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Boot & Belly is terug
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Ouderencafé in oprichting
Oude stadhuis Haastrecht in andere handen
Koersbal, gezellig en gezond
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Hartjes op de fiets bestaat vijf jaar!

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

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

Waterbergingslocatie Hooge Boezen
wordt getest

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

advocaten voor
het MKB
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

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

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Nationale Voorleesdagen
in Oudewater

In 2014 heeft Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden de polder
Hooge Boezem ingericht als piekwaterbergingsgebied, in combinatie
met natuurontwikkeling. Dit gebied is
aangelegd om in tijden van zeer hoog
water op de Hollandsche IJssel,
maximaal 78.000 m3 water te
kunnen bergen in drie deelgebieden.
De berging is in 2014 na de aanleg
getest. Daarna is er geen aanleiding
geweest om de berging in te zetten.
Nu hij een aantal jaren niet is
gebruikt, wil men beoordelen wat de
onderhoudsstaat van de waterkeringen
rondom de berging is. Ook zal er
gekeken worden of de drie deelgebieden
vol stromen en of alle aangebrachte
waterschapskunstwerken, zoals stuwen
en inlaten naar behoren werken.
Op maandag 3 februari om 12.00 uur
gaat het waterschap starten met het
testen. De calamiteitenduiker die in het
zuidelijk deel van het gebied ligt, wordt
opengedraaid. Deze duiker staat in
verbinding met het riviertje de Vlist.
Vanaf dat moment stroomt de polder
de Hooge Boezem vol water.

Hogere stroomsnelheden

Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht
laat dan automatisch meer water de Vlist
in, vanuit de Hollandsche IJssel.
Op zowel de Vlist als de IJssel leidt dit
tot hogere stroomsnelheden.
Ter hoogte van de ingang van de
calamiteitenduiker in de Vlist, worden als

door Cees Reichard

veiligheidsmaatregel boeien aangebracht.
Vooral tijdens de eerste uren van de test
worden hier hogere stroomsnelheden
verwacht.

78.000 m3 water

Binnen een tijdsperiode van 48 uur
wordt gecontroleerd 78.000 m3 water
ingelaten. Alles wordt nauwlettend
gevolgd. Indien noodzakelijk worden er

Inlaat van water in de polder Hooge
Boezem in 2014. (foto: Lyanne de Laat)
aanpassingen dan wel herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Als de maximale
opslagcapaciteit van de polder is bereikt,
wordt het water gecontroleerd afgelaten
en teruggepompt naar de IJssel via
gemaal Keulevaart.
Het waterschap gaat aan het einde van
de test het functioneren van de
waterberging evalueren.

Gemaal de Hooge Boezem op zondag
2 februari gratis open
Op zondag 2 februari opent het Gemaal de Hooge Boezem tussen 13.00 en
16.00 uur haar deuren. Aanleiding is het testen van de polder Hooge Boezem
als piekwaterbergingsgebied. Om dit o.a. mogelijk te maken, pompen vrijwillige
molenaars van de Boezemmolen al vanaf zaterdag 1 februari water in de
berging en wordt naast het Gemaal daarvoor vanuit de IJssel al meer water
naar de Vlist ingelaten.
Voor het Gemaal is er een extra aanleiding om op deze zondag in het winterseizoen
open te gaan. Men sluit hiermee namelijk ook aan op de campagne #hohohoogwater
van de waterschappen in Nederland, die van 25 januari t/m 4 februari plaatsvindt.
In 1995 hadden we voor het laatst op grote schaal hoogwater in Nederland.
En is het bekend welke dijk jou tegen het water uit de rivieren beschermt?
De rondleiders vertellen bij de expositie ‘Dijken, onze veiligheid’ over de vele
dijkversterkingswerken die de afgelopen jaren aan de Lek en IJssel uitgevoerd zijn
en nog uitgevoerd gaan worden.
Ook is het dit weekend 67 jaar geleden dat de watersnoodramp plaats vond.
Enkele vrijwilligers vertellen op deze middag hoe zij als jonge jongens deze ramp
in de Krimpenerwaard beleefd hebben.
Omdat het Gemaal dit jaar haar 25-jarig bestaan als museum viert, is de toegang gratis.

Behoud Ouderenzorg Montfoort ontvangt
brief van minister Hugo de Jonge
De actiegroep Behoud Ouderenzorg Montfoort (BOM) heeft een brief ontvangen
van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
In een reactie op de sluiting van de Vlinderhof en Bloesemhof, schrijft
De Jonge zich te realiseren dat de sluiting een ingrijpend proces is.
“Het betekent voor de huidige en
toekomstige cliënten dat ze naar een
andere voorziening in een andere plaats
moeten uitzien. Het betekent ook dat de
gemeenschap een voorziening kwijtraakt
en het personeel moet omzien naar een
andere werklocatie. Toch kunnen er
situaties ontstaan waarin sluiting onvermijdelijk wordt”, meent De Jonge, “dat
maakt de beslissing niet minder
ingrijpend voor de cliënten. Inmiddels
heb ik van het zorgkantoor begrepen
dat voor alle acht cliënten een nieuwe
woonplaats in de directe nabijheid van
Montfoort gevonden is. De eerste
bewoners zijn inmiddels overgeplaatst.

Het zorgkantoor heeft verder geen
klachten ontvangen over het proces dat
doorlopen is om tot plaatsing van de
bewoners te komen.”
Dat Behoud Ouderenzorg Montfoort zich
zorgen maakt kan de minister zich
voorstellen. “De meeste mensen willen
zorg het liefst in hun directe omgeving
krijgen. Bij voorkeur thuis, maar als het
niet anders kan, dan in een verpleegtehuis in de eigen wijk of woonplaats”,
schrijft hij. De opdracht om dit te
realiseren ligt volgens de minister bij de
lokale partijen: het zorgkantoor, de
zorgverzekeraars, de zorgaanbieders en
de gemeente.

“Zorgaanbieder De Rijnhoven heeft ter
compensatie van de sluiting van
Bloesemhof, in de nabijheid van
Montfoort extra capaciteit gecreëerd,
maar niet in Montfoort zelf.
Van uw wethouder heb ik begrepen
dat hij in overleg is met een aantal
zorgaanbieders om tot vestiging van een
verpleeghuislocatie in Montfoort zelf te
komen. In de gesprekken die u met het
ministerie hebt gevoerd, heb u
aangegeven dat u samen met een aantal
ondernemers in Montfoort, zelf ook met
initiatieven bezig bent. Ik juich dergelijke
ontwikkelingen toe en hoop dat daarmee
voorzieningen in Montfoort ontstaan die
aansluiten bij de behoeften van de
bewoners”, zo besluit hij zijn brief.
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Tijdens de Nationale Voorleesdagen
van 22 januari tot en met 1 februari
wordt op allerlei plekken in het land
voorgelezen uit het prentenboek van
het jaar: Moppereend.
Woensdagochtend kwam niemand
minder dan Moppereend zelf
voorlezen bij Kindercentrum
Jip & Janneke tijdens het
Nationale Voorleesontbijt.
Moppereend is mopperig omdat hij
niemand heeft om mee te spelen.
Varken, geit, haan; allerlei dieren
proberen Moppereend op te vrolijken,
maar ze worden allemaal aangestoken
door het chagrijn van Moppereend.
Het donderwolkje boven Moppereend
wordt groter en groter tot het een
‘megantische’ zwarte wolk is geworden.
En wat krijg je dan? De wolk barst los:
regen, dansende dieren in de plassen en
een regenboog. Een mooie conclusie:
hoe donker wolken ook worden,
ooit komt er een einde aan.
Het belangrijkste criterium bij het kiezen
van het Prentenboek van het Jaar is dat
het boek, naast een goed verhaal en
aantrekkelijke illustraties, voldoende
aanknopingspunten biedt voor interactie
met peuters en kleuters voor verwerking
in hun spel.
Volgens Caroline van Dungen, clustermanager bij Jip & Janneke, is interactief
voorlezen erg belangrijk. “Het verhaal
komt erdoor tot leven, waardoor de
kinderen het beter kunnen onthouden.”

Dansen met Moppereend

Een van de pedagogisch medewerkers
van Jip & Janneke had zich voor de
gelegenheid omgetoverd tot
Moppereend, met oranje snavel en
grote vleugels. Met veel plezier las ze het
verhaal van Moppereend voor aan de
kleine kinderen en hun ouders, die ook
voor het voorleesontbijt waren
uitgenodigd. Ze illustreerde haar verhaal

door Ellen van Leeuwen

met knuffeldieren, wolkjes en een
donderwolk die in een regenboog
veranderde. Na het verhaal dansten
Moppereend en de kinderen een
regendans! Van luisteren en dansen
word je moe en hongerig. Tijd voor het
ontbijt: vers belegde broodjes, verzorgd
door bakkerij Stijnman.

Moppereend in de bieb

Ook benieuwd naar het verhaal van
Moppereend?
Op woensdag 29 januari om 13.30 uur
wordt het boek voorgelezen in de
bibliotheek in Oudewater. De toegang
hiervoor is gratis. Kinderen kunnen ook
meedoen aan een kleurwedstrijd.
Tijdens of na het voorlezen kunnen ze
een kleurplaat ophalen. De winnaars
krijgen het prentenboek Moppereend en
een Moppereend-vingerpoppetje.

Voorlezen bij The Read Shop

Bij The Read Shop Oudewater wordt op
zaterdag 1 februari ook voorgelezen!
Bernadette Vermeij en Gitte Spee lezen
voor uit hun boek ‘De hut van Haasje’.
Onlangs vertelden de schrijfster en
illustratrice in De IJsselbode over hun
samenwerking. De hut van Haasje gaat
over een haasje dat niet zo goed kan
horen. Hij wil met zijn vriendjes een hut
bouwen in het bos, maar hij verstaat ze
niet altijd. Eigenaar van The Read Shop,
Bianca Tettero: “Hut van Haasje is een
leuk, interactief boek. Omdat schrijfster
Bernadette uit Oudewater komt, vinden
wij het leuk om dit boek onder de
aandacht te brengen tijdens de
Voorleesdagen.”
Alle kinderen tussen de 2 en 8 jaar zijn
welkom bij The Read Shop. Aanmelden
kan op info@thereadshopoudewater.nl.
Er zijn twee rondes van 10.15 tot 10.45
uur en van 11.30 tot 12.00 uur.
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Evenementenkalender

YouTube-dienst

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

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 2: 10.00 uur Ds. R.W. de Koeijer
18.30 uur Ds. A.A.A. Prosman

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 2: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Prop. J.J. de Haan

Zondagavond 2 februari is er vanaf
19.00 uur een YouTube-dienst in de
Gereformeerde kerk, Hoogstraat 136
te Haastrecht. Vanaf 18.45 uur staat er
koffie, thee en fris klaar.
Thema: ‘Wie of wat stuurt ons?’
God wil dat wij als vrije mensen leven.
Maar gebruik die vrijheid niet om toe te
geven aan slechte verlangens.
Gebruik die vrijheid om met liefde voor
elkaar te zorgen. Galaten 5:13
Welkom gewoon zoals je bent, waar je
ook vandaan komt en wat je
achtergrond ook is!

ZATERDAG
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OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 2: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 2: 10.00 uur Pastor Eric Donason
		
Ghanese dienst
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 1: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 2: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 2: 10.00 uur Piet v.d. Lugt
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 2: 09.30 uur Eucharistieviering

Op zondag 2 februari gaat het in de
Ontmoetingskerk in Oudewater eens
heel anders dan normaal tijdens de
zondagsdienst. Eric Donason van
Christ The King Ministry uit
Amsterdam gaat deze ochtend voor
in de dienst. In deze bijzondere
Ghanese dienst zingt ook hun
gospelkoor. Typisch Ghanees:
iedereen is welkom! Dus neem uw
vrienden, buren en familie mee!
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door Ellen van Leeuwen

Het is belangrijk dat iedereen zichzelf is,
beamen de commissieleden.
Ook bijzonder: tijdens de dienst krijgt u
ook de mogelijkheid om een getuigenis
af te leggen. “Je deelt met de gemeente
een gebeurtenis waarin jij de hand van
God hebt ervaren”, legt Ria uit.

Neem je naasten mee

Een Ghanese dienst heeft geen vaste
begin- en eindtijd. Ria: “De preek is wel
een vaststaand iets, maar verder is er niet
echt een begin en einde.” Omdat dat wel
erg veraf staat van wat we in Nederland
gewend zijn, is er wel een richttijd
afgesproken met pastor Donason.
De dienst duurt hooguit anderhalf uur.
Een mooi Ghanees gebruik is om
vrienden, familie en buren mee te nemen
naar de dienst. Anneke: “Neem je
naasten mee, iedereen is welkom!”
Na afloop van de dienst is er gelegenheid
om samen koffie en thee te drinken met
veel lekkere zoete hapjes, net als in
Ghana.
De collecte in deze dienst komt ten
goede van het project Kasoa van Christ
The King Ministry om een kerk en school
te bouwen in Accra, Ghana. Pastor Eric
Donason spreekt Engels tijdens de dienst.
Zijn woorden worden naar het
Nederlands vertaald door de tolk
Els Danquah.

9

14
15
-

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

HAASTRECHT

Prijswinnaars Kerstballenbeeldenspel 2019
Uit deze vele inzendingen zijn de volgende
zes prijswinnaars getrokken:

Antoinette Speksnijder uit Gouda
Gerlinde Verburg uit Haastrecht
Sandy Bokstijn uit Montfoort
Mw. V.H. de Bruijn uit Montfoort
Sem van den Hoogen uit Oudewater
Ria Vink uit Oudewater
Inmiddels hebben deze prijswinnaars bericht gehad
dat zij een winkeliersbon ter waarde van e 70,00 kunnen
ophalen en deze kunnen besteden bij de lokale ondernemers.

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

OUDEWATER

Kolder op Zolder, een vrolijk cabaretprogramma.
Vanaf 20.00 uur in Zalencentrum St. Joseph.
Een zolder vol verhuisdozen. Verhuizers halen de
zolder leeg en maken hier een daar een doos open.
Dozen met herinneringen die aanleiding zijn voor een
kolderiek lied. Zo ontstaat een cabaretprogramma
met vooral absurde liedjes uit het Nederlandse
cabaret. Ruim twintig liedjes van verschillende
schrijvers, componisten en uitvoerenden.
Een interactieve show tussen artiest en publiek.
Kaarten reserveren via: www.cultureelmontfoort.nl
en voorafgaande aan de voorstelling.

MONTFOORT

Live op zondag: The Cosey Rockers.
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia.
The Cosy Rockers is een enthousiaste zesmansband
die voornamelijk rock-’n-rollmuziek speelt uit eind
jaren 50 en begin jaren 60. Zij spelen zowel
instrumentale als vocale nummers van o.a.
The Shadows, Cliff Richard, Elvis Presley, The Everly
Brothers, Buddy Holly en Chuck Berry.

HAASTRECHT

Open dag Hospice. Van 10.00 tot 15.00 uur in het
Hospicehuis, Kerkwetering.

OUDEWATER

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

OUDEWATER

Groot familiecarnavalsfeest.
Vanaf 15.00 tot 24.00 uur bij stichting Libel in
Dorpshuis de Vaart. Zowel ‘s middags als ‘s avonds
wordt u op carnavaleske wijze vermaakt door
Sjonnie Kabaal. Kaarten in de voorverkoop via de site
eventbrite.nl en aan de deur. Gratis toegang voor
baby’s, peuters en kinderen in de basisschoolleeftijd,
onder begeleiding van hun ouders. Alaaf!

LINSCHOTEN

Bluesfestival. Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia.
Bluesliefhebbers kunnen de hele avond genieten van
drie bands, op drie podia, in drie verschillende stijlen,
maar onmiskenbaar met 100% blues!

HAASTRECHT

ZONDAG

16

Op zaterdag 1 februari is er van 10.00
tot 12.00 uur een open ochtend bij
hospice De Mantelmeeuw,
Meeuwenlaan 14 te Woerden.
Iedereen die belangstelling heeft voor
het vrijwilligerswerk in het hospice en/
of bij terminaal zieke mensen in de
thuissituatie, of die zich wil laten
informeren over de zorgmogelijkheden
is van harte welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig.
Zie ook www.demantelmeeuw.nl

De redactie kreeg ruim honderd inzendingen binnen,
hierdoor was de puzzel dus weer een groot succes!

OUDEWATER

ZATERDAG

OPEN OCHTEND HOSPICE

Wij wensen elkaar iets goeds, iets lekkers,
iets geks, iets gekkers, iets aardigs, iets liefs,
maar bovenal iets positiefs!

Lezingavond bij de GVO.
Lezing door de heer Jan van Es over de
‘Waterschapsgeschiedenis van Oudewater’.
Vanaf 20.30 uur in De Rank, Noorder-Kerkstraat.
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden e 2,50.

VRIJDAG

0348-563940
0182-502986

In De IJsselbode van dinsdag 17 december en dinsdag
24 december kon u deelnemen aan het Kerstballenbeeldenspel.
Door op zoek te gaan in genoemde IJsselbodes naar de
adverteerders die bij de 45 beeldfragmenten hoorden kon u
letters verzamelen.
Van deze letters kon de volgende zin worden gevormd:

OUDEWATER

ZONDAG

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

MONTFOORT

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

7
ZATERDAG
8

TANDARTSEN

DIERENARTSEN

Polderwandeling: Grote Sniep-route.
Let op: start in Breukelen. Vertrek op parkeerplaats
P+R 2 bij het Centraal Station, Stationsweg 85 te
Breukelen. Tijdsduur ± 3½ uur. Voor meer info of
aanmelden kun je bellen naar Theo Beijaard
06-12650009 of Thea van Paasen 06-47604713.
Wandelaars die geen eigen vervoer naar Breukelen
hebben, kunnen desgewenst met andere meerijden.

DONDERDAG

Ghanese dienst in
Ontmoetingskerk

Aangestoken door de enthousiaste
verhalen van Ria besloot de commissie
om een Ghanese dienst in Oudewater te
organiseren. Karin de Goeij: “We willen
graag eens aan onze gemeente laten zien
hoe de mensen in Afrika een kerkdienst
beleven. Ook om te laten zien dat er
meer manieren zijn dan die van ons.”
Tijdens de Ghanese dienst wordt er flink
gezongen door het gospelkoor.
Karin: “Het traditionele orgel hoor je niet
tijdens deze dienst.” Het koor zingt
liederen in het Engels en het Ghanees.
Ook zal er veel in samenzang met de
gemeente worden gezongen. Natuurlijk
mag er ook gedanst worden tijdens de
dienst. Maar, alleen door wie dat wil.

HAASTRECHT

VRIJDAG

HERVOMDE GEMEENTE
Zo 2: 09.30 uur Ds. J.H. van Daalen
18.30 uur Ds. C. Boele

Getuigenis

Cameretten finalistentournee.
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia.
Opnieuw geprogrammeerd omdat elk jaar weer blijkt
hoe ontzettend talentvol en grappig de finalisten zijn!
Kom keihard lachen en laat je verrassen door de drie
festivalfavorieten van de 54e editie.

WOENSDAG

POLSBROEK

De bijzondere dienst wordt georganiseerd
door de ZWO/KiA-commissie
(Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking en Kerk in
Actie) van de Protestantse Gemeente
Oudewater. Twee keer per jaar
organiseren zij een bijzonder kerkdienst.
Commissielid Ria van den Heuvel heeft
een aantal keer in Afrika een kerkdienst
bijgewoond. Ze vertelt hier enthousiast
over: “De mensen zijn heel blij dat ze
naar de kerk mogen, ze zijn blij dat ze
mogen getuigen van God!”
Volgens Ria ervaar je deze blijdschap
tijdens de dienst. “De mensen beleven
een dienst vanuit hun tenen, en er wordt
veel gedanst!”

Februari

ZONDAG

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 2: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 2: 09.30 uur Ds. L.M. Jongejan
16.00 uur Ds. L.M. Jongejan
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 2: 11.45 uur Ds. L.D.A. Harteveld
18.30 uur Ds. A. den Hartog
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 2: 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 2: 10.00 uur Woord en Communie
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Het neefje van Rupsje Nooitgenoeg.
Vanaf 14.00 uur in Theater Concordia.
Wie kent hem niet? Die rups die altijd maar eet en
eet en nooit genoeg heeft! Maar weten jullie dat hij
ook een neef heeft? André Verhagen van
poppentheater het @penstaartje heeft daar een hele
leuke en vrolijke voorstelling over gemaakt speciaal
voor peuters en kleuters. Ouders, opa’s en oma’s zijn
ook van harte welkom! De voorstelling begint als
André naar de winkel gaat om boodschappen te
halen. Zijn vriendje Jasper wil alleen niet eten,
hij heeft zin in een verhaaltje…André weet een leuk
boek over eten en als André het boek gaat voorlezen
horen we al snel hap..smak…smak…en ja hoor…..
daar heb je de neef van die beroemde rups!
Het rupsje eet en eet. Het zit in de familie….
hij heeft nooit genoeg. Hij eet ook nog eens het hele
boodschappenmandje leeg. En rupsje Hap.smak.
smak? Hij wordt groter en groter, maakt een cocon
en veranderd in een schitterende vlinder. Een vrolijke
voorstelling voor kinderen van 3-6 jaar met een
boodschap die niemand zal vergeten, als je groeien
wilt, moet je wel goed eten!

HAASTRECHT

MAANDAG

17

Gezellige bingomiddag bij De Zonnebloem.
Vanaf 13.30 tot 16.00 uur in het Zalencentrum,
Westsingel 2. Toegang 5 euro.
Opgave bij Amy v.d. Louw, tel. 0348-471300
of bij Corina Maaijen, tel. 0348-565140.

OUDEWATER

WOENSDAG

19

Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven
voor maandag 17 februari bij Han van Diemen, tel.
0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com

HAASTRECHT

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

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

DAGACTIVITEITEN

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.

Woensdag 29 januari

10.00 Geheugentraining
Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit
Tuinzaal
14.30 Modehuis Rovers
Tuinzaal
modeshow & verkoop
18.00 Aanschuifdiner
Tuinzaal
19.00 Creasoos
Bestuurskamer
Donderdag 30 januari

10.00 Spelletjes
14.00 KBO \ PCOB
14.30 Internetcafé

MUZIEKHUIS OUDEWATER
PRESENTEERT DE
FAMILIEVOORSTELLING

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Vrijdag 31 januari

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 1 februari

10.00 Koffiedrinken
Zondag 2 februari

10.00 Koffiedrinken
10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor
Dinsdag 4 februari

Bewegen met fysio
Spelletjesmiddag
Kook-\bakactiviteit
Music Space

CARLOS DE

Tuinzaal

OPERAPIRAAT

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

DOOR JEROEN SCHIPPER

|

Onze natte krekel
Sjof, inmiddels
zonder haar,
maar verliest niet
zijn streken wordt
jaar
Ook met Kempbouwen,
natuurfilms en pils is deze
Mondriaan nog lang niet klaar!

50

14.00 - 15.00 uur

ZONDAG 9 FEBRUARI

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

3+

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Tuinzaal

Maandag 3 februari

10.45
14.00
14.15
19.00

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

3421 JD Oudewater

Alle piraten, jonkvrouwen, tovenaars,
bouwvakkers en astronauten verzamelen! Een
kist vol gekke kleren, een gitaar vol swingende
liedjes en een zaal vol enthousiaste kinderen.
Dat is het succesvolle recept voor het nieuwe
theaterconcert van Jeroen Schipper. En net als
vorig seizoen is stilzitten er wederom niet bij!

KAARTVERKOOP:
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL
Kinderen (3+) € 5,00 Volwassenen €7,50

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

taalcafé SAMENTAAL
uitnodiging - uitnodiging - uitnodiging

voor taalvragers én taalvrijwilligers!

Maandag 3 februari 2020 is het
eerste taalcafé van het nieuwe jaar!
Ella Breij

Professional Organizer

Welke verandering
wil jij in huis
of op je werk?
Samen beginnen?
06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

We maken er een leuke spelletjesavond van!
Heb je daar zin in?
Kom dan op maandag 3 februari
om 19.30 uur naar het Cultuurhuis!
Iedereen is van harte welkom!
Tot dan! Marja Knotters - marja@knotters.nl
Marga Smits - margasmits54@outlook.com

LTO Noord Zuid-West utrecht
presenteert het toneelstuk

‘Ik neem deze man’
Vrijdag 7 februari
in het Dorpshuis XXL in BENSCHOP
Vrijdag 14 en zaterdag 15 februari
in De Boezem in HEKENDORP
Met na afloop een verloting
met verrassende prijzen.
Zaal open: 19:30 | Aanvang: 20:00
Entree: 5 euro
ag geopend
Iedere zaterd
.00 uur
15
0.0
van 10

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

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

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur
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Echtpaar Van Lunteren
is 60 jaar een echtpaar
Eigenlijk was de officiële datum
12 januari dat Corry Speelman en
Janus van Lunteren 60 jaar geleden
trouwden, maar op deze dag waren er
enige getrouwen, kwam burgemeester
Groeneweg een bloemstukje brengen
en die had ook nog eens een kopie
van de trouwakte bij zich. En ja hoor,
daar stond het: 12 januari 1960.
Zij kwam oorspronkelijk uit Zierikzee en
was als 93-jarige nog altijd goedlachs;
hij is een echte Geelbuik. Door de
Watersnoodramp was zij in deze
contreien verzeild geraakt. En waar die
ramp elders voor veel ellende heeft

door Aad Kuiper

gezorgd, had deze voor dit paar een
bijzonder prettige nasleep: een gelukkig
huwelijk. Hij werkte voornamelijk als
chauffeur bij onder andere defensie en
Lunenburg, maar zag een stukje rijden
nu toch niet meer zitten. Zij lieten zich
beiden de belangstelling en interesse van
burgemeester Wim Groeneweg en even
later Joyce Jacobs van de Wulverhorst in
aanwezigheid van familie, vrienden,
vrijwilligers van de Zonnebloem en
andere genodigden rustig welgevallen.
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De gouden tip voor
werknemer én werkgever

Je krijgt een salarisverhoging, maar in werkelijkheid
word je armer. Huh? Ja, tot voor kort was een
marginale ‘belastingdruk’ van ruim 150% geen
onmogelijkheid. Oftewel, bij een salarisverhoging van
e 100, lever je e 150 in. Onzin? Nee, zeker niet.
Oh, hier wordt zeker de crisisheffing bij topinkomens
bedoeld? Ook niet. De enorme belastingdruk kwam voor bij
hem of haar die meerdere toeslagen ontving en een jaarinkomen
had van e 32.000, net onder Jan Modaal. Deze bizarre situatie
is met ingang van dit jaar ‘hersteld’. In de hiervoor geschetste
situatie is nu sprake van een belastingdruk van maximaal 85%.
Toch lekker dat je met je salarisverhoging van e 100 een keer
met je partner kunt dineren bij Lam en Chau.
Is hier een oplossing voor? Jazeker. Ruil je salaris(verhoging) in
voor een vrijgestelde of gunstig belaste kostenvergoeding.
De kostenvergoeding moet in het maatschappelijk verkeer
gebruikelijk zijn. De Belastingdienst heeft daarbij een doelmatigheidsgrens van e 2.400 per werknemer per jaar in het leven
geroepen. Indien de kostenvergoeding onder deze grens blijft,
acht de Belastingdienst de kostenvergoeding gebruikelijk en dus
toegestaan. Over de kostenvergoeding is de werkgever geen
werkgeversheffing verschuldigd.
Ook kan de kostenvergoeding voor de werkgever onder de
zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen voor
zover deze vrije ruimte nog niet is benut. Een win-win dus.
Heb je een hoger inkomen? Ook dan kan de uitruil voor zowel
werknemer als werkgever veel voordeel opleveren. Houdt er wel
rekening mee dat een uitruil effect heeft op een eventuele
toekomstige uitkering die gekoppeld is aan het brutoloon, zoals
een WW-uitkering.
Benieuwd wat een uitruil voor u als werknemer betekent?
Neem contact op met de loonadministratie van uw werkgever.

Ben je werkgever of werknemer
van je eigen BV en wil je meer
weten over deze gouden tip?
Neem dan contact met mij op

cees@planje.nl
of 06-12749721

Boots & Belly is terug

Boots & Belly, hèt Countrypop trio uit Oudewater, bestaande uit Kirsten Vermeij,
Daniëlle Stellingwerff en Sebas van Zuijlen. In het leven geroepen voor de
opening van Muziekhuis Oudewater in 2017. Ze traden een aantal keren op
tijdens feesten en ter promotie van het Muziekhuis. Drie drukke agenda’s
maakten dat het stil werd rondom het trio. Maar ze zijn terug, en hoe!
Op zaterdag 1 februari treedt het trio op tijdens Muziekhuis LIVE, mét band!
Met dit grootse optreden laat het trio
een langgekoesterde wens in vervulling
gaan vertelt Sebas: “We zingen altijd
driestemmig, begeleid door een gitaar.
Dat is superleuk, maar het beperkt je wel
in het geluid dat je kunt maken.”
Kirsten vult aan: “En ook in de nummers
die je kan kiezen.” Daarom dus nu met
band. Met een professionele band onder
leiding van Maarten Bakker, basgitaar
docent in Muziekhuis Oudewater.
Ze kunnen niet wachten tot het zover is.
“We tellen de dagen af, zoveel zin
hebben we erin!”
De liefde voor countrymuziek is bij het
trio met de paplepel ingegoten.
Sebas: “Het is zulke mooie muziek.
En geweldig om te zingen vanwege de
meerstemmigheid. Er gebeurt echt iets
als je samen zingt, magisch bijna!”

MUZIEKHUIS LIVE
01/02/2020

BOOTS & BELLY

door Ellen van Leeuwen

Volgens Kirsten heeft Country onterecht
een rokerig en ouderwets imago.
“Je hoeft echt niet te ‘line dancen’.”
Pop met een countrygevoel, noemt
Sebas het. “Het is voor iedereen!”
Muziek waarvan je je misschien nooit
gerealiseerd hebt dat het countrymuziek
is van ‘Calling Elvis’ van de Dire Straits
tot ‘Oh What A World’ van Kacey
Musgraves en van Mumford & Sons
tot aan Dolly Parton.

Uit je dak!

Het belooft een mooie avond te worden.
Sebas: “We zetten met Muziekhuis LIVE
echt toffe dingen neer, met goede bands.
Boots & Belly doet daar niet voor onder,
dat durf ik wel te zeggen!”
Wil je luisteren naar mooie muziek, en
lekker uit je dak gaan? Het kan allemaal
tijdens Muziekhuis LIVE op 1 februari
met Boots & Belly.
“En dat op fiets- en loopafstand!”
Kirsten doet - met een knipoog - een
speciale oproep aan iedereen van haar
leeftijd (25-35 jaar): “Ga een keer wat
later naar de Bok en kom eerst lekker bij
ons luisteren en dansen!”
Muziekhuis LIVE met Boots & Belly
is op 1 februari om 21:00 uur
(deur open vanaf 20:30 uur).
Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop
op www.muziekhuisoudewater.nl
of aan de deur.

Nathalies brandschilderijen
in Bibliotheek Oudewater
MET BAND

COUNTRY EN POP

Tot 10 februari zijn de brandschilderijen en -objecten van Nathalie’s Art
on Wood te bewonderen in
Bibliotheek Oudewater.
Nathalie van Os-Jonkers uit
Oudewater wil graag haar werk delen
DEUR
OPEN:
20.30
met
anderen.
“Ik kan
hetUUR
wel leuk in
mijn eigen huis neerzetten, maar het
AANVANG:
21.00
UUR
is te mooi om niet te laten zien.”
ENTREE:
€ 10,00
Nathalie
schildert
al jarenlang met acryl,
wanneer ze in 2015 op de Ambachtenmarkt iemandKAARTVERKOOP:
ziet houtbranden.
Ze
is meteen verkocht.
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL
EN AAN DE DEUR
“Ik heb direct een houtbrander, een soort
soldeerbout, gekocht.” Sindsdien heeft
Nathalie veel brandschilderijen gemaakt
in opdracht. De werken uit haar eigen
collectie stelt ze nu ten toon.
De kunstenares is een echte natuurliefhebber. Haar werk bestaat dan ook
grotendeels uit beelden van dieren en

door Ellen van Leeuwen

Levenslicht
In de aanloop naar de herdenking van
75 jaar bevrijding in mei a.s. werd
gisteren (maandag 27 januari) het feit
herdacht dat Auschwitz werd bevrijd.
Op die dag zal in het hele land het
lichtmonument ‘Levenslicht’ te zien
zijn. Afgelopen woensdag werd het
Oudewaterse aandeel van dat project
tijdens een korte plechtigheid onthuld
door burgemeester Wim Groeneweg.
Het project bestaat uit 104.000 stenen
die evenzovele slachtoffers van de vernietigingskampen uit Nederland verbeelden.
Elke gemeente waarvandaan de
slachtoffers zijn afgevoerd kon een paar
honderd van die stenen adopteren.
De stenen, gedrapeerd in een schijf van
iets meer dan een meter doorsnee
worden beschenen door een lamp met
ultraviolet licht waardoor ze oplichten (de
stenen zijn daarvoor behandeld met een
stof waardoor ze oplichten). En moest
het gisteren helder weer geweest zijn,
dan waren al die partijen stenen overal in
Nederland vanuit de ruimte te zien
geweest als stille getuigen, en staan
symbool voor onze medeburgers die

Heeft u algemeen nieuws
voor De IJsselbode uit
Oudewater, Hekendorp,
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met
een van onze redacteurs ...
natuur. Ze vindt telkens de uitdaging in
het experimenteren met het gebruik van
aardse elementen, warmte en hout om
een zo levendig beeld te vorm.
“Het is telkens een zoektocht naar het
ideale hout. Elk houtsoort is anders.”
Het werk van Nathalie is te bewonderen
tijdens de openingstijden van Bibliotheek
Oudewater, Kluwen

Ellen van Leeuwen
06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper

06-51468355
ackuiper@xs4all.nl

afgevoerd en vermoord zijn.
Bij de plechtigheid waren ongeveer zestig
mensen aanwezig.

Fokkin’ broccoli ...

(foto: Bert van der Horst)

Column

Vanaf volgende week eten de Engelsen weer raapjes en groene
erwten, als ze zelf de grens dichtgooien voor Nederlandse groente.
Dan kunnen ze er weer dagelijks het mopje vertellen van
‘Sorry ma’m, no fokkin’ broccoli today’. En dat toont dan weer eens
haarfijn aan waarom Nederland zoveel Co2 en stikstof uitstoot:
Nederlandse boeren en tuinders voorzien half Europa van groente,
fruit en bloemen, tot in Rusland, Noorwegen en Zwitserland toe.
Nederland is nummer één in de wereld in zaadveredeling voor landen tuinbouwgewassen wereldwijd, en nummer twee in
voedingsmiddelen. Nederlandse boeren leveren varkensvlees en kip
aan alle landen van de EU, en daar zit geen rotzooi in, daar zijn geen
hormonen bij gebruikt en ze dragen geen ziektekiemen mee.
Daar kun je op rekenen. En waarom doet Nederland dat? Omdat het
hier ondernemende mensen zijn, die dicht op een kluitje doen waar ze
goed in zijn. Behalve in landbouwproducten zijn we ook bijvoorbeeld
zeer goed in chipmachines: de hele wereld is er jaloers op.
Geen wonder dat vanuit Nederland de meeste vrachtwagens alle
richtingen op rijden, en dat alle vliegtuigen van de halve wereld hier
goedkoop komen tanken.
Als stank voor dank vindt de Europese rechter dat we voor onszelf en
alle andere wereldburgers die graag bij ons willen komen wonen geen
huizen meer mogen bouwen, geen beton meer mogen storten voor
bruggen en viaducten omdat we als Nederland gemiddeld meer
stikstof, Co2 en fijnstof per vierkante kilometer voortbrengen dan
Zweden, Spanje of Finland. En waarom zijn wij daar dan als
Europeanen niet solidair in? Mag de wind al die uitstoot niet over de
rest van Europa verspreiden? Komen er soms geen stofstormen
helemaal uit Afrika over ons continent heen?
Zoals gezegd: Nederlanders zijn ijverige werkers en originele denkers,
en het is een kwestie van tijd om manieren te ontwikkelen om minder
broeikasgassen en stikstof uit te stoten. Maar die tijd moet je wèl
krijgen (in Polen hebben ze al uitstel om hun kolenstook te vervangen).
Dus graag effen dimmen Europese rechter, en als we dat hiero eens zijn,
Mark Rutte, ga jij dan ook eens als de sodemieter duidelijk wezen in
Brussel, net als die Morawiecki, en ze vertellen dat we de ellende van
onze bedrijvigheid óók Europabreed wensen te delen, en dat ze anders
straks helemaal nergens geen ‘fokkin’ broccoli’ meer van ons krijgen.
Otto Beaujon
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Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is.
Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, moeten wij afscheid nemen van
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Op 22 januari is overleden, onze lieve schoonzus

Lieni van der Stok-Egberink

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

Dora Steenbergen - van Engelen

Wij wensen Roy en Stephen, Marc en Armand
en Gerrit veel sterkte met dit verlies.

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren
dat velen om je heen staan.

Marry en Tom †
Wim en Jozien
Gerrie en Wim
Gerrit en Gerda
Jaap en Simone †, Hanneke
Hilma en Jan

Sinds 1973 weduwe van Stefanus Baauw

Joke en Hans
Leendert
Peter en Helga
Gerrit en Tonnie
Kees en Louise
Marrie en Joop
Sjanie en Ton in liefdevolle herinnering
Hans en Helga

Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor
het medeleven na het overlijden van onze lieve
moeder, oma en overgrootmoeder

sinds 16 november 2012 weduwe
van onze broer Hans van der Stok.

Montfoort,
21 januari 2020

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging
van de medewerkers en vrijwilligers van
de Bloesemhof.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Onze speciale dank gaat uit naar het
verplegend personeel op afdeling ‘De Uiver’
van Woon- en zorgcentrum ‘De Wulverhorst’.
Oudewater, januari 2020

Correspondentieadres: Jaap van der Stok
Heeswijk 3, 3417 GP Montfoort

Hartverwarmend waren alle kaartjes, bezoekjes en
telefoontjes naar aanleiding van het overlijden van
mijn zoon, onze broer, zwager en oom

aandacht voor afscheid

Hans Kolfschoten

Corry Roest

&

(Broem)

ChantalGijssel
van

Correspondentieadres:
Johan de Ridderlaan 7
3417 CE Montfoort
De begrafenis heeft dinsdag 28 januari
plaatsgevonden.

Een woord, een gebaar of een kaart,
Het doet je goed,
Wanneer je iemand die je lief hebt,
missen moet.

”In Gods liefde geborgen”

Baradina
Baauw - van Renswoude

Vreeswijk,
21 juni 1931
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Alle medeleven en aandacht hebben ons erg
geholpen.
Wij bedanken u tevens voor uw aanwezigheid en de
herinneringen die we met u mochten delen.

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Riny Kolfschoten - Muys

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Ed
Karen en Marco
Danny & Doreth
Tori

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

vermey | uitvaartzorg

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

Oudewater, januari 2020

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

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

J. de Kat Begrafenisverzorging

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

Telefoon: 06 - 20421247

Wim
Speksnijder

24 uur per dag bereikbaar

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92
Wij zijn u graag van dienst
Partner van...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

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

Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959

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

Te huur per 1 april a.s.
n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
Crawford
Faac
r,
o
o
d
n
o
C

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

auto’s en tuin- en parkmachines

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

ACHTERHUIS VAN WOONBOERDERIJ
2 km buiten Oudewater
Ruime, afgezette tuin, eigen berging en parkeergelegenheid.
Huur: e 1.400,- per maand (excl. gas/elektra/water)
Informatie: 06-53834065
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75 jaar!
Op deze leeftijd hebben mensen al een heel leven achter de rug.
In dat leven maakten ze ongetwijfeld veel mee. Mooie of aangrijpende
gebeurtenissen in hun persoonlijk leven of in hun omgeving.

Getuigen van de oorlog
Als je 75 jaar bent, heb je de Tweede Wereldoorlog nét niet zelf meegemaakt. Wel is deze groep mensen getuige geweest van de immense
schade die een oorlog veroorzaakt.
Materiële schade, maar misschien meer nog, geestelijke schade. Joden,
Sinti en Roma zijn in groten getale weggevoerd en omgebracht in vernietigingskampen. Veel Nederlanders hebben zich verzet tegen de bezetter
en hebben dit met de dood moeten bekopen. En veel overlevenden
droegen hun hele leven trauma’s van de oorlog en de honger met zich
mee. Als je 75 jaar bent, heb je hier ongetwijfeld op de een of andere
manier mee te maken gehad.

75 jaar leven in vrijheid - hebben we iets geleerd?
Dit jaar herdenken we dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven.
Zijn we met die vrijheid altijd zorgvuldig omgegaan? Dat is de vraag.
Ik heb in de kerstperiode het laatste boek van Geert Mak gelezen:
‘Grote verwachtingen in Europa 1999-2019’. Toen werd me meteen
duidelijk dat met het einde van de Tweede Wereldoorlog het onrecht in
de wereld niet verdwenen is. Sterker nog; de afgelopen twintig jaar
kenmerkten zich onder andere door terroristisch geweld, grote vluchtelingenstromen, toenemend racisme en allerlei vormen van onverdraagzaamheid.
Hebben we dan niets geleerd?

Herdenking met “Levenslicht”
Op 22 januari jl. maakten we in
Oudewater het holocaustmonument ‘Levenslicht’ zichtbaar.
Tijdens een korte herdenkingsplechtigheid werd het kunstwerk
van Daan Roosegaarde op de
Markt onthuld.
Ik vond het indrukwekkend en
hoopgevend om te zien hoeveel
mensen dit moment aangrepen
om te gedenken en samen te zijn.
We stonden stil, zoals we al
vaker deden, bij onze stadsgenoten die weggevoerd zijn naar
de vernietigingskampen en ooit
deel uitmaakten van onze
gemeenschap. We realiseerden
ons opnieuw hoe kostbaar onze
vrijheid is en dat al 75 jaar!
Wim Groeneweg,
Burgemeester Oudewater

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)

Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug
De Wilhelmina van Pruisenbrug wordt vervangen. De huidige
ophaalbrug over de Hollandsche IJssel is aan het einde van
haar levensduur en wordt vervangen door een nieuwe,
duurzame ophaalbrug.

pleziervaart weer van start gaat, zal
de brug door de aannemer
handmatig worden bediend.

Hierbij wordt de bestaande
brugconstructie geheel afgebroken
en
verwijderd.
De
nieuwe
ophaalbrug wordt grotendeels
prefab geproduceerd en in delen
naar de werklocatie vervoerd.
Hierbij wordt de uitvoeringsduur en
de overlast tot een minimum beperkt.

Tijdens de werkzaamheden wordt
er
een
tijdelijke
pontonbrug
aangebracht, welke toegankelijk is
voor fietsers en voetgangers.
Beroepsvaart kan doorgang vinden
en kunnen dit 24 uur van tevoren
aanmelden. In de laatste weken van
de werkzaamheden, wanneer de

De werkzaamheden starten in de
week van 17 februari 2020 en
zullen volgens planning gereed zijn
in de week van 6 april 2020.
Werktijden betreffen van maandag
tot en met vrijdag tussen 07.00 en
17.00 uur.

Vergunningen

• Kerkwetering 12B in Oudewater
het vervangen van twee schuren
door één schuur,

APV / Bijzondere wetten

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Titus Brandsmastraat 9
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel,
ingediend op: 16-01-2020,
dossiernummer: OLO4889229

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

ingediend op: 18-01-2020,
dossiernummer: OLO4893957

• Noord-Linschoterzandweg 40
in Snelrewaard
het verbouwen van een woning
en aanbouwen aan de
achterzijde van de woning,
ingediend op: 19-01-2020,
dossiernummer: OLO4894159

• Ravelijnstraat 20 in Oudewater
het vervangen van een schutting,
ingediend op: 15-01-2020,
dossiernummer: OLO4887709

• Kardeel in Oudewater
het bouwen van een twee
onder een kap woning,

ingediend op: 16-01-2020,
dossiernummer: OLO4888551

APV / Bijzondere wetten
• Markt in Oudewater
het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
carnaval op 22 februari 2020,
ingediend op: 20-01-2020,
dossiernummer: 2023112

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 99
in Hekendorp
het brandveilig gebruik
van een woon-zorgboerderij,

Planning

• Lijnbaan 33 in Oudewater
het produceren van geluid
door werkzaamheden
buiten de kantoortijden vanaf
2 tot en met 14 maart 2020,

besluit: verleend op 22-01-2020,
dossiernummer: 1922853

Verkeersbesluit
Burgermeester en wethouders van
de gemeente Oudewater hebben
besloten om gehandicaptenparkeerplaatsen in Oudewater
aan te leggen aan de:
• Papenhoeflaan
ter hoogte van huisnummer 83
Wilt u de besluiten en de
locatietekeningen inzien?
De verkeersbesluiten zijn inmiddels
digitaal gepubliceerd op
staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 30-01-2020
t/m 12-03-2020 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.

besluit: verleend op 22-01-2020,
dossiernummer: OLO4373123

Dinsdag 28 januari 2020

Jaapie gaat zwemmen met dolfijnen
door Aad Kuiper

Jaapie van Elk - we schreven eerder
over hem en we schrijven het maar
zoals het is - lijdt aan de erfelijke
ziekte ADCA en hierdoor zijn zijn
levensverwachtingen niet meer zo
groot en er is geen uitzicht op
verbetering. Jaapie heeft ooit een reis
naar Orlando gemaakt waarin het
zwemmen met dolfijnen centraal
stond. Hij heeft dat destijds als
geweldig en fantastisch ervaren en
wilde zo’n reis graag nog eens maken.
Samen met zijn schoonzus, Marjolein van
Schoonhoven, is de vader van Jaapie,
Jaap van Elk, een actie gestart met
inschakeling van diverse media, w.o.
De IJsselbode, om het benodigde geld bij
elkaar te sprokkelen. Het filmpje van
Marjolein op Facebook om aandacht te
vragen voor de actie voor Jaapie kreeg
als titel ‘Jaapie goes to Orlando’.
En dat is gelukt! Er is genoeg geld bij
elkaar geharkt: Jaapie kan in Orlando

gaan zwemmen met dolfijnen!
Vrijdagmorgen werd hij door
medebewoners van De Wulverhorst

uitgezwaaid met serpentines en
bellenblaas. Jaap van Elk glunderde bij
voorbaat en Jaapie zeker niet minder!

Ouderencafé in oprichting

Net als in andere plaatsen wordt het hier ook hoog tijd voor een ontmoetingsplek
voor senioren, vond Wim van Rooyen. Na zijn bemoeienis met het oprichten van
de eerste kinderopvang in Oudewater, de start van het Touwmuseum en het in het
leven roepen van het inmiddels goed lopende RepairCafé weet Wim van Rooyen,
zelf ook al over de tachtig, wel hoe hij iets van de grond kan krijgen.
Maar hij kan dat niet alleen. Daarom vraagt hij om hulp.
Wie wil meedenken en meedoen nodigt hij uit hem per e-mail
wvanrooyen@hetnet.nl of telefonisch (0348 562563) te benaderen.
Wim ziet het al helemaal voor zich:
een ontmoetingsplek voor senioren,
een inloopcafé voor iedereen in
De Klepper, als het de ‘Huiskamer van
de Stad’ is geworden. Maar dat kan nog
even niet en daarom wil hij, hierop
vooruitlopend, voorlopig zo’n plek in de
Eiber realiseren. “Dat is niet al te ver
van het centrum en nog redelijk goed te
belopen”, meent Van Rooyen. Hij heeft
begrepen dat de gemeente er wel oren
naar heeft, zo’n ontmoetingsplaats voor
senioren. “Je hoeft nergens lid van te
zijn, nergens bij te horen - dat mag
natuurlijk wel, maar het hoeft niet”,
benadrukt Wim. “Mensen kunnen alleen
komen of met meerderen. Je kunt daar
afspreken of zo maar op goed geluk
binnenwandelen. Op andere plekken

blijkt het goed te lopen. Mensen gaan
daar een spelletje rummikuppen, een
spelletje kaarten of gewoon gezellig
zitten kletsen. Er even uit zijn; dat
vinden mensen vaak wel fijn. Voorlopig
wil ik beginnen met bijvoorbeeld de
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.”
“Met De Wulverhorst en de Touwtrein
ben ik al in gesprek om er mensen naar
toe te kunnen vervoeren die minder
goed ter been zijn en bijvoorbeeld in
een rolstoel zitten.”
“Het komt vast goed. Een aantal
mannen en vrouwen heeft al toegezegd
dat ze wel willen helpen en meedoen.”
Wim van Rooyen besluit met:
“Ik heb er alle vertrouwen in dat dit
over niet al te lange tijd goed van de
grond gaat komen.”
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BRIL
VAN DE MAAND
FEBRUARI

since
since'04

jeans, fashion, shoes and more
jeans,
fashion,
shoes and
more
Leeuweringerstraat
24 | Oudewater
| 0348-568844
Leeuweringerstraat
24 | Oudewater
| 0348-568844
Hoogstraat
24 | Montfoor
t | 0348-467
107
Hoogstraat 24 | Montfoor t | 0348-467 107

ACTIE
Snackgroenten
tomatenmix, tomaat,
paprika en komkommer
2 emmers à 300-500 gram
combineren mogelijk

S
I
T
A
R
1+1 G

5.98 2.99

Half om half gehakt
of verse worst fijn
of grof
2 pakken à ca. 500 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

5.98
6.58

5.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 27 januari t/m 02 februari 2020. Week 05.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Scharrelkipfilet

1.35
1.52

per 100 gram

0.

99

Paksoi per stuk
Witlof zak 500 gram
Bio+ rode bieten zak 500 gram
Bio+ winterpeen zak 1 kilo

combineren mogelijk

2 STUKS

2.18
2.98

2.-
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Ruim zestig subsidie-aanvragen
viering 75 jaar Vrijheid

VLIST

Aftrap voor een Schoon Krimpenerwaard

Zwerfvuilrapers maken
Haastrecht weer schoon
In Haastrecht is op vrijdag 24 januari
de aftrap gegeven voor een Schoon
Krimpenerwaard. Met deze actie wil
men de gehele Krimpenerwaard
zwerfvuilvrij maken. Ongeveer twintig
vrijwilligers meldden zich bij de oude
brandweergarage aan de Bredeweg
om aan de slag te gaan. Gehuld in
gele hesjes gingen zij met
prikstokken, grijpers en afvalzakken
het dorp in om zwerfvuil te rapen.
Ook delen van de provinciale wegen
werden niet vergeten. En enkele
Vlistenaren gingen naar hun eigen
dorp om het daar schoon te maken.
In de afgelopen tien jaar werd door een
groep vrijwilligers zwerfvuil geraapt.
Initiatiefnemers Simone Abel en Emmy
Kool ergerden zich met enkele andere
plaatsgenoten aan de enorme
hoeveelheid zwerfvuil. Met deze actie
willen zij iedereen zicht er bewust van
laten worden dat onze omgeving schoon
moet blijven. En dat er niets meer op
straat gegooid wordt. Eigenlijk vindt

Simone dat deze actie overbodig zou
moeten zijn. Maar helaas laten velen nog
veel troep achter.

Veel vrijwilligers

Simone is blij verrast dat op deze vrijdag
zo veel vrijwilligers gekomen zijn. In haar
welkomstwoord zegt ze dat op deze dag
in Haastrecht de start wordt gegeven om
de hele Krimpenerwaard schoon te
maken. Ze hoopt dat deze actie zich als
een olievlek zal uitbreiden over de hele
Krimpenerwaard. Er zijn nu initiatieven
om dit ook op te pakken in Stolwijk,
Schoonhoven, Lekkerkerk en Krimpen
aan de Lek. “We gaan een mooi schoon
jaar tegemoet.”

Opschoonweek in maart

Marco Kortland, beleidsmedewerker
milieu en afvalbeheer, zei dat deze actie
een oproep is voor de opschoonweek
van 16-21 maart in de gemeente
Krimpenerwaard. “Met scholen, sportverenigingen en inwoners willen we de
gemeente flink gaan schoonmaken.

28 JANUARI 2020

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit
Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met
onze redacteur ...

Cees Reichard

0182-501440
c.reichard@hetnet.nl
Wie wil Cees helpen
met het verslaan van de
diverse activiteiten?
Bel 0348-561478

Voor de viering van ‘75 jaar Vrijheid’ heeft de gemeente Krimpenerwaard
subsidie beschikbaar gesteld om goede initiatieven te steunen. Burgemeester
Roel Cazemier heeft in september de inwoners opgeroepen om activiteiten en
evenementen te organiseren. Na deze oproep kwamen ruim zestig aanvragen
binnen. In totaal is er voor ongeveer 300.000 euro aan activiteiten voor alle
kernen van de gemeente ingediend. Door veel aanvragers is samenwerking
gezocht met andere verenigingen en organisaties. Hieruit blijkt dat ‘75 jaar
Vrijheid’ in de Krimpenerwaard enorm leeft.
De burgemeester heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld.
Zij heeft vorige week zich gebogen over
alle aanvragen aan de hand van de
‘subsidieregeling 75 jaar Vrijheid
Krimpenerwaard’, de Algemene
Subsidie Verordening Krimpenerwaard
en de voorwaarden uit de beschikking
van provincie Zuid-Holland in verband

met de provinciale subsidie. Aan de
hand van de adviezen van de commissie
zal het college B&W op dinsdag
4 februari een besluit nemen over de
toe- en afwijzingen.
Alle evenementen en activiteiten zijn
binnenkort te vinden op de website:
www.75jaarvrijheidkrimpenerwaard.nl

We rekenen graag op 600 vrijwilligers.”
Na de werkzaamheden kwamen de
zwerfvuilrapers in Huis den Hoek bijeen.
Hier bedankte wethouder Jan Vente (CU)
iedereen voor zijn of haar inzet.
Vervolgens werd er een toast uitgebracht
op een Schoon Krimpenerwaard.
In Haastrecht zal op de laatste vrijdag
van de maand om 15.00 uur vanaf de
oude brandweergarage zwerfvuil geraapt
worden. Iedereen die hier aan mee wil
doen is welkom.
Voor meer informatie of aanmelden
kunnen belangstellende terecht bij
Simone Abel via info@abeloffice.nl
De adviescommissie bestaande uit: Piet van Willigen, Christien van den Berg,
Kees de Langen, Henk van der Wal en Loek van der Kolk.

Ontsteking Bevrijdingsvuur
bij Hof van Stein
Sinds 1948 wordt traditiegetrouw in de nacht van 4 op 5 mei het
Bevrijdingsvuur ontstoken voor Hotel de Wereld in Wageningen.
Het bevrijdingsvuur is een indrukwekkend symbool voor nationale eenheid en
voor leven in vrede. Het herinnert ons aan het feit hoe kwetsbaar en kostbaar
vrijheid is. Na de Bevrijdingsvuurceremonie vertrekken vanaf deze historische
locatie honderden loopgroepen om het vuur door middel van de Nationale
Bevrijdingsvuurestafette door heel Nederland te verspreiden.

Monumentaal pand in andere handen

Het oude stadhuis komt ten dienste van
de Haastrechtse gemeenschap
Het Haastrechtse stadhuis uit 1618
heeft de gemeente Krimpenerwaard
aan Hans van Bemmel verkocht.
Deze geboren en getogen
Haastrechtenaar is heel blij, dat hij dit
rijksmonument heeft kunnen kopen,
en dat het voor Haastrecht behouden
blijft. Hij heeft er grootse plannen
mee die de bevolking ten goede zullen
komen. Hij hoopt zo snel mogelijk
alles rond te hebben, dan kan hij aan
de slag om het gebouw op te
knappen.
Naar zijn mening moet er heel veel
gebeuren om het pand in een prachtige
staat te krijgen. De buitengevel moet
gereinigd worden en hij wil het totale
interieur van het stadhuis opfrissen en
laten blinken. In het nieuwe gedeelte
zullen er wat verbouwingen zijn. Er komt
een professionele keuken en nieuwe
toiletten. Ook de bovenverdieping van
het oude stadhuis wordt gedeeltelijk
veranderd. Alles zal zo gezellig mogelijk
worden gemaakt.

Plan van aanpak

Twee jaar geleden hoorde Hans van
Bemmel dat de gemeente
Krimpenerwaard het stadhuis wilde
verkopen met een WOZ-waarde van
524.000 euro. Hij had hier belangstelling voor en wilde dit monumentale
gebouw voor dat bedrag wel hebben.
Hij hoorde een hele tijd niets en toen
vernam hij uit de krant dat Basis
Makelaardij uit Gouda het stadhuis te
koop aanbood. Om te zien hoe het
gebouw er bij stond is hij naar één van
kijkmiddagen geweest. Hij zag dat het
goed was. Niet alleen de biedprijs was
bepalend voor de aankoop, maar ook
het ‘plan van aanpak’. Wat te doen met
de monumentale waarden, de functie van
het pand en de aanpak van verbouwing.

De Hardloopgroep IJsselrunners
Haastrecht organiseert samen met
Oranjevereniging Stolwijk de
Bevrijdingsestafette. Anne van Dijk van
IJsselrunners vertelt dat op 4 mei na de
Dodenherdenking ongeveer veertig
estafettelopers met de bus naar
Wageningen gaan. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij.

Estafetteloop

Bij Hotel de Wereld zijn allerlei
festiviteiten en om 12 uur wordt het
Bevrijdingsvuur ontstoken.
De gemeenten die hiervoor ingeschreven
hebben krijgen het vuur voor de
estafetteloop. De IJsselrunners en de
Oranjevereniging zullen het vuur naar
Stolwijk en Haastrecht brengen. Bij de
Grebbeberg wordt even stil gestaan bij

het monument van de gevallenen.
Bij aankomst op 5 mei in Stolwijk zullen
de estafettelopers bij het Transportbedrijf
Verwaal zich eerst opfrissen en ontbijten.
Om tien uur zal het Bevrijdingsvuur op
het Dorpsplein ontstoken worden.
Vanuit Stolwijk lopen de IJsselrunners
naar Haastrecht waar om 12.00 uur bij
Hof van Stein dezelfde plechtigheid zal
plaatsvinden met o.a. een toespraak en
het zingen van het Wilhelmus en andere
liederen.

Bevrijdingslunch

Na het ontsteken van het Bevrijdingsvuur is er in Hof van Stein een
Bevrijdingslunch voor 75-plussers uit Haastrecht. Hieraan kunnen 150
mensen gratis deelnemen.
Allen die 75 jaar en ouder zijn worden uitgenodigd zich hiervoor in te
schrijven. Advies is om dit zo snel mogelijk te doen, doch uiterlijk 20 april
via de e-mail: anne2851ba@gmail.com of telefonisch 06-22280432.

Dit heeft Hans opgesteld en
gepresenteerd en het college B&W heeft
hierop positief gereageerd. Met gevolg
dat Hans de nieuwe eigenaar wordt.

Sociëteit voor 60-plussers

In het begin vroeg Hans zich af wat hij
met dit pand wilde gaan doen. “ Mijn
gedachten gingen snel uit naar de
ouderen. Kan ik iets voor hen doen,
want zij hebben ons land en ook
Haastrecht opgebouwd. In mijn optiek is
dit een prachtige gelegenheid om een
sociëteit op te richten voor Haastrechtse
60-plussers. Ze zouden op enkele
middagen binnen kunnen lopen voor
sociale activiteiten. Hierbij mag gedacht
worden aan kaarten, bingo, biljarten en
vul maar in. Daarnaast zal er ook een
hapje en een drankje tegen kostprijs
gebruikt kunnen worden.”

Trouwlocatie

De trouwlocatie van het voormalige
stadhuis wordt door Hans geëerbiedigd
en het trouwen blijft mogelijk in de
huidige trouwzaal. De grootte van deze
locatie is echter gering waardoor slechts
een beperkt aantal gasten van het

door Cees Reichard

bruidspaar de ceremonie kan bijwonen.
De oude raadzaal wil hij zodanig
inrichten dat de overige gasten de
ceremonie ‘op afstand’ kunnen bijwonen.
Er zal een groot scherm worden
geplaatst waarop rechtstreekse beelden
van de plechtigheid te zien zullen zijn.
Tevens zal er na de huwelijksvoltrekking
nog het glas geheven kunnen worden op
het bruidspaar.

Culturele activiteiten

Hans zal ook in gesprek gaan met de
Historische Vereniging Haastrecht en de
Haastrechtse Kring. Hij wil met hen
bekijken hoe het gebouw voor diverse
culturele activiteiten gebruikt kan
worden. Exposities, kleine concerten,
vergaderingen en rondleidingen. Voor de
exposities wil hij kunstenaars waar dan
ook vandaan. Uiteraard krijgen de
kunstenaars uit de Krimpenerwaard bij
hem voorrang. Bijeenkomsten van
diverse of nog te bedenken organisaties
behoren ook tot de mogelijkheden.
Ook wil hij de ruimte beschikbaar stellen
voor reünies van scholen, sportverenigingen, families of vul maar in.
Hans wil geen kantoorruimte als er
voldoende aanbod is van trouwerijen,
culturele activiteiten en de sociëteit.
Hij vindt het mooi dat het hele stadhuis
dan ten dienste zal staan van de
Haastrechtse gemeenschap. Mocht dit
niet lukken dan zal van het nieuwe
gedeelte ruimte verhuurd worden als
kantoorruimte voor een notaris, advocaat
of wie dan ook.
Tot slot zegt een enthousiaste Hans: “Ik
zie het helemaal zitten. Ik ben er erg blij
mee. Nu eerst alles mooi opknappen en
dan de Haastrechtenaren er van laten
genieten.”

Wordt milieubeleid doodsteek voor
onafhankelijke lokale journalistiek
“Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid dreigt de doodsteek te worden
voor de onafhankelijke lokale journalistiek”. Dit schrijft de NNP, de
branchevereniging van regionale en lokale huis-aan-huiskranten, in een
brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en
mediaminister Arie Slob.
Wat is er aan de hand? In de gemeente Utrecht heeft het stadsbestuur
besloten de bezorging van huis-aan-huisbladen en reclamedrukwerk om
te keren: wie wèl zijn huis-aan-huiskrant en/of reclamedrukwerk in zijn
brievenbus wil, moet er voortaan een sticker op plakken met Ja Graag!
Ik wil de huis-aan-huiskrant! of een soortgelijke tekst. De gemeente
Utrecht wil daarmee papierverspilling tegengaan. En er zijn meer
gemeentes die uit milieuoogpunt het voorbeeld van Utrecht willen
overnemen. Daarmee verdwijnt dan de lokale journalistiek en in veel
gevallen ook de onafhankelijke berichtgeving over lokale
aangelegenheden, zoals de bezigheden van gemeentebestuur en raad.
Voor veel bladen (er zijn momenteel zo’n 400 huis-aan-huisbladen in
Nederland met een gezamenlijk bereik van 7,9 miljoen lezers) zal het
bovendien Einde Oefening zijn omdat het niet lonend meer zal zijn een
halve of misschien zelfs een kwart oplage te drukken. Dat is misschien
ook de bedoeling van al die moderne en milieubewuste raadsleden in
Utrecht (en elders) maar het betekent ook dat er in Nederland een
reclamebudget van 450 miljoen euro verdwijnt in de zakken van
buitenlandse techbedrijven als Google en Facebook.
De huis-aan-huiskranten luiden de noodklok en roepen minister Slob
op om in te grijpen.
Algemeen Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging
voor Journalisten (NVJ) vindt dit de wereld op zijn kop: “In plaats van
de lokale nieuwsvoorziening te beperken, zouden de gemeenten lokale
media juist moeten helpen”, aldus Bruning. “Er wordt te makkelijk
gedacht dat je print wel even kunt vervangen door online, maar dat is
een misvatting: online en print blijven allebei bestaan, náást elkaar”.
De NNP wil met de minister en de VNG om tafel om te bezien of
hierover een landelijk gedragen afspraak kan worden gemaakt zodat
gemeentelijke willekeur niet langer als een zwaard van Damocles boven
de huis-aan-huiskranten blijft hangen.
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Koersbal, gezellig en gezond
Elke dinsdagmiddag is er een aardige club met aardige mensen aan het
koersballen in Sporthal De Noort Syde in Oudewater.
Echt jong zijn ze niet meer, maar ook het koersballen helpt wel mee om fit te
blijven. En dat het er gezellig is, merk je ogenblikkelijk.

Koersballen heeft wat weg van pétanque
en Jeu de Boules. Terwijl Jeu de Boules
alle spelen met metalen ballen omvat,
heet de Provençaalse variant pétanque;
daarvoor is geen uitrusting of speciale
baan nodig. Koersbal lijkt er wat op,
maar is van oorsprong een Australische
sport die pas omstreeks 1980
overgewaaid is naar Europa. Het is een
balspel dat, let op, bínnen wordt
gespeeld en dan op een mat van 8 bij
2 meter. Sporthal De Noort Syde is er
uitermate geschikt voor. Ze hebben met
deze club wel op twee matten gespeeld,
maar de afgelopen periode is één mat
voldoende. Bewegen is gezond en
daarom werd in het kader van
‘Meer bewegen voor Ouderen’ steeds
meer koersbal gespeeld, maar inmiddels
is de groep koersballers in Oudewater
een beetje kleiner geworden.
Er spelen twee teams van twee
personen tegen elkaar; het ene team
met vier zwarte en het andere met vier
gele ballen. De bedoeling van het spel is
om de ballen zo dicht mogelijk bij het
kleine gele balletje, de jack, te rollen.
Echter, omdat het zwaartepunt van de
koersballen niet in het midden zit, zijn
de ballen niet in balans - “Wij wel hoor,”
grapt een van de deelnemers tussendoor
- en rollen de ballen niet in een rechte
baan maar in een boog. “Je moet een

door Aad Kuiper

beetje met effect rollen”, vertelt Hein
Baas. Daardoor is koersbal leuk, maar
zeker in het begin ook enigszins lastig.
“Iedereen kan het leren”, voegt Hein
toe, “en zal gauw ervaren dat koersbal
vooral een gezellig maar ook een
verrassend spel is.”
Deze keer is Hein Baas wedstrijdleider:
“Maar de volgende week is dat weer
iemand anders. We wisselen elkaar af.”
Met het bestuur is het al nauwelijks
anders. Er is officieel wel een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester,
maar het meeste wordt vaak tussendoor
geregeld. Dat gebeurt bijna allemaal op
die dinsdagmiddag waarop gespeeld
wordt. “Het is altijd gezellig”, vertelt
Mas Deelen, die naast koersballen, net
als haar vriendin Jannie, bij het
seniorenkoor zingt en samen met haar
nog regelmatig gaat wandelen. “Niet zo
ver meer als vroeger”, geeft ze toe,
“want ik ben inmiddels 86.” Het is haar
niet aan te zien, maar ja, wandelen,
zingen en natuurlijk koersballen houden
iemand fit en vitaal. Wie nu denkt;
dat lijkt me wel wat: ga gewoon eens op
een dinsdagmiddag om een uur of twee
in sporthal De Noort Syde kijken … en
… doe gelijk mee. Ze zijn ongetwijfeld
blij met een paar nieuwe deelnemers.
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FNRS-dressuurwedstrijd Hippisch
Centrum de Lange Linschoten
Zaterdag 25 januari werd de eerste FNRS-dressuurwedstrijd gereden van 2020
op Hippisch Centrum De Lange Linschoten. Nadat iedereen geslaagd was voor
zijn theorie konden de proeven van start gaan.
In F2 was de eerste plaats voor Dieke die
plaats voor Lotus op de nog onervaren
pony Pipo keurig door de baan wist te
pony Skye. Deze combinatie behaalde
sturen en hiervoor 222 punten van de
een keurige score van 203 punten.
jury kreeg. Met deze score werd zij ook
Danique verscheen aan de start met
de dag winnaar. Elena wist met de
Zorro en zij werden voor hun proef
ervaren pony Brammetje, 218 te
beloond met 202 punten.
behalen en werd zo tweede. Bo volgde
Ervaren Toon
op de voet met 217 punten die zij samen
Pernille had voor haar proef Cisco
met Dios bij elkaar wist te rijden.
gezadeld en werd eerste in de F5 met
De vierde plaats was voor Tessa, ook op
211 punten. Lisa werd samen met de
Dios, met 211 punten. Pipa met Boy
nog onervaren pony Apple, tweede met
wist de eerste plaats te bemachtigen met
204 punten. Ramona had voor haar F6
220 punten in de F3. Sofie werd tweede
proef de ervaren Toon gekozen en deze
met Dios en kreeg voor haar proef
mooie combinatie scoorde voor hun
217 punten. Leonie en Sifra behaalde
proef 220 punten. Hiermee werden zij
beide 207 punten maar onderaan de
dan ook eerste. Jytta op Cisco werd
streep was de derde plaats toch voor
tweede met 212 punten. In de F7 liet
Sifra met Arpad. Leonie op Vrouwke
Kayleigh samen met Veertje,
werd vierde.
een prachtige harmonieuze proef zien
Keurige score
die de jury ook wist te waarderen met
In de klasse F4 was het een echte nek
221 punten. Elodie had haar handen vol
aan nek race. Noa wist voor haar F4
in de proef aan de razendsnelle Bambi.
proef 219 punten te krijgen van de jury.
Zij kreeg voor haar B-proef 179,5 punt.
Hierdoor werden zij en Arpad eerste in
Tijdens de prijsuitreiking sprak
de F4. Met slechts een punt verschil werd
eigenaresse Liza Janmaat lovende
Jackie op Boy tweede met 218 punten.
woorden uit over alle ruiters en
Ook de plaatsen 3 en 4 zaten erg dicht
bezoekers die er gezamenlijk met elkaar
bij elkaar. Uiteindelijk was de derde
een gezellige dag van maken.

Sofie werd tweede met Dios.

Deze week in Concordia
Donderdag 30 januari: Filmavond: A star is Born, Lady Gaga

Jackson Maine (Bradley Cooper) is een in verval geraakte countryster. Hij ontdekt de
met een Oscar bekroonde talentvolle Ally (Lady Gaga). De twee krijgen een liefdesverhouding en Jack probeert Ally in de schijnwerpers te krijgen. Wanneer dit lukt,
krijgt Jack zelf moeite met het feit dat hij steeds meer in de schaduw komt te staan.
Lady Gaga speelt hier haar eerste hoofdrol in een grote speelfilm. Daarnaast schreef
zij een aantal nieuwe nummers voor deze muzikale film. Ze is eerder bekroond met
een Oscar voor haar nummer ‘Til It Happens to You’ uit The Hunting Ground.

Zaterdag 1 februari om 20.15 DE
uur:IJSSELBODE
Cameretten Finalistentour

BAANT VOOR U DE WEG!

Welk aankomend talent komt er dit jaar in Theater Concordia? De strijd is gestreden!
De jury heeft de Juryprijs toegekend aan Remy Evers. Tobi Kooiman heeft de
Publieksprijs gewonnen. Samen met finalist Henk Overdijk gaan zij op finalistentournee. Bereid je voor op een avond keihard lachen! Minimum leeftijd is 14 jaar.
Kaarten zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl,
te koop in Grand Café Concordia en voor de voorstelling
aan de kassa indien de voorstelling nog niet is uitverkocht
VAKGARAGE
(check hiervoor de website).

Knappe prestatie Susanne Kelder en Lute van Dam
Tijdens judowedstrijden op zaterdag 25 januari kwamen twee A-judoka’s van Proost Sport uit
op het Twinkeltoernooi in Gilze.
In sporthal Achter de Tuintjes kwamen Susanne Kelder en Lute van Dam op de tatami. Lute won drie
van de vier wedstrijden met ippon. Door zijn totaalaantal punten wist Lute de eerste prijs te behalen.
Ook Susanne zat lekker in de wedstrijden. Zij won al haar partijen met ippon, mooie worpen met een
houdgreep erachter aan. Susanne werd ook kampioen.

OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

0348-563004
OUDEWATER

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Since’04 start verbouwingsuitverkoop in Montfoort

Open Avond

Donderdag
30 januari 2020

Since’04 Montfoort gaat in februari de winkel verbouwen. De verbouwing
is onderdeel van de nieuwe uitstraling van Since’04 die in het eerste
kwartaal van 2020 wordt ingezet.
Since’04 eigenaar Joost Middelman: “We gaan de prijzen slopen bij Since’04 in
Montfoort met kortingen tot wel 75%!” De verbouwingsuitverkoop in Montfoort is
maandag 27 januari gestart en duurt tot en met zaterdag 29 februari. Tijdens de
verbouwing is de winkel gewoon open. De ingang wordt halverwege de verbouwing
tijdelijk verplaatst naar de achterzijde van de winkel (Onder de Boompjes).
Joost Middelman: “We hebben er echt zin in, het wordt echt mooi! Bij de andere filialen
van Since’04 en De Bolero gaat de uitverkoop ook gewoon door. Maar de kortingen in
de verbouwingsuitverkoop Montfoort lopen nog verder op en iedere week komen er
nieuwe artikelen met verbouwingskorting bij.”
Vanaf deze week wordt ook de nieuwe collectie van Since’04 in alle winkels uitgeleverd.
Begin maart is de nieuwe winkel in Montfoort klaar en komt de ingang weer gewoon
aan de voorzijde van de winkel. “Graag tot ziens bij Since’04!”

van 19.00 tot 21.00 uur

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later
wellantvmbo.nl/montfoort
Hier vind je alles over onze school

Wellantcollege Montfoort
Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Word jij onze nieuwe collega?

De gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en bijzonder gewoon’. We redeneren vanuit dienstverlening aan inwoners,
zetten in op samenwerking en zorgen dat uitvoering van werkzaamheden door derden goed gebeurt. In onze organisatie
ligt de verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie kernwaarden: deskundig, betrokken en
loyaal. Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we een klantadviseur Receptie, Telefonie en Postregistratie
Krijg jij de vraag van de inwoner helder? Kun je je inleven in de wensen en behoeften van onze klanten?
Solliciteer dan naar de functie klantadviseur Receptie, Telefonie en Postregistratie.
We zoeken een enthousiaste collega met een klantgerichte instelling en ervaring in de dienstverlening
Als klantadviseur Receptie, Telefonie en Postregistratie ben je het visitekaartje en het voorportaal van de organisatie.
Je probeert zoveel mogelijk eerstelijns vragen te beantwoorden, je adviseert over de verschillende producten en diensten
via allerlei kanalen zoals telefoon, balie, e-mail, social media, internet en post. De werkzaamheden bestaan onder andere
uit het adviseren en informatie verstrekken richting burgers en klanten, het uitreiken van reisdocumenten en rijbewijzen,
alsmede het verwerken van inkomende- en uitgaande post. De postregistratie vindt plaats in ons zaaksysteem.
Bekijk de volledige omschrijving van bovenstaande vacature op www.montfoort.nl/vacatures.
Interesse? Stuur dan uiterlijk 1 februari je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl.

Afvalkalender Februari 2020

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

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

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

28 JANUARI 2020

Snoeiafval

Verkeer binnenstad Montfoort
Montfoort werkt via BUURbook samen met haar inwoners, ondernemers en
organisaties aan een aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Kijk, denk en doe mee! Volg de interessante discussies tussen de bewoners op BUURbook.
U kunt zich aanmelden via https://montfoort.buurbook.nl/inschrijven.
U blijft dan op de hoogte van de planvorming en discussie.
U kunt ook de app BUURbook downloaden en als buurt ‘Montfoort’ kiezen.
Kijk, denk en doe Mee!

dinsdag 28 januari 2020

ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI
Za 1, 8, Kunst tegen slavernij!
15 en 22 Nieuwe Zandweg 16
14:00 - 17:00
Za 1
Kleintje Carnaval
Les Boutonniers - Heiliglevenstraat 4
22:00 - 03:00
Wo 5
Samenspel activiteit Fossielen Groep 5 en 6
de Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 73
15:00 - 16:30
Do 6, 13 Freerunnen
en 20
de Buurtsportcoach - Bovenkerkweg 80
16:00 - 17:00
Vr 7, 14 Kunst tegen slavernij!
en 21
Nieuwe Zandweg 16
19:30 - 21:00
Za 8
Kolder op Zolder
Heiliglevenstraat 4
20:00 - 22:30
Zo 9
Voorverkoop Carnaval
Les Boutonniers - Heiliglevenstraat 4
15:00 - 18:00
Ma 10
NSA Spelen met Muziek - Groep 1 en 2
en 17
de Buurtsportcoach - G. van Damstraat 83-C
15:15 - 16:15
Ma 10
NSA Beton en Hout Groep 6, 7 en 8
de Buurtsportcoach - Joop
Westerweelstraat 18
15:15 - 16:15
Wo 12
WegWijs Leer- en Spelmiddag
en 26
St. WegWijs - G. van Damstraat 83-A
14:00 - 16:00
Do 13
NSA Natuurlijk koken - Groep 4, 5 en 6
en 20
de Buurtsportcoach - Jonker Fransstraat 1a
15:15 - 16:45
Za 15
Familie Carnaval
Stichting Libel - Jacob van Barneveldstraat 24
15:00 - 00:00
Wo 19
Askruisje laten zetten
R.K Kerk Montfoort
19:00 - 21:00

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

www.montfoortactief.nl

Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

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

• 21-01-2020
Z/20/157530
Blokland 8 in Montfoort
Het plaatsen van een kleine
windmolen.

BOUWEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 16-01-2020
Z/20/157318
Maarschalklaan 13 in Montfoort
Het aanbrengen van een erker.
• 15-01-2020
Z/20/157283
Hoogstraat 53 in Montfoort
Het veranderen en restaureren van
de woning (1e fase)
• 17-01-2020
Z/20/157409
Waardsedijk Oost 10-15 in Montfoort
Nieuwbouw bedrijfspand.

• 21-01-2020
Z/20/157555
M.A. Reinaldaweg 22 te Linschoten
Bouwen van een schuur en het
plaatsen van een hek.
Tegen een vergunningaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

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

bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348 - 476 400.
Verlengen beslistermijn
• 20-01-2020
Z/19/154963
Hoogstraat 36 in Montfoort
Het aanlichten van het stadswapen.
Verleende omgevingsvergunning
• 13-01-2020
Z/19/153254
Achterdijk 12 in Montfoort
Het herbouwen van een woning.

OPENBARE ORDE
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?

Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 28 januari 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Jaagpad 56, Linschoten
secretariaat@
participatieraadmontfoort.nl
www.participatieraadmontfoort.nl/
Facebook: Participatieraad Montfoort
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door Sjoukje Dijkstra

‘In het voorjaar staat er iets leuks te gebeuren in het park…’

Hartjes op de Fiets bestaat vijf jaar!
Twee weken geleden bestond ‘Hartjes
op de Fiets’ vijf jaar, en bij die
mijlpaal werd stil gestaan, met een
drankje en leuk filmpje op Facebook.
Nienke van Kortenhof, een van de
initiatiefneemsters vertelt: “Natuurlijk
hebben we het gevierd, want we zijn
hartstikke trots op wat we de
afgelopen vijf jaar gedaan hebben.”
Momenteel heeft het aankomende
carnaval prioriteit voor prinses Carnaval.
“Na carnaval verdienen de Hartjes weer
de volle aandacht. Achter de schermen
hebben we de afgelopen maanden aan
een nieuw Hartjesproject gewerkt, in
samenwerking met een aantal andere
partijen. “We kunnen nog niet te veel
verklappen, maar er gaat iets heel leuks
gebeuren. Dit voorjaar is de grote
onthulling van dat waar we zo lang mee
bezig zijn geweest. “ Met een knipoog
concludeert ze dat de meeste mensen
dan vast al wel weten waar het om gaat.
Ze is trots op wat de Hartjes in vijf jaar
tijd hebben bereikt met onder andere de
verkeersborden. Er zijn zo’n
twaalf borden in gemeente Montfoort,
die om de drie tot zes maanden
verplaatst worden. “Nu zijn ze net weer
weg gehaald uit de Maarschalklaan en
zoeken we een mooie nieuwe
bestemming voor het voorjaar.
“Meestal doen we een pooltje op
social media”, vertelt ze.
“Dan kijken we waar er behoefte aan is.
Of we gooien er een enquête uit op
bijvoorbeeld de Lentemarkt. We vragen
het altijd aan de inwoners van Montfoort
en Linschoten, waar behoefte aan is.
Mensen mogen ons ook mailen op
hartjesopdefiets@outlook.com.”
Het verplaatsen van de borden gebeurt
bewust. “Het resultaat is kortdurend.
Op het moment dat het bord nieuw in de
straat staat, wordt er minder hard
gereden. Dan valt het op. Daarom krijgt
een bord voor vrij korte duur ergens een
plekje, voor we hem weer ergens anders
neerzetten. Zo profiteert iedereen er van,
en blijft de attentiewaarde hoog. Op het
moment dat heel Montfoort vol hangt
met borden, heeft het niet zoveel zin.
Dan is iedereen het zo gewend, en daalt

vervolg van de voorpagina
Een 30 km zone in Montfoort waar een van de hartjesborden stond.
de attentiewaarde weer. Dat is de kracht
van die hartjesborden. Het is onze grote
trots.”
Het mooiste wat Hartjes op de Fiets
daarmee bereikt heeft, is dat het blijft
werken. “Ook al is het resultaat van
korte duur. We kunnen er met heel
Montfoort van profiteren op die manier.”
De borden worden wel alleen geplaatst in
de 30 km zone, want daar hebben ze nut
volgens Nienke. “We hebben ook wel
aanvragen gehad voor de binnenstad,
maar eigenlijk wil je helemaal niet dat
mensen daar 30 rijden. Dat is te hard.
Daar moeten ze gewoon stapvoets rijden.
Bovendien heeft het weinig zin, want het
is te smal daar.” Ondanks dat Hartjes op
de Fiets drie jaar geleden een pilot mocht
draaien in samenwerking met
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is het
nooit landelijk uitgerold. “Vanuit VVN
was daar uiteindelijk geen budget meer
voor op dat moment. Dat was erg
jammer”, aldus Nienke.
Of de borden nu ook verkeersslachtoffers
voorkomen, dat weet Nienke niet.
“Sowieso gebeuren er weinig tot geen

ongelukken hier in Montfoort binnen de
bebouwde kom. Er waren eigenlijk nul
ongelukken toen we hiermee starten.
Wel zijn er veel bijna-ongelukken.
Hartjes op de Fiets is ontstaan toen mijn
zoon en de zoon van de andere initiatiefneemster Tanja van der Wal bijna werden
aangereden op de Maarschalklaan.
Onze intentie was: voorkomen dat het
een keer misgaat. Je wilt de cijfers voor
zijn. Eén ongeluk is al te veel.”
In het begin hadden de dames van
De Hartjes gemeten met een
snelheidsmeter. “Toen zag je dat de
snelheid afnam.” Nienke zegt lachend:
“Ik ben niet zo’n cijfertjesmens, meer een
hartjesmens”. Het grootste compliment
dat ze in de afgelopen jaren kreeg was
van “een jonge gast in Bolle Harry, die
de Hartjes zo leuk vond”. “Hij zei: “Als ik
de borden zie, ga ik zachter rijden omdat
ik dan aan jullie kinderen denk. Dat is
wat we willen. Verkeerssnelheid gaat
over gedragsverandering. Met als gevolg
dat mensen zachter rijden.”

Teleurstellend

eigen toilet en douche, slaapkamer
kleiner, huiskamer kleiner en verder weg
van de bewoonde wereld. Bloesemhof
was in alle opzichten beter.
Een strijdbare Huntink laat weten het
nog niet op te geven.
Ondertussen blijft het bij de gemeente
Montfoort stil en staat de sluiting van de
Bloesemhof niet meer op de agenda.

“Het is en blijft ongekend”, aldus
Angelique Huntink van BOM. Zij vindt de
brief waarmee de ouderen van Montfoort
volgens haar aan hun lot overgelaten
worden, ronduit teleurstellend.
Een familielid van een bewoner die
zojuist verhuisd is van de Bloesemhof
naar de Vijverhof in Harmelen: geen

Carnavalsverenegingen uit
Montfoort schitteren in videoclip
Les Boutonniers en Les Femmes des Coeurs schitteren samen in een videoclip
van de artiest Dennis van der Stelt. De carnavalskraker ‘Zeg, waar ken ik jou
van’ werd opgenomen in café Bolle Harry.
“Super leuk dat wij samen met de Boutonniers mee feesten in de nieuwe clip van
Dennis van der Stelt! En het is nu al een heerlijke meezinger”, zo schrijven
Les Femmes op hun Facebookpagina.
“Café Bolle Harry, bedankt voor de goede zorgen.”
“Zonder jullie was dit niet gelukt. Nogmaals bedankt”, reageert Dennis van der Stelt.

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

Sjoukje Dijkstra

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

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

#dennisvanderstelt #zegwaarkenikjouvan

In deze tijd waarin we 75 jaar bevrijding herdenken zal ‘t Kruispunt in
Linschoten tijdens de hele maand februari het toneel zijn van een
aangrijpende reizende expositie. Alle kunstwerken van de
tentoonstelling bieden een schrijnend beeld van de moderne slavernij
waar meer dan 40 miljoen mensen aan zijn overgeleverd.

Kunst tegen slavernij

gev

De expositie vraagt aandacht voor het werk
van International Justice Mission,
de grootste mensenrechtenorganisatie ter
wereld die dit onrecht met succes bestrijdt.
Komt allen naar de opening op zaterdag
1 februari om 14.00 uur! Er zijn sprekers
van IJM en van het kunstenaarscollectief
ArsProDeo dat de werken heeft
geproduceerd.
Verder is de kerk open: op vrijdagavond van
19.30 tot 21.00 uur (7, 14 en 21 februari) en
op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
(1, 8, 15 en 22 februari).
Bezoek de expo op Nieuwe Zandweg 16
en beleef dit indrukwekkende verhaal.
Toegang is gratis.
Informatie: Leo de Vos ,06-11805855,
Remy van Keulen, 06-16528709,
Mariëtta Eppinga, 06-22729228

o

en
nd

dieren

Meester Wes met pensioen
Zondagmiddag 26 januari ging
Meester Wes met pensioen.
Ruim vijftig kinderen kwamen in het
St. Joseph afscheid van hem nemen.
Omdat hij met pensioen ging, moest hij
zijn spulletjes een beetje opruimen.
Want het was een grote bende in zijn
grote kist. Van alles kwam hieruit,
knuffels, grote gordijnen, je kon het zo
gek niet bedenken. Ineens vond hij iets

vreemds, dit bleek een wenspot te zijn.
Hij mocht drie wensen doen. Dat dit nog
niet meeviel bleek al snel. Gelukkig
konden de kinderen hem hier goed bij
helpen. Na drie voorstellingen in
Montfoort eindigde dit in een huwelijk
met mevrouw Heks gesloten door de
Burgemeester en met de politie als
getuigen samen met de kinderen.
Dit is kleine samenvatting van de laatste

voorstelling van meester Wes in
Montfoort. De kinderen en ouders
hebben enorm genoten van zijn
aanstekelijk enthousiasme.
Januari is inmiddels de kindermaand
voor Cultureel Montfoort en er komt
zeker weer een voorstelling in het
komende seizoen.

0348-414242

Gevonden dieren
MONTFOORT
N228 - Kater. Zwart/wit. Rug + kop zwart,
borst wit uitlopend in een witte streep over de
buik. Daarna overgaande in wit tussen de
achterpoten. Voorpoten wit, achterpoten
witte sokken. Rechts witte vlek bij de neus.
Oeverweg - Poes, Juli 2018. Zwart.
Oeverweg - Poes, Jan. 2018. Lapjeskleuren,
zwart/wit/oranje. Wit tussen voorhoofd, witte
snuit, voorkant, voorpoten en buik. Donkere
vlek rondom neus. Ook wit over de bovenrug.
Achterkant zwart met oranje vlek links.
Zwarte staart.
OUDEWATER
Hoge Brug - Poes, Jong. Zwart/Wit. Borst en
onderbuik wit, daartussen zwart. Wit aan alle
voetjes. Plukje wit ter hoogte van schouderbladen. Witte snorharen.
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V O E T B A LW E E K E N D
De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek mochten na een korte
winterstop afgelopen zaterdag weer de wei in.
Montfoort SV’19 kwam goed uit de startblokken en won met 2-1
van Oranje Wit. Door de winst stijgt de ploeg naar de vijfde
plaats op de ranglijst.
Ook FC Oudewater kende een uitstekend vervolg van de
competitie. Tegen het hoger geklasseerde Nieuwkoop werd
gedecideerd met 3-0 gewonnen. FC Oudewater is na de
winstpartij op de tiende plaats terug te vinden.
Linschoten, SPV’81 en WDS kende een slechte zaterdag.
Linschoten moest op bezoek bij Zevenhoven en verloor met 3-1.
Met slechts 8 punten uit 11 wedstrijden staat de ploeg op de
elfde plaats.
SPV’81 moest het afleggen tegen Gouderak. In een doelpuntrijke
wedstrijd werd aan de Gouderakse dijk met 4-3 verloren.
WDS verloor met dezelfde cijfers. Het middenmootgevecht tegen
Cabauw werd uiteindelijk met 4-3 verloren.
Haastrecht kwam niet in actie.

Programma 1 februari
Nivo Sparta - Montfoort S.V. ‘19
Aarlanderveen - FC Oudewater
Linschoten - Alphense Boys
Haastrecht - Gouderak
SPV ‘81 - Cabauw
Floreant - WDS

14.45
14.30
15.00
14.30
14.30
14.30

Prima start tweede helft competitie
FC Oudewater - Nieuwkoop 3-0
Slechts enkele minuten stond de
3-0 einduitslag op het scorebord.
De reden daarvan was gelegen in
het feit dat de thuisploeg pas in de
laatste minuut van de officiële
speeltijd en de 2e minuut van de
extra tijd de winst wist veilig te
stellen.
Bart Griffioen die in het eerste bedrijf
de score had geopend maakte in de
slotminuut de tweede Oudewaterse
goal na ‘de solo van de dag’ waarbij hij
de rechterzijde van het Nieuwkoopse
verdedigingsblok de spreekwoordelijke
hakken liet zien en doelman Thomas
Boekestein voor de tweede maal
kansloos liet. Nog geen twee minuten
later zorgde Wouter van Sprundel voor
de al even spreekwoordelijke kers op
de taart door de 3-0 te laten
aantekenen. Op deze uitslag was niets
aan te merken, het was een verdiende
overwinning op een Nieuwkoopse
formatie die gesterkt door een reeks
van acht wedstrijden zonder nederlaag
en zicht op een mooi resultaat in de
tweede periode naar Oudewater was
getogen. Zij kwamen bedrogen uit,
want ook bij Oudewater leek de optie
te worden gelicht nog iets van het

door Gerard van Hooff

Veldoverwicht leidt tot 10 hoekschoppen en een doelpunt
seizoen te willen maken. Het verdedigingsblok Miltenburg/Sluijs stond als
een huis en vanuit die zekerheid
opereerde het team solide, met veel
inzet en een tikkeltje slordig in de
afwerking. Mede hierdoor bleven de
toeschouwers tot het laatste moment in
het ongewisse over het eindresultaat.
Van meet af aan wist de thuisploeg een
veldoverwicht te creëren en afgemeten
aan de cornerverhouding tijdens het
eerste bedrijf - tien tegen een - leverde
dat de meeste mogelijkheden op aan de
zijde van de gastheren. Een kopkans
voor Sjoerd Wiltenburg ging in de
beginfase maar rakelings naast en
doelman Boekestein was in een
confrontatie met Bart Griffioen de
winnaar. Ook Wouter van Sprundel
moest het halverwege de eerste helft al
na twee pogingen op rij afleggen tegen
de goalie, die even nadien de bal tegen
het -al eerder getroffen- hoofd van
aanvoerder Venhof schoot en de bal
naast zag gaan. Toen het Oudewaterse
offensief enigszins luwde kreeg ook
Nieuwkoop een mooie mogelijkheid.
Doelman Timo van der Mueren wist de

Selectiesponsors:

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 1 februari - 14.30 uur

H a a s t recht
Gouderak
Wedstrijdbal:

Paho Support

Muziek: De Zingende Koster
Broodje Super Saturday:
broodje hotdog zuurkool speciaal

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER

LOPIKERWAARD

OCC
Overbeek Container Control bv

Montfoort op dreef en wint
Montfoort - Oranje Wit 2-1
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Zevenhoven - Linschoten 3-1
Dat er bij de thuisploeg noodgedwongen een doelman van tegen de 40 op
het doel stond, bleek uiteindelijk geen voordeel voor de bezoekers uit
Linschoten. Keeperstrainer Martijn Brouwer speelde bij vlagen een cruciale
rol in de partij en hield de bezoekers vlak voor tijd van een gelijke stand af
met een imponerende redding. Even hierna, toen ook de Linschotense
doelman naar voren was gesneld om een ultieme poging te doen alsnog langszij te komen
werd de eindstand op 3-1 bepaald door Zevenhovenaar Pellegrom die bij ontstentenis van de
doelwachter kon toestaan. Linschoten gooide zaterdag veel energie in de strijd om het
schamele puntentotaal van 8 in positieve zin bij te stellen. De bezoekers oogden fris en
kenden geen ontzag. Vooral over de rechterkant kwam Linschoten een aantal malen goed
door. De afwerking van de kansen bleek echter de zwakke schakel voor de rozehemden.
In plaats van met een voorsprong aan de thee te gaan, keken de mannen van Ben Rietveld
tegen een 1-0 achterstand aan door een score van de Zevenhovense centrumspit Pellegrom.
Ook na rust deed Linschoten niet onder voor de nummer vier van de ranglijst. Dat leidde
aanvankelijk tot een gelijkmaker van Joey van Kouwen die een foutieve inworp onderschepte
en toesloeg; 1-1. Het tempo ging hierna omhoog en de thuisclub wist al snel weer op
voorsprong te komen door Boon die een voorzet van Pellegrom binnengleed; 2-1. Het allesof-niets-offensief van Linschoten leverde niet de alleszins verdiende gelijkmaker op.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Cabauw - WDS 4-3
Door doelpunten van Elwin van der Stigchel (penalty 30e min en intikker na
een half uur)) wisten de mannen uit Driebruggen een mooie uitgangspositie te
verwerven voor het tweede bedrijf. De jeugdige Glenn Vermeulen had echter
nog voor de rust een onaangename verrassing in petto en bepaalde de
ruststand op 1-2. Ook dit keer was Van der Stigchel betrokken en fungeerde
hij ongewild als aangever. Dat doelpunt had een positieve uitwerking op de
roodwitten uit Cabauw die echter een derde goal van Van der Stigchel zagen worden
afgekeurd wegens buitenspel.
HET BLAD DAT
Cabauw kwam gemotiveerd uit de kleedkamer en in een enerverende tweede helft waarin
GESPELD
WORDT....
WDS diep wegzakte hadden zij in de persoon van
Rutger de Lang een aanvaller in huis die
een heuse hattrick produceerde. Door (weer) Van der Stigchel -op een vrije trap van Mark
Koorevaar die verlengd werd door Hans Simon- wisten de gasten nog iets terug te doen,
maar was WDS aansluitend niet bij machte er nog een slotoffensiefje uit te persen. Na 90
minuten waren de punten met 4 tegen 3 voor de thuisclub die door dit resultaat aansluiting
vond op de ranglijst. Bij Cabauw ontbrak doelman Jeroen van Kats. Zij vervanger Bart van
den Berg toonde zich en waardig vervanger en was een echte sta-in-de-weg.

DE IJSSELBODE
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door Joop Kurver

Montfoort speelde afgelopen zaterdag thuis een uitstekende wedstrijd tegen
Oranje Wit uit Dordrecht. Al in de eerste minuut kreeg Jort van Geffen een
grote kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar met twee verdedigers
om hem heen die hem belaagden lukt dat niet. Van Ede schoot vijf minuten voor
de rust de bal prachtig in de korte hoek en Montfoort kwam verdiend op 1-0
voorsprong.
Na de thee kwam Oranje Wit er niet meer aan te pas en scoorde Roelofs met
een goed getimede kopbal de 2-0. Als een duveltje uit een doosje verraste
Pieper de Montfoortse defensie en scoorde zomaar de aansluitingstreffer, 2-1.
Toen brak het duel open en werd het nog even heel spannend, maar Montfoort
sleepte uiteindelijk moeiteloos een mooie en terechte overwinning binnen.
Het was waterkoud op het Sportpark
Hofland en er stond een verraderlijk dun
windje, dat de toeschouwers moesten
trotseren. De spelers van Montfoort
hadden daar niet veel last van en lieten
direct zien dat men ging voor de winst.
Vanwege de voorgaande wedstrijd van
het tweede elftal, die door een
vertraging van de referee later begon,
floot scheidsrechter dhr. Danny van
Helden om 14.45 uur voor aanvang van
de wedstrijd.

manschappen degelijk had georganiseerd
en de spelers goed had geïnstrueerd.
In de 36e minuut produceerde de altijd
alerte Van Geffen een prachtig schot van
afstand, maar dat ging rakelings
voorlangs. Even leek het erop dat de
ploegen de rust zouden ingaan zonder
doelpunten maar Joey van Ede, die ook
een zeer gedreven partij speelde, schoot
de bal met uiterste precisie langs de
doelman in de korte hoek, 1-0. De hele
ploeg vierde met hem deze fraaie treffer.

Jort van Geffen

Vanwege een blessure moest de
thuisploeg het dit keer zonder Denny
van Loen doen en kreeg Jort van Geffen
de opdracht om onrust te stoken in de
verdediging van Oranje Wit. Dat lukte al
in de eerste minuut toen hij zich prima
vrijspeelde en vrij voor het doel van
doelman Francissen kwam. Twee
verdedigers kwamen echter sterk terug
en beletten hem het scoren. In de 19e
minuut nam Van Geffen de bal na een
voorzet uitstekend aan op de borst en
nam de bal in een beweging op zijn slof,
die echter te zwak was om Francissen te
verrassen. Vier minuten later kreeg de
uitstekend spelende Tim de Graauw een
goede mogelijkheid maar opnieuw
pareerde de keeper de inzet.

Joey van Ede

Montfoort was de bovenliggende partij,
maar de ploeg van Kadi Wahabi kwam
toch nog heel sterk terug en doelman
Vianen moest een paar keer handelend
optreden na de snelle counters van de
Dordtse ploeg. Het initiatief bleef echter
bij de ploeg van Bart Schreuder, die zijn

Joey van Ede gaat hier de 1-0 scoren.

door Boy Vork om de muur gekrulde
bal echter uit de benedenhoek te
werken. Aansluitend zag de
Nieuwkoopse middenvelder Van der
Haak zijn inzet op aangeven van Alla
net voorbij de tweede paal verdwijnen.
Uit de zesde hoekschop van de
Oudewaternaren was het in de 37e
minuut raak. In de rebound kwam de
bal vanaf de voet van Niek Sluijs ter
hoogte van de zestien voor de voet van
Bart Griffioen en die plaatste de bal
langs de samenklontering van spelers
in de hoek, onbereikbaar voor
Boekestein; 1-0. In de opzet nog voor
de thee een definitieve mentale
opdoffer te verkopen slaagde FC
Oudewater niet. Griffioen wist geen
kopie van zijn openingsdoelpunt te
realiseren en ook een aanvallend duet
van de backs Van der Zwart en Van der
Neut eindigde over de lat. Tot slot
stond Boekestein opnieuw zijn
mannetje.

De 12e man

Boosheid alom nadat de Nieuwkoopse
grensrechter al na 3 minuten in het
tweede bedrijf als ‘twaalfde man’ ging
functioneren en Bart Griffioen met een
door de scheidsrechter gehonoreerd
vlagsignaal een scoringskans ontnam.
Nieuwkoop deed verwoede pogingen
de bakens te verzetten, zocht de aanval
en dat leverde de thuisclub in
aanvallende zin speelruimte op.
De Oudewaternaren hadden zich
voorgenomen ‘de aanval de beste
verdediging te laten zijn’ en daarmee
de druk op de eigen defensie te
verminderen. Dat leverde FCO de
nodige mogelijkheden op een treffer
op. Zo verscheen Laurens de Vor op
aangeven van Griffioen voor
Boekestein, schoot Venhof na een
actie van diezelfde Griffioen tegen de
voet van de doelman (55e min).
De Nieuwkopers moesten het in die
fase doen met een aantal
hoekschoppen, want verdedigend gaf
FCO -alle Nieuwkoopse wissels ten
spijt- geen krimp. Bij Oudewater
maakten Ivo Anbergen en Sven
Rietveld hun entree en regen de
mogelijkheden zich aaneen. Boekestein
bleef echter het struikelblok en hield
zijn ploeg in de race. Het bleef een
boeiend schouwspel dat de
toeschouwers de kou bijna liet
vergeten. Drie minuten voor tijd, vlak
na de wissel LaLau-Job Anbergen,
kreeg Job Stolk namens de gasten nog
een mogelijkheid tot scoren. Zijn
kopbal op een voorzet vanaf de
rechterflank werd echter een prooi
voor Van de Mueren. Aansluitend
zorgden Griffioen en Van Sprundel
voor een passend sluitstuk; 3-0.

Bart Roelofs

De warme thee was
goed gevallen want de
Blue Lions namen in de tweede helft
direct weer het initiatief. De druk naar
het Oranje Wit doel werd steeds groter
en in de 65e minuut gaf Joey van Ede
een schitterende voorzet op Bart
Roelofs. Die moest iets terug, maar zijn
timing was weergaloos en de aanvoerder
kopte de bal prachtig over de verbouwereerde doelman van de withemden, 2-0.
Er leek geen vuiltje meer aan de lucht,
maar als zo vaak liet de verdediging van
Montfoort toch weer een steekje vallen,
waardoor Jimmy Pieper in de 76e
minuut verrassend richting doel kon
spurten en Vianen kon verschalken,
2-1. Toen gaf Montfoort weer even vol
gas en kwamen er diverse kansen voor
Scholman, Roelofs en v.d. Poll en
keurde arbiter Van de Rest nog een
geheid doelpunt om onduidelijke
redenen af. Al met al een prima
overwinning die Montfoort van een
zevende naar een vijfde positie op de
ranglijst brengt.
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SVO recordfestival in Utrecht
De SVO-jeugd laat de laatste weken flink van zich
horen. Begin januari plaatsten Stan van Vliet en
Joep Stubbe zich rechtstreeks voor de Nederlandse
Kampioenschappen voor junioren, die begin
februari in Enschede worden gehouden. B-junior
Van Vliet is daar zelfs een van de kanshebbers voor
het podium. Voor Joep Stubbe zullen de ambities
niet op het niveau van zijn clubgenoot liggen, maar
hij gaat wel zijn uiterste best doen om een zo hoog
mogelijke klassering te behalen.
Ook bij de C-junioren en pupillen schaatsen op dit
moment veel SVO-schaatsers rond die zich steeds meer
als schaatstalent laten gelden. Om goede tijden te
schaatsen heb je echter de ideale omstandigheden
nodig. Op de Vechtsebanen in Utrecht zijn die
momenten schaars, maar afgelopen zondagmorgen kon
het Utrechtse ijs wedijveren met dat van het Thialfstadion in Heerenveen. De veertien schaatsers van
SVO, inclusief master Johan Murk, keerden huiswaarts
met maar liefst 24 persoonlijke records. Murk nam
overigens gewoon deel aan het recordfestival, want hij
verbeterde zich op de 500 en 1000 meter.
Voor pupil Mike Houdijk werd het een mooie morgen.
De laatste weken verbeterden zijn ploeggenoten record
op record, maar nu was hij zelf aan de beurt. Op de
500 meter scoorde hij een prachtige 50.11, maar ook
op de 100 en 300 meter was hij sneller dan ooit.
Niels Ott, eerstejaars C, was wederom der snelste van
het stel. Op de 500 meter verbeterde hij zich tot een
prachtige 45.97 en op de dubbele afstand kwam hij tot
1.32.17. Ook leeftijdsgenoot Cas van Deuren deed het
weer prima. In zijn eerste officiële schaatsjaar sprintte hij
bij zijn derde 500 meter naar 47.04. Een tijd waar veel
oudere schaatsers zich nog op stukbijten. Evenals
Van Deuren is Nienke Oosterlaken, zij is ook volgend

Kom jij ons team versterken?
kapsalon

Hoogstraat 39
3417 HA Montfoort
0348-471242
M 06-52408015 (na 18.00 uur)

schaatsseizoen nog pupil, bezig aan haar debuutjaar op
de wedstrijdbaan. Ze is daarbij bezig aan een unieke
reeks, want ze verbeterde met 56.94 voor de negende
keer op rij haar PR op de 500 meter. Een absoluut
SVO-record! Bij de Oudewaterse vereniging kijken ze nu
al reikhalzend uit naar de volgende wedstrijd van de
Hoenkoopse, die overigens nog op een klaploos
onderstel haar rondjes schaatst.
De andere persoonlijke records werden op de vroege
zondagmorgen geschaatst door Sem van Beek, Isa van
Beek, Sem van Agthoven, Stan van der Wind, Celine
van Straalen en Fleur Visser. Laatgenoemde verraste
vorig weekend overigens al met een mooie 49.93 op de
500 meter. Dit tijdens de finale van de Utrechtse
Baancompetitie. Stan van Vliet schaatste daar mee ter
voorbereiding op de Nederlandse Kampioenschappen.
Met 38.76 en 1.57.74 was de Hekendorper absoluut de
sterkste van de avond.
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Jacqueline

ma
di-wo-do
vr
za

13.00 - 17.30
08.30 - 17.30
08.30 - 20.30
08.30 - 13.00

elektra
gas
water

ZOEKT EEN
ELEKTRICIËN

Functieomschrijving: De werkzaamheden bestaan uit diverse elektrotechnische werkzaamheden in kleinschalige woningbouw, bungalowbouw,
kleine utiliteit en particulieren. Onderhoud en storingen aan elektrische
installaties.

Wij vragen
- Monteur/eerste monteur sterkstroominstallaties / basis diploma VCA
- Wonend binnen de regio heeft de voorkeur / in bezit van een rijbewijs

Judo examens
Op zaterdag 25 januari kwamen 121
judoka’s uit Oudewater, Montfoort,
Gouda, Lopik en Linschoten bijeen om
bij Proost Sport judo examen doen.
Tijdens het judo examen laten de judoka’s
zien wat zij de afgelopen tijd geleerd
hebben. Een spannende middag waar 34
judoka’s, onder het toeziend oog van
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes,
met een hogere kleur band naar huis
gingen. Alle andere judoka’s ontvingen
een hogere kleur slip met een certificaat.

Gele band: Juliette Kho, Luke Verkerk, Wessel van Rossum,
Zeb Bijlsma, Juda Zondag, Esmee van Dijk, Jochem Snaak, Anne Snel,
Leo Simeonov, Björn van Vliet, Pepijn Kool, Juliette Vieberink,
Esmee van Doorneveld, Ilse van der Ven, Job Verheul, Rian Anker,
Dominic van Gellecum, Liam Eikelenboom en Daan van Beek.
Oranje band: Rens Boetekees, Sven Kuiper, Elfy Cornelissens,
Thije Kool, Luca de Jong, Bram Lotzen, Bryan Hoogenboom,
Cassidy Vieberink, Ruben Oostrom, Niels Mantel en Gilles Drost.
Groene band: Cris Plomp en Patrick de Wissel.
Blauwe band: Ryan Kemkes.
Bruine band: Kurt Beekhof.

werkvoorbereider

je proﬁel

die enthousiaste medewerker die ons bedrijfsbureau komt versterken.
in een team voorbereiden van projecten, inplannen van processen, meedenken
over alternatieven, sturen van wijzigingen.
mbo/hbo-niveau, communicatief, klantvriendelijk, praktisch ingesteld,
kostenbewust, signalerend, ﬂexibel, teamspeler.

projectleider
ben jij dat?
je functie
je proﬁel

die leidinggevende die het klappen van de zweep kent.
leidinggevende van meerdere projectteams in zowel
onderhoud/renovatie als nieuwbouw.
hbo-denkniveau, commercieel, verbindend, communicatief, veelzijdig,
teamspeler, ﬂexibel, service- en kwaliteitsgericht.

meewerkend voorman
ben jij dat?
je functie
je proﬁel

die veelzijdige vakman die alle facetten van de bouw beheerst.
leidinggeven op de werkvloer binnen een team van vakmensen en leerlingen.
ruime ervaring als voorman/timmerman met leiderschap van nature.

wij bieden

een interessante baan voor 40 uur per week, een prettige werksfeer,
prima salaris en voorwaarden en enthousiaste collega’s.

solliciteren?

stuur je brief met cv aan boer bouw bv, de bree 13, 2415 be
nieuwerbrug of mail post@boer-nieuwerbrug.nl voor meer informatie, bel met onze
contactpersoon ﬂoor boer: 0348 - 68 82 21.

een bouwer met naam
boer bouw is al meer dan 88 jaar een bouwbedrijf met naam.
een middelgroot bedrijf waarin mensen er nog écht toe doen.
groot genoeg (50 m/v) voor een professionele aanpak,
qua structuur plat genoeg voor de bekende korte lijnen.
boer bouw bv is onderdeel van boer nieuwerbrug, een groep
waar ook boer projectontwikkeling en boer bouwkundig
onderhoud onderdeel van uitmaken.
acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wat bieden we jou?

Een prima salaris / Auto van de zaak behoort tot de mogelijkheden Een bijzonder leuk team / Een baan met veel vrijheid en zelfstandigheid -

Geïnteresseerd?

Mail dan je motivatiebrief en cv naar info@vanvlietbv.com

Kerkweg 28 | 3465 JJ Driebruggen | 0348 - 501259 | www.vanvlietbv.com

Over iets anders
onderhandelen dan:
‘Wat gaan we eten vandaag?’

ben jij
ben jij dat?
je functie

OOK LINGEN
LEER WELKOM
ZIJN

Vacature

Collections officer
Wij zijn Ultimoo. Het snelst groeiende
incassobedrijf van Nederland, gevestigd
in Woerden. Sinds 1997 werken wij op
een innovatieve manier naar een respectvolle afhandeling van openstaande
facturen. Zoek jij een leuke baan met
uitdaging en perspectief voor minimaal
16 uur per week? Onze functie van

Wat heb jij te bieden
• Goede beheersing
Nederlandse taal
• Communicatieve
vaardigheden
• Sociale vaardigheden
• Assertiviteit
• Je wilt mensen helpen
en klanten graag goed
te woord staan

Wat bieden wij
Functie inhoud
• Marktconform salaris
• Vakgerichte opleidingen
• Verantwoordelijk en
zinvol werk
Adviseren
• 100 leuke collega’s
Mailen en appen
• Mogelijkheid voor
Onderhandelen
een carrière
Klant contact
• Collegiale werksfeer

Solliciteren? Graag!
de bree 13
2415 be nieuwerbrug
tel: (0348) 68 82 21
www.boer-nieuwerbrug.nl

Collections Officer is ideaal te
combineren met andere bezigheden.
Je onderhandelt over openstaande
facturen en hebt veel contact met
klanten. Je zoekt samen naar een
oplossing, denkt mee en leert onthe-job. Word jij deel van ons leuke
team met meer dan 100 collega’s?

Mail naar hr@ultimoo.nl
en stuur je motivatie en CV.
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De opkomst van gezonde
maaltijden aan huis
Italiaans, Chinees of toch patat? Het zijn allang niet meer onze enige opties als het aankomt op bestelmaaltijden. We leven steeds gezonder, werken
steeds flexibeler en besteden onze vrije tijd anders. Daardoor is de vraag en het aanbod aan gezonde maaltijdservices ook gestegen: We maken het
onszelf steeds makkelijker om gezond te eten, ook wanneer we geen tijd of mogelijkheid hebben om zelf te koken. Dat blijkt ook bij de Maaltijdservice van
Uitgekookt.nl waar de laatste jaren een opvallende groei te zien is.
Makkelijker gezond

De maaltijden zijn voor iedereen:

laat elke week een nieuw weekmenu

Thuisbezorgde maaltijden van

Jongeren, ouderen, gezinnen en

achter en neemt een ingevulde

Uitgekookt zijn niet ongezond of

alleenstaanden. De reden waarom

bestelling weer mee. Bestellen hoeft

smakeloos. Bij Uitgekookt is er

iemand voor een Maaltijdservice

dus niet online, maar kan ook via de

zelfs volop variatie in de keuze aan

kiest is voor iedereen anders, maar

bezorger of telefonisch.

maaltijden. Welke maaltijd er ook

gezond, gevarieerd en gemakkelijk

gekozen wordt, deze bevat altijd 200

zijn toch wel de belangrijkste

Zonder te koken

gram groente en worden vers en

redenen.” Aldus Johan van Marle,

Laat thuis, geen tijd, geen zin, geen

zoutarm bereid. Door toevoegen van

eigenaar van Uitgekookt.nl

toegang tot een (eigen) keuken of lukt
het koken niet meer? Allemaal goede

de juiste kruiden blijven de maaltijden
smaakvol. De maaltijden kunnen

Meer vrije tijd

redenen om niet zelf te koken. Een

op minimaal twee momenten in de

De familie De Vries maakt sinds

gezonde maaltijdservice is een mooie

week koelvers thuis worden bezorgd.

2016 gebruik van de maaltijden

oplossing. Het is zelfs mogelijk om

In de magnetron hoeven ze nog maar

van Uitgekookt. “Wij bestellen elke

een aantal weken vooruit te bestellen

vier minuten te worden verwarmd.

week, zelfs als we in de zomer in

zodat er niet iedere week besteld en

ons chalet zijn.” Ze zijn erg blij met

afgerekend hoeft te worden. Zo kan

Voor iedereen

de Maaltijdservice en bestellen

je bij Uitgekookt.nl verse, gezonde

“De stijging van gezonde

twee keer per week. “Het grootste

bestelmaaltijden van tevoren

maaltijden aan huis geldt voor

voordeel is dat we niet lang in de

selecteren en laten bezorgen op een

alle leeftijdsgroepen. Iedereen

keuken hoeven staan. Hierdoor

tijd en locatie dat het jou uitkomt. Met

kent van vroeger natuurlijk nog

houden we tijd over voor andere

keuze uit ruim 20 seizoensgebonden

Tafeltje Dekje, maar dat was vooral

leuke dingen.” Familie de Vries vindt

gerechten (ook vegetarisch!) kan je

op ouderen gericht. Inmiddels is

het prettig dat er een vaste bezorger

iedere dag genieten van een andere

onze klantengroep enorm divers.

de maaltijden komt brengen, hij

voedzame maaltijd

Gratis & gekoeld
thuis bezorgd!

Bestel een proefpakket van

4 maaltijden

De voordelen volgens
familie De Vries:

en ontdek de maaltijdservice
van Uitgekookt

Wij zijn in 4 min klaar om te eten
Zijn dagelijks verzekerd van
200 gram groente

voor maar

15,-

Wij eten gevarieerder dan ooit
Kunnen flexibel bestellen,
zonder vaste verplichting
Gratis en gekoeld thuisbezorgd
door onze vaste bezorger

ZO WERKT HET
Bestel online, telefonisch
of via de bezorger, tot wel
vier weken vooruit

Onze chefs gaan aan het
werk en koken uw maaltijd
pas een dag voor bezorging

Uw maaltijd bezorgd binnen
een tijdvak van een uur door
uw vaste bezorger

Eenvoudig en kort opwarmen
in de oven of magnetron

KLANTWAARDERING

