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Carnaval in Knopengein en Uivergein
Vrijwilligers De Loete in het zonnetje gezet
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Topavond voor SVO in Utrecht

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

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

Gevulde hartenkoeken voor stichting Hartekind
Een bekend gezicht in Oudewater;
Zeger Heek. Elke woensdag staat hij
met zijn broodkraam op de weekmarkt.
Ruim twee jaar geleden is zijn
prachtige zoon Boaz geboren,
met een aangeboren hartafwijking.
Om geld op te halen voor onderzoek
naar aangeboren hartafwijkingen bij
kinderen, verkocht Zeger in de week
van Valentijn gevulde hartenkoeken
op de markt.
Het eerste levensjaar van Boaz stond in
het teken van ziekenhuizen en operaties.
Boaz was nog maar negen dagen oud
toen hij zijn eerste openhartoperatie
onderging. Er zouden nog velen volgen.
Nu Boaz stabiel is willen Zeger en zijn
vrouw Marjan zich inzetten voor stichting
Hartekind. In de Hartekindweek van
12 tot en met 19 februari verkochten ze
ruim 4.000 hartenkoeken, waarvan een

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

door Ellen van Leeuwen

deel in Oudewater. In het Wilhelmina
Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht
werden op Valentijnsdag Hartekindrozen
verkocht. De rozen zijn geleverd door eveneens bekend gezicht - bloemenverkoper Bas van Greuningen. Deze acties
samen leverden 2303,75 euro op.
Stichting Hartekind financiert onderzoek
naar aangeboren hartafwijkingen en alle
mogelijke complicaties om daarmee
kinderen met een hartafwijking een zo
normaal en gezond mogelijk leven te
kunnen bieden. Boaz is voor zijn leven
hartpatiënt en zal in de toekomst nog
vaker geopereerd moeten worden.
Onderzoek maakt onder andere mogelijk
dat hij ook door katheterisatie geopereerd
kan worden. Een hartkatheterisatie is veel

Bakker Zeger Heek, Bloemist Bas van Greuningen en Leonie Hoogendoorn.

specialist in
agrarisch recht
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

minder ingrijpend en risicovol dan een
openhartoperatie.
In Oudewater hielpen Connie de Jong en
Leonie Hogendoorn de Hartekindactie
op touw te zetten. Daarnaast verkochten
ze hartenkoeken in het WKZ, waar
Leonie werkt als teamleider op de kinder
intensive care. Zij is daardoor vaak
betrokken bij de zorg van Boaz.

Boaz Heek

Woensdag 20 maart:

door Otto Beaujon

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen
Op woensdag 20 maart aanstaande mag u twee keer stemmen:
voor de provinciale staten, en voor het bestuur van het hoogheemraadschap
(Stichtse Rijnlanden). Heel wat lezers van de IJsselbode staan op één van
beide kieslijsten. Sommige personen zijn zelfs kandidaat zowel voor de
provinciale staten als ook voor het hoogheemraadschap.

Kijk even mee: Kandidaten voor de
statenverkiezingen bij ons vandaan zijn:
Paul de Jonge (uit Linschoten),
oud- fractieleider van D66 in de
Montfoortse gemeenteraad en
Ronald Gabriëls, forumlid namens D66

in de gemeenteraad van Oudewater,
op resp. de 46e en 47e plaats van de
kieslijst van D66.
Namens het CDA: Ad de Regt,
oud-wethouder van Oudewater op plaats
12, Jan Vlaar (CDA), oud-wethouder van

Montfoort op plaats 32 en Claudia de
Wit, gemeenteraadslid in Montfoort op
plaats 47 en Karla Peijs, oud-minister
van verkeer (woont tegenwoordig in
Harmelen) op de 50e plaats als
lijstduwer.

vervolg op pagina 3
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De recreatiekrant is een bewaarkrant tot eind december 2019.
U kunt uw evenement (welke plaatsvindt tussen 1 mei en 31 oktober)
uiterlijk tot en met vrijdag 29 maart insturen naar
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Recreatiekrant 2019

om te worden opgenomen in de evenementenkalender.
De Recreatiekrant verschijnt huis aan huis in de gemeenten
Krimpenerwaard, Lopik, Montfoort en Oudewater.
Verder wordt de Recreatiekrant gedurende het gehele seizoen
als meeneem- en bewaarkrant neergelegd bij o.a.
de diverse TIP-kantoren, musea, campings
en bij een groot aantal verspreidingspunten
rondom de IJssel.
Oplage: 50.000 ex.

voor de streek tussen IJssel en Lek
Door opnieuw vele positieve reacties op de Recreatiekrant van
vorig jaar is besloten te werken aan een nieuwe uitgave.
De Recreatiekrant 2019 zal vanaf medio april te verkrijgen zijn
bij veel verspreidingspunten in Het Groene Hart.
Doel van de recreatiekrant is het bevorderen van toerisme en recreatie rondom de IJssel,
in het midden van ‘Het Groene Hart’, van IJsselstein, via Montfoort, Oudewater
en Gouda, tot aan Krimpen aan den IJssel en van Woerden tot Schoonhoven.
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De recreatiekrant is bedoeld voor toeristen, dagjesmensen, fietsers en wandelaars,
die werkelijk overal vandaan blijken te komen. Maar natuurlijk ook voor de
bewoners van ‘Het Groene Hart’ zelf, het verspreidingsgebied van De IJsselbode,
‘De IJsselstreek’, zodat men wordt geattendeerd op de schoonheid, de gezelligheid
van de diverse kernen, waaronder de ‘magie’ van Oudewater, en de rust in het
groene hart, zowel op doordeweekse dagen, gewone weekenden als op bijzondere
dagen zoals vermeld in de Evenementenkalender.

recreatiekrant@ijsselbode.nl
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tiP Oudewater
al meer dan 5 jaar
Het tiP-Oudewater is
en inwoners van Oudewater.
een begrip voor bezoekers
verkennen,
Wilt u Oudewater en omgeving
een ....tip!
ons tiP-kantoor zeker
dan is een bezoek aan

IJsselstadje en voor de
In het bijzonder fraaie
TIP Oudewater een
omliggende plaatsen is
laten onderdompelen
begrip voor wie zich wil
van dit pittoreske stadje
in de historische sferen
natuur in de
en van de rust en de prachtige
omgeving wil genieten.
online beschikbaar is
Naast alle informatie die fysiek
een
ook
via onze site, blijft
schakel om al
informatiepunt een belangrijke te voorzien.
informatie
onze bezoekers van

ervaar Oudewater
omgeving

en
midden in het fraaie
TIP Oudewater vindt u
Met maar liefst 141
centrum van het stadje.
de grootste
monumenten heeft Oudewater
van het Groene Hart!
monumentendichtheid
10 hangt de vlag uit
Bij Leeuweringerstraat
zal een van de
als TIP geopend is. Daar
vertellen wat er
medewerksters u enthousiast valt in Oudewater
allemaal te zien en te beleven
en omgeving.
heeft ons stadje
Voor een dagje Oudewater wilt u ook de
meer dan genoeg te bieden,
dan behoort overnachten
omgeving verkennen, of hotel Abrona tot de
in een van de vele B&B’s
mogelijkheden.

Groepsarrangementen
en -activiteiten

te vinden over
Op de website is veel informatie
groepsarrangementen.
diverse, uiteenlopende
zelfs helemaal naar
Deze arrangementen kunnen
d.
uw wensen worden samengestel
TIP Oudewater een aantal
Maandelijks organiseert
een torenbeklimming,
vaste activiteiten zoals
ek. Wilt u alleen
stadswandeling of stadhuisbezo één van deze
vriendenclub
of
met uw familie
dan is dat natuurlijk
activiteiten ondernemen
ook de mogelijkheid
daarnaast
bestaat
Er
mogelijk.
activiteiten te integreren
één of meerdere van deze
medewerksters van TIP
in een arrangement. De iedereen van de juiste
Oudewater willen graag reservering van een
de
informatie voorzien en
verzorgen. Kom langs,
compleet arrangement
wordt op uw wensen
mail of bel even en alles
afgestemd en voor u verzorgd.

in time

Lost
de interactieve stadstoer
Bij TIP Oudewater is ook een IPad speel je dit spel
‘Lost in time’ te huur. Op
van Oudewater loopt.
terwijl je door de straten
dit spel overtuigend de
in
Freek de Jonge speelt in
stap voor stap begeleidt
professor die de speler
andere hoofdpersoon,
het reizen in de tijd. Een

probeert de
de jonge hacker Thijmen, De IPad werkt als
geschiedenis te veranderen. zie je steeds waar
een TomTom: op het scherm
plek of
je bent en naar welke historische
Het is een
tijdpoort je toe moet lopen. van 9 tot 14 jaar,
spannend spel voor kinderen
ouders.
maar zeker ook voor hun
2 tot 3 uur, maar er is
Het spel duurt ongeveer
zetten tijdens
ruimte om hem stop te
je.
bijvoorbeeld een terrasbezoek

Walkantoor Grachtenvaert
voor

het walkantoor
Het TIP-kantoor is ook
het seizoen maakt
de ‘Grachtenvaert’. In
tijden stadsrondvaarten,
‘De Geelbuik’ op vaste
gids de passagiers
waarbij een deskundige
weet te vertellen.
allerlei wetenswaardigheden
reservering en kaartjes
Voor informatie, plaats
of kom langs
kijk op de site van de Geelbuik
op het TIP-kantoor.

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor
van 1 april t/m 31 oktober10.00-16.00 uur;
dinsdag t/m zaterdag van
uur.
op zondag van 11.00 -16.00ter.net
0348-561628 - tip@oudewa

Y www.oudewater.net

INFO: www.ijsselbode.nl

@

recreatiekrant@ijsselbode.nl
Voor redactionele artikelen:

Jacques Zanen,
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0348-561818
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Noorder-Kerkstraat 4
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www.ijsselbode.nl
De IJsselbode verschijnt op
dinsdag huis-aan-huis in
Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht,
Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug,
Linschoten, Montfoort, Oudewater,
Papekop, Polsbroek, Snelrewaard,
Vlist en Waarder.
Oplage 15.000 ex.
Inzending advertenties
Vrijdag vóór 14.00 uur
E-mail: advertentie@ijsselbode.nl
Advertentietarieven
Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Nancy Zwaal, 06-53366397
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Elly van der Neut, 0348-471511
Sport
Herman van Heusden, 06-10262519

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

-

Lenteconcert met Requiem
van Brahms in Oudewater
Op zondag 10 maart klinkt in de
sfeervolle Sint Franciscuskerk in
Oudewater een Lenteconcert.
Te horen is ‘Ein deutsches Requiem’
van Brahms, uitgevoerd door het
Studentenkoor Amsterdam en het
UvA-symfonieorkest J.Pzn Sweelinck.
Het Requiem wordt voorafgegaan
door Silouan’s Song van Arvo Pärt.
De organisatie is in handen van twee
Rotaryclubs uit het Groene Hart
(Woerden Oude Rijn en Oudewater).
Eerder voerde het Studentenkoor
Amsterdam voor een enthousiast publiek
in de Sint Franciscuskerk onder meer de
Matthäus en later de Johannes Passion
uit. Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Volle kracht

Het Requiem van Brahms komt in de
Sint Franciscuskerk in volle kracht
binnen. Het wordt uitgevoerd door het
tachtig man/vrouw sterke Studentenkoor
Amsterdam en de ongeveer 70 musici
van symfonieorkest J.Pzn Sweelinck.
Twee uitstekende solisten, Charlotte
Houberg en Rick Zwart, zingen de
solopartijen. Dirigent Servaas Schreuders
heeft als vanouds de leiding.

KERKDIENSTEN
HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 3: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A. Stijf

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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 3: 09.30 uur Ds. G.H. Vlijm

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 3: 10.00 uur Pien van der Hoff
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 3: 09.30 uur Ds. A. Simons
17.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 3: 10.00 uur Ds. M. Meiring
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 3: 10.00 uur Pastor Bernard Höfte

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 3: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 3: 10.00 uur Ds. E.R.V. Schuddebeurs
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Vr 1: 19.00 uur Wulverhorst
Za 2: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 3: 10.00 uur Carnavalsviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 3: 10.00 uur Hoite Slagter
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 3: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 3: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. S.J. Verheij

De Sint Franciscuskerk in Oudewater is
een kerk met een bijzonder interieur.
De mooie akoestiek zorgt ervoor dat de
uitvoeringen van het Studentenkoor
Amsterdam er altijd uitstekend tot hun
recht komen. Het concert start om
14.30 uur; kerk open vanaf 14.00 uur.
Een toegangskaartje kost e 32,50
(inclusief een pauzedrankje en goodie bag).
Parkeren kan vlakbij de kerk en is gratis.

Groene Hart

Het Studentenkoor Amsterdam wordt
door z’n talloze fans gezien als het meest
energieke en enthousiaste studentenkoor
van Amsterdam en omstreken.
Per seizoen voert het SKA meestal drie
projecten uit. Het koor heeft een heel
gevarieerd repertoire. Zo voerden de
jonge zangers en zangeressen de
afgelopen jaren onder andere Mozarts
Mis in c-klein en de passies van Bach uit.
Ze doen dat vooral in Amsterdam en
omgeving. De Rotaryclubs Oudewater
en Woerden Oude Rijn stellen het
Studentenkoor graag in de gelegenheid
hun mooie muziek ook in het Groene
Hart ten gehore te brengen.
De eventuele meeropbrengst van dit
concert in Oudewater gaat naar een
(nog te kiezen) goed jongerendoel in het
Groene Hart.
Kaartjes voor dit Lenteconcert zijn te
bestellen via leden van de Rotaryclubs
Oudewater en Woerden Oude Rijn,
of via het mailadres
brahmslenteconcert2019@gmail.com.

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

zoon van Bart Knuijt en
Shannon van der Horst
broertje van Ryder
Ambachtsdreef 3
3421 VM Oudewater
Op zaterdag 16 februari 2019
FEM Veralie
dochter van Jos en
Tanja Rhijnsburger
zusje van Tes
Schagen 44
3461 GL Linschoten
Op zondag 17 februari 2019
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7

Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts
is in verband met vakantie gesloten
van maandag 18 t/m vrijdag 22 maart
Waarnemers uitsluitend voor spoedgevallen:
voor de letters A t/m M:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
voor de letters N t/m Z:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
De praktijkondersteuner is wel aanwezig.
De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.

