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De Wulverhorst levert bewijsbaar goede zorg
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
3x is scheepsrecht in het Taalcafé Samentaal
Obs Vlisterstroom viert Sinterklaas
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Spannende strijd in Linschoten
8e Veldrit van Oudewater verreden

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

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

Protest Behoud Ouderenzorg Montfoort
trekt 400 deelnemers

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

1, 2, 3, 4 Ouderen horen hier…!

Zo’n 400 mensen trokken afgelopen maandag al trommelend vanaf de Jumbo
richting St. Joseph. Hier werden zij opgewacht door burgemeester en wethouders
voor het forum. In een bomvolle soos lieten onder andere Knooppunt, Behoud
Ouderenzorg Montfoort en de Bewonerscommissie van de St. Antoniushof van
zich horen.
Het forum dat normaliter in het Huis van
Montfoort plaatsvindt, was voor de
gelegenheid voor deze inspraakreacties
verhuisd naar St. Joseph, vanwege de
hoge verwachte opkomst.

Met veel lawaai trok de stoet vanaf
19.15 uur door de straten van
Montfoort. Buurtbewoners keken
nieuwsgierig door de ruiten, een
handjevol mensen stond langs de straat.

door Sjoukje Dijkstra

Hier en daar gingen de duimpjes
omhoog. Een medewerkster van de
Heren van Montfoort dacht even dat het
carnaval al was begonnen. De boodschap
was duidelijk: “1, 2, 3, 4. Ouderen horen
hier”, scandeerden de mensen. Oud en
jong deden mee. Dat ontroerde zichtbaar.
Een woordvoerder van BOM was tot
tranen geroerd toen een mevrouw met
rollator haar aansprak. “Zij vond het zo

Theo Klarenbeek halve eeuw bestuurslid
Vlisterse IJsclub
door Cees Reichard

Bij toertochten een extra koek-en-zopie in de hooiberg

In café Paul van Dam aan de West-Vlisterdijk werd Theo Klarenbeek (78) een
halve eeuw geleden bestuurslid van IJsclub De Vlist. Theo had eerder in het
bestuur willen komen, maar zijn vader hield dit tegen omdat hij hier zelf in zat.
En twee gezinsleden in één bestuur gaat niet. Toen vader opstapte kreeg
Theo de gelegenheid om tot het bestuur toe te treden. Na drie jaar werd
Theo voorzitter en hij hoopt de 50 jaar voorzitterschap vol te maken.
Theo vertelt dat café Van Dam destijds
om wat bij te praten. Ook werden hier
het onderkomen van de ijsclub was.
de jaarvergaderingen gehouden met als
Daar werd vergaderd en menig oud
afsluiting het traditionele ‘potspel’. Altijd
Vlistenaar zal zich nog wel herinneren
een hilarisch vermaak.
dat je na het schaatsen er heerlijke
Stro over de weg
warme punch en andere drankjes kon
Tegenover het café was op het riviertje
krijgen. Je zat dan om de potkachel om
de Vlist de ijsbaan. Deze was alleen
je op te warmen of je zat op het biljart

toegankelijk voor leden. Aan weerskanten van de baan stond iemand om te
controleren, want je mocht er wel op
doorrijden om je tocht voort te zetten.
Theo vindt dat het soms wel lang kan
duren voordat de ijsbaan open mag.
Door de waterdiepte verloopt de
ijsvorming langzaam. Je mag pas
wedstrijden houden als het ijs 11 cm
dik is.
Om de schaatsen zo min mogelijk te
beschadigen werd er stro over de weg
gelegd. “Let wel”, zegt Theo “in die
tijd waren en nog geen noren met
beschermers, maar werd er hoofdzakelijk
op houten doorlopers gereden.”

Wedstrijden

Er werden veel hardwedstrijden voor de
jeugd en volwassenen gehouden.
Ook waren er wedstrijden met twee of
drie aan de stok. Theo: “Vroeger werd
door koppels veel aan schoonrijden/
zwieren gedaan. Ook alleen en dan was
het leuk om ‘achtjes’ te draaien.
Dit wordt tegenwoordig bijna niet meer
gedaan. Als het begon te dooien werden
er als afsluiting van de schaatsperiode
priksleewedstrijden gehouden.”

Nieuwe ijsclubtent

In 1976 kreeg het bestuur te horen dat
er naar een andere locatie uitgekeken
moest worden. Op de jaarvergadering
was Jan van Diemen aanwezig en zei
dat hij nog een oude schuur op zijn erf
aan de Oost-Vlisterdijk had staan.
Hij vroeg of dit misschien wat voor de
ijsclub was. Er moest wel het één en
ander aan vertimmerd worden. Theo
vertelt dat er met vereende krachten
hard gewerkt werd om er een mooie
ijsclubtent van te maken. “In 1977 zijn
we er in getrokken en daar zitten we
nog steeds. In dat jaar hadden we gelijk
sterk ijs en we hadden geen tijd om
open huis te houden. Dit hebben we
alsnog gedaan op 17 maart 1978.
De sfeer en gezelligheid van café Van
Dam is meeverhuisd naar het nieuwe
onderkomen. Na het schaatsen is het
één en al gezelligheid met veel muziek
en zang. Het fijne is dat we heel prettig
samenwerken met de familie
Van Diemen.”
Theo wordt door bestuurslid Leo de Vos gehuldigd.

vervolg op pagina 9

wethouders, met het dringende verzoek
om voor een oplossing te zorgen. Al dan
niet in samenwerking met Rijnhoven, die
al heeft laten weten bij het besluit te
blijven om Bloesemhof en Vlinderhof te
sluiten. Teleurgesteld werd er gereageerd
op de boodschap van burgemeester
Petra van Hartskamp en Wethouder Ivo
ten Hagen, die aangaven niet met
financiering over de brug te kunnen
komen, omdat financiering vanuit de
politiek simpelweg niet denkbaar is.
Rijnhoven, die tegelijkertijd grote
afwezige was op de avond, werd daarbij
aangewezen als schuldige.

mooi dat er ook veel jongeren meeliepen.
Dat is de kracht van Montfoort.
Die saamhorigheid hoort bij ons.”

‘Een takkenbos breek je niet’

Door alle partijen die inspraken werd een
beroep gedaan op de burgemeester en

vervolg op pagina 13
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12.00 - 18.00
dinsdag 17

met o.a. redactiebijdragen
Douwe Egbertsover wat er te doen is tijdens
de Kerst,het
alle soorten*Kerstballenbeeldenspel en...

uur

2.93-6.99
natuurlijk
ook uw Kerstaanbiedingen
Bijvoorbeeld: 3 pakken
snelfiltermaling à 250 gram
van 8.79 voor 5.86

Het Kerstballenbeeldenspel
Uit de advertenties van
De IJsselbode van dinsdag
17 december worden
fragmenten gehaald.
De lezer zoekt verspreid
door de hele krant
de juiste ondernemer
bij de juiste fragmenten.
Deze antwoorden bevatten
een letter en al die letters
vormen samen
een zin.
Magere

e

3
gratis

Voorbeeld:
Bij welke ondernemer hoort
bijvoorbeeld dit fragment?

K Coop Heijmans
B Slagerij Gelderblom

varkensrollade

Wilt per
u kilo
ook extra attentiewaarde
voor
9.99
4.99uw advertentie?

Voor maar € 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het Kerstballenbeeldenspel!
Van dit geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.

IEDERE D
KIES & M

Croissant,
pistolet
U kunt met elk formaat
advertentie
meedoen, hieronder enkele voorbeelden:
Advertentie

of
triangel
= breedte
x hoogte

soorten,
4 stuks
Kerstster alle
= 85
x 50 mm
Kerstklok = 130 x 75 mm
Kerstboom = 130 x 115 mm

NU 4 VOOR

1.

00

Los tarief

1.000 mm contract*

€

€

80,00
€ 167,50
€ 251,50

5ko

64,00
€ 131,50
€ 196,30

Deze tarieven zijn inclusief de € 10,00 voor een kerstbal
waarmee prijzen beschikbaar worden gesteld.
* De millimeters die u plaatst in onze speciale bijlagen,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Wilt u meedoen met het Kerstballenbeeldenspel?
Let op! Deelname is beperkt. OP=OP
Reageer dus snel, maar uiterlijk vóór donderdag
12 december via advertentie@ijsselbode.nl
of neem telefonisch
contact met ons op: 0348-561478
* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt

Ook op zondag de beste service
en de meeste aanbiedingen
33.34% korting op de totaalprijs. Senseo en L’OR lopen niet mee met deze actie.

EMTÉ Oudewater • Joostenplein 35 • 3421 TC Oudewater
Week 49 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 9 december
2017. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig

PAGINA 2

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

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

HEKENDORP

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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
‘T KRUISPUNT
Za 7: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm

MONTFOORT

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 8: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

DIERENARTSEN

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Zo 8: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

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

Op woensdag 4 december kunt u
tussen 10.00 en 15.00 uur
binnenlopen bij de Vierstroom
Thuiszorgwinkel in Gouda voor een
gratis bloeddrukmeting. Een afspraak
maken is niet nodig.
De medewerkers kunnen geen medisch
advies aan de meting verbinden.
Bij afwijkende waarden kan contact
opgenomen worden met een huisarts.
De Thuiszorgwinkel van Vierstroom
is gevestigd aan de Bodegraafsestraatweg 3, 2805 GK te Gouda.

Oliebollen- en Appelflappenactie
Van vrijdag 6 t/m vrijdag 13 december is de jaarlijkse Oliebollen- en
Appelflappenactie van Stichting Reddingsplan Franciscuskerk.
Vrijwilligers komen in deze periode bij u langs om uw bestelling op te nemen voor
oliebollen en appelflappen van Bakkerij Stijnman. Niet thuis, maar wel interesse:
U kunt ook online uw bestelling plaatsen op oliebollen.reddingsplanfranciscuskerk.nl
Maandag 30 december wordt uw bestelling tussen 10.00 en 16.00 uur thuisbezorgd.
De opbrengst komt ten goede aan de volgende restauratiefase en het onderhoud van
de Franciscuskerk.

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

5

0348-563940
0182-502986

GRATIS
BLOEDDRUKMETINGEN

Kerstmatinee in Waarder

December

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.

OUDEWATER

Kerstbomenverkoop. Vanaf 13.00 uur vanuit de
Kapellestraat bij de Franciscuskerk.

OUDEWATER

DONDERDAG

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 8: 10.00 uur Ton Stier

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

-

APOTHEEK

TANDARTSEN

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 6: 19.00 uur Wulverhorst
Za 7: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 8: 10.00 uur Woord en Communie

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

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)

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 8: 10.00 uur Ds. B. Borger

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 8: 10.00 uur Ds. W. Westerveld

GEMEENTE OUDEWATER

WOENSDAG

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

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 8: 10.00 uur Marian Verbeek

NED. HERVORMDE KERK
Zo 8: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. J.J. van den End

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

Evenementenkalender
4

HUISARTSEN

NED. HERVORMDE KERK
Zo 8: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

OUDEWATER

GEMEENTE MONTFOORT

WEEKEND
DIENSTEN

3 DECEMBER 2019

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.
Ook zal de Historische Vereniging Haastrecht weer
aanwezig zijn. De vereniging wil graag de inwoners
van Haastrecht in de gelegenheid stellen om kennis
te maken met de vereniging en eventueel ter plaatse
vragen te stellen of hun verhaal te doen.
Er zullen historische boeken, documenten en/of foto’s
aanwezig zijn.
Het SWOK (Stichting Welzijn en Ondersteuning
Krimpenerwaard) organiseert tijdens het Repair Café
een gezellige creatieve middag. Hier kunt u komen
om anderen te ontmoeten en/of creatief bezig te zijn.
Deze middag is bedoeld voor iedereen die thuis is en
graag even erop uit wil gaan.

HAASTRECHT

VRIJDAG

6
-

Rikken. Rikavond vanaf 20.00 uur in
Verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’.

HAASTRECHT

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

OUDEWATER

ZATERDAG

7
ZONDAG
8
-

Kerstbomenverkoop. Vanaf 10.30 uur vanuit de
Kapellestraat bij de Franciscuskerk.

OUDEWATER

Polderwandeling: Grecht-route. Let op: 2e zondag
en start in Kamerik. Vertrek om 11.00 uur vanaf de
parkeerplaats bij accommodatie ‘De Boerinn’,
Mijzijde 6, 3471 GM te Kamerik. Tijdsduur ± 3 uur.
Voor meer info of aanmelden kun je bellen naar
06-52244602 of 06-12650009.

MONTFOORT

Live op zondag: The Murphy Jets. Vanaf 15.00 uur in
Grand Café Concordia*. Een muzikale reis door de
tijd, vanaf de jaren 60 tot de vroege jaren 70, zo is dit
optreden van The Murphy Jets kort en krachtig
samen te vatten. Een onvervalst Goud van Oudrepertoire, jarenlange ervaring, veel afwisseling en
100% inzet garanderen een sfeervolle dansmiddag
in Grand Café Concordia.

HAASTRECHT

MAANDAG

9

t/m donderdag 14 - Kerstbomenverkoop.
Vanaf 10.30 uur vanuit de Kapellestraat bij de
Franciscuskerk.

OUDEWATER

WOENSDAG

11

Het Groot Mannenkoor Midden-Nederland van de bekende Woerdense dirigent
Martin Mans geeft op zaterdag 7 december om 11.30 uur een kerstconcert
in de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder.
De mannen brengen het nieuwe kerstrepertoire aan hun aanhang en publiek ten gehore.
Martin Mans dirigeert en begeleidt de zang op de vleugel.
Ter afwisseling op de zang speelt hij enkele orgelimprovisatie over kerstliederen op het
fraaie kerkorgel. Het programma duurt een uur en is gevuld met onder andere de volgende
kerstarrangementen: ‘Daar blonk een ster, Vol van Pracht, Stille Nacht,
The Royal Line en Ere zij God.’ De toegangsprijs is verlaagd ten opzichte van de overige
concerten binnen het project. Online of telefonisch bestelt men al een kaart voor 9 euro.
Reserveren kan via www.martinmans.nl of bel 06-25391903.

-

Kerstfilm: De Wilde Stad. Vanaf 14.30 uur in
Filmtheater Concordia*. In deze prachtige,
avontuurlijke natuurfilm zie je de stad vanuit de ogen
van de vele wilde dieren en planten die er leven.
Voor dieren zijn onze straten, tunnels, grachten en
gebouwen net zo aantrekkelijk als de wildernis: de
stad is natuur. De film is een meeslepend verhaal vol
avontuurlijke en verrassende ontmoetingen tussen
mens en dier, bekeken door de ogen van echte
stadsbewoners en de beroemde filmkater Abatutu.

HAASTRECHT

t/m zaterdag 14 - Kerstfeest in het Muziekhuis.
Van een kerstmusical door de Musical Kids, tot de
inmiddels traditionele Xmas Karaokenight met
Popkoor Oudewater. Info en kaartverkoop via de site
muziekhuisoudewater.nl

OUDEWATER

DONDERDAG

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER
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decembermaand
De verschijningsdata van De IJsselbode
aan het einde van dit jaar zijn als volgt:

Week

Uitgave

51

KERSTEDITIE

Dinsdag

17 dec

met o.a. redactiebijdragen over wat er te doen
is tijdens de Kerst, met...
...het KERSTBALLENBEELDENSPEL
en uw KERSTAANBIEDINGEN

KERST/EINDEJAARSEDITIE

52
Vrijdag

24 dec

met o.a. het jaaroverzicht en lezersbijdragen
over uw ’Beleving met Kerst’ en
'Goede voornemens’, met... ...uw KERST- en
NIEUWJAARSWENS en EINDEJAARSKNALLER

Sluiting
Vrijdag
13 december

12:00

Donderdag
19 december

12:00

Dinsdag 31 december verschijnt er GEEN IJsselbode
02
Dinsdag

7 jan

EERSTE UITGAVE 2020
met eventueel ...
... uw OPRUIMINGSAANBIEDING

GEBOREN

U kunt uw reservering mailen naar
advertentie@ijsselbode.nl
of telefonisch doorgeven 0348-561478
Voor vragen kunt u contact opnemen met Melissa Overbeek

Lezingavond bij de GVO. Lezing door de heer
Pim Brinkman over een nader te bepalen onderwerp,
in samenhang met de meerdaagse reis van mei 2019.
Vanaf 20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel 2.
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden e 2,50.

OUDEWATER

VRIJDAG
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op vrijdag 15 november 2019
MARION Jannigje Maria
dochter van
Wilmer Boer en Janneke
Boer-Veenema
zusje van Peter, Eline, Niels, Wim,
Leon en Arno
Hoogeind 64
3465 HD Driebruggen
Op dinsdag 26 november 2019
SUZE Dorienke
dochter van Hilbren en Esther de Gier
zusje van Jelte en Stef
Papenhoeflaan 30
3421 XR Oudewater

DRUKKERIJ

Vrijdag
3 januari

14:00

12

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

13
-

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

OUDEWATER

en zaterdag 14 - Kerstmarkt in de Franciscuskerk.
Vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 1
0.30 tot 15.00 uur. In de kramen o.a. kerststukjes,
kerstartikelen, boeken, oliebollen en appelflappen en
natuurlijk draait het Rad van Avontuur!

OUDEWATER

en zaterdag 14 - Kerstmarkt in de RK-Johannes de
Doperkerk. Vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur en
zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Naast kramen zoals
die van de wereldwinkel en met zelfgemaakte
kerststukken en kerstartikelen (en ook het
ontmoetingsterras met heerlijke koffie, thee en
allerlei lekkers) is volop ruimte voor mensen die
hobbymatig iets willen laten zien of verkopen dat
past bij de kerstmarkt (geen eten of drinken). Voor de
kinderen is er gelegenheid iets te knutselen.

MONTFOORT

ZATERDAG

14
-

Pubquiz Papekop. DorpAktief organiseert een
Pubquiz in de Overkant. Inloop vanaf 20.00 uur, start
om 20.30 uur. Voorwaarden om een te doen: zorg dat
er een Papekopper in je team zit (3 tot 5 personen).
Geef je op via pubquizpapekop@hotmail.com.

PAPEKOP

Boom Like That: A tribute to Dire Straits and more.
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*.
Love over Gold uit 1982 is een van de beste albums
van Dire Straits met ‘Telegraph Road’ en ‘Private
Investigations’. De achtkoppige tributeband BOOM,
like that! speelt het album integraal en helemaal live.
Na de pauze wordt ‘and more’ andere prachtige
muziek van Dire Straits en Mark Knopfler gespeeld.
‘Sta’-concert met beperkt aantal zitplaatsen.

HAASTRECHT

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

mas week

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 4 december

10.00 Geheugentraining
14.30 Sinterklaasviering
19.00 Creasoos

X
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Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Muziekhuis Oudewater presenteert:

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Donderdag 5 december

10.00 Spelletjes
14.00 KBO \ PCOB Sintmiddag
14.30 Internetcafé

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt

Vrijdag 6 december

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Zaterdag 7 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 8 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 9 december

10.00 Zingen met Monique
14.00 Volksdansen
16.00 Repetitie seniorenkoor

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Dinsdag 10 december

10.45 Bewegen met fysio
15.00 Kerstmarkt

Tuinzaal
Tuinzaal en
op het terras

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

WIJN
VAN DE estMAAND
fe

WOENSDAG 11 DECEMBER
Xmas Middag
Kerstmusical en optredens zang en dans
15.00 - 16.45 uur
(gratis toegang)

VRIJDAG 13 DECEMBER
Xmas Karaoke Night
m.m.v. Popkoor Oudewater en DJ Stevie
21.00 - 1.00 uur
(entree € 5,00 aan de deur)

ZATERDAG 14 DECEMBER

Voorspeelavond leerlingen
20.00 - 22.00 uur
(gratis toegang)

Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis
Kapellestraat 1-3 • Oudewater
(stalen trap omhoog in de hoek achter de Klepper)

muziekhuisoudewater.nl

PA K J E S AV O N D?

www.hetkaasmeisje.nl

Renske: “Als ik
het cadeau nu niet
aanpak, gaat het
weer aan me voorbij”

Welkom op de ALPHA CURSUS!
Ben je op zoek naar de zin van je leven
of wil je meer weten over het christelijke geloof?
Dan is Alpha echt iets voor jou!
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Na de maaltijd mag je luisteren naar een kort en
inspirerend verhaal over een van de onderwerpen
over het christelijke geloof.
De cursus is gratis en bestaat uit tien avonden
en een weekend.
In een informele omgeving ontmoet je leuke,
nieuwe mensen en is er alle ruimte om het gesprek
aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Weet u iemand, of heeft u zelf belangstelling?
Kijk dan gerust op onze website: alpha-oudewater.nl

Joop van Vliet B.V.

VOOR

10

,95

Of kom gerust lang op de INFORMATIEAVOND
15 januari 2020. Voel je welkom!

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

ALLEEN IN DECEMBER ...
OP=OP
* Zolang de voorraad strekt,
alleen bij aankoop in onze winkel.

Bezoek ook onze webshop

GRANDIVINI.NL

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

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

Ruimten
voor Geluk

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

Te huur

ZATERDAG 7 DECEMBER

per dag/dagdeel:
Locatie:

IJsselveld 2
3417 XH Montfoort
Voor:

Grenen& India-meubelen

workshop, cursus,
expositie, therapie,
ontmoeting.

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

ruimtenvoorgeluk.nl

www.vlistbrocante.com

www.whitecave.nl

11.30 - 12.00 uur
(gratis toegang)

Natuurlijk met
een kaasplankje
van ’t kaasmeisje!

ijk g!
l
e
t
s
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Feenbied*VAN
16,75
aa

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

B uit Oudewater

Preview ‘Highschool Musical’

VERDICCHIO
SPUMANTE BRUT

en nog veel meer…

vooraf: Band

9.00 - 9.45 uur
(tickets € 12,00 via muziekhuisoudewater.nl)

SARTARELLI

BROCANTE

WHITECAVE

Ouder & Peuter Muziek thema Kerst

Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

ANTIEK

Zaterdag 7 december

Uitnodiging

wenst iedereen
hele fijne feestdagen!

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

DE WIJNACTIE HEEFT DIT JAAR HET MOOIE
BEDRAG VAN € 1.750,- OPGEBRACHT.
MET DEZE OPBRENGST WORDT EEN NIEUWE KOELKAST
VOOR HET TEHUIS GEKOCHT, WORDT DE DOUCHERUIMTE
VOOR DE JONGENS BETEGELD EN DE BESCHERMINGSMUUR
ROND HET TEHUIS VERHOOGD.
MET DANK AAN ONZE SPONSOR GRANDI VINI!

Informatiesite:
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167
Ruimten
voor Geluk

EINDJAARSVERKOOP
Proffesionele racefietsen, stadsfietsen,
wielen, handschoenen en allerlei onderdelen
... nu met vele kortingen!

KERSTBOMEN

Stichting Reddingsplan Franciscuskerk
verkoopt kerstbomen op
wo 4 december vanaf 13.00 uur en op
vr 6, za 7, ma 9, di 10, wo 11
en do 12 december vanaf 10.30 uur

Tevens tijdens de KERSTMARKT
op vr 13 en za 14 december
Plaats: Kapellestraat bij de Franciscuskerk
Graag tot ziens!

06-38559746

A AngepAste O peningstijden

ma-vrij 19.30 - 20.30 uur
za 09.00 - 16.00 uur

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Dipje of
depressie?
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl
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OUDEWATER
‘Het zijn de kleine dingen die het doen’

De Wulverhorst levert
bewijsbaar goede zorg
De vlag kan uit bij De Wulverhorst!
Het woonzorgcentrum heeft opnieuw
het PREZO keurmerk ontvangen. Wat
houdt dit keurmerk in? En wat
betekent het voor medewerkers en
bewoners?
PREZO - PREstaties in de ZOrg - is het
kwaliteitsmodel van stichting Perspekt.
Met het PREZO keurmerk laat
De Wulverhorst zien dat ‘haar cliënten
tevreden zijn, dat de prestaties voor de
cliënten structureel verbeteren en dat het
woonzorgcentrum verantwoorde zorg
levert aan de eisen die de branche stelt’.
Een hele mond vol. Verpleegkundige
Rienke van Dam vat het samen: “Het is
een bevestiging dat we goede zorg
leveren! Dat is waar we het voor doen.”

Doorvragen

Goede zorg is bij De Wulverhorst meer
dan het juist uitvoeren van technische
handelingen. Volgens verzorgende-IG
Hendrik-Jan van Vulpen gaat het om de
kleine dingen. Hendrik-Jan werkt met
mensen met dementie op de afdeling
kleinschalig wonen. Hij vertelt over een
vrouw waarbij ze sinds kort de deken niet
meer instoppen. “Door te praten met
familie ontdekten we dat ze onrustig
werd omdat wij haar deken instopten.
Daar kom je alleen maar achter als je
doorvraagt.” Noor Lucassen, lid van de
cliëntenraad vult aan: “Door naar zulke
kleine dingen te kijken, maak je echt het

Dierenpraat met…
Monique
Fauna Column #8

Bijna altijd goed

Om De Wulverhorst te beoordelen zijn
een aantal medewerkers van stichting
Perspekt een dag bij De Wulverhorst
geweest. Ze hebben met veel mensen
gepraat en meegelopen, met
medewerkers en bewoners. Mevrouw van
de Klis woont ruim vier jaar in
De Wulverhorst. “Ze hebben mij van alles
gevraagd. Ik heb lekker zitten kwekken
met de auditor.” Mevrouw is tevreden
over De Wulverhorst. Ze heeft nooit
klachten. Volgens Hendrik-Jan gaat er
echt wel eens iets mis in het woonzorgcentrum. “Het blijft mensenwerk.
Maar als er een incident is, dan leren we
daarvan. De Wulverhorst is daar heel
sterk in. We evalueren goed om te
zorgen dat het niet nog eens gebeurt.”
Het is voor de derde keer dat
De Wulverhorst wordt beloond met het
PREZO keurmerk. Beleidsmedewerker
Wilbert van Straaten: “Het keurmerk
krijgen is moeilijk, het behouden is nog

Heel wat huisdieren, met name honden en katten, zijn bang voor vuurwerk.
Voor veel dieren en hun baasjes is eind december dan ook een periode
van angst en stress. Elke jaarwisseling raken honderden honden en
katten door knallend vuurwerk vermist. Gemiddeld ontvangt Amivedi
950 meldingen van vermiste dieren op 31 december en 1 januari.
Door vervelende ervaringen kan een
dier zelfs een fobie voor harde geluiden
ontwikkelen. De jaarwisseling is dan
ook niet voor iedereen een pretje, maar
er is wel iets aan te doen.
Met de tips van Monique kun je
ervoor zorgen dat de jaarwisseling
ook voor jouw huisdier prettig is.
Allereerst is het belangrijk om de
symptomen van angst te herkennen
bij uw huisdier. De angst voor harde
geluiden is een natuurlijke angst die
direct te maken heeft met overlevingsdrang. Dit kan zich uiten als heftig
blaffen, janken, maar ook wegkruipen
onder het bed of in andere donkere
hoeken van het huis. Soms vluchten

veel moeilijker.” Volgens Rieneke ligt
daar dan ook de uitdaging. “We moeten
dit vasthouden. We moeten blijven
zoeken naar mogelijkheden. Vragen wat
mensen nog willen ondernemen en dit
samen met activiteitenbegeleiders en
vrijwilligers mogelijk maken.”

angstige honden buiten weg, waarna
ze vaak niet meer terug te roepen zijn.
Komen deze symptomen u bekend voor?
Met speciale medicatie en
gedragsaanpassingen kunt u ervoor
zorgen dat uw huisdier minder stress
ervaart tijdens de jaarwisseling.
In het geval van een hond is het goed
om te zorgen dat er genoeg afleiding
is. Zet wat muziek aan of geef uw hond
een kluif of speeltje. Niet alleen het
geluid, maar ook de flitsen zorgen voor
schrikreacties. Doe de gordijnen dicht
en blijf actief bezig met de hond.
Negeer de angst van de hond niet,
maar geef de hond een positieve input
na een schrikreactie.

Gezellig Sinterklaasfeest
georganiseerd door de Novo

de kleurplaat inleveren die zij op school
hadden meegekregen. Uit alle
inzendingen hebben de pieten een keuze
gemaakt. De volgende winnaars krijgen
nog nader bericht en mogen een leuke

prijs ophalen bij Kids by Lizz.
Viv Burger, 2 jaar
Jochem Snaak, 5 jaar
Saar de Wit, 7 jaar
Namens de Novo van harte gefeliciteerd!

Vorige donderdag nam Ad van den
Herik, voorlichtingsambtenaar van de
gemeente Oudewater afscheid van
collega’s, relaties en vele bekenden:
hij gaat met pensioen. Voor velen
verrassend: weliswaar al wat zilver
door het blonde haar, maar op zicht
toch een man in de volle kracht van
zijn leven, je zou hem geen 67 geven.
En dat is Ad ook nog lang niet, maar
hij heeft gekozen voor een regeling
waarbij hij, begin 60, aan een tweede
leven met echtgenote Ineke, kinderen
en kleinkinderen kan gaan genieten.
Onder belangstelling van ongeveer
honderd aanwezigen memoreerde
locoburgemeester Bob Duindam dat Ad
jaarlijks ongeveer 5.000 kilometer met
zijn fiets aan woon-werkverkeer aflegde
tussen woonplaats Bodegraven en
werkplek Oudewater. De betrokkenheid

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

van Ad van den Herik, aldus Duindam,
was groot, en zodanig dat het college
besloten had hem de Stadspenning van
de gemeente Oudewater toe te kennen.
Ad’s ambtelijke loopbaan was begonnen
in Nieuwerkerk aan den IJssel (waar hij
zijn echtgenote had leren kennen), en
daarna in Oudewater als ambtenaar
Onderwijs en de laatste twintig jaren of
daaromtrent als voorlichter,
gerespecteerd door de collega’s èn de
media. In zijn dankwoord nam hij een
voorbeeld aan zijn vader, die in 1986
nog op 57-jarige leeftijd van de
VUT-regeling gebruik had kunnen
maken, en die hem als voorbeeld gold:
doordacht, met verstand en overzicht
zorgen voor een deugdzaam levenspad.
Dat pad gaat nu verder met de hobby’s
(genealogie) en vele vrijwilligerstaken die
hem ongetwijfeld wachten.

Column

Het klassieke vagevuur is eigenlijk pas heel laat, zo rond 2040,
afgeschaft wegens niet duurzaam: dat eeuwig brandende, hinderlijk
hete vuur werkte immers op fossiele brandstof. In de nieuwe versie is
het vagevuur net een enorm kamp in een onmetelijke woestijn, waar
de zon gratis roostert. Of eigenlijk, net als de Goelag in de 20e eeuw,
een reeks kampen. Er zijn kampen voor echtbrekers en moordenaars,
voor bankiers, voor klimaatontkenners, voor ongeloofwaardigen en
nog vele andere categorieën.
De Voorzienigheid stuurt dagelijks een helicopter die voor elke
verdoemde een tasje met een Happy Meal dropt: zes blikjes cola, drie
veggie-burgers, Snickers, Lions, multivitamine, kauwgom.
In het kamp van de Ongeloofwaardigen zitten Mark Rutte, Opstelten,
Henri Keizer en Bert Koenders een potje te liegen (een kaartspel).
Buiten de tent lopen enkele vrouwen ruzie te maken wie hun wasgoed
van de lijn gehaald heeft. Wat ze onder hun verplichte zwarte doeken
dragen mogen ze zelf weten, en er raakt wel eens een beha of een
slipje zoek. De scherpe stem van Lilian Ploumen schreeuwt
knetterende salvo’s richting Jeanine Hennis en Ank Bijleveld hoe ze
het lef hebben hun dikke lijven in haar lingerie durven te proppen.
Boris Johnson is door zijn tijdgenoten verbannen uit de tent: te lastig
vanwege teveel leugens achter elkaar. Want dat is niet leuk meer,
zo iemand die zegt: pas op, er zit een kikker op je stoel en Johnson
kennend ga je zitten en die schatert: hahaha! het was geen kikker
maar een drol! Hij zit nu buiten op een bankje de hele dag te appen
om de voorzienigheid ertoe te bewegen ook dagelijks bij het Happy
Meal een tube zonnebrandcrême mee te sturen. Zijn bleke vellen
hangen erbij.
We missen Halbe Zijlstra, die aanvankelijk ook voorbestemd leek
voor het kamp van de Ongeloofwaardigen, maar uiteindelijk toch
terecht kwam in het oudste vagevuurkamp-Nieuwe Stijl, namelijk
Guantanamo Bay, in de categorie Op het Verkeerde Moment op de
Verkeerde Plek Geweest. Net als al die anderen die er misschien ook
nooit waren.
Het kamp van de Ongeloofwaardigen is ondertussen één van de
moeilijkste kampen in het ondermaanse om de verlossing te krijgen,
en daarmee toegang tot het tijdloos welbevinden in het land van melk
en honing. Bij de jaarlijkse toets vallen zij telkens weer door de mand:
oprechte spijt kun je namelijk ook faken.
Otto Beaujon

Exclusieve Dickensvaerten
Omdat de Goedheiligman de Geelbuik nodig bleek te hebben was deze nog niet
uit het water gehaald en de opslag binnen getakeld en kwam de organisatie van
de Grachtenvaert op een lumineus idee: een Dickensvaert.
Deze vaert is genoemd naar Charles Dickens, de bekende Engelse schrijver van
o.a. A Christmas Carol, die u wellicht kent van de TV of van het boek.
“Al snel waren schippers en gidsen
bereid gevonden aan dit idee hun
medewerking te verlenen”, vertelt
Christine Splinter. “En we hebben de
kleding bij Monique van den Hoogen
kunnen regelen, zodat we een echte
Dickenssfeer krijgen. Deze grachtenvaerten zijn helemaal in ‘Dickens-stijl’
in een versierde en verlichte Geelbuik.

Wat betreft de medicatie is het
noodzakelijk om hier begin december
mee te starten, zodat de stressprikkel
zich niet onnodig kan ontwikkelen.
Kom gerust langs in de winkel voor een
advies op maat voor uw huisdier.

Stadspenning bij afscheid

Vagevuur

Afgelopen zaterdag 30 november
organiseerde de Novo voor alle
kinderen een leuke sinterklaasfilm
met aansluitend een swingende
pietendisco.
Vanaf half twee kwamen de kinderen
onwennig Café de Kater binnenlopen,
maar die onwennigheid was snel
verdwenen doordat de vier aanwezige
pieten diverse gymoefeningen met de
jongens en meiden deden.
Om twee uur ging de spannende sinterklaasflm ‘De Club Van Sinterklaas –
De Pietenschool’ van start. Tijdens de
film werden de kinderen getrakteerd op
snoepgoed, kruidnootjes en limonade
gesponsord door Sacha Lingerie.
Rond 15.15 uur was de film afgelopen
en werd door DJ Tjeusto de leukste
sinterklaas- en kinder- hits gedraaid.
De kinder- en pietenvoeten gingen van
de vloer op onder andere de Pasapas,
Chi Chi Wa en de Macarena.
Deze middag konden de kinderen ook

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

Vuurwerkangst

door Ellen van Leeuwen

verschil!” Noor vertelt heel blij te zijn met
het behalen van het PREZO keurmerk.
“Het is voor de cliëntenraad heel goed te
weten dat uit objectief onderzoek blijkt
dat er hele goed zorg wordt geleverd aan
onze cliënten. Dat is voor ons het
belangrijkst: goede zorg!”

3 DECEMBER 2019

Vanaf de steiger vaar je door de stad en
over de IJssel en onderweg wordt een
echte Christmas Carol verteld; het
verhaal van Scrooge en Marly.”

13 en 14 december

“Op vrijdag 13 december zijn er
twee vaerten, een om half vijf en een
om half acht ‘s avonds. Dan krijgen de

opvarenden tijdens kaarsjesavond na
afloop van de vaert bij Lumière een glas
warme chocolademelk of glühwein.
Op zaterdag 14 december vinden de
vaerten om 13.00 en 14.30 uur plaats
en krijgen de opvarenden een drankje
halverwege de vaert in het Theehuis.
De kosten voor een vaert zijn 12,50 euro
voor een volwassene, terwijl die voor
kinderen van 4 tot en met 9 jaar 9 euro
zijn. Tickets zijn verkrijgbaar bij de TIP
tijdens de openingsuren op woensdag en
zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur;
Leeuweringerstraat 10 in Oudewater. Of,
ook tijdens die openingsuren, telefonisch:
0348-561628 of via geelbuik.nl.
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aandacht voor afscheid

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Corry Roest

&

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.

ChantalGijssel
van

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

In de hele regio
Altijd bereikbaar

J. de Kat Begrafenisverzorging

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

Telefoon: 06 - 20421247

06 22 97 16 92

24 uur per dag bereikbaar

Partner van...

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

vermey | uitvaartzorg

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermeyuitvaartzorg.nl | T

Uitvoering

‘Klein kerstoratorium’
Zondag 22 december om 15.00 uur
in de St. Franciscuskerk, Oudewater

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

06 53 53 68 88

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

door Middenkoor XL

0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
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0348 471962

Het ‘Klein Kerstoratorium’, gecomponeerd
door Antoine Oomen en geschreven
door Huub Oosterhuis, is het gezongen
kerstevangelie voor vierstemmig
gemengd koor, solisten, volkszang,
spreekstem, fluit en hobo.
De uitvoering is de afsluiting van de
workshop ‘Samen op weg naar Kerst’.
Samen met 37 workshoppers heeft het koor
6 weken lang gerepeteerd onder leiding van
dirigente Monique van den Hoogen.
De toegang is gratis.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Compleet, goed
betaalbaar

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

• Reparatie en onderhoud alle merken
• APK keurstation
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadeherstel
• Lease service center/ onderhoud lease auto’s
• Airco service

OLIEBOLLEN- EN
APPELFLAPPENACTIE
VAN 6 T/M 13 DECEMBER

Onze vrijwilligers komen bij u langs om uw bestelling op te
nemen voor oliebollen en appelflappen van Bakkerij Stijnman
Niet thuis, maar wel interesse:
U kunt ook online uw bestelling plaatsen via

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

www.oliebollen.reddingsplanfranciscuskerk.nl

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

Maandag 30 december wordt uw bestelling tussen
10.00 en 16.00 uur thuisbezorgd.
De opbrengst komt ten goede aan de volgende restauratiefase
en het onderhoud van de Franciscuskerk.

www.garage-eegdeman.nl

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl

Sinds 1931

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

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Kom! Speel Cool Moves Volleybal!
Vanaf januari 2020 kunnen kinderen
vanaf groep 3 in Oudewater op
volleybal. Volleybalvereniging Jupiter
start met Cool Moves Volleybal voor
de jongste spelers. Oud-volleybalster
Tanja te Poele is de initiatiefnemer.
Tanja: “Ik heb zelf altijd gevolleybald.
Vroeger hadden we heel veel jeugdteams
in Oudewater. De docenten van de
scholen stuurden alle kinderen gewoon
op volleybal.” In de hoogtijjaren waren

er volgens Tanja wel honderd mini’s bij
Jupiter. Dat is nu - met nog zes mini’s helaas anders. Tanja staat te springen
om het minivolleybal weer nieuw leven
in te blazen.
Volleybal voor de jongste spelers wordt
tegenwoordig aangeboden als Cool
Moves Volleybal. Deze vorm van
volleybal bestaat uit zes verschillende
niveaus. Spelers vanaf groep 3 leren zo
stap voor stap volleybal spelen.

door Ellen van Leeuwen

“Het begint echt met algemene
balvaardigheid en wordt steeds verder
opgebouwd.”
Adrie Noij, de ontwikkelaar van de minivolleybalvariant, geeft op 8 december
een clinic aan de mini-trainers van
Jupiter en andere geïnteresseerden.
“We hebben hiervoor ook volleybalverenigingen uit de regio uitgenodigd.
We hopen met hen samen te werken,
om zo ook kleine competities te
kunnen spelen.”

Bekend met volleybal

Afgelopen week heeft Tanja voorlichting
gegeven op de basisscholen in Oudewater.
Met een quiz testte ze de kennis over
volleybal bij leerlingen uit groep 3 tot en
met 8. “Ik schrok ervan hoe weinig ze
weten over volleybal.” Met Cool Moves
Volleybal hoopt Tanja dat volleybal weer
populairder wordt onder de jeugd.
“Dat kinderen van vriendjes en
vriendinnetjes horen dat ze op volleybal
zitten en dat het aantrekkelijk is om er
ook naar toe te gaan.”
Op vrijdag 10 januari starten de
trainingen van Cool Moves Volleybal.
Deze zijn elke vrijdag-middag van
16.00 tot 17.00 uur in sporthal
Noortsyde aan Touwslag 3. Iedereen
mag twee gratis proeflessen volgen.
Aanmelden kan via
TC@jupiteroudewater.nl.

www.b5beveiligingstechniek.nl

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
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Privacygevoelige informatie
uitwisselen met de gemeente
We willen privacygevoelige informatie veilig uitwisselen.
Daarom werken we vanaf 2 december 2019 met ZIVVER. Dit is
een oplossing voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling.
ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals persoonsgegevens,
dossiers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een
bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dit betekent dat niemand
anders dan de verzender en de ontvanger toegang heeft tot het bericht.
Ook hackers niet. Daarnaast voorkomen we hiermee dat mensen gevoelige
informatie naar de verkeerde persoon sturen. Lees meer op oudewater.nl en
zoek op zivver.

Samen de Kerst
vieren met een
heerlijke Kerstlunch
Kerst viert u niet alleen,
maar samen.
Heeft u zin om Kerst te vieren
met andere Oudewaternaren?
Wat leuk, wij ook! Daarom
organiseren we 13 december
in Hotel-Restaurant Abrona
een gezellige kerstmiddag.
We serveren een heerlijke gratis
3-gangen kerstlunch.
Komt u ook? Schuif gezellig aan!
Aannmelden: info@alignmenthouse.nl
of bel 0348-712601.
Georganiseerd door:
The Alignment House en Krista Ontwerpt,
mede mogelijk gemaakt door
Oudewaterse bedrijven.

Snoei knotbomen
Noord-Linschoterzandweg
De beheerploeg van Landschap
Erfgoed Utrecht zal deze winter als
proef, samen met de vrijwilligers
van de op te richten knotgroep, de
knotbomen langs de Noord-Linschoterzandweg gaan snoeien.
Tijdens de werkzaamheden zal de
Noord-Linschoterzandweg gestremd
zijn. Het werkvak, waarin gewerkt
wordt zal afgezet zijn om veilig te
kunnen werken. Dit kan enige
verkeershinder veroorzaken.
Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Het kan zijn dat u even moeten
wachten voor zo’n werkvak voordat
u de kunt passeren. De beheerploeg
zal er voor zorgen dat de wachttijd
maximaal 15 minuten is.
De Landschapsbeheerploeg gaat
op de volgende dagen aan het werk:
9 t/m 12 december
13 t/m 16 januari
20 t/m 23 januari
Tijdsduur van 09.00 - 15.00 uur
Max. wachttijd 15 min.
Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur en Formulierenhulp
van 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Afvalkalender
2020
In week 50/51 zit de afvalkalender 2020 bij De IJsselbode.
De afvalkalender is ook af te
halen bij het Stadskantoor en
de Milieustraat.
Liever digitaal? Dat kan natuurlijk
ook door het downloaden van de
AfvalWijzer app voor Oudewater
of via www.mijnafvalwijzer.nl
Of kijk op https://www.oudewater.
nl/inwoners/afval/ophaaldagenafval-afvalkalender.
De strippenkaart voor de Milieustraat (die voorheen bij de afvalkalender zat) is vervangen door de
afvalpas die alle huishoudens in
september ontvingen.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 209 in Oudewater
het verbouwen van een
pand naar een sportieve
naschoolse opvang,
ingediend op: 25-11-2019,
dossiernummer: OLO4792763

• Hoenkoopse Buurtweg 41
in Oudewater
het nieuwbouwen van een
stal / machineberging,

ingediend op: 26-11-2019,
dossiernummer: OLO4782581

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 22 in Oudewater
het plaatsen van een mobiele
kraan op 5 december 2019,
ingediend op: 26-11-2019,
dossiernummer: 1922866

• Pleintje tegenover
Leeuweringerstraat 10,
Oudewater
het plaatsen van een
holocaustmonument vanaf
22 januari 2020 tot en met
2 februari 2020,

ingediend op: 26-11-2019,
dossiernummer: OLO4799673

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
Hèt adres voor al uw vragen over
alcohol en ander middelengebruik,
voor uzelf of voor een ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
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Mijn AfvalWijzer
Even opzoeken wanneer uw afval wordt opgehaald, in
welke bak iets thuishoort en waar de dichtstbijzijnde
verzamelcontainers staan? Dat kan simpel met de AfvalWijzer
app speciaal voor inwoners van de gemeente Oudewater.
Zo wordt afval scheiden nog gemakkelijker.
De AfvalWijzer app laat zien wanneer welk afval op uw adres wordt
opgehaald. Als u dit instelt, krijgt u een herinnering om de juiste bak
buiten te zetten.
Via de AfvalWijzer app vindt u ook alle inleverpunten voor afval bij u in
de buurt, zoals verzamelcontainers voor glas, textiel, PMD etc.
Twijfelt u in welke bak bepaald afval thuishoort? De AfvalWijzer geeft
voor meer dan 1.000 producten een advies in welke afvalbak u ze moet
weggooien.

Download de app

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

• Evenemententerrein
in Oudewater
het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens de
ijsbaan vanaf 14 tot en met
25 december 2019,
ingediend op: 20-11-2019,
dossiernummer: 1922835

• Markt in Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor de verkoop
van oliebollen en appelflappen
ten behoeve van stichting
Reddingsplan Franciscuskerk
op 31 december 2019,
ingediend op: 20-11-2019,
dossiernummer: 1922836

• Gemeente Oudewater
het houden van een collecte
van 11 tot en met 16 mei 2020
ten behoeve van het Longfonds,
ingediend op: 21-11-2019,
dossiernummer: 1922850

• Markt-Oostzijde 8
in Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor creativiteit en
fotoshoot,
ingediend op: 19-11-2019,
dossiernummer: 1922856

• Markt-Oostzijde 8
in Oudewater
het organiseren van
een Kerstmarkt op
13 en 14 december 2019,
ingediend op: 19-11-2019,
dossiernummer: 1922857

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Joostenplein 35 in Oudewater
het vervangen van bestaande
handelsreclame,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: OLO4642427

• Wilgenweg 42 / Wilgenweg
44 in Oudewater
het uitbreiden van een
bedrijfsruimte,

besluit: verleend op 21-11-2019,
dossiernummer: OLO4505607

• Kastanjeweg 4 in Oudewater
het uitbreiden van de bedrijfshal,
besluit: verleend op 21-11-2019,
dossiernummer: OLO4603513

• Waardsedijk 93 in Snelrewaard
het bouwen van een woning,
besluit: verleend op 27-11-2019,
dossiernummer: OLO4509087

• Oude Hekendorperweg 8
in Oudewater
het wijzigen van het kozijn
aan de voorgevel,

besluit: verleend op 27-11-2019,
dossiernummer: OLO4723775

APV / Bijzondere wetten
• Markt, Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor de verkoop
van oliebollen en appelflappen
ten behoeve van stichting
Reddingsplan Franciscuskerk
op 31 december 2019,
besluit: verleend op 27-11-2019,
dossiernummer: 1922836

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:

• Forum Ruimte - dinsdag 3 december om 20.00 uur
• Gemeenteraadsvergadering
donderdag 12 december om 20.00 uur
• Jongerensportverkiezingen
donderdag 19 december van 16.00 tot 17.30 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie:
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

Dinsdag 3 december 2019

Stamppottocht van Old Water Dragons
Drakenbootroeiers zijn niet voor een
kleintje vervaard. Niet alleen in de
zomerperiode zijn ze actief, ook met
de winter in zicht wagen zij zich op de
zij het rustige baren.
Zo’n tachtig enthousiastelingen afkomstig
uit Oudewater, Montfoort, Zoetermeer,
Kaag, Zaandam en Alkmaar vertrokken
zaterdag 30 november vanaf het
evenemententerrein met drie grote boten
en een klein exemplaar. Via de Grote
Gracht en de Lange Linschoten werd
Linschoten aangedaan en vervolgens
ging de vaart naar Montfoort.

Met de terugtocht naar Oudewater
meegerekend werd liefst 21 kilometer
afgelegd. Tijdens de tussenstops in
Linschoten en Montfoort werden de
benen gestrekt en was er gelegenheid
voor een hapje en een drankje.
De afronding van het geheel vond plaats
in het Oudewaterse muziekhuis waar een
stevige stamppotmaaltijd werd genuttigd
om de calorieën weer wat aan te vullen.
Het was de vierde aflevering van de
Stamppottocht en niet eerder leverde die
zulke mooie beelden op.
Het herfstzonnetje zorgde voor een
fraaie weerspiegeling.
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Meer naamsbekendheid
of juist behouden?
19 _ opbouwen
29
Zorg dat u regelmatig gezien
wordt door onze betrokken lezers!
1.64 _ 2.47
Wij adviseren
graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
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Drinkyoghurt
2.
of Goedemorgen!

Locatie: Industrieweg 6, IJsselstein
Datum: Zaterdag 14-12-2019
Tijd: 10:00 tot 15:00
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Coop sint
slagroomtaart

Pedicure ook in de avonduren
Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de schoonheidsspecialist!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

Coop sint
slagroomtaart

taart, ca. 8/9 personen

799
7.

6.
6

99

Coop sint
U78KS
slagroomtaart
2 ST1.
Coop sint
KS
slagroomtaart
99
2 STU49
799 voorbehouden. Alle aanbiedingen
7.
Prijs- en assortimentswijzigingen,
zijn uitsluitend
voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Ook geopend
in bestemd
de avond!
1.78 2.7844 zetfouten en uitverkochte artikelen

1.
1.4949

1. 1.

taart, ca. 8/9 personen

taart, ca. 8/9 personen

6.
6
6.
6

99
99

taart, ca. 8/9 personen

Maximaal
6 actieartikelen
klant.
Aanbiedingen
geldig
02 december
t/m 08 december 2019. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Prijs- en assortimentswijzigingen,
zetfouten en uitverkochte
artikelen
voorbehouden.
Alle aanbiedingen zijn uitsluitend
bestemdvan
voor thuisgebruik,
dus niet voor handelsdoeleinden.
44 geldigper
9999
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen
van 02 december t/m 08 december 2019. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting
wordt aan de kassa verrekend.
44

2.

7 7.
7.
7

2.

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
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 02 december t/m 08 december 2019. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.
Coop
Heijmans
Maximaal
6 actieartikelen
per klant. Aanbiedingen geldig van 02 december t/m 08 december 2019. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Joostenplein 35

Coop Heijmans

Coop Heijmans
Coop Heijmans
Joostenplein 35 Joostenplein 35

Joostenplein 35

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

vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

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

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

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

IN

DE IJSSELBODE

Ruimten
voor Geluk

n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
Faac
o
o
Cond r,
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

KUNST EXPO

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Open: zaterdags
van 10 tot 2.

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

IJsselveld 2,
3417 XH Montfoort

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

China red

vuurwerk met inhoud

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

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

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

Kerstkaarten
Bel en vraag naar onze boeken met een
uitgebreide collectie Kerstkaarten.
Wij bezorgen deze graag bij uw bedrijf of huis.
Maak uw keuze en wij verzorgen de rest.
Liever een eigen ontwerp?
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.

Onze vuurwerksite is geopend:

www.ahlesvuurwerk.nl

0348-561478

Wij zorgen er voor dat
u een juiste indruk
achterlaat!
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De paradox van de
directeur-grootaandeelhouder

Drie maal is scheepsrecht
in het Taalcafé Samentaal
Marja Knotters en Marga Smits waren
op alles voorbereid om de twintig,
dertig taalvragers en taalvrijwilligers
een mooie (en nuttige) avond te
bezorgen. Er was maar liefst driemaal
bezoek van buitenaf gepland.
In de eerste plaats was daar
wethouder Walther Kok, die zo’n
avond in dit bijzondere café wel eens
wilde bijwonen, in de tweede plaats
was daar Sinterklaas met een tweetal
zwarte pieten en op de derde, maar
zeker niet onbelangrijke, plaats kwam
een tweetal Rotary-leden een cheque
met een leuk bedrag overhandigen.
Hiermee kunnen taalvragers nog meer
in Oudewater ingeburgerd worden en
tegelijkertijd hun taalvaardigheid
vergroten.
Walther Kok legde eerst uit wat de taken
van een wethouder waren en wat hij in
die functie allemaal deed. Marja Knotters
maakte hem, op haar beurt, duidelijk wat
het Taalcafé Samentaal voor zinvol en
leuk ‘café’ is. Niet lang daarna traden,
onder luid gezang, de Goedheiligman en
zijn Pieten binnen. Nadat zij warm waren
verwelkomd vertelde Marga Smits over
de derde belangrijke gast: Piet.
Verwarring alom. Sint dacht dat het over
zijn Pieten ging, maar het bleek om,
zoals Sinterklaas hem noemde ‘meneer
Piet’ te gaan.
Piet Smits en Sigrid Hooftman legden uit

door Aad Kuiper

dat er door de Rotary al vijf jaar jaarlijks
een dictee in Oudewater georganiseerd
wordt om een project te ondersteunen
dat met taal te maken heeft. Natuurlijk
moest eerst uitgelegd worden wat een
dictee is, maar dat begrepen de
inburgeraars al snel. Sigrid: “De Rotary
geeft jullie, Taalcafé Samentaal, een
bedrag van 500 euro om samen met de
inburgeraars Oudewater te gaan
verkennen.” “De Heksenwaag, het
Touwmuseum en de Geelbuik”, werd al
snel geroepen.
Na deze welkome onderbreking kreeg
iedere aanwezige een cadeautje uit de
zakken die de Pieten bij zich hadden.
Er bleken heel verschillende cadeautjes in
te zitten, maar wel heel toepasselijk
waren de spelletjes scrabble en rummikub
die niet echt bleken, maar … van
chocolade.
Wethouder Kok was al uitgezwaaid en
dat gold nu ook voor Sinterklaas en de
Pieten. Omdat er niet zo heel veel
taalvrijwilligers waren, bleven Piet Smits,
Sigrid Hooftman en uw verslaggever ook
om mee te doen met de volgende ronde.
Door middels van het zoeken naar
rijmwoorden - hoe toepasselijk - de
woordenschat en taalvaardigheid van de
taalvragers te vergroten. Het was opnieuw
een gezellige en nuttige bijeenkomst.

Een paradox kent een tegenstrijdigheid die in eerste
instantie in lijkt te gaan tegen het gevoel van logica,
maar al je er nog eens over nadenkt, wel degelijk
mogelijk is. De paradox wordt veel gebruikt als stijlfiguur
om een belangrijke boodschap over te brengen. Dit begon al
in de Bijbel met de spreuk ‘vele eersten zullen de laatsten zijn’.
De schijnbare tegenstrijdigheden ‘hoe gespecialiseerder je bent,
des te minder je kan’, ‘het grote constante in het leven is verandering’
en ‘zeg nooit nooit’ zegt je vast ook wel iets.

Ik heb laatst ook een schijnbare tegenstelling ontdekt:
de werkzame directeur-grootaandeelhouder wenst voor
zichtzelf een zo laag mogelijk salaris. Best vreemd toch?
Maar het klopt echt! Deze schijnbare tegenstelling is gelegen
in ons belastingstelsel. Bij een belastbaar inkomen vanaf
e 35.000 ben je over iedere euro die je meer verdient, 49% tot
56% belasting verschuldigd. Dit komt onder andere door de
afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting.
Indien je als directeur-grootaandeelhouder het salaris laag
houdt, kun je meer dividend uitkeren. Over het extra resultaat
in de BV en vervolgens de dividenduitkering ben je effectief
circa 40% aan belasting verschuldigd.
Voor iedere e 10.000 minder salaris kan je dus e 900 e 1.600 netto per jaar besparen. Uiteraard zijn er in de weten regelgeving beperkingen opgelegd die een 'te laag' salaris
niet mogelijk maken. Je moet als directeur-grootaandeelhouder
bijvoorbeeld minimaal e 45.000 als salaris genieten.
Bedraagt je salaris echter meer dan e 45.000 dan kan het
zeker lonen om er nog eens goed naar te kijken.
En wie ook als taalvrijwilliger wil helpen
of als taalvrager het café wil bezoeken
kan even contact opnemen met
Marja Knotters (marja@knotters.nl) of
Marga Smits (margasmits54@outlook.com)

Linda schrijft eerlijk over kanker
Linda Seij krijgt endeldarmkanker.
Ze ondergaat de strijd en overleeft.
Tijdens dit angstaanjagende proces
houdt ze een dagboek bij. Haar boek
'We gaan het zien' is nu uitgebracht.
De verkoopopbrengst komt ten goede
van het KWF. "Ik wil dat het een
succes wordt, zodat er veel geld voor
onderzoek komt."
"De diagnose was duidelijk: een
kwaadaardige tumor aan het einde van
de endeldarm. Nou, dan is het klaar.
Bestraling, chemo een operatie en een
permanent stoma. Ik dacht echt dat ze
het niet tegen mij hadden. Tegen mij?
Hoe kan dat nou?" Direct weet Linda dat
ze - voorlopig - de diagnose met weinig
mensen wil delen. "Ik wilde niet ook nog
de onrust van al die mensen die het niet
kunnen verwerken. Wij konden het al
niet verwerken. Laat staan onze familie,
vrienden, buren..."

Alles op tafel

Linda begint met schrijven. In eerste
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instantie voor zichzelf. Ze schrijft over
wat ze meemaakt. Gaandeweg brengt ze
steeds meer mensen op de hoogte van
haar ziekte. Ze krijgt uit haar omgeving
vragen en opmerkingen waar ze helemaal
niets van begrijpt. "Veel mensen snappen
er geen barst van!" Voor Linda de
bevestiging dat haar dagboek ook
waardevol is voor anderen.
'We gaan het zien', een boek waarvan je
als lezer misschien weg wilt lopen.
Een boek waarin we meekijken in de
kwetsbare wereld van een vrouw met
kanker. Linda beschrijft zonder blad voor
de mond wat ze meemaakt. Over pijn en
schaamte, angsten en emoties.
"Ik heb best even getwijfeld of ik dit
moest doen. Maar als het verhaal een
keer op tafel moet komen, dan moet je
alles vertellen. Ik wil een stem zijn voor
andere mensen. Voor de mensen die het
ook niet makkelijk vinden om over
kanker te praten."

Tompoezen en liefde

Haar liefde Henk speelt een belangrijke
rol in het boek, in Linda's verhaal. Henk
is bij Linda op alle moeilijke momenten.
Hij is haar taxichauffeur en verwent haar
met bloemen, sieraden én tompoezen.
De strijd tegen kanker is niet alleen het
gevecht van de patiënt, stelt ze.
"Het gaat ook om de partner. Henk
kreeg zoveel te verduren en kon niets
doen. Hij stond werkelijk met zijn rug
tegen de muur. Ik kreeg bloemen en
kaarten, en Henk?"
Linda is ontzettend dankbaar dat ze haar
dagboek uit heeft kunnen geven.
"Ik krijg zulke mooie reacties van
mensen. Ik ben dankbaar dat ik zo'n
mooie indruk heb achtergelaten en dat ik
mensen hoop kan geven!"
Op de vraag of haar ziekte ook mooie
dingen heeft gebracht, antwoordt Henk.
"Ik ben nog meer van haar gaan houden.
Op het moment dat iemand waarvan je
zielsveel houdt zo ziet lijden, zo ziet
vechten en zo eenzaam ziet, dan voel je
ineens hoe ongelofelijk belangrijk deze
persoon voor je is. Dan weet je hoeveel
je van iemand houdt."

Bucketlist

Linda ondergaat intensieve
behandelingen. Als een van de eerste
vrouwen ondergaat ze de nieuwe endeldarmkankerbehandeling 'Wait and See'
waarbij het voorkomen van een

Wens je een gratis
second opinion?
Neem dan contact met me
op via cees@planje.nl
of 06-12749721

Projectgroep maakt en
speelt Aadje Piraatje
Juf Nanda Visser, van de
projectgroep voor begaafde
leerlingen van basisschool St. Jozef,
bekende achteraf dat ze een traantje
had moeten wegpinken. Het had
volgens haar alles te maken met de
altijd aanwezige ‘magie van het
theater’. Waarschijnlijk was ze echter
ook geroerd door het feit dat haar
leerlingen de zojuist gespeelde
mini-musical Aadje Piraatje zelf
bedacht hadden en met enorm veel
enthousiasme en spontaniteit op de
planken hadden gebracht.
“Jullie hebben heel hard gewerkt
om van niets iets te maken,”
vertelde de trotse juf.
De projectgroep, die bestaat uit
leerlingen van de groepen 5 t/m 8,
had een paar weken eerder de
complexe opdracht gekregen om een
Sinterklaasvoorstelling te maken voor
de groepen 1 en 2. De enige bagage
die ze hadden gekregen van juf Nanda,
die hoogbegaafdheidsspecialist is, waren
een paar liedjes die verplicht in de
musical moesten worden opgenomen.
Al improviserend is de musical de laatste

weken ontstaan en zelfs toen de juf ziek
was werd er verder gewerkt aan de
voorstelling. Het resultaat mocht er zijn,
want de kleuters genoten vrijdagmorgen
met volle teugen van de avonturen van
de Sint, de pieten, Aadje Piraatje en al
die andere hoofdrolspelers van de
mini-musical.
In de middag werd de voorstelling
nogmaals opgevoerd voor een select,
maar enthousiaste publiek dat bestond
uit ouders en grootouders. Na afloop
werden de kinderen beloond met een
welverdiende staande ovatie.
Vervolgens kregen de kinderen ook alle
gelegenheid om te vertellen over de
projectgroep, die twee dagdelen per
week bijeen komt. Zo zei een van de
leerlingen dat ze heeft geleerd om
niet-helpende gedachten om te buigen
tot helpende gedachten: ‘Nu denk ik
fouten maken mag, want daardoor leer
ik.’ In hun eigen lokaal mochten de
kinderen vervolgens het resultaat laten
zien van de projecten waaraan ze de
afgelopen weken hadden gewerkt, zoals
het ontwerpen van een gezelschapsspel.

door Ellen van Leeuwen

permanent stoma het doel is. Ze gaat
door diepe dalen en er zijn momenten
dat ze het niet meer ziet zitten.
Op dit moment is ze kankervrij en
ontzettend blij dat ze er nog is. Met haar
beperkingen geniet ze van het leven.
"Ik heb geen bucketlist. Ik ben heel blij
met deze dag, met dit gesprek.
De contacten die ik met mensen heb, de
gesprekken, die zijn waardevol.
We weten niet wat de dag van morgen
brengt. We gaan het zien!"
'We gaan het zien' - de titel is ontleed
aan haar behandeling - is voor
15 euro te koop bij The Read Shop
Oudewater. De volledige opbrengst
komt ten goede van het KWF.

Repair Café Oudewater
voorziet in behoefte
Pas sinds een half jaar draait het Repair Café in Oudewater, maar veel mensen
hebben het bijzondere café al weten te vinden. Afgelopen keer zat er een
tweetal mensen ‘in de wacht’ met respectievelijk een schemerlamp met aanraakschakelaar of touchswitch en een platenspeler - ja, ja, er draaien, naast opnieuw,
ook nog steeds uit gewoonte mensen gewoon langspeelplaten op een draaitafel.
En aan de reparatietafel was een viertal
vrijwilligers bezig met een heggenschaar,
een föhn, een bladblazer en een

personenweegschaal. Initiatiefnemer
Wim van Rooyen: “Het is tot nu toe
steeds redelijk druk geweest en we blijken

door Aad Kuiper

veel te kunnen repareren. Ik zelf kan dat
niet hoor. Als ik iets open schroef, krijg
ik het nooit meer in elkaar. De mensen
die hier aan het repareren zijn, zijn stuk
voor stuk veel handiger dan ik.”
En, nadat hij voor koffie en thee voor de
vrijwilligers heeft gezorgd, laat hij nog
weten dat het idee om ook reparaties die
met naald en draad uitgevoerd moesten
worden in het programma op te nemen,
niet bleek te werken: “We hadden wel
mensen die het wilden doen. Er heeft
hier iemand een hele middag met een
naaimachine gezeten, maar er kwam
niemand die hulp nodig had. Wie we
zeker nog wel nodig hebben zijn handige
harry’s, want af en toe moet er iemand
eens even weg op die vierde donderdag
van de maand. En”, voegt hij eraan toe,
“het is altijd gezellig en de meeste
mensen kunnen we blij maken.
Dus vrijwilligers die af en toe komen
helpen hebben een gezellig middag en
helpen ook een ander nog eens.”
In december is het Repair Café niet
open, maar het volgend jaar, te
beginnen in januari 2020, weer op
iedere vierde donderdag van de
maand. In het Cultuurhuis staan ze
weer voor u klaar met helpende
handen, de mensen van het Repair
Café Oudewater. Voor contact met
Wim van Rooijen, tel. 0348-562563.
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Enerverend schoolschaaktoernooi Kijk Uit
Woensdag 27 november was het de
22e keer dat het jaarlijkse schoolschaaktoernooi werd gehouden.
Traditiegetrouw georganiseerd door
schaakvereniging Kijk Uit en
gespeeld in het Cultuurhuis.
Er hadden zich maar liefst veertig
leerlingen van de basisscholen uit
Oudewater aangemeld. Om kwart voor
twee gingen we onder luid rumoer en
vol enthousiasme van start.
De deelnemers moesten namelijk nog
even wennen aan de wedstrijdklok, de
spelregels en de hele entourage.
Sommige spelers dachten dat je flink
hard op de klok moest slaan en hoe
sneller je zette hoe meer kans je had op
winst. Maar dit waren slechts ‘start
problemen’. Langzamerhand raakte
iedereen gewend aan de sfeer, de
spelregels en de volle publieke tribune.
Er werd muisstil en zeer serieus
gespeeld. Het ‘mat’ zetten van de
tegenstander bleek erg lastig en vaak
besliste de klok dan wie er gewonnen
had, of de arbiter greep in om het
eindeloos ‘schaak’ zetten af te breken.
En een enkele keer eindigde een partij
in ‘pat’ terwijl een speler een enorme
overmacht had. Wat dit nou toch weer
was, bleek lastig uit te leggen. Als de
arbiter uitlegde dat de partij in ‘remise’
was geëindigd was het nog niet duidelijk.
‘Gelijkspel’ werd beter begrepen.
Er werd gespeeld volgens het Zwitsers
systeem. Hierbij spelen de winnaars van
elke ronde in de volgende ronde tegen
elkaar. Er werden zeven rondes gespeeld

en door het Zwitsers systeem speelden
in de laatste ronden de spelers van
ongeveer gelijke sterkte tegen elkaar.
Dat het daardoor erg spannend werd laat
zich raden. Erg leuk was de ‘overall’
winnaar: Danique Scheffers. Het gebeurt
zelden dat een meisje de meeste punten
haalt: 6 van de 7, maar Danique
presteerde dit al voor het tweede jaar,
heel bijzonder. De tweede plaats bij de
meisjes was voor Jet de Wit, die vorig
jaar nog derde werd. Estelle Scheffers
behaalde de derde plaats bij de meisjes.
Bij de jongens hadden we ook een

bijzondere uitslag. Op de derde plaats
eindigde Davy Verwoerd, maar Job
Severs en Charles Verdel behaalden
exact dezelfde score, waardoor ze de
bekers voor de 1e en 2e plaats bij
toerbeurt thuis zullen moeten showen.
Een aardig detail: in de top 11 van de
rangschikking was elke school met
minstens twee leerlingen vertegenwoordigd en ging er niemand met ‘0
punten’ naar huis. Het was weer een
erg gezellig en enerverend toernooi wat
in februari een vervolg krijgt in de vorm
van een toernooi met scholenteams.

vervolg van de voorpagina

De Twee Provinciëntocht
en Negen Dorpentocht

Vlisterstroom kijkt reikhalzend
naar Sinterklaas uit

Juf Anita met de kleuters va n het Kringgesprek.
Nog twee nachtjes slapen en dan is
het zover. Sinterklaasfeest op school
en voor veel kinderen het gezellige
avondje thuis.
Met veel plezier kijken de kinderen terug
op de intocht van Sint in Haastrecht.
Hoe hij met de stoomboot met zijn
Pieten aankwam aan het Jaagpad en
verwelkomd werd door burgemeester
Roel Cazemier. En nu gaat het heerlijke
avondje komen. Met allerlei lekkernijen
als pepernoten, kruidnootjes, schuimpjes,
marsepein, borstplaat, chocoladeletters
en boterletter. Hmmm…..dat is genieten.
En welke surprises heeft Piet in de zak.
De kinderen van obs. Vlisterstroom in
Haastrecht hebben er zin in. De kleuters
hebben uitgebreid over de intocht van
Sint gesproken, de wat grotere kinderen
hebben tekeningen van Sint en Piet en
gedichtjes gemaakt. Veel leesplezier en
De IJsselbode wenst alle lezers een
gezellig en fijn Sinterklaasfeest toe.

Kringgesprek groep 1/2
obs Vlisterstroom

Zaterdag 16 november was een
spannende dag voor veel kleuters ...
immers de Sint zou in Haastrecht
aankomen! Juf Anita had een
kringgesprek over hoe de kleuters
dat beleefd hebben.
Aleyna: We hoorden een toeter maar
dat was de muziek. Sinterklaas kapoentje
speelden ze.
Alle kleuters in de kring beginnen
spontaan het liedje te zingen!
Aleyna: Nee, het was met trippel,
trappel. Iemand drukte op een toeter,
maar het was niet de stoomboot
maar de muziek.
Yente: Ik ging naar het park, toen
gingen er mensen op stoelen kunstjes
maken, oh nee het was er maar eentje.
Een mens.
Rifka: Ik heb Sinterklaas gezien op het
podium. Ik ging een cadeautje vragen,
een tennisding met een klein balletje en
een handvat. Ik ging naar de Pieten disco
met Lola. We gingen dansen met Piet.
Lola: Ja, we gingen dansen met Piet.
Rifka: En ik zag een Piet die naar
de wc was.

Lola: Vanavond hoorde ik een hele
harde bonk bij ons. Van de Piet, denk ik.
Heel grappig. Ik ging kijken bij Sint bij
Sylvain, daar zag ik Sint met zijn mijter.
Op het podium ging ik met mama, want
ik vond het nog een beetje spannend.
Jurre: Ik ging naar het dorp bij de brug.
Ik zag Siem. Hij kwam met de boot.
Ik had een tekening voor Sinterklaas.
Toen hadden we schoen gezet en ik had
een grote Sint en een munt. Roan had
een vogelhuisje en een kleine Sint.
Mama deed de chocolade in een ijsbakje,
kan ik steeds een stukje eten. Ik heb
extra rails aan Sint gevraagd voor mijn
lego citystad trein.
Emma: Ik heb dat gekregen van
Sinterklaas bij het schoen zetten thuis.
(een knuffel gans die ze om haar arm kan
doen) Ik zag Sinterklaas met de
stoomboot toen ik bij de brug stond.
Ik was met mama alleen, Liam was niet
zo lekker.
Eline: Ik ging met mama, papa en
Marijn naar de brug lopen. Op het
podium kreeg ik een spelletje van de
Pieten. En in mijn schoen een Sint
stoomboot en een mandarijntje.
Sophie: Ik ging wachten toen zag ik
Sinterklaas met de boot. Toen gingen ze
pepernoten zakjes gooien. Ik kreeg
4 zakjes, wat ik niet ging vertellen.
Anthony kreeg er 2. Ik gaf er een aan
Anthony en toen hadden we er allebei 3.

Deze week
in Concordia
Zondag 8 december om 15.00 uur

Live op zondag: The Murphy Jets

Een muzikale reis door de tijd, vanaf de
jaren 60 tot de vroege jaren 70, zo is dit
optreden van The Murphy Jets kort en
krachtig samen te vatten. Een origineel
Goud van Oud-repertoire, dat door
(inmiddels) oud, maar ook door jong zeer
gewaardeerd wordt. Goud van Oud:
jarenlange ervaring, veel afwisseling en
100% inzet garanderen een sfeervolle
dansmiddag in Grand Café Concordia.

door Cees Reichard

In mijn schoentje lag een Pokemon
knuffel. (Sophie laat hem zien aan de
kinderen in de kring).
Siem: We gingen bij opa en oma schoen
zetten met appels en peren erin voor de
pieten. Er zat een Sinterklaas van
chocolade in en een grote munt.
De Pieten hadden het kleed op tafel
gedaan en gingen met de toet toet trein
spelen. Wel zachtjes want oma heeft een
gebroken been.
Demi: Ik zag Sinterklaas in Gouda op de
stoomboot. Piet deed een cadeautje in
mijn schoen. Er zaten nieuwe ski’s in.
Piet gaf een high five aan mij en stopte
kruidnootjes in mijn jaszak. Hij wilde een
spelletje met mij doen en liep achter mij
aan.
Fem: Ik was naar de Sint geweest bij de
brug. Ik zag de Sint op de stoomboot
met heel veel Pieten. Ik zag een Piet die
uitgleed op de boot. Hij viel op zijn neus.
Ik zag Mila, mijn vriendinnetje, bij het
podium. Ik durfde niet want Sint had zijn
leesbril op. Ik vond het zo spannend.
De Pieten disco was niet meer open, ik
mocht niet van mijn moeder.
Arif: Ik heb Sinterklaas gezien. Toen gaf
Piet mij pepernoten. Toen ging ik spelen
in mijn huis.
Bauke: Bij Hanna en Zoë ging ik
chocolademelk drinken. Ik zag Sinterklaas
op het dorp met papa. Oh ja, ook oma
en Hidde waren er. Mama moest wat
doen. Sinterklaas stond op de boot.
Ik kreeg een zak met een S erop.
In mijn schoen zat die zak met de Sint
erop, de zak was leeg.

Tijdens de Twee Provinciëntochten en de
Negen Dorpentocht is het altijd een
enorme drukte in de ijsclubtent. Het is
een komen en gaan van schaatsers die
komen stempelen. Velen blijven ook nog
om wat te drinken. Soms was het zo
druk dat er buiten en in de hooiberg een
extra koek-en-zopie ingericht werd.
Voor de clubkas zijn deze tochten een
geweldige bron van inkomsten.
Voor één van de tochten had destijds ene
Willem van Buren zich ingeschreven.
Men had niet in de gaten dat het onze
huidige koning Willem-Alexander was.
Niemand van het bestuur had hem
herkend. Wel had één van de schaatsers
de toenmalige kroonprins in de ijsclubtent
opgemerkt.

Veldijsbaan

Sinds kort heeft de ijsclub op het terrein
van Arjan en Hennie van Diemen voor
de kinderen een veldijsbaan. Deze is al

De zilveren
schaatser
Afgelopen vrijdag werd Theo
Klarenbeek tijdens de algemene ledenvergadering voor zijn 50-jarig bestuurslidschap in het zonnetje gezet. Hij werd
benoemd tot erelid van de IJsclub
De Vlist en zijn vrouw Mien werd lid
van verdienste. Ook mocht hij ‘de
zilveren schaatser’ in ontvangst nemen.
Een beeldje gemaakt door Agaath
Flipse. Hij was er zeer vereerd mee.

twee seizoenen kort open geweest,
waarvan de eerste keer in barre kou en
een snerpende wind. Dat was afzien.
Tot slot vertelt Theo dat het met IJsclub
De Vlist heel goed gaat. Hij vindt dat de
samenwerking met de familie Van Diemen
en binnen het bestuur uitstekend is.
Theo: “Ik hoop nog een paar jaar door
te gaan om mijn 50-jarig voorzitterschap
te kunnen vieren.”

Pieten helpen in de winkel
Door de grote Sinterklaasdrukte op zaterdag kreeg de Echte bakker aan de Grote
Haven in Haastrecht hulp van twee Pieten. Ze hadden voor deze gelegenheid hun
mooiste Pietenpak aangedaan. Zeer behendig hielpen ze de klanten bij hun aankoop
van brood, banket, suikergoed, marsepein, speculaas en boterletter. Het ging ze goed
af. Zijn ze dit werk soms in Spanje gewend? Alles verliep vlot en er was een gezellige
sfeer in de zaak.

Sinterklaasgedichten

Sinterklaas en piet lopen op het dak,
met een heel grote zak.
Ozosnel is ook weer mee
en daarom zingen we: “Jeeh, jeeh, jeeh.”
Ze komen op bezoek in de klas,
maar de pieten hebben geen jas.
Ik geef hen een sjaal,
ze zijn zo blij, ze maken
ontzettend veel kabaal.
Lynn Verwoerd (groep 6)
Sint zegt: “Het is fijn om weer
in het land te zijn.
Altijd een leuke tijd,
met veel gezelligheid.
Ozosnel vindt het niet zo fijn
omdat hij koudwatervrees heeft,
maar wel weer leuke avonturen beleeft.
Hij loopt door waterplassen
En laat zich graag wassen.
Maar snap je het dan niet?
Wie is er bang? Paardenpiet!
Van Fieke en Cato
krijgt de Sint een mooi cadeau.
		
Fieke Laméris en
Cato Holleman (groep 5)
Medio jaren 60 begon de beatgroep The
Murphy Jets de omgeving van De Bilt
onveilig te maken. In eerste instantie vrij
terughoudend, later echter heel uitbundig
in felgekleurde popartkledij en overal

Rotje in brievenbus terwijl
De IJsselbode gelezen wordt
Terwijl de bewoonster aan de Klaver in
Haastrecht vorige week dinsdag
De IJsselbode zat te lezen, hoorde zij de
brievenbus gaan. Zij dacht dat de
volgende krant kwam, maar ze hoorde
geknetter en een knal. ‘Dit is vuurwerk’,
dacht zij. En inderdaad was dit helaas
het geval. Ze schrok zich wezenloos.
Het afgeschoten babyrotje had voor een
hoop ellende kunnen zorgen. Vooral als
daar een krant had gelegen. Deze had
door de vuurspetters gemakkelijk vlam
kunnen vatten met alle gevolgen van
dien. Er was veel roet en de schade is
beperkt gebleven tot de voordeur en op
de vloer.
De politie was spoedig aanwezig en
heeft een rapport van vandalisme
opgemaakt.
De bewoonster hoopt dat de lezers die

opduikend met een grote aanhang.
Ze stonden in het voorprogramma van
de Engelse groep Status Quo, die toen
net begon door te breken met de hit
‘Pictures of Matchstick Man’.
Ook in dancing Paradiso van Toni Boltini
in Soesterberg waren The Murphy Jets
zeer in trek, samen met The Golden
Earrings, The Motions en Tee Set.
De band toerde door Duitsland en Italië
en beleefde van 1970 tot en met 1973
nog gouden tijden met contracten in de
luxere dancings als Jay-Jay en Pax in
Amersfoort en Pam-Pam in
Scheveningen.
Ook nu weer wordt samengewerkt met
de groten uit het vak, in programma’s

door Cees Reichard

dit vuurwerkincident lezen hun kinderen
er op willen wijzen dat dit gedrag niet
kan en ongeoorloofd is. Er kan
gemakkelijk brand ontstaan en het is
niet de eerste keer dat een huis door
deze ondoordachtzaamheid afgebrand is.
Om herhaling te voorkomen heeft de
bewoonster inmiddels maatregelen
getroffen.

met The Searchers, The Fortunes,
The Tremeloes, Herman’s Hermits,
Dozy Beaky Mick & Tich,
Chris Andrews, Wayne Fontana & The
Mindbenders, Four Tops en The Platters.
Maar ook met vaderlandse sterren als
Johnny Lion & The Jumping Jewels,
The Buffoons en Albert West.
Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl, te koop in
Grand Café Concordia op werkdagen
vanaf 17.00 uur en voor de
voorstelling aan de kassa indien de
voorstelling nog niet is uitverkocht
(check hiervoor de website).
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Raadsvergadering 9 december 2019
De gemeenteraad vergadert op maandag 9 december
2019, aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het
Huis van Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort.
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Afscheid raadslid mevrouw J.E. de Wit
Toelating raadslid de heer C.A.J. Breedveld
Toelating forumlid mevrouw A.J. Elsendoorn-Sieben
Benoeming wethouder mevrouw Y. Koster-Dreese
Benoeming voorzitter forum Samenleving

Bespreekstukken
8. Sluiting Bloesem- en Vlinderhof
9. Ontwerp kadernota 2021 ODRU
10. Belastingverordeningen 2020 Montfoort
11. Aanpak zelfwerkzaamheid (sport)voorzieningen
n.a.v. initiatiefvoorstel Rekenkameronderzoek
12. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
13. Jongerenlintje

Hamerstukken
14. Afvalvrije school
15. Begrotingswijziging 2019 en 2020 GR
Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
16. Begrotingssubsidie 2020 De Thuisbasis
17. Verzoek zienswijze ontwerpbegrotingswijziging
2019-2 GGDrU
Overige punten
18. Vaststellen besluitenlijsten van de
openbare raadsvergaderingen van
28 oktober en 4 november 2019
19. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
20. Behandeling ingediende vragen
(artikel 39 Reglement van orde)
21. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl >
College en raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via www.channel.
royalcast.com/Montfoort en door Radio Stad Montfoort.

Opstellen cultuurhistorische
waardenkaart van start gegaan

Zwerfafval opruimen loont!

Op dinsdag 26 november is de eerste stap gezet in
het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart
voor de gemeente Montfoort.
Op die dag zijn de projectgroep en de vertegenwoordigers van de cultuurhistorische verenigingen
bijeengekomen en is het startsein gegeven voor het
ontwikkelen van de kaart.
Bureau SB4 gaat de komende maanden voor de
gemeente aan de slag. Veldwerk en bewonersavonden
zijn daarbij een onderdeel. Streven is de kaart begin
september 2020 gereed te hebben.

Waardecheque voor Howiblo, Timotheus, Heeswijkschool en Prins Clausschool
Het opruimen van zwerfafval loont, letterlijk en ﬁguurlijk,
voor de leerlingen van vier basisscholen in de gemeente
Montfoort. Een jaar lang hielden de leerlingen van
De Howiblo, de Timotheus, De Heeswijk en de Prins
Clausschool het schoolplein en de buurt rond de school
zwerfafvalvrij.
Zwerfvuilambassadeur Sylvia Benschop reikte op
28 november (mede namens de gemeente) aan elke
school een cheque ter waarde van € 100,- uit.
Alle vier de scholen gaan volgend jaar weer door met het
project. De scholen in Montfoort en Linschoten die nog
niet meedoen, worden van harte uitgenodigd om aan te
sluiten. Want jong geleerd is oud gedaan.

Waarom deze kaart?

Aanleiding is de wettelijke verplichting per 1 januari 2012
om bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te
houden met de cultuurhistorische waarden.
Daartoe heeft de gemeenteraad halverwege 2019
ingestemd met het opstellen van de zogenaamde
cultuurhistorische waardenkaart.
Los van deze wettelijke verplichting heeft de kaart ook
andere doelen:
• Het beschrijft en waardeert belangrijke
cultuurhistorische waarden in de gemeente.
• Aan de hand van de kaart kunnen initiatiefnemers van
ruimtelijke plannen, met als doel de ontwikkeling van
die plannen, rekening houden met de cultuurhistorie.
• Het is een toetsingskader voor ruimtelijke plannen
overeenkomstig de wetgeving.

Wat houdt het adoptieproject in?

Een of meerdere groepen (1 tot en met 8) houden het
schoolplein en een deel van de schoolomgeving schoon.
De scholen bepalen zelf hoe vaak ze schoonmaken en
hoe ze het organiseren.
Het initiatief Zwerfvuilambassadeurs en het Platform
Duurzaam Montfoort zorgen voor ondersteunende
materialen als grijpers, vuilniszakringen en handschoenen.
Daarnaast biedt de gemeente, in samenwerking met
team Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie van de
Omgevingsdienst regio Utrecht, het lespakket
‘Zwervend afval’ aan. Wanneer de school het
adoptiegebied het hele schooljaar schoon heeft
gehouden, ontvangt zij een cheque ter waarde van
€ 100,-. Dit is naar eigen inzicht te besteden.

Waarom

De gemeente Montfoort werkt aan een schone
gemeente. Zij kan dit echter niet alleen. Daarom betrekt
de gemeente hierbij zoveel mogelijk inwoners en partijen,
zoals de scholen. Samen houden we Montfoort schoon.

Afvalkalender december 2019

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

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

Niet alleen Rijksmonumenten en gemeentelijke
monumenten, maar ook karakteristieke bomenlanen,
dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode
krijgen een plaats op een kaart.
Vanaf de opengestelde wegen en paden (openbare
wegen en eigen wegen) worden de gebouwen en
historische landschapselementen geïnventariseerd en
gefotografeerd door het bureau SB4.
Het project wordt ondersteund door de provincie Utrecht.
Alle bijzondere elementen worden opgetekend in de
digitale kaart en van een waardering voorzien.

Veldwerk

De komende maanden worden in onze gemeente
inventarisaties gedaan voor het opstellen van een
cultuurhistorische waardenkaart. De monumentale en
historische kenmerkende elementen in ons landschap
worden opgezocht en vastgelegd. Bestaande informatie
van de landelijke overheid en de provincie Utrecht
worden meegenomen. Historische verenigingen,
monumentencommissies, cultuurorganisaties en
gebiedskenners leveren (naar verwachting) een bijdrage.

Bewonersavonden

Wie kent Montfoort en Linschoten beter dan de eigen
inwoners? Om die kennis op te halen, worden er
bewonersavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden
kunnen bewoners en andere belangstellenden kennis
nemen van de digitale kaarten en aanvullende informatie
verstrekken. Gemeente zal hierover via de gemeentelijke
kanalen informeren.

Meedenken

Wilt u meedenken of een rol spelen in het opstellen van
de cultuurhistorische waardenkaart?
Laat dat weten door contact op te nemen met mevrouw
Hennie van den Burg-Boeien, tel. 0348-476400
of h.vd.burg@montfoort.nl.
Of bezoek één van de bewonersavonden in 2020.
Hierover worden inwoners via de gemeentepagina in de
krant en social media geïnformeerd.

vervolg op pagina 11
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ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER
Gratis studiebegeleiding computerondersteuning en mannentaalgroep
St. Wegwijs Montfoort-Linschoten
DoeMeeHuis Montfoort
19:00 - 20:00
Di 3
NSA Spaans voor de groepen 3, 4 en 5
Buurtsportcoach - G. van Damstraat 83-C
15:15 - 16:15
Wo 4, 11 Digi-cafe
18 en 25 SWOM - Kasteelplein 7
10:00 - 12:00
Do 12
Aanschuifdiner in Montfoort
SWOM - Antoniushof 1
18:00 - 21:00
Do 12
Ditrich Bonhoeffer
‘t Kruispunt- Nieuwe zandweg 16
20:15 - 21:30
Za 14
Linschoter Quiz
Vereniging Oud-Linschoten
Laan van Rapijnen 36A
10:00 - 12:00
Ma 16
Aanschuifdiner in Linschoten
SWOM - Cultuurhuis de Brede Vaart
18:00 - 21:00
Wo 18
Introductietrainingen athletic skills model
Buurtsportcoach - Jacob Barneveldstraat 24
13:00 - 15:30
Wo 18
WegWijs leer- en spelmiddag
St. WegWijs Montfoort-Linschoten
KBS de Howiblo
14:00 - 16:00
Za 21
Kinderbingo
Buurtvereniging het Wispelhuis
Willeskop Nieuweweg 2
14:00 - 17:00
Za 21
Herdertjestocht Montfoort
Werkgroep Oecumene Montfoort
18:00 - 19:50
Za 21
Winter aan de Zandweg
‘t Kruispunt- Nieuwe zandweg 16
19:00 - 22:00
Za 21
Bingo
Buurtvereniging het Wispelhuis
Willeskop Nieuweweg 2
20:00 - 22:30
Ma 2, 9
en 16

Aftrap sport- en preventieakkoord Montfoort
Wat een energieke avond was dat zeg, 21 november
in de ontmoetingsruimte van het Huis van Montfoort!
Daar was een aftrapbijeenkomst voor het lokale
sport- en preventieakkoord in onze gemeente.
Doel hiervan is om mensen te stimuleren (meer) te
gaan bewegen.
Onder leiding van sportformateur Kasper Doesborgh
kregen de spelers (supporters staan namelijk aan de
zijlijn) te horen waar het lokale sportakkoord over gaat.
Daarnaast inventariseerde Doesborgh wat er we allemaal
al te doen is in de gemeente op het gebied van sporten,
bewegen en op leefstijlthema’s.

Getuigenoproep
politie Montfoort
Maandag 11 november 2019 omstreeks 14.20 uur
heeft er een mishandeling plaats gevonden bij de
bushalte Kasteelplein te Montfoort. Een omstander
zou hierbij ingegrepen hebben.
De politie Montfoort is op zoek naar deze omstander of
eventueel andere getuigen. Kunt u de politie helpen,
neem dan contact op met de politie via 0900-8844.
Mocht u liever anoniem informatie willen geven,
dan kan dat via meld misdaad anoniem 0800-7000.

Grof tuinafval
aanbieden?

Geef het tot uiterlijk 4 december door
aan de gemeente!

De komende maanden gaan Doesborgh en de
enthousiaste groep spelers het akkoord verder invullen:
concreet worden en bepalen waar de komende jaren
mee aan de slag wordt gegaan.

Deze avond gemist?

Neem dan vooral nog even contact met Kasper Doesborgh
op, want aanhaken kan gewoon nog:
kasper@kansasports.nl of bel 06 4833 4300.
Samen voor een sterk lokaal akkoord
in de Gemeente Montfoort!

Inloopavond
bestemmingsplan
Liefhoven
Voor het gebied aan de Liefhovendijk heeft de gemeente
Montfoort een nieuw voorontwerp- bestemmingsplan
opgesteld. Het bestemmingsplan ‘Liefhoven’ voorziet in
een planologische regeling voor de percelen gelegen
tussen de M.A. Reinaldaweg (N204) en de Liefhovendijk.
Dit perceel wordt in de Dorpsvisie Linschoten 2030
aangeduid als het Land van Cromwijk.
Op 17 december organiseren we een
inloopbijeenkomst over het voorontwerp
bestemmingsplan. U bent welkom tussen 19:00 en
21:00 in het Wapen van Linschoten (Dorpstraat 34).
Tijdens de avond zijn medewerkers van de gemeente,
het adviesbureau wat het voorontwerp bestemmingsplan
heeft opgesteld en de omgevingsdienst aanwezig om u
meer te vertellen over het voorontwerp bestemmingsplan.
Wij zien u graag op 17 december
in het Wapen van Linschoten.

Vooraf aanmelden.

Donderdag 5 december wordt er weer grof
tuinafval opgehaald. Als u grof tuinafval aan huis
wilt laten ophalen, dan is vooraf aanmelden
noodzakelijk.
Dit kan via de website www.montfoort.nl
of telefonisch via 0348-476400.

Wat is grof tuinafval

Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de
gft-container.
Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval opgehaald
door onze eigen gemeentelijke dienst.
Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender
(https://afvalkalender.cyclusnv.nl/)

Voorwaarden

Woensdag 1 januari
New Year’s Party
in Zalencentrum St. Joseph
01:00 - 06:00

@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

Verkeer binnenstad Montfoort
Kijk, denk en doe mee!
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 https://montfoort.buurbook.nl

BUURBook

Om ervoor te zorgen dat alle inwoners, ondernemers en
organisaties van Montfoort mee kunnen doen is er een

De gemeente rijdt langs met één wagen met een
grijper. Voor een efficiënte route die in één dag kan
worden gereden, is het volgende erg belangrijk:
• Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats.
• Zet uw grof tuinafval in het buitengebied
langs de kant van de weg.
• Bundel uw grof tuinafval in bossen
van maximaal 1,50 m lang.
• Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4 m3
• Zet uw tuinafval voor 07.30 uur ‘s ochtends klaar.
Dit mag niet bij grof tuinafval:
• schuttingen en bielzen
• aarde en zand
• grond, zand en graszoden
• tuinmeubilair
• tegels en stenen
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internetplatform ingericht.
BUURbook is een onafhankelijk,
sociaal internetplatform om
informatie en ideeën te delen.
Op https://montfoort.buurbook.nl
kunnen bewoners, ondernemers
en organisaties ideeën plaatsen
en reageren op berichten.
Aanmelden kan 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.

Startbijeenkomst
10 december 2019

De startbijeenkomst
vindt plaats op
dinsdag 10 december 2019 vanaf 19.00 uur
in Zalencentrum St. Joseph.
Wilt u bij de avond aanwezig zijn?
Meldt u dan vóór 6 december aan door een mail te sturen
naar binnenstad@montfoort.nl. o.v.v.
‘participatiebijeenkomst verkeer binnenstad’.
Het participatietraject loopt tot half 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen?
Stel uw vraag op https://Montfoort.BUURbook.nl.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente Montfoort
via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl.

vervolg op pagina 12
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Openbare bekendmakingen
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
woensdag 3 december 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.
De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op woensdag 11 december 2019
in het stadhuis van Montfoort.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 22-11-2019
Z/19/154963
Hoogstraat 36 in Montfoort
Het aanlichten van het stadwapen.
• 24-11-2019
Z/19/154976
Jacob Barneveldstraat 3
in Linschoten
Het realiseren van een uitrit.

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

Besluit buiten behandeling laten
aanvraag
• 25-11-2019
Z/19/151429
Van Rietlaan 3 in Linschoten
Uitbreiden van een bedrijfshal met
een overkapping.
Verleende omgevingsvergunning
• 26-11-2019
Z/19/153875
Johan de Ridderlaan 1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 1g, 1h, 1k en 1m in Montfoort
Het bouwen van negen woningen.
• 26-11-2019
Z/19/146501
Mastwijkerdijk 3 in Montfoort
Legaliseren van een paddock.
• 26-11-2019
Z/19/146497
Mastwijkerdijk 3 in Montfoort
Legalisatie van een paardenbak
in een natuurlijke omgeving.
• 26-11-2019
Z/19/146779
Mastwijkerdijk 3 in Montfoort
Het plaatsen van zes lichtmasten
ten behoeve van een paardenbak.
• 28-11-2019
Z/19/148062
Keizerstraat 31 in Montfoort
Opsplitsen van de winkel
in een appartement en winkel.

• 27-11-2019
Z/19/149797
Watermuntplein 26 in Montfoort
Het bouwen van een dakopbouw.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen hebben
verleend voor:
Incidentele festiviteiten
- VV Linschoten,
zaterdag 13 juni 2020, Linschoten,
verzonden 25 november 2019
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u
naast dit bezwaarschrift ook een
verzoek om voorlopige voorziening

indienen bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 3 december 2019
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

POLITIE

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

MILIEU

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

STORING

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

GEMEENTEWERF

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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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OPEN OCHTEND HOSPICE WOERDEN

Op zaterdag 7 december is er van 10.00 tot 12.00 uur een open ochtend bij hospice
De Mantelmeeuw, Meeuwenlaan 14 te Woerden. Iedereen die belangstelling heeft voor het
vrijwilligerswerk in het hospice en/of bij terminaal zieke mensen in de thuissituatie, of die
zich wil laten informeren over de zorgmogelijkheden is van harte welkom op deze ochtend.
Aanmelden is niet nodig. Meer info zie www.demantelmeeuw.nl

Gegarandeerd een Witte kerst in
Montfoort
Een witte kerst is de laatste decennia een zeldzaamheid in Nederland. Behalve in
Montfoort. Daar vieren meer dan 1500 bezoekers van jong tot oud in het weekend van
13 december voor de 5e achtereenvolgende keer een witte kerstfeest in het Sint-Joseph.
Het begon allemaal in 2015 als een idee om het 25-jarige jubileum
van het Bloklandfeest (Spruitenfeest) wat extra feestelijk te maken.
“Met het Bloklandfeest sloten we al 25 jaar met vrienden en
bekenden de zomer af en dus leek het ons een goed idee om ook
het kalenderjaar feestelijk met elkaar af te sluiten.” Aldus Adje
Spruit van het Bloklandfeest. De 1e editie van ‘Het Witte Kerstfeest’
was met 600 gasten gekleed in het wit of kerstoutfit een doorslaand
succes.

13 DECEMBER

White-Xmas

Op zaterdag 30 november en zondag 1
december werd het 33e Frans Odijk Toernooi
georganiseerd in Wijk bij Duurstede.
Op zaterdag namen twee judoka’s van Proost
Sport uit Oudewater deel in de -12 categorie.
Voor Boris Hendriks pakte dit wederom goed uit,
hij veroverde de derde plaats in zijn poule door
twee winst en twee verlies partijen. Marvin de
Goederen heeft hard gestreden maar het leverde
hem helaas geen podiumplaats op.
Op de zondag kwamen acht judoka’s op de
tatami. In het tweede blok was het de beurt aan
Amber Mulder, Sjors Hendriks en Ivar van
Blijderveen. Amber had er zin in en won al haar
partijen vroegtijdig met ippon. Ze werd dus ook

kampioen in haar poule. Voor Sjors en Ivar was
het zwaar dit keer, geen podium plaats. In de
derde ronde was het de beurt aan de dames -18,
Senna Groothedde wist maar een partij te
winnen in een poule van vijf judoka’s en werd
vierde.
In de vierde ronde was het de beurt aan de heren
-18, Lars Groenewegen, Hidde van Dam, Lester
Bouman en Job Six. Lars was de enige die in zijn
poule twee wedstrijden wist te winnen en werd
hiermee knap derde. Ook moest hij het
opnemen tegen clubgenoot Job. De winst ging
naar Lars. Lester, Hidde en Job hebben wel hard
geknokt maar wisten de partijen niet naar zich
toe te trekken.

BARRY FEST DJ BOLLE HARRY
DJ LOU DJ TSJILLY
21:00 - 00:30 | 13+
online €6 | door €8
Designed by Lieven Simons

Na afloop ontstond het plan om voortaan in dat weekend voor de
middelbare scholieren een kerstdisco te organiseren. “Met name de
13-16 jarigen zijn veel met muziek en dansen bezig maar voor
horeca ondernemers is het economisch totaal niet interessant om
voor deze jongeren iets te organiseren. We laten nu al het geluid en
licht één dag eerder komen waardoor de middelbare scholieren uit
Montfoort, Oudewater en directe omgeving ook lekker met elkaar
kunnen uitgaan. Ook bijvoorbeeld Rabobank Utrechtse Waarden
vindt het belangrijk dat er (alcoholvrije) disco’s worden
georganiseerd voor deze groep. Dankzij hun steun kunnen we de
entree laag houden maar hebben we met DJ Barry Fest wel één van
de beste Nederlandse feest DJ’s op de line up staan. Ook zijn we er
trots op dat DJ Bolle Harry even achter de draaitafel in de Soos
plaatsneemt om de tieners die nog te jong zijn om in zijn café te
komen alvast kennis te laten maken met de Bolle Harry’s playlist.”

Succesvol weekend
judoka’s Proost Sport

Dresscode: WHITE & CHRISTMAS

Montfoort
Sint-Joseph

www.w hite-xmas . n l

Rectificatie advertentie Bloesemhof

Kerstbal

Voor de groepen 5 tot en met 8 van de basisschool is er eerder op de avond van 18.30 tot 20.30
uur ‘het Witte Kerstbal’. Voor de disco’s van de basis- en middelbare scholieren op de vrijdag 13
december zijn kaartjes te verkrijgen aan de deur of via www.montfoorttickets.nl.

Het Witte Kerstfeest

Het Witte Kerstfeest van zaterdag is in
principe een besloten feest van het
Bloklandfeest. Adje legt uit: “Het is prachtig
om met de mensen uit Montfoort, Oudewater
en omstreken die je vroeger vaak tegenkwam
bij het uitgaan weer bij te kletsen en ouderwets
de dansvloer te vullen. Met het versturen van
uitnodigingen aan onze gastenlijst willen we
zeker geen mensen buitensluiten die ook
zouden willen komen. Het is hartstikke leuk
als de ouders die we nu vaak vluchtig gedag
zeggen op het schoolplein of de sportclub zich
ook via www.wittekerstfeest.nl aanmelden
om zo gezellig met elkaar het jaar uit te dansen. Even een avondje lekker gek doen, voordat we
allemaal weer opgedoft en stil moeten zitten aan de kerstdis”, aldus een enthousiaste Adje.

In de advertentie waarin we als gezamenlijke partijen CDA, ChristenUnie,
SGP en Lokaal Montfoort, ons sterk maakten voor het behoud van
de Bloesemhof en de Vlinderhof is ten onrechte de suggestie gewekt
dat de SWOM-organisatie enige invloed uit zou kunnen oefenen op het
voortbestaan van c.q. de plaatsing van cliënten in die instellingen.
SWOM is een onafhankelijke organisatie die niet verwijst naar een
instelling. Het is de keuze van de cliënten zelf.
Wij willen de teksten over SWOM dan ook als niet geplaatst beschouwen.
Onze oprechte verontschuldigingen hiervoor.

CDA, ChristenUnie, SGP en Lokaal Montfoort.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Jonge Montfoortenaar speelt mee
in NPO-serie ‘Dit zijn wij’

door Sjoukje Dijkstra

Amsterdam bracht voor draaidagen.
“Meestal waren die in het weekend.
Maar een keer gebeurde het onder
schooltijd. Dat vond hij wel jammer”,
zegt ze. “Hij had wel vaker onder
schooltijd gewild. Je zit dan vast aan hele
strenge regels, want het kan natuurlijk
niet zomaar. Gelukkig vonden ze het
geen probleem, en kon het goed
geregeld worden.”

PAGINA 13

Bonhoeffer in muziek
Donderdag 12 december verzorgt
Ds. Erick Versloot een avond over de
liederen, gedichten en brieven van de
bekende Duitse theoloog en verzetsstrijder Ditrich Bonhoeffer.
Bonhoeffer was een van de belangrijke
mensen in de Bekennende Kirche; een
beweging, die zich kritisch opstelde
tegen de nazi’s. Zijn laatste levensjaar
heeft hij grotendeels in de gevangenis
doorgebracht. Daar heeft hij enkele
inspirerende liederen geschreven,

bekend is het lied ‘Door goede machten
trouw en stil omgeven’.
We luisteren naar muziek, naar het
verhaal van zijn leven en gaan samen
bekende en nieuwe liederen zingen.
De avond vindt plaats in ‘t Kruispunt
aan de Nieuwe Zandweg 16 in
Linschoten en begint om 20.30 uur.
Om 21.30 uur napraten onder het
genot van een hapje en een drankje.
De toegang is gratis.

Verdrinkingsscene

Thomas van Gent uit Montfoort is te zien in NPO-serie ‘Dit zijn wij’.
Thomas van Gent uit Montfoort (11)
was vanaf vorige week te zien in de
remake van de Amerikaanse serie
This is Us op NPO1. In ‘Dit zijn wij’
vertolkt Thomas de rol van een jonge
Kai Graidanus (Kasper): “Ik denk niet
dat mensen mij snel zullen herkennen.
Het zijn echt flitsen”, zegt hij.
Toneelliefhebbers zullen hem wellicht
nog kennen uit Ciske de Rat door Treatief
uit Oudewater. “Daaraan heeft hij ook
meegedaan”, vertelt zijn moeder Areke
van Gent. Thomas heeft al vanaf jongsaf
aan interesse in acteren en toneel. Areke
vertelt hoe het allemaal begon met een
kerststuk op de Howiblo in groep 3.
“Dat vond hij toen al zo leuk, dat hij zei
dat hij dat vaker wou doen. Hij kwam
een keer thuis, en vroeg toen: Wat moet
je doen om naar de kleinkunstacademie
te gaan?” “Daarover hadden we het op
school”, zegt Thomas.
Thomas zou het wel gaaf vinden om
acteur te worden of cabaretier, vertelt hij.
Of hij straks herkend wordt als hij over
straat gaat in Montfoort, dat denkt hij
niet. “Hij is te zien in korte flashbacks van
Kasper (gespeeld door Kai Graidanus)”,
vertelt Areke. Ze geeft aan dat het echt
een mooie serie is geworden. “Het script
is heel leuk geschreven. Het is vertaald uit
het Amerikaans, maar er zitten hele
Nederlandse dingen in verwerkt. Dat vind
ik knap. Zo wordt een Amerikaanse
Thanksgiving, waarbij iets mis gaat met
het jam maken, omgezet naar
Sinterklaas, waarbij iets mis gaat met het
maken van de surprise. Daarmee gebeurt
iets wat heel erg is.”

20 draaidagen

Zijn mede-leerlingen uit groep 8 en zijn
meester, Pieter, vinden het leuk dat hij dit
doet. “Niet iedereen mag de serie kijken”,
vertelt Thomas, “want het is om half 9.”
In totaal 20 draaidagen waren de scenes
van Thomas klaar. Dat Thomas werd
gevraagd, komt omdat hij stond

ingeschreven bij een castingbureau
Elskeskast. Voor de serie werd hij twee
keer uitgenodigd voor de casting. Daarbij
moest de jonge Montfoortenaar een
scene naspelen met een acteur broertje.
“Dit werd gelijk gefilmd. Ook om te
kijken hoe hij overkomt op beeld en of
hij op Kai lijkt”, aldus Areke, die zelf de
gelijkenis wel ziet. “Ze hebben op precies
dezelfde plekken kuiltjes in de wangen.”
Ook qua persoonlijkheid lijken ze wel op
elkaar, denkt ze. “Kai vertelde dat hij
vroeger ook best druk was in de klas, en
net als Thomas geregeld eens naar de
gang moest. Het komt dus uiteindelijk
goed”, lacht ze met een knipoog.
Samen gingen ze dit avontuur aan
zonder dat ze precies wisten waar ze
instapten. Areke zegt: “We wisten dat
het om een serie ging op NPO1.
Dat klonk goed. Pas later hoorden we de
titel. Het is uiteindelijk een feel good
drama geworden. Er zitten leuke grapjes
in en hele leuke herkenbare dingen.
Het gezin zelf is wel bijzonder, want er zit
een drieling in. Bij de geboorte overlijdt
het derde kindje. Tegelijkertijd wordt er
een jongetje te vondeling gelegd bij het
ziekenhuis. Dat kindje nemen Johan en
Anna (Vincent van der Valk en Fockeline
Ouwerkerk) mee naar huis. Thomas
speelt een van de drieling (Kasper), die
regelmatig terugblikt op hun leven.
Het leuke is dat je dan ook veel terugziet
van de jaren ‘80 en ‘90. Dan komen er
bekende films voorbij, zoals Ciske de Rat
of een belangrijke WK wedstrijd van
Nederland.”
De eerste keer dat Thomas kwam spelen
vond hij best spannend, geeft hij aan. “Ik
moest torentje roepen en op mijn ouders
springen. Dat vond ik het spannendst om
te doen.” Dat hij scenes geregeld over
moest doen, vond hij niet erg.
“Het hoort erbij. Gelukkig hadden ze een
hele goede kinderbegeleider. Ik kon hem
dus met een goed gevoel achterlaten”,
vertelt Areke die hem geregeld naar

De Vaart kampioen 4e klasse
Tafeltennisvereniging De Vaart is als eerste geëindigd in de 4e klas A
en mag volgend jaar weer uitkomen in de derde klas.
Thuis waren de tafeltennissers oppermachtig tegen Veenland uit Wilnis: 10-0.
Theo van Diepen, Wim van Kesteren en Richard Aantjes ondervonden weinig
tegenstand en wonnen al hun partijen in drie of vier games. Van Diepen bleef
hiermee in zijn enkel partijen de gehele competitie ongeslagen.
Eindstand 4e klasse A: De Vaart 1 10-71, VTV 7 10-63, WIK 2 10-51,
Veenland 1 10-45, Woerden 7 10-35, Tielse TC 3 10-35.

gev

Het gepromoveerde team met v.l.n.r. Wim van Kesteren, Theo van Diepen,
Edwin de Waard en Richard Aantjes.
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Vermiste dieren

LINSCHOTEN
Hoge Werf - Muis; Kater, 15/07/2018.
Grijs met wit.

Gevonden dieren

MONTFOORT
Mastwijkerdijk - Poes. Lapjes poes.

0348-414242
Witte onderkant en pootjes. Rood
zwarte staart. Rode oortjes. Linker
voorhoofd zwart, rechter rood en
tussenin wit streepje; wit snuitje.
Oeverweg - asielnaam Kaatje; Poes,
4,5 maand. Lapjeskleuren, wit/zwart/
bruin/oranje; witte kin en bef
doorlopend naar de buik.
IJsselkade - asielnaam Archie; Kater,
30-08-2019. Oranje met een wit
snoetje, witte borst en witte voetjes.
OUDEWATER
Poes, Jong. Wit, linkeroortje grijs,
boven oogjes en tussen oortjes grijs
doorlopend naar nek. Op rug grijs
doorlopend naar staart. Binnenkant
achterpoten vanaf knie grijs.

Het moeilijkst om te doen, vond Thomas
het naspelen van een verdrinkingsscene.
“Daarbij moest ik onder een mat.
Dat was best eng. Daarom hebben we
die scene over twee dagen verspreid
gedaan.” De opnamedagen waren van
april tot november. Aan het einde vond
er een wrap feestje plaats. “Dat was erg
gezellig en leuk. Iedereen werd
uitgenodigd. Alle acteurs en de hele crew
waren aanwezig, en Thomas kreeg nog
een hele mooie trui met ‘Dit zijn wij’
erop.” Van actrice Fockeline Ouwerkerk
en de schrijfster van de serie (Inge) kreeg
Thomas nog grote complimenten. “Ze
vonden dat hij het heel goed had
gedaan”, aldus een trotse Areke. “Het is
wel grappig dat het een wereld lijkt die
onbereikbaar is, en in eens is Thomas op
televisie.” De trotse ouders en
grootouders kochten alle televisiegidsen
van afgelopen week. “Zo leuk om te zien
dat hij daarin stond.”
In Amerika is de serie erg populair en
zijn ze al bezig met het vierde seizoen.
“Thomas is al gevraagd of hij eventueel
beschikbaar wil zijn voor een vervolg.
We moeten nu eerst afwachten of het
goed bekeken wordt.” Ze is behalve trots
ook vooral erg blij dat Thomas zijn plekje
gevonden heeft. “Hij straalt zoveel
energie uit daar. Dat voel je gewoon als
ouder. Op de set ook. Het is zo’n feestje.
Als hij dan thuis kwam na de opnamen,
was hij wel moe, maar super blij!”

Tips voor andere kinderen

Thomas raadt andere kinderen aan die
ook die droom willen volgen, zich vooral
in te schrijven bij veel castingbureaus. “Ik
ben één of twee keer eerder gecast voor
iets, maar ik was toen op wintersport.
Dus ik kon niet komen. Daarna ging er
best een lange tijd overheen. Als je ooit
gecast wilt worden, dan kun je het beste
gelijk bij veel inschrijven. Dan maak je
meer kans”, meent Thomas. “Ze moeten
je goed leren kennen. Daarbij moet je
ook het geluk hebben om te lijken op
een personage dat ze in hun hoofd
hebben. Je hoeft er niet per sé goed voor
te hoeven acteren.”
Met die tip is het interview ook voorbij.
Thomas moet door, naar drumles.
Hij mag dan in een serie hebben
gespeeld en straks misschien BM’er
(Bekende Montfoortenaar) zijn, het
dagelijkse leven gaat gewoon door…

Schaatsen met de
Montfoortse
ijsclub
Op vrijdag 27 december organiseert de
ijsclub Montfoort een dagtocht naar
Flevonice.
Flevonice is een kunstijsbaan bij
Biddinghuizen. De openluchtbaan heeft
een lengte van 3.000 meter. De prijs
voor busrit en entree voor leden is
e 10,00 pp, voor niet-leden e 16,50
pp. Kinderen tot en met groep 8 van het
basisonderwijs kunnen uitsluitend
deelnemen onder begeleiding van een
volwassene. Er wordt verzameld bij
Sporthal Hofland in Montfoort om
10.00 uur, terugreis om 15.00 vanaf
Biddinghuizen.
De inschrijving is definitief na aanmelding
via de mail. Het mailadres van de ijsclub
is: montfoortse.ijsclub@gmail.com.
Inschrijven kan tot en met 14 december,
het aantal zitplaatsen in de bus is beperkt
dus wees er snel bij. Voor actuele
informatie kijk op www.montfoortseijsclub. Indien de weersomstandigheden
onverhoopt niet goed zijn voor de ijsbaan
(als het dus te warm is om goed ijs te
maken) dan wordt u hiervan van tevoren
op de hoogte gebracht dat deze activiteit
niet door gaat. Er wordt in dat geval
géén alternatief aangeboden.

Zingen onder de
grote kerstboom
Wat is er mooier in deze tijd dan
kerstliederen zingen bij een
kerstboom. Op woensdag
11 december om 19.00 uur zingt
het Schakelkoor bij de grote
kerstboom in het Atrium van
Antoniushof Montfoort.
Het Schakelkoor zal een aantal
bekende en wellicht minder bekende
liederen ten gehore brengen.
Er zullen zeker een aantal liederen bij
zijn die u van harte kunt meezingen.
In de pauze is glühwein en warme
chocolademelk verkrijgbaar.

vervolg van de voorpagina
Wethouder Ivo ten Hagen was zichtbaar
aangedaan, en sprak daarbij over zijn
eigen moeder en schoonmoeder. Hij gaf
aan dat hij er ook niet aan moesten
denken als zij op hun oude dag nog
moesten verhuizen. “Het zijn onze
inwoners en gaat over hun familie”, zei
hij, waarbij hij aangaf dat de strijdvaardige houding ervoor zorgt dat de
druk op raad en college groot is om een
oplossing te zoeken. Daardoor zullen we
nog een stapje harder lopen, dan we al
van plan waren.” Volgens BOM-leden
valt dit echter te betwijfelen: “Gevraagd
werd om een spoedvergadering van de
raad op 2 december, maar dat vonden ze
blijkbaar niet nodig. Dus, vindt dat
overleg alsnog op 9 december pas plaats.
Wij vinden dat veelzeggend, want blijkbaar
is de urgentie dan niet hoog genoeg.”

1.000 handtekeningen

Dat terwijl juist door betrokkenen
opgeroepen werd om vandaag nog actie
te ondernemen. Zo sprak Ton van der
Made van Knooppunt: “Over tien jaar
hebben we in Montfoort 3.400 inwoners
van boven de 65 en 10 procent van
boven de 80. Waar gaan de mensen naar
toe die straks 24 uur zorg nodig hebben?
Het kan toch niet zo zijn dat leden van
Knooppunt straks niet alleen afscheid
moeten nemen van Knooppunt, maar
ook van Montfoort!” Hij riep daarbij op
om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg
in Montfoort behouden blijft, en vroeg
het publiek een minuut stilte in acht te
nemen om te bedenken wat het betekent
als de ouderenzorg zal verdwijnen.
Voorzitter pastoraat Gerard Vendrig van
de Katholieke Kerk zei: “Montfoorter Jan
Glissenaar schreef ooit: ‘Een takkenbos
kun je niet breken’. Voor ons betekent
dat om niet als partijen maar als
gemeenschap de schouders eronder te
zetten om dit op te lossen. Samen
geloven we dat het kan om de
Bloesemhof en Vlinderhof open te
houden.” Rita Noordermeer bood de
burgemeester namens de bewonerscommissie van de Antoniushof ruim 1.000
verzamelde handtekeningen aan. Helaas
voor de aanwezigen had de
burgermoeder net als Ten Hagen geen
goed nieuws te melden. “Financieren van
een particuliere instelling is verboden,
want dat is ongeoorloofde staatssteun”,
aldus Ten Hagen. “Ook wij zijn overvallen, maar we zijn vastbesloten deze
voorziening terug te krijgen.” Zijn korte
speech kwam hem op boegeroep te
staan.
Van Hartskamp reageerde daarop: “Ik
kan me voorstellen dat u niet blij bent
met het antwoord, maar we moeten wel
eerlijk zijn naar elkaar. De directie van
Rijnhoven heeft haar besluit onherroepelijk vastgezet, en heeft aangegeven dat
het niks had opgelost, want ze waren
verlieslatend. Dat betreurt Rijnhoven
ook. Nu moeten we kijken hoe we het
gaan oplossen. We willen met elkaar die
voorziening hebben.” Hierop klonk
bevestigend applaus. “Het is leuk dat u
applaudisseert”, reageerde ze.
“Maar ook ik heb niet de oplossing voor
u. Wat wij wel zeggen: We gaan ons
stinkende best doen. Maar er moet wel
een sluitende begroting zijn voor de
nieuwe voorziening, anders gaat die het
ook niet redden.”

TTV de Schans D3
najaar kampioen
Duo team 3 van TTV de Schans werd
najaar kampioen 2019 in de tafeltenniscompetitie. Met overmacht wonnen
Henk en Leo dit najaar in hun poule. Zo
promoveren ze weer naar de 5e klasse.

Dat vind ik een bijzondere uitspraak, zei
een woordvoerder van BOM achteraf.
“Dat is toch op de muziek vooruitlopen
en insinuerend. “Dat ze nu al de
mogelijkheid openhoudt dat een begroting
voor een oplossing niet sluitend zou zijn.
Het is nogal afhoudend.” Tijdens het
forum werd onder andere door Wim van
Seeters verwezen naar WelThuis in
Linschoten, waar het wél mogelijk was
om 33 plekken te creëren voor de
ouderenzorg. De vraag die leefde was:
zijn we met de focus op het creëren van
deze voorziening Montfoort niet een
beetje vergeten? Onder aanwezigen was
vooral veel boosheid voelbaar. Zo gaf
Sylvia Lieskamp zelfs aan “fucking boos”
te zijn, want zo gaf ze aan: “Er is geld,
maar dat gaat allemaal naar de
toplagen.” Ondanks haar boosheid gaf ze
achteraf aan ook positief gestemd te zijn.
Ze voorspelde dat er een andere
voorziening komt, en dat Montfoort er
wel voor zal zorgen dat het voor elkaar
komt. “We heten niet voor niets
Montfoort, mijn fort. Alles kan, als je wilt
met vernieuwende gedachten.
Het bedrijfsleven kan bijspringen, dat
hoorden we al. Zolang economen - met
gesloten harten - de zorg domineren,
blijft het zo. Maar we zitten op een
omslagpunt. Montfoort is zo’n groep die
zich hard maakt voor elkaar. Dat de
mensen hier zo fel zijn, laat zich wel zien.
Niet voor niets hadden we binnen twee
weken een actiegroep met meer dan
1.000 leden.”
Van St. Joseph kregen de ruim 400
aanwezigen allemaal nog een kop koffie
aangeboden. Ondertussen vertrok een
deel van de actiegroep voor het vervolg
van het forum naar het Huis van
Montfoort, alwaar ook politieke oppositiepartijen aanwezig waren, en vragen
werden gesteld onder andere over het
behoud van de boekspots, maar ook over
continuïteit van zorglevering in de
Antoniushof. Ten Hagen reageerde:
“Het lijkt alsof de hele ouderenzorg op
z’n gat ligt. Maar dat is niet zo.
We hebben natuurlijk SWOM die dichtbij
de burgers staat en we hebben ook het
DoeMee- Huis.” Ineke Langerak vroeg
namens oppositiepartijen om een
crisisteam te vormen om zo snel mogelijk
samen tot een oplossing te komen.
Leden van BOM vertelden achteraf
tevreden te zijn over de actie. Dat de
opkomst zo hoog zou zijn, dat had
Leendert Scheel van BOM niet verwacht.
Hij vertelde dat een journalist van RTV
Utrecht van tevoren zei dat hij er wellicht
tientallen verwachtte. “Het waren er zo’n
400. Dat is ongelofelijk.”

Landelijke aandacht

Ook landelijk trok de actie van BOM de
aandacht, onder andere van omroep
Max. Ook kwam BOM voor het weekend
met groot nieuws, dat Lilian Marijnissen,
Tweede Kamerlid van de SP naar
Montfoort zou komen. Volgens een
BOM-woordvoerder nam zij uit zichzelf
contact op. “Mede door onze gezamenlijke aanpak is onze ouderenzorg en het
belang daarvan om het te behouden op
de kaart gezet. Marijnissen zal na
gesprek met insprekers van het forum,
inwoners en met de BOM-leden, gerichte
vragen stellen aan de minister, onder
andere over het behoud van 24 uurszorg
in Montfoort.”
“Wij zitten niet stil. Met elkaar, voor
elkaar.”
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V O E T B A LW E E K E N D
Speelronde 10 leverde voor de zaterdagvoetballers uit de
IJsselstreek nogal wat gelijke spelen op. Zowel Linschoten,
Haastrecht en Montfoort SV’19 speelden met 3-3 gelijk.
Montfoort SV’19 moest op bezoek bij hoger geklasseerde
Sliedrecht. Na een spannende pot voetbal eindigde de
wedstrijd in een 3-3 gelijkspel.
FC Oudewater boekte een belangrijke zege. In Leiden werd
Sporting met 0-2 aan de kant gezet.
Linschoten en NSV’46 maakten er een leuk kijkspel van.
Beide ploegen wisten driemaal het net te vinden. Het duel
eindigde in een 3-3 gelijkspel.
Ook bij de derby tussen Bergambacht en Haastrecht waren
er zes doelpunten te noteren. In de absolute slotfase wist
Bergambacht de score op 3-3 te brengen.
SPV’81 speelde een uitwedstrijd bij Ammerstol. De ploegen
hielden elkaar in evenwicht. Het werd een 1-1 gelijkspel.
WDS kon niet opboksen tegen het bezoekende BSC’68.
De bezoekers wonnen gedecideerd met 0-3.

Zaterdagprogramma 7 december
Montfoort S.V. ‘19 - VV Papendrecht
FC Oudewater - FC VVC
Rohda ‘76 - Linschoten
Cabauw - Haastrecht
SPV ‘81 - Bergambacht
Moordrecht - WDS

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

3 DECEMBER 2019

Spannende strijd in Linschoten
Linschoten - NSV 3-3
Vooral de eerste helft was Linschoten
het meest gevaarlijk en mocht NSV
van geluk spreken dat het niet op
grote achterstand kwam. Echter door
slecht uitverdedigen kwam de
thuisploeg vlak voor rust in drie
minuten tijd op een 0-2 achterstand
te staan. Na de thee ontstond er een
uiterst spannende, gelijk opgaande
strijd die uiteindelijk met 3-3
onbeslist bleef.
Afgelopen zaterdag waren de weersomstandigheden op het fraaie Sportpark
Rapijnen in Linschoten uitstekend.
Windstil, fris en een opgetogen winterzonnetje zorgden dan ook voor redelijk
veel toeschouwers, die een leuke pot
voetbal zagen. De nummer 11 van de
competitie, Linschoten moest het
opnemen tegen NSV’46, de nummer
6 van de ranglijst. Scheidrechter Marcel
Maurits floot even over drie uur voor de
aanvang van de wedstrijd.

Veel kansen

Linschoten trok direct fel ten aanval en
in de 4e minuut al kregen Da Cruz en

Braakensiek de mogelijkheid de
openingstreffer te scoren, maar mede
door de kluwen aan spelers voor het
NSV-doel kregen ze de bal er niet in.
Een minuut later leek Roozenboom de
bal vanaf rechts snoeihard in de verre
hoek te schieten, maar de bal schampte
licht de paal en ging rakelings voorlangs.
Vier minuten later kreeg ook
Van Kouwen een goede mogelijkheid
maar zijn schot was te slap om de
NSV-doelman te verrassen. In de 21e
minuut kreeg dezelfde Joey van Kouwen
alleen voor de goalie een megakans,
maar kwam wederom niet tot scoren.

Drie minuten

Linschoten was absoluut de
bovenliggende partij en verdiende, wat
betreft de vele kansen, op een
voorsprong te staan. De bezoekers uit
Noorden, bleken echter de lepe ploeg en
maakten vlak voor rust gretig gebruik van
de ruimte die ontstond door de aanvalsdriften van de thuisploeg. In de 42e
minuut was Linschoten even het spoor
bijster en doordat de bal erg slecht werd

Sliedrecht - Montfoort S.V. 3-3

door Joop Kurver

weggewerkt kon Robin van Koert
zomaar en tegen de verhouding in de
openingstreffer scoren, 0-1. Drie
minuten later kon Koert de bal opnieuw
binnenschieten nadat de Linschoten
defensie niet kordaat genoeg ingreep,
0-2. Zwaar teleurgesteld ging de ploeg
van Ben Rietveld de catacomben in voor
de warme thee en vooral noodzakelijk
overleg.

Spanning ten top

NSV nam in de tweede helft direct het
initiatief om het duel in haar voordeel te
beslechten en Linschoten mogelijk de
genadeslag toe te dienen. In de 55e
minuut leek Lars de Jong dichtbij om de
volgende treffer op zijn naam te zetten
maar doelman Ankone anticipeerde
uitstekend en voorkwam erger. Dit was
het sein voor de altijd hardwerkende
Tom Mooij om zijn ploeg op sleeptouw
te nemen en de aanval te gaan inzetten.
Dit resulteerde in een prima actie over
rechts, waarbij Roozenboom de bal op
maat voor gaf en keeper Pietersen maar
net de inzet van Sam de Cruz kon
pareren. Vier minuten later was het wel
raak. Opnieuw een prima voorzet, nu
van Braakensiek, die door Joey van
Kouwen uitstekend in de touwen werd
geschoten, 1-2.

Beauty van een goal

Sliedrecht nam direct het initiatief maar kwam niet tot echte kansen, daar
waar Montfoort in de tegenstoot vaker gevaarlijk werd. In de 25e minuut
scoorde Sliedrecht toch de openingstreffer, 1-0. Montfoort ging direct op
zoek naar de gelijkmaker. In de 36e minuut zette Timo Bakker de bal knap
voor, waarop Denny van Loen de verdiende gelijkmaker binnen kon
schieten, 1-1. In de 44e minuut kopte Van Loen na een afgemeten vrije trap ook de 1-2
binnen en kon Montfoort met een prima voorsprong de rust in.
Na de thee deed Sliedrecht er alles aan om snel de gelijkmaker te maken, maar de
verdediging van Montfoort stond als een huis en er was geen doorkomen aan.
Na een scrimmage voor het doel kwam er echter in de 64e minuut toch het doelpunt voor
Sliedrecht 2-2.
De meegereisde Montfoortse aanhang was het er over eens dat het een zware klus zou
worden om een punt over te houden aan dit duel. Maar Daan vd Poll die direct na de
gelijkmaker in het veld kwam had snode plannen. In de 71e minuut brak hij uit en dribbelde
op volle snelheid de zestienmeter in, passeerde twee tegenspelers of zij er niet stonden en
schoot knap de 2-3 binnen. Vlak daarna was het opnieuw vd Poll die opstoomde en de bal
breed speelde op de opgekomen Wouter Scholman. Die had de hoek voor het uitzoeken,
maar de keeper wist de bal uit zijn doel te werken. Sliedrecht ging daarna voor de lange bal
en hoopte dat deze een keer goed zou vallen. Dat gebeurde in de 90e minuut waardoor de
3-3 op het scorebord kwam. Een gelijkspel waar beide ploegen tevreden mee kunnen zijn.
Montfoort SV’19 liet opnieuw zien met de grote ploegen mee te kunnen doen.
Komende zaterdag komt Papendrecht op bezoek, dat knap won van Nieuw-Lekkerland en
zal ook in Montfoort goed voor de dag willen komen. Het duel begint om 14.30 uur.

Linschoten geloofde er weer in en zette
extra aan. In de 70e minuut kwam de
ploeg via Sam da Cruz geheel verdiend
op gelijke hoogte, 2-2. Vijf minuten
later kwam de thuisploeg zelfs op een
3-2 voorsprong. Isa Kurt pikte op het
middenveld de bal op en schoot van
heel ver de bal met veel precisie,
schitterend in de verre bovenhoek.
De vreugde was groot. Daarna kreeg
Linschoten nog twee goede
mogelijkheden om NSV de doodsteek te
geven, maar de doelman stond zijn
mannetje. NSV wist toch weer onder de
druk uit te komen en vijf minuten voor
tijd scoorde Cas van der Hoorn, na een
mooie aanval over diverse schijven, de
gelijkmaker en tevens de eindstand, 3-3.

Sam da Cruz in actie.

Sporting Leiden - Oudewater 0 - 2
Met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar was er sprake van een geroutineerde
tegenstander voor de veel jongere Oudewaterse elf. De Leidenaren stonden
voor het begin van de wedstrijd op een gedeelde derde plaats en moesten,
om niet af te haken voor de bovenste plaatsen, proberen de volle buit te
bemachtigen. De eerste minuten gaven een onstuimig aanvallend Oudewater
te zien. Dit zonder echt resultaat trouwens, want een vrije trap op 20 meter
belandde in de Leidse muur en een daaropvolgende hoekschop leverde uiteindelijk ook niets
op. Na een klein kwartiertje kwam er wat meer gevaar van Leidse kant, Sipan Khalid kopte
uit een corner rakelings naast en Oudewater’s doelman Arnold de Ruyter haalde moedig de
bal voor de voeten van de aanstormende Leidse aanvaller Erik Bakker weg. Overigens was
ook de Leidse goalie Van der Meulen een behoorlijke ‘dwarsligger’, want nadat eerst
Menno Venhof een kans onbenut liet, was genoemde doelman degene die Tim Goes van de
openingsscore afhield. Arnold de Ruyter had kort daarna beide vuisten nodig om een hard
schot uit zijn domein weg te boksen. De bal kwam hierna voor de voeten van Erik Bakker,
maar die kegelde keihard over. De bal met de hand spelen en/of aanraken is nog steeds niet
toegestaan in het hedendaagse voetbal en dus ging de bal op de stip in het Leidse strafschopgebied. Wouter van Sprundel scoorde simpel de 0-1 voor de Oudewaternaren (23ste min.).
Een optelsommetje leidde er toe dat Leidenaar Khalid bij zijn tweede achtereenvolgende
overtreding geel moest incasseren. Een pittige charge op de benen van Sven Rietveld door
de Leidse doelman was de aanleiding voor nog een penalty, dit keer schoot Van Sprundel
echter tegen de staander.
Kort na de thee moest de linkerverdediger van de Oudewaternaren, Joost Miltenburg, even
goed aan de bak om de doorgebroken Khalid tot stoppen te dwingen. De weggewerkte bal
kwam uiteindelijk voor de voeten van Melvin Dieke, maar diens schot werd goed ingeschat
door doelman De Ruyter. Een aantal pogingen van Oudewater om de score op te voeren van
o.a. Venhof en Rietveld, werd vakkundig belemmerd door de doelman van de thuisploeg.
Ook een afstandsschot van Job Anbergen verdween in de grijpgrage handen van de Leidse
sluitpost. Dat Ronald Mink een mooie kans om de gelijkmaker op het scorebord te brengen
om zeep hielp, kan hij alleen zichzelf verwijten, maar Oudewater kwam hier goed weg.
Ook Wouter van Sprundel kreeg een geweldige kans om de score op te voeren en toen
iedereen dacht dit wordt de nummer twee van Oudewater, was daar Andy van der Meulen.
De doelman redde uitstekend. Toch viel de bevrijdende treffer snel hierna. Het was invaller
Laurens de Vor die na een fraaie voorzet van Djardo Boele de 0-2 tegen de touwen werkte
(79ste min.). Ondanks nog een aantal gevaarlijke aanvallen richting het Oudewaterse doel,
moesten de gastheren uiteindelijk hun meerdere erkennen in hun tegenstander,
de Geelbuikse verdediging gaf vandaag geen krimp.

WDS delft onderspit tegen BSC’68
WDS - BSC 0-3
Een terugblik op een wedstrijd levert
altijd wel een aantal momenten op
die bij nader inzien doorslaggevend
zijn. Vaak is de arbiter van dienst
daarbij de gebeten hond.
Die kwalificatie kreeg hij na afloop
niet, want hij blies met gezag.
Wel werd er nog wat nagebabbeld over
het niet verstrekken van een rode kaart
voor het neerhalen van een
doorbrekende speler in de 27e minuut
van het duel. Hij trad met ‘clementie’ op
jegens verdediger Jop Splithoff die voor
deze overtreding verantwoordelijk was.
Een ander bespreekgeval was de penalty
die terecht aan de thuisclub was
toegekend en die door Mak Koorevaar
na ruim een uur spelen over de kruising
werd gejaagd. Het was dé gelegenheid
op de gelijkmaker nadat de bezoekers
9 minuten eerder de score hadden
geopend. WDS ging van start zonder de
geblesseerde doelman Jan Boerefijn,
vleugelverdediger Hans Simon en spits
Eric Cromwijk. Deze handicap liet zich
aanvankelijk blijken, want in de
openingsfase domineerden de

Benthuizenaren op alle fronten. Dat er
geen doelpunten vielen was een klein
wondertje, want binnen de kortste keren
stonden er vier hoekschoppen op de
teller en was de bal een keer
onaangeroerd door het Driebrugse
doelgebied gevlogen en had de
Benthuizer spits Van Karsten een dijk
van een kans voorbij laten gaan.

Vooral verdedigen

Het WDS-middenveld -Omta, Lemkes en
Griffioen- had zich voornamelijk bezig
moeten houden met verdedigende
activiteiten tegenover de over vaste
patronen beschikkende BSC’ers.
De schade bleef echter beperkt tot een
gele kaart voor Jelle Koenekoop en een
voor aanvoerder Lodder na een ruzietje
met Remco Bor (ook geel). Het duurde
tot het begin van het tweede kwart
alvorens de thuisclub meer vat op het
spel kreeg. Ook nu kon dat worden
afgemeten aan de corners en aan de
diagonale inzet van Elwin van der
Stigchel die door doelman Verhoef met
een fraaie duik en een dito

Onder het toeziend oog van assistent-scheidsrechter Mansveld
delft WDS’ Emiel Griffioen het onderspit tegen de Benthuizer Stijn van Leeuwen.

BergambachtHaastrecht 3-3
Haastrecht moest
zaterdag op bezoek bij
nummer 2 Bergambacht.
Het werd een spannende derby met
een steeds veranderend scoreverloop.
De thuisploeg kwam in het eerste
bedrijf via Twan Smidt op een 1-0
voorsprong. Nog voor de thee was het
Stephan Bakker die de ploeg van
Marco Versloot langszij bracht.
Na de rust was Haastrecht de betere
ploeg. Toch was het Bergambacht dat
weer op voorsprong kwam. Nu was het
Pieter Meijer die de treffer voor zijn
rekening nam. Sem de Bruin wist
Haastrecht vervolgens weer op gelijke
hoogte te brengen. Het betere spel van
Haastrecht werd even later door
topscorer Tijmen Raateland bekroond
toen hij zijn ploeg op een terechte 2-3
voorsprong bracht. Toch zou
Haastrecht niet met de volle buit uit
Bergambacht vertrekken. Diep in de
blessuretijd was het Pieter de Meijer
die een toegekende strafschop wist te
benutten en de 3-3 eindstand op het
scorebord zette.

door Gerard van Hooff

stompbeweging werd geneutraliseerd.
Ook Ivo Lemkes deed een aanvallende
duit in het zakje, maar zag zijn schot
geblokt worden. Net na het
‘doorgebroken speler voorval’ smoorde
een poging van Jouher Mhamdi tussen
de voeten van de bij de eerste paal
geposteerde Verhoef. Van enig krachtverschil was geen sprake meer en op de
0-0 ruststand was dan ook niets meer af
te dingen. Na kansen van Mhandi
(kopbal en schot) en twee
hoekschoppen in de eindfase van de
eerste helft was de zaak volkomen in
evenwicht gebracht.

Doelpunten

Ook het tweede bedrijf begon
gelijkopgaand en kansjes waren schaars.
Pas in de 57e minuut werd de ban
gebroken door BSC. Een aanval over de
linkerflank bracht de bal plotseling voor
de voet van Lijon Korving en die liet
doelman Bas Boere kansloos; 0-1.
Vier minuten later ging Miguel van der
Zouw onvrijwillig naar het gras na
contact met doelman Verhoef.
De toegekende strafschop -verder geen
sanctie- werd door Mark Koorevaar over
de kruising van paal en lat gedeponeerd.
Op driekwart van de partij viel de
beslissing. Een vrije trap van net buiten
de zestien werd door Guido de Peinder
gevoelvol in de kruising naast Boere
geschoten; 0-2 (67e min). De thuisclub
weigerde zich bij de feiten neer te
leggen en deed er alles aan om iets aan
de stand te veranderen. Elwin van der
Stigchel was daarbij de belangrijkste
pion. Hij wurmde zich een keer
draaiend en kerend door het strafschopgebied van de bezoekers maar kwam
gehinderd niet tot een uithaal en vlak
hierna schoot hij net voorlangs het
heiligdom van de geroutineerde Michael
Verhoef. Uiteindelijk was het
slotakkoord nog voor de gasten.
Nadat Nick Holstege eerder nog had
over gekopt was hij in de 82e minuut de
maker van de 0-3 na een steekpass van
Jop Splithoff. Twee hoekschoppen later
blies de soeverein leidende scheidsrechter voor het einde.
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8e Veldrit van Oudewater

Het Broekerpark, onderdeel van de ecologische verbinding tussen de Groene
kade en de Linschoten was zaterdag het strijdtoneel van de achtste nationale
veldrit van Oudewater. De omstandigheden waren voor wat betreft het weer
goed te noemen. Een zonnetje gaf het wielergebeuren een vriendelijk uiterlijk.
Het parcours was echter wel selectief. Keren en draaien werd afgewisseld met
lange stroken waarop het tempo kon worden opgevoerd en gaten konden
worden dichtgereden.
Naarmate de wedstrijden vorderden werd
het parcours zwaarder en vormde de
modder een zichtbare tegenstander.
De renners die over een extra fiets
beschikten, lieten dan ook niet na een
fietsenwissel toe te passen en een even
over een brandschoon gespoten
exemplaar te beschikken. De derailleurs
hadden het zwaar te verduren en ook de
remmen werden op de proef gesteld.
De route was in die zin selectief dat de
renners een voor een finishten en van
groepjes geen sprake was. Het was echt
‘íeder voor zich’. Deelnemers hadden
zich van heinde en verre naar Oudewater
gespoed en dat moet de organisatie
-Stichting Wielerronde Oudewater- deugd
gedaan hebben. Overigens is een veldrit
vooral een feestje voor de deelnemers
zelf -en hun familie-, de publieke belangstelling was gering.
Hoeveel tijd een wedstrijd in beslag
neemt is afhankelijk de leeftijdsklasse.
De jongste crossers fietsten een klein half
uur en de overigen moesten langer aan
de bak tegen de elementen en hun
tegenstanders. Vergeleken met wegwedstrijden lijkt dat kort, maar een veldrit is
vele malen intensiever. Deelnemers -ook
die in de jongste categorie- bezigen hun
eigen jargon. Zo deed de nummer drie bij
de junioren, Bart Hordijk, desgevraagd
uitgebreid verslag van zijn ervaringen
tijdens de koers en konden toehoorders
genieten van volgelopen benen,
dichtgereden gaten, haperende kettingen
en weigerachtige derailleurs, alsmede de
moeite die hij zich moest getroosten om

door Gerard van Hooff

zijn vehikel weer spic en span te krijgen.
Gefinishte deelnemers stonden in de rij
voor ‘de wasstraat’.
Bij de amateurs/sportklasse ging de
winst naar Atse ten Brinke. Het was de
vijfde zege van het seizoen voor
Ten Brinke, die ruim een halve minuut
eerder binnen was dan Bart de Veer die
tweede werd. Jan Metselaar eindigde als
derde in de Amateurs/Sportklasse in
Oudewater. Marvin Peters was de sterkste
bij de Nieuwelingen, Brett Chow
zegevierde bij de Junioren en
Micha de Vries won bij de Masters 40+.

Weer winst dames Jupiter
VVU - Jupiter 1-3

De volleybaldames van Jupiter gaan dit
seizoen erg goed. Afgelopen zaterdag
speelden de Dames in de Galgenwaard
tegen VV Utrecht 8.
Onder de rook van H1 van VVU
(lees: muziek en herrie) startten de
dames de wedstrijd. Er werd fel gestart.
De servicedruk moest nog wat
opgevoerd worden, maar mede door de
scherpte aan het net wist Jupiter deze
set te winnen met 18-25.
In de tweede set werd de rust voortgezet.
De service lag scherper en hierdoor had

0:42:17.875
0:42:52.474
0:43:18.470

1 Marvin Peters
2 Silas Kuschla
3 Menno Huising

0:29:15.290
0:29:19.461
0:29:28.418

1 Brett Chow
2 Max Goris
3 Bart Hordijk

0:36:59.255
0:37:45.129
0:38:08.878

1
2
3
4

0:37:48.076
0:38:36.757
0:38:49.502
0:39:42.723

Nieuwelingen

Junioren

Masters (40+)

Micha de Vries
Sander Boerkamp
Sven Kuschla
Lars Rietveld

VOLLEYBAL
ingelopen, Jupiter kon redelijk
bijkomen, maar klapte er niet overheen.
VVU blijft aanvallend sterker en wint dus
deze derde set met 25-23.
In de vierde en laatste set was de
vechtlust terug bij Jupiter.
In de hele wedstrijd blonk Melissa
Klarenbeek uit. Haar passing en
verdediging was zo sterk dat het hele
team er beter door ging spelen.
Melissa werd dan ook verkozen tot
‘Meid van de Wedstrijd’.

Van
den
Broek
Van
den
Broek
Mechanisatie en Machinebouw B.V.
Mechanisatie en Machinebouw B.V.
VDB heeft een vestiging in Moordrecht en in Berkenwoude.
Wij ontwikkelen, produceren, verkopen en repareren landbouw-,
tuinbouw- en grondverzetmachines. Onze kracht is oplossingen
zoeken voor alle wensen van onze klanten om het werk in de
landbouw, tuinbouw en grondverzet efficiënter te maken.
Het is onze uitdaging om alles wat onmogelijk lijkt, toch mogelijk
te maken. Daarom ontwikkelen en produceren wij, naast de
reguliere machines, ook onze eigen VDB-machines; op maat
gemaakt en gebouwd naar de wensen van de klant.

Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij voor de locatie Moordrecht op zoek naar:

WERKPLAATSCHEF WERKPLAATSCHEF
Met jouw technische kennis ben jij de spin in het web tussen onze klant en de Monteur.
Jij zorgt voor een sluitende personele planning, ziet toe op het administratieve proces
van uren en materiaalverbruik en draagt zorg voor de aansturing van de daadwerkelijke
facturatie.

Masters van start.

Amateurs/Sportklasse
1 Atse ten Brinke
2 Bart de Veer
3 Jan Metselaar

VVU toch moeite. De passverwerking
van VV Utrecht was hierdoor helemaal
weg, wat voor de Jupiter dames kansen
bood om VVU op te vegen. Echter had
dit wel een duister kantje. Een van de
dames van de tegenstander ging hard
door haar knie, wat zorgde voor
blessuretijd in de wedstrijd. Jupiter wist
de focus toch te behouden en trok deze
set aan het langste eind.
In de derde set herpakte VVU zich erg
sterk wat zorgde voor een achterstand bij
Jupiter. Deze achterstand werd enigszins
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Functie-eisen
• Een afgeronde technische MBO opleiding niveau 4 of MBO werk- en denkniveau
• Affiniteit met de agrarische sector
• Werkervaring in de landbouw / techniek
• Aanvullende cursussen gevolgd op het gebied van leidinggeven, planning,
logistiek, klantencontact, etc.
• Klantvriendelijk en klantgericht denken
• Gestructureerd en planmatig kunnen werken
Functie omschrijving:
• Je ontvangt klanten en beantwoordt vragen over onderdelen en reparaties
• Verdelen, inplannen en controleren van werkorders
• Bewaken van de voortgang van werkzaamheden binnen de werkplaats
• Coördineren, begeleiden en motiveren van monteurs binnen de werkplaats

Max Goris, Brett Chow, Bart Hordijk.

MONTEUR
DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

Functie-eisen
• Allround monteur mobiele werktuigen
• Voert zelfstandig onderhoud en reparaties uit aan machines en apparaten
voor land- , tuinbouw en grondverzet
• Ervaring als constructiebankwerker/lasser
• In bezit van een rijbewijs B (E is een pré)
• Flexibel, zelfstandig, leergierig, collegiaal en passie voor het vak
Functie omschrijving:
• Uitvoeren van reparaties, modificaties aan machines
• Het verhelpen van storingen op locatie bij klanten
• Technische allrounder met kennis van land-, tuinbouw en grondverzet machines
• Natuurlijk ben jij als specialist het visitekaartje van ons bij de klant
Leerling monteur mobiele werktuigen/werktuigbouwkunde
zijn ook welkom om te reageren.

DE IJSSELBODE

CONSTRUCTIE-BANKWERKER/LASSER

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Een baggerbedrijf in de breedste zin van het woord!

Wij zoeken:

• Ervaren baggeraars

voor stedelijk baggerwerk

• Machinist mobiele kraan
• Machinist schuifboot
• Vrachtwagenchauffeur
• Vrachtwagenwasser
Interesse of meer info? Mail
info@baggerbedrijfmiddennederland.nl

rijbewijs CE

op zaterdag

Functie eisen:
• Ervaring als constructiebankwerker
• Kennis van en ervaring met MIG/MAG lassen
• (Constructie) tekening lezen (is een pré)
• In bezit van een rijbewijs B
• Flexibel, zelfstandig, leergierig, collegiaal en passie voor het vak
Functie omschrijving:
• Een constructiebankwerker of lasser dient te beschikken over technisch inzicht
• Goed zijn in het lezen van tekeningen
• Je bent in deze rol verantwoordelijk voor het samenstellen en produceren van
metaalproducten voor land-, tuinbouw en grondverzet machines
• Je maakt dus zelfstandig constructiedelen, constructies en machines
Omdat de producten die je gaat maken variëren van eenvoudig tot complex is geen dag
als constructiebankwerker hetzelfde! Als constructiebankwerker ben je niet alleen
bezig met het lassen van producten. Je bent namelijk betrokken bij het hele proces.
Dus van tekening tot oplevering speel jij een rol. Kortom een handige man of vrouw!

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een full-time contract in een informele organisatie
Een boeiende en gevarieerde functie binnen een groeiend en ambitieus bedrijf
De kans om te werken binnen een betrokken, technisch sterk team
Salaris conform cao metaalbewerkingsbedrijven
Goede secundaire voorwaarden

Twijfel je of je geschikt bent of wil je meer weten?
Bel naar Nathalie Nagtegaal 0182-372899 of mail je cv naar nathalie@broekbv.nl
Een praatje maken kan altijd!

Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw B.V.
Middelweg 16a, 2841 LA Moordrecht

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Feestelijk het oude jaar uit, het nieuwe jaar in bij Hotel
Restaurant Abrona in Oudewater of BraZZerie & Bakkerij
Abrona in de Meern.

3 DECEMBER 2019
De aanbieding is geldig t/m 31 december 2019 en zolang de voorraad strekt. Vraag naar de voorwaarden.
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BRIL
VAN DE MAAND
DECEMBER

WIJ BIEDEN U EEN ‘ALL-IN’ ARRANGEMENT
VOOR 3 UUR VOOR € 42,50 P.P.
Tijdens de borrel* serveren we nootjes en
zoutjes op tafel. We starten met een kopje
wildbouillon. Daarna een borrelplank met
koude en warme tapas, zoals wraps met
vis, vlees en vegetarisch, canapé met
carpaccio en pesto, bladerdeeghapjes en
wraps met pulled pork en BBQ saus.

OP STERKTE

€ 179,-

Inclusief enkelvoudige, ontspiegelde glazen € 179,glazen € 469,-

Multifocaal met

Inclusief deskundige oogmeting en advies.

Voorwaarden:
• Hollandse bar: bieren van de tap, huiswijn
(rood, wit, rosé), frisdranken en vruchtensappen.
• Bovenstaand arrangement is beschikbaar
vanaf 12 personen en alleen op reservering.
• Wij zijn gesloten van 23 december tot 2 januari.
• Deze aanbieding is geldig tot 1 februari 2020.

LEVERBAAR IN
MEERDERE KLEUREN

Reserveren?
Hotel Restaurant Abrona | Broeckerstraat 20, Oudewater | T 0348 567 466
BraZZerie & Bakkerij Abrona | Haarlerberg 56C, De Meern | T 030 666 8867

Markt Westzijde 5, Oudewater. 0348 - 562975
Ook in Alphen aan den Rijn, Hazerswoude-Dorp
en Nieuwkoop

hotelrestaurantabrona.nl
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