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Inzamelen kerstbomen 
leuke bezigheid
Nu de feestdagen weer achter de rug 
zijn, gaan de kerstbomen het huis uit 
en worden door de jeugd ingezameld. 
In de gemeente Krimpenerwaard 
vond daarom op woensdag 8 januari 
een kerstbomenactie plaats. En in 
Haastrecht kon de jeugd op drie 
plekken kerstbomen inleveren. 
Op alle locaties was iemand van de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte 
aanwezig. De kinderen kregen voor 
elke ingeleverde boom vijftig cent. 
De kerstbomen worden versnipperd 
en de snippers worden hergebruikt 
als compost.
Voor de kinderen was dit op hun vrije 
woensdagmiddag een leuke bezigheid. 
Spontaan kwamen zij de bomen 
inleveren. Sommigen hadden er veel 
werk van gemaakt. Zo heeft Gijs van der 
Vlist met zijn broer Loek 51 kerstbomen 
verzameld. Met vriendjes worden deze 
naar de oude brandweergarage aan de 

Bredeweg gebracht. Hij verdient met 
zijn broer hiermee 25 euro. Dit gaat in 
hun spaarpot. 
Lieke Nuyt en Daryan den Boer hebben 
diverse bomen gebracht. Ook dit geld 
gaat in hun spaarpot. Hoewel…. Lieke 
koopt er toch liever snoep van.
Tijn Hof heeft met hulp van zijn ouders 
en vrienden 34 bomen gebracht. Hij wil 
hiervan een legoset kopen. Zijn vriend 
Raven Witteveen heeft vijf bomen 
gebracht en de opbrengst is wel 
onvoldoende, maar ook hij wil met wat 
bijsparen een legoset kopen.
Fleur Rietveld heeft met behulp van opa 
Frans en opa Leo tachtig bomen 
verzameld. Elke dag zijn ze, door weer 
en wind, eropuitgetrokken om bomen te 
zoeken. Fleur weet nog niet wat zij met 
dit geld gaat doen. Haar opa’s krijgen in 
ieder geval een schouderklopje van haar.

Opa Frans, opa Leo en Fleur.

Kick-off  Sterk Techniek Onderwijs
Op vrijdag 10 januari vond de 
feestelijke aftrap plaats van 
‘Sterk Techniek Onderwijs Regio 
Woerden-Montfoort-IJsselstein’. 
Tijdens de ‘kick-off ‘ maakten gasten 
van de samenwerkingspartners per 
touringcar een tournee langs de drie 
belangrijke techniek regio’s.
Bestuurders van de onderwijsorganisaties 
Cals College IJsselstein, 
Kalsbeek College, Minkema College, 
ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, 
Wellantcollege Montfoort en Futura 
College èn de Vrienden van de Techniek 

onderwijs in de regio te versterken. 
Sterk Techniek Onderwijs WMIJ zet 
zich de komende vier jaar in voor dit 
doel langs drie programmalijnen: 
‘kwaliteitsimpuls’, ‘beeldvorming’ en 
‘gezamenlijk opleiden’ door het 
Voortgezet Onderwijs, Middelbaar 
Beroeps Onderwijs en bedrijfsleven. 
De plannen gaan zorgen voor meer 
en beter opgeleide medewerkers 
in de techniek en voldoende vakmensen 
in de regio.

Hospice Oudewater gedragen 
door de samenleving

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Ellen van Leeuwen

door Cees Reichard

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

van het Cals College, Woerdens 
Techniek Talent en Bouwmensen 
Utrecht, hebben in maart 2019 hun 
handtekening gezet onder de plannen 
om technisch onderwijs in de regio te 
versterken. Bijzonder aan de samen- 
werking is de actieve bedrijvenkring die 
om de onderwijsinstellingen heen staat. 
Alle partijen committeren zich, buiten de 
organisatiebelangen om, aan het 
regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.
Met de Kick-Off vierde de organisatie de 
toekenning van drie miljoen euro subsidie 
van het ministerie van OCW om technisch 

Een fl inke groep genodigden was 
aanwezig bij de opening – of eigenlijk 
heropening – van Hospice Oudewater 
aan de Kerkwetering 11. Tijdens het 
ingetogen samenzijn in de showroom 
van Wout Verweij Auto’s werd 
gesproken door een hele rits sprekers. 
“Zoals dat gaat bij een opening”, 
aldus Arie Breur, voorzitter van 
Stichting Hospice Oudewater.
Dank, heel veel dank gaat uit naar alle 
organisaties en mensen die hebben 
bijgedragen aan het nieuwe onderkomen 
van Hospice Oudewater. “Wat hier is 
gebeurd, dat kan alleen in Oudewater. 
Dat heet saamhorigheid!” sprak 
Arie Breur in zijn openingswoord. 
Hij omschreef hoe waanzinnig snel de 
villa aan de Kerkwetering in de zomer 
van 2019 is omgetoverd tot hospice. 
Op 18 juli was bekend dat de 
leegstaande villa ter beschikking kwam, 
tien dagen later was alles geregeld met 
de gemeente en de architect maakte 
binnen twee dagen het ontwerp. 
Op 2 september werd er gestart met 
de verbouw, om de villa amper drie 
maanden later op te leveren. Het is 
allemaal gelukt!
Ook wethouder Bob Duindam is trots. 
“Wat toont Oudewater zich weer van een 
van haar mooiste kanten.” Hoewel 
Hospice Oudewater een particulier 
initiatief is, had de gemeente een cruciale 
rol in het proces, vertelde de wethouder. 
“Ik kreeg het telefoontje: of het hier kon, 
aan de Kerkwetering? En hoe lang de 
gemeente nodig had om het besluit te 
nemen.” Zoals gezegd, liet het besluit 
van de gemeente niet lang op zich 
wachten. “We hebben het project niet 

tegengehouden!”, aldus Duindam. 

Een � jne tijd
Kinderburgemeester Tijn Trijssenaar kent 
het hospice van zijn opa, die werkt er als 
vrijwilliger. “Hij vertelt vaak dat het er 
gezellig is.” Tijn is wel eens in het oude 
hospice geweest en vond de kamers daar 
erg mooi. Tijn vindt dat iedereen een fi jn 
einde verdient. “Ik hoop dat iedereen een 
fi jne tijd heeft in het nieuwe hospice.” 
Ook zijn vader, Sander Trijssenaar, vindt 
het belangrijk dat de mensen het goed 
hebben in het hospice. “Ik hoop dat met 
het nieuwe onderkomen weer leven kan 
worden toegevoegd aan de dagen  waar 
geen dagen kunnen worden toegevoegd 
aan het leven.” Hij sprak namens 
stichting Steamwork. Leden van deze 
stichting lopen ieder jaar de Roparun. 
Een estafetteloop met startlocaties in 
Parijs, Bremen en Almelo en een 
gezamenlijke fi nish in Rotterdam. 
Het geld dat hiermee wordt opgehaald 
komt ten goede aan mensen met kanker. 

vervolg op pagina 8

Schuylenburcht: de beuk er in

Foto door Bert van der Horst

Wat eens de Schuylenburcht was, 
bejaardenhuis voor protestants 
Oudewater, wordt in hoog tempo 

gesloopt: afgelopen vrijdag om 16.00 uur 
toen de twee sloopkranen hun motor 
afzetten, was al meer dan de helft van 

het karkas verdwenen. Na het afgraven 
van het puin is er een nieuwe 
bouwplaats bij.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Januari

WOENSDAG

22 Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om 
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven 
voor maandag 13 januari bij Han van Diemen, tel. 
0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

DONDERDAG

23 Repair Café Oudewater. Weg gooien? Mooi niet! 
Vrijwillige reparateurs staan voor u klaar van 
14.00 tot 16.00 uur in het Cultuurhuis, Kluwen 1,
 om u te helpen bij alle mogelijke reparaties van 
broodroosters tot kinderspeelgoed etc. OUDEWATER

VRIJDAG

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

WOENSDAG

29 Eettafel Amaliahof vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 22 januari 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

VRIJDAG

31 HapSnap maaltijd. Van 18.30 tot 20.30 uur in de 
kleine Johannes’, Pastoor Spaanplein 2. Samen eten, 
elkaar ontmoeten kan leiden tot een beter begrip 
voor elkaar. Help (nieuwe) statushouders in 
Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen mee, 
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan! 
www.swml.nl Aanmelden via hapsnap@swml.nl MONTFOORT

 - Klaverjassen bij De Geelbuik. 
In het Zalencentrum, aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 19: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 19: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 19: 10.00 uur Pien van der Hoff

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 19: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 19: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
 18.30 uur Ds. R. W. Mulder

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 19: 10.00 uur Ds. R. van der Nagel-Meter

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 19: 10.00 uur Ds. R. van der Nagel-Meter

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 19: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 19: 10.00 uur Oecumenische viering

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 18: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 19: 10.00 uur Ontmoetingskerk

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 19: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 19: 09.30 uur Ds. J. W. Verboom
 18.30 uur Ds. C. Boele

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op dinsdag 7 januari 2020
LEAH Emma Maria
dochter van 
Cor en Sigrid van der Horst-Bakker
zusje van 
David, Nathan, Sarah, Ezra
Burggraaf Zwederlaan 3
3417 AJ Montfoort

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Studentenkoor Amsterdam voert op 29 maart Lenteconcert uit in Oudewater.

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Kaartjes Lenteconcert
nu in voorverkoop
Op zondagmiddag 29 maart 2020 voert het Amsterdams Studentenkoor in het 
Groene Hart voor de vijfde keer een sfeervol Lenteconcert uit.
Gezongen wordt de Hohe Messe van Bach. Het Studentenkoor Amsterdam 
wordt begeleid door het Strijkorkest Lundi Bleu.

Het Lenteconcert wordt georganiseerd 
door de Rotaryclubs Woerden Oude Rijn 
en Oudewater. Locatie is de Sint 
Franciscuskerk in Oudewater.
Tot 1 februari kunnen kaartjes worden 
besteld tegen de gereduceerde prijs van
€ 32,50. Na 1 februari kost een kaartje 
€ 37,50. Dat bedrag is inclusief 
pauzedrankje en programmaboekje.
De meeropbrengst van dit concert 
gaat naar een nog te kiezen goed 

(jongeren)doel in het Groene Hart.
Kaartjes voor dit feestelijke 
lustrumconcert kunnen worden besteld 
bij de leden van Rotaryclubs Woerden 
Oude Rijn en Oudewater of per mail op 
lenteconcert2020rotary@gmail.com.
Voor meer informatie:
www.studentenkooramsterdam.nl;
www.rotary.nl
(Woerden Oude Rijn of Oudewater)

Interculturele 
maaltijd in het 
kader van de 
Week van Gebed 
voor de eenheid
Vluchtelingen uit oorlogsgebieden 
vinden het buitengewoon vriendelijk dat 
Nederland hen gastvrij heeft ontvangen 
en hen de kans heeft gegeven om hier 
een nieuw leven op te bouwen. 
In Haastrecht wonen zestien families 
die moesten vluchten voor oorlog en 
geweld korter of langer geleden. 
Wellicht komt u hen weleens tegen 
maar heeft u hen nog nooit gesproken. 
Misschien bent u geïnteresseerd in de 
verhalen die deze ‘buitengewone’ 
mensen met zich mee dragen. 
Op 24 januari om 18.00 uur gaan we, 
op initiatief van het HAPIS, in het 
kader van de week van Gebed voor de 
eenheid in de hervormde kerk van 
Haastrecht met elkaar aan tafel en 
komen in gesprek. De week heeft als 
thema meegekregen “Zij waren 
buitengewoon vriendelijk voor ons. ” 
Eet u deze avond met ons mee en wilt 
u zelf ook voor een (Hollands) gerecht 
zorgen? Fijn! We horen dit graag voor 
vrijdag 17 januari, 0182-502652 of 
ingrid@ionet.nl

Dienst voor 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking
Op D.V. zondag 19 januari om 
10.00 uur is er een speciale dienst met 
en voor mensen met een verstandelijke 
beperking bij de bijbelgemeente Dabar, 
Cultuurhuis, Kluwen 1 in Oudewater. 
Het thema is ‘Wij hebben Hem 
gevonden!’. Na afl oop is er koffi e, thee 
en wat lekkers.