OPEN OCHTEND HOSPICE WOERDEN

Op zaterdag 2 maart is er van 10.00 tot 12.00 uur een open ochtend bij
hospice De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14 te Woerden. Iedereen die
belangstelling heeft voor het vrijwilligerswerk in het hospice en/of bij
terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die zich wil laten informeren
over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig. Meer info zie www.demantelmeeuw.nl

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

OUDEWATER

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

OUDEWATER

Repair Café in Grand Café Concordia.
Iedereen is van harte welkom om tussen 13.30 en
16.00 uur met kapotte spullen of vragen te komen,
om die ter plaatse, samen met vrijwillige reparateurs
weer in orde te maken

HAASTRECHT

VRIJDAG
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Internationale Vrouwendag bij de Vrouwen van Nu,
regio 5. Vanaf 09.30 tot 16.00 uur is er een
bijeenkomst voor Vrouwen van Nu Krimpenerwaard
en Oudewater en andere geïnteresseerden in
zalencentrum de Waard te Bergambacht.
Deze dag zal in het teken staan van bewegen,
gezondheid en muziek en er vindt een verkiezing van
‘de Verschilmaker’ plaats. Aanmelden hiervoor kan
bij Ineke Bode, tel. 06-29333358

REGIO

Pubquiz. Vanaf 21.00 uur in Grand Café Concordia*.
Twintig teams van 3 tot 5 deelnemers strijden om
smakelijke en vermakelijke beloningen.
Alleen met een groepsticket kun je meedoen!
Je kunt jezelf of je team opgegeven via de site.

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

OUDEWATER

Klaverjastoernooi. Vanaf 09.30 uur in sportcafé
De Touwslag; Touwslag 3. Vanaf 10.00 uur worden
er zeven ronden gekaart bij klaverjasclub HABO.
Tevens is er een tombola. Aanmelden bij
T. Schuurman, tel. 06-28315270/ 010-4954210
of bij Y. Scheurwater 06-18033418.

OUDEWATER

Verkiezingsdebat Provinciale Statenverkiezingen.
Vanaf 13.00 tot 15.30 uur in het Muziekhuis,
Kapellestraat 39.
Belangrijke thema’s zijn woningbouw,
energietransitie, bereikbaarheid en werken.

OUDEWATER

U2-theatershow door U22.
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*.
U22 (ook wel U2two) is in zowel uiterlijk als geluid
een kloon van de Ierse rockband U2. Wil je een
U2-coverband waarbij je aan je eigen ogen en oren
gaat twijfelen? Dan moet je gewoon in Nederland
zijn! Met miljoenen views op YouTube, waarbij menig
U2-fan twijfelt of het niet Bono zelf is die daar zingt,
is U22 wereldwijd bekend.

HAASTRECHT

ZONDAG

10
10

Polderwandelingen: VI, Schansbos-route
(let op: 2e zondag van de maand).
Vertrek om 11.00 uur vanaf het IJsselplein.
Tijdsduur ± 2,5 uur. Voor meer info of aanmelden kun
je bellen naar 06-52244602 of 06-12650009.

MONTFOORT

Muzikaal optreden Klezmerband Nigun.
Muziekmiddag bij Cultureel Montfoort
van 15.00 tot 17.00 uur in het St. Joseph.
Klezmermuziek is ontstaan in Oost Europa.
Klezmer betekent ‘instrument dat zingt’.
De muziek klinkt vaak heel vrolijk en uitbundig.
Kaarten: www.cultureelmontfoort.nl

MONTFOORT

ZONDAG

10

Kloosterconcert Filomena Women’s Choir.
Vanaf 15.00 uur in de St. Gabriëlkerk van het
Passionistenklooster, Provinciale weg 62.
Stuk voor stuk zangeressen met jarenlange ervaring
in koor- en solozang en zangtechniek. Met het
concert duikt Filomena in de 19e eeuw en onderzoekt
het een aantal pareltjes uit de klassieke koormuziek
van die eeuw, speciaal geschreven voor vrouwenkoor.
Kaartverkoop en info: www.haastrechtsekring.nl
en www.cultuur-oudewater.nl

10

HAASTRECHT

Live op zondag: The Oldtimers.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*.
Liefhebbers kunnen weer genieten van de
vertolkingen door deze Oudewaterse formatie van
topsongs van onder andere The Beatles, The Stones
en Creedence Clearwater Revival.

HAASTRECHT

DOMIEN

zoon van Willem en Esther Blokland
broertje van Willem
Tentweg 127
2821 AD Stolwijk
Op donderdag 21 februari 2019
MICK Willem
zoon van Jeroen en Nienke de Jong
broertje van Maas
Julianalaan 113
2851 XJ Haastrecht

HAASTRECHT

DONDERDAG

DEX

zoon van Jim en Cristel Sluijs
Heemraadsingel 10
3421 VG Oudewater
Op zondag 17 februari 2019
LYNN Saskia
dochter van Leander Blok
en Nicole van Vliet
Papekopperstraatweg 6
3464 HL Papekop
Op woensdag 20 februari 2019

Digitaal inloopuur. Van 10.00 tot 11.30 uur in
Amaliahof en Hof van Stein. Voor uw vragen over
mobiele telefoon, tablet of laptop kunt u bij de
aanwezige vrijwilliger aankloppen.
Geen kosten en geen afspraak nodig!

WOENSDAG

Op dinsdag 12 februari 2019

VINCE

Maart

DINSDAG

12
12

DRUKKERIJ

Spelletjesmiddag Vrouwen van Nu.
Vanaf 14.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2.
Spellenmiddag met mooie prijzen mede mogelijk
gemaakt door de Maatschappelijk Instelling
Roosendaal.

OUDEWATER

Open repetitie Theaterkoor Marcello.
Wil je graag lekker zingen met een vleugje theater in
een klein, gemengd, enthousiast en gezellig koor?
Meld je aan om mee te doen met de open repetitie.
Stuur voor uiterlijk 5 maart een berichtje naar
verenigingtheaterkoormarcello@gmail.com.
Het koor zoekt voornamelijk tenoren en bassen!
Meer info: www.theaterkoormarcello.nl

MONTFOORT

WOENSDAG
Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

13

Info-avond ‘Energiezuinig maken van je woning’ bij
Platform Duurzaam Montfoort. ‘Isoleren, de eerste
stap’ vanaf 19.30 uur in Sint Joseph. Toegang is gratis.
Meer info op www.duurzaammontfoort.nl.

MONTFOORT

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van
Theater Concordia kunt u terecht op www.concordia.nl
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Welke gezellige dame
wil regelmatig wandelen
met dame in een rolstoel.
Inlichtingen: Futurahuis Oudewater,
06-12734693

Zing je ook mee
tijdens de aubade
op Koningsdag?

Grenen& India-meubelen

Ik ben even
zorgeloos aan
het genieten!

Kinderkoor
Vocal Kids 6-10 jaar

Industrieel
Verlichting
DEKleingoed
IJSSELBODE

ella@metella.nl

3421 TX Oudewater
0348-760100

www.metella.nl

www.vlistbrocante.com

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

-----------------------DE IJSSELBODE

Peuter muziek 2-4 jaar

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN!

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

0348-563004
OUDEWATER

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

In de week van 22 t/m 27 april organiseren
de 'Vrienden van het Hospice Oudewater'
een huis aan huis collecte in de gehele gemeente.
De opbrengst komt helemaal ten goede aan het Hospice.
Voor de veertig collectebussen
kunnen we nog een aantal
collectanten gebruiken. Aanmelden
kan: informatie@hospiceoudewater.nl

Joop van Vliet B.V.

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
ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

PALLETWIJN
VAN DE MAAND

www.ijsselbode.nl

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

Mark Luuring
Schilders

*VAN 9
VOOR

,95

7

PAPEKOP - OUDEWATER
M 06-22971402

,25

T 0348-564143

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar

ALLEEN IN
MAART. OP=OP

en hoofdzakelijk particulier bewoond

• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

* Zolang de voorraad strekt,
alleen bij aankoop in onze winkel.
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

De IJsselbode wordt ook
online gespeld

Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!

MUSCADET
SEVRE ET MAINE

Deze elegante,
frisse, zilte
schoonheid uit
de Loire is de
ideale wijn
bij schelp- en
schaaldieren.

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

Dit voorjaar het buitenschilderwerk
van uw woning regelen?

DOMAINE
DES HAUTES COTTIÈRES

TASVELD 22, 3417 XS MONTFOORT | 0348 - 47 47 22

Collectanten gevraagd voor Hospice Oudewater

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Laat te
e
d lean
m arn!
kome

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

muziekhuisoudewater.nl
VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

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.

BrocAnte

en nog veel meer…
DAAR GA
JE VOOR ZITTEN!
Populierenweg 31 A

Duur: 7 lessen . Prijs: € 7,00 (€ 1,00 per les)
Start: 4 maart

Duur: 7 lessen . Prijs: € 70,00
Start: 9 maart

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

06-36201682

Maandag 15.15-16.15 uur

Zaterdag 09.00-9.45 uur

prikbord

Antiek

Ella Breij

Professional Organizer

Bezoek ook onze webshop

GRANDIVINI.NL

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

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

vervolg van de voorpagina
Mariëtte Pennarts, momenteel nog
gedeputeerde, is eveneens lijstduwer,
maar dan voor Groen Links.
Voor de PvdA is oud-wethouder
Marieke Lejeune van Montfoort
kandidaat (op plaats 5). Voor de Christen
Unie zijn Vincent Bos, gemeenteraadslid
in Oudewater op plaats 17 en Bas Lont,
wethouder in Oudewater, op plaats 25
kandidaat.

Voor de SGP zijn Jan Broere, gemeenteraadslid in Oudewater op plaats 14, en
Koos van der Wind (op plaats 16)
kandidaat.

Oud-politici

Het lijkt wel een carroussel van
oud-politici, en dat is het natuurlijk ook
wel een beetje. Het is niet alleen een
plek waar je je als bestuurder verdienstelijk kunt maken, maar er zit ook een

leuke vergoeding aan vast als je gekozen
wordt. Dat brengt ook voor het waterschapsbestuur heel wat lezers van de
IJsselbode op de been. Zie maar:
Pauline Goedvolk uit Linschoten staat als
21e op de kieslijst van Water Natuurlijk
(Lijst 1). Paul de Jonge is ook voor het
waterschap kandidaat. Ben van Winden
(gemeenteraadslid in Oudewater) staat als
4e op de kieslijst van de VVD voor het
waterschap. Voor het CDA staat

Jan Vinkenburg uit Linschoten op de
11e plaats, de eerder genoemde Ad de
Regt op de 13e plaats en buurman Jan
Baars uit Papekop op de 25e. Eymert
Verkaik (gemeenteraadslid voor
Montfoort) is lijsttrekker voor de partij
Waterschap@inwonersbelangen. Korrie
Borst uit Linschoten staat voor dezelfde
partij op plaats 8, Wim Boer uit
Linschoten op plaats 11 en Leontien
Verkaik (Montfoort) op plaats 14.

Voor de Christen Unie staat
Marja Benders (Oudewater) op plaats
9 van de kandidatenlijst, Jan Meijer uit
Montfoort op de 16e plaats, Bas Lont op
plaats 20 en Arie Kool (gemeenteraadslid
in Montfoort op de 22e plaats.
Jan Broere staat 8e op de kandidatenlijst
van de SGP voor het waterschap.
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OUDEWATER

Dierenpraat met …

Zilveren Stadspanning voor
drie EHBO vrijwilligers
Tijdens een feestelijke bijeenkomst
van de EHBO vereniging Oudewater
op donderdagavond 21 februari 2019
kwam burgemeester Pieter Verhoeve
met wethouder Walther Kok de
zilveren stadspenning van de
Gemeente Oudewater uitreiken aan
drie vrijwilligers van de vereniging.
Mevrouw Eelke Dekens-Wamelink is ruim
45 jaar lid van de vereniging en secretaris.
De heer Wim van Doorn is ook ruim
45 jaar lid van de vereniging, bestuurslid
en verbandmeester.
De heer Bertus van Dam is 40 jaar lid van
de vereniging, bestuurslid en LOTUS .

Een mooie waardering van de Gemeente
Oudewater voor hun trouwe inzet voor
de Oudewaterse gemeenschap.
Eerder op de avond werden de heer
Bertus van Dam wegens zijn 40 jarig
jubileum en de heer Wim Lakerveld,
voormalig kaderinstructeur al in het
zonnetje gezet door de vereniging.
Zij ontvingen een persoonlijk kunstwerk
en een mooi boeket van het bestuur als
waardering voor hun inzet voor de
EHBO vereniging Oudewater.
Mevrouw Dekens en de heer Van Doorn
waren al op een eerder moment door het
bestuur gehuldigd.

Jurriaan

Fauna Column #3

26 FEBRUARI 2019

Deze Dierenpraat-column is een
maandelijkse rubriek waarbij wij als
Discus Fauna Plaza tips en advies
geven over actuele zaken omtrent
het huisdier.

Gezonde dieren op het erf en in de wei,
Discus Fauna Plaza is erbij
Het uitgangspunt is altijd: wat eet het dier in zijn natuurlijke
omgeving. Bij het samenstellen van de voeders wordt hier
rekening mee gehouden, alsmede met de behoefte van de
dieren in de verschillende ontwikkelingsstadia.
De voedingseisen voor jonge dieren wijken af van die van
volwassen dieren en de voederopname is niet alleen
afhankelijk van ras en leeftijd, maar vooral van de grootte
en het gewicht van de dieren.
Vanuit deze gedachte heeft Fauna Plaza
speciaalvoeders van eerste klas grondstoffen ontwikkeld, die aan de behoefte
aan vitaminen, mineralen en sporenelementen kunnen voldoen en helpen
om de periode van snelle groei goed
door te komen.
Bijvoorbeeld: jonge konijntjes en
kuikens bouwen, net als andere jonge
dieren, weerstand op tegen allerlei
ziektekiemen, zoals darmparasieten.
Door kruidenextracten aan de opfokproducten van Fauna Plaza toe te
voegen wordt de gezondheid van het
darmstelsel op een natuurlijke manier

ondersteund (bijvoorbeeld Oregano =
Antibacteriële werking, tegen diarree
en krampen, eetlustopwekkend).
Hierdoor kunnen jonge dieren uitgroeien
tot gezonde en vitale volwassen dieren
die net iets meer presteren en daarnaast
goed gezond blijven.
Fauna Plaza biedt een breed assortiment
van kwalitatief hoogwaardige voeders
voor hobby- en gezelschapsdieren.
In de afgelopen jaren hebben vele
hobbyisten, maar zeker ook de meer
beroepsmatige gebruikers zoals
kinderboerderijen, kwekers en fokkers,
met voeders van Fauna Plaza de beste

resultaten bereikt met hun dieren.
Kom gerust langs voor voedingsadvies
op maat!

Discus Fauna Plaza
Wilgenweg 19
3421 TV Oudewater
info@faunaplaza.nl www.faunaplaza.nl

Seniorenkoor Oudewater
Sinds de sluiting van woonzorgcentrum De Schuylenburcht in 2018
repeteert het Schuylenburchtkoor in
De Wulverhorst. Bij een nieuwe
locatie, hoort een nieuwe naam.
Na een stemming onder de koorleden
is het koor omgedoopt tot
Seniorenkoor Oudewater.
Elke maandagmiddag zingen zo’n
veertig koorleden onder de bezielende
leiding van Peter den Hertog. Hoewel er
wel eens een lid ziek is zijn de meeste
leden heel trouw. Gezelligheid, dat is
waar het om draait bij Seniorenkoor
Oudewater. Volgens Peter is het elke
maandagmiddag een feestje in de
Tuinzaal. In het repertoire een keur aan
Christelijke liederen en sinds er
gezongen wordt in De Wulverhorst
worden er ook steeds meer vrolijke
liederen aan de zangmap toegevoegd.
Het koor treedt met enige regelmaat op.
Met kerst in de kerk en uiteraard een
paar keer per jaar in De Wulverhorst.
Ook wordt het koor nog wel eens
gevraagd te zingen op een afscheids-

door Ellen van Leeuwen

dienst van één van de leden. Want dat
er koorleden overlijden is, gezien de
hoge leeftijden, onvermijdelijk.
Omdat er nu ook bewoners van
De Wulverhorst én mensen van buitenaf
meezingen vonden Peter en zijn
assistent Adriana Hagoort dat het tijd
was voor een nieuwe naam.
Alle koorleden mochten een naam
inleveren. De meest voorkomende naam
werd als nieuwe naam gekozen worden.
Er was nog een flink aantal mensen die
graag de naam Schuylenburchtkoor
wilden behouden. Met een nipte
meerderheid heeft de naam
Seniorenkoor Oudewater gewonnen.
Het koor is met spoed op zoek naar een
nieuwe pianist. Voelt u zich geroepen
om elke maandagmiddag en zo nu en
dan bij een optreden het koor op de
piano te begeleiden? U kunt een mail
sturen naar peterdenhertog@planet.nl of
Peter bellen op 06-40587307.

OnderNamen:
nieuwe uitgever
Het tijdschrift OnderNamen, de glossy
van het bedrijfsleven in onze regio
(Woerden/Lopikerwaard) en vier
andere edities in de provincie Utrecht,
heeft een andere uitgever gekregen.
ONMedia BV is overgenomen door
Rosanne Bader, eigenaresse van
communicatiebureau Mind Your Own
Business (MYOB ).
Haar communicatiebureau en de
uitgeverij van OnderNamen blijven
afzonderlijk voortbestaan.
OnderNamen wordt gratis aangeboden
aan ondernemers in de regio, het belicht
succesvolle bedrijven en zorgt voor het
'ons kent ons' onder zakenmensen.
De overdracht (waarbij OnderNamen
Utrecht uitgever Nick van Baaren
mede-aandeelhouder werd) vond plaats
op maandag18 februari jl. en is met
terugwerkende kracht ingegaan op
1 januari jl.

Danny Rietveld draagt zijn ‘kindje’ over
aan de nieuwe uitgever Rosanne Bader.

KPJ Sjoud laat publiek lachen
Afgelopen weekend speelde de
toneelclub van KPJ Sjoud twee
avonden in De Klepper. Met het stuk
'Kaviaar met Smeerkaas' kregen ze
het publiek aan het lachen.
Een heerlijk avondje vermaak.
De asociale familie Stomp krijgt tijdelijk
nieuwe buren; de familie De Prael van
Goudenjagt. De families zijn - zacht
gezegd - uitersten van elkaar. Vader
Stomp drinkt graag een biertje - er is
paniek in de tent als hij z'n bieropener
niet kan vinden, terwijl vader De Prael
van Goudenjagt liever een cocktail drinkt.
De familie De Prael van Goudenjagt
heeft miljoenen op de bank. De familie
Stomp krijgt een uitkering, dochterlief
verdient bij als illegale prostitué en zoon
behoort tot het inbrekersgilde.
Niet verrassend dat de nieuwe situatie
leidt tot doldwaze taferelen, waar de
politie met regelmaat aan te pas komt.
Tot overmaat van ramp vinden Elisianne
De Prael van Goudenjagt en Ronny
Stomp de liefde bij elkaar. Wanneer
Elisianne besluit bij de familie Stomp te
gaan wonen, zijn de rapen gaar. Moeder
walgt van de nieuwe situatie en wil niets
meer met de onaangepaste familie én
haar dochter te maken hebben.
De familie Stomp is ver beneneden haar
stand. Maar is haar familie wel zo netjes
als het op het eerste gezicht lijkt?
Na een snode plannetje van de postbode
en de politie worden beide families in de
boeien geslagen. De familie Stomp voor
allerlei gepleegde misdaden en de familie
De Prael van Goudenjagt voor het
ontduiken van belasting. Tot groot
verdriet van Ronny besluit Elisianne om
hun relatie te beëindigen. Ze wilde zich
enkel onttrekken aan het keurslijf, de
liefde was niet zo echt als ze deed lijken.
Zo zie je maar, niets is wat het lijkt.
Aan de reacties van het publiek te horen,
heeft KPJ Sjoud haar naam hoog
gehouden. Hoogtepunt van de
voorstelling was het gevecht tussen beide
families dat in slow motion werd
gespeeld. Het was een waar speltakel
waar je als publiek in werd meegezogen.
Ook een compliment voor Jeroen Roest
in de rol van Laurent De Prael van
Goudenjagt.
Hij zette het karakter geweldig neer en
hield dit tot het einde vol!

door Ellen van Leeuwen

Elite ...

Column

Een ‘elite’ is volgens Van Dale een ‘kleine groep van voorname
mensen’. Soms krijg ik de indruk, dat de elite voor Wilders en de
zijnen, of nog erger, de aanhangers van Baudet, iedereen is die het
niet met hen eens is. Daar zit nog al een gat tussen, tussen die twee
definities. Wat definieert nu een lid van de elite zo vroeg ik mij na
weer zo’n discussie (dit keer in Buitenhof) af. Ben ik er één?
Witte wijn drink ik niet, al helemaal niet in sipjes. Ook geen bier
meer trouwens.
Ik ben een boerendochter, heb de huishoudschool gevolgd en werk dit
jaar al 50 jaar. Ik heb later nog wel opleidingen gevolgd, maar
gestudeerd heb ik niet. Niet echt een bevoorrechte positie, zou je
denken. Aan de andere kant: ik heb een carrière gehad die voor zo’n
achtergrond niet echt voor de hand ligt. Ik heb mooie dingen gedaan,
ook wel macht gehad en mij in machtige kringen bewogen.
Voor ‘high society’ heb ik nooit talent gehad, maar het had wel
gekund. Arme tijden heb ik ook gekend.
Ik ben levenslang nieuwsgierig en heb vanaf mijn zesde alles gelezen
wat los en vast zat. Lezen werd thuis gestimuleerd, hoewel mijn
consumptie van lectuur en literatuur zich vér in een domein verspreid
heeft dat thuis niet zou zijn gestimuleerd. Ik heb een abonnement op
Trouw. Een bewuste keuze na vergelijkend warenonderzoek. Een van
de weinige kranten die het nieuws nog van de opinie scheidt. En mij
stimuleert zelf na te denken.
Ik ben een kind van mijn tijd, hoewel ik voor het echte hippie-tijdperk
net een paar jaar te laat geboren ben. Politiek ben ik een beetje links
van het midden, maar naarmate dat midden steeds verder naar rechts
schuift ben ik geneigd in het midden te blijven hangen en kom dan bij
linksere partijen uit.
Ik heb veel van de wereld gezien en (alweer die nieuwsgierigheid)
bestudeerde dan voor mijn reizen de cultuur van het land.
Met de rugzak op de wijde wereld in. Ik was niet getrouwd en had
geen kinderen, dus dat kon en ik heb dat ook gretig gedaan.
Van al die ervaringen heb ik geleerd dat je tegen veel zaken van
verschillende kanten kunt aankijken, dat absolute waarheden niet
bestaan en dat het samenvatten van de wereld in one-liners geen
goed beeld geeft van de werkelijkheid. En daarmee ook, dat extreme
standpunten gevaarlijk zijn. Zowel ter linker als ter rechterzijde.
Ben ik daarmee een lid van de elite? Volgens de Wilders/Baudet
definitie waarschijnlijk wel. Dat moet dan maar. Volgens mij ben ik
de som van mijn ervaringen: mezelf. En dat voelt niet elitair.
Trudie Scherpenzeel
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‘Vaste Rots van mijn behoud’
Na een arbeidzaam leven, vol zorg voor allen
die haar lief waren, is van ons heengegaan
mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder,
oma en mijn overgrootmoeder

Jannetje
Vlasblom-Buijs

Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij heeft
ondervonden in het revalidatiecentrum
Ronssehof te Gouda delen wij u mede dat
van ons heengegaan is

Jan Luk
Gouda, 22 april 1930

Gouda, 20 februari 2019

Vincent Vlasblom
Inge Vlasblom-Huijgens
Eline en Dimo
Dio
Sara
Erma de Groot-Vlasblom
Rik de Groot
Joni
Rinke
Rosa en Boris
Michaël Vlasblom
Anja Vlasblom-Kooiman
Julian en Iris
Milenka en Niels
Jan Vlasblom
Han van Ruler
Correspondentieadres:
Familie J.L. Vlasblom
p/a Stoppelenburg Uitvaartverzorging
Groene Singel 14, 2871 TA Schoonhoven

Dirk van der Post

De wedstrijd is gespeeld, het laatste fluitsignaal heeft
geklonken, we zijn er met z’n allen stil van…
Op 22 februari 2019 is ons clubicoon,
oud voorzitter en erelid overleden

Dick ten Hoonte
Hij werd slechts 66 jaar.

Bestuur en leden v.v. Montfoort

Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart en alle
andere blijken van deelneming zijn ons tot steun
bij het verwerken van dit verlies.

† Gouda,
23 febr�ari 2019

Piet van der Post
Elly van der Post - Burger
Peter van der Post
Rochita van der Post - Ruiz
Joël, Samuel
Annelies Bos - van der Post
André Bos
Jelle, Lukas, Lieke
Bastiaan van der Post
Carla van der Post - van der Poel
Rosalie, Benjamin, Christiaan

Correspondentieadres:
M. Luk, Ronsseweg 481, 2803 ZG Gouda

Aansluitend is er van 15.00 tot 16.30 uur
gelegenheid tot condoleren in gebouw Silo,
naast de Hervormde Kerk.

Rinus

~ Cor�ie ~

Hennie van der Post - Rehorst †

Na de afscheidsdienst is er een informeel samenzijn.

Dick had nog zoveel plannen en wilde nog zo graag van
zijn cluppie genieten. Ons oranje hart huilt.

Marinus Hendrik Klever

* Reeuwijk,
23 aug�st�s 1932

Wij nodigen u van harte uit om Jan samen met ons te
herdenken op woensdag 27 februari om 11.00 uur in de
aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6
te Gouda.

De rouwdienst wordt gehouden
D.V. donderdag 28 februari om 13.30 uur
in de Hervormde Kerk, Dorp 24 te Polsbroek,
waarna de begrafenis omstreeks 14.45 uur zal
plaatsvinden op de naastgelegen begraafplaats.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa

Cor�elia Meinsje Rehorst

Broers en zussen
Neven en nichten

Nieuwegein,
20 februari 2019
J.L. Vlasblom

Na een langzaam af�emende gezondheid is r�stig van
ons heen gegaan

Weduwnaar van Nel Luk - Jansen

Janny
Oudewater,
7 januari 1927
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Wij wensen Joke, kinderen en kleinkinderen heel
veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

En daar ging hij weer
Keer op keer
Op z’n racefiets z’n rondje door de stad
Even rijden of hij nog iets gemist had

Cor�espondentie:
P.C. van der Post
p/a Brouwer de Koning Uit�aar�zorg
Grote Haven 10
2851 BM Haast�echt
De uit�aar�dienst, voorgegaan door Ds. J. Blom, zal
plaatsvinden op vrijdag 1 maar� om 11:00 uur in de
kerk van de Nederlands Her�or�de Evangelisatie op
Gerefor�eerde Grondslag aan de Liezeweg 25,
Haast�echt.
Aansluitend zal de beg�afenis plaatsvinden op de
Algemene Beg�aaf�laats, Provincialeweg Oost 82 te
Haast�echt.

U bent na de beg�afenis welkom voor koffie en een
broodje in Grand Café Concordia, Concordiaplein 1,
Haast�echt. Hier is ook gelegenheid de familie te
condoleren.

Vrijdag 15 februari is toch nog onverwacht overleden
onze medewerker van het eerste uur

Bas van de Berg.
Iedereen kende Bas en Bas kende iedereen.
Wij gaan hem enorm missen.
Team hotel-restaurant Abrona
Oudewater, februari 2019

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van

Stans Klever - van Peperstraate
Kinderen en kleinkinderen
Haastrecht, februari 2019

vermey | uitvaartzorg

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

J. de Kat Begrafenisverzorging
vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Telefoon: 06 - 20421247

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

06 53 53 68 88

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

24 uur per dag bereikbaar

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

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

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
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Nieuwsbrief over nieuw
afvalinzamelsysteem
In 2020 start de gemeente Oudewater met een nieuw
afvalinzamelsysteem om restafval te verminderen. Via een
afvalnieuwsbrief krijgen alle inwoners informatie hierover.
De eerste uitgave bevat informatie over het nieuwe
inzamelsysteem, weetjes en tips om inwoners te helpen beter
afval te scheiden.

Papekoppers gaan schouwen
Gezamenlijk door de openbare ruimte struinen en kijken of
er verbeterpunten zijn. Dat is de bedoeling van de
dorpsschouw die op het programma staat op donderdag
7 maart van 15.30 tot 17.00 uur in Papekop.

Politie gebruikt
bodycam bij
carnaval
Ben jij minderjarig en gebruik je
weleens alcohol of drugs? Dan
riskeer je tegenwoordig niet alleen
een boete of een Halt-afdoening.
Er bestaat zelfs de kans dat de
politie je gedrag met een bodycam
(draagbare camera die de politie
op het lichaam draagt) vastlegt.

