oudewater

klimarent.eu
000kli Personeel_IJsselbode 130x215.indd 1

• Aantrekkelijk salaris

accountants

WWW.VIZIER-ACCOUNTANTS.NL

16/01/2020 10:10

→ BEDANKT DAT JULLIE
ER WAREN OP ONZE
OPEN AVONDEN
EN OPEN DAG!
We lieten jullie met plezier onze school ervaren, zoals:
→
→
→
→
→

de 7 beroepsrichtingen van ons vmbo
inclusief de nieuwe profielen Mobiliteit & Transport en Bouwen, Wonen & Interieur
de 6-jarige mavo/havo-route en mavoXL
de uitdagende havo en verrijkt atheneum & gymnasium
de Kalsbeek Voetbal Academie

Nog meer ontdekken?

www.kalsbeek.nl

Heb je nog vragen? Mail of app ons!

info@kalsbeek.nl / 06-59958210

Kalsbeek College
Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo/havo-route, MavoXL en Vmbo
Locatie Schilderspark en locatie Bredius, Woerden
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FC OUDEWATER - NIEUWKOOP
BALSPONSOREN: BAKKERIJ HET STOEPJE / VISHANDEL RENE VAN DE MHEEN
TRANSPORT
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25 JAAR
Ma t/m Za van
Blankestijn 07:00
tot 22:00
Zondag van
Oudewater 12:00
tot 18:00

UMIA

Jumbo_adv_FCOudewater.indd 1

TOM BODE FOTOGRAAF

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W. · CULTUURTECHNIEK · MACHINEVERHUUR
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Schimmel_Adv_kopLogo.indd 1
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UW MAAT IN AFVAL

creatieve BOX
Van Dam
LIGH lichtconcepten LIGH Autobedrijf
Wij doen alles voor uw auto
BOX

R. de Jong v.o.f. TING
Schoonmaakservice
Adv-t.n.v. de IJsselbode.indd 2
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R. de Jong v.o.f.

Schoonmaakservice

creatieve lichtconcepten

HOOFDSPONSOR

TING

15-09-16 13:38

creatieve lichtconcepten

www.fcoudewater.nl

HOOFDSPONSOR JEUGD

13x Sponsors_FC Oudewater 2019-2020.indd 1

Minkema College
Jouw toekomst vraagt erom
Kom naar de open dag
25 januari 2020 09.00 – 14.00 uur

Steinhagenseweg 3a, Woerden
beroepsgericht (b/k)
mavo/havo

Minkemalaan 1, Woerden
havo
atheneum
gymnasium

Meer info
Minkema.nl/open-dag

15-01-20 15:05

“Ik word de uitvinder
van de eerste woning
op de maan”