R.K.-geloofsgemeenschap 
Sint Franciscus luidt  actie kerkbalans in
Op zaterdag 18 januari gaat voor de R.K.-Geloofsgemeenschap Sint Franciscus 
van Assisië de Actie Kerkbalans van start.
Pastoor Huub Spaan zal om 11.00 uur onder het luiden van de klokken bij de ingang 
van de katholieke kerk een spandoek onthullen. Daarna komen alle contactpersonen 
in een feestelijke sfeer in het Heilig Leven bij elkaar. Er wordt een kopje koffi e 
geschonken en de formulieren die door de contactpersonen in hun wijk worden 
rondgebracht zullen worden uitgereikt. De Actieperiode loopt van 18 januari tot 
2 februari. De fi nanciële steun van de parochianen is van groot belang om de geloofs-
gemeenschap levendig en gezond te houden.

Voorlichtingsbijeenkomst 
niet-aangeboren hersenletsel
Op maandag 27 januari is er een informatiebijeenkomst over hoe om te gaan 
met de gevolgen van een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met 
hoofdletsel of hersenoperatie. Tevens is er gelegenheid tot lotgenotencontact 
en het stellen van vragen. Het thema is deze keer ‘Depressieve gevoelens bij 
NAH’. Yara Wurtz (GZ-psycholoog) gaat in op dit onderwerp en zal uw vragen 
beantwoorden.
Deze bijeenkomst vindt plaats van 16.15 tot 17.15 uur (zaal open om 16.00 uur) 
in de Bestuurskamer (b.g. route 41) van het Groene Hart Ziekenhuis, 
Bleulandweg 10, Gouda.
Het is voor mensen die een herseninfarct, hersenbloeding, TIA, ongeluk met 
hoofdletsel of hersenoperatie hebben (gehad). Recent of langer geleden. 
Ook familieleden en andere geïnteresseerden zijn welkom. De bijeenkomst is gratis, 
maar wel graag aanmelden via info@transmuraalnetwerk.nl of 0182-505534.
Geef bij aanmelding uw naam op  en het aantal personen met wie u komt.

Tijdelijk geen berichtgeving online
Elke dinsdag verschijnt De IJsselbode huis-aan-huis in de regio Haastrecht, 
Oudewater en Montfoort. Daarnaast hebben wij de afgelopen 2,5 jaar de 
berichten ook voor u online geplaatst op ons onlineplatform KijkopIJsselstreek.nl.
Omdat wij bezig zijn met een nieuw systeem zal de online berichtgeving tijdelijk 
even stoppen. Natuurlijk zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk de lokale 
berichten kunt volgen via onze vernieuwde website www.ijsselbode.nl of onze 
F acebookpagina. Tot die tijd kunt u elke dinsdag het belangrijkste nieuws en 
mooie achtergrondverhalen uit uw regio lezen in De IJsselbode.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kater. Gemarmerd 
rood, laag op buik licht crème vlek.
M.A. Reinaldaweg - Kat. Roodcypers, 
witte buik.
OUDEWATER
Leeuweringer straat - Teef (X Benner 
Sennen / Rottweiler). Zwart/ bruin 
langer haar. Bruine halsband.

Beauty  & Brains Nieuwjaarsborrel

Maandagavond 20 januari organiseert 
Beauty & Brains, vrouwelijke 
ondernemers Krimpenerwaard, een 
netwerkavond in het Cultuurhuis 
Krimpen aan de Lek. Alle vrouwelijke 
ondernemers uit de Krimpenerwaard, 
zzp en mkb, leden en niet-leden, 
zijn van harte welkom.
Tijdens de avond wordt er afscheid 
genomen van voorzitter Marielle Azim - 
van der Hulst en bestuurslid 
Carla Laan-Westland.

Programma 2020
Na een korte terugblik op 2019, worden 
er nieuwe plannen gemakt voor het 
programma van dit jaar. Inbreng hiervoor 
van de onderneemsters wordt als zeer 
waardevol gezien. “Beauty & Brains 
onderneemsters kunnen zelf onderdeel 
zijn van het programma met hun eigen 
dienst of locatie”, vertelt organisator en 
bestuurslid Gemma Vogels enthousiast. 
“Vorig jaar heb ik het ‘Midzomer’-event 
mede georganiseerd en heb er 
waardevolle contacten aan over 
gehouden.”

Powervrouw KrimpenAward
In 2018 ontving Caro Van Amerongen 
de eerste Powervrouw KrimpenAward. 
Zij gaat 20 januari de start van de 
verkiezing Powervrouw KrimpenAward 
2020 inluiden. En natuurlijk is er daarna 
alle tijd voor het nuttigen van een hapje 
en een drankje en om te netwerken. 
Alle vrouwelijke ondernemers die wonen 
of werken in de Krimpenerwaard (leden 
en niet-leden) zijn van harte welkom.
De nieuwjaarsbijeenkomst is gratis voor 
leden. Voor niet leden is de 
deelnameprijs € 15,00. Besluit je die 
avond lid te worden, zal dit in mindering 
worden gebracht op de lidmaatschap 
prijs voor 2020. Aanmelden doe je via
info@beauty-brains.nl

(foto: Janet de Graas).
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Kan jij wel 
wat hulp en 
motivatie 

gebruiken?
Bel, mail of 

app dan voor 
een afspraak.

Afvallen met Patries  l 06-12963661
afvallenmetpatries@gmail.com
www.1op1dieet.nl

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Deze lieve kleine meid
heeft inmiddels de 40 jaar bereikt.

W aarvan zij samen met haar Fred
de 25 jaar hebben gered.

Gefeliciteerd!

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Iedere zaterdag geopend 

van 10.00-15.00 uur

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

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES

Maak ook eens een afspraak bij onze
- SCHOONHEIDSSPECIALIST - PEDICURE

Ook geopend in de avond!
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Problemen met je huid?
Kom langs voor een advies op maat!

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 15 januari
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit Tuinzaal
14.30 Bingo Tuinzaal
19.00 Creasoos Bestuurskamer
Donderdag 16 januari
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO / PCOB Tuinzaal
14.30 Internetcafé Trefpunt
Vrijdag 17 januari
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst Tuinzaal
Zaterdag 18 januari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 19 januari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 20 januari
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Volksdansen Tuinzaal
16.00 Repetitie seniorenkoor Tuinzaal
Dinsdag 21 januari
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.00 Spelletjesmiddag Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

RICHARD PROOST SPORT

Januariactie:

2 gratis proeflessen

geen inschrijfgeld

Gouda, Lopik, Linschoten, Montfoort en Oudewater
richardproostsport.nl   0348-560097

Onze jeugdlessen: judo, jeugdfit+ en jeugdfitness zijn weer gestart!

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....



PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 14 JANUARI 2020

De stichting Duurzaam Lopikerwaard start in de loop van dit jaar met 
een project om woningisolatie voor particuliere woningen te 
stimuleren. De stichting heeft daar subsidie voor aangevraagd bij de 
rijksoverheid, die daarvoor een Regeling Reductie Energiegebruik 
(RRE) bedacht heeft.
Het afgelopen jaar hebben de gemeentes Lopik, Oudewater, 
Montfoort, IJsselstein en Oudewater samen deze subsidie aangevraagd, 
en -verrassing! - de gemeente Lopik heeft een specifi eke uitkering van 
€ 63.000 ontvangen. De Stichting liet daar vorige week een 
persbericht over uitgaan: het geld zal in die gemeente ingezet worden 
om huiseigenaren te stimuleren tot ‘kleine energiebesparende 
maatregelen in huis’. Daar mag je je niet al te veel van voorstellen, 
want de 14.473 inwoners van de gemeente Lopik (Lopikerkapel, 
Uitweg, Jaarsveld, Benschop, Polsbroek, Willige Langerak) wonen 
samen in 5581 huizen, dat wil zeggen dat er voor die kleine 
verbeteringen een bedrag van € 2,60 per woning beschikbaar is. 
Als huiseigenaar krijg je dat geld dan ook niet te zien, want er worden 
voorlichtingsbijeenkomsten voor georganiseerd. Het bijwonen van die 
bijeenkomsten is niet verplicht, maar op die bijeenkomsten kunt u 
leren hoe u uw centrale verwarming kunt inregelen, dat u radiatorfolie 
achter de radiatoren kunt plakken, dat led-lampen zuiniger zijn dan 
spaarlampen of gloeilampen en dat u tochtstrips kunt plakken waar 
het tocht. Het is ook de bedoeling dat de gemeente de specifi eke 
uitkering gebruikt om huiseigenaren desgevraagd van advies te 
voorzien over dak-, raam- en gevelisolatie. Allemaal oude wijn in 
nieuwe zakken dus, want radiatorfolie, tochtstrips en gordijnen dicht 
was al een goede raad van het kabinet-Den Uijl (1973-1977).
De RRE, verduidelijkt het persbericht van de Stichting Duurzaam, is 
een onderdeel van de maatregelen die de regering genomen heeft na 
de uitspraak van de rechter in de zaak-Urgenda. Op 28 juli kreeg de 
Tweede Kamer te horen dat de regering de afgelopen jaren volstrekt 
onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de uitspraak van de rechter in 
eerste aanleg. Het kabinet (nog steeds het persbericht), ‘beziet de 
uitvoering van de Urgenda-uitspraak in samenhang met de maatregelen 
die het kabinet richting 2030 wil nemen in het kader van het 
Klimaatakkoord. Zij wil de benodigde maatregelen voor de uitvoering 
van de Urgenda-uitspraak dan ook inzetten om een snelle start te 
maken met het reduceren van de CO2-uitstoot’.
Het is om te janken: het kan toch nooit de bedoeling van de Urgenda-
uitspraak zijn om prietpraat uit de oude doos te gaan presenteren 
aan huiseigenaren à € 2,60 per woning? Daar gaat alleen een 
reclamebureautje een leuke kleine schnabbel aan hebben. 
Op de energiebesparingsdoelstelling heeft het geen enkel effect. 
Foei toch.
 Otto Beaujon

ColumnOude wijn

Immanuelschool naar 
Corrie ten Boomhuis èn in 
glossy magazine ‘Corrie’
Alle leerlingen van de Immanuelschool gaan eenmaal in hun schoolloopbaan 
naar het Corrie ten Boomhuis; en dat alleen al is een heel indrukwekkende en 
leerzame ervaring. Maar het bezoek van de leerlingen van de huidige groepen 
7 en 8 stond ook nog eens uitgebreid beschreven en voorzien van mooie foto’s 
in het glossy magazine ‘Corrie, Het leven en werk van Corrie ten Boom’, 
dat afgelopen najaar verscheen. Niet alleen wat deze leerlingen meemaakten was 
indrukwekkend, maar ook de verhalen die zij vertelden waren dat.

Corrie ten Boomhuis
Hanneke van der Snoek, schoolleider 
van de Immanuelschool en Daniëlle den 
Oudsten, leerkracht groep 8, lieten 
weten dat zij op de Immanuelschool 
niet alleen bezig zijn het onderwijs 
binnen de schoolmuren zo goed mogelijk 
vorm te geven, maar dat ze dat ook 
buiten de muren van de klas willen doen.
Daarom dragen ze er zorg voor dat ze 
alle leerlingen, als ze in groep 7 of 8 
zitten, meenemen naar het Corrie ten 
Boomhuis.