Minder restafval=geld terug
Het verbranden van restafval is
duur, betekent een verlies aan
grondstoffen en is slecht voor het
milieu. Hoe minder restafval, hoe
beter. En minder restafval kan door
afval zo veel mogelijk gescheiden
aan te bieden. Zo kunnen wij het
naar een verwerker brengen die de
materialen hergebruikt. Het nieuwe
afvalinzamelsysteem beloont beter
afval scheiden met een teruggave
van de afvalstoffenheffing.
Wethouder Bas Lont: ,,We moeten
ons afval beter gaan scheiden.
Ons restafval bestaat nog altijd
voor ruim 70% uit herbruikbare

materialen. En het is toch ontzettend
zonde dat deze materialen zoals
plastic, gft of papier in de vuilverbrander terecht komen. Beter
afval scheiden is niet alleen goed
voor het milieu, straks ook voor de
portemonnee”.

Eerste afvalnieuwsbrief
Het nieuwe systeem start op
1 januari 2020. Tot die tijd treffen wij
de noodzakelijke voorbereidingen.
Ieder kwartaal leest u alles over de
voor u relevante veranderingen via de
huis-aan-huis bezorgde nieuwsbrief.

WOZ-beschikking komt eraan
Heeft u een vraag?
Wij helpen u graag!
Inwoners en bedrijven hebben een
aanslagbiljet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking ontvangen
of krijgen dat binnenkort.
Gelet op de krappe woningmarkt
met stijgende prijzen is de kans
groot dat de WOZ-waarde van uw
woning aanzienlijk is gestegen ten
opzichte van vorig jaar.

WOZ onjuist?
Bent u het niet eens met de WOZwaarde of twijfelt u aan de juistheid
van de aanslag?
Op www.oudewater.nl vindt u
vanaf zaterdag 23 februari
het taxatieverslag.
Hierop kunt u zien waar de WOZwaarde op is gebaseerd.
Klopt het volgens u niet? Mail dan
naar teambelastingen@woerden.nl,
wij zoeken het graag voor u uit.
Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Of bel met onze WOZ-taxateurs via
14 0348. Soms kan de WOZ-waarde
of aanslag al na een telefoontje
worden aangepast.

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

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur
Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl
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In zo’n geval nodigt de politie jou
een paar dagen later uit om samen
met je ouders de beelden te komen
bekijken. De politie gebruikt de
bodycams voor de eerste keer
tijdens het carnaval. Later gebeurt
dat ook bij het Heksenfestijn.
Dus wees gewaarschuwd. Nix18!

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

Aangevraagde
omgevingsvergunning
Oudewater
• De Meent 16
het plaatsen van een stalen
schuur in de achtertuin.
• Grommer 11
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning.
• Papenhoeflaan 10
het plaatsen van een schuine
kap op een bestaande berging.
• Papenhoeflaan 12
het plaatsen van een schuine
kap op een bestaande berging.
• Burg. Zielhuisstraat 14
het legaliseren van een
erfafscheiding en bijgebouw
in de achtertuin.
• Kapellestraat 39
het plaatsen van een nieuw
afdak ten behoeve van een
fietsenstalling op het binnenplein.
Hekendorp
• Goejanverwelle 22
het plaatsen van een hekwerk
op een plat dak.

Verleende omgevingsvergunning
Oudewater
• Rootstraat 15
het uitbreiden van de woning.
• Oude Touwfabriek 50
het legaliseren van een reeds
aangelegde vlonder.

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelengebruik, voor uzelf of voor een
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Wijkwethouder Walther Kok en enkele ambtenaren zijn dan van de partij,
net als het Comité Dorpsbelang Papekop. En vanzelfsprekend is iedere
Papekopper van harte uitgenodigd om mee te lopen en zijn of haar
ervaringen te delen. Verzamelen op het centrale pleintje bij De Overkant.
Wees welkom!

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Stem op 20 maart

Op 20 maart vinden de provinciale verkiezingen plaats.
Ook kunt u voor de waterschappen stemmen. U ontvangt
daarom twee stempassen. Deze worden uiterlijk 6 maart 2019
bezorgd op het adres waar u op 4 februari van dit jaar stond
ingeschreven bij de gemeente.

Wie mogen stemmen

Inwoners van Oudewater van 18 jaar
en ouder mogen stemmen.
Ook moet u de Nederlandse
nationaliteit hebben, niet uitgesloten
zijn van stemrecht en op 4 februari
in Oudewater ingeschreven staan.

Waar kan ik stemmen?

U kunt op alle stembureaus binnen
de gemeente Oudewater terecht.
Op uw stempas staat het adres
stembureau het dichtst bij u in de
buurt. Op www.oudewater.nl vindt
u informatie over de toegankelijkheid
van de stembureaus. Ook leest op
de website hoe u in een andere
woonplaats uw stem kunt uitbrengen.

Stempas kwijt of beschadigd

Bent u uw stempas kwijt of is deze
beschadigd? U kunt tot uiterlijk
dinsdag 19 maart 12.00 uur een
vervangende stempas aanvragen.

Snelrewaard
• Waardsedijk 40
het verbouwen van een deel
van de stal tot een tijdelijke
woonvoorziening.

Verleende omgevingsvergunning
Wabo buiten behandeling
Hekendorp
• Goejanverwelle 78
het realiseren van een nieuwe
berging.

Verleende APV vergunning
Oudewater
• Korte Havenstraat en
Kapellestraat
het ophangen van een spandoek
ten behoeve van de collecte van
het MS Fonds van 18 tot en met
23 november 2019.

Iemand anders voor u laten
stemmen

Als u zelf niet in gelegenheid bent
om uw stem uit te brengen dan kunt
u iemand anders machtigen om
voor u een stem uit te brengen.
Een volmacht en kiezerspas kunt u
schriftelijk aanvragen tot en met
15 maart 2019.
Op oudewater.nl vindt u onder
‘Direct doen’ de formulieren voor
machtiging, vervangende stempas,
kiezerspas en de lijst met stembureaus.

Verleende horecaexploitatievergunningen
• Wijdstraat 3
het wijzigen van een
leidinggevende van
horecabedrijf De Bokkesprong
per 1 februari 2019.

Aangevraagde
APV-vergunningen
Oudewater
• Veenweidepark
het organiseren van
jachthondenproef VUT wedstrijd
op 11 mei 2019.
• Korte Havenstraat en
Kapellestraat
het ophangen van een
spandoek ten behoeve van de
collecte van het MS Fonds van
18 tot en met 23 november
2019.
• Abrona en Joia,
het organiseren van de Omloop
van het Stigt op 10 juni 2019.

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
• Forumvergadering Samenleving
maandag 4 maart om 20.00 uur
• Forumvergadering Ruimte dinsdag 5 maart om 20.00 uur
• Toeristisch Cultureel Platform Oudewater (TCPO)
woensdag 6 maart om 19.30 uur
met onder andere discussie over het thema Gouden Eeuw
• Informatiemarkt over de Lange Linschoten
maandag 11 en woensdag 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur in
De Klepper (aanwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging)
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909
Dinsdag 26 februari 2019
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Ondernemers uit de regio
Enthousiaste reacties op vernieuwde winkel

Van der Wijngaard

Huidtherapie Groene Hart
biedt nieuwe diensten aan

Pedicure en schoonheidsspecialiste Anja Stolwijk komt vanaf 1 maart het team versterken
van Huidtherapie Groene Hart in Oudewater en Gouda. Uniek hieraan is dat er nauw
wordt samengewerkt tussen huidtherapeuten, schoonheidsverzorging en (medisch)
pedicure. Als Anja problemen signaleert die niet in het domein schoonheidsspecialist
thuis horen, kan zij overleggen en doorsturen naar de huidtherapeut of vice versa.

Pedicure en schoonheidsspecialiste

Naast gewoon pedicure is Anja ook gediplomeerd medisch pedicure en sport pedicure. Ze heeft
25 jaar ervaring in deze branche dus je kunt haar een ervaren behandelaar noemen.
“Een sport pedicure kijkt vooral naar klachten die ontstaan op het gebied van de sportbeoefening.
Samen wordt er gekeken naar het looppatroon, het schoeisel en eventuele andere problemen die
de klachten kunnen veroorzaken. Indien nodig wordt er samengewerkt met andere disciplines om
tot een goed resultaat te komen,” aldus Anja. “De medisch pedicure is opgeleid om zogenoemde
risico voeten te behandelen bij bijvoorbeeld reumatische of diabetische klachten.”
Ook basis schoonheidsbehandelingen en deelbehandelingen zoals verven, epileren en harsen
verzorgt Anja. Voordeel is dat een bezoek gecombineerd kan worden, dus zowel de pedicure en
de schoonheidsspecialiste in één afspraak.

Honderden mensen kwamen zaterdag 16 februari af
op de heropening van Van der Wijngaard Electronics
in Montfoort, voorheen onderdeel van Euronics
en sinds kort zelfstandig.

Huidtherapeut

“Om half 9 stonden de mensen al voor de deur”, vertelt Robert van der Wijngaard. “Wat we vooral
van de mensen hoorden: ‘Als jullie maar zo blijven als jullie zijn’”, aldus Janneke van der Wijngaard.
Samen met haar man Robert bestieren ze sinds jaar en dag hun winkel aan de Hoogstraat in Montfoort.
“Wij hebben het mooiste plekje wat er is”, vindt Robert, die de zaak overnam van zijn vader.
De keuze om zelfstandig verder te gaan, nadat overkoepelende organisatie United de stekker uit
Euronics in Nederland trok, was moeilijk, maar snel gemaakt. “Het feit dat we dan alles zelf zouden
moeten doen, inclusief de marketing, is wat ons toch wel heeft tegen gehouden”, zegt Janneke.
Het stel greep de gelegenheid aan om hun zaak te verbouwen, en een nieuwe huisstijl in te voeren.
“De kleurstelling is met frisse blauwe kleuren, en die zie je ook overal terug in onze zaak. De reacties
hierop waren razend enthousiast. Vooral de nieuwe accessoire wand is goed ontvangen. Accessoires
die mensen voorheen bij Daags kochten, zoals stofzuigerzakken, kunnen ze nu weer bij ons kopen”,
zegt Janneke.
De Van der Wijngaards zeggen
zichzelf te onderscheiden met
service en kwaliteit. “We zorgen
er niet alleen voor dat de boel is
aangesloten en werkt. Als er
problemen zijn, komen we ook
hoogst persoonlijk langs om te
kijken wat er aan de hand is.
Bij oudere apparaten zullen we
ook eerst kijken of we kunnen
repareren… Welke internetzaak
doet dat nou?”

Bij de huidtherapeut kunt u terecht als u meer wensen heeft op het gebied van anti-aging,
huidverbetering en huidklachten zoals couperose, overmatige haargroei in gezicht of laserontharen
van oksels, bikinilijn en benen.
“Pigmentvlekken kunnen behandeld worden met verschillende methoden zoals producten, lasers
of peelings. Huidoneffenheden zoals wratjes en bultjes zijn vaak na één behandeling verholpen.
Bij acne is expertise heel belangrijk. De keus voor de juiste producten en begeleiding spelen een
grote rol of een therapie succesvol is. Door onze ruime ervaring hebben we vaak snel en mooie
resultaten bij de behandelingen,” aldus eigenaresse Willemien.
De huidtherapiepraktijk bestaat aankomend jaar 12 jaar. Willemien de Groot is de praktijk gestart
als eenmanszaak. Inmiddels bestaat het team uit drie ervaren huidtherapeuten met vanaf maart
dus de (medisch) pedicure en schoonheidsspecialiste.
Alle behandelingen worden
uitgevoerd in de praktijk in
Oudewater of Gouda.
Deze zijn beide rolstoeltoegankelijk en hebben
eigen parkeerplaatsen
naast de praktijk.

Van links naar rechts: Sanne, Willemien, Tessa en Anja.
www.huidtherapiegroenehart.nl
0182-235030 of 0348-342130 of appen naar 06-24571587

(foto’s: flitsend fotografie)

Lekker veel voordeel
Beenham
alle soorten
per 500 gram

6.49 3.24

50

%

+1

kilo 6.48

KORTING

kof fe
tassen rs &
z
bij 3 d egel
oze n

Dr. Oetker
Ristorante pizza
alle soorten, 3 dozen

7.08-10.77

3 STUKS

4.

99

Hak groenteconserven
alle soorten grote potten
2 potten

2.50-7.12

2 STUKS

1.

99

Grolsch
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

15.49

Spaar voor korting op
koffers & tassen

10.49
75%
TOT

KORTING
www.emte.nl/ellehammer

Week 09
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 24 februari t/m zaterdag
2 maart 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

BRIL
VAN DE MAAND
MAART
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Senioren Carnaval, ouderwets gezellig!

26 februari 2019

Carnavalsprogramma

Zaterdag 23 februari konden de senioren van Montfoort traditiegetrouw
genieten van een geweldig carnavalsfeest in het Antoniushof georganiseerd
door Carnavalsvereniging Les Boutonniers.
Naast de optredens waren er medailles
Naast de hapjes en de drankjes waren
voor Henry de Vroege voor al zijn hulp
er optredens van diverse Montfoortse
aan de medebewoners van het
artiesten. Er waren heerlijke
Antoniushof en ook voor Trudy Bogaards,
Nederlandstalige meezingers, er was
omdat zij namens De Rijnhoven altijd alles
Weense walsmuziek, een ABBA medley
perfect regelt en het ook de leden van
en een fantastisch Country Dance.
Les Boutonniers altijd naar de zin maakt
Ook deed Stadsprins Ruben l’Homme
als zij in het Antoniushof langskomen.
de la Lune samen met de dames en
Les Boutonniers kijkt weer terug
kinderen van Les Femmes des Coeur
op een zeer geslaagde feestmiddag
een verrassende act. Verder deden de
en als deze Seniorenmiddag een
medewerkers van De Zorg Rijnhoven
voorbode is van alle gezelligheid die gaat
een hele leuke sketch van André van
komen het aanstaande weekend dan
Duin. Uiteraard was ook Pretkapel
moet ook het Carnaval zelf weer een
ZWUP van de partij om een paar
prachtig feest worden.
lekkere polonaise nummers te spelen.

Donderdag

28

Knopengein

Ladies Night Special Edition.
Vanaf 21.00 uur in Leutbunker De Heeren van Montfoort
met DJ Dave. Ook heren zijn welkom, mits verkleed als dame ...

Vrijdag

1

Carnaval op de plaats.
Vanaf 16.00 uur bij Café de Plaats en Bolle Harry.
Tienerbal. Alcohol vrij. Van 18.30 tot 21.00 uur in het St. Joseph
voor de basisschoolkinderen van 9 t/m 12 jaar.
Carnaval. Vanaf 20.30 uur in Leutbunker De Heeren van Montfoort
met DJ John van der Linden en artiest Randy Watzeels.
Carnaval Light. Alcohol vrij. Van 21.30 tot 00.30 uur in het St. Joseph
voor de jeugd uit het voortgezet onderwijs van 12 t/m 16 jaar.

Zaterdag

2

Carnaval op de plaats.
Vanaf 15.00 uur bij Bolle Harry & Café De Plaats
Carnavalsmiddag voor het hele gezin. Van 15.00 tot 19.30 uur
in Leutbunker De Heeren van Montfoort met artiest: DJ Erwin.
Carnavalsbal. Vanaf 21.30 tot 02:00 uur in het St. Joseph met DJ Nozem.
Het foute Carnavalsbal. Vanaf 20.00 uur in Leutbunker De Heeren van
Montfoort met DJ Dennis en artiest ‘Geen Stempel’.

Zondag

Het belang
van spelen

3

Spelen is belangrijk. Kinderen
moeten bewegen voor een gezonde
ontwikkeling. En tijdens het spelen
leren ze allemaal belangrijke dingen
zoals vrienden maken en omgaan met
tegenslagen. Jammer genoeg wordt
buiten spelen steeds minder vanzelfsprekend. Drie op de tien kinderen
speelt niet of slechts een keer per week
vrij buiten. Spelen houdt je vrolijk en
open tegenover de wereld. Eigenlijk
zou iedereen wat meer moeten spelen.
Scouting Montfoort gaat dinsdag
5 maart t/m maandag 11 maart
tussen 18.30 en 21.00 uur
collecteren voor Jantje Beton.
We hopen dat u, ook als het donker
is, de deur voor ons open wilt doen.
We zijn goed te herkennen aan ons
gekwetter en onze gele veiligheidshesjes. De opbrengst is 50% voor
Jantje Beton en 50 % voor
Scouting Montfoort.

Carnavalsviering.
Vanaf 10.00 uur in de R.K. kerk St. Johannes de Doper.
Opening Leutbunkers. Vanaf 12.15 uur op De Plaats
Grote optocht in Knopengein. Vanaf 13.00 uur.
Carnaval. Vanaf 13.00 uur in Leutbunker De Heeren van Montfoort
met DJ Dennis.
Carnavalsmiddag. Vanaf 15.00 uur in het St. Joseph
met DJ Fred & DJ Nozem.

Maandag

4

School en Kindercarnaval met Knopengein’s got Talent.
Vanaf 14.45 tot 16:30 uur in het St. Joseph.
Carnaval. Vanaf 12.00 uur bij Café de Plaats en Bolle Harry.
Blauwe maandagbal. Vanaf 15.00 uur in Leutbunker De Heeren van
Montfoort met DJ John en DJ Dennis en artiest Double DJ’s.
Hardstyle Carnaval. Vanaf 21.30 tot 01.00 uur in het St. Joseph
met lokale DJ’s en DJ Kasparov.

Dinsdag

5

Afsluitend carnavalsfeest en haringhappen met Les Boutonniers.
Vanaf 12.00 uur bij Bolle Harry met een optreden van Andre Pronk.

Carnavalsprogramma
Donderdag

Uivergein

28
Vrijdag
1

Wulvergein in De Wulverhorst Van 17.00 tot 21.30 uur.
Lady’s Night in De Kroeg vanaf 20.00 uur.

Gezellig zitje
Oudewater en in het bijzonder
initiatiefneemster Coby Feller en
haar team hebben de smaak te
pakken: er komt een vijfde
mozaïekbank, ditmaal in Papekop.
Het team nodigt ontwerpers uit zich
te melden als ze ideeën hebben
hoe 'Papekop' in beeld gebracht kan
worden. Belangstellenden kunnen
zich melden via de mail:
oudewaterzitgoed@gmail.com
of per telefoon bij Coby:
0348-567670.

Clown Snorre (voor kinderen van 4 t/m 7 jaar).
Van 15.00 tot 16.00 uur in De Klepper.
Uivergein’s Got Talent. Van 16.00 tot 18.30 uur in De Klepper.
Carnaval in De Kater. Vanaf 21.00 uur met de Sjieke Bazen.

Zaterdag

2

Optocht door Uivergein.
Vertrek vanaf 13.30 uur vanaf de Lijnbaan.
Hossen op de markt. Het grootste openlucht carnavalscafé is open van
13.00 tot 18.00 uur met medewerking van CV Bestgelopen, DJ Tjeusto,
blaaskapel De Slobbers en een spetterende verrassing.
Serpentine Party in De Kater. Vanaf 14.00 uur.
Carnavalsfeest in De Kater. Vanaf 18.00 uur met DJ Tjeusto.
Carnaval in De Klepper. Vanaf 21.00 uur met DJ Jelle
en optredens van Helemaal Hollands en Bennie Solo.

Zondag

Weidevogels

3

In het open gebied van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke zijn na
15 februari 2019 hier en daar flinke waterplassen in de weilanden te
zien. Boeren hebben lage delen onder water gezet voor weidevogels,
in totaal zo'n 5 hectare land. De drassige stroken hebben een enorme
aantrekkingskracht op onder andere grutto's, kieviten, scholeksters en
tureluurs. Ze kunnen er gemakkelijk voedsel (wormen) vinden.
Boeren die lid zijn van het collectief Rijn & Gouwe Wiericke bieden
weidevogels in hun weidelanden ruimte, voedsel en rust om te broeden en
kuikens groot te brengen. Een van de maatregelen is de aanleg van plasdrasgebieden. Boeren combineren plasdras met omliggend kruidenrijk grasland,
uitgesteld maaien en legselbeheer. Hiervoor ontvangen ze een vergoeding.
Kruidenrijke weilanden trekken veel insecten aan, een belangrijke
voedselbron voor (jonge) weidevogels. Dit pakket aan maatregelen geeft
weidevogels goede kansen om te broeden en kuikens groot te brengen.
In de maand februari gaat ook de webcam weer draaien. Daar is te zien
welke aantrekkingskracht deze plassen op de vogels hebben.
Dat is te volgen via http://nestkastlive.nl

Carnavalsmis.
Vanaf 10.00 uur in St. Franciscuskerk.
Familiecarnaval bij FC Oudewater
Carnaval in De Kater.
Vanaf 18.00 tot 22.00 uur ‘De koning van de lach’ André Pronk.
Carnaval. Vanaf 21.30 uur zijn de deuren open van De Klepper
en kan je mee hossen op de muziek van Marco de Hollander,
De Havenzangers 2.0 en DJ Bossie.

Maandag

4

Carnavalsfeest. Vanaf 14.00 uur in de Klepper
met de ‘Gebroeders rossig’, Vieze Jack en DJ Bossie
Vervolg Carnavalsfeest. Vanaf 20.00 uur in De Klepper met
‘Die Supertolle Schlager Schwestern’, Jason Bouman en DJ Bossie.

Dinsdag

5

Stamppot eten.
Vanaf 15.00 uur in de Leutbunkers van Uivergein.
Slotcarnaval. Van 20.00 tot 24.00 uur in De Klepper.

ADVERTEREN IN EEN EXTRA GROOT GEBIED . . . DUS NÓG MEER BEREIK!
Reservering advertenties en advertorials:
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recreatiekrant@ijsselbode.nl

Reserveren uiterlijk vóór vrijdag 29 maart
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De Recreatiekrant verschijnt huis aan huis in de gemeenten
Krimpenerwaard, Lopik, Montfoort en Oudewater.
Verder wordt de Recreatiekrant gedurende het gehele seizoen
als meeneem- en bewaarkrant neergelegd bij o.a.
de diverse TIP-kantoren, musea, campings en bij een groot
aantal verspreidingspunten rondom de IJssel.
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tiP Oudewater
al meer dan 5 jaar
Het tiP-Oudewater is
en inwoners van Oudewater.
een begrip voor bezoekers
verkennen,
Wilt u Oudewater en omgeving
een ....tip!
ons tiP-kantoor zeker
dan is een bezoek aan

IJsselstadje en voor de
In het bijzonder fraaie
TIP Oudewater een
omliggende plaatsen is
laten onderdompelen
begrip voor wie zich wil
van dit pittoreske stadje
in de historische sferen
natuur in de
en van de rust en de prachtige
omgeving wil genieten.
online beschikbaar is
Naast alle informatie die fysiek
een
via onze site, blijft ook
schakel om al
informatiepunt een belangrijke te voorzien.
onze bezoekers van informatie

ervaar Oudewater
en omgeving

midden in het fraaie
TIP Oudewater vindt u
Met maar liefst 141
centrum van het stadje.
de grootste
monumenten heeft Oudewater
van het Groene Hart!
monumentendichtheid
10 hangt de vlag uit
Bij Leeuweringerstraat
zal een van de
als TIP geopend is. Daar
vertellen wat er
medewerksters u enthousiast valt in Oudewater
allemaal te zien en te beleven
en omgeving.
heeft ons stadje
Voor een dagje Oudewater wilt u ook de
meer dan genoeg te bieden,
dan behoort overnachten
omgeving verkennen, of hotel Abrona tot de
in een van de vele B&B’s
mogelijkheden.

Groepsarrangementen
en -activiteiten
te vinden over

Op de website is veel informatie
groepsarrangementen.
diverse, uiteenlopende
zelfs helemaal naar
Deze arrangementen kunnen
d.
uw wensen worden samengestel
TIP Oudewater een aantal
Maandelijks organiseert
een torenbeklimming,
vaste activiteiten zoals
ek. Wilt u alleen
stadswandeling of stadhuisbezo één van deze
met uw familie of vriendenclub
dat natuurlijk
is
dan
activiteiten ondernemen
ook de mogelijkheid
mogelijk. Er bestaat daarnaast
te integreren
activiteiten
deze
één of meerdere van
medewerksters van TIP
in een arrangement. De iedereen van de juiste
Oudewater willen graag reservering van een
de
informatie voorzien en
verzorgen. Kom langs,
compleet arrangement
wordt op uw wensen
mail of bel even en alles
verzorgd.
u
afgestemd en voor

Lost in time

de interactieve stadstoer
Bij TIP Oudewater is ook een IPad speel je dit spel
‘Lost in time’ te huur. Op
van Oudewater loopt.
terwijl je door de straten
dit spel overtuigend de
in
Freek de Jonge speelt in
stap voor stap begeleidt
professor die de speler
andere hoofdpersoon,
het reizen in de tijd. Een

probeert de
de jonge hacker Thijmen, De IPad werkt als
geschiedenis te veranderen. zie je steeds waar
een TomTom: op het scherm
plek of
je bent en naar welke historische
Het is een
tijdpoort je toe moet lopen. van 9 tot 14 jaar,
spannend spel voor kinderen
ouders.
maar zeker ook voor hun
2 tot 3 uur, maar er is
Het spel duurt ongeveer
zetten tijdens
ruimte om hem stop te
je.
bijvoorbeeld een terrasbezoek

oor Grachtenvaert

Walkant
het walkantoor voor
Het TIP-kantoor is ook
het seizoen maakt
de ‘Grachtenvaert’. In
tijden stadsrondvaarten,
‘De Geelbuik’ op vaste
gids de passagiers
waarbij een deskundige
weet te vertellen.
allerlei wetenswaardigheden
reservering en kaartjes
Voor informatie, plaats
of kom langs
kijk op de site van de Geelbuik
op het TIP-kantoor.

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor
van 1 april t/m 31 oktober10.00-16.00 uur;
dinsdag t/m zaterdag van
uur.
op zondag van 11.00 -16.00ter.net
0348-561628 - tip@oudewa

Y www.oudewater.net

kleine IM advertentie
grote IM advertentie
achtste pagina
kwart pagina
halve pagina
hele pagina

Prijs

x 52 mm
€ 80,00
x 108 mm
€ 240,00
x 66 mm
€ 130,00
x 138 mm
€ 230,00
x 138 mm
€ 450,00
x 282 mm
€ 850,00
ADVERTORIALS
bij afname van een (evenredig) advertentievak*
kwart pagina
1.100 tekens en 1 foto
€ 70,00
halve pagina
1.600 tekens en 2 foto's
€ 130,00
hele pagina
4.000 tekens en meer foto's
€ 220,00
64
134
99
99
204
204

* Prijs bij aanlevering van tekst- en beeldmateriaal
Wanneer u een redactielid nodig heeft, komt er een toeslag bij vanaf € 70,00
Bovenstaande prijzen zijn exclusief btw.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Bestuur, vrijwilligers en personeel van zwembad De Loete uit Haastrecht
en Ons Polderbad uit Stolwijk werden donderdag 21 februari jl. onverwachts
verrast met een mooie gift.
Voor de jaarlijkse vrijwilligersavond van de Stichting Vlister Openlucht Baden in
Concordia had ook de Rabobank zich aangemeld. Met de cheque van e 4.000,- kan
een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Voor de beide baden zal een zogeheten
luie trap worden aangeschaft waardoor de zwemmers gemakkelijker in en uit het
zwembad kunnen stappen. De cheque werd door alle vrijwilligers gezamenlijk in
ontvangst genomen.

Lente in
de Overtuin
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Op naar het carnaval

Het is volop lente in de Overtuin
Bisdom van Vliet in Haastrecht.
In deze wintermaand februari staan de
sneeuwklokjes en de toverhazelaars
prachtig in bloei en geven de tuin een
kleurrijk aanzien.
In het tuingedeelte zijn begin december
duizenden tulpen en krokussen geplant.
Langs de Middenlaan staan tulpen en
narcissen. Langs de paden bij het
Praalgraf staan veel gemengde
krokussen. In de komende maanden zal
deze bollenpracht veel kleur geven aan
de Overtuin. De moeite waard om dit
tijdens een wandeling te gaan zien.

In de weken voorafgaand aan carnaval zetten we
elke week een carnavalsgroep in het zonnetje.
Deze week een jonge enthousiaste groep:

De Doorzakkers uit Haastrecht.

We doen dit alleen maar
voor de gezelligheid
en gezellig is het!

Meld Misdaad Anoniem nu
ook in Krimpenerwaard

door Aad Kuiper

De gemeente Krimpenerwaard, vertegenwoordigd door burgemeester
Roel Cazemier, heeft woensdag 20 februari jl. een partnerschap gesloten
met de organisatie Meld Misdaad Anoniem.
De Stichting Meld Misdaad Anoniem (tel. 0800 -7000) geeft meldingen van burgers
door aan in aanmerking komende instanties, zoals de politie, verzekeraars, energiebedrijven, sociale verzekeringsbank of andere uitkeringsinstanties, die daarmee, kort
gezegd, recht kunnen trekken wat krom is. Voor Meld Misdaad Anoniem zelf is het
allerbelangrijkste de waarborg dat de anonieme melder ook daadwerkelijk in alle
gevallen anoniem blijft, omdat anders de geloofwaardigheid van het instituut in
diskrediet raakt.

Benefietoptreden
Vlister Zangers

Op de foto wordt de burgemeester geflankeerd door de heer Marc Janssen van
Meld Misdaad Anoniem en de heer Gert-Jan van den Burg, teamchef van de politie
Krimpenerwaard (foto: gemeente Krimpenerwaard).

Het zeemanskoor De Vlister Zangers
organiseert op zaterdag 2 maart een
benefietoptreden ten bate van de
stichting Kinderen Kankervrij (KIKA).
Dit zal plaats vinden om 14.00 uur in
verenigingsgebouw De Grote Haven in
Haastrecht. De toegang is gratis. Wel
staat er een collectebus voor een
vrijwillige bijdrage.

Pas drie jaar doen ze mee, het eerste jaar met zijn tienen
en daar zijn nu Dylan, Jarno, Edwin, Thomas en Davy van over.
Het eerste jaar was het thema FOUT!, het tweede jaar werd er een prachtige
boot gebouwd, maar die ging door zijn hoeven en nu zijn ze hard aan het werk
om een kasteel op te tuigen. En het ziet er goed uit.
“We hebben een nieuwe kar, want bij de vorige brak de as; gelukkig pas toen we
bijna aan het eind waren. We gebruiken de structuur van de kar om iets te maken.
Die kar is 9 bij 3. Het kasteel is zo’n 4 meter hoog. Te hoog, weten ze:
“Maar we kunnen de bovenkant er afhalen, de boel naar buiten rijden en er weer
opzetten. Je verzint eens wat, kijkt met elkaar welke ideeën er zijn, vullen elkaar
aan en soms passen we wat aan terwijl we aan het werk zijn.”
Het kasteel is bijna af; er ligt kunstgras op de vloer: “Daar heeft Van Persie nog
op gevoetbald,” grapt er een. Allemaal trapjes en ruimte voor de luidsprekerboxen, met doek ervoor: “Anders is er binnen veel te veel herrie! We hebben
ook een pot met oordoppen staan.”
“En dan hebben we een rookmachine; uit alle pvc-pijpen komt rook;
het hele kasteel hangt in de rook!”“We doen af en toe eens wat, op een avond of
op zondag. We gaan niet voor een prijs, maar voor de gezelligheid.”
“Nou, dat is gezellig met jullie,” laat een ander zogenaamd snerend maar
ondertussen schaterend van de lach weten. “Ja, maar we staan in Oudewater en
Montfoort wel mooi met z’n dertigen op de kar.”
“Gelukkig hebben we een paar sponsors. En gelukkig ook hebben we pas
iemand gevonden die rijdt, want dat is altijd lastig. Want dat rijden valt niet mee;
vooral in Montfoort is het erg smal.”
“We mogen de schuur van Jarno’s opa gebruiken. Er ligt een draak klaar om
uitgezaagd te worden. Er wordt door een aantal behulpzame vriendinnen nog
wat geschilderd: “Want daar zijn zij handiger in dan wij.”
En ondanks de naam, Doorzakkers, is een van de laatste zinnen: “En we willen
ook dat iedereen weer veilig thuiskomt.” Een leuke carnavalsgroep, een leuke
wagen en aardige jongens!

INRUILVOORDEEL
EXCLUSIEVE SERIE NISSAN
Exclusieve lichtmetalen velgen
Rood exterieurpack

QASHQAI DIG-T
115 N-CONNECTA

Metallic lak
Navigatiesysteem NissanConnect

EXCLUSIEVE SERIE NISSAN

€ 6000,-* EXTRA INRUIL

Exclusieve lichtmetalen velgen
Rood exterieurpack

Metallic lak
Navigatiesysteem NissanConnect

QASHQAI DIG-T
115 TEKNA

€ 7000,-* EXTRA INRUIL

Geen inruil € 5000,- voordeel

NIEUWE

NISSAN MICRA N-LINE Limited edition

NIEUWE

Tot

NISSAN QASHQAI
DIG-T 115 N CONNECTA
Van € 31390,- voor

BOONSTOPPEL

€ 25.390,NISSAN

€ 3.500 voordeel

(1)

Er is al een NISSAN MICRA Visia vanaf € 13.990(2 )
NIEUWE

NISSAN JUKE N-LINE Limited edition
Tot

€ 5.000 voordeel

(1)

Er is al een NISSAN JUKE Visia vanaf € 17.990(2)

NISSAN MICRA N-LINE Limited edition

NISSAN JUKE N-LINE Limited edition

Tot
Oranjelaan

Tot

€ 3.500
voordeel
21, 2741
EP Waddinxveen
(1)

ErTel.
is al een
NISSAN
MICRA
Visia vanaf € 13.990(2 )
(0182)
62
21 33

€ 5.000 voordeel

(1)

Er is al een NISSANwww.boonstoppel.nl
JUKE Visia vanaf € 17.990(2)

*Inruilauto vanaf bouwjaar 2012, alleen benzinemotoren, maximaal 80.000 km. Geldig tot 31 maart 2019

KOM LANGS TIJDENS HET MAKE THE MOVE EVENT VAN 15 MAART T/M 2 APRIL EN ONTVANG EXTRA VOORDEEL!
Gratis vervangend vervoer
Serviceprijsvergelijking
Levenslange Nissan Assistance
Gratis e-check voor uw Nissan

(1) Voordeel tot maximaal € 5.000, geldig van 01/03/2018 t/m 02/04/2018 bij aankoop van een nieuwe MICRA N-Line of nieuwe JUKE N-Line. (2) De vanafprijs is op basis van de meest recente prijslijst incl. btw, BPM, eventuele toepasbare
kortingen en kosten rijklaar maken. Actie niet geldig voor fleet en lease orders, niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument
en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaard specificaties. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

BOONSTOPPEL

NISSAN

Oranjelaan 21, 2741 EP Waddinxveen
85 - 172 G/KM
3,2 - 7,3
Tel. (0182)
62 21
33L/100 KM (NEDC)

Verbruik en uitstoot van de getoonde modellen:

NISSAN.NL
www.boonstoppel.nl

KOM LANGS TIJDENS HET MAKE THE MOVE EVENT VAN 15 MAART T/M 2 APRIL EN ONTVANG EXTRA VOORDEEL!
Gratis vervangend vervoer

(1) Voordeel tot maximaal € 5.000, geldig van 01/03/2018 t/m 02/04/2018 bij aankoop van een nieuwe MICRA N-Line of nieuwe JUKE N-Line. (2) De vanafprijs is op basis van de meest recente prijslijst incl. btw, BPM, eventuele toepasbare
kortingen en kosten rijklaar maken. Actie niet geldig voor fleet en lease orders, niet geldig in combinatie met andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Carnavalsoptocht op zondag 3 maart 2019
In verband met de carnavalsoptocht worden op
zondag 3 maart 2019 de volgende wegen afgesloten:
- Anne Franklaan, Wederiksingel, Jan de Rijkelaan,
Burggraaf Zwederlaan, Wilhelminastraat,
Verlengde Hoogstraat, Hoogstraat, Om ‘t Wedde,
Lange Kerkstraat, Hofstraat, Om ‘t Hof, De Plaats,
Vrouwenhuisstraat en Heeswijkerpoort.
- De Provincialeweg N228 uit de richting Willeskop
ter hoogte van de rotonde bij tuincentrum Overvecht.
- De Provincialeweg uit de richting De Meern
ter hoogte van de Slotlaan
- IJsselveld ter hoogte van de Waardsedijk Oost
in de richting van Mastwijk in verband met instellen
van eenrichtingsverkeer.
- Eenrichtingsverkeer van de Slotlaan over Achthoven-West,
Mastwijkerdijk en Lindeboomseweg richting IJsselveld.
Het is absoluut verboden op die route te parkeren.
De wegsleepregeling is van kracht.
- Op de Doeldijk, Hofdijk en Parklaan mag niet langs de
weg worden geparkeerd.
Ook hiervoor geldt de wegsleepregeling.
De afsluitingen worden om 11.30 uur ingesteld en de
wegen worden uiterlijk 17.00 uur weer vrijgegeven.
In geval van een noodsituatie kan de politie wegen
afsluiten in verband met toegang van hulpdiensten.

dinsdag 26 februari 2019

ACTIVITEITENKALENDER Maart

afgesloten traject blijven staan. Indien uw voertuig op één
van de eerder genoemde wegen (is afgesloten traject)
staat, wordt deze op last van de gemeente weggesleept.
Het voertuig wordt dan door Logicx Bergingsbedrijf te
Apeldoorn weggesleept. Uw voertuig kan dan tegen
betaling van de wegsleep- en stallingskosten na
telefonische afspraak met Logicx (055-3694176)
in Nieuwegein worden opgehaald.
Stalling van de voertuigen vindt plaats op het adres
Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein.

Carnaval Light
CV Les Boutonniers - Heiliglevenstraat 4
21:30 - 00:30
Za 2
Carnaval 16+
CV Les Boutonniers - Heiliglevenstraat 4
22:00 - 03:00
Zo 3
Carnavalsoptocht door Montfoort
Parkeren
Carnavalsvereniging Les Boutonniers
Tot 11.30 uur kunnen auto’s gewoon geparkeerd worden
13:00 - 18:00
in Montfoort, zolang er maar niet geparkeerd wordt in de
Ma
4
NSA Handlettering groep 6 t/m 8
straten waar een tijdelijk parkeerverbod geldt .
De Buurtsportcoach - J. Barneveldstraat 24
Na 11.30 uur wordt het verkeer omgeleid via de
15:30 - 16:30
parkeergelegenheden aan de buitenrand van Montfoort
Ma 4,
NSA Bootcamp groep 7 en 8
(industrieterrein en parkeerplaats van tuincentrum
11 en 18 De Buurtsportcoach - Parklaan
Groenrijk). Parkeren industrieterrein is aangegeven met
15:30 - 16:30
borden. Daarnaast kan er geparkeerd worden in de wijk
Hoﬂand (bereikbaar via Blokland).
Ma 4
NSA Voetbal groep 3 t/m 5
De Buurtsportcoach - J. Barneveldstraat 24
Een glasvrije carnavalsoptocht
15:30 - 16:30
Evenals voorgaande jaren is het niet toegestaan om
glaswerk op de carnavalswagens aanwezig te hebben.
Ma 4
Gratis huiswerkbegeleiding
voor middelbare scholieren
Dit besluit is genomen om de veiligheid van deelnemers
Wegsleepregeling zondag 3 maart 2019
St. Wegwijs - Verlengde Hoogstraat 26
en publiek te waarborgen.
Om de route van de carnavalsoptocht vrij te hebben van
19:00 - 20:00
Glaswerk is dus zowel bij deelnemers van de optocht als
auto’s geldt een wegsleepregeling.
bij het publiek niet toegestaan. De gemeente Montfoort
Di 5
NSA Verfsmijten groep 1 t/m 3
Op 3 maart om 10.30 uur en 12.30 uur vinden er controles
heeft de café-eigenaren opgedragen om ook in het café
De Buurtsportcoach - G. van Damstraat 83C
plaats van de route op fout geparkeerde auto’s.
dranken in plastic te schenken.
15:30 - 16:30
Ondanks de publicaties is het de afgelopen jaren
Di 5
Cursussen reanimeren voor
voorgevallen dat bij de opbouw voertuigen op het
en 20
volwassenen en kinderen
Dorpshuis de Vaart
19:00 - 22:00
Wo 6
Filmavond
Werkgroep Oecumene Montfoort
Verlengde Hoogstraat 26
19:30 - 21:30
Wo 6
Open Club
Vooraf aanmelden
Wat is grof tuinafval
Open Club Montfoort - Bovenkerkweg 80
Donderdag 7 maart wordt er weer grof tuinafval
Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en
20:00 - 21:00
opgehaald. Als u grof tuinafval aan huis wilt laten
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de
ophalen, dan is vooraf aanmelden noodzakelijk.
gft-container. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval
Do 7
NSA Rugby groep 4 & 6
Dit kan via de website www.montfoort.nl
opgehaald door onze eigen gemeentelijke dienst.
14 en 21 De Buurtsportcoach - Parklaan
of telefonisch via (0348) 476 400.
Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender
15:30 - 16:30
(www.cyclusnv.nl)
Zo 10
Polderwandeling
Voorwaarden
tussen Montfoort en Linschoten
Polderwandelingen Montfoort
De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper.
Voor een efﬁciënte route die in één dag kan worden
Vertrek vanaf IJsselplein te Montfoort
gereden, is het volgende erg belangrijk:
11:00 - 14:00
• Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats.
Zo 10
Klezmerband Nigun
Cultureel Montfoort - Heiliglevenstraat 4
Januari
Februari
• Zet uw grof tuinafval in het buitengebied
15:00 - 17:00
langs de kant van de weg.
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
wk
wk
• Bundel uw grof tuinafval in bossen
Di 12
Theaterkoor Marcello
Nieuwjaarsdag
van maximaal 1,50 m lang.
zoekt bassen en tenoren!
1
5
31
1
2
3niet meer grof4tuinafval aan dan
5 4 m3
6
28
29
30
Theaterkoor
Marcello
• Bied
G.
van
Damstraat
83A
• Zet uw tuinafval voor 07.30 uur ‘s ochtends klaar.
20:00 - 22:15
Dit10
mag niet bij grof
tuinafval:12
2
6
7
8
9
11
13
4 woning isoleren?
5
6
Wo 13
Eigen
schuttingen en bielzen, aarde en zand, grond, zand en
Informatieavond Duurzaam Montfoort
graszoden, tuinmeubilair, tegels en stenen.
Achterdijk 2
3
7
14
15
16
17
18
19
20
11 - 21:30 12
13
19:30
Do 14
Aanschuifdiner in Montfoort
SWOM
4
8
21
22
23
24
25
26
27
18 - Antoniushof
19 1
20
18:00 - 21:00
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Za 16
Alphens Kozakkenkoor
5
9
Cultureel
Montfoort
2
28
29
30
31
1
2
3
25
26- Pastoor Spaanplein
27
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
20:00 - 22:00
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).
Zo 17
Open Montfoortste
Maart
April
Tafeltenniskampioenschappen
Tafeltennis
de Schans
- Bovenkerkweg
80
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
wk
wk
09:30 - 17:00
Aanschuifdiner
in
9
14 Ma 18
25
26
27
28
1
2
3
1
2Linschoten 3
SWOM - Laan van Rapijnen 36
18:00 - 21:00
10
15
Vr
22
Jaarconcert
mannenkoor
Zanglust
4
5
6
7
8
9
10
8
9
10
Nieuwe zandweg 16
19:30 - 22:00
11
16 Vr 29
11
12
13
14
15
16
17
15
16
17
HapSnapmaaltijd
St. Wegwijs - Verlengde Hoogstraat 26
2e Paasdag
18:30 - 20:30
12
17
18
19
20
21
22
23
24
22
23
24
Za 30
Charlotte Welling & Trio Dobs
Cultureel Montfoort - Heiliglevenstraat 4
15:00 - 17:00
13
18
Vr 1

Grof tuinafval aanbieden?

Geef het voor 6 maart door aan de gemeente!

Afvalkalen

Afvalkalender februari 2019

25

26

27

28

29

30

31

Mei
Oud papier
wk
en karton

18

ma
Restafval

Groente-,
fruitdi
en tuinafval

Plastic,
wo metaal
en drankenkartons

do
Snoeiafval

vr

20

zo

ma
wk Meer informatie?

1

2

3

4

5

22

6

7

8

9
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11

12

23

14

15

16

17

18

19

1

di

wo

Mail naar info@montfoortactief.nl

30

13

30

Juniwww.montfoortactief.nl

29
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Verenigingen en andere organisaties
uit Linschoten en Montfoort kunnen
hun activiteiten zelf plaatsen op

27
3
2e Pinksterdag

24

10

28

29

Boven
do

31
7
14
21
28
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4
11
18
25
2
do

Hemelvaart
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Save the date:

Duurzaam Montfoort
organiseert informatieavond:
‘Isoleren, de eerste stap’
Platform Duurzaam Montfoort organiseert een reeks
info-avonden over ‘Energiezuinig maken van je woning’
met als eerste thema: isoleren. Wie wil er geen lager
energieverbruik en meer comfort? Investeringen worden
in korte tijd terugverdiend. Isolatie is bovendien nodig
voordat een warmtepomp overwogen kan worden.
Op deze avond worden mogelijkheden uitgelegd van
vloer-, gevel- en dakisolatie (en van isolatieglas) door
een isolatiebedrijf. Een deskundige vertelt over de
valkuilen en belicht het nut van inspectie door een
onafhankelijke derde. Ook zal er ruimte zijn voor uw
vragen en ontvangt u een speciale aanbieding bij
belangstelling in woning-isolatie.

Zaterdag 23 maart
Landelijke
Opschoondag

DUURZAAM MONTFOORT

Duurzaamheidsplatform van Montfoort en Linschoten

Interesse in een toekomstbestendige woning?
U bent welkom op woensdagavond 13 maart
in Sint Joseph in Montfoort.
Het begint om 19.30 uur. Toegang is gratis.
Meer info op www.duurzaammontfoort.nl

Vrijwilliger gezocht voor Open Monumentendag
Ieder jaar wordt in Linschoten en Montfoort
op de tweede zaterdag in september
de Open Monumentendag georganiseerd.
Bekende monumenten als het Landgoed Linschoten,
Molen de Valk, het Wapen van Linschoten en
Snelrewaard, de historische kerkgebouwen, Bij de Tol,
Het Oude Stadhuis worden opengesteld voor het publiek.
Een viertal enthousiaste mensen met interesse in het
verleden en oog voor de toekomst organiseert op deze
dag een aantal extra activiteiten.
Deze voorbereidingsgroep, (officieel het bestuur van de
Stichting Open Monumentendag Montfoort/Linschoten)
is op zoek naar uitbreiding met een enthousiaste
inwoner van Montfoort of Linschoten, die wil meedenken
over en meewerken aan het organiseren van deze dag.
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Wat vragen zij?

Allereerst enthousiasme, affiniteit met (de geschiedenis
van) Montfoort en Linschoten, deelnemen aan een
aantal vergaderingen en aan de Open Monumentendag.
Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk in
Montfoort en Linschoten, laat het weten aan
Peter Versloot, paversloot@planet.nl
of Evert W. de Jong, dejongbakker@planet.nl

Men heeft vast de verschrikkelijke beelden van de
containerramp voor de kust van de Waddeneilanden
gezien. Trieste beelden, maar we werden blij om te
merken dat vele mensen bereid waren mee te helpen
met het opruimen van de troep.
Ook in onze directe omgeving ligt veel troep
op straat en in de sloot.
Dit hopen we gezamenlijk op te ruimen op zaterdag
23 maart, tijdens de Landelijke Opschoondag.
Op drie plaatsen in gemeente Montfoort starten we de
opruimochtend om 10.00 uur en dit duurt tot 12.00 uur.
* Vanaf de parkeerplaats van het Hofplein
* Vanaf het Doelenplein
* Vanaf de parkeerplaats achter De Vaart in Linschoten
Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.
En uiteraard wacht na afloop een kop koffie/thee.
Aanmelden gewenst!
Dit kan bij z.ambassadeurs@gmail.com
of door te bellen naar 06-19468944
Heeft u zaterdag 23 maart geen tijd en wilt u toch uw
steentje bijdragen. Vraag een prikstok aan en houdt uw
straat op eigen gelegenheid/tijd schoon!

www.zwerfvuilambassadeurs.nl
@Z_Ambassadeurs

Beweeg Extra:
geef uw kind op voor gratis sport en spel
Uit vele onderzoeken is naar voren gekomen dat als
kinderen met succes en plezier meedoen aan de
gymlessen dit ook positief effect heeft op de
leerprestaties binnen de andere schoolvakken.
De Buurtsportcoach is daarom met steun van gemeente
Montfoort gestart met het project ‘Beweeg Extra’.
Doel van dit project is om kinderen met (nog) meer
plezier te laten deelnemen aan sport en spelvormen.
Beweeg Extra is gratis voor kinderen van groep 3 t/m 8
en zal elke schoolweek plaatsvinden op de donderdagen
tussen 16.00 tot 17.00 uur in sporthal Hofland.
Binnen de lessen is aandacht voor elk individu en kan
ieder kind op zijn/haar eigen niveau bewegen.

Wil uw kind buiten de reguliere gymlessen bijvoorbeeld
een handstand, koprol of een salto leren maken?
De buurtsportcoach gaat ermee aan de slag!
Ook leuke vernieuwende teamspellen en
wedstrijdspelletjes komen aan bod binnen de lessen.
Neem voor vragen of opmerkingen
contact op met Buurtsportcoach Willem
de Koning via het contactformulier op
www.debuurtsportcoach.nl.
Via www.debuurtsportcoach.nl/beweegextra kunnen de kinderen aangemeld
worden. Na aanmelding ontvangt u nog
een bevestiging via de e-mail.

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

BOUWEN
Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 4 maart 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
27 februari 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 15-02-2019
(Z/19/135343)
Montfoortsevaartkade Oost,
Montfoort
voor een kadeverbetering.

• 18-02-2019
(Z/19/13541)
M.A. Reinaldaweg 22A, Linschoten
voor een uitbreiding van de woning.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige

voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 26-02-2019
(Z/18/120371)
Abraham Colijnhof 6, Montfoort
het vergroten van de woning aan
de voorzijde.

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

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

CityTec
T 088-8959300

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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Ingebruikname gemeentegrond
• Het plaatsen van afvalcontainers
(bouwcontainers) op enige
parkeervakken bij de adressen
‘t Hof 8 en ‘t Hof 8a te Montfoort
voor de periode 18 februari 2019
t/m 5 april 2019.
Verzonden: 20-2-2019.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt

MILIEU

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

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

Meldpunt 
discriminatie

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en wethouders van
Montfoort. Indien spoed dit vereist
kunt u naast dit bezwaarschrift ook
een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de president
van de Arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Montfoort, 26 februari 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
de burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

JEUGDHULP

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

Participatieraad 
Montfoort

Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook:
Participatieraad Montfoort
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V oetbalw ee k end
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek waren toe aan
speelronde 17. De wedstrijd tussen Heerjansdam en Montfoort
werd vanwege het overlijden van oud- voorzitter Dick ten Hoonte
zaterdag niet gespeeld.
FC Oudewater ontving Bunnik’73 en won met 2-0. Gezien de
ranglijst voorafgaande het duel een broodnodige zege.
WDS blijft na de 4-1 zege op Bodegraven nog enigszins in het
spoor van koploper Gouda. Linschoten kwam door de benauwde
2-3 overwinning bij Moordrecht qua punten op gelijke hoogte
met WDS. De ploeg uit Driebruggen heeft echter twee wedstrijden
minder gespeeld. SPV blijft de hekkensluiter in 4B. Nu werd er
een 4-1 nederlaag bij Kamerik geleden.
De zondagvoetballers begonnen aan de nacompetitie die gaat
beslissen over promotie en/of degradatie. Haastrecht moest
richting Den Haag om het aldaar op te nemen tegen SV Houtwijk.
De weinig aantrekkelijk wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel.
MSV begon slecht in de promotiepoule. Op bezoek bij ASC werd
een 2-0 nederlaag geleden.

VoetbalINHAALProgramma
Zaterdag 26 februari
WDS - Spotief

20.00

Zaterdag 2 maart
Moordrecht - WDS	
SPV ‘81 - Rijnstreek

14.30
14.30

Z AT E R D A G V O E T B A L
Moordrecht Linschoten 2-3
Als het een virus is, moet
het niet bestreden worden. Was het vorige
week Nick de Kort die een -heel snellehattrick op zijn naam schreef, dit keer flikte
Sam da Cruz dit kunstje. Daar tegenover
staat een tweetal eigen doelpunten, niet
bepaald een bezigheid om te kopiëren. Da
Cruz was na 10 minuten spelen voor de
eerste maal succesvol en op basis van de
veldverhouding was ook zijn tweede treffer
alleszins verdiend. De Linschotenaren
konden het zich permitteren dotten van
kansen te laten liggen. De schrik sloeg hen
pas om het voetbalhart, nadat Vincent van
Eijk nog voor de rust de bal langs doelman
Tom Ankoné schoof; 1-2.
Het opportunisme vierde hierna hoogtij bij
de thuisploeg en het was maar goed dat
Sam da Cruz rond het uur zijn kunstwerkje
voltooide. Op aangeven van Bram Elenbaas
werd het 3-1. Moordrecht kwam toch nog
dichterbij. Nu door een owngoal van Victor
van der Bent die een verdwaalde bal
ongelukkig toucheerde; 2-3. De uitslag
deed geen recht aan de krachtsverhoudingen. Het was een alleszins verdiende
overwinning voor de roodwitten die nog
een interessant eind aan de competitie
kunnen breien.

Kamerik - SPV 4-1.
Veel kansen creëerden de
mannen uit Polsbroek in de
beginfase van de
ontmoeting tegen Kamerik. Niemand leek
echter bij machte om de bal achter de
doelman te krijgen. Nadat zowel Rens
Wiltenburg en Martijn de Heer nadrukkelijk
verzuimd hadden de openingstreffer te
scoren bleef de stand dubbelblank. De
Polsbroekers kregen een buitenkansje in de
vorm van een strafschop. Wiltenburg was
het slachtoffer van de overtreding die de
penalty tot gevolg had en De Heer voltrok
het vonnis vanaf de stip; 0-1 (40e minuut).
Vlak na de rust bracht Van den Berg
(Kamerik) de stand in evenwicht; 1-1.
Het Polsbroekse kruit bleef, alle
DE IJSSELBODE
mogelijkheden
ten spijt, ook na de thee
droog en dat leverde uiteindelijk een
achterstand op door een intikkertje van
Jelle Das (2-1, 65e min). Tegen het eind
van de partij kregen de gastheren alle
gelegenheid de eindstand op 4-1 te brengen
door een va banque spelend SPV.
De Kamerikers troffen in de slotminuten
nog twee maal doel. In de 83e minuut door
Hutchinson (3-1) en door Van den Berg
werd het 4-1 (89e min). Geflatteerd dus.

WDS - Bodegraven
4-1

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Van Sprundel matchwinner
Oudewater - Bunnik 2-0

Een zestal geblesseerde spelers
klonterde zaterdag samen op de
tribune van de Fusieclub Oudewater.
Een ding was na afloop van de
wedstrijd tegen Bunnik zeker;
volgende week staat verdediger
Niek Sluijs erbij. De Oudewaterse
verdediger ontving zowel in de eerste
als in de negenentachtigste minuut
een gele kaart (dus rood) van scheidsrechter Verkleij bij wie de kaarten los
in de zak zaten. De tweede gift was
overigens discutabel en deed Sluis
zichtbaar pijn.
Ook aanvoerder Wouter van Sprundel
keek na 65 minuten spelen tegen het
geel aan, nadat hij wat al te nadrukkelijk
9,15 meter ging afpassen. Ook ten
aanzien van de mannen uit Bunnik liet
de arbiter zich niet onbetuigd; zij
incasseerden liefst vier kaarten in een
pittige, maar niet unfaire partij.
Deze inhaalwedstrijd was nog een
onderdeel van de tweede periode en
naar alle waarschijnlijkheid de opmaat
voor het seizoenseinde waaraan het
binnenhalen van de derde periode nog
wat kleur kan geven. Als er iets duidelijk
was na 90 minuten voetbal, dan was dat
het feit dat het scoren van doelpunten
een moeilijke opgave blijft voor de ploeg
uit Oudewater. Mogelijkheden waren er
te over, maar het overhalen van de
spreekwoordelijke trekker bleef de
makke. Over de gehele wedstrijd bezien
was de 2-0 winst alleszins verdiend,
maar pas in blessuretijd was deze een
feit nadat Wouter van Sprundel op
aangeven van de overijverige Bart
Griffioen voor doelman Brent Nieuwhoff
was gezet. Een stiftje volstond; 2-0 voor
het Oudewaterse tiental.

Initiatief

Van meet af aan had de thuisploeg het
beste van het spel en het meeste balbezit.
Dat wekte de stellige indruk dat een
openingsdoelpunt in de lucht hing, maar
de uiteindelijke realisering ervan zou tot
de 75e minuut duren. Hoekschoppen
daalden neer voor het heiligdom van
Nieuwhoff, maar de aanwezigheid van
lange verdediger Joep Schlosser vormde
een te groot obstakel, terwijl de Bunnikse
doelman over enig fortuin niet mocht
klagen. Een actie van de goed in de
gaten gehouden Bart Griffioen leverde
een inzet op die net voorlangs ging en na
een riskante terugspeelbal van de
Bunnik-defensie kreeg spits Tim Goes
een fraaie schietkans. Het schot vloog in
de 20e minuut naast. Ook Joost
Miltenburg (geplaatst schot van afstand)
en de goed spelende Simon LaLau (vrije
trap net naast) ontbeerden enig geluk.
Toen de eerste Oudewaterse wind wat
luwde, moest doelman Arnold de Ruijter
tonen dat hij goed meevoetbalde (31e
min), redde LaLau op de doellijn na een
snelle Bunnikse uitval en waren
Veenbrink en Van der Poel aan de beurt
om hun gele kaart in ontvangst te
nemen. In de blessuretijd behoedde
doelman Nieuwhoff zijn ploeg nog voor
een 1-0 achterstand door Bart Griffioens
poging ten koste van een hoekschop te
pareren.

Verdiend

Bunnik opende het tweede bedrijf met
twee forse aanvallende speldenprikken.
Tobias Bremers schoot van bij de
linkerpaal naast en het schot van zijn
collega Robbin Jurgens schampte de lat.
Even was er lichte paniek bij de

door Gerard van Hooff

Oudewaterse verdediging, maar allengs
werd de greep op de partij weer
versterkt. Bart Griffioen vulde zijn
zwervende rol slim in en Djardo Boele
kwam via de vleugel een aantal keren
dreigend door. Drie keer op rij
verscheen er een Oudewaternaar voor
de goalie, maar evenzovele keren kwam
Nieuwhoff als winnaar uit de strijd
tevoorschijn. Bunnik loerde onderwijl op
de tegenstoot, maar daar had Arnold de
Ruijter bijzonder goed het oog in en ver
buiten de zestien stelde hij een aantal
malen orde op zaken. De druk werd
opgevoerd, maar het scheelde in de 70e
minuut maar een haar of een
achterstand was een feit. Bunnik-spits
Van der Poel getuigde er tot vreugde
van de Oudewaternaren en hun
aanhang van dat scoren ook niet zijn
ding was. Met Ivo Anbergen voor Sjoerd
Wiltenburg deed Oudewater hierna nog
verwoede pogingen de ban te breken.
En met succes. In de 75e minuut haalde
Griffioen de achterlijn en werd de
teruggelegde bal door de Oudewatercaptain ingeschoten; 1-0. Het laatste
kwartier werd een mengelmoes van
wissels, blessures, een buitenspeldoelpunt van LaLau, een tweede gele
kaart voor Niek Sluijs en een gedegen
optredende De Ruijter bij de laatste
corner van de wedstrijd. Het stiftballetje
van aanvoerder Van Sprundel werd de
kers op de taart; 2-0 (90+4).

Het wisselvallig presterende
Bodegraven had een van zijn mindere
dagen. Het ontbreken van een vijftal
basisspelers brak de Driebruggenaren dan
ook niet op. Na 17 minuten spelen opende
de thuisclub de score uit een goed genomen
vrije trap van verdediger Mark Koorevaar;
1-0. Het overwicht dat WDS op de grasmat
etaleerde kreeg even na een kwart wedstrijd
gestalte door een treffer van Elwin van der
Stigchel die een crosspass van aanvoerder
Jos Lodder in de lange hoek joeg; 2-0. Nog
voor de thee werd de wedstrijd in feite
beslist nadat Van der Stigchel voor de
tweede maal trefzeker was. Nu was Mark
Koorevaar verantwoordelijk voor de assist;
3-0 (38e minuut).
Na de hervatting duurde het tien minuten
alvorens er opnieuw gescoord werd.
De jeugdige Jelle Koenekoop bracht met
een teruggetrokken bal Mark Venhuis in
stelling en dat betekende; 4-0 (55e min.)
De eer werd namens de Bodegravers
halverwege het tweede bedrijf gered; 4-1.
De invaller die daarna meer aanvallende
kracht moest leveren haalde het einde van
de partij niet. Hij verdween met een rode
kaart voortijdig onder de douche. WDS
speelt dinsdag de laatste vier minuten van
de ontmoeting tegen Sportief en moet in de
tijd de 3-2 voorsprong over de 90 minuten
tillen. Aansluitend wordt er vriendschappelijk gespeeld tegen de mannen uit
Woerdense Verlaat. De laatste twee
partijtjes om de winst in de tweede periode
gaan nog tegen Moordrecht en Woerden.

Topavond in Utrecht

Standen
Derde klasse

1	VV Jonathan
2	VVZ ‘49
3 CDW	
4	VV Veenendaal
5	SV Houten
6	FC Oudewater
7	DOSC
8 Focus ‘07
9	DVSU	
10 Candia ‘66
11	DEV Doorn
12	VV Hees
13	Bunnik ‘73
14 FZO	
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Vierde klasse

1 Gouda
2 WDS	
3	VEP
4	Linschoten
5	Woerden
6	Siveo ‘60
7	Kamerik
8 Moerkapelle
9	Sportief
10	Rohda ‘76
11 Moordrecht
12	Bodegraven
13	Rijnstreek
14	SPV ‘81

17
17
17
17
16
17
17
16
16
16
16
15
16
15

39
39
37
30
29
23
22
20
17
14
14
13
13
9

16
14
16
17
15
16
16
17
16
16
16
17
15
15

41
29
29
29
28
28
26
19
18
18
17
15
8
3

ZONDAGVOETBAL
SV Houtwijk - Haastrecht 0-0
In de eerste wedstrijd van de nacompetitie derde klasse poule Laag B moest
Haastrecht naar Den Haag om aan te treden tegen SV Houtwijk. Beide teams
schotelden de toeschouwers een zeer matige wedstrijd voor. In het eerste bedrijf
was het vooral aftasten en dat leverde maar weinig opwindende momenten op.
Na de thee kreeg Haastrecht twee uitstekende mogelijkheden om de winst te
pakken. De kansen werden door Thijmen Raateland en Lars Harmsen niet benut.
Zo eindigde het eerste duel in de nacompetitie in een 0-0 gelijkspel. Of Haastrecht iets aan
het gelijke spel heeft valt nog niet in te schatten. Volgende week komt Alphen naar
Wilgenoord. Die ploeg schoot in het eerste duel uit de slof. In Alphen werd er met maar
liefst 7-2 gewonnen van het bezoekende HMC.

Het was vorige zondagavond genieten voor de vele toeschouwers die op de
Vechtsebanen aanwezig waren bij de baankampioenschappen voor
junioren C en pupillen. Het ijs lag er prachtig bij en er stond geen wind.
Optimale omstandigheden dus om de persoonlijke records eens flink aan te
scherpen. De negen SVO’ers slaagden met vlag en wimpel, maar liefst twaalf
keer werd er een toptijd verbeterd
De Utrechtse speaker van dienst
noteerde er nog meer. Zij vergat echter
dat veel SVO-pupillen in de eerste
omloop van de 500 meter hun PR al
hadden verbeterd en daarna in de tweede
omloop wel sneller waren dan hun oude
PR, maar langzamer waren dan in
omloop 1. Onne van Miltenburg boekte
als enige pupil wel twee PR’s op de 500
meter en sprong van 55.82 naar 55.61.
Zijn vorige toptijd stond op 58.31!
Ook Mike Houdijk (53.66), ‘diep zittend’,
en Sem van Beek (54.95) hapten
seconden van hun oude PR’s af.
Sterkste SVO-pupil was Niels Ott, hij
sprintte naar 51.20 en 52.70. In het
klassement eindigde hij op een mooie
vijfde plaats.
Trainster Tessa van der Neut was
supertrots op haar pupillen, die als
enigen van het deelnemersveld nog op
vaste schaatsen rijden. ‘We trainen heel
veel op techniek,’ vertelde Tessa.
De jongens kunnen niet wachten
om voor het eerst hun klappers
onder te binden, maar hun trainster is
onverbiddelijk: ‘Dat gaat echt pas in het
nieuwe seizoen gebeuren.’
Gelukkig worden de SVO-mannen
(en vrouwen) ook omringd door een stel
nuchtere, maar positieve ouders!

Anne baankampioen

Bij de meisjes pupillen was Anne Murk
de enige SVO’er die van start ging.
Na afloop van de wedstrijd prijkte haar
naam echter wel als nummer 1 in het
eindklassement. Op de eerste 500 meter
eindigde ze met 47.70 (een dik PR!) als
eerste en de 48.00 in de tweede omloop
was goed voor een tweede plaats.
Uiteindelijk was het verschil met

Anne Murk eindige als nummer 1
Carlijn Kaaij, de nummer twee in het
eindklassement, slechts 0.01 van een
punt. Vader Johan had dat, te midden
van de enthousiaste SVO-supporters,
al snel na de race van Anne berekend.
Naast de trainingen bij SVO heeft Anne
de laatste weken als gast meegetraind
met de Utrechtse SchaatsAcademie en
dat heeft haar zichtbaar goed gedaan.
Haar topsnelheid is aanzienlijk verhoogd.

Topvorm Joep Stubbe

Joep Stubbe, ook trainend bij de
talentengroep van de Utrechtse
SchaatsAcademie, maakte ook indruk op
het Utrechtse ijs. Na een wat vlak
seizoen verbeterde Joep op alle
afstanden zijn persoonlijke records.
Met 43.83, 1.27.81 en 2.16.97

SCHAATSEN

Zilver voor
Zwanenburg
Lettie Zwanenburg werd vorig
weekend tweede bij de Nederlandse
Kampioenschappen voor masters
(veteranen) in Alkmaar. Lettie,
uitkomend in de leeftijdscategorie
60-64 jaar, moest op de sprintafstanden teveel tijd toegeven op
winnares Noor van der Ster.
Desondanks was ze heel tevreden
met het zilver: ‘Nadat ik vorig jaar
veel pijn aan de knie had, schaats ik
nu weer pijnvrij rond. Door mijn
blessure heb ik echter wel aan
snelheid ingeboet.’
Het seizoen is nog lang niet afgelopen
voor de Lettie Zwanenburg, want over
twee weken neemt ze deel aan de 11th
Masters’ Sprint Games (het WK) in
Leeuwarden. Ze krijgt daar gezelschap
van SVO-clubgenoot Kees Verdouw,
die wegens een longontsteking afwezig
was in Alkmaar. Eind maart gaat Lettie
Zwanenburg ook nog van start bij het
WK allround in het Noorse Bjugn.
Kees Verdouw laat daar verstek gaan.
Naar eigen zeggen is hij in het
buitenland nooit op zijn best.
eindigde hij op een prachtige zesde
plaats in de eindrangschikking.
Het toernooi bij de meisjes junioren C
leverde geen prijzen op voor het
Oudewaterse team. Tinka van Leeuwen
verbeterde, technisch heel mooi
schaatsend, haar PR’s op de 500 meter
en 1000 meter tot 52.31 en 1.45.73.
In het klassement werd ze zestiende.
Dat was twee plaatsen achter Fleur
Visser, die het verschil met haar
clubgenote op de 1000 meter maakte.
Denise van Vuuren werd 22ste, zij
verbeterde haar PR op de 1000 meter.
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De specialist in garage- en industriële deuren
GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken
n met:
Wij werke oferm,
ov
N
Crawford,
Faac
r,
o
o
d
n
Co

Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

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

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

LAST VAN PUISTJES?
WIJ HEBBEN DE OPLOSSING!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

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

DE IJSSELBODE
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VACATURE:

ALLROUND FACILITAIR MEDEWERKER

• Heb je een voorliefde voor auto’s?
• Ben je representatief, enthousiast en klantvriendelijk?
• Werk je nauwkeurig en ben je niet vies van hard werken?
Dan ben jij misschien onze nieuwe collega.

Wij zoeken een oproepkracht, die onze showroom en auto’s schoon en netjes
houdt en verantwoordelijk is voor diverse klussen binnen ons bedrijf.
Interesse? Neem contact op via info@vkautobedrijf.nl of 06-53313243

Ben jij op zoek naar een uitdagende en
afwisselend baan als chauffeur of monteur?
De Vlerk Groep is op zoek naar een

Allround chauffeur en monteur m/v
- in het bezit van rijbewijs CE aangevuld met code 95
- ervaring met haakarm systeem en aanhanger is een pré
- bereid zijn tot flexibele werktijden
- salaris overeenkomstig cao-beroepsgoederen vervoer
Interesse?
Bel voor meer informatie:06-54910910
Bedrijfsweg 8
Transport - Verhuur
3411 NV Lopik
www.vlerk.nl

- Recycling

Tekenaar Fulltime (40 uur)
Wie wij zijn:
Q4U Design & Devise is een ontwerp- en
adviesbureau dat zich bezig houdt met het
realiseren van uw bouwinitiatief, hierbij richten
wij ons op het ontwerp van nieuwbouw/
DINSDAGKRANT
verbouw- bouwkundig tekenwerk- advisering
en begeleiden van vergunningstrajecten en
BIJ UITSTEK
alle overige Design en Devise.

DE IJSSELBODE
DE

Wat heb je nodig?
- Minimaal mbo werk- en denkniveau;
- Relevante werkervaring in de civiele techniek / bouwkunde;
- Ervaring met AutoCAD 2D en 3D, Revit is een pre;
- Praktische bouwkundige kennis en bouwtechnisch inzicht;
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
- Ervaring met Microsoft Ofﬁce 365;
- Bezit van Rijbewijs B is een pre;
Wie ben jij?
- Je kunt goed zelfstandig en in een team werken;
- Je werkt nauwkeurig en secuur;
- Geen 09.00 tot 17.00 uur mentaliteit;
Wij bieden:
- Een uitdagende, groeiende en creatieve werkomgeving;
- Een werkplek binnen een jong team;
- Prettige en informele bedrijfssfeer;
- Verantwoordelijkheid en ruimte voor het nemen van initiatief;
- Uitstekend salaris, afhankelijk van ervaring;
- Persoonlijke ontwikkel- en opleidingsplan;
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Sollicitaties kan je versturen per e-mail naar silva@q4u.nl
of per post naar het volgende adres: Grote Haven 1, 2851 BM Haastrecht
Voor meer info kan je contact opnemen met dhr. A.J. Smith, tel. 0182-303510

BEGINNEND MONTEUR GEZOCHT
Geert-jan de Kok BV
Allround monteur in Benschop
Technisch inzicht / opgeleid
Reparaties op locatie en werkplaats
Direct contact met klanten
Servicegericht en communicatief vaardig
Grote mate van zelfstandigheid
Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit
Zijn wij op zoek naar jou? Laat het ons weten!
vacature@geert-jandekok.nl
06-27018291
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welke vereniging in
de buurt kan onze
hulp gebruiken?

€
€
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geef uw favoriete doel op
€

€

€

€
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€

€
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€
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€
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Is het de kinderboerderij die opgeknapt moet worden, of die speeltuin?
Een uitje voor vrijwilligers, het buurthuis of heel iets anders? Laat het
ons weten!
€

€

€

€

1. Vul dit formulier in en geef het af bij de servicebalie.
2. Uit alle inzendingen kiest Albert Heijn 9 doelen. Deze doelen maken kans op een
cheque t.w.v. €150 of op een van de hoofdprijzen van €250, €750 of €1250.
3. Steun uw favoriete doel door te stemmen met uw kassabon. Dit kan van maandag
11 maart tot en met zondag 14 april. Het doel met het hoogste bedrag aan kassabonnen ontvangt de grootste cheque.
€

€
€

€

Doel:

€

€
€

Zij kunnen het goed gebruiken omdat...
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Mijn telefoonnummer:

Mont foor t

€

Mijn naam:

