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Uit het Forum Samenleving
Op 4 maart begon de forum-
vergadering met de mededeling dat 
forumlid Jan Wouter van 
Wijngaarden in het ziekenhuis lag 
maar aan de beterende hand was. 
Ook werd meegedeeld dat Hans Alles 
(ChristenUnie) Oudewater gaat 
verlaten, in het forum wordt hij 
opgevolgd door zijn kleindochter.

Sociaal Domein
Het eerste punt op de agenda was de 
Agenda Sociaal Domein. Na een 
presentatie waren er ineens héél véél 
vragen. De heer Hoogendoorn van de 
participatieraad vond het jammer dat er 
in deze agenda geen resultaatsverplich-
tingen zijn opgenomen.
Wethouder Duindam zei hierover: 
"We moeten voorwaarts gaan maar over 
een half jaar of een jaar kan de wereld 
zomaar veranderen, en dan kunnen we 
al onze doelen gehaald hebben, of 
zomaar niet gehaald. 
Resultaatverplichtingen zijn dus niet 
realistisch".
Ook Cees de Bruijn (CDA)vond dat er 
weinig in stond over wanneer de doelen 

bereikt moeten zijn. Hij verwoordde het 
aldus: "Als ik vroeger een schoolagenda 
had dan schreef ik daar mijn huiswerk 
in, maar ook wanneer het klaar moest 
zijn".
Groot punt van zorg is de jeugd-
problematiek. Helaas gaat nog steeds 
75 % van de verwijzingen aan het 
stadsteam voorbij, zodat vaak meerdere 
instanties met de jongere (en vaak het 
probleemgezin) langs elkaar heen 
schuiven. Wil de gemeente grip krijgen 
op de kosten hiervan, dan moet er één 
loket komen voor verwijzingen.
Nog een punt van zorg: De vergrijzing. 
Hierdoor komen er steeds minder 
vrijwilligers beschikbaar en zijn er juist 
meer nodig. Er waren ook nog vragen 
over het niet uitgeven van de 25.000 
euro die in 2018 voor mantelzorg-
ondersteuning begroot waren en nu 
doorgeschoven zijn naar 2019. 

Wij gaan een slingerende 
wilgentunnel maken, de huidige 
wilgenhut in het Uilenbosje 
opknappen èn een insectenhotel 
bouwen. Daarom zoeken we 
vrijwilligers voor vrijdag 15 of 
zaterdag 16 maart. ‘Linschoten 
Natuurlijk’ is weer een project rijker.
We gaan érg lekker hoor. In het kader 
van ‘NL DOET’ zijn we in het weekend 
van 15 en 16 maart in het Uilenbosje te 
vinden. Het is een van de vele projecten 
die we de afgelopen twee jaar hebben 
gedaan. Vol trots laten Lia Boor, Paul 
van Schie en Elleke Herben een map en 
folder van ‘Linschoten Natuurlijk’ zien 
met een presentatie van wat er zoal 
gerealiseerd is. Van een educatieve 
bijenkast, bloembakken en hanging 
baskets in de straten van Linschoten, 
ingezaaide wilde bloemen en krokussen 
om de insectenstand te bevorderen, tot 
en met een kleurrijker Uilenbosje aan 
toe. We krijgen heel veel positieve 
reacties en de gemeente werkt geweldig 
goed mee. Dat laatste mag ook wel eens 
worden gezegd vinden ze. ‘Vanaf het 
begin in mei 2017, toen Kerry Breure 
met ‘Linschoten Natuurlijk’ begon, 
hebben we steeds meer hulp gekregen 
van de gemeente, de provincie en vooral 
van enthousiaste inwoners”.
‘Linschoten Natuurlijk’ is een werkgroep 
onder de stichting ‘LiBel’. “We willen 

iedereen in Linschoten, jong en oud, 
enthousiast maken voor een duurzame 
leefomgeving, vervolgt Paul van Schie. 
Dat meer inwoners meer gevoel bij de 
natuur krijgen. Wij maken samen met 
enthousiaste tuinliefhebbers en imkers 
ons dorp kleurrijker, natuurlijker en 
milieuvriendelijker. Daar kunnen we 
fi nanciële hulp voor gebruiken en 
helpende handen. Voor de NL DOET 
actie hebben we al een aantal 
aanmeldingen van vrijwilligers binnen. 
Maar we kunnen nog wel wat assistentie 
gebruiken. Op vrijdag 15 maart gaan we 
een nieuwe wilgentunnel maken en op 
16 maart gaan we de huidige wilgenhut 
in het Uilenbosje opknappen. 
De daarvoor benodigde wilgentenen 
worden geleverd door Landgoed 
Linschoten. Daarnaast bouwen we op 
zaterdag een insectenhotel. 
Het Uilenbosje wordt op deze manier 
steeds leuker en educatief interessant”.
Aanmelden voor 15 en 16 maart kan 
via www.nldoet.nl/klus/wilgentunnel-
bouwen of door middel van een e-mail 
naar kabreure@gmail.com .
Als Linschotenaren ons fi nancieel of 
met ander uitvoerend werk willen helpen 
kunnen ze op onze site www.parelvan-
hetgroenehart.nl de weg naar ons 
vinden.

  Een (bio)logische 
kleurrijke tussenstap

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Aad Kuiper

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen  0348-502223

Gespecialiseerd in
haarwerken, haarstukken

en verzorgingsproducten!

www.karinshaarboutique.nl

Erkend
haarwerkspecialist

Verzorgt desgewenst

uw declaratie bij

zorgverzekeringen

Op het terrein van het voormalige ziekenhuis aan de Wijngaardstraat in 
Oudewater gaat gebouwd worden, maar … wanneer is nog niet helemaal 
bekend. Het kan nog wel even duren. Cor Boon, imker hier in Oudewater, 
weet dat het met de bijenstand niet echt goed gaat en bedacht een plannetje: 
"Eenjarige planten bloeien maar één seizoen, dus waarom zou je de bijen niet 
een handje helpen. En daar komt bij dat het er daar, op die hoek, ook nog 
eens een stuk aardiger uit gaat zien. En, wat fi jn is, de Woningraat vond het 
een mooi plan en hechtte er zijn goedkeuring aan."

"Natuurlijk snappen wij, imkers, ook wel 
dat er gebouwd moet gaan worden, want 
iedereen wil graag wonen. Maar het 
belang van het weer opnieuw op peil 
brengen van de hoeveelheid insecten en 
vooral bijen weten we inmiddels ook 
allemaal wel. En dan is dit een mooie 
tussenstap tussen een lelijk braakliggend 

terrein en het moment dat de eerste paal 
geslagen gaat worden."
"De diversiteit van planten en bloemen 
heeft de laatste decennia behoorlijke 
tegenslagen te verwerken gekregen en 
als we nu zo'n stukje kunnen inzaaien en 
dat ook nog eens onbespoten kunnen 
laten, is dat natuurlijk prachtig."

Cor Boon nam contact op met 
 Peter de Groot van Biodivers aan de 
Hoenkoopse Buurtweg en die was 
ogenblikkelijk bereid hier gratis zijn 
medewerking aan te verlenen. 
Het terrein op de hoek St. Jansstraat-
Wijngaardstraat is door Cor Boon al 
voorzien van een informatief bord over 
bijen en er staat op dat het pas ingezaaid 
is. Dat is feitelijk een klein beetje 
voorbarig, maar lang zal dat niet duren 
en in de zomer kunnen zowel insecten 
als voorbijgangers, ieder op hun eigen 
wijze ongetwijfeld genieten van de 
bloemenpracht die daar te bewonderen 
zal zijn. Wellicht voor anderen met een 
braakliggend stukje grond een leuk idee?

door Siem van der Burg

vervolg op pagina ?

door Elly van der Neut

  NL(inschoten) DOET 
(het) in het Uilenbosje

Wij zoeken (reserve) bezorgers
voor Oudewater en Montfoort
Heb je interesse bel 0348-561478
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Vaststelling bestemmingsplan 
Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard

door Cees ReichardOp dinsdag 5 maart heeft de 
gemeente Krimpenerwaard het 
bestemmingsplan Natuurgebieden 
Veenweiden vastgesteld met als doel 
om het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) in de Krimpenerwaard te 
kunnen realiseren. Het CDA stemde 
als enige partij tegen dit plan. 
Hiermee is de weg vrij voor de 
aanleg van nieuwe natuur in de 
Krimpenerwaard.
Het bestemmingsplan gaat over een 
natuurgebied van 2250 hectare in de 
Krimpenerwaard. Het gebied wordt 
aantrekkelijker voor diverse planten- en 
diersoorten die van nature in veenweide-
gebied thuishoren, zoals weidevogels. 
Met de komst van natuur en in sommige 
delen een hoger waterpeil, wordt 
bovendien bodemdaling afgeremd. 
Ook biedt de nieuwe natuur kansen voor 
recreatie. In de afgelopen jaren zijn er 
heel wat nieuwe fi ets- en wandelpaden 
aangelegd.

Historisch moment
De raad had ruim vier uur nodig om tot 
een besluit te komen. De wethouders 

Jan Vente (CU) en Léon de Wit (VGBK) 
hadden heel wat vragen te beantwoorden 
eer de hamerslag op dit plan viel.
Met een aantal wijzigingen en aandachts-
punten is het bestemmingsplan goed- 
gekeurd. Zo dringen de partijen er sterk 
op aan dat maatschappelijke 
organisaties, agrariërs en andere grond-
eigenaren in de streek samen aan de slag 
gaan met het beheerscollectief om de 
natuur te beheren. Ook wil men een 
aantal zaken zoals bemesting, plaggen en 
het waterpeil goed monitoren en kunnen 
bijsturen.
Wethouder Jan Vente (CU) vindt dit een 
historisch moment. "We praten al ruim 
twintig jaar over natuurplannen. Nu 
kunnen we doorgaan. Het betekent 
zekerheid voor veel mensen en ik weet 
dat we niet iedereen tevreden hebben 
kunnen stellen. Ook zijn er die niet blij 
zijn."

Het CDA
Het CDA heeft zelf meegewerkt om 
diverse wijzigingen aan te brengen. Toch 
stemde ze alsnog tegen. Zij vindt het plan 
nog niet rijp om een beslissing te nemen. 

De afgelopen weken waren turbulent. 
Om het één en ander nog eens rustig 
tegen het licht te houden heeft zij gepleit 
voor een maand kwaliteitstijd. Dat zou 
volgens haar ook de tijd bieden om 
oplossingen te genereren voor een paar 
situaties waarbij bedrijven onevenredig 
en onredelijk hard worden geraakt. 
Veel agrariërs zijn bijzonder ongelukkig 
met deze natuurontwikkeling. Het is 
toch hun broodwinning. Ook zou in die 
extra tijd de ecologische discussies over 
'robuustheid van verbindingen' in alle 
rust afgerond kunnen worden.
Het CDA is van mening dat het nog te 
veel een 'sprong in het diepe' is. 
Raadslid Kees Larooij (CDA): "Het is 
nog te veel woorden als 'geloven', 
'hopen' en 'vertrouwen'. Ik had graag 
een wat meer zakelijke afweging willen 
hebben van eerst meer duidelijkheid en 
daarna pas een besluit."
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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.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Maart

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

VRIJDAG

22 en zaterdag 23 - Landelijke Opschoondag. 
Samen maken we onze buurt zwerfvuilvrij. Wil je ook 
helpen? Er zijn verschillende startpunten in de kernen 
van de Krimpenerwaard. We starten op beide dagen 
om 13.00 uur. Voor meer informatie over o.a. de 
startpunten in je woonplaats mail je naar 
Simone Abel, info@abeloffice.nl HAASTRECHT/

VLIST

 -  Ierse avond met live muziek. Vanaf 20.15 uur in 
Theater Concordia*. Samen met De Haastrechtse 
Kring organiseert Theater Concordia een gezellige 
avond met Ierse muziek en Ierse hapjes. HAASTRECHT

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

ZATERDAG

23 Passieconcert van ROV Psallite Deo!
Vanaf 20.00 uur in Grote of Sint Michaëlskerk. 
Oratoriumvereniging Psallite Deo laat u genieten van 
het indrukwekkende muziekstuk Olivet to Calvary 
van J.H. Maunder. De bekende stadsorganist 
Gerben Mourik begeleidt op het monumentale orgel. 
Voor meer informatie en kaarten:
www.psallitedeo.nl of 078-6104945. OUDEWATER

WOENSDAG

27 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur.
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie of thee. 
Opgeven en afmelden vóór woensdag 20 maart 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

DONDERDAG

28 Lezingavond en jaarvergadering Geschiedkundige 
Vereniging. Vanaf 20.00 uur in het Stadhuis van 
Oudewater, ingang Kapellestraat.
De lezing ‘Streektaal of dialect’ wordt gehouden 
door de heer Ton den Boon, hoofdredacteur van het 
van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. 
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50. OUDEWATER

 -  Filmavond BYOS: La La Land.
Vanaf 20.15 uur in Filmtheater Concordia*. Bring Your 
Own Seat (BYOS) om te genieten van het verhaal van 
Sebastian en Mia. Zij komen nader tot elkaar dankzij 
een gemeenschappelijk verlangen om datgene te 
doen waar ze van houden. Maar wanneer het succes 
op de loer ligt, worden ze geconfronteerd met enkele 
keuzes die hun liefdesrelatie op het spel zet en 
waarbij hun gekoesterde dromen verscheurd dreigen 
te worden. HAASTRECHT

VRIJDAG

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

 -  HapSnap aanschuifdiner. Van 18.30 tot 20.30 uur 
in ‘De Rank’, Verlengde Hoogstraat 26. 
Samen eten, elkaar ontmoeten kan leiden tot een 
beter begrip voor elkaar. Help (nieuwe) vluchtelingen 
in Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen mee, zelf-
gemaakt of gekocht. Schuif aan! Info: www.swml.nl 
en aanmelden via hapsnap@swml.nl MONTFOORT

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

ZATERDAG

30  Kinderkleding en speelgoedbeurs.
Van 08.30 tot 11.00 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1. 
Voorjaars- en zomerkinderkledingbeurs met volop 
aanbod van leuke tweedehands kinderkleding in 
maat 80 t/m 176 en speelgoed. Sla nu je slag om een 
leuke garderobe voor je kids samen te stellen. 
Tevens zijn er leuke acties in verband met het 30-jarig 
bestaan. Info: kledingbeursoudewater.jouwweb.nl OUDEWATER

 -  Charlotte Welling & Trio Dobbs.
Vanaf 15.00 tot 17.00 uur in het St. Joseph.
Charlotte Welling laat op haar eigen wijze een 
prachtig en soms confronterend tijdsbeeld van de 
jaren ‘50 en ‘60 zien en horen met liedjes van de 
vergeten zangeressen van het vaderlandse lied. 
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar voor 65-plussers 
via www.cultureelmontfoort.nl MONTFOORT

ZONDAG

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

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Wo 13: 19.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 17: 10.00 uur Ds. J. van Dijk
 18.30 uur Kand. T. Overbeeke

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 13: 15.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 17: 09.30 uur Ds. J.J. van Holten
 18.30 uur Ds. M. Maas

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 17: 10.00 uur Richard Klein
HERVORMDE GEMEENTE
Wo 13: 14.00 uur Ds. A. Simons
 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo 17: 09.30 uur Dhr. T.R. Rietveld
 16.00 uur Ds. C. Boele
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 17: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 17: 10.00 uur pater Herman Wijtten S.V.D.

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Wo 13: 14.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 19.30 uur Ds. J.J. van den End
Zo 17: 09.30 uur Ds. C. Blenk
 18.30 uur Ds. G. Lustig
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 17: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Za 16: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 17: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 17: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Wo 13: 10.00 uur Ds. C. Boele
 19.30 uur Ds. C. Boele
Zo 17: 09.30 uur Ds. C. Bos
 18.30 uur Ds. C. Boele

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op zondag 3 maart 2019
TIES Sebastiaan
zoon van Sebastiaan Haverkamp en 
Marloes Baars 
Prinses Wilhelminastraat 7
3467 PK Hekendorp
Op maandag 4 maart 2019
LUCA Daniël
zoon van Danny Rietveld en 
Monique Lekkerkerker
broertje van Aviëlle
Kapellestraat 22
3421 CV Oudewater
Op woensdag 6 maart 2019
FAITH
dochter van Michel en Jolijn 
Slingerland
zusje van Mitchell
Oudetouwfabriek 68
3421 XZ Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

KERKBERICHTEN

Sprankelende uitvoering van Brahms’ Requiem in Oudewater (foto Piet Stolk)

Bijbelstudie Romeinenbrief
Op donderdagavond 14 maart wordt 
vanaf 19.45 uur de Bijbelstudieavond 
van een reeks studies over de 
Romeinenbrief vervolgd. 
De Bijbelstudie zal plaatsvinden op de 
zolder bij Dorp 35 in Polsbroek.
Evangelist en bijbelleraar Johan van 
Ooijen zal verder gaan spreken vanuit de 
Romeinenbrief. Deze avond wordt 
Romeinen hoofdstuk 14 besproken. 
Het doel van de avonden is dat de bijbel 
open gaat en wij vers voor vers gaan 
onderzoeken wat God door zijn Woord 
ons gaat vertellen, zodat er een groei in 
kennis, geloof en ervaring kan 
plaatsvinden. Ook al heb je voorgaande 
avonden gemist is het geen probleem om 
aan te sluiten. Heeft u vragen of wilt u 
meer informatie: info@zipfestival.nl 
of bel 0182-309626.

Start Kruispunt 
Project Koor
Op woensdag 13 maart is de eerste 
repetitieavond van het oecumenisch 
Kruispunt projectkoor in het nieuwe 
jaar. De repetities zijn in ’t Kruispunt 
van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Zes woensdagavonden wordt er 
geoefend voor het meewerken 
aan twee bijzondere vieringen in 
’t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg: 
de oecumenische Goede Vrijdag viering 
op 19 april en de Katholieke viering 
van Licht en Water op 20 april.
Het koor repeteert onder leiding van 
George Pluimakers, de pianobegeleiding 
wordt verzorgd door Caroline Leloux.
Als je houdt van zingen, kom dan 
meedoen, vooral alten en bassen zijn 
zeer welkom.

Passieconcert en rondleiding 
in de Grote kerk in Oudewater
Op zaterdag 23 maart komt Reformatorische Oratoriumvereniging Psallite Deo 
naar Oudewater. In de Grote of St. Michaëlskerk geven zij het passieconcert 
‘Olivet to Calvary’ van J.H. Maunder. Voorafgaand kunt u de kerk bezichtigen 
onder leiding van een gids.

Koor en organiserende Rotaryclubs 
waren tevreden met het resultaat. 
Het was voor de vierde keer dat zij een 
Lenteconcert in de Oudewaterse 
St. Franciscuskerk organiseerden.
Dat de Rotaryclubs Oudewater en 
Woerden Oude Rijn de SKA-zangers en 
-zangeressen weer naar het Groene Hart 
hebben gehaald, werd door het publiek 
bijzonder gewaardeerd.
Voor het SKA was dit Lenteconcert in 

In ‘Olivet to Calvary’ wordt het 
paasverhaal op een hedendaagse wijze 
verteld. Volgens Ina Jongekrijg, lid van 
Psallite Deo, wordt je als toeschouwer in 
het verhaal meegesleept. “Het is heel 
indrukwekkend. Ook al ken je het 
verhaal niet, je voelt de emoties en de 
pijn die zo bij het verhaal horen. 
Je beleeft het mee.”
Psallite Deo is een Oratoriumvereniging 
uit Heinenoord. Eens in de zoveel 
maanden kiezen zij een kerk in de regio 

om een concert te geven. Stadsorganist 
van Oudewater Gerben Mourik begeleidt 
het concert en wees het koor op de 
Grote of St. Michaëlskerk.
Voorafgaand aan het concert is de kerk 
opengesteld voor een rondleiding door 
een gids. Ina: “Een bijzonder concert als 
‘Olivet to Calvary’ wilden we graag in 
een bijzondere kerk geven. Toen we over 
de historie van deze kerk hoorden, 
vonden we dat we daar meer moesten 
doen. Het toeval wil dat een moeder van 
één van de koorleden gids is, zij geeft de 
rondleiding.”
De rondleiding start om 19.00 uur en 
duurt ongeveer 45 minuten. Het concert 
begint vervolgens om 20.00 uur.
Kaartjes hiervoor kunt u kopen op 
www.psallitedeo.nl. Hier kunt u zich ook 
aanmelden voor de rondleiding. Wellicht 
verwacht u dat een concert als deze een 
hele avond beslaat, maar ‘Olivet tot 
Calvary’ duurt ‘slechts’ vijf kwartier.

Enthousiast publiek hoort 
het Requiem van Brahms
Voor een enthousiast publiek in een nagenoeg volle kerk zong het Studentenkoor 
Amsterdam zondag 10 maart ‘Ein deutsches Requiem’ van Brahms. Het koor 
werd vakkundig begeleid door het UvA-symfonieorkest J.Pzn Sweelinck. 
Het Requiem werd voorafgegaan door de instrumentale compositie Silouan’s 
Song van Arvo Pärt.

Oudewater een mooie kans om ook 
buiten de regio Amsterdam hun mooie 
muziek te laten horen.

Grote hoogte
Dirigent Servaas Schreuders wist zijn 
tachtig man/vrouw sterke Studentenkoor 
Amsterdam weer tot grote hoogte op te 
zwepen. Voor de solopartijen tekenden 
twee uitstekende solisten, Charlotte 
Houberg en Rick Zwart.
Nieuw was de informatieve (en soms ook 
grappige) introductie, die twee 
musicologen voorafgaand aan het 
concert gaven. Over Brahms en zijn 
Requiem is veel wetenswaardigs te 
melden. ‘Ein deutsches Requiem’ ging in 
1868, op Goede Vrijdag, in première. 
Johannes Brahms, een perfectionist, 
had er van 1861 tot 1868 aan gewerkt. 
De muziek is deels melancholisch, maar 
tegelijk ook levendig, geruststellend en 
zelfs euforisch. De mooie akoestiek van 
de Sint Franciscuskerk in combinatie met 
de beeld- en geluidstechniek van 
Klaproos Culturele Ondersteuning zorgde 
dat musici en zangers uitstekend tot hun 
recht kwamen. Voor volgend voorjaar 
heeft het Studentenkoor Amsterdam een 
uitvoering van de Bachs Hohe Messe 
gepland.

Samen op Weg
Op donderdag 14 maart is er vanaf 19.45 uur weer een samenkomst van de 
christelijke vrouwenvereniging ‘Samen op Weg’ in de ‘Oude school’ bij de 
Hervormde kerk van Waarder.
Gast is Riëtte Oudenaarden uit Linschoten en zij geeft een lezing over ‘Zinvolle zorg’. 
Riëtte werkt als verpleegkundig specialist voor de geriatrie op de polikliniek geriatrie, 
de geheugenpoli en in het consultteam. U bent van harte uitgenodigd.
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maatwerk van kasten - keukens - meubels

www.vinkinterieurbouw.nl

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

    

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Joop van Vliet B.V.

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

Water en sanitair • Gas •
Verwarming • Elektra • Verlichting •
Luchtbehandeling • Dak- en zinkwerk

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik

info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90

Mark Luuring 
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
T 0348-564143  M 06-22971402

Dit voorjaar het buitenschilderwerk 
van uw woning regelen?

Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!
Vraag vandaag vrijblijvend een offerte aan via 

MARK.SCHILDER@PLANET.NL
Wij zorgen voor vakschilders en de beste garantie.

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

en hoofdzakelijk particulier bewoond
• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

Oudewater LIVE 
Met partyband ‘FuSo’ 

Disco, pop en partyclassics maken deze avond

tot een heerlijke dansavond in het Muziekhuis. 

Zaterdag 23 maart . 21.00 uur 
Entree: € 17,50

Familievoorstelling 
ASSEPOES 4+ 

Een energiek, humoristisch en meeslepend sprookje 

om bij weg te dromen.

Zondag 31 maart . 14.00 uur 
Entree kinderen (vanaf 4 jaar): € 5,00 

Entree vanaf 12 jaar: € 7,50 

Kaartverkoop voor beide evenementen 

via Muziekhuisoudewater.nl

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

commerciële publicaties
Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)

Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur 
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

Tennisvereniging 
de Heksenmeppers

organiseert

Tenniscursus voor circa
50-plussers (beginners)

Iedere woensdag vanaf 24 april... 
8 lessen. Je hebt nog 20 dagen

om je aan te melden!
Kosten: e 55 (incl. gebruik tennisbaan)

Rackets: gratis te leen
Info: Leo Henkes, lam.henkes@planet.nl

0348-563192 of 06-27365747

Welk oud-bestuurslid van KPO-Oudewater 
of ZijActief-Oudewater, heeft eventueel in 

haar bezit:
Het vaandel van de R.K. Boerinnenbond-

Oudewater en de vlag van KPO- Oudewater.
Reactie graag naar Leny Boere-Nederend, 
0348 562352 of tenlboere44@kpnmail.nl

Patrick Spanenburg
 17 maart

St. Patricks Day 
dat viert onze Spanko
zijn knie is een manco
ook al is hij 50 jaar ...
deze CV monteur staat voor je klaar

Na 40 jaar flierefluiten 
en tinderen, 

nu haar droomvent 
en twee kinderen!

Wen ... gefeliciteerd

2e hands winkel KLEDING en meer…
houdt uItvErKoop van alle 

wINtErKLEDING
op zaterdag 23 en dinsdag 26 maart

Alle kleding - HALvE prIJS
Vanaf zaterdag 30 maart ligt de 

zomercollectie in de winkel!
2de hands winkel: 'kleding en meer'

wilgenweg 15a, Oudewater.
Open: elke dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

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

#wekelijksuitb eta ald

#fooi#jong&groottea m

#doo rgro eimogelijkheden

#f lexib el#su p ergezellig

De start van jouw 
HORECACARRIÈRE!
SOLLICITEREN KAN AL VANAF 16 JAAR

# horeca
topperstoppers

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? >>>   PROEFLOKAALBREGJE.NL/WERKEN-BIJ

Hoe kom jij bij het team? Stuur een mailtje

naar haastrecht@proefl okaalbregje.nl met 

je contactgegevens en waarom jij ons team 

wilt versterken, dan zie ik je snel!

PROEFLOKAAL BREGJE HAASTRECHT

Grote Haven 26 - 2851 BM  Haastrecht  -  tel.:  0182 502 842  -   Proefl okaalBregjeHaastrecht

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

GEZOCHT: 

BEZORGERs
voor de bezorging van

De IJsselbode op dinsdag in

MOnTfOOrT
Heb je interesse in een goede bijverdienste!

Bel dan nu 0348-561478

Hoogstraat 1  •  3417 HA Montfoort
0348 47 14 70  •  info@wijngaardelectronics.nl  

www.wijngaardelectronics.nl

voor service en kwaliteit

Like ons op Facebook
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Verkiezingen
Wie het landelijke nieuws volgt zou haast tot de conclusie kunnen 
komen dat wij uitsluitend provinciale bestuurders kiezen om te komen 
tot een nieuwe Eerste Kamer. Wat die provincies doen lijkt Den Haag 
niet de interesseren. Dat is vreemd en ook een beetje beledigend naar 
de rest van het land. Want Den Haag verwacht van die provincies wel, 
dat zij met een ‘bod’ komen hoe zij de energietransitie vorm gaan 
geven. Dat kun je positief bekijken: de provincies weten beter wat er 
speelt dan wij vanuit Den Haag kunnen bekijken, dus laten we hen 
zich er eerst over buigen. Je kunt er ook negatiever naar kijken: 
de opdracht over welk resultaat dat bod moet hebben is al gegeven. 
De opdracht voor de uitwerking bij de provincies leggen lijkt op het 
doorschuiven van de hete aardappel. Dat er ook op provinciaal niveau 
nog geen consensus over hoe dat aan te pakken bleek afgelopen 
zaterdagmiddag bij het verkiezingsdebat in het muziekhuis in 
Oudewater overduidelijk. En dat tienduizenden mensen zondag in de 
storm en stromende regen een klimaatmars hielden zegt wel wat over 
hoe het onderwerp momenteel leeft. Ik heb niet meegedaan. 
Die storm en stromende regen waren een stapje te vér voor mij. 
Watje dat ik ben.
En er zijn natuurlijk ook de verkiezingen voor het waterschap. 
Afgezien van het feit dat waterschappen (tegenwoordig 
hoogheemraadschappen) een zeer belangrijke functie vervullen in ons 
voor de helft onder de zeespiegel gelegen landje heb ik nooit zo 
begrepen waarom die moeten worden bestuurd via een gekozen 
bestuur. De waterschappen zijn in mijn ogen vooral technisch van 
aard, voeren provinciaal beleid uit en zorgen dat wij droge voeten 
houden en schoon water. Dat lijken mij a-politieke kwesties. 
Daar moet je vooral inhoudelijk verstand van hebben. En de mouwen 
voor opstropen. Voorstanders van die verkiezingen redeneren dat alle 
burgers meebetalen aan de taken van het waterschap en dus moeten 
kunnen meepraten over de besteding van het geld. 
De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was traditioneel zeer 
laag, zodat ze tegenwoordig dus gelijk worden georganiseerd met de 
provinciale verkiezingen. Dan heb je die kiezers alvast in het 
stembureau en stemmen ze wellicht ook voor het waterschap. En wek 
je de indruk, dat de kiezer ook bij het waterschap betrokken is. 
Ik ga in elk geval stemmen voor de provincie zonder oog voor de 
uitslag van de Eerste Kamer. Want de provincie heeft veel invloed op 
onze leefomgeving. Voor wat betreft het waterschap: daar moet ik nog 
even over nadenken.
Trudie Scherpenzeel

Kinder-
bescherming
Talloze keren was ik er al langs 
gelopen. De oude bakkerij van 
Van Kooten in de Leeuweringerstraat. 
Een chique, witgepleisterd herenhuis 
waaraan een opvallend uithangbord 
hangt. Direct naast het oude 
woonhuis van Herman de Man. Hier 
zit de NAS. De Nederlandse Adoptie 
Stichting. Uit betrokkenheid - wat 
gebeurt daar nu allemaal? - ging het 
college op werkbezoek.
Allervriendelijkst werd ons 
gezelschap ontvangen door de 
directie, Arnold Schouten en Macky 
Hupkes. Direct bij de balie al kom je 
in het hart van hun werk terecht. 
Op een creatieve manier hangen daar 
tientallen zogeheten 
‘aankomstkaartjes’. Geboortekaartjes, 
maar dan voor adoptieouders die 
hun dierbaren op deze wijze laten 
weten hun kind voor altijd in hun 
armen en harten te hebben gesloten. 
‘Voor ons is het mooiste moment als 
we de ouders kunnen bellen dat er 
een match tot stand is gekomen.’
Een presentatie volgde. 
Nietsvermoedend blijkt in Oudewater 
de grootste adoptieorganisatie van 
Nederland gezeteld te zijn. Sinds de 
NAS offi cieel vergunninghouder is, 
2002, zijn er tot en met 2018 maar 
liefst 506 kinderen geplaatst in 380 
gezinnen. Momenteel zitten er circa 
200 ouders in de procedure. 
Een divers team van zeven personen 
is dagelijks bezig kinderen en 
ouders te verbinden tijdens én na de 
adoptieprocedure. Deze is langdurig 
(totaal tussen de 3 en 7 jaar), 
intensief (diverse onderzoeken) en 
duur (al met al toch wel 20.000 euro 
per procedure, soms meer). ‘Dit alles 
is wel afhankelijk van de wensen en 
grenzen van potentiële ouders’.
‘We bemiddelen alleen buitenlandse 
kinderen’ zegt Macky, ‘Nederlandse 
kinderen die niet meer door hun 
biologische ouders opgevoed 
worden, krijgen doorgaans 
pleegzorg: Ze vallen onder de Raad 
voor de Kinderbescherming.’ 
De kinderen komen overigens niet 
meer alleen uit Latijns Amerika of 
Afrika. ‘De afgelopen jaren kwamen 
de meeste adoptiekinderen uit 
Hongarije.’
Arnold vult aan. ‘Adoptie ligt best wel 
eens onder vuur. Met het Haags 
Verdrag zien we het als een 
kinderbeschermingsmaatregel. 
Kinderen hebben recht op veiligheid. 
Op een permanente, veilige, 
juridische band met de ouders.’ 
Arnold en Macky zijn 
ervaringsdeskundig en zelf waren ze 
ook jaren geleden betrokken bij 
adoptie en stuitten toen op tal van 
onnodige barrières. Vanuit hun 
garage bouwden de twee gewezen 
HR-professionals een stichting uit die 
inmiddels wereldwijde contacten 
heeft. Met kennis van de lokale 
context. ‘We kunnen niet met een 
land werken als we er niet zijn 
geweest.’
Een indrukwekkend bezoek. Achter 
adoptie gaat een hele wereld schuil. 
Vreugde en verdriet. De NAS verricht 
relevant werk. Ieder kind verdient 
immers een thuis?

Van mens tot mens
Burgemeester en wethouders van 
Oudewater bezoeken met enige 
regelmaat maatschappelijke instellingen, 
andere overheden en bedrijven.
In deze column doet burgemeester 
Pieter Verhoeve daarvan verslag.

Schuylenburcht
Geacht college, naar ik begrepen heb staat de Schuylenburcht op de nominatie om 
gesloopt te worden.
Ik geef u in overweging op dit moment nog geen sloopvergunning te verlenen. 
In plaats daarvan stel ik voor om in overleg met de eigenaar, en in afwachting van 
de procedure voor realisatie van nieuwbouw de bestaande appartementen in 
blokjes van twee tijdelijk beschikbaar te stellen aan jongeren. Die van twee ruimtes 
een kunnen maken en er gedurende de komende vier jaar een onderkomen 
hebben, te verhuren voor bijvoorbeeld 250 euro per maand waarbij ze zelf de 
aanpassingen voor hun rekening nemen.
In het huurcontract kan dan afgesproken worden dat het om tijdelijke huur gaat 
met een maximale periode van vier jaar: waarschijnlijk is dat ook ongeveer de 
doorlooptijd voor het traject naar nieuwbouw, beeldkwaliteitsplan, vergunningen 
traject etc.
Zo kunnen we lering trekken uit de sloop van het oude ziekenhuis, waar het nu al 
jaren braak ligt in afwachting van een nieuw bestemmingsplan.
Met vriendelijke groet,
J.I.M. Sluijs

vervolg van de voorpagina

BLIK op ...

Hans Alles 
vertrekt
Hans Alles, jarenlang gemeenteraadslid 
in Oudewater voor de Christen Unie/
SGP, nam maandag 4 maart jl. opnieuw 
afscheid van de raad: na een eerder 
afscheid maakte hij zijn rentree als 
forumlid, maar bij dit tweede afscheid 
lijkt zijn vertrek aanzienlijk defi nitiever. 
Twee jaar geleden overleed 
Hans' echtgenote, en nu lacht het geluk 
Hans opnieuw toe: hij sprak in zijn 
afscheidsrede over zijn verloofde, 
en zij gaan trouwen in september. 
De echtgenote wenst in Zoetermeer te 
blijven wonen, en Hans gaat dus van de 
stad naar het dorp.

Uit het Forum Ruimte

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 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

Ook werd er gesproken over de 
zweverigheid van het stuk. Waarmee 
meteen een link werd gelegd naar het 
volgende agendapunt.
Gezien de vele vragen die het stuk 
opriep gaat het als bespreekstuk naar de 
raad, waarbij de ChristenUnie aangaf 
haar vragen niet schriftelijk te kunnen 
stellen voor het fractieberaad, en dus 
niet voor het weekend, terwijl het 
college de forumleden slechts een dag 
de tijd gaf om de vragen schriftelijk in te 
dienen.
De fractie was voorstander van uitstel; 
de wethouder niet. Het kan dus zijn dat 
het stuk later alsnog van de agenda van 
de raad wordt geschrapt.

Communicatie
Inspreker voor dit onderwerp was 
Trudie Scherpenzeel, al jaren politiek 
correspondent voor zowel radio 
Midland als deze krant. Zij vindt het 
bijzonder vreemd dat de gemeente een 
professioneel tekstschrijver wil aannemen 
voor de verslaglegging van de 
vergaderingen. Deze verslagen zouden 
dan op de Gemeentepagina van 
Oudewater in De IJsselbode moeten 
worden gepubliceerd. Een wens van de 
coalitie, die zich niet kon vinden in de 
verslaglegging in deze krant.
Wethouder Bas Lont schreef een stuk 
over hoe dit dan in elkaar zou moeten 
steken. Trudie vindt het een aantasting 
van de persvrijheid maar dat wordt met 
klem ontkend door zowel de wethouder 
als de coalitie. Trudie voert aan dat het 
aanstellen van een tekstschrijver onder 
verantwoording van de griffi er gaat 

leiden tot geregisseerde verslagen. 
Gaande de discussie bleek dat een tekst-
schrijver onder leiding van de griffi er 
juridisch niet kan. Daar is die griffi er niet 
voor aangenomen. Wethouder Lont 
moest ook toegeven dat hij hiervoor 
geen toestemming van de werkgevers-
commissie had. Ook werd hem 
verweten dat het college dit voorstel 
indient en er dan vervolgens geen 
verantwoording voor neemt, dat moet 
de griffi e maar opknappen.
Gaande de discussie bleek dat een 
professionele schrijver zich overigens bij 
de gemeente heel nuttig zou kunnen 
maken. Bijvoorbeeld door ingewikkelde 
dingen die op het bord van de gemeente 
liggen helder en duidelijk naar de burger 
toe te uit te leggen. Want ingewikkelde 
juridisch taal, daar snappen, zelfs na drie 
keer lezen, ook ingevoerde forumleden 
soms niks van. Laat staan de burger die 
afhankelijk is van wat er in de krant 
staat. Dan zou de 15.000 euro die er 
voor zijn uitgetrokken nuttig besteed 
zijn, denken sommigen.
Het CDA is mordicus tegen het 
aanstellen van de tekstschrijver, 
tenminste als hij/zij alleen verslagen van 
vergaderingen gaat schrijven. 
De Wakkere Geelbuik vindt het heel 
nodig, met name omdat de journalist 
van De IJsselbode geen journalistieke 
opleiding heeft genoten, en die 
opleiding is wel nodig om goede verslag-
legging te plegen. Hij wil overigens wel 
elke verwijzing naar vrije nieuwsgaring 
uit het stuk verwijderen. Ook dit stuk 
gaat als bespreekstuk naar de raad.

door Trudie Scherpenzeel

Provinciale verkiezingen
Dit jaar staan er bij de provinciale 
verkiezingen grote belangen op het 
spel. En dan hebben we het niet over 
de eerste Kamer, maar echt over de 
provincie. Met die gedachte in het 
achterhoofd had een aantal aantal 
Oudewaterse politici afgelopen 
zaterdag in het muziekhuis in 
Oudewater een debatbijeenkomst 
georganiseerd.
Alle veertien deelnemende partijen waren 
uitgenodigd. Het forum voor democratie 
had niet gereageerd, de partij voor de 
dieren en Denk beschikten over 
onvoldoende mankracht, maar er waren 
elf partijen aanwezig. Voor en met een 
gehoor voornamelijk bestaande uit raads- 
en forumleden uit Woerden, Oudewater, 
Lopik en Montfoort (zo'n vijftig mensen 
hadden de moeite genomen) werd gedis-
cussieerd tussen steeds een viertal 
kandidaten. Die werden door loting bij 
elkaar gezet en mochten hun zienswijze 
geven op een drietal stellingen. Na de 
opening door de burgemeester van Lopik 
(democratie is een werkwoord, kom 
vaker uit uw provinciehuis. Wij hebben 
vaak de indruk dat de ambtenaren bij de 
Provincie regeren) introduceerde 'klimaat-

drammer' Bob Duindam (Oudewater) de 
eerste stelling: 'De provincie bepaalt hoe 
gemeentes de energietransitie invullen' 
om vervolgens uit te leggen dat hij het 
daar niet mee eens is. Niet over ons, 
maar met ons.
Een levendig debat ontspon zich van 
éérst besparen, dan opwekken en wind 
en zon zijn zo van de 20ste eeuw (SGP) 
tot 'en, én, én' van de CU, 'geen enkele 
windmolen op land in onze provincie' 
(U26) en 'energiemaatschappijen 
verdienen er alleen maar aan, de burger 
moet het betalen (SP). Waarbij ook het 
publiek zich niet onbetuigd liet.
De volgende stelling was van Jocko 
Rensen (wethouder Montfoort) en ging 
over openbaar vervoer: De provincie 
richt zich op sterke lijnen tussen grote 
steden, kleinere kernen zijn zelf verant-
woordelijk. Om vervolgens ook uit te 
leggen waarom dat geen goede stelling 
is. Het CDA en Groen Links gingen voor 
snelfi etsroutes, al dan niet vanaf 
OV-knooppunten. De VVD was van 
mening dat er beter naar de randen van 
de provincie moet worden gekeken en 
bestreed de stelling (de overige twee 
partijen ook). De PvdA wil af van 
aanbesteding in het openbaar vervoer 
omdat de niet winstgevende buslijnen 
daar onder lijden.
De derde stelling (Gerrit Spelt, wethouder 
Lopik): De provincie ziet geen nieuwe 
ruimte voor wonen of werken in de 
Lopikerwaard. Een slechte zaak, vond 
hij. D66 introduceerde een nieuwe term 
voor het probleem van de knellende rode 
contouren: grijs/groene ruimte. Daarin 
zou meer mogelijk moeten zijn in wonen 
en werken. Een stelling waar de andere 
kandidaten met verbazing op reageerden, 
gelet op de opstelling van D66 de laatste 
jaren. De kandidaat van de VVD 
koppelde de toewijzing van woningen 
aan de beschikbaarheid van banen 
(onderbouwing door gemeente). De PVV 
wilde niet op de stelling in gaan en was 
van mening dat gemeenten heel goed 
zelf kunnen bepalen wat de woningbe-
hoefte is. Weg met de rode contouren. 
50+ tenslotte vond dat wonen en werken 
bij elkaar horen.
Onder de bekwame leiding van Elizabeth 
van den Hoogen, die streng de orde 
bewaarde, werd het debat rond half vier 
afgesloten. En onder het genot van een 
drankje voortgezet.

In het forum ruimte was de raads
informatiebrief geagendeerd die 
eerder al stof deed opwaaien over de 
ambities van de U10. We hebben het 
dan over eerst 10, later twaalf 
vroegere BRU gemeenten, die zich 
samen over de toekomst van hun 
gemeenten hebben gebogen.
Namens de U10 was de burgemeester 
van Nieuwegein aanwezig, die een 
toelichting gaf op de voornemens van die 
gemeenten op het gebied van economie, 
woningbouw, mobiliteit en energie-
transitie. Montfoort, Oudewater en Lopik 
maken er geen deel van uit. De U10 
hebben voornemens die ook voor deze 
gemeenten gevolgen hebben. 
De forumleden hadden vooral vragen 
over de gedachtegang rond huisvesting, 
de rode contouren en de energietransitie. 
U heeft daar de afgelopen weken al veel 

over kunnen lezen in De IJsselbode en de 
toelichting van de woordvoerder voegde 
eigenlijk niet veel toe. De boodschap was 
vooral dat de drie gemeenten wel mee 
mogen praten, maar vooral als zij op de 
rijdende trein springen.
Het initiatiefvoorstel 'Oudewater op de 
fi ets' ontmoette in het forum uitsluitend 
instemmende geluiden. Bram Zondag, 
degene die de CU benaderd had om het 
initiatiefvoorstel op te stellen, lichtte de 
totstandkoming ervan toe. Als oud 
inwoner van Houten (een fi etsstad bij 
uitstek) was hij van mening dat 
Oudewater een prachtige stad is, maar 
dat een integrale fi etsvisie wellicht nog 
voor verbetering kan zorgen. Forum- 
breed was men het eens met de inhoud 
van het plan en het gaat als hamerstuk 
naar de raad, waarmee het college 
opdracht krijgt het verder uit te voeren.

OUDEWATER
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

& India-meubelen
 B r o c A n t e

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

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

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk 
Tel. 0182-342050

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Wat is het contrast groot. 
Van het mooiste feest van het jaar naar diepe rouw. 
We hebben als vereniging even geen woorden voor 

het verlies van een mooi persoon....

Jeannette Sluijs
(meisjesnaam: Kolkman)

13 juni 1969 4 maart 2019

Op Carnavalsmaandag kregen we het bericht 
dat Jeannette op 49-jarige leeftijd is overleden.

Wij wensen Terus, Pascale en Paul, 
de verdere familie en vrienden heel veel sterkte 

met het verwerken van dit enorme verlies.

Hierbij nog een laatste Carnavalsgroet voor een 
bijzonder persoon die niet meer onder ons is.

Alaaf….

Namens bestuur en leden van 
Carnavalsvereniging Les Boutonniers

Verdrietig, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn werk en leven, hebben wij 
zeer onverwacht afscheid moeten nemen van 

mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Henk Stekelenburg
Oudewater,  Oudewater, 
16 maart 1935  5 maart 2019

Emmy Stekelenburg - Kortland

Rob en Nicole
   Valérie
   Frédérique
   Hélène

René en Jacqueline
Miranda †
   Bo
   Nica
   Luke
   Jack
   Dean

Westerwal 11
3421 BX  Oudewater

De crematie heeft zaterdag 9 maart 
plaatsgevonden.

‘Lieve moeder, schoonmoeder en oma, 
wij missen jou nu ook...’

Henk en Gemma
Tim en Hilda

Marcel en Anita
Eva
Hugo

Frans en Jacoline
Anouk
Puck
Donna

Carolien en Bert

De crematie heeft inmiddels 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentie-adres:
H. Straver, Maansteen 81, 3643 BJ Mijdrecht
henk.straver@casema.nl

dora
theodora maria straver-vink
Echtgenote van Johannes Gerardus Straver (Joop)† 

29 maart 1930 - 23 februari 2019

‘Neem maar een 

wijntje als ik er 

niet meer ben...’

Een lang en gelukkig leven mocht zij hebben, samen met Joop.

Ondanks dat zij hem de laatste jaren moest missen,

 wist zij zich lange tijd goed te redden.

Zij genoot nog volop van haar (schoon)kinderen en kleinkinderen.

Maar haar hart vond het welletjes en ze gaf zich dapper over.

In de leeftijd van 88 jaar hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve

† 

De Postduif en de Vink

Op een dag kwam de Postduif aangevlogen en vroeg:

Hoe gaat het met je lieve Vink? 

Ach ja..., je kent ’t wel... “z’ n gangetje” lieve Postduif. 

en toen zei de Vink: hé... ik kèn jou toch, nietwaar? 

Jazeker lieve Vink, wij waren samen een paar. 

Vele jaren hebben wij samen op aarde rondgevlogen. 

Maar nu heb ik een boodschap van mededogen. 

Speciaal voor jou... omdat ik van je hou. 

Je hebt vele jaren je liefde gegeven, je best gedaan en 

je eigen lied gezongen, echter, nu is het tijd om verder te gaan. 

We mogen weer sàmen op reis, 

heerlijk vliegen... in ’t paradijs. 

En daar gingen ze, de Postduif en de Vink... héél hoog,

voorbij de regenboog. 

dag pap, ...dag mam. 

Bedankt...
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-dankbetuiging-

Het is goed zo...
Wij willen jullie bedanken voor jullie medeleven

na het overlijden van

Riet Stalvord
Familie Stalvord

Oudewater, maart 2019

Tot het laatste toe wilde je leven,
Door je sterke wil hiertoe gedreven. 
Je geest nog op volle kracht, 
Maar over je lichaam had je geen macht.  

Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde waarmee 
hij ons heeft omringd, hebben wij toch nog 
onverwacht afscheid moeten nemen van mijn 
maatje en lieve man, onze vader en trotse opa 

Sjef Overbeek
* 17 augustus 1949 † 8 maart 2019

Margo Overbeek - de Keijzer

Peggy en Ernst-Peter
Frederique, David

Casper en Denise
Tess, Liz

Renzo en Corinda
Fenne, Indy

Wij herdenken Sjef op donderdagavond  
14 maart om 19.30 uur in de H. Jacobuskerk, 
Cabauwsekade 53 te Cabauw.
Na afloop is er in de kerk gelegenheid ons te 
condoleren.

De crematie vindt plaats in besloten kring.

Correspondentieadres:
Liesbeth van der Donk Uitvaartbegeleiding
Wilhelminastraat 20
3961 AM  Wijk bij Duurstede



Nieuwe taalvrijwilligers 
gevraagd
Het taalcafé van 18 maart aanstaande is, voor deze éne keer, alleen voor 
de taalvrijwilligers; maar (let op!) ook voor mensen die graag taalvrijwilliger 
willen worden.

Een taalvrijwilliger is een belangrijk 
onderdeel van de aanpak bij het leren 
van onze taal.
Dankzij de inzet van die taalvrijwilliger 
krijgen de deelnemers extra begeleiding 
op het gebied van woordenschat, lezen, 
luisteren en spreken. En zo kunnen ze 
zich beter redden in hun nieuwe 
omgeving en voelen ze zich sneller thuis. 
Soms krijgen taalvrijwilligers het gevoel 
van ‘doe ik het wel goed?’ of ‘hoe kan ik 
verder?’ Voor de nieuwe taalvrijwilligers 
kan het een eerste kennismaking zijn 
met het ondersteunen van deelnemers 
en kunnen dan beslissen of het wat voor 
ze is.
Mirjam Kruger, docent Nederlands aan 

het ROC Midden Nederland, wil graag 
vragen beantwoorden en tips geven 
over hoe de taalhulpgevers het beste 
kunnen oefenen met de taalvragers. 
De avond is, zoals geschreven, voor 
iedereen bestemd: zowel voor degene 
die al langer taalvrijwilliger zijn, als voor 
mensen die graag taalvrijwilliger willen 
worden. Iedere taalvrijwilliger wordt van 
harte uitgenodigd een vriend, vriendin, 
collega of buurvrouw/buurman; mee te 
nemen, want ze kunnen nog wel wat 
extra hulp gebruiken, maar zomaar 
komen mag natuurlijk ook; graag zelfs.
Dit taalcafé vindt plaats op maandag 
18 maart om 19.30 uur in Bibliotheek 
van Oudewater in het Cultuurhuis.
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 Dinsdag 12 maart 2019

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Openingstijden
(alleen op afspraak)
ma, di, wo en vr:
08.30 - 12.30 uur
donderdag: 08.30 - 19.30 uur

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

Meldpunt 
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten 
kantooruren: 14 0348

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

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 middelen-
gebruik, 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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
•	 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)

•	 Gemeenteraadsvergadering donderdag 14 maart om 20.00 uur
•	 Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 19 maart van 14.00 tot 15.00 uur 
in het stadskantoor, Waardsedijk 219

 Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) 
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) 
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl

•	 Verkiezing Provinciale Staten en waterschappen
woensdag 20 maart van 19.30-21.00 uur (6 stembureaus)

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

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

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders  
hebben besloten een gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen aan de:
•	 Jhr.	A.	van	Swietenstraat 

ter hoogte van huisnummer 22 
in Oudewater.

Wilt u de besluiten en de 
locatietekeningen inzien? 
De verkeersbesluiten zijn inmiddels 
digitaal gepubliceerd op 
staatscourant.nl. De besluiten liggen 
van 14 maart tot 25 april 2019 ter 
inzage. Wilt u bezwaar maken? 
Als belanghebbende kunt u binnen 
zes weken na de publicatiedatum 
een bezwaarschrift indienen.  
Meer details over hoe u bezwaar 
kunt maken vindt u in de 
verkeersbesluiten.

Ingekomen aanvragen / 
meldingen
Oudewater
•	 De	Meent	2 

het plaatsen van een schuine 
kap op de uitbouw aan de 
achterzijde van de woning,

 ingediend op: 25-02-2019, 
dossiernummer: OLO4236115

Belt iemand 112 bij het vermoeden van een hartstilstand, dan 
roept dit systeem (HartslagNu) automatisch burgerhulpverleners 
op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om 
te reanimeren óf de dichtstbijzijnde AED te halen die is 
aangemeld bij het systeem. Een AED is een apparaat dat wordt 
gebruikt om het hart weer aan de gang te krijgen na een 
hartstilstand.

Alarmeringssysteem HartslagNu 
ook actief in Oudewater

Oudewater kent de Werkgroep 
Hartslag Oudewater. Die ijvert voor 
het beschikbaar hebben van 
voldoende:
a. burgerhulpverleners en
b. aangemelde AED’s bij 

HartslagNu.

Op die manier wil de Werkgroep 
Hartslag Oudewater bereiken dat er 
een evenwichtige spreiding ontstaat 
van beschikbare AED’s in de gehele 
stad én de omliggende dorpskernen. 
Het gaat om 2 categorieën AED’s:
- AED’s die 24 uur per dag 

beschikbaar zijn en
- AED’s die op bepaalde tijden 

beschikbaar zijn.
De eerste stap is dat de Werkgroep 
Hartslag Oudewater eigenaren van 
AED’s gaat vragen om hun AED aan 
te melden bij het reanimatieoproep-
systeem en de tijden waarop de 
AED beschikbaar is.

Dat vergemakkelijkt het snel vinden 
van de AED’s bij een 112-melding 
van een hartstilstand. Zo krijgen 
slachtoffers snel de juiste hulp, 
terwijl de ambulance onderweg is.

Kortom, meld uw AED aan via 
hartslag@oudewater.nl.
Ditzelfde e-mailadres kunt u gebruiken 
als u eerst meer informatie wenst.

•	 Dijkgraaflaan	93 
het vervangen van een schutting 
op de erfgrens en het plaatsen 
van een veranda met berging  
in de achtertuin,

 ingediend op: 26-02-2019, 
dossiernummer: OLO4240997

Snelrewaard
•	 Waardsedijk	83 

het wijzigen van het 
bestemmingsplan voor de 
nieuwbouw van een woning,

 ingediend op: 01-03-2019, 
dossiernummer: OLO4248311

 

Besluiten / beoordelingen
Oudewater
•	 Leeuweringerstraat	52 

het renoveren van het pand, 
besluit: verleend, 
dossiernummer: OLO4035689

•	 Nabij	Ruige	Weide	45 
het aanleggen van een 
kavelpad , het dempen van 
sloten en het aanleggen van 
dammen, besluit: verleend, 
dossiernummer: OLO4150565

Hekendorp
•	 Dubbele Wiericke (perceel C114)

het aanleggen van een steiger 
voor sloepen, besluit: verleend, 
dossiernummer: OLO4063655

APV/Bijzondere wetten
Oudewater
•	 Abrona	en	Joia 

het organiseren van de Omloop 
van het Stigt op 10 juni 2019, 
besluit: melding geaccepteerd, 
dossiernummer: 1921113

•	 Waardsedijk	213 
het organiseren van Carnaval 
FC Oudewater op 3 maart 2019, 
besluit: aanvraag ingetrokken, 
dossiernummer: 1921074

•	 Waardsedijk	213 
het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens 
Carnaval FC Oudewater 
3 maart 2019, besluit: 
aanvraag ingetrokken, 
dossiernummer: 1921075

•	 Diverse	wegen	in	de	binnenstad 
het organiseren van de 
Carnavalsoptocht Uivergein op 
2 maart 2019, besluit: verleend, 
dossiernummer: 1820487

•	 Weg	tussen	Wijngaardstraat	en	
Kapellestraat 
het afsluiten van de weg tijdens 
restauratiewerkzaamheden aan 
de kerk van 25 maart tot en met 
7 april 2019 en van 
18 november tot en met 
1 december 2019, 
besluit: verleend, 
dossiernummer: 1921036

door Aad Kuiper

Schitterende expositie met werk van onbekende talenten
in de Wulverhorst is een prachtige expositie neergestreken van onbekend 
werk van onbekende talenten. Het gaat om werken van leden van de teken- 
en schilderclub 'de Wilgenstreek', en veel, zo niet alle werken zijn van een 
bijzonder hoge kwaliteit. en deze prachtige tentoonstelling is nog eens gratis 
te bezoeken ook. de expositie van deze schilderijen duurt tot half april, 
maar later in het jaar komt er weer nieuw werk. loop af en toe eens langs; 
u zult er geen spijt van hebben.

Michèle Henkes en Gerrie van Roon 
vertellen beide enthousiast over hun club. 
De eerste is al bijna achttien jaar lid en 
de tweede ruim zes jaar, maar beiden 
hopen nog lang door te kunnen gaan 
met schilderen, want ze hebben er niet 
alleen veel plezier in, maar steeds weer 
zien ze dat hun resultaten en die van 
anderen duidelijk verbeteren.  
'De wilgenstreek' blijkt zo'n vijfentwintig 
leden te hebben uit de hele omgeving. 
Er wordt vrij geschilderd op dinsdag-
ochtend en vrijdagmiddag, terwijl er op 
woensdagavond een docent komt, die 
opdrachten geeft. Soms is dat een 
onderwerp, soms een techniek die wat 
meer aandacht krijgt; bijvoorbeeld een 
stilleven maken met een beperkt aantal 
kleuren, een zelfportret of werken met 
een paletmes. "De docenten zijn altijd 
positief en leveren alleen maar 
opbouwende kritiek", vertelt Gerrie van 
Roon. "Ze laten echt iedereen in zijn 
waarde en je krijgt heel veel tips", vult 
Michèle Henkes direct aan. "En als je zelf 
niet tevreden bent, neem je een pot 
gesso", lacht Gerrie van Roon, "en je 
maakt je doek weer leeg en begint 
opnieuw!" "Er wordt met acryl en olieverf 
gewerkt; aquarel zien we maar weinig 
meer", laat Michèle weten, "maar dat kan 
natuurlijk wel. je ziet schilderijen met 
mensen, landschappen, stadsgezichten; 
eigenlijk van alles."
"Met 750 jaar Stad hadden we een 
buitententoonstelling die druk bezocht 
werd. En tijdens het Heksenfestijn 
exposeren we al jaren in de Sint 
Franciscuskerk, want daar kunnen we 
veel werk kwijt. Veel mensen zien dan de 
progressie die we maken. Het is 
weliswaar een amateurclub, maar het 
niveau is behoorlijk hoog, horen we van 
anderen. we hebben leden van rond de 

weten. "wij willen graag laten zien wat 
we maken en hier in De wulverhorst zien 
ze graag iets aan de muren hangen."
"we verzorgen trouwens ook kunstuitleen. 
En verschillende bedrijven en particulieren 
maken daar graag af en toe gebruik van." 
En wie liever zelf iets maakt kan een paar 
keer komen schilderen om te kijken of 
dat bevalt. Mogelijkheden te over dus: 
kijken, lenen of zelf aan de slag gaan;  
'De wilgensstreek' nodigt iedereen van 
harte uit.

door Aad Kuiperzestien tot over de tachtig. Het is altijd 
gezellig, maar er wordt ook heel serieus 
gewerkt." En wanneer je over de 
tentoonstelling loopt in De wulverhorst 
die op werkdagen tussen 9 en 5 te zien is 
en in het weekend tussen 12 en 5, zie je 
inderdaad bewonderenswaardige werken 
hangen. tussen half april en eind juni 
wordt de blijvende tentoonstelling 
onderbroken door een expositie van 
werken van Marjan de jong, maar 
daarna komen er weer werken van "De 
wilgenstreek" te hangen. "Het is een 
win-win-situatie", laten de dames nog 
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De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
Roparunners van Steamwork overhandigen cheque

  Concentrator voor Hospice Oudewater
Eén van de voorzieningen die 
het functioneren van een Hospice 
vergemakkelijken is de aanwezigheid 
van een zuurstofapparaat. 
In voorkomende gevallen moet dat 
worden besteld en alle logistieke 
mogelijkheden ten spijt wil dat nog al 
eens tot vertraging leiden. Het was 
voor coördinatrice Mary-Ann Eijs dan 
ook niet moeilijk om een antwoord te 
verzinnen op de vraag ‘wat te doen 
met de gift van het team Steamwork 
293’. Er wordt een concentrator 
aangeschaft.
Zondag maakten de deelnemers aan de 
Roparun van de nood een deugd en 
kozen zij de accommodatie grenzend 
aan het hospice als eindstation van een 

die meerdere keren deelnamen aan de 
Roparun die traditioneel startplaatsen 
heeft als Parijs en Hamburg en steevast 
na ruim 500 kilometer in Rotterdam 
eindigt. Sponsoring zorgt voor 
opbrengsten die aan uiteenlopende 
goede doelen worden besteed. 
Steamwork 293 ‘zetelt’ in Sliedrecht en 
is ook bij de eerstvolgende editie in juni 
weer van de partij.

estafetteloop die eerder die ochtend was 
gestart bij het gebouw van de scouting. 
Twee teams doorkruisten op de bekende 
wijze onze regio tussen Linschoten en 
Polsbroek. Begeleid door een fi etser voor 
en een fi etser achter de loper-van-dienst 
werden zo in een nat en winderig 
landschap een 50-tal kilometers 
overbrugd en wachtte hen een 
welverdiende lunch. Na een presentatie 
over de werkwijze van een hospice en de 
wijze waarop het ‘bijna-thuis-huis’ door 
gasten en hun familie wordt beleefd, 
bood Sander Trijssenaar namens het 
loperteam de cheque aan met een 
bedrag dat volstaat voor de aanschaf van 
het zuurstofapparaat. Onder de 
aanwezigen was een groot aantal lopers 

In het tenue van de loop uit 2015 heeft 
Sander Trijssenaar (rechts) de cheque 
overhandigd aan Mary-Ann Eijs van het 
hospice Oudewater (links).

OUDEWATER

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.

Medio april verschijnt de 7de

Recreatiekrant 2019
voor de streek tussen IJssel en Lek

Evenementenkalender 2019
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

@ recreatiekrant@ijsselbode.nl
om te worden opgenomen in de evenementenkalender.

INFO: www.ijsselbode.nl
@ recreatiekrant@ijsselbode.nl

Voor redactionele artikelen:
Jacques Zanen, � 0348-561818

Voor advertenties en advertorials:
Drukkerij Heno, � 0348-561478

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.
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tiP Oudewater

Het tiP-Oudewater is al meer dan 5 jaar 

een begrip voor bezoekers en inwoners van Oudewater.

Wilt u Oudewater en omgeving verkennen,

dan is een bezoek aan ons tiP-kantoor zeker een ....tip!

Groepsarrangementen 

en -activiteiten
Op de website is veel informatie te vinden over 

diverse, uiteenlopende groepsarrangementen. 

Deze arrangementen kunnen zelfs helemaal naar 

uw wensen worden samengesteld.

Maandelijks organiseert TIP Oudewater een aantal 

vaste activiteiten zoals een torenbeklimming, 

stadswandeling of stadhuisbezoek. Wilt u alleen 

met uw familie of vriendenclub één van deze 

activiteiten ondernemen dan is dat natuurlijk 

mogelijk. Er bestaat daarnaast ook de mogelijkheid 

één of meerdere van deze activiteiten te integreren 

in een arrangement. De medewerksters van TIP 

Oudewater willen graag iedereen van de juiste 

informatie voorzien en de reservering van een 

compleet arrangement verzorgen. Kom langs, 

mail of bel even en alles wordt op uw wensen 

afgestemd en voor u verzorgd.

Lost in time
Bij TIP Oudewater is ook de interactieve stadstoer 

‘Lost in time’ te huur. Op een IPad speel je dit spel 

terwijl je door de straten van Oudewater loopt. 

Freek de Jonge speelt in dit spel overtuigend de 

professor die de speler stap voor stap begeleidt in 

het reizen in de tijd. Een andere hoofdpersoon, 

de jonge hacker Thijmen, probeert de 

geschiedenis te veranderen. De IPad werkt als 

een TomTom: op het scherm zie je steeds waar 

je bent en naar welke historische plek of 

tijdpoort je toe moet lopen. Het is een 

spannend spel voor kinderen van 9 tot 14 jaar, 

maar zeker ook voor hun ouders.

Het spel duurt ongeveer 2 tot 3 uur, maar er is 

ruimte om hem stop te zetten tijdens 

bijvoorbeeld een terrasbezoekje.

Walkantoor Grachtenvaert

Het TIP-kantoor is ook het walkantoor voor 

de ‘Grachtenvaert’. In het seizoen maakt 

‘De Geelbuik’ op vaste tijden stadsrondvaarten, 

waarbij een deskundige gids de passagiers 

allerlei wetenswaardigheden weet te vertellen.

Voor informatie, plaats reservering en kaartjes 

kijk op de site van de Geelbuik of kom langs 

op het TIP-kantoor.

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor

van 1 april t/m 31 oktober

dinsdag t/m zaterdag van 10.00-16.00 uur;

op zondag van 11.00 -16.00 uur.

0348-561628 - tip@oudewater.net

Y www.oudewater.net

In het bijzonder fraaie IJsselstadje en voor de 

omliggende plaatsen is TIP Oudewater een 

begrip voor wie zich wil laten onderdompelen 

in de historische sferen van dit pittoreske stadje 

en van de rust en de prachtige natuur in de 

omgeving wil genieten.

Naast alle informatie die online beschikbaar is 

via onze site, blijft ook een fysiek 

informatiepunt een belangrijke schakel om al 

onze bezoekers van informatie te voorzien.

ervaar Oudewater 

en omgeving
TIP Oudewater vindt u midden in het fraaie 

centrum van het stadje. Met maar liefst 141 

monumenten heeft Oudewater de grootste 

monumentendichtheid van het Groene Hart!

Bij Leeuweringerstraat 10 hangt de vlag uit 

als TIP geopend is. Daar zal een van de 

medewerksters u enthousiast vertellen wat er 

allemaal te zien en te beleven valt in Oudewater 

en omgeving.

Voor een dagje Oudewater heeft ons stadje 

meer dan genoeg te bieden, wilt u ook de 

omgeving verkennen, dan behoort overnachten 

in een van de vele B&B’s of hotel Abrona tot de 

mogelijkheden.
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Harmelenrecreatiekrant
voor de streek
tussen ijssel en lek 2018

BeWaarKrant

® Drukkerij Heno - Oudewater

inhoud
 7 Ontdek landelijk en stoer Lopik

11 eeuwfeest op boerderij De twee Hoeven

15 Van Huis te Vliet naar Bisdom van Vliet

16 Schoonhoven Ziverstad

18 Oudewater: stad vol van magie

32 Het is volop genieten zowel in 

Linschoten als in Montfoort

38 evenementenkalender met 

meer dan 150 activiteiten

uit de regio

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.
De recreatiekrant is bedoeld voor toeristen, dagjesmensen, fi etsers 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.

Thema dit jaar: ‘De GOUDEN PARELS van de IJsselstreek’

Sterrenbanket in Hekendorp

Boomfeestdag 2019

Het moet een bijzonder diner worden: 
Hekendorpers organiseren op 
zaterdag 30 maart a.s. in verenigings-
gebouw 'De Boezem' een achttiende-
eeuws diner, geheel in de stijl van 
prinses Wilhelmina van Pruisen. En de 
prinses zal zelf acte de présence 
geven tijdens de avond. In september 
volgt dan een historische feestdag.
"Het is verrassend, hoe mensen in de 
achttiende eeuw aten", zegt Hekendorper 
Richard Grootbod. "Alle gerechten 
werden toen nog gelijktijdig op tafel 
gezet. Wat wij nu voorgerecht, 
hoofdgerecht en dessert noemen, het 
bestond gewoon niet in die tijd!" 
Grootbod maakt deel uit van het 
Wilhelmina comité, dat druk bezig is met 
de organisatie van een bijzonder 
sponsordiner. "Kreeftensoep, hartige 
taarten, wildgebraad", somt hij enkele 

van de tientallen gerechten op die ter 
tafel komen. Allemaal gemaakt aan de 
hand van originele recepten uit het 
archief van het Koninklijk Huis.
De achtergrond van het diner is de 
herdenking van de aanhouding van 
prinses Wilhelmina van Pruisen door de 
Patriotten die in 1787 in Hekendorp 
plaatsvond. "Uit de verslagen lees je dat 
er voor de prinses destijds maar schrale 
kost was tijdens haar gevangenhouding 
in Hekendorp", zegt Richard Grootbod. 
"Dat gaan we nu goedmaken.
Nu is de prinses wel welkom en staat er 
een echt koninklijk feestmaal voor haar 
klaar". Voor een prijs van 60 euro per 
couvert was het diner vrijwel direct 
uitverkocht. "Maar daarvoor hebben we 
dan ook wel een kok uit de keuken van 
driesterrenrestaurant De Librije in 
Zwolle", zegt Grootbod, "dit wordt een 
banket dat een prinses waardig is". 
En de prinses komt dan ook zelf mee 
eten, met haar gevolg. Leden van de 
Hekendorpse Toneelvereniging spelen 
de rollen na in historische kleding.
De organisatie wil het liefste dat ook de 
gasten verschijnen in achttiende-eeuwse 
kleding. "We hebben al van tientallen 
gasten gehoord dat ze kleding aan het 
passen zijn, dus dat wordt een prachtig 
schouwspel", zegt Grootbod. "De eettafel 
wordt een echt kunstwerk". 

Minstreel Rob Tenweerde speelt en zingt 
liederen die hij speciaal voor deze avond 
heeft geschreven.
Doel van de avond is om geld bijeen te 
krijgen voor een volgend feest, dat tijdens 
Open Monumentendag op 14 september 
georganiseerd wordt: dan wordt in 
Hekendorp in de open lucht de 
aanhouding van prinses Wilhelmina van 
Pruisen nagespeeld. "Dat wordt echt 
groots, met een koets, kanonnen en 
musketten en tientallen deelnemers", zegt 
Grootbod. "En wat is nou een mooiere 
manier om geld in te zamelen dan tijdens 
een bijzonder diner?"
Info wilhelminavanpruisen@gmail.com 
of via de facebookpagina en het 
twitteraccount van de prinses.

door Gerard van Hooff

BedStay41: een bijzondere 
verblijfsmogelijkheid in 
Oudewater
Hij is nog maar pas geopend, de 
BedStay aan de Hoenkoopse 
Buurtweg in Oudewater, maar de 
belangstelling is er al. Geen B&B, 
maar een viertal vakantieapparte-
menten, die twee aan twee ook nog 
eens gekoppeld kunnen worden. 
Een tweetal daarvan is rolstoel-
toegankelijk maar stuk voor stuk zien 
ze er prachtig uit en, als het kan en 
nodig blijkt, zal allerhande extra 
service geboden worden door 
gastvrouw Wendy. De ontvangst en 
het uitzicht zijn beide overweldigend.
Zelf wonen Kees en Wendy in de totaal 
verbouwde, gemoderniseerde en 
opnieuw ingerichte boerderij die de 
overgrootvader van Kees al in 1940 
kocht en er koeien hield. In 1960 nam 
zijn zoon Jan, de vader van Kees het 
bedrijf over en zo'n dertig jaar later is 
zoon Kees het boerenbedrijf gaan 
runnen. Een tijdlang stond er een schuur 

helemaal leeg en toen Wendy in 2016 
in het leven van Kees stapte had zij 
direct al plannen om meer te doen met 
het bedrijf dan het alleen maar boerderij 
te laten zijn.
En zo werd BedStay41 door de 
88-jarige en jarige grootvader Jan en 
wethouder Bas Lont vorige week 
geopend toen een lint door hen beiden 
werd doorgeknipt. Familie, buren en 
vrienden hebben met allerlei lekkers 
deze feestelijke opening gevierd. 
Prachtige compleet ingerichte totaal 
verschillende kamers die van alle 
gemakken voorzien zijn. Ze nodigen uit 
voor een wat langer verblijf in onze regio.
In de Recreatiekrant volgt een 
beschrijving van alle kamers.
En nu dit allemaal gerealiseerd is kijkt 
Wendy al uit naar nieuwe ontwikkelingen 
die zij, Kees en de kinderen van Kees 
op het boerenbedrijf zullen kunnen 
ontplooien.

door Aad Kuiper

Woensdag 13 maart (morgen dus!) 
gaan alle leerlingen van de groepen 
7 en/of 8 van de scholen in 
Oudewater en Hekendorp een boom 
planten, om daarmee een bijdrage te 
leveren aan een beter leefmilieu.
Het planten van je 'eigen' boom (en een 
grote boom per school/groep) is een 
ervaring om trots op te zijn. Voor de 
scholen is er bovendien een lesbrief 
gemaakt waarmee de leerlingen ter 
voorbereiding aan de slag kunnen. 
Vroeger was het planten van een boom 
een symbolisch iets: als je nu een boom 
plant, pluk je daar later de vruchten van. 
Het symbolische is inmiddels wat ruimer: 
het planten van een boom is natuurlijk 
ook bedoeld als middel om de 
onmisbaarheid van levende natuur onder 

de aandacht te brengen. Het nog groter 
verband, dat wil zeggen de opwarming 
van de aarde met steeds heftiger reacties 
als gevolg van ontbossing en massaal 
gebruik van fossiele brandstoffen komt 
daarbij eveneens ter sprake.
De leerkrachten van de scholen hebben 
een rooster gekregen met het uur 
waarop zij met hun groep op het 
plantterrein aan de Kabelslag (achter het 
Cultuurhuis) verwacht worden. Tip: doe 
stevige schoenen of laarzen aan, en zorg 
dat je het niet koud krijgt. Als je zelf thuis 
een spade hebt, breng die dan mee.
De uitvoerende organisatie is in handen 
van de gemeentelijke groenvoorziening, 
en het plantmateriaal is aangekocht met 
steun van het Luciafonds.
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 Formaat (breedte x hoogte)  Prijs

kleine IM advertentie  64 x  52 mm € 80,00
grote IM advertentie  134 x 108 mm € 240,00
achtste pagina  99 x  66 mm € 130,00
kwart pagina   99 x 138 mm € 230,00
halve pagina  204 x 138 mm € 450,00
hele pagina  204 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

* 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.

ADVERTEREN IN EEN EXTRA GROOT GEBIED . . . DUS NÓG MEER BEREIK!

Medio april verschijnt de

Recreatiekrant 2019
voor de streek tussen IJssel en Lek

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.

Info voor advertenties en advertorials:
Drukkerij Heno, � 0348-561478

Reserveren uiterlijk vóór vrijdag 29 maart

Reservering advertenties en advertorials:

@ recreatiekrant@ijsselbode.nl
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tiP Oudewater

Het tiP-Oudewater is al meer dan 5 jaar 

een begrip voor bezoekers en inwoners van Oudewater.

Wilt u Oudewater en omgeving verkennen,

dan is een bezoek aan ons tiP-kantoor zeker een ....tip!

Groepsarrangementen 

en -activiteiten
Op de website is veel informatie te vinden over 

diverse, uiteenlopende groepsarrangementen. 

Deze arrangementen kunnen zelfs helemaal naar 

uw wensen worden samengesteld.

Maandelijks organiseert TIP Oudewater een aantal 

vaste activiteiten zoals een torenbeklimming, 

stadswandeling of stadhuisbezoek. Wilt u alleen 

met uw familie of vriendenclub één van deze 

activiteiten ondernemen dan is dat natuurlijk 

mogelijk. Er bestaat daarnaast ook de mogelijkheid 

één of meerdere van deze activiteiten te integreren 

in een arrangement. De medewerksters van TIP 

Oudewater willen graag iedereen van de juiste 

informatie voorzien en de reservering van een 

compleet arrangement verzorgen. Kom langs, 

mail of bel even en alles wordt op uw wensen 

afgestemd en voor u verzorgd.

Lost in time
Bij TIP Oudewater is ook de interactieve stadstoer 

‘Lost in time’ te huur. Op een IPad speel je dit spel 

terwijl je door de straten van Oudewater loopt. 

Freek de Jonge speelt in dit spel overtuigend de 

professor die de speler stap voor stap begeleidt in 

het reizen in de tijd. Een andere hoofdpersoon, 

de jonge hacker Thijmen, probeert de 

geschiedenis te veranderen. De IPad werkt als 

een TomTom: op het scherm zie je steeds waar 

je bent en naar welke historische plek of 

tijdpoort je toe moet lopen. Het is een 

spannend spel voor kinderen van 9 tot 14 jaar, 

maar zeker ook voor hun ouders.

Het spel duurt ongeveer 2 tot 3 uur, maar er is 

ruimte om hem stop te zetten tijdens 

bijvoorbeeld een terrasbezoekje.

Walkantoor Grachtenvaert

Het TIP-kantoor is ook het walkantoor voor 

de ‘Grachtenvaert’. In het seizoen maakt 

‘De Geelbuik’ op vaste tijden stadsrondvaarten, 

waarbij een deskundige gids de passagiers 

allerlei wetenswaardigheden weet te vertellen.

Voor informatie, plaats reservering en kaartjes 

kijk op de site van de Geelbuik of kom langs 

op het TIP-kantoor.

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor

van 1 april t/m 31 oktober

dinsdag t/m zaterdag van 10.00-16.00 uur;

op zondag van 11.00 -16.00 uur.

0348-561628 - tip@oudewater.net

Y www.oudewater.net

In het bijzonder fraaie IJsselstadje en voor de 

omliggende plaatsen is TIP Oudewater een 

begrip voor wie zich wil laten onderdompelen 

in de historische sferen van dit pittoreske stadje 

en van de rust en de prachtige natuur in de 

omgeving wil genieten.

Naast alle informatie die online beschikbaar is 

via onze site, blijft ook een fysiek 

informatiepunt een belangrijke schakel om al 

onze bezoekers van informatie te voorzien.

ervaar Oudewater 

en omgeving
TIP Oudewater vindt u midden in het fraaie 

centrum van het stadje. Met maar liefst 141 

monumenten heeft Oudewater de grootste 

monumentendichtheid van het Groene Hart!

Bij Leeuweringerstraat 10 hangt de vlag uit 

als TIP geopend is. Daar zal een van de 

medewerksters u enthousiast vertellen wat er 

allemaal te zien en te beleven valt in Oudewater 

en omgeving.

Voor een dagje Oudewater heeft ons stadje 

meer dan genoeg te bieden, wilt u ook de 

omgeving verkennen, dan behoort overnachten 

in een van de vele B&B’s of hotel Abrona tot de 

mogelijkheden.
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Harmelenrecreatiekrant
voor de streek
tussen ijssel en lek 2018

BeWaarKrant
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38 evenementenkalender met 

meer dan 150 activiteiten

uit de regio

Er komt een vijfde bank … in Papekop!
"Eerder dan ik   verwacht had!", vertelt 
een enthousiaste Coby Feller, die 
inmiddels onverbrekelijk verbonden is 
aan alle mozaïekbanken of 'social 
sofa's' die in de afgelopen jaren in 
Oudewater verschenen. "Er komt nu 
een vijfde bank bij. En wel in 
Papekop; bij de rotonde."
Eind november werd Coby gebeld door 
Albert Dening, voorzitter van het Comité 
Dorpsbelang Papekop: "Omdat iemand 
een bank wilde sponsoren." Die iemand 
bleek Ied van Baren te zijn. Ze woont in 
Hekendorp, maar haar nu bijna tien jaar 
geleden overleden man kwam uit 
Papekop en zij vond het 'een mooi idee 
om hem, Dick van Baren, op zo'n manier 
te herdenken'. Ied van Baren weet waar 
ze over praat, want ze heeft al aan een 
aantal banken mee gemozaïekt. 
Het thema van deze nieuwe bank is 
'Landelijk Papekop' en na wat fl yeren is 
er nu een tweetal ontwerpjes binnen. 
"Maar er moet nog meer komen", laat 
Coby Feller weten.
"Zoals ook eerder voegen we ontwerpen 

van verschillende mensen samen om zo 
tot een mooi en gevarieerd, maar wel 
passend geheel te komen. We zoeken 
nog mensen om tekeningen te maken en 
die kunnen tot 30 maart ingeleverd 
worden via oudewaterzitgoed@gmail.com 
of bij Coby Feller thuis, Lange Burchwal 
80. "We hebben op www.formdesk.
com/metstefan/form14 de lijnteke-
ningen van de bank klaarstaan, maar ze 
kunnen ook opgehaald worden bij mij 
thuis."
"Ook zoeken we nog mozaïekers", vertelt 
Coby Feller. "Jan van Dam heeft weer 
ruimte voor ons en we willen in april 
beginnen en de bank dan ergens in 
september klaar hebben. De vorige keer 
duurde het wat langer, want het was een 
erg mooie zomer en het ontwerp was 
ook best lastig te maken. Maar hij is wel 
heel erg mooi geworden en ook hier 
blijkt weer veel belangstelling voor. 
Gelukkig zit er geen tijdsdruk op en dat 
maakt het mozaïeken prettig en relaxed."
" En we willen er ook niet te lang over 
doen, want in de werkruimte hebben we 

geen verwarming" , voegt ze er lachend 
aan toe.
"Zo'n bank is echt een 'social sofa'", 
benadrukt Coby, "Hij wordt ontworpen 
en gemaakt door een groep mensen; 
bijvoorbeeld buurtgenoten. En daar waar 
we werken is dan een ontmoetingsplek 
waar mensen gemakkelijk een praatje 
maken met elkaar. Mensen zijn steeds 
vaker op zichzelf en je ziet, dat, als ze 
met elkaar optrekken, ze daarvan 
genieten. Sommigen zie je echt 
opbloeien en ze voelen zich allemaal 
betrokken bij wat ze doen en bij de 
anderen. Ze leven vaak echt met elkaar 
mee."
"Er staan nu zo'n 1400 banken in 
Nederland en er komen mensen speciaal 
voor de mozaïekbanken naar Oudewater; 
leuk toch?"
Stiekem gaan sommigen bij Coby Feller 
thuis nog af en toe door met mozaïeken; 
gewoon omdat het kan en omdat het 
leuk en gezellig is. Geen 'social sofa', 
maar gewoon sociaal en met bijzonder 
fraaie resultaten.

door Aad Kuiper

HAASTRECHT            VLIST

Hulp bij uw aangifte 2018
Binnenkort breekt weer de tijd aan dat we aangifte moeten doen voor de inkomsten-
belasting 2018. Voor velen van ons een heel gedoe om de aangifte digitaal in te 
vullen. Wat mag je aftrekken? Heb ik recht op huur- en/of zorgtoeslag, krijg of betaal 
ik het juiste bedrag? Kan ik mijn vele medische kosten in mindering brengen?
De SWOB/V, Humanitas en Schuldhulpmaatje bieden samen hulp.
Dat doen zij op zaterdag 23 maart in Haastrecht.
U komt in aanmerking voor deze hulp als:
• U een werkende DigiD heeft  (heeft u nog geen DigiD? https://digid.nl/aanvragen).
• Heeft u hierbij hulp nodig? Laat het ons weten dan ondersteunen wij u hierbij.
• U recht heeft op Zorgtoeslag
• U in de Krimpenerwaard woont
• Het een eenvoudige belastingaangifte is
De hulp is gratis. Voor deze hulp dient een afspraak te worden gemaakt.
U kunt bellen naar het SWOB/V-telefoonnummer: 0182-350012 
(werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur).

Overtuin mogelijk terug naar museum 
Paulina Bisdom van Vliet

Diapresentatie in Haastrecht
Op vrijdag 22 maart presenteert Henk Janssen dia's vanaf 10.00 uur in 
Amaliahof te Haastrecht. Van vorige keren weten we dat hij er een prachtige 
show van maakt met goed gekozen muziek. Entree vrij

Deze week in Concordia

Vermiste dieren
DRIEBRUGGEN
Zuidkade - Sammy; Kater 
(Britse korthaar), 06-02-2007; beige.
SNELREWAARD
Zandweg - Roosje; Poes (Cypers grijs), 
04-05-2012. Cypers zwart/grijs 
gestreept en geen witte vlekken.

Gevonden dieren
WAARDER
Oosteinde - Kater. Cypers grijs met wit. 
Witte nek, kin & poten; grijs op kop, 
rug, staart en vlekken op voetjes.

door Cees Reichard
Zaterdag 16 maart om 20.15 uur

Sjaak Bral: Seks met Sjaak
Seks is het lekkerste dat er is. Als ze ooit 
iets uitvinden dat lekkerder is… blijf ik 
het er gewoon bij doen, aldus Sjaak Bral. 
Helaas worden de verworven seksuele 
vrijheden uit de jaren zestig en zeventig 
klakkeloos ingeleverd. De seksuele 
revolutie ligt in een spagaat. Dit zorgt 
voor vreemde capriolen in de slaapkamer. 
Een cabaretvoorstelling die voelt als één 
groot hoogtepunt.
Seks is een onuitputtelijke bron van 
verwondering, mysterie en vooral 
vrolijkheid. Aan de ene kant 'moet alles 
kunnen'. Aan de andere kant wordt bloot 
verward met seks en dit leidt tot 
De Nieuwe Preutsheid. 
Onderbroekdouchen is regel, geen 
uitzondering. Vrouwentepels op Facebook 
zijn verboden. Naturisme sterft uit. 
Topless zonnen? Taboe. Zelfcensuur 
overwoekert de vrije wil. Amsterdamse 
ambtenaren wordt opgedragen geen 
rokjes boven de knie te dragen. 
Op school beklagen ouders zich over de 
'seksueel getinte' boeken van Ronald 
Giphart. Jan Wolkers is al helemaal 
onbespreekbaar. Bral besluit op 
onderzoek uit te gaan. Maar niet in de 
boeken.

Seks met Sjaak: een hartstochtelijk, 
humorvol pleidooi voor stomende seks. 
De afgelopen vijf jaar dompelde hij zich 
onder in zowat alle vormen van seks. 
Van de gogobars in Thailand tot de 
darkrooms van Den Haag. Swinger 
Parties, SM-feesten, Tinder en Grindr: 
hij heeft het allemaal ervaren 
("met instemming van mijn partner"). 
Het resultaat is een cabaretvoorstelling 
die voelt als één groot hoogtepunt.

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop 
in Grand Café Concordia op 
werkdagen vanaf 17.00 uur en voor 
de voorstelling aan de kassa indien 
de voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website). 
Minimum leeftijd: 12 jaar.

Het college B&W van de gemeente 
Krimpenerwaard is met de Stichting 
Museum Paulina Bisdom van Vliet en 
de Stichting Overtuin in gesprek om 
te kijken in hoeverre de Overtuin 
overgedragen kan worden.
Gemeente en beide stichtingen 
denken dat het beheer, het onderhoud 
en de restauratie van de Overtuin 
erop vooruitgaan als park en museum 
weer in één hand zijn.
Het college komt met het voorstel om de 
eigendom over te dragen aan de 
Stichting Museum Paulina Bisdom van 
Vliet, die vervolgens het beheer, het 
onderhoud en de restauratie overdraagt 
aan de Stichting Overtuin.
De Overtuin is een rijksmonumentaal 
park dat van oudsher één geheel vormde 
met het museum. In 1969 is de 
voormalige gemeente Haastrecht via een 
schenkingsakte eigenaar geworden. 
Nu is het in handen van de gemeente 
Krimpenerwaard. In 2014 hebben 
gemeente en Stichting Overtuin een 
beheersovereenkomst afgesloten en 
sindsdien wordt al het onderhoud en ook 
de restauratie uitgevoerd door de 
vrijwilligers van de Stichting Overtuin.
Het overdragen van het eigenaarschap 
aan het Museum zal park en woonhuis 
weer bij elkaar brengen en daarmee het 
ensemble van Buitenplaats weer 
herstellen. Het doel is om goede 
voorwaarden te creëren om de tuin in 
haar oude luister terug te brengen. 
Volgens het college sluit een eventuele 
overdracht aan bij het beleid om het 
maatschappelijk middenveld en bewoners 
meer verantwoordelijkheden te geven. 
De gemeente beperkt haar rol ten 
opzichte van deze rijksmonumentale tuin 
dan tot die in het kader van wet- en 
regelgeving Monumentenzorg.
Beide stichtingen hebben op de mogelijke 
overdracht positief gereageerd.
Hierover volgt nog een raadsvoorstel.
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A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

Aan de Burgemeester Zielhuisstraat te OUDEWATER komen 
diverse garageboxen te koop! Er zijn enkele en dubbele garages 
beschikbaar. Alle garages zijn uitstekend onderhouden, voorzien 
van een geïsoleerd dak met lichtkoepel en beschikken over 
extra grond aan de achterzijde, grenzend aan de IJssel. Hier kunt 
u eventueel een heerlijk terras aan het water realiseren, of u kunt 
er een moestuin maken. Een eigen voorziening voor stroom is 
mogelijk, maar nog niet bij alle garages aanwezig.

De verkopers willen graag iedereen in de gelegenheid stellen 
van dit unieke aanbod gebruik te maken en nodigen u daarom 
van harte uit voor een vrijblijvende bezichtiging.

U bent welkom op zaterdag 9 en/of 16 maart 
tussen 9.00 en 10.00 uur. 

(Mocht deze tijd u echt niet schikken, neemt u dan even contact op,  
zodat wij eventueel een ander tijdstip kunnen afspreken.) 

Tijdens de bezichtiging krijgt u nadere informatie en ontvangt u een 
formulier om een bod uit te brengen op één of meerdere garages.

+31 (0) 6 401 572 93
info@hv-makelaardij.nl

GRATIS TOEGANG - WWW.DOORDUYNMODE.NL

ANTONIUSHOF 
TE MONTFOORT

VRIJDAG 15 MAART, 10.00 UUR

Week 11
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 10 maart t/m zaterdag 16 
maart 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig bij 
EMTÉ Oudewater.

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

PER KRAT

10.00

75%
KORTING

TOTSpaar voor korting op 
koffers & tassen

www.emte.nl/ellehammer

Heineken
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

16.79 

Riblappen
per 500 gram

5.99-6.24

4.00
kilo 8.00

Aardappelen
vastkokend 
of kruimig
zak 5 kilo

5.99

3.50
Senseo 
koffiepads
2 zakken à 36 stuks

8.40-9.24 
2 STUKS

Senseo Senseo 

6.00
 

DE NIEUWE
VOORJAARSCOLLECTIE

IS BINNENIS BINNEN
Bij een minimale besteding

van € 100 krijgt u een fashion 

cheque t.w.v. € 15  cadeau.

Deze actie geldt van 12  t/m 23 maart

Mix & Match fashion
Keizerstraat 8 - Montfoort - 0348-467177

Merken: Expresso, Tramontana, Angels,
Geisha, Studio Anneloes, Street One, 
G-Maxx, Isla Ibiza

De Lamme Handjes willen ook dit jaar iedereen 
bedanken die bijgedragen heeft aan deze 

fantastische carnaval! Wij hebben genoten!
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Afvalkalender maart 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Het is de bedoeling dat de bibliotheekfunctie als 
plaats om elkaar te ontmoeten terug komt in 
Montfoort en Linschoten.
Om voorzieningen betaalbaar te houden, willen we deze 
zo veel mogelijk combineren met andere functies.
De nieuwe bibliotheek moet als inloophuis aantrekkelijk 
zijn om elkaar te ontmoeten, er te studeren en 
bijvoorbeeld koffi e te drinken.

De bibliotheek van morgen:
geef uw mening via www.montfoortvraagt.nl

De nieuwe bibliotheek ondersteunt ook onze gemeentelijke 
aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen, 
het ontwikkelen van digivaardigheden voor ouderen en 
jongeren en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen.
Dat de bibliotheekfunctie terugkomt, is opgenomen 
in het zogenaamde hoofdlijnenakkoord.
Hoe en wanneer; daarvoor ontwikkelen we momenteel 
een visie en actieplan.
Om de visie te maken, vragen we inwoners met ons mee 
te denken en hun ervaringen te delen.
Dat doen wij via een digitale vragenlijst op
www.montfoortvraagt.nl.
Laat ons bijvoorbeeld weten of u behoefte heeft aan een 
nieuwe bibliotheek en of u momenteel gebruik maakt van 
de faciliteiten.
Alle uitkomsten vormen input voor de visie die we gaan 
ontwikkelen. Later dit jaar maken we aan de hand van de 
visie en in samenspraak met partners een actieplan.
U kunt de vragenlijst tot en met 30 maart invullen.

Netbeheerder Stedin controleert de komende 
maanden weer een deel van het gasnet. Zo houdt de 
netbeheerder de veiligheid en betrouwbaarheid van 
het gasnet optimaal. Om de periodieke preventieve 
controle uit te voeren, lopen controleurs van Stedin 
het gasleidingnetwerk letterlijk meter voor meter na.

Grote en kleine lekkages
Omdat gasleidingen onzichtbaar in de grond liggen, 
maken de controleurs gebruik van speciale apparatuur. 
Met behulp van gps-navigatie weten de medewerkers 
precies waar de gasleiding ligt. Door er met een zeer 
gevoelig gasdetectie-apparaat overheen te lopen, worden 
gaslekkages opgespoord. Die lekkages kunnen zijn 
ontstaan door natuurlijke bodemwerking, maar ook door 
werkzaamheden in de grond. Grote gaslekkages kun je 
ruiken, maar voor het opsporen van hele kleine lekkages 
is speciale apparatuur nodig. Mocht er een lek gevonden 
worden, dan wordt de leiding hersteld.

Controle tot aan de voordeur
Niet alleen de hoofdleiding in de straat wordt 
gecontroleerd. Ook de gasleiding tot aan de voordeur van 
woningen en bedrijven. Dit betekent dat controleurs van 
Stedin soms een tuinpad of oprit op lopen.
De controleurs dragen altijd een herkenbaar hesje van 
Stedin en kunnen zich legitimeren. De controles worden 
onder de juiste weersomstandigheden uitgevoerd tussen 
maart en oktober.

Periodieke controle 
van het gasnet
door Stedin

Duurzaam
Montfoort organiseert 
algemene bijeenkomst
Heeft u een groen idee voor een gezonde leefomgeving? 
Wilt u aan de slag met een duurzaam initiatief of bent u 
benieuwd naar de geboekte voortgang, toekomstige 
activiteiten of interessante sprekers?
Maak dan kennis met het platform Duurzaam Montfoort 
tijdens de algemene bijeenkomst. De toegang is gratis.
Er zijn diverse interessante sprekers: Anton Kiewiet over 
‘Zonnepark Meijewetering’, Monique van der Laan over 
‘Biodiversiteit en biologische boerderij ‘De Beekhoeve’ in 
Kamerik’ en tenslotte Frank Benthem over ‘Warmtescans 
van woningen’.
Datum: Donderdag 28 maart 2019.
Tijd: Van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie: Zalencentrum Sint Joseph in Montfoort, 

Heiliglevenstraat 4.
Kijk voor meer informatie en het actuele programma op 
www.duurzaammontfoort.nl

De VRU Roadshow
Stel je voor. Je ligt te slapen. En je schrikt wakker van de 
rookmelder. Weet jij wat je dan moet doen?
Gelukkig kun je zelf veel doen om jouw huis brandveilig 
te maken. Beleef virtueel een woningbrand tijdens de 
roadshow met Virtual Reality.
Op levensechte wijze kun je ervaren hoe je brand 
voorkomt en wat je moet doen als er toch brand uitbreekt.
De roadshow is aanwezig tijdens diverse activiteiten in de 
regio. De data en locaties staan op
www.brandweer.nl/utrecht/evenementen

Duizenden kilometers gasnet
Stedin beheert ruim 23.000 kilometer gasleiding in de 
provincies Zuid-Holland, Utrecht en de regio’s Noord-
Oost Friesland, Amstelland en Kennemerland. 
Het volledige netwerk moet eens in de vijf jaar worden 
gecontroleerd. Dat gebeurt in etappes. Dit jaar lopen de 
controleurs zo’n 5.000 kilometer gasleiding na. 
Zo houdt Stedin het gasnet veilig en betrouwbaar.

Storingsnummer Stedin
Ruikt u een gaslucht? Neem dan direct contact op met 
Stedin via het Nationaal Storingsnummer gas en 
elektriciteit: 0800-9009. Dit gratis telefoonnummer is 
24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

Voorlichtingsbijeenkomst
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht geeft ook voorlichting 
over brandveiligheid bij bedrijven, verenigingen en 
instellingen.
Dus ben jij bijvoorbeeld lid van de scouting of VVE, 
vrijwilliger bij een welzijnsorganisatie of kom jij vanuit je 
werk bij ‘de mensen thuis’, dan geven zij jou graag 
voorlichting over brandveiligheid in en om de woning!
Het aanvraagformulier en voorwaarden vind je op
www.brandweer.nl/utrecht/contact/
voorlichting-brandveiligheid

Whatsapp
Heb je vragen? App al je vragen over brandveiligheid in 
en om jouw thuis naar de brandveiligheidsexperts: 
06-12 95 85 99.

Meer informatie
Meer informatie over brandveiligheid staat op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid
of op de facebookpagina www.facebook.com/
VeiligheidsregioUtrecht. Of neem contact op via 
088-8781000 of voorlichting@vru.nl.

Heeft u werkende rookmelders in huis?
Rookmelders redden levens.

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op allerlei 
manieren aan jouw veiligheid en staat 24 uur per dag 
voor je klaar.
Maar je kunt zelf ook veel voor je eigen veiligheid doen. 
Heb je vragen over jouw brandveiligheid thuis?
Stel ze gerust. Zij geven graag informatie en advies. 
Op verschillende manieren werkt de brandweer van 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan het vergroten 
van het bewustzijn van brandveiligheid.
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 18 maart 2019
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op
27 maart 2019 in het stadhuis
van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 25-02-2019 (Z/19/136493)
 Beatrixstraat 30, Montfoort

voor het bouwen van een 
erfafscheiding.

Tegen een vergunningsaanvraag 
kan geen bezwaarschrift worden 
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Verlengen beslistermijn
• 06-03-2019 (Z/18/121709)
 Steenovenweg 4, Montfoort

het wijzigen van de gevel en het 
ophogen van het gebouw ten 
behoeve van kantoor.

• 06-03-2019 (Z/19/122577)
 Burggraaf Zwederlaan 16, 

Montfoort het uitbreiden
van de woning.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl 
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 04-03-2019 Z/19/120987)
 Willeskop 90, Montfoort

(plaatsen van een tredmolen.
• 05-03-2019 (Z/19/125694)
 Peperstraat 19, Montfoort

het in afwijking van een 
omgevingsvergunning Z-2017-
47978 aanleggen van een tuin en 
het aanpassen van de poortmuur 
en hekwerken van de binnentuin.

• 08-03-2019 (Z/19/118816)
 t.h.v. Haardijk 10, Linschoten

aanleggen van een brug.

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

Stookontheffi ng snoeihout
• Blokland 3 te Montfoort,

verzonden 7 maart 2019
• Achthoven West 21 te Montfoort,

verzonden 7 maart 2019

Ingebruikname gemeentegrond
• Ontheffi ng voor het plaatsen van 

een bouwsteiger bij de
Hoogstraat 18 te Montfoort,
verzonden 7 maart 2019.

Melding mini-manifestatie
• Mini manifestatie op 14 maart 2019 

bij de Julianalaan 1,
verzonden 7 maart 2019.

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 

verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt 
worden op verleende vergunningen. 
Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort. Indien spoed dit vereist 
kunt u naast dit bezwaarschrift ook 
een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de president 
van de Arrondissementsrechtbank 
Utrecht, sector Bestuursdienst, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Montfoort, 12 maart 2019
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
de burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

PARTICIPATIERAAD 
MONTFOORT
Hannie Schaftstraat 52, Montfoort
T. 06-37479150
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontoort.nl
Facebook: 
Participatieraad Montfoort

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Inspiratiebijeenkomst om meer toeristen 
naar Hollandsche IJsselregio te trekken
De stichtingen Hollandsche IJssel 
Altijd Anders (HIJAA) en Oude 
Hollandse Waterlinie (OHWL) 
organiseren vrijdagmorgen 15 maart 
een inspiratiebijeenkomst in het 
Oude Stadhuis van Montfoort die 
ertoe moet leiden dat meer toeristen 
naar de regio komen door gebruik te 
maken van het thema ‘Gouden Eeuw’. 
Dit geeft veel handvatten om de 
Hollandsche IJssel regio te promoten. 
Beide stichtingen zitten vol plannen,
die ze graag delen met ondernemers en 
overheden. Ze hopen dat bedrijven, 
instanties en overheden dit oppikken bij 
de promotie van hun eigen activiteiten, 
er zelf een invulling aan kunnen geven, 
of ideeën delen die anderen kunnen 
oppakken om daar uitvoering aan te 
geven.
Voor de pauze presenteren beide 
stichtingen hun visies. 
Jan van Es en Bernt Feis overhandigen 
het eerste exemplaar van hun nieuwe 
wandelboek ‘Vestingsteden van Goud’ 
aan burgemeester Petra van Hartskamp 
van Montfoort, sinds kort voorzitter van 
de stichting OHWL die onder het thema 
Gouden Eeuw meerdere waterlinie-
wandelingen organiseert.
Namens de stichting HIJAA, die in mei 
vorig jaar is opgericht, zal Jan Kromwijk 
voor de pauze laten zien op welke manier 
de stichting tot een Hollandsche IJssel 
Community wil komen.
Er liggen veel kansen om de vrijetijds-
economie te laten groeien door de 
toeristische infrastructuur te verbeteren. 

Mede door nieuwe en betere 
voorzieningen voor natuurrecreanten, 
de pleziervaart, en door de herintroductie 
in het toeristenseizoen van een dienst-
regeling van beurt- en trekvaart die als 
iconen het stroomgebied als recreatie-
gebied bekendheid moeten geven. 
HIJAA heeft de benaming Gouden Eeuw 

Rivier voor de Hollandsche IJssel 
gelanceerd. Onder deze vlag krijgen 
projecten gestalte die bezoekers naar de 
regio trekken. HIJAA wil graag in 
contact komen met ondernemers 
(ondermeer in de horeca) en organisaties 
in de culturele en recreatieve sector, 
om te zien hoe ze met deze partijen de 
Gouden Eeuw Rivier collectief kunnen 
promoten door bestaande activiteiten 
te verbinden, nieuwe op te starten en 
collectief publiciteit voor de regio te 
maken.
Na de pauze volgen pitches van partijen 
die hun plannen en toekomstbeelden 
willen inbrengen. Zo vertelt Wim Knol 
(Reederij de IJsel) die met Paard aan 
‘t Werk en de Van Waningstichting een 
dienstregeling met trekvaart op het 
gekanaliseerde deel en met zeilende 
museumschepen op het getijdedeel van 
de rivier wil opzetten.
Verder pitchen ondermeer Marlies den 
Houdijker (Stadslogement Oudewater en 
Rustpunt & Bijenhouderij Waardse 
Weelde), Marco Houtzager (Houtzager 
Advies), Carolien van Dam 
(Publieksbereik Erfgoed en projecten 
Woerden en Oudewater), Werkgroep 
Behoud Lopikerwaard (Steenoven 
IJsseloord in Willeskop) en Anita van der 
Vliet (Streekadvies ‘t Laage Land).
De dagvoorzitter is Benedicte Lampe 
van de provincie Utrecht. Plaats van 
handeling is het Oude Stadhuis van 
Montfoort. De inloop is vanaf 09.30 
uur, de bijeenkomst begint om 10.00 
uur en duurt tot 12.30 uur.

AANSCHUIFDINER
SWOM organiseert haar aanschuifdiner op donderdag 14 maart in de grote 
zaal van het Antoniushof en op maandag 18 maart in de Brede Vaart in 
Linschoten. De zaal is vanaf 17.30 uur open en om 18.00 uur wordt het 
diner geserveerd. U betaalt e 11,00 voor het gehele diner. Pinnen is mogelijk. 
U kunt zich aanmelden voor de aanschuifdiners tot uiterlijk 10.00 uur
op de dag van het aanschuifdiner via tel: 0348-469109 of via de mail: 
info@swomontfoort.nl. Iedereen is van harte welkom!

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ WOERDEN
Woensdag 20 maart is er weer een Alzheimer Café met als thema: 
‘Neuroloog en geheugenpoli’. Gastspreker is Dr. Alie Schuitemaker, 
neuroloog bij het St. Antoniusziekenhuis, locatie Woerden. De avond begint 
om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur en vindt plaats bij Welzijn Woerden 
in ‘De Langewiek’, Molenvlietbrink 79 te Woerden. Het Alzheimer Café is 
speciaal voor belangstellenden uit de gemeenten Montfoort, Oudewater en 
Woerden. Belangstellenden uit andere gemeenten zijn natuurlijk ook 
welkom. De toegang is gratis. Voor meer informatie Nel Niessen, tel. 
0182-580669. Ook kunt u ons bezoeken via de website www.alzheimer-
nederland.nl/regios/westelijk-utrecht

Waterlinie
De Montfoortse burgemeester Petra van Hartskamp 
heeft het voorzitterschap van de Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie overgenomen van haar 
ambtsgenoot Pieter Verhoeve, burgemeester van 
Oudewater.
De Stichting probeert het cultureel erfgoed in het gebied 
waar de Oude Hollandse Waterlinie zich uitstrekte 
(ongeveer 85 km lang tussen Werkendam in de Biesbosch 
en Muiden, aan het IJmeer) onder de aandacht van de 
recreërende mens te brengen.
In 2022 zou de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar 
bestaan hebben (in 1871 werd de nieuwe waterlinie een 
stukje verlegd naar het oosten, zodat de stad Utrecht ook 
binnen haar beschermende bedoelingen lag), maar het 
jubileum van de ‘Oude’ gaat wel op grootste wijze gevierd 
worden, waarvan akte.

Heeft u nieuws voor 
Montfoort?

Neem dan contact op met 
Sjoukje Dijkstra,
tel. 06-14546424

Heeft u nieuws voor 
Linschoten?

Neem dan contact op met 
Siem van der Burg,
tel. 06-83709132

Alphens Kozakkenkoor komt naar Montfoort
Op zaterdag 16 maart kunt u naar een concert van het Alphens Kozakkenkoor. 
Zij treden op vanaf 20.00 uur in de Rk kerk Johannes de Doper te Montfoort. 
Het eerste gedeelte van het concert zal bestaan uit liturgische nummers en na de 
pauze vrolijke Kozakkenliedjes.

Het Alphens Kozakkenkoor zingt 
zowel Russisch-orthodoxe muziek als 
romantische en vrolijke Kozakken-
liederen.
Het koor telt 35 zangers, afkomstig uit 
de hele Randstad en heeft veel eigen 
solisten. Het koor kijkt in zijn tienjarig 
bestaan terug op een lange reeks 
optredens in theaters, kerken, kastelen in 
binnen- en buitenland o.a. in Wit-Rusland 
met werken van beroemde componisten 
als Rachmaninov, Tsjaikovsky en 
anderen. 
Dit concert wordt georganiseerd
door Cultureel Montfoort in 
samenwerking met stichting 
‘Vrienden van Johannes de Doper’.
De kerk is open vanaf 19.30 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via 
www.cultureelmontfoort.nl
of voor aanvang van het concert.
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De kinderen denken dat ik hier woon

Dirk de Jong van de kinderboerderij
Hij maakt graag een praatje. 
Iedereen kent hem wel in Montfoort, 
Dirk de Jong van de kinderboerderij. 
De IJsselbode sprak met deze door 
de wol geverfde vrijwilliger, in het 
kader van de NLdoet dagen op 
15 en 16 maart.
De Jong geeft aan het een goed 
initiatief te vinden. “Er zijn te weinig 
vrijwilligers”, vindt hij. “Dat komt door 
de hectiek van alledag. We moeten 
zoveel.” Vrijwilligers die in het kader van 
NLdoet bij hem aankloppen, zal hij 
echter de deur wijzen: “Stel ze komen 
met een groepje van acht man. Dit moet 
geverfd worden”, wijst hij. “In dat geval 
zou ik moeten zorgen voor acht 
kwasten, en voldoende verf. Daar is 
geen geld voor.” Andere activiteiten 
vergen volgens hem ook specialistisch 
inzicht. “Je bent toch bezig met dieren.”
De kinderboerderij Montfoort is 
afhankelijk van subsidie en giften. 
“Aan geld hebben we dan ook meer dan 
aan vrijwilligers”, zegt Dirk. Van de 
gemeente krijgt de kinderboerderij 
jaarlijks 4.000 euro. “We hebben 
6.000 euro nodig. Zelfs als we heel 
zuinig doen.” Dirk laat de konijnen-
hokken zien die aan vervanging toe zijn.

Hartstilstand
Het omgaan met dieren is hem met de 
paplepel ingegoten. “Mijn ooms hadden 
kippen, duiven, konijnen. Ik zorgde 
daarvoor.” Toch was hij in het dagelijkse 
leven tot zijn 49e elektromonteur, tot die 
ene fatale dag dat hij een hartstilstand 
kreeg. “Dat was ook nog op de sterfdag 
van mijn vader, die overleed toen hij 52 
was”, vertelt hij. “Vooral voor mijn 
moeder was dat heel erg moeilijk.” 
Door de hartstilstand raakte hij arbeids-
ongeschikt. “Zuurstofgebrek”, zegt hij. 
“Nu heb ik last van geheugenverlies. 
Ach, ik weet toch niet wat ik vergeten 
ben”, relativeert hij met een knipoog.
Levensveranderend was de hartstilstand 
niet. Wel geeft hij toe, maakte het hem 
milder, en hij waardeert het leven meer. 
Hij lacht: “Inmiddels woon ik ook in een 
bejaardenwoning. Dat wou mijn vrouw 
graag. Dat had je niet gedacht hé?”, 
lacht hij. De meeste mensen denken dat 
ik een boerderij heb. De kinderen denken 
dat ik hier op de kinderboerderij woon. 
‘Daar woont Dirk’, zeggen ze dan.”
Hier op de kinderboerderij in Montfoort 
is Dirk het beste op z’n plek. Hij vindt 
het heerlijk om buiten bezig te zijn. “Het 

mooiste moment van de week, dat is 
voor mij in het voorjaar en de zomer, op 
de zondag. Dan is het heerlijk stil en 
schep ik kroos voor de eenden, met 
alleen het geluid van de vogels om mij 
heen.”

Aandacht
Dirk kent de dieren goed: “Elk dier heeft 
wel een verhaal”, zegt hij. “Aandacht 
voor dieren en mensen, dat is volgens 
hem het belangrijkste voor zijn functie. 
De dierenboerderij vervult volgens hem 
een belangrijke rol in de samenleving van 
Montfoort. “In de eerste plaats merk je 
dat de kennis van dieren steeds minder 
wordt. Hier mogen ze de dieren voeren, 
waarbij ik in de gaten hou hoe het gaat. 
Bij koud weer, voer ik bij. Bij warm weer 
hebben ze wat minder nodig.”
Dirk treedt ook geregeld op als 
begeleider van mensen met een 
beperking die op de kinderboerderij 
komen meehelpen. Ook al is hij daar niet 
voor opgeleid. Zo vertelt hij van een 
meisje dat slecht in haar vel zat. 
“Ze heeft twee jaar hier gelopen. Hier 
hebben we haar langzaam weer omhoog 
gehaald. Haar ouders waren echt blij dat 
ze hier was. Nu heeft ze op haar 24e 
voor het eerst werk. Dat is zo mooi om 
te zien. De dieren helpen echt bij mensen 
met een beperking. De gemeente wil dat 
maar niet begrijpen”, verzucht hij.
Soms heeft hij “gezeur” met de gemeente, 
omdat - zo vertelt hij - “er mensen zijn die 
klagen. Bijvoorbeeld over de paarden. 
Die zouden te groot of gevaarlijk zijn. 
Ze doen geen vlieg kwaad”, aldus Dirk. 
“Heb je weer teveel praatjes?”, roept een 
voorbijganger. Dirk lacht luidkeels, en 
vertelt dat hij wordt geïnterviewd voor 
De IJsselbode. Ook al is hij zelf van 
oorsprong geen Montfoortenaar (hij 
woont in IJsselstein), toch is duidelijk dat 
hij een BM’er is: ofwel, een Bekende 
Montfoortenaar.
“Dat was Willem”, vertelt hij. “Hij is heel 
ziek geweest, en ik praatte veel met hem. 
Zelfs zo dat ik meer wist over zijn ziekte 
dan zijn familie. Zijn schoonzus kwam 
dan bij mij vragen: ‘Hoe gaat het met 
Willem?’ Alle mensen die met honden 
lopen, ouders met kinderen, opa’s en 
oma’s, Dirk kent ze. Soms zwaait hij 
alleen, maar meestal is er tijd voor een 
praatje. “Het heet dan wel ‘kinder-
boerderij’ zegt hij, maar ik zie dat vooral 
de oudere generatie het ook erg leuk 
vindt om hier te komen.” 

LINSCHOTEN           MONTFOORT
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Met de kinderen heeft hij doorgaans ook 
goed contact. Hij vertelt van een jongetje 
uit een gelovig gezin. “Zijn moeder zei 
dat hij ook bidt voor Dirk van de 
kinderboerderij.”
Ook landelijk is Dirk een bekendheid. 
Met name in het kippenwereldje. 
“Als mensen een vraag over kippen 
hebben, gegarandeerd dat ze mijn naam 
noemen”, zegt hij. Dirk heeft een paar 
boeken over kippen op zijn naam staan. 
Van de Maran kip weet hij alles. Die legt 
deze bruine eieren.” Hij haalt een doosje 
met eieren tevoorschijn in een bijzondere 
kleur bruin. “De broedeieren kosten een 
euro per stuk, eieren voor consumptie 
20 cent. Duitsers vraagt hij 2,50 per 
stuk, omdat ze dat daar gewend zijn. 
Ik heb iets met eieren”, zegt hij. 
“Die eenden daar leggen zwarte eieren. 
Dat is ook heel bijzonder.”

Koningin Beatrix
Zijn liefde voor kleine dieren bracht hem 
zelfs in contact met voormalig koningin 
Beatrix. “Met de Kleindierliefhebbers, 
waarvoor ik de PR doe, stond ik met een 
levende knuffeltafel op tentoonstelling 
Avicorni, waarvan zij beschermvrouwe 
was. Koningin Beatrix zou langs mijn 
tafel komen, en ik moest haar tien 
minuten ‘bezighouden’. Dat is best 
moeilijk, want je mag de koningin niks 
vragen. Nu ben ik een beetje ondeugend”, 
lacht hij met een glinstering in zijn ogen. 
“Wat ik heb gedaan, is dat ik mijn 
kleindochter, die toen een jaar of elf was 
netjes in het midden had geposeerd met 
een grote haan. De koningin zei: 
“Wat een mooie grote haan heb je daar”. 
Toen zei ik: “Wist u dat de haan vroeger 
symbool van wijsheid was?”, waarop de 
beveiligers al een beetje onrustig werden. 
“Dat wist ik niet”, zei ze. Ik kon haar 
toen mooi het verhaal vertellen. 
Voor haar ook zo prettig, want ze hoeft 
dan niks te doen. Alleen meer luisteren, 
lachen en mooi zijn”, vertelt Dirk. 
“Dat is perfect met alle media eromheen. 
Het is zo’n lief mens”, zegt hij. Trots laat 
hij de foto zien van hem en Beatrix… 
“Ben je nu nog aan het praten?”, 
roept Willem die weer voorbij komt. 
“Als dat geen volle krant wordt…”

De dreumesen van kinderdagverblijf ‘Het Bonte Koetje’ gaan helemaal los in de plassen, het zand en de bagger! 
Kort daarvoor zijn ze in hun Deense pakken gehesen. Niets houdt ze meer tegen om zich buiten uit te leven.

Nee dat is niet bah…….dat is bagger!
Anne Lajgaard   Jensen Verlaan 
van ‘Laj’ en Jantine van Draanen 
Lekkerkerker, eigenaresse van het 
kinderdagverblijf, zijn begin januari 
2019 een pilot gestart met het 
gebruik van de Deense pakken in de 
dreumesgroep van de kinderopvang 
aan de Mastwijkerdijk 47 in 
Montfoort.
Op de vraag ‘wat daar nu zo bijzonder 
aan is’ steken de dames van wal.
“Laj is hoe je ‘spel’ uitspreekt in het 
Deens” zegt Anne. “Ik gun elk kind 
‘onbezorgd spel’ en ik gun ouders en 
leidsters het gemak van ‘makkelijk naar 
buiten en schoon naar binnen’. 
Zonder ‘ja maar’ of ‘straks’! Anne is van 
oorsprong Deense en is ergotherapeute. 
Ze geeft advies over onbezorgd spel en 
verzorgt kleding die dat mogelijk maakt. 
De kleding voor kinderen is erg geschikt 
om buiten te kruipen, lopen, klimmen en 
klauteren. Het hele jaar door en vooral in 
de koude maanden van het jaar.
En laat dat nu net heel goed kunnen bij 
kinderdagverblijf ‘Het Bonte Koetje’. 
“Wij willen de leukste en groenste 
kinderopvang in het Groene Hart zijn, 
vervolgt Jantine. In 2008 zijn we gestart 

met onze agrarische kinderopvang. 
Inmiddels zijn we fors gegroeid. 
Meer dan honderd kinderen genieten van 
onze aanpak en onze natuurlijke 
omgeving. Veel ruimte, natuur en dieren. 
Vooral veel buiten zijn is daar onderdeel 

van. Tot en met buiten slapen”.
Uit onderzoek blijkt dat maar twee op 
de tien kinderen dagelijks buiten spelen 
(een miljoen kinderen in Nederland doen 
dat niet). Vijfentwintig procent van de 
kinderen is bijziend en kan niet goed in 

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burgde verte kijken doordat ze te veel 
binnen en achter de computer zitten. 
Vijfentwintig procent van de kinderen 
scoren onvoldoende bij een bewegingstest. 
In de koude maanden van het jaar spelen 
de meeste kinderen vijftig procent 
minder buiten. Anne van ‘Laj’ en Jantine 
van ‘Het Bonte Koetje’ doen er alles aan 
om de kinderen die onder hun hoede zijn 
zich goed te laten ontwikkelen. In fysieke 
en geestelijke zin. De pilot met de 
Deense pakken levert daar een bijdrage 
aan. In Denemarken is buiten spelen en 
buiten slapen in de kinderwagen voor 
kinderen heel normaal. Ook als het koud 
en nat is. De pilot is bij een groep van 
tien dreumesen gestart.
Dat de ervaringen positief zijn lijkt boven 
elke twijfel verheven te zijn. Na het 
gesprek met de initiatiefnemers kregen 
de kinderen de pakken en laarsjes aan en 
togen ze beschermd en waterdicht naar 
buiten. De weergoden werkten mee want 
het had kort daarvoor stevig geregend. 
De ultieme testomgeving voor de pakken 
was voorhanden. In hun normale kleren 
zou de eerste reactie geweest zijn; 
“voorzichtig hoor anders word je vies, 
nat en koud en gaan je kleren kapot”. 
Nu konden de kinderen vrijelijk wroeten 
in het zand, springen in de plassen en 
kruipen door de bagger. Blije, lachende 
gezichten. En op het ‘bah vies’ met de 
handen omhoog kwam de reactie; “nee 
joh dat is is niet bah….dat is bagger. 

Veeg je handen maar af aan je pak”. 
Er waren niet alleen tevreden kinderen, 
maar ook tevreden begeleidsters. Er is 
veel minder werk aan de winkel met 
vieze of kapotte kleding. Ze kunnen 
makkelijker naar buiten met de kinderen. 
Ook bij koud of regenachtig weer. “We 
gaan zeker verder met de pakken. 
Vanwege de investering zullen we het 
gebruik gefaseerd uitbreiden naar de 
andere groepen. Het past helemaal bij 
onze aanpak en fi losofi e”.
Meer informatie over de Deense pakken 
kunt u vinden op www.laj.nl en over het 
kinderdagverblijf op www.bontekoetje.nl

door Sjoukje Dijkstra

Carnavalsgroep uit Montfoort 
scoort internationale 
facebookhit
Niet alleen ontvingen ze vorige week uit handen van Karnavals Organisatie 
IJsselstein (KOIJ) de publieksprijs voor beste act, hun facebookvideo werd 
wereldwijd meer dan 100.000 keer bekeken. De ‘Queen’-persifl age door de 
Montfoortse carnavalsgroep Tumtummetjes werd een hit.

De Tumtummetjes waren afgelopen 
donderdag bij burgemeester Patrick van 
Domburg in IJsselstein op bezoek, die uit 
eigen beweging de video maakte en op 
zijn Facebook postte. Hij liet weten: 
‘fans van IJsselstein tot in Groot-
Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Australië, 
Litouwen, Kazachstan, Brazilië, Peru en 
Mexico. Tumtummetjes gefeliciteerd, ook 
met jullie publieksprijs, uitgereikt door de 
KOIJ.’
De Tumtummetjes lieten zich niet 
onbetuigd. ‘Beste burgemeester Patrick’, 
schreven de Tumtummetjes in een 
dankbetuiging. ‘Wat een geweldig succes 
en dan bedoelen wij niet alleen onze act! 
Uw fi lmpje is inmiddels meer dan 
110.000 keer bekeken vanuit de hele 
wereld. Wij zijn meer dan blij verrast 
en u zult zelf ook versteld staan van 
deze belangstelling. Dank u namens de 
Tumtummetjes en we zien u graag 
volgend jaar weer in de optocht.’ 
Het bedankje werd afgesloten met een 
politieke knipoog: ‘Samenwerken met 
Montfoort kan dus wel.’

Verschoor weet het succes van de act wel 
te verklaren: “Echte live muziek wordt 
door veel mensen gewaardeerd omdat 

het anders is dan de muziek die van de 
wagens komt. Met de trommels van 
Slagkragt en dit keer een gitarist die live 
meespeelt hadden we wel iets unieks in 
de optocht. Dat dat de publieksprijs 
oplevert is natuurlijk ontzettend leuk. 
Dat betekent dat de mensen het leuk 
vinden wat wij doen en daar doen we het 
voor! In de optocht van Les Boutonniers 
hebben we ook de eerste prijs gewonnen 
en hele leuke reacties gekregen. 
Ook weer een bevestiging dat het voor 
het publiek leuk was om te zien. 
En uiteraard hebben wij dan zelf ook 
ontzettend veel plezier samen en met het 
publiek.”

Plannen
Momenteel genieten de leden van de 
Montfoortse carnavalsgroep na, laat 
Verschoor weten. “We komen deze week 
bij elkaar om het een en ander na te 
spelen.” Plannen voor de toekomst 
maken ze ook: “Niets is zeker maar 
meelopen met het zomercarnaval of de 
gay pride is iets wat ook nog op ons 
verlanglijstje staat. Dus, wie weet gaan 
we dit jaar nog een keer optreden. Al is 
niet gezegd dat we dan de Freddy 
Mercury act doen. Dit is de 23e keer dat 
we meelopen in de optocht. We hebben 
dus nog wel acts vanuit het verleden die 
we tijdens het zomercarnaval of de gay 
pride kunnen doen.” Voor volgend jaar 
hebben ze nog niet duidelijk in het vizier 
wat ze gaan doen: “In oktober komen we 
weer bij elkaar en dan gaan we verzinnen 
wat we gaan doen. Overtreffen zal 
wellicht lastig zijn wat publieke belang-
stelling betreft op Facebook, maar als de 
mensen in IJsselstein en Montfoort het 
weer leuk vinden, dan zijn wij tevreden”, 
aldus Verschoor.

Deze foto is afkomstig van de facebookpagina van Patrick van Domburg.
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Grote drukte bij diplomaschaatsen
Het was zaterdag een enorme drukte 
op kunstijsbaan de Vechtsebanen  
in Utrecht. een paar honderd 
kinderen, waaronder vijfenzeventig 
jeugdschaatsers van schaats- en 
skeelervereniging oudewater, 
mochten tijdens het diploma-
schaatsen laten zien wat ze de 
afgelopen wintermaanden allemaal 
hadden geleerd.
langs het ijs was het zo mogelijk  
nog drukker, want de ouders, maar 
uiteraard ook veel andere 
familieleden en belangstellenden, 
wilden ‘de ijskunsten’ van de 
kinderen bewonderen.
de eerste twee onderdelen van het 
diplomaschaatsen waren de slalomproef 
en de start- en remproef. bij beide 
proeven moesten de schaatsertjes een 
parcours van zo’n negentig meter 
afleggen. vooral de slalomproef vergde 
veel concentratie, maar desondanks 
namen verschillende kinderen uitgebreid 
de tijd om halverwege toch even naar 
een bekende langs het ijs te zwaaien. 
anderen raakten het spoor bijster in de 
wirwar van oranje pylonen, die de 
parcoursen van de schaatsverenigingen 
scheiden. Geen probleem, want evenals 

bij een valpartij mochten de kinderen 
zich opmaken voor een reskate.
Hoogtepunt van het diplomaschaatsen is 
de langebaanproef. de schaatsers van 
alle verenigingen worden dan over drie 
niveaugroepen verdeeld. de beginnertjes 
en de wat minder getalenteerde 
schaatsertjes rijden acht rondes achter 
een touw, dat strak wordt gehouden door 
de trainers en dat ervoor zorgt dat de 
schaatsmeute in bedwang wordt 
gehouden. de jager, al sinds jaar en dag 
is dit edwin jager van sHv woerden, 
kijkt doorlopend op zijn chrono en 
‘schaatst voor’ in een passend tempo. 
de twee andere groepen schaatsen 
veertien en twintig ronden. de jager 
zorgt dat het tempo in deze groepen fors 
omhooggaat. bij de bel mogen de 
schaatsers los en wordt er door de 
fanatiekste kinderen gesprint om de 
winst.
ook dit jaar verzamelden de tactisch 
slimme svo-schaatsertjes zich bij de start 
van hun langebaanproef direct achter het 
touw. bij iedere doorkomst langs de 
grote tribune werden de kinderen 
enthousiast aangemoedigd door hun 
supporters. wat waren al die ouders trots 
op hun kinderen. aan het eind van de 

proef werd er uiteraard gesprint om 
de winst. twee van de drie proeven 
werden gewonnen door jeugdschaatsers 
van svo. voor de winnaars,  
thijs vlooswijk en nienke oosterlaken, 
echter geen medaille of beker, maar 
over twee weken wel een schaats-
diploma. dat geldt overigens ook voor 
al die andere svo-jeugdschaatsers.
onder de 75 jeugdschaatsers, die voor 
het merendeel afkomstig zijn uit 
oudewater en Montfoort, waren dit 
jaar veel startende en jonge 
schaatsertjes. opmerkelijk was dat zij 
juist voorin het grote schaatspeloton 
schaatsten. wellicht dat zij ooit in het 
voetspoor gaan treden van 
svo-toppers zoals Gerwin Coljé en 
stan van vliet.
veel belangrijker is het echter dat de 
kinderen genieten van het schaatsen, 
die oer-Hollandse sport. 
en dat hebben de meeste kinderen  
deze winter ongetwijfeld gedaan.
aanmelden voor het volgende 
jeugdschaatsseizoen kan nu al via  
www.svooudewater.nl.
ook aanmelden voor het komende 
inline-skateseizoen kan op dat adres.

Twaalf podiumplaatsen 
judoka’s Proost Sport

Lettie Zwanenburg 
wint Sprint Games
dit jaar wederom geen heroïsche 
elfstedentocht, maar voor 
sVo-schaatster lettie Zwanenburg 
lijkt het desondanks toch wel een heel 
bijzondere schaatswinter te worden. 
Na in de schaatsjaargang 2017-2018 
doorlopend gehinderd te zijn door een 
knieblessure komt ze dit jaar steeds 
beter in vorm. eerder eindigde ze bij 
de Nederlandse Kampioenschappen 
allround nog als tweede, maar dit 
weekend piekte ze in de elfstedenhal 
in leeuwarden en won de 19th 
Masters’ international sprint Games 
in de categorie 60-64 jaar.
in de hal, die bij een volgende 
elfstedentocht het vertrekpunt vormt 
voor zo’n twintigduizend schaatsers, liet 
ze met een indrukwekkende serie tijden 
van 49.59, 1.38.10, 48.94 en 1.36.13 
de nederlandse allroundkampioen noor 
van der ster achter zich. Heel bijzonder, 
want van der ster pakte haar 
allroundtitel juist door haar winst te 
pakken op de sprintafstanden en was dus 
titelfavoriet nummer één.
de directe concurrentie voor lettie 
Zwanenburg bij het officieuze 
wereldkampioenschap kwam uit 
nederland, maar de deelname van 
schaatsters uit noorwegen, rusland en 
de verenigde staten gaven de titelstrijd 
bij de nog niet-pensioengerechtigde 
dames een mooi internationaal decor. 
na afloop van de wedstrijd toonde het 
internationale gezelschap de 
ongedwongen sfeer door op het 
middenterrein even helemaal uit hun dak 
te gaan op de tonen van Maarheezer 

blaaskapel dik d’r neffe. russisch, 
amerikaans, japans of nederlands, 
iedereen danste mee. in die zin was het 
elfstedensfeertje in de elfstedenhal 
wellicht nog spontaner dan de geweldige 
sfeer die we kennen van ‘the eleven 
cities tour’.
Het sterke optreden van Zwanenburg, 
die gezien haar scherpe tijden op de 
tweede wedstrijddag optimaal profiteerde 
van het lage luchtdrukgebied, biedt ook 
perspectief voor de 28th international 
Masters’ allround Games, die over twee 
weken in de Fossenhal in het noorse 
bjugn worden gehouden. daar staan 
namelijk, naast de 500 en 1000 meter, 
ook de 1500 en de 3000 meter op het 
programma en op die afstanden pakt 
lettie Zwanenburg juist vaak haar winst 
op van der ster.
Zoals eerder gemeld laat meervoudig 
wereldkampioen kees verdouw deze 
titelstrijd aan zich voorbijgaan, maar in 
de hoofdstad van Friesland was hij wel 
present. in een groot en internationaal 
deelnemersveld werd hij vierde in de 
categorie 70-74. verdouw sloot het 
toernooi af met een mooie en 
onverwachte winst op de afsluitende 
1000 meter.
beide svo’ers hoeven overigens nog 
lang niet na te denken over het eind van 
hun carrière, want in leeuwarden gingen 
met iichi Marumo uit japan en de 
amerikaan joseph kello ook nog twee 
negentigers van start. volop toekomst-
perspectief dus nog voor de 
svo-masters Zwanenburg en verdouw!

Een tweede plaats voor Stef van Kampen Podiumplaatsen op het Groot Houtens Judotoernooi

Damiën den Bleker wint Open West 
Brabantse Judokampioenschap

op zaterdag 9 maart stond judoka 
susanne kelder uit lopik op het vierde 
bartje-a judotoernooi te assen. susanne 
moest het in de poule driemaal opnemen 
tegen sterke tegenstandsters, maar won 
alle partijen met een mooie worp en op 
de grond scoorde zij haar tweede wazari 
met een houdgreep. Coach en vader 
Frank van der Hulst was zeer tevreden 
over het judo dat susanne liet zien.

de +100 categorie. Hij had de eerste 
ronde vrijgeloot, daarna stond hij tegen 
een kleine Portugees, stef won de 
wedstrijd op drie shido’s. daarna kwam 
hij tegen een sterke kroaat te staan, 
maar na twee minuten wierp hij hem in 
een mooie grote binnenwaartse haak 
met ippon. in de finale trof hij een zware 
Georgiër van 150 kilo. stef wist hem al 
op twee straffen te krijgen, alleen de 
derde straf of worp kwam net te laat. 
een moment van stilstaan, was het 
moment dat stef gegooid werd en 
verloor. Maar een zeer verdiende tweede 
plaats in Zwitserland.

damiën den bleker stond als enige 
senior op het 21e open west brabantse 
judokampioenschap te wouw. 
Het toernooi vond plaats in sporthal de 
omganck. Hij kwam uit in de -73 kilo  
en zat lekker in de wedstrijd.  
na al twee volle ippons gescoord te 
hebben, won hij ook de finale met twee 
wazari ‘s van een sterke duitse judoka.
Coach Zhen van Mechelen was uitermate 
tevreden met dit resultaat.

in Houten stonden dertien judoka’s op 
de mat op het Groot Houtens 
judotoernooi in sporthal ‘de dome’. 
in de tweede groep was het de beurt aan 

Zondag 10 maart was voor veel  
judoka’s van richard Proost sport een 
judozondag. stef van kampen betrad de 
tatami in Zwitserland. Hij nam deel aan 
de uster-Zürich senior european Cup in 

drie jongens -12 jaar, dit leverde twee 
prijzen op. valerius van der Haven won 
heel mooi twee wedstrijden en werd 
hiermee knap tweede. boris Hendriks 
had een iets grotere poule maar wist een 
mooie derde plaats te behalen. in de 
tweede groep kwamen ook drie jongens 
in de categorie-15 jaar op de mat. alleen 
voor Max schenkel was een mooie derde 
plaats weggelegd. in de laatste groep 
kwamen jongens uit de -18, -12 en -15 
meisjes categorie op de tatami. 
dit leverde heel veel mooie judowed-
strijden op. bij de meisjes en dames 
legde Merel van rossum, sjors Hendriks 
en senna Groothedde beslag op het 
zilver. ook voor syme van vuuren was er 
een mooie tweede plaats. lars 
Groenewegen en lester bouman gingen 
er vandoor met een derde plaats.

Kennismaking met Klezmer muziek
de zondagmiddag van Cultureel Montfoort bestond dit keer uit een 
kennismaking met de Klezmer muziek. Niet alleen een middag voor echte 
liefhebbers van dit genre maar ook een boeiend programma voor het overige 
publiek. Klezmer betekent “instrument dat zingt”.
de muziek zou je kunnen omschrijven als melancholisch, opzwepend en aanstekelijk. 
de zangeres was echt een “jiddische Mama” een geweldig optreden met een 
fantastische en enthousiaste begeleiding van de band nigun. joodse muziek met 
invloeden uit vele landen. Het verhaal bij elk lied met daarbij beelden van werken van 
Chagal maakte van het optreden een beleving. Het was een middag genieten met een 
hoofdletter en een geweldige besteding van de zondagmiddag. indrukwekkend om te 
ervaren hoe muziek bindend is geweest op feesten en in moeilijke tijden.
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ZATERDAGVOETBAL

GRC - Montfoort 0-1
grC’14 uit giessen vecht 
in de nacompetitieplekken 
tegen degradatie, dus kon 
de punten goed gebruiken. montfoort doet 
nog altijd mee om plek drie wat recht geeft 
op een plaats in de nacompetitie voor 
promotie. montfoort speelde dan ook direct 
vanaf minuut één met het mes tussen de 
tanden en ging er vol tegen aan om in elk 
duel als winnaar uit de strijd te komen. 
dit leverde al snel enkele gevaarlijke 
momenten voor de goal van grC’14 op. 
de harde wind maakte het voor beide 
ploegen erg lastig maar montfoort leek hier 
met kort combinatievoetbal beter mee om 
te kunnen gaan. grC’14 bleef het echter 
zoeken in de lange bal. in de 19e minuut 
wist roel schirra met een goede actie en 
een nog beter schot de doelman te 
verschalken en de 0-1 op het bord te zetten 
waardoor hij de ploeg op een verdiende 
voorsprong wist te zetten.
montfoort begon direct in de tweede helft 
weer sterk waarbij roel schirra alleen voor 
de keeper opdook, maar dit keer het net 
niet wist te vinden. in de 71ste minuut 
kwam er noodweer langs in giessen, 
waarop de scheidsrechter iedereen voor 
een tijdelijk pauze naar binnen dirigeerde. 
dit kwam montfoort goed van pas want 
grC wist met hoge voorzetten de druk op 
doelman Vianen te krijgen. met een paar 
kleine omzettingen was dit gevaar geweken 
en kon montfoort het spel na de hervatting 
weer naar zich toe trekken. de 0-1 bleef op 
het scorebord waardoor montfoort naar de 
zesde positie op de ranglijst steeg en volop 
mee blijft doen voor een promotie nacom-
petitieplek en de onderste degradatie-
plaatsen voorlopig ver achter zich kan 
laten.
Komende zaterdag om 14.30 uur komt 
oranje Wit op bezoek in montfoort. deze 
ploeg heeft met een wedstrijd meer 
gespeeld en net als montfoort 28 punten.

Woerden - 
Linschoten 2-1
met een ticket voor de 
nacompetitie in de hand (winst van de 
tweede periode) mocht linschoten laten 
zien wat het echt waard is. tegenstander 
Woerden stond hoger op de ranglijst en 
miste vorige week het eerder vermelde 
toegangsbewijs voor de play-offs. een derby 
was het bovendien ook nog en linschoten 
leek gemotiveerd om de 7-1 thuisnederlaag 
recht te zetten. bij de thuisclub ontbraken 
de nodige spelers om redenen die vroeger 
(‘toen alles beter was’) geen opgeld deden. 
de omstandigheden waren naar en weinig 
inspirerend. de gastheren kregen al binnen 
de kortste keren een strafschop toegewezen 
na een overtreding op anass bouharab. 
de Woerdenaar Kees jansen zag zijn 
strafschop gekeerd door doelman ankoné. 
na 11 minuten spelen nam Woerden de 
leiding door een doelpunt van Kevin 
onderwater gomez op aangeven van 
aanvoerder aimé van de bovenkamp; 1-0. 
toen de wedstrijd door de arbiter voor een 
kwartier onderbroken werd wegens de 
harde wind en de ijskoude regen, stond 
deze stand nog steeds op het bord. 
linschoten herpakte zich na deze eerste 
ingelaste pauze, nam het initiatief maar 
kwam niet tot doelrijpe kansen.
na de hervatting deed linschoten er nog 
een schepje bovenop, maar zelden werd het 
gebied voor het doel van ramon Hoveling 
bereikt. ook de Woerdenaren gingen zich 
te buiten aan het missen van diverse 
opgelegde kansen. een oude voetbalwet 
kwam om de hoek kijken. linschoten 
profiteerde van de Woerdense 
schotloosheid en scoorde uit een afvallende 
bal een minuut of tien voor tijd alsnog de 
gelijkmaker; bram elenbaas tekende voor 
1-1 (80e min). in een verhitte slotfase 
-tweede gele kaart voor tim Clements- was 
het de thuisploeg die uiteindelijk aan het 
langste eind trok. Uit een hoekschop wist 
Hamza Hajji de door de wind gedragen bal 
rechtstreeks het doel in werken: 2-1 in de 
slotseconden. trainer rietveld zag dat 
gebeuren vanaf de tribune.

TAfELTEnnisBADMinTOn

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 16 maart
Montfoort - oranje wit 14.30
FZo - FC oudewater 14.30
linschoten - wds 15.00
sPv ‘81 - rhoda ‘76 14.30

Zondag 17 maart
nicolaas boys - Msv ‘19 14.00
steeds Hoger - Haastrecht 14.00

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek waren toe aan 
speelronde 18. Het noodweer kelderde echter wel het niveau van 
de wedstrijden. De derby tussen WDS en SPV’81 moest zelfs 
worden gestaakt omdat normaal voetbal niet meer mogelijk was.
Montfoort moest op bezoek bij degradatiekandidaat GRC’14 en 
wist met een benauwde 0-1 zege terug te keren. De treffer van 
Roel Schirra bleek voldoende voor de drie punten.
Na de 2-0 winst op Bunnik wist FC Oudewater ook Hees aan de 
zegekar te binden. Het afstandsschot van Tim Goes leverde de 
volle winst op.
Linschoten, dat sinds 19 januari ongeslagen was, moest de winst 
in Woerden laten. Woerden bleek net iets sterker en won met 2-1.
De zondagvoetballers kregen te maken met een krachtige storm. 
In Haastrecht bleek het onmogelijk om de wedstrijd tegen 
Alphen doorgang te laten vinden.
MSV’19 kwam wel in actie. Het sterke Donk werd door drie 
doelpunten van Timo Bakker met 3-1 aan de kant gezet.

VOETBALwEEkEnD

De blije matchwinnaar Timo Bakker.

MsV declasseert titelkandidaat Donk
MSV - Donk 3-1
onder zeer onstuimige weersomstan-
digheden wist msV’19, met 
matchwinnaar timo bakker, die maar 
liefst drie keer scoorde, donk weer 
met beide benen op de grond te 
zetten. de top drie in de strijd om de 
titel is weer nader bij elkaar gekomen 
en zo is de spanning terug in de 
Zondag 3e Klasse Q2
de wedstrijd begon met een minuut 
stilte, ter nagedachtenis aan de deze 
week overleden moeder van één van de 
spelers van Msv’19, ter gelegenheid 
waarvan de ploeg dan ook met 
rouwbanden om speelde. even over half 
drie gaf scheidsrechter ricardo Mulder 
het fluitsignaal voor de aanvang van de 
wedstrijd.

Timo Bakker
Msv kwam al 3e minuut op voorsprong 
via een goal van timo bakker, die 
slimmer was dan één van de Goudse 
verdedigers, die zich verslikte in de 
Msv-er die vervolgens met zijn eerste 
balcontact de 1-0 op het scorebord zette. 
nog geen twee minuten wist tim 
Houdijk in een verwarrende situatie voor 
het Msv-doel de bal achter doelman 
wesley oostrom te prikken en de stand 
in evenwicht te brengen, 1-1. direct 
daarna zette Msv weer druk op de 
wedstrijd en speelde gewoon veel beter 
dan donk, dat heel veel moeite had om 
de bal in de ploeg te houden. robin 
stokman kreeg twee goede 
mogelijkheden, maar zijn kopbal na de 

corner verdween over het doel en de bal 
die hij ineens op de slof nam ging 
rakelings naast. de op dreef zijnde timo 
bakker speelde weergaloos en binnen 
het half uur zette hij na de uitstekende 
assist van Mark kemp zijn ploeg 
verdiend op een 2-1 voorsprong. 
op slag van rust was de inzet van jort 
van Geffen erg gevaarlijk, maar doelman 
dennis vogel kon met een voet de bal 
buiten het doel tikken. wouter 
scholman had ook nog een mooie actie, 
maar kopte de bal net naast. wesley 
oostrom moest ook nog aan de bak en 
behoedde met zijn ingreep zijn ploeg 
voor de gelijkmaker.

Hattrick
de tweede helft was nog maar 
nauwelijks van start gegaan toen timo 
bakker voor de derde keer deze middag 
scoorde, ditmaal geassisteerd door 
ploeggenoot van Geffen, 3-1. 
een hattrick voor matchwinnaar bakker. 
diep in de tweede helft maakte de 
verder goed leidende arbiter Mulder een 
vergissing door een gele kaart te 
verstrekken aan wouter scholman, 
terwijl hij juist de speler was, die tegen 
de boarding werd gekegeld door 
donk-speler Zakaria. Het weer werd 
door de regen en harde wind steeds 
slechter, maar Msv bleef geconcen-
treerd spelen, terwijl de koppen bij 
donk steeds verder gingen hangen. 
Msv kreeg nog een behoorlijke kans 
om het duel definitief in het slot te 
gooien, maar doelman vogel liet zich 
niet meer verrassen. donk zette nog wel 
wat druk naar voren, maar Msv behield 
de rust en het overzicht en liet zich niet 
meer van de wijs brengen. de hard 
werkende ploeg behaald zeer verdiend 
deze prima overwinning. titelkanditaat 
donk moest daardoor een zeer 
gevoelige nederlaag incasseren.

door Joop Kurver

Gedragen door de wind
FC Oudewater - Hees 1 - 0
de weersvoorspelling kwam dit maal 
echt uit; het potje voetbal begon 
stormachtig. binnen vijf minuten 
hadden de soester spelers twee gele 
kaarten gescoord. dit was uiteindelijk 
maar het begin, want ook in de loop 
van de wedstrijd zouden ze daar nog 
het een en ander aan toevoegen.
er werden te veel overtredingen begaan 
en er werd te weinig gevoetbald. 
een paar seconden voor het eindsignaal 
kwamen de mannen van trainer 
valkenburg nog een keer heel goed 
weg, toen er met beide benen op een 
oudewaterse speler werd ingegaan. 
scheidsrechter durgunsu nam het 
verstandige besluit om af te fluiten in 
plaats van een rode kaart te geven 
anders waren de rapen wellicht helemaal 
gaar geweest. overigens was er 
wederom sprake van misdragingen en 
wangedrag van een paar soester ‘fans’ . 
de eerste helft werd gekenmerkt door 
matig voetbal, mede veroorzaakt door 
het heftige weer. dit laatste was ook de 
reden om het spel gedurende twintig 
minuten stil te leggen nadat het echt 
was gaan spoken.

Gedwongen pauze
voorafgaand aan het echte beestenweer 
werd er niet echt goed gevoetbald. aan 
beide kanten werden maar weinig 
mogelijkheden gecreëerd. Pas na een 

kwartier kwam Hees’ lasse Groot vrij op 
doelman de ruyter af. Met spreekwoor-
delijke leeuwenmoed barricadeerde de 
oudewaterse sluitpost Groot de 
doorgang. kort hierna ontbrak het de 
oudewaternaren aan het nodige geluk, 
toen een fraai opgezette combinatie 
dwars door de soester gelederen op niets 
uitliep. tijdens de gedwongen (tussen)
pauze was er geen warme thee, maar 
wel waren er gelukkig wat droge shirts 
voorradig zodat er na verloop van zo’n 
minuut of twintig weer fris en fruitig kon 
worden herstart. twee pogingen van 
bart Griffioen strandden in een mêlee 
van spelers en ook tim Goes ontbeerde 
het nodige geluk.

After the storm
tim Goes maakte na de hervatting goed 
gebruik van ‘medespeler’ de wind, Zijn 
schot werd gedragen door windkracht 
8 omgetoverd tot een heus doelpunt. 
van grote afstand deponeerde hij het 
leder in één keer via de verste paal tegen 
de touwen; 1-0 (47ste min.). kort hierna 
moest walter van der neut met een 
perfecte sliding dennis schaap tot de 
orde roepen en een poging van tim 
Goes om al glijdend de bal achter 
doelman reddering te werken mislukte. 
op het steeds moeilijker te bespelen veld 
was glijden schering en inslag. joost 
Miltenburg bijvoorbeeld voorkwam juist 

door een geniale glij-sliding een 
tegendoelpunt en zijn collega walter van 
der neut stond keurig op de doellijn om 
de opnieuw ingebrachte bal op tijd uit 
de gevarenzone te verwijderen. 
Pogingen van timo timmer (kopbal) en 
ali Coban om de stand te veranderen 
werden door de oudewaterse 
verdedigers in de kiem gesmoord. 
Coban overigens, een oud hoofdklasse-
speler, viel behoorlijk tegen, de soester-
aanhang had veel meer van hem 
verwacht.

Zonder geluk vaart ..
een gelukje overkwam de oudewaterse 
goalie de ruyter. een onverwachte 
uitglijder op het zompige veld zorgde er 
voor dat hij met pijn en moeite de bal 
onder controle kon krijgen. Zijn collega 
aan de overkant had ook niet over geluk 
te klagen, want hij keerde met mazzel 
een inzet van bart Griffioen. 
de bovenlat bood hem nog een keer 
extra hulp en dat deed zijn ploeggenoot 
lasse Groot eveneens. laatstgenoemde 
haalde de bal van de doellijn toen zijn 
doelman al gepasseerd was. al met al 
was het geen echt fijne wedstrijd, maar 
de punten bleven wel terecht in 
oudewater.

ZOnDAGVOETBAL

SB Helios - Luck Raeck 4 - 4
luck raeck speelde in utrecht tegen sb 
Helios 5. Het herendubbel met dave en 
Marco werd in een driesetter helaas 
verloren. rianne en Marleen wisten met 
het damesdubbel wel te winnen. van de 
vier enkelwedstrijden werden er twee 
gewonnen. dit waren die van Marleen en 
dave. rianne en Marco verloren de 
wedstrijd in driesetters. ook bij de 
mixwedstrijden bleef het gelijk oplopen. 
dave en Marleen moesten de winst aan 
de tegenstander overlaten. Marco en 
rianne wonnen wel. dit betekende een 
4-4 einduitslag.

Hilversum 14 - De Vaart 6-4
de tafeltennissers van de vaart sloten de 
eerste competitiehelft af met een kleine 
nederlaag. Het thuisteam van Hilversum 
14 was met 6-4 net iets sterker. wim van 
kesteren begon met winst, maar hierna 
kwam de vaart achter met 5-1. richard 
aantjes verloor in drie games en edwin 
de waard kwam knap terug na een 2-0 
achterstand in games, maar miste in de 
vijfde de concentratie om te winnen. 
Het dubbel aantjes - de waard werd ook 
pas in de vijfde game beslist, die na een 
licht voordeel voor de vaart met 12-10 
naar het Hilversumse team ging. 
na nederlagen van wim van kesteren en 
de waard boekte aantjes zijn eerste 
competitiewinst: 13-11, 15-13, 7-11, 
7-11, 12-10. de waard wist ook in zijn 
laatste partij niet te scoren. van kesteren 
en aantjes brachten tot slot met winst in 
vier games de eindstand op 6-4. 
de vaart staat nu met 18 punten op de 
vierde plaats in de 3e klasse b, vijf 
punten achter het leidende Hilversum 14. 
vrijdag komt woerden 4 op bezoek.

Het laatste nieuws 
uit uw regio volgt u via de

op facebook en twitter

 
kijkopijsselstreek.nl

 @ijsselstreek
en via de

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

TE HUUR IN OUDEWATER

Voor inlichtingen: 06-51358212

375 m2 gEïsOlEERDE bEDRIjfsRUImTE
2000 m2 VERHARD bUITENTERREIN

•	 Goed	bereikbaar	met	groot	materieel
•	 Hal	voorzien	van	klein	kantoor	en	toilet
•	 Ook	apart	te	huur/of	in	gedeelten

BEKENDMAKING 
Gewijzigd besluit proactieve aanwijzing ex. artikel 4.2 van de 
Wet ruimtelijke ordening gemeente Oudewater, Utrecht 

Op 5 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het besluit genomen tot 
het geven een proactieve aanwijzing op grond van artikel 4.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening aan de gemeenteraad van de gemeente Oudewater ten aanzien van het 
bestemmingsplan “Landelijk Gebied Hekendorp en Papekop”. Doel van de aanwijzing 
is dat binnen 10 maanden na inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een 
bestemmingsplan door de raad wordt vastgesteld voor dit gebied, waarbij aan het 
provinciaal belang wordt voldaan om geen bodembewerking te laten plaatsvinden in  
de gebieden die op de kaart Bodem en Water van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 2013, Herijking 2016, zijn aangewezen als ‘Veengebied kwetsbaar  
voor oxidatie’. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit gewijzigd met het 
opnemen van de mogelijkheid om een uitzondering op het genoemde verbod in  
het bestemmingsplan op te nemen voor het scheuren en frezen van de gronden  
ten behoeve van graslandverbetering of de aanleg van een andere blijvende teelt. 
Gedeputeerde Staten hebben reeds op 11 december 2018 verklaard dat een 
bestemmingsplan als hierboven bedoeld door de gemeente wordt voorbereid 
(voorbereidingsbesluit). Het voorbereidingsbesluit is op 19 december 2018 
gepubliceerd en in werking getreden. 

Terinzagelegging 
Het besluit voor de proactieve aanwijzing ligt vanaf 13 maart 2019 tot en met  
23 april 2019 ter inzage. Het besluit is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl  
(IMRO-code: NL.IMRO.9926.PA1112OUWATERLG-VA01). Een papieren versie van  
het besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage op het Provinciehuis Utrecht, 
Archimedeslaan 6 in Utrecht en op afspraak op het stadkantoor van de gemeente 
Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE Oudewater. 

Beroep 
Tegen dit besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de  
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Gedurende de termijn van de terinzageligging kan een belanghebbende, die tijdig  
zijn zienswijze bij het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht kenbaar heeft 
gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zienswijze bij het college 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht naar voren heeft gebracht, beroep instellen. 
Aan het instellen van beroep zijn kosten (griffierecht) verbonden. Bovendien kunnen 
belanghebbenden beroep aantekenen, ook wanneer zij geen zienswijzen hebben 
ingediend, tegen de wijzigingen in het besluit. 

Voorlopige voorziening 
Indien onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt, kan naast het instellen van beroep, 
ook verzocht worden om een voorlopige voorziening. Een dergelijk verzoek moet 
worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad  
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Aan het indienen van een verzoek  
om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. 

Inwerkingtreding besluit 
Het vastgestelde besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval treedt het vastgestelde besluit niet in werking 
voordat op dit verzoek is beslist. 

Informatie 
Met vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de mevr. A. Heinhuis, tel. 030 - 258 2369  
of het secretariaat van de afdeling Leefomgeving, tel. 030 - 258 9011.

Heb je interesse in één van deze banen of wil je meer informatie
bel naar: Van Schaik telefoon 0348-561273

of mail naar pomp-schaik@outlook.nl

goudse straatweg 10 - 3421 gj oudewater

Wij zijn op zoek naar:

VAN

SCHAIK SCHAIK 
SELFSERVICE - POMPSTATION

medewerkers gezocht!

leuke spontane
pompmedeWerkers/sters

Vlotte administratriCe
Voor liCHt administratieF Werk- 

en reCeptieWerkzaamHeden

uren variabel (tussen 24 en 32 uur per week)

en een

GEZOCHT gezelschapsmedewerker
 voor een oudere dame en heer

Kijk op www.saaraanhuis.nl en vul het inschrijfformulier in.
Saar aan Huis Het Groene Hart / Anita van Hoorn, 06-28343022

Werk je graag met ouderen? Ben je beschikbaar op zaterdag-, zondag-, 
maandag- en/of vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur (alleen maandag 
van 14.30 tot 17.00 uur). Daarnaast soms in het begin van de ochtend 
of begin van de avond voor een half uurtje?
Werkzaamheden: begeleiden en ondersteunen (ook tijdens de transfers 
met passieve tillift), licht huishoudelijk werk. Vergoeding via PGB.

Kom je uit Oudewater 
of directe omgeving?
Heb je geen zorgervaring
maar wel een juiste instelling 
met een warm hart dan ben 
jij diegene die we zoeken!
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Aankomend Boomverzorger

Zoek jij een uitdagend beroep, waarbij het 
eindresultaat er toe doet? Waar je elke dag samen 
met collega’s buiten kan werken om het boombestand 
van de opdrachtgever beter te maken. Zie je het werk, 
ben je proactief en leergierig? Hou je van afwisseling 
in je werk en vind je het leuk om steeds weer nieuwe 
plekken met bomen te ontdekken? Woon je in de buurt 
van Oudewater? Dan is deze functie iets voor jou.
 
Wat houdt de functie in?

Als aankomend boomverzorger werk je in een 
team onder leiding van een European Tree Worker. 
Door het te doen leer je wat het vak boomverzorger 
inhoud met als doel naar verloop van tijd zelf een 
allround boomverzorger te worden. Als team ben je 
voornamelijk verantwoordelijk voor:
•  Het (machinaal) snoeien van bomen, met 

hoogwerker of klimmend
•  Het planten en verplanten van bomen
•  Het inrichten van groeiplaatsen voor bomen
•  Het rooien van bomen
•  Het bestrijden van ziekten en plagen in bomen
•  Het verbeteren van groeiplaatsen voor bomen
 
Wat bieden wij?

Als eerste bieden wij je de kans een allround 
boomverzorger te worden bij een professioneel 
boomverzorgingsbedrijf dat al meer dan 45 bestaat en 
marktleider is in Nederland. Om dit te bereiken bieden 
wij je:
•  Een plek bij een vaste ploegleider die je opleidt
•  Bij gebleken geschiktheid een BBL-traject om het 

European Tree Worker certificaat te behalen
•  Een marktconform salaris
•  Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling door 

cursussen en een opleidingsplan op maat

Interesse?

Stuur dan een e-mail met CV naar:  
info@nationalebomenbank.nl t.a.v. dhr. D. Doornenbal.
 
Wie zijn wij?

Nationale Bomenbank is, al meer dan 45 jaar, een 
landelijk opererend bedrijf van boomspecialisten. 
Wij bieden een breed pakket van boomspecialistische 
diensten aan en werken vanuit onze vestigingen 
Bleskensgraaf, Epe, Mill of Amsterdam.
Kijk voor een uitgebreide functieomschrijving op: 
www.nationalebomenbank.nl

Boomspecialisten

www.nationalebomenbank.nl

Arne Schaddelee  

Geef geloof een stem in Utrecht
Utrecht is een prachtige en bruisende provincie. Utrechters werken hard, zijn sociaal en

genieten van natuur en cultuur. Maar, er zijn ook zorgen. Hoe houden we de provincie

groen, gezond en veilig? Is er voor iedereen een fi jn thuis en goede zorg? 

De ChristenUnie zet zich in voor een goed bestuur van onze provincie om dat te bereiken. 

Stem daarom 20 maart op de ChristenUnie!

Onze inzet voor de provincie:

 Een prettig thuis voor iedereen

 √  Meer ruimte voor woningbouw om dorpen en steden lee� aar te houden.

 √  Wonen, werken, recreatie en goede zorg voor iedereen bereikbaar.

 √  Bescherming van monumenten en steun voor kleine musea.

 Utrecht blij�  lee
 aar

 √  Warmte en elektriciteit klimaatneutraal opwekken.

 √  Boeren en inwoners verbinden: meer lokaal voedsel in de winkels.

 Veilig door het verkeer

 √  Schoner en stil openbaar vervoer voor iedereen bereikbaar.

 √  Betere fi etspaden tussen gemeenten: breder en veiliger.

“Oog en oor voor mensen. Met hoofd, hart 
en handen aan de slag voor de provincie”

Arne Schaddelee, lijsttrekker ChristenUnie

Meer weten? 
www.provincieutrecht.christenunie.nl of kijk op
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Drie foto’s met daarin de tekst (zie website): 
- Sterk en sociaal (foto kind met moeder/vrouw)
- Groen en gezond (bouwfoto)
- Veilig en vrij (Foto binnenstad Utrecht)

Groen    Gezond

Waardevol    Wonen

Veilig    Vooruit
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