Hanneke: “Het Corrie ten Boomhuis 
was vroeger een pand waarin al 
halverwege de 19e eeuw een klokken- 
en horlogewinkel gevestigd werd door 
Willem ten Boom. Het gezin woonde 
boven de winkel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood 
de woning plaats aan onderduikers met 
verschillende achtergronden. 
Waarschijnlijk werden zo’n 800 Joden en 
andere voortvluchtigen door het werk 
van de familie Ten Boom en hun vele 
vrienden gered.

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Laat je vooraf dan ook goed 
informeren:

cees@planje.nl 
of 06-12749721

Goede voornemens? 
Koop een fiets van de zaak!
Meer bewegen, gezonder eten, minder alcohol, 
minder zorgen maken en meer met vrienden afspreken 
in plaats van te verdrinken in de sociale media. 
Ja, januari is de maand van de goede voornemens. 
En dat is te merken. De commercials van Basic-Fit hebben 
inmiddels mijn tv overgenomen en ook bij het bodypumpen  
bij Proost staat de zaal stampvol.
Hoe is het met jouw voornemens? Ben je van plan om meer te 
gaan fietsen? Overweeg dan om de fiets zakelijk aan te 
schaffen. Of het nu gaat om een e-bike, mountainbike, racefiets, 
speed pedelec of gewoon een ouderwetse omafiets. Voor alle 
fietsen geldt met ingang van dit jaar een bijtelling van slechts 
7%. Dit terwijl je onder voorwaarden (een deel van) de btw 
terugkrijgt, de aanschaffings- en onderhoudskosten van de fiets 
kan aftrekken tegen het resultaat van je onderneming én de fiets 
in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. 
Bij een speed pedelec kan je daarbovenop zelfs milieu-
investeringsaftrek aanvragen.
Heb je een BV? Dan is er geen zakelijke reden vereist voor het 
zakelijk aankopen van de fiets. De BV kan de betreffende kosten 
dus voor haar rekening nemen terwijl jij de fiets (of meerdere 
fietsen) volledig voor privédoeleinden gebruikt. 
Heb je de fiets na een jaar of 5 nog in bezit en wil je ‘m 
houden? Dan adviseer ik je de fiets privé van de BV te kopen. 
Bij een eenmanszaak ligt het overigens iets genuanceerder.
De fiets van de zaak kan in enkele gevallen nadelig uitpakken, 
bijvoorbeeld als er nu sprake is van een onbelaste 
reiskostenvergoeding. 

Op 28 februari 1944 werd de familie 
verraden. Op die dag werden meer dan 
dertig personen gearresteerd, waaronder 
vader Casper en zijn twee thuiswonende 
dochters Betsie en Corrie.
De laatste twee werden uiteindelijk op 
transport gesteld naar het concentratie-
kamp Ravensbrück. Betsie overleed daar 
op 59-jarige leeftijd, maar Corrie 
overleefde dat concentratiekamp op 
wonderbaarlijke wijze. Na haar vrijlating 
uit het kamp Ravensbrück trok Corrie de 
wereld door om iedereen te vertellen: 
“God zal ons de liefde geven om onze 
vijanden te vergeven”. En zo wist ze, uit 
haar religieuze overtuiging, de kracht te 
vinden om een van de bewakers, een man 
die medeverantwoordelijk was voor het 

lijden en sterven van haar zusje, te 
vergeven. In meer dan 30 jaar bezocht 
Corrie meer dan 60 landen om te 
getuigen van Gods liefde.
Op haar 91e verjaardag op 15 april 
1983 overleed deze bijzondere vrouw.”

Rondleiding
In het Corrie ten Boomhuis, dat inmiddels 
een museum is, kregen de leerlingen een 
rondleiding; ze zagen, naast familiefoto’s, 
ook de ‘Schuilplaats’ en konden 
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog 
bekijken. Veel kinderen wilden hier graag 
over vertellen. Demi: “Ik vond het heel 
indrukwekkend dat we daar aan tafel 
gingen zitten en toen ‘het belletje’ ging 
we alles moesten oppakken en naar 
boven moesten rennen, maar dan wel 
héél stil.” Danique: “Ik vond het heel 
apart dat daar zo veel mensen hebben 
gewoond; ook werd er goed voor mensen 
met een beperking gezorgd. Ik ben blij 
dat het huis er nog staat.”
Maik: “De verhalen over de Tweede 
Wereldoorlog vond ik heel interessant; 
dat dat allemaal is gebeurd! Ik kreeg, 
toen we aan de tafel zaten, waar de 
onderduikers gezeten hebben, het gevoel 
dat ‘de Duitsers’ zo maar binnen konden 
komen.” Nikky: “Een glossy gaat over 
een specifi ek (haar woorden!) onderwerp 
en in dit geval over Corrie ten Boom en 

het Corrie ten Boomhuis.” In het glossy 
magazine staan ook interviews en foto’s 
afgedrukt die tijdens die rondleiding 
verzameld zijn. Cris: “Ik vond het heel 
leuk om mee te maken.” Er zijn meer 
kinderen die iets zinnigs te berde 
brachten, maar het is moeilijk ze allemaal 
te noemen; het bleek een enthousiaste 
groep leerlingen. Hanneke van der 
Snoek vertrouwde me toe dat de 
directeur van het Corrie ten Boom huis 
had gemeend dat de groep eigenlijk te 
groot was, maar dat hij met deze groep 
echt heel relaxed had kunnen werken: 
‘compliment!’ Daniëlle den Oudsten liet 
weten dat de kinderen vooraf een serie 
lessen over dit onderwerp hadden 
gekregen en er dus gemotiveerd naar toe 
waren gegaan. Tijdens het bezoek aan 
Haarlem, waar het Corrie ten Boomhuis 
staat, werd ook het Joods monument 
bezocht. Dit is een gedenkteken voor de 
715 Joodse slachtoffers uit Haarlem die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
concentratiekampen zijn omgekomen.
Hanneke: “Het is heel belangrijk dat we 
wat er allemaal gebeurd is niet vergeten 
en dit bezoek maakte een onuitwisbare 
indruk.”

 Kookworkshop voor 
jongeren en aanschuifdiner 
in Cultuurhuis Oudewater
Januari is een lange, donkere maand 
om deze periode wat leuker te maken 
organiseren Chris Cuisine en de 
Cultuurcoach van Oudewater een 
samenzijn waar koken en eten 
centraal staan. Speciaal voor mensen 
die zich eenzaam voelen organiseren 
zij een aanschuifdiner. Maandag 27 
januari kunt u vanaf 17.30 uur voor 
slechts 5 euro heerlijk komen eten 
in het Cultuurhuis restaurant.

Kookworkshop
Ben je tussen de 8 en 14 jaar en lijkt 
het je leuk om voor deze doelgroep een 

middag te koken en tegelijk leuke 
receptjes te leren? Geef je dan op als kok 
voor het Cultuurhuis aanschuifdiner!
Onder begeleiding van Chris Cuisine 
maken zij vanaf 15.15 uur een 3-gangen 
diner. Na afl oop serveren de koks het 
zelfgemaakte diner uit aan de gasten.
Deze activiteit is mogelijk gemaakt 
met medewerking van het Mooijman 
MARTENS Fonds.
Opgeven vooraf is noodzakelijk in 
verband met de inkopen en kan via 
saskia.wulterkens@bibliotheekhgh.nl of 
via 06-18127095
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Lieve Joke,

De onrust die in je was heeft plaatsgemaakt voor rust,
eeuwige rust.
Wij gunnen je die van harte,
maar wat zullen we je missen.

Verdrietig, omdat wij haar nu al moeten missen, 
maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft 
betekend, delen wij u mede dat toch geheel 
onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vrouw, 
moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Wilhelmina 
van Wijngaarden-Vergunst

Joke
 Oudewater Haastrecht
 23 februari 1957 8 januari 2020

Nico

Richard en Gabriela

Chris en Lisanne
    Mika, Milan, Luka en Joël

Ronald en Joyce
    Stacey en Jari

Monica en Ton

Pinksterbloem 56
2851 ZH  Haastrecht

Er is gelegenheid tot condoleren en samenzijn op 
dinsdag 14 januari van 19.00 tot 20.00 uur in Aula 
Hoflaan, Hoflaan 6 te Stolwijk.

De crematieplechtigheid zal 
in besloten kring plaatsvinden.

Voor altijd in ons hart

Woensdag 8  januari is plotseling van ons 
heengegaan, onze lieve dochter, zus, 
schoonzus en tante

Joke van Wijngaarden-
Vergunst

Wij wensen Nico, kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte met het verwerken van dit 
grote verlies.

Ma en Dries
Ed en Bernadette
Magdalene en Mark
Neven en Nichten

DANKBETUIGING

Hartverwarmend waren alle kaartjes, bezoekjes en 
telefoontjes naar aanleiding van het overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder en oma

Joke Schoonderwoerd - Konings
Alle medeleven en aandacht hebben ons erg 
geholpen. Wij  bedanken u tevens voor uw 
aanwezigheid en de herinneringen die we met u 
mochten delen.

André Schoonderwoerd
kinderen en kleinkinderen

Oudewater, januari 2020

Dag lieve ome Jos,

Je bent een vader en opa voor ons geweest. 

Bedankt voor de mooie herinneringen.

We gaan je ontzettend missen.

Mark, Natasja, Floortje, Tim 
Ingrid, Dennis, Nick, Fleur, Coco, Jeroen 

Ellen, Rob, Bram, Zack

Heel onverwacht en veel te vroeg hebben wij afscheid 
moeten nemen van

Adrianus Johannes Maria 
Looman

Jos
* Montfoort,  † Nieuwegein,
7 mei 1949 11 januari 2020

Mary Looman-Ekelschot

Familie Looman
Familie Ekelschot

Wij nemen afscheid van Jos op zaterdag 18 januari 
om 14:00 uur in de aula van crematorium Domstede, 
Proostwetering 8 in Utrecht.

Aansluitend is er in de koffiekamer gelegenheid tot 
condoleren en vinden wij het fijn om herinneringen 
te delen met elkaar.

In plaats van bloemen wordt een gift aan de 
Nederlandse Hartstichting gewaardeerd. Hiervoor 
zullen collectebussen aanwezig zijn.

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans
t.a.v. Familie Looman
Blokland 66
3417 MP  Montfoort

Langzaam bent u van ons 
weggegleden,
Elke dag een beetje meer,
Telkens werd u weer iets ontnomen,
Dat deed u en ons zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
Dat u nooit meer bij ons zult zijn.

Trots op haar positiviteit en kracht, maar intens 
verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van 

het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, 
oma en overgrootmoeder

Lena Scheel - Verheul
Helena Johanna Elisabeth

Montfoort, Montfoort, 
24 juli 1929 12 januari 2020

Albert Scheel

Jaap en Ans
Jaap en Rebecca

Elize
Joyce en Isaac

Thijs
Sophie

Annie en Toon
Saskia en Ben

Desmond
Senna

Tony en Marieke
Daisy
Sterre
Yara

Hanneke en Arnold
Femke en Rob

Luuk
Nora

Sanne en Elmar
Lindsey
Jayden

Lenie en Henk
Rick
Mike en Tessa

Suze

Leendert en Ben

De uitvaartdienst wordt gehouden op  
vrijdag 17 januari om 19.00 uur in de  

R.K. kerk Geboorte Johannes de Doper,  
Pastoor Spaanplein 2 te Montfoort.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren 
in het Zalencentrum St. Joseph, 
Heiliglevenstraat 4 te Montfoort.

De crematieplechtigheid zal worden gehouden op 
zaterdag 18 januari om 12.00 uur 

in de aula van crematorium Domstede, 
Proostwetering 8 te Utrecht.

Hierna is er gelegenheid voor een samenzijn 
in de koffiekamer.

Correspondentieadres:
Achterdijk 10, 3417 HP Montfoort

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen



Dinsdag 14  januari 2020

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

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

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

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX  Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning  
en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

Afgelopen week ondertekenden wethouder Walther Kok en 
directeur Adri van Montfoort van de Stichting de Thuisbasis 
Sociaal Werk de nieuwe subsidieaanvraag ten behoeve van 
het Stadsteam Oudewater.

Stadsteam Oudewater krijgt solide 
organisatorische en professionele basis

Stichting de Thuisbasis overkoepelt 
het Stadsteam Oudewater en het 
Jeugdteam in Montfoort. Hiermee 

is ook voor de komende jaren een 
puike sociale dienstverlening voor 
de Oudewaterse burgers op het 
terrein van de Jeugd(wet), WMO 
(Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) en schuldhulpverlening 
verzekerd.

Oudewaternaren kunnen dus bij het 
Stadsteam zoals vanouds terecht met 
eenvoudige vragen over opvoeden 
tot hulpvragen bij ernstige problemen 
met een kind; met vragen over 
thuishulp, hulpmiddelen, mantelzorg 
én schuldhulpverlening! Stadsteam 
Oudewater bestaat immers uit 
vakbekwame beroepskrachten die 
geschoold zijn in jeugdhulpver-
lening, sociaal werk of in onder-
steuning en begeleiding in het kader 
van de WMO. Eigen regie door én 
onderlinge zorg van en door de 
inwoners blijft daarbij uiteraard het 
uitgangspunt.
Meer weten?
Bel 0348-561893 of kijk op de site: 
www.stadsteamoudewater.nl.

U heeft ze vast al eens zien lopen en zwerfafval zien rapen: 
De Zwerfvuilambassadeurs. Periodiek vertellen ze over hun 
motivatie. Dit keer Hetty van der Klis uit Oudewater. 

Denk mee over het parkeerbeleid 
binnenstad Oudewater!
Parkeren in de binnenstad van Oudewater is al langer een 
punt van aandacht. Om het nieuwe parkeerbeleid op te 
stellen, werken wij graag met u, als inwoner, ondernemer, 
of bezoeker van Oudewater, samen. Wij nodigen u van 
harte uit om u aan te melden voor een eerste informatieavond.
Datum: woensdag 5 februari 2020
Tijd:  18.30 - 20.30 uur
Locatie: Partycentrum De Klepper,  

Kapellestraat 1-3 in Oudewater

U weet als geen ander waar de knel- en verbeterpunten zitten die meege-
nomen moeten worden bij de vorming van dit nieuwe parkeerbeleid. 
Daarom vragen wij op deze informatieavond om een actieve inzet. Wij 
informeren u over de ontwikkeling van het parkeerbeleid en gaan hierover 
in groepen met u in gesprek. Aan het eind van de avond kunt u zich 
aanmelden voor een werkgroep. De werkgroep adviseert de gemeente 
tijdens de ontwikkeling van het nieuwe parkeerbeleid.
Aanmelden informatieavond (vol=vol)
Er is voor deze eerste informatieavond plek voor maximaal honderd 
geïnteresseerden. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: 
parkeerbeleid@oudewater.nl.
Aanmelden voor de informatieavond is mogelijk tot 31 januari 2020.
Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel deelnemen aan de werkgroep 
of uw ideeën met ons delen?
Ook dan stuurt u een bericht naar parkeerbeleid@oudewater.nl.
Meer informatie over het proces, de informatieavond en de werkgroep 
vindt u op: www.oudewater.nl/masterplan/parkeerbeleid.

Inloopspreekuur en formulierenhulp 
vanaf januari 2020 in het Stadskantoor
Vanaf donderdag 9 januari 2020 vindt het inloopspreekuur en 
het spreekuur van de formulierenhulp plaats op het Stadskantoor 
van Oudewater. U kunt van 10.30 tot 12.30 uur terecht op 
Waardsedijk 219 met al uw vragen.

Zwerfafvalambassadeurs in the picture

Hetty is Zwerfvuilambassadeur van 
het eerste uur.
“Toen ik jaren geleden met mijn 
hondje door Oudewater wandelde, 
begon ik mij in toenemende mate te 
ergeren aan de rommel her en der. 
Uiteindelijk besloot ik er iets aan te 
gaan doen, want daar kreeg ik 
tenminste een positief gevoel van. 
Toen heb ik het heel intensief 
gedaan en op veel plekken in 
Oudewater opgeruimd. Naar 
aanleiding van een stukje van mij in 
De IJsselbode nam Sylvia Benschop 
contact op en hebben wij samen 
Zwerfvuilambassadeurs opgezet. 
Ik moest mij meer en meer terug-
trekken vanwege mijn baan. Maar 
Sylvia heeft dit verder helemaal 
uitgebouwd tot wat het nu is. 
Chapeau!”
“Ik maak eens in de zoveel weken 
schoon of zodra ik zie dat er weer 
het een en ander ligt (en de zon 
buiten schijnt).

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Broeckerstraat 10 in Oudewater 

het plaatsen van een opbouw 
op de aanbouw,

 ingediend op: 02-01-2020, 
dossiernummer: OLO4863235

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 22 in Oudewater 

het plaatsen van een mobiele 
kraan op 7 januari 2020,

 ingediend op: 26-11-2019, 
dossiernummer: 1922866

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Ruige Weide 45 in Oudewater 

het realiseren van een 
paardrijbak,

 besluit: verleend op 04-01-2020, 
dossiernummer: OLO4683721

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

 aanvraag ingetrokken  
op 08-01-2020,  
dossiernummer: OLO4782581

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 22 in Oudewater 

het plaatsen van een mobiele 
kraan op 7 januari 2020,

 besluit: verleend op 02-01-2020, 
dossiernummer: 1922866

• Diverse wegen in Oudewater 
het organiseren van een 
snertwandeltocht op 1 februari 
2020,

 besluit: melding geaccepteerd  
op 07-01-2020,  
dossiernummer: 1923025

• Korte Havenstraat 2 
in Oudewater 
het plaatsen van 2 
kansspelautomaten in een 
café-bar,

 besluit: aanvraag onvolledig  
en buiten behandeling gesteld  
op 07-01-2020,  
dossiernummer: 1922691

• Korte Havenstraat 2 
in Oudewater 
het schenken van alcohol-
houdende dranken in een 
café-bar,

 besluit: aanvraag onvolledig 
en buiten behandeling gesteld  
op 07-01-2020,  
dossiernummer: 1922689

krijgt het Stadsteam Oudewater  
een nieuwe organisatorische en 
professionele inbedding. En daarmee 

Zodra ik met pensioen ga, pak ik 
het weer extra vaak op!”
Hetty heeft wel eens een vraag van 
een nieuwsgierige voorbijganger 
gekregen of ze aan het opruimen 
was vanwege een HALT straf: “Toen 
antwoordde ik: ‘Nee hoor, ik doe 
dit helemaal vrijwillig!’ Maar over 
het algemeen krijg ik leuke reacties 
van mensen die mij bezig zien en 
heb ik in de loop der jaren hopelijk 
anderen een beetje aangestoken. Ik 
voelde mij in de beginperiode soms 
behoorlijk ongemakkelijk, vooral 
omdat ik het toen nog alleen deed, 
maar ik kon mij daar wel overheen 
zetten. Tegenwoordig kan het mij 
niet zoveel meer schelen.
Wat ik wel jammer vind is dat het 
zwerfvuil niet minder wordt en 
daarbij komt dat er veel meer ligt 
dan je zo op het oog ziet. Dus petje 
af voor al die mensen die andermans 
rommel opruimen in hun vrije tijd!”

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater hebben 
besloten om elektrische laadpalen 
voor de openbare ruimte op 
onderstaande adressen in de 
gemeente Oudewater aan te leggen:
• G.R. van Kinschotstraat  

ter hoogte van huisnummer 20 
te Oudewater

• Kloosterstraat ter hoogte van 
huisnummer 8 te Oudewater

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater hebben 
besloten om een gehandicapten-
parkeerplaats op te heffen aan de:
• Hekendorperweg  

ter hoogte van huisnummer 2  
te Oudewater

Wilt u de besluiten en de 
locatietekeningen inzien?  
De verkeersbesluiten zijn inmiddels 
digitaal gepubliceerd op 
staatscourant.nl. De besluiten liggen 
van 14 januari 2020 tot 25 februari 
2020 ter inzage. Wilt u bezwaar 
maken? Als belanghebbende kunt u 
binnen zes weken na de 
publicatiedatum een bezwaarschrift 
indienen. Meer details over hoe u 
bezwaar kunt maken vindt u in de 
verkeersbesluiten.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Oudewater maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend  
dat zij een melding op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen 
van
 Juffermans Machinebou 

voor het adres Kastanjeweg 4 
in Oudewater.

De melding heeft betrekking op het 
uitbreiden van het bedrijfspand met 
een volledig geautomatiseerde 
platenstelling.
Voor de activiteiten van het hier 
vermelde bedrijf zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen 
naar voren te brengen, bezwaar in 
te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij 
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 
uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken 
wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

Meer informatie of ook meehelpen? 
Aanmelden kan via  
z.ambassadeurs@gmail.com  
of 06-19468944.
Samen houden we Oudewater, 
Hekendorp, Papekop en 
Snelrewaard schoon!

Bij het Stadsteam Oudewater kunt u 
terecht voor ondersteuning als u 
vragen of problemen heeft en hier 
ondersteuning bij nodig denkt te 
hebben.  

Bijvoorbeeld op het gebied van 
(vrijwilligers)werk, mantelzorg, geld, 
opvoeding, relaties, onderwijs, 
gezondheid, veiligheid en wonen. 
U heeft geen verwijzing nodig.

De Formulierenhulp helpt u bij het 
invullen van formulieren, aanvragen 
van kwijtscheldingen en uitkeringen 
en het doornemen van brieven van 
instanties. Ook kijken wij of u gebruikt 
maakt van alle voorzieningen waar 
u recht op heeft. U kunt ook een 
aparte afspraak maken met ons 
sociaal juridisch medewerker van 
de Formulierenhulp.
Het Stadsteam is telefonisch  
bereikbaar van 9-12  
op ma, di, do en vrij, of per mail:  
info@stadsteamoudewater.nl
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GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL

VOLLE WAGEN DAGEN

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 13 januari t/m 19 januari 2020. Week 03. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 Alle Unox, Knorr 
of Conimex soep in zak of 

soeppakket
 2 zakken à 570 ml of pakken à 95-200 gram of bekers 

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 2.86

 1.43

_

_
 6.70

3.35

3.96

7.28  2.99
 4 STUKS 

 Coop koeken 
  kano’s, gevulde koeken, mergpijpjes, sneeuwwafels, 

roomboter vulling stroopwafels, gangmakers of pindakoeken 
 4 pakken à 200-380 gram ,  combineren mogelijk 

6.75

11.07 5.-

   Alle Vivera 
vleesvervangers

3 pakken 
 combineren mogelijk 

 3 STUKS 

11
4.67

5.72  3.99

Melkan kaas 
stukken

jong 48+, jong belegen 48+, 
jong belegen komijn 48+, 

jong belegen 30+ of belegen 30+
stuk 450-520 gram

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht
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De  Wulverhorst: 
uniek in haar soort!
De Wulverhorst is voor velen in de 
regio een vanzelfsprekendheid. 
Mensen wonen en werken er graag. 
Het is een ontmoetingsplek voor 
Oudewatenaren en niet weg te 
denken uit de stad. Wat maakt het 
tot het woonzorgcentrum waar 
iedereen zich thuis voelt? U leest het 
in het ‘Verhaal van De Wulverhorst’. 
Een brochure die aan het begin van 
dit jaar wordt overhandigd aan alle 
medewerkers, vrijwilligers en 
bewoners. Een mooie start van een 
dynamisch nieuw jaar!
Bestuurder Joyce Jacobs: “Ik wilde 
graag eens het verhaal van ons 
woonzorgcentrum op laten tekenen, de 
identiteit. Wat maakt De Wulverhorst?” 
Joyce heeft hiervoor tekstschrijver 
Ellen van Leeuwen in de arm genomen. 
“Wanneer je in de organisatie werkt is 
het lastig een objectief beeld te schetsen, 
je hebt tenslotte belangen. Daarom heb 
ik Ellen hiervoor gevraagd.”

Ontroerend
Ellen heeft gesproken met medewerkers, 
bewoners en familieleden. 
Ook burgemeester Pieter Verhoeve en 
wethouder Walther Kok zijn bij Ellen 
aangeschoven. Net als huisarts 
dr. Karstens en twee predikanten uit 
Oudewater. Ellen: “Ik heb zo’n veertig 
mensen gesproken die op een of andere 
manier betrokken zijn bij De Wulverhorst. 
De gesprekken die ik met deze mensen 
voerde waren boeiend en soms zelfs 
ontroerend. De Wulverhorst blijkt een 

woonzorgcentrum om trots op te zijn!”
Het was voor Ellen niet moeilijk de 
identiteit van De Wulverhorst te 
beschrijven. “Vrijwel iedereen die ik 
sprak vertelde mij hetzelfde verhaal, 
maar dan vanuit verschillende 
invalshoeken. Het was gemakkelijk om 
een rode draad te ontdekken.”
De tekstschrijfster bemerkte dat de 
medewerkers en cliënten van 
De Wulverhorst opvallend tevreden zijn 
over hun werk- of woonsituatie. In ‘Het 
verhaal van De Wulverhorst’ leest u dat 
dit (o.a.) komt door de kleinschaligheid 
en het zelfstandige karakter van het 
woonzorgcentrum. Daarnaast is 
persoonsgerichte zorg de leidraad in 
De Wulverhorst: de cliënt staat echt 
centraal.
Ook beschrijft Ellen De Wulverhorst als 
belangrijke spil in de Oudewaterse 
samenleving. “Het centrum heeft een 
verbindende rol in Oudewater.” 
Buitengewoon woonzorgcentrum 
‘Het verhaal van De Wulverhorst’ staat 
vol met citaten van medewerkers en 
cliënten. Volgens Ellen kan dit niet 
anders. “Deze mensen maken samen 
het verhaal van De Wulverhorst.”
Joyce is blij met het resultaat en ziet het 
als basis voor een succesvolle toekomst. 
“Met name mijn collega’s wil ik laten 
zien dat ze werk doen waar ze heel trots 
op mogen zijn. De Wulverhorst staat als 
een huis. Met zo’n goede basis kunnen 
wij steeds verder bouwen om te zorgen 
dat het ook in de toekomst een 
buitengewoon woonzorgcentrum blijft.”

Burgemeester Wim Groeneweg sloot af met de samenvatting dat kritiek mag, maar of we ruimhartig willen omspringen met onze 
complimenten, vanuit e en tevreden grondhouding.

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Nieuwjaarstoespraken burgemeesters Tijn Trijssenaar en Wim Groeneweg stemmen tot nadenken

Nieuwjaarstoespraken in Oudewater

Flink bedrag opgehaald voor onderzoek 
naar Alvleesklierkanker

Het werd steeds drukker tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Oudewater. Nadat de offi ciële en 
minder offi ciële handen geschud 
waren, werd er onder het genot van 
een hapje en een drankje gezellig 
gekeuveld. En dit alles werd vergezeld 
door de prettige klanken van de door 
burgemeester Wim Groeneweg uit 
Vianen ‘meegebrachte’ gitarist Frank 
de Kleer - na de toespraken bleek 
deze gitarist een minstens zo 
onnavolgbare ‘goochelaar’ als Victor 
‘mindfuck’ Mids en ook minstens zo 
vriendelijk.
Tijn Trijssenaar, de eerste kinderburge-
meester van Oudewater, blikte terug op 
de afgelopen periode van zijn kinderbur-
gemeesterschap sinds 7 november; hij 
bleek al heel wat gedaan te hebben voor 
Oudewater en is van plan dat ook in 
2020 voort te zetten. Daarmee zette hij 
de toon en wenste uiteraard iedereen een 
gelukkig nieuwjaar.

‘Wees tevreden en maak meer 
complimenten’
Burgemeester Wim Groeneweg begon 
tot veler verbijstering met een ontspan-
ningsoefening - hij had deze oefening 
meegekregen van gitarist Frank de Kleer 
-, waaraan wel door bijna iedereen werd 
meegedaan en welke voor veel hilariteit 
zorgde. De belangrijkste boodschap die 
Groeneweg de Oudewaternaren wilde 
meegeven - lazen we niet ook zoiets op 
de voorpagina van De IJsselbode van 
afgelopen week? - is ‘of we alsjeblieft 
eens wat tevredener kunnen zijn met wat 
we allemaal hebben’: “Wat hebben jullie 
het mooi voor elkaar. Wat is er enorm 
veel energie in Oudewater. Wat is er veel 
betrokkenheid in Oudewater. Wat 
gebeuren er hier geweldig mooie dingen.” 
Hij baseerde deze uitspraken op zijn 

eerste ervaringen in zijn nieuwe 
standplaats: de ontvangst van 
Sint-Nicolaas in Hekendorp en 
Oudewater, de activiteiten van het 4 en 
5 mei comité, de ijsbaan, De Wulverhorst, 
de Franciscuskerk, STRO, MidlandFM 
(dank voor de opname van deze 
toespraken, red.), het Stadsmuseum op 
de zolder van het stadhuis, de brandweer 
(waarbij uiteraard het vuurwerk en 
omgang met hulpverleners ter sprake 
kwamen; in Oudewater was er overigens 
met oud en nieuw gelukkig geen enkel 
incident!), het hospice en de lastige, door 
fi nanciën ingegeven, keuze van al dan 
geen zwembad. Hij roemde de bevolking, 
de enorme hoeveelheid vrijwilligers en de 
ondernemers; en later ook liet hij 
raadsleden, de medecollegeleden en de 
ambtelijke ondersteuning hierin meedelen. 
Hij riep op tot het maken van meer 

complimenten; ‘kritiek mag, maar 
benoem zeker ook de goede dingen’.
Groeneweg sneed nog een heikel punt 
aan; de ambtelijke samenwerking met 
Woerden: “Ik mag vanuit deze positie wel 
zeggen: knijp uw handen samen. Wat is 
dat een geweldige deskundigheid die we 
zomaar in dit stadhuis binnenkrijgen. 
Ik weet bijna zeker dat Oudewater dat in 
een zelfstandige positie niet had kunnen 
organiseren.” Hij bedankte de ook 
aanwezige burgemeester van Woerden, 
Victor Molkenboer, voor de collegiale 
samenwerking tussen Woerden en 
Oudewater en liet weten dat, naar zijn 
mening, door die samenwerking 
Oudewater een zelfstandige gemeente is, 
en kan blijven.

Wat een geweldig  bedrag.
Had u dat verwacht?
“Het overtreft alle verwachtingen. 

Natuurlijk hoop je op zo’n soort bedrag 
maar omdat er best veel concerten zijn 
rond de kerstdagen, had ik niet verwacht 

dit bedrag te halen. Ik ben dan ook reuze 
dankbaar.”
Gaat al het geld naar het onderzoek?
“Ja, dit opbrengt komt helemaal ten 
goede aan het onderzoek. Dat is het 
mooie van deze stichting.”
Hoe was de sfeer tijdens het concert?
“De sfeer was echt goed en warm. 
Er hing een echte kerstsfeer. Als koor 
voelde je dat de mensen genoten van 
deze avond.”
En hoe verliep de samenwerking
met VOICE?
Goed! Wij treden vaker samen met 
VOICE op. We brengen twee 
verschillende repertoires ten gehore. 
Aan het einde van het concert hebben 
we twee nummers samen gezongen. 
Halleluja van Händel en Sanctus van 
Charles Gounod. Dit klonk machtig, 
zowel voor het publiek als voor ons als 
koren.”
Smaakt het naar meer?
“Zeker! De datum voor het volgende 
gezamenlijke concert is al vastgelegd. 
Op 9 december treden we weer op in 
de Grote of St. Michaëlskerk. 
Ook dan willen we geld ophalen voor 
Support Casper.”

vervolg van de voorpagina

Stichting Steamwork heeft mogelijk 
gemaakt dat stichting Roparun een 
bedrag heeft gedoneerd aan Hospice 
Oudewater. 

De vlag hijsen 
Ria Pollemans, voorzitter van Stichting 
Vrienden van het Hospice Oudewater, 
bedankt alle vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het hospice. Ze zijn er in alle soort 
en maten, met verschillende taken. 
“Mensen die de zon in elkaars leven 
brengen, zullen zelf ook stralen. Dat wens 
ik iedereen toe!” 
Aan de kinderburgemeester de eer om 
het tuinbord te onthullen. Ook hees hij 
samen met Arie Breur de vlag! 
Vrijwilliger van Hospice Oudewater, 
Simone Tesink mocht het hospice 
offi cieel openen door de sleutel van het 
slot in de voordeur om te draaien. 
Dit alles onder luid applaus van de 
aanwezigen. In een grote rij liepen de 
genodigden achter Simone aan het 
hospice binnen – en door de achterdeur 
weer naar buiten. “Goed voeten vegen”, 
klonk het. Je wil niet de eerste zijn die 
het prachtig nieuwe interieur vuil maakt. 
Want prachtig is het! 
Op de open dag afgelopen zaterdag 
kwamen ook nog eens ruim 600 
geïnteresseerden af. Dat laat nogmaals 
zien hoe groot het draagvlak is voor 
Hospice Oudewater.

Belangstellenden zijn iedere tweede 
vrijdag van de maand welkom om te 
komen zien en ervaren hoe Hospice 
Oudewater is. Vrijdag 14 februari is er 
van 14.00 tot 16.00 uur weer een 
open middag.

Op 23 december gaf The Martin Mans Formation samen met Vocal Group 
VOICE een kerstconcert in de Grote of St. Michaëlkerk. De opbrengst van deze 
avond van € 2506,40 komt ten goede aan Stichting Support Casper, die 
onderzoek naar nieuwe behandel-methoden van alvleesklierkanker fi nanciert. 
Hugo Broekhuizen van The Martin Mans Formation is trots!
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Het nieuwe jaar 
in met een 
mooie bril!
“De nieuwe modetrends in de optiek zijn 
de dunne metalen monturen rond, retro 
in goud of zilver. Ook transparante 
materialen in allerlei kleuren doen het 
goed,” aldus Carla Schweers van 
Verboon Optiek in Montfoort. Om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste trends 
bezoeken zij regelmatig de verschillende 
optiekbeurzen.
Altijd een actueel assortiment
“Voor ons, als zelfstandige opticien, is het de kunst om de klant goed te adviseren bij de aanschaf 
van een nieuwe bril met een goede pasvorm, de klant kleuradvies te geven en goed te luisteren 
naar zijn of haar wensen. Het hele jaar door wordt onze collectie aangevuld met nieuwe monturen, 
omdat de brilmode niet gebonden is aan seizoenen, zo kunnen wij ieder moment het meest 
actuele assortiment bieden.” Naast de nieuwe collectie ruimt Verboon deze maand op. U krijgt de 
hele maand januari tot wel 75% korting op geselecteerde merkmonturen.

Oogmetingen
Bij Verboon Optiek staat u garant voor kwaliteit. De oogmetingen worden gedaan door een 
gediplomeerd opticien. Carla: “Wij bepalen de sterkte van de glazen en herkennen de 
oogafwijkingen. Het juiste glasadvies maakt de bril af, zoals mooi dun geslepen met een goede 
harde ontspiegeling voor comfortabel kijken. Op gebied van de multifocale glazen is er een heel 
breed spectrum aan stijlen en prijzen van een laag segment tot geïndividualiseerde maatwerkglazen. 
Onze glasfabrikant HOYA sluit hier met de nieuwe multifocale glazen naadloos op aan.”

Computerbril
De computer is niet meer uit ons leven weg te denken en hiervoor zijn de speciale computerbrillen. 
De computerglazen zijn vooral geschikt voor beeldscherm- en kantoorwerk: ze bieden een 
optimaal zicht op de korte- en middelafstand. Door de comfortabele houding die ontstaat, geeft 
de computerbril ontspanning voor de ogen, nek en rugspieren.
En wilt u vandaag geen bril op, dan zijn er altijd nog de contactlenzen. Dag- maand en multifocale 
lenzen geven een goed en helder zicht. Hiervoor is Verboon Optiek ook het juiste adres met een 
gediplomeerd contactlensspecialist.
Kortom deskundigheid staat voorop bij Verboon Optiek Montfoort van een eenvoudige bril tot de 
beste multifocale glazen in iedere prijsklasse! Ook voor het advies van lenzen.

Loop eens binnen en laat je adviseren bij

Keizerstraat 20 • 3417 EB Montfoort • 0348-474024
www.verboonoptiek.nl

Rien Regelt
Rien regelt verzekeringen en hypotheken. Dat doet Rien vanuit Waarder met 
behulp van een jong team, bestaande uit Corrie, Geertje en natuurlijk Rien, die 
jou graag persoonlijk te woord staan en op weg helpen.
Rien is altijd betrokken en kijkt en luistert eerst goed naar jouw situatie. Wat zijn jouw 
wensen en wat heb jij nodig? Rien denkt vervolgens mee en biedt oplossingen waar je 
wat aan hebt. Rien regelt het zodat jij onbezorgd kunt reizen, rijden, wonen en werken.
Rien is bovendien te allen tijde makkelijk bereikbaar. Telefonisch, online of op kantoor, 
Rien reageert rap.
Nog even de voordelen van Rien op een rijtje:
- Jaarlijkse check op je premie en dekkingen. Rien voorkomt dat je te veel betaalt;
- Toegang tot je eigen digitale Polismap (Mijn Rien);
- Altijd & overal inzicht in je persoonlijke gegevens en polissen;
- Online schade melden en wijzigingen doorgeven;
- Persoonlijk contact bij schade of vragen;
- Rien voorkomt dubbel verzekeren, oververzekeren en overbodige producten;
- Alles op één plek, bij een bekend gezicht.

Verzek erd van Risico
Wie kiest voor een leven met Rien kiest voor een zorgeloos leven.
Rien zorgt ervoor dat jouw verzekeringen en jouw hypotheek
goed geregeld zijn, zodat jij ontspannen door het leven kunt gaan.
Het liefst doe je dat natuurlijk met het hele gezin, daarom 
houdt Rien de komende weken een kleurplatenactie.
Wie voor 14 februari onze mooie kleurplaat inkleurt en 
ophangt bij ons op kantoor of in onze digitale boom, 
maakt kans op Eftelingkaartjes voor het hele gezin.
Op www.rienregelt.nl/geefrienkleur/ kun je de kleurplaat 
downloaden en de actievoorwaarden lezen.

Rien zien? Kom eens langs bij ons op kantoor op de Prinses Maximalaan 4a in Waarder.
Bellen (0348 501 633) of mailen (info@rienregelt.nl) kan ook.

rien
regelt verzekeringen
en hypotheken

Prinses Maximalaan 4a, Waarder
www.rienregelt.nl

Geef Rien kleur!
Hang voor 14 februari 2020 jouw kleurplaat in de boom bij Rien  
op kantoor en maak kans op Eftelingkaartjes voor het hele gezin
of een té gek legopakket! Ophangen aan de digitale boom mag 
ook op rienregelt.nl/kleurplaat. Kom je ‘m bij ons ophangen?
Vergeet dan niet je naam achterop te zetten!

Authentiek, Individueel en met 
liefde uitgevoerd
Na een flinke verbouwing is JulHair aan de 
Korte Havenstraat 3 in Oudewater geopend. 
Maaike Natasja en Juli-Ann staan in een  
geheel vernieuwde en moderne kapsalon  
weer voor u klaar. 
“Goed knippen kunnen meer kappers. Wat niet 
iedereen kan is waar wij goed in zijn; het lezen van de 
klant als het gaat om wensen die zij hebben en dat 
wat goed bij haar of zijn uitstraling of persoonlijkheid 
past”, aldus Juli-Ann, eigenaresse van JulHair. 
“Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop. Wie ben 
jij, wat wil je, wat kan anders en wat kan beter? 
Al meer dan 20 jaar creëren wij bij JulHair kapsels die 
bij jouw persoonlijkheid en lifestyle passen. Of je nu 
man, vrouw, kind, bruid of bruidegom bent. Je op 
zoek bent naar een spetterende look voor een feest, 
of een verzorgd kapsel wilt. Wij zijn ervan overtuigd 
dat je je gelukkig voelt als je er mooi uit ziet!”
Een afspraak maken? Bel 0348-562106 of reserveer  
online 24/7 via www.barberbooking.com           Volg JulHair via facebook of instagram.

Bridgevereniging neemt hartverwarmend afscheid van Fred en Gada Wegman

De Bridgevereniging De Biedhoek is in 
1991 in Huis den Hoek opgericht. 
Vandaar de naam De Biedhoek. 
Men speelde daar op de 1e etage. 
Gada is lid van het eerste uur en nam 
bij de oprichting direct zitting in de 
technische commissie. Onder leiding van 
Gada werd toen in verenigingsverband 
gestart met een cursus over ‘transfer-
techniek’. Als docente was dit aan haar 
prima toevertrouwd.

Zomerbridgeavonden
In de 90-er jaren verhuisde De Biedhoek 
naar de speellocatie in Concordia en 
daar werd ook Fred lid. Hij ging direct de 
uitslagen digitaal verwerken en hield later 
zich ook bezig met het ontwerpen van de 
website. Vanaf dat moment waren zij 
getweeën onlosmakelijk verbonden met 
het reilen en zeilen van de vereniging.
De vereniging groeide in die tijd uit naar 
meer dan 70 leden. Op initiatief van 
Fred en Gada startte men toen met de 
zomerbridgeavonden. Deze werden heel 
erg druk bezocht, ook door bridgers uit 
de omgeving. Er waren avonden dat er 
50 paren speelden. Door het enorme 
succes werd dit door andere verenigingen 
in de omgeving overgenomen.
In deze bloeiende periode werd ook een 
uiterst gezellig bridgeweekend in 
Bakkeveen in Friesland georganiseerd.
In 2009 ging De Biedhoek, vanwege de 
renovatie van Concordia naar de 
leeskamer in het Hof van Stein en van 
daar verhuisde men in 2015 naar de 
huidige locatie De Grote Haven.

Gezelligheidsdrives
Het is niet uitsluitend de reguliere bridge-
competitie geweest die Fred en Gada 
hebben geleid. Daarnaast namen zij 
veelal het initiatief om vele andere gezel-
ligheidsdrives te organiseren. Denk 
hierbij aan de kroegendrives, huis-aan-
huisdrives en ook de landendrives. 
De eerste hiervan werd in 2008 
georganiseerd bij de Jeu de bouleclub in 
Gouda met als thema ‘Frankrijk’.

Erelid
In haar toespraak naar het scheidend 
echtpaar was voorzitter Elly van de 
Linden vol lof over wat zij voor de 
vereniging betekend hebben.
“De Biedhoek bestaat nu bijna 29 jaar 
en dat is mede jullie verdienste. Het is 
ongeloofl ijk wat jullie voor ons betekend 
hebben. En niet alleen voor de 
bridgesport, ook het sociale aspect was 
voor jullie heel belangrijk. Het bezoeken 
van zieke leden en het sturen van 
kaartjes werd met veel enthousiasme 
verzorgd. Ook de uitgifte van de 
bridgekoffers werd door jullie voort- 
varend opgepakt. Kortom de 
Bridgevereniging De Biedhoek heeft 
zoveel te danken aan jullie nimmer 
afl atende inzet voor de bridgesport. 
Daarom is het mij een grote eer om aan 
te kondigen dat jullie beiden benoemd 
zijn tot erelid van onze vereniging”. 
Daarna overhandigde penningmeester 
Kees Geurts het tweetal de oorkonde.

door Cees Reichard

HAASTRECHT            VLIST

Dankwoord
Tussen de diverse speelrondes door 
mochten Fred en Gada een zeer geestige 
voordracht van Kees Geurts over het 
‘biedgedrag’ aanhoren. En tot slot 
mochten zij van de leden een schilderij 
van papieren geld met een waarde van 
887,50 euro in ontvangst nemen. 
Met dat bedrag mogen zij zelf naar eigen 
smaak een kunstwerk aanschaffen. 
Overdonderd door dit mooie cadeau 
bedankte Gada, mede namens Fred, 
iedereen voor de geweldige leuke avond, 
de vele waarderingen en de mooie 
cadeaus. “Ik vind het te gek voor 
woorden. Dit is een geweldig leuke 
groep. Fred en ik hebben de sfeer altijd 
zo enorm  goed gevonden. Iedereen 
stond voor elkaar klaar en er kon op 
iedereen altijd een beroep gedaan 

Gada Wegman tijdens haar dankwoord.

Onlosmakelijk verbonden met het 
reilen en zeilen van De Biedhoek
In een hartverwarmde sfeer nam de Haastrechtse Bridgevereniging De Biedhoek 
op woensdag 8 januari afscheid van Fred en Gada Wegman. Zij werden op hun 
laatste speelavond door bestuur en leden in het zonnetje gezet. En terecht vindt 
voorzitter Elly van der Linden.
Fred en Gada gaan deze maand verhuizen naar Uithoorn en daarmee komt een 
einde aan hun enorme betrokkenheid bij Haastrecht en het verenigingsleven. 
In bijna 30 jaar hebben zij voor de bridgevereniging veel betekend. De voorzitter 
heeft diep respect voor de manier waarop zij beiden, nu en in het verleden, de 
bridgevereniging hebben ‘gedragen’.

worden, zodat de leiding geen problemen 
had. Onze dank hiervoor. Wij kijken met 

veel plezier op de bridgevereniging en 
deze avond terug.



De vorige afl everingen van ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen. 
Daarbij is gebruik gemaakt van extra materiaal als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in 
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Melkboer Nobel
in Hekendorp

Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer 
geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen 
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.

Niet alleen wat betreft de vaderlandse 
geschiedenis, maar ook de historie van 

Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse 

geschiedenisverhalen voor u op papier gezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig 

geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.

De volgende afl evering verschijnt
over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

De 16-jarige Toon met de twee 
melkbussen vol karnemelk met de 
vergunning van Wierixoord op weg 
naar zijn klanten.

Trots bij het openen van de winkel met tussen hen in de oudste dochter Ans.

Deze eeuw is er in Hekendorp geen middenstander meer te vinden. 
Dat was vorige eeuw wel een heel ander verhaal. Het hele dorp 
was vol bedrijvigheid. In bijna elk huis op de Dorpsstraat was wel 
een nering. Oud inwoner Wim Sepers schreef erover: 
‘Er waren maar liefst drie bakkers. Er was een ambachtelijke 
slagerij; een kruidenierswinkel; een zuivelwinkel; een groenten- 
en fruitzaak en een snoepwinkeltje. Verder was er een heuse 
petroleumboer met ‘generaals pet’ en zelfs de voddenboer ontbrak 
niet. Knippen en scheren was geen probleem, want ook de kapper 
had er zijn toko. De eigenaar van het postkantoor zorgde 
natuurlijk voor aan de post gerelateerde zaken, maar verrichtte 
ook schoenreparaties. Dus eigenlijk twee bedrijven in één. 
Je gelooft het niet maar zijn naam was Schumacher’.
Over de zuivelhandel van Nobel wil ik vertellen in deze 
afl evering van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’.

Toon Nobel
Op de grens van Hekendorp en het 
Land van Stein ligt, net naast de 
inlaatsluis van de IJssel naar de 
Enkele Wiericke, de eeuwenoude 
boerderij Wierixoord. Daar woonde 
Toon Nobel (geboren op 26 oktober 
1920 te Reeuwijk) vanaf zijn elfde 
jaar. Omdat hij vier broers boven 
zich had, wist Toon dat hij geen reële 
kans maakte om zijn vader op de 
boerderij te kunnen opvolgen, 
hoewel hij dat graag zou willen. 
Toon moest dus voor zijn toekomst op 
zoek naar iets anders om aan de kost 
te komen. Hij was geen geweldige 
student, maar handelen zat hem wel 
in het bloed. Dus begon hij na zijn 
lagere schooltijd een handeltje in 
karnemelk. Op de fi ets met een 
aanhangertje met daarop twee 
melkbussen gevuld met karnemelk 
ging hij ‘de boer op’. En hij had er 
succes mee. Zijn klantenkring groeide 
gestaag.
Toon kreeg er plezier in maar wilde 
meer. Echt de zuivel in, dat zag hij 
wel zitten. Langzamerhand deed hij 
dat ook wel door o.a. ook melk te 
verkopen. Maar hij had geen eigen 
vergunning. Er was een stroman 
nodig en dat werden de gebroeders 
Van Rossum. Vanaf dat moment had 
Toon op zijn karretje staan: 
‘J.J. Rossum, Hekendorp 94’. 
Van Teun Verkaik van de Buurtweg, 
die liever op markten stond, nam hij 
de klantenkring over en zodoende 
kon Toon ook boter, kaas en eieren 
gaan verkopen. Maar eigenlijk wilde 
hij eigen baas zijn, trouwen en een 
melkhandel opzetten in het dorp. 
Een pand had hij al op het oog: 
Dorpstraat 43. Daarin zat 
wagenmakerij Van Batum, die 
daarbij ook nog eens barbier was. 
Smid Frits Kramer over hem: 
“Hij trok ze er meer uit dan dat hij ze 
afschoor”. Van Batum ging stoppen 
en zodoende kwam het pand vrij. 
Echter een middenstandsdiploma 
halen was voor Toon wel een groot 
probleem. Daar werd een slimme 
oplossing voor gevonden. Zijn 
toekomstige vrouw Annie Vendrig uit 
Montfoort kon goed leren. Annie zou 
dan het diploma wel gaan halen, 
zodat zij als beheerster in zijn bedrijf 
kon optreden. Die studie verliep naar 
wens, maar slechts enkele dagen 
voordat zij examen moest doen, viel 
Annie van de keldertrap: een zware 
hersenschudding was het trieste 
gevolg. Dat betekende in die tijd 
weken plat op bed liggen met de 
gordijnen gesloten. Als je dat niet 
deed, dan zou je je hele leven 
hoofdpijn houden, werd toen 
beweerd. Examen doen werd dus 
een probleem. Maar er werd ook nu 
een oplossing gevonden. 

Jan Lubbers, leraar op de MULO in 
Oudewater, kreeg toestemming van 
het Bedrijfschap voor Zuivel het 
examen bij haar thuis af te nemen. 
Heel bijzonder dus: examen aan bed! 
Annie slaagde, ondanks de beroerde 
situatie, met hele hoge cijfers en de 
plannen konden tot uitvoering 
worden gebracht. Toon kreeg een 
melkhandelaarsvergunning voor 
Dorpstraat 43 als werkruimte 
en een bezorgersvergunning. 
Bij de vergunning werd uitdrukkelijk 
vermeld dat het niet geoorloofd was 
in de werkruimte melk te bewaren of 
daaruit af te leveren. Dus nog geen 
winkelfunctie.

Trouwen
Toon en Annie trouwden en gingen in 
het pand op de hoek bij het raadhuis 
wonen. Een prima plek, want aan de 
andere kant zat bakker Nunnink. 
Dat versterkte elkaar. Het kopen van 
zo’n pand was natuurlijk een enorme 
investering voor het jonge echtpaar. 
Daarom werd aan de gemeente 
toestemming gevraagd het pand te 
delen. In die jaren na de oorlog was 
er een enorm tekort aan woonruimte, 
dus hier wilde de gemeente 
Hekendorp wel aan meewerken. 
Daarvoor werd een premie aan de 
familie Nobel uitbetaald van 
f. 2520,-. Een fl ink bedrag in die tijd 
en dat kon Toon als beginnende 
ondernemer natuurlijk goed als 
startkapitaal gebruiken. 
Het betekende dat naast het 
spoellokaal een tweede deur aan 
het pand werd toegevoegd (43a) 
zodat het andere gezin op de 
bovenetage kon wonen. Dat was de 
familie Baereveldt: man, vrouw en 

Op die fl essen stond statiegeld. 
Het gebeurde een paar keer dat er 
schooljongens uit Oudewater, die 
vanuit Gouda van school kwamen, 
lege fl essen uit de kratten haalden en 
ze doodleuk in de winkel gingen 
inleveren. Voor het statiegeld dat ze 
ontvingen, kochten ze dan snoep in 
de winkel. Mijn moeder vertrouwde 
het niet toen dat een paar keer was 
voorgekomen. Het gebeurde nogal 
op dezelfde tijdstippen. Mijn vader 
heeft zich toen verdekt opgesteld en 
ze gesnapt. Ze moesten betalen wat 
ze ook die andere keren gekocht 
hadden. Hij dreigde met de politie 
…. waar ze vroeger nog bang voor 
waren.”
De laatste jaren had Toon de 
beschikking over een busje. Hij kon 
dan heel gemakkelijk de melk bij de 
V.Z. in Oudewater halen.
Annie stond in de winkel, maar was 
helaas veel ziek. Ze lag regelmatig in 

het ziekenhuis waardoor 
er heel vaak meisjes in 
dienst moesten worden 
genomen om in huis en 
in de winkel bij te 
springen. Ook Ans, 
Gerard, Lia en Gemmy 
hielpen regelmatig mee. 
Op het laatst werd de 
situatie onhoudbaar en 
verkocht Toon het spul 
aan buurman bakker 
Van Pooy. 
De dorpsbewoners 
misten vanaf dat moment 
zijn vrolijke lach en 
gezellige verhalen in de 
straat en aan de deur. 
Nog jarenlang heeft 
Toon tenslotte als 
werkman bij de gemeente 
Oudewater gewerkt. 
In 1993 overleed hij, 
twaalf jaar na zijn vrouw. 
Hij was altijd een echt 
dorpsmens geweest, 
kende iedereen, was lid 
van de brandweer, de 
middenstandsvereniging, 
zat in het bestuur van de 
ijsclub en hielp bij de 
bouw van het eerste 
dorpshuis. Toon Nobel 
was altijd een zeer 
geliefd inwoner geweest 
van zijn zo geliefde 
Hekendorp.

drie kinderen, die er overigens al 
jaren woonden.
Zo ging Toon Nobel in 1951 van 
start. Voor extra bijverdiensten 
beschikte Toon achter het huis tegen 
de IJssel over enkele schuren waar 
varkens in gehouden werden. Hij had 
eigenlijk altijd boer willen worden en 
zo kon hij na zijn werk dan toch nog 
een beetje hobbyboeren. Eens in de 
zoveel tijd kwam varkenshandelaar 
Gert den Hoed uit Bergambacht 
langs om na het nodige ‘handjeklap’ 
varkens van hem over te nemen.
In het spoellokaal stond de voorraad 
boter, melk en later limonade en bier 
gewoon zonder koeling. 
Er werden wel eisen gesteld door het 
‘Bedrijfschap voor Zuivel’ aan dat 
spoellokaal zoals: de vloer moest 
hellen naar een op de riolering 
aangesloten stalput, de zoldering 
moest stofdicht zijn en het 
raamoppervlak moest 1/8 van het 
vloeroppervlak bedragen.
Door de bewoning boven was er 
weinig slaapplaats. Vader moeder en 
de drie kinderen sliepen in het 
pakhuis dicht tegen elkaar aan. 
Vandaar dat Toon op een gegeven 
moment aan de gemeente vroeg voor 
‘hereniging van de woningen’. 
Dat werd ‘gezien de nog steeds 
heersende woningnood’ afgewezen. 
Het lukte zo’n 6 jaar later wel. 
De familie Baereveldt ging elders in 
Hekendorp wonen en het gezin 
Nobel had ineens meer ruimte. 
De kinderen kregen ‘n eigen ‘kamer’ 
om te slapen: boven waar de keuken 
van de vorige bewoners was 
geweest. Het aanrecht was en bleef 
al die jaren daarna nog aanwezig.

Winkel en venten.
In 1957 kon er een winkel 
geopend worden waar van 
alles uit verkocht werd. Annie 
runde die winkel met soms een 
hulp en Toon ging in de buurt 
zijn klantjes af. ‘s Morgens in 
het dorp en ‘s middags de 
buitenbuurten. Zijn bakfi ets zat 
altijd stampvol met van alles; 
zelfs koekjes nam hij mee. 
Als hij in zijn grijze kiel in de 
nieuwbouw bezig was, hoorde 
je in de volgende straat al zijn 
grappen en grollen. Die luide 
stem kwam hem goed van pas, 
als hij op weg naar huis hulp 
nodig had, om de bakfi ets 
tegen de steun bij de sluis op 
te krijgen. Hij riep dan 
“Mannetje erbij” en er was 
altijd wel iemand in de buurt 
die hem dan te hulp schoot.
Zaterdag was betaaldag in 
huize Nobel. Dan kwamen de 
boekjes op tafel, werden de 
zegeltjes geteld en kon er 
afgerekend worden. Die dag 
gingen de kinderen soms ook 
met hun vader mee langs de 
klanten. Zij hadden een kleiner 
tasje dan hun vader, zonder 
vakken, om het geld in op te 
bergen.
Later verruilde Toon zijn bakfi ets 
in voor een brommer. Met die 
brommer ging hij in Gouda ijs 
halen. Hij was ineens op het 
idee gekomen om in de zomer 

voor zijn winkel ijs te gaan verkopen. 
Maar het moest wel het beste van het 
beste zijn, vond hij. Dat ging hij dan 
ook halen bij de Italiaan (Italia) op 
de Markt in Gouda. Met een grote 
mand op zijn brommer over de dijk 
ernaartoe. Daar kreeg hij twee grote 
bakken vanille- en aardbeienijs. 
Die gingen in de mand en dan weer 
snel naar Hekendorp voor de 
verkoop.

Raadhuis
Toen de gemeente Hekendorp 
werd opgeheven, kocht Toon het 
naastgelegen raadhuis erbij. 
Dat werd voornamelijk als schuur 
gebruikt. Er lag stro in voor de 
varkens en de lege fl essen kregen 
daar een veilige plek, want het was 
weleens mis gegaan.
Dochter Ans daarover: “De lege 
kratten met fl essen stonden altijd van 
voor naar achter langs het huis. 

door  Wout  van  Kouwen
(deel 97)

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Bronnen:
Ans Peek-Nobel, Frits Kramer, 
Wim Sepers, ‘De Afwachtenden’ door 
Cor van Someren.

Bij de ijsverkoop: Agatha Wiltenburg (die heel goed kon 
jodelen), Toon Nobel, Jan Snel en Piet Snel.



 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 11

24 JANUARI - 17.00 TOT 21.00 UUR

OPEN HUIS

mavolocatie         Burgemeester Martenssingel 15
brugklaslocatie    Burgemeester Martenssingel 72
havo/atheneumlocatie   Willem de Zwijgersingel 5

Kom je ook?

Foto-expositie ‘Plekken 
van plezier’ in Amaliahof

Fotogroep Vlist heeft op vrijdag 
10 januari haar expositie in de 
Amaliahof in Haastrecht geopend. 
De expositie bestaat uit foto’s die 
hebben meegedaan met de wedstrijd 
‘Plekken van plezier’. Een wedstrijd 
georganiseerd door de gemeente 
Krimpenerwaard en Fotogroep Vlist 
in het kader van Open 
Monumentendag 2019.
Piet Vervoort van de fotogroep vertelt 
dat in juni van vorig jaar de gemeente 
de groep gevraagd heeft een 
fotowedstrijd te organiseren. Het thema 
plekken van Vertier in de historische 
Krimpenerwaard stond bij deze 
wedstrijd centaal. Piet vond het leuk om 
als fotogroep hieraan mee te kunnen 
werken. Wij bestaan nu 15 jaar en wij 
hebben met plezier dit gedaan. 
Piet was één van de vijf juryleden.
Er kwamen ongeveer 50 inzendingen 
binnen. Tien foto’s werden 
genomineerd en daaruit koos de jury 
drie prijswinnaars. Piet vond het prettig 
dat de genomineerden op deze 
expositie te zien zijn. Hij gaf van alle 
foto’s uitvoerig een uitleg.

6e Boezemmolen
Opvallend was dat er van de 
6e boezemmolen in Haastrecht diverse 
prachtige en zeer kleurrijke foto’s 
hangen. Verder één van de 
Koeneschans in Vlist, het Hofje in 

Haastrecht, een dijkwoning, een oud 
schip aan de Lek en twee oude 
tractoren. De tractoren van Annie 
Hoogendijk kreeg de eerste prijs.
Annie trof deze tractoren in de buurt 
van de historische Perkouwse molen. 
Deze foto omvat meerdere momenten 
die het karakter van de Krimpenerwaard 
representeren. De jury was van mening 
dat de compositie en de kleuren van 
deze foto het geheel tot een succes 
maken.
De tweede prijs was voor Tanja 
Molendijk met de boezemmolen 
die zij net na zonsopkomst vastlegde. 
Deze foto is heel kleurrijk en de 
wolkenlucht is zo mooi dat deze de hele 
foto vult waar de molen in staat.
Bij een andere foto van de 
boezemmolen heeft de molen een 
leuke refl ectie in het water.
Piet vindt de kwaliteit van de foto’s 
goed. “Je kunt er het plezier vanaf zien. 
Hieruit blijkt dat je met eenvoudige 
camera’s prachtige foto’s kan maken.
De expositie is tot eind februari elke 
vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur te zien. 
Gratis entree.

HAASTRECHT            VLIST

Nieuwjaarsreceptie in teken van 75 jaar vrijheid

 Deze week in Concordia

door Cees Reichard

Piet Vervoort voor een aantal foto’s.

Burgemeester Cazemier ging in op de 
grote offers die onze militairen, verzets-
strijders en geallieerden hebben gebracht 
om in deze vrijheid te kunnen leven. 
Ook stond hij stil bij de burgerslachtoffers 
die ook in onze eigen gemeente zijn 
gevallen. En zo noemde hij nog andere 
groeperingen die veel geleden hebben.

Bewustzijn van vrijheid
“Maar deze herdenking”, vervolgt 
Cazemier “is meer dan een herdenking 
alleen. Het gaat ook om het bewustzijn 
van wat die vrijheid nu inhoudt. Het is 
goed dat we ons realiseren dat we 75 
jaar onafgebroken in vrijheid mogen 
leven. Want onze vrijheid, onze 
democratie, open rechtstaat, vrije pers 
die lijken allemaal normaal omdat we er 
al 75 jaar van genieten. Maar het zijn 
allerminst vanzelfsprekende verworven-
heden. Ze zijn fragiel en vragen om 
onderhoud”.
Hij wijst er op dat vrede, vrijheid, 
democratie en mensenrechten geen 
gegarandeerd bezit zijn. Kijk maar om je 
heen in de wereld. Mondiaal zien we dat 
democratische vrijheden wereldwijd 
afnemen.
“Wij genieten al 75 jaar van een 
ongekende vrijheid. Maar het bezit van 
deze vrijheid is niet zonder verplich-
tingen. Als wij deze vrijheid willen 

doorgeven zullen we ons voor het 
behoud ervan moeten inspannen.”

Bevrijdingsfeest
De gemeente Krimpenerwaard zal veel 
aandacht besteden aan de viering van het 
bevrijdingsfeest. Cazemier is erg blij dat 
een groot aantal instellingen en personen 
hiervoor voorbereidingen treffen. 
Het grote maatschappelijke enthousiasme 
toont volgens hem aan dat de bewoners 
van de Krimpenerwaard deze vrijheid 

waarderen. “Laten we er een waardig, 
respectvol en zinvol feest van maken.”

Interview
Na de toespraak van de burgemeester 
was er een interview met Yara Barazy uit 
Haastrecht en Marco Peltenburg uit 
Schoonhoven. Yara Barazy is tolk en 
vertaalt boeken. Zij woont al vier jaar 
met haar gezin in Nederland. Het gezin 
is uit Syrië gevlucht en leeft in Nederland 
als statushouder. Marco was zes jaar 
offi cier bij de Koninklijke Landmacht en 
is uitgezonden naar Afghanistan. 
Indrukwekkend vertelden zij hun 
persoonlijke verhalen over wat vrijheid 
betekent.

Applaus voor hulpdiensten
Eerder stond burgenmeester Cazemier 
stil bij het feit dat de gemeente 
Krimpenerwaard haar eerste lustrum 
heeft bereikt. Het resultaat van een fusie, 
die naar het zich laat aanzien  succesvol 
verloopt. Daarnaast vertelde hij dat we 
terug kunnen zien op een rustige 
jaarwisseling. Met dank aan de inzet van 
de operationele diensten als politie, 
brandweer, ambulancedienst en 
openbare werken. Terecht mocht hij 
hiervoor een waarderend applaus van de 
aanwezigen in ontvangst nemen. 
Ook bedankte hij alle inwoners die 
hebben laten zien dat zij op een goede 
manier in de Krimpenerwaard een mooi 
feest kunnen vieren. Polderdichter Teus 
Stouthart sloot het offi ciële gedeelte af 
met zijn gedicht ‘Vrijheid’. De westerse 
wereld heeft iets bereikt en gewonnen. 
Vrijheid is een zegen.

Woensdag 15 januari om 20.15 uur

Simon and Carfunkel tribute: 
Sounds of Silence
Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen 
hun jeugdherinneringen op met de 
mooiste Simon & Garfunkel songs; van 
het ingetogen ‘Sound of Silence’, 
‘Scarborough Fair’ en ‘Homeward 
Bound’ tot het opgewekte ‘Mrs 
Robinson’, ‘The Boxer’ en ‘Cecilia’. 
De liedjes worden ondersteund met 
sfeervolle beelden en afgewisseld met 
spraakmakende anekdotes en persoonlijke 
herinneringen. Door de harmonieuze 
stemmen, sfeervolle melodieën en 
diepgaande teksten ontstaat er zelfs in de 
grootste, zalen een intieme en intense 
sfeer. Momenten van bezinning, muziek 
met een lach en een traan. Jop en 

Dennis brengen ons dichter bij Simon & 
Garfunkel dan we ooit durfden dromen.

Donderdag 16 januari om 20.15 uur

Concordia Filmavond: Bohemian 
Rhapsody
Wegens groot succes voor de derde keer 
dit seizoen! Bohemian Rhapsody volgt 
het verhaal van de Britse band Queen 

met de legendarische leadzanger Freddie 
Mercury als middelpunt (bekroond met 
een Oscar voor hoofdrolspeler Rami 
Malek). Velen noemen dit de beste fi lm 
ooit! Je moet hem gezien hebben. 
Freddie Mercury is een legende en jong 
en oud genieten nog dagelijks van zijn 
muziek. Wie kent niet ‘Killer Queen’, 
‘Radio Ga Ga’, ‘Barcelona’? De band is 
in 1970 opgericht en de hits volgden 
elkaar in snel tempo op. In de fi lm zorgt 
dat voor een riante dosis rock-’n-roll. 
Freddie Mercury-vertolker Malek wisselt 
eigen zang af met playback. Hij kreeg 
een Oscar voor zijn rol.
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).

Wij moeten ons inspannen om de vrijheid door te geven
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Krimpenerwaard op dinsdag 
7 januari in Het Bastion in Schoonhoven stond burgemeester Roel Cazemier 
uitvoerig stil bij 75 jaar bevrijding. We mogen dankbaar zijn dat we dit jaar met 
elkaar 75 jaar vrijheid vieren. Het lijkt vanzelfsprekend dat we in vrede en 
vrijheid leven, maar dat is beslist niet zo.



PAGINA 12 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 14 JANUARAI 2020

Kleintje Carnaval (Light) in St. Joseph

Op vrijdag 31 januari tijdens Kleintje 
Carnaval Light is de jeugd van 12 tot  
16 jaar van harte welkom in de SOOS. 
Op deze feestelijke avond zullen de DJ’s 
lekkere Carnavalsmuziek afwisselen met 
Après-ski muziek zodat de voetjes van 
de vloer kunnen tijdens deze alcoholvrije 

Happy 2020 concert Linfano
Zaterdagmiddag 18 januari om 14.00 
uur verzorgt muziekvereniging Linfano 
een concert in Dorpshuis De Vaart in 
Linschoten.
Net als vorig jaar krijgen de kinderen uit 
groep 5,6 en 7 van de Prins Clausschool 
de gelegenheid krijgen om mee te spelen 
met het orkest van Linfano. 

uitvoeren tijdens het concert. 
De kinderen ervaren zo hoe het is mee te 
spelen met een echt orkest!
‘We zijn zoveel meer dan alleen een 
nootje spelen bij de intocht van 
Sinterklaas of een avondvierdaagse. 
We zijn een heel mooi orkest dat op een 
goed niveau speelt en bieden goed 
muziekonderwijs aan voor iedereen. 
We zouden het fijn vinden als we dit aan 
een breed publiek kunnen laten horen, 
zoals onlangs met het fantastische 
Lustrumconcert in de sporthal. 
We hebben al een grote schare fans die 
trouw naar onze concerten komen, 
alleen dat kunnen er veel meer zijn. 
Hoe meer publiek in Het Dorpshuis, hoe 
groter de voldoening voor het orkest, 
want onze muzikanten hebben toch 
maanden aan een stuk hard gerepeteerd 
om de muziek onder de knie te krijgen. 
De jeugd is een doelgroep die Linfano 
ook graag met dit concert wil bereiken. 
Muziek verbindt elke generatie en 
Linfano laat dat graag horen’.
Het leerlingenorkest en de fanfare van 
Linfano spelen onder leiding van dirigent 
Olaf Schipper. Geniet van de filmmuziek 
van Disney ‘s Highlights from Frozen en 
Two Worlds uit Tarzan. Ook de Melody 
Percussion Band onder leiding van 
Marcel Heijen zal acte de présence geven. 
Zij spelen onder andere de Pasapas van 
Kinderen voor Kinderen, maar ook een 
heel geweldig werk van de Japanse 
musicus Kitaro.
Het concert begint om 14.00 uur. 
Iedereen is welkom en de entree is gratis. 
Kom gezellig luisteren!

De basisschool werkt al enkele jaren 
samen met de muziekvereniging. 
De kinderen krijgen op school wekelijks 
muziekles van Vincent Verhage, muziek- 
docent bij Linfano. Tijdens deze lessen 
leren de kinderen ook een instrument 
bespelen. Ze hebben een paar liedjes 
ingestudeerd en deze gaan ze samen met 
de fanfare, dus als één groot orkest 

Vluchtelingenwerk ontvangt 
pakketten van JUMBO
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten ontving afgelopen vrijdag van JUMBO 
Aarnoudse dertig pakketten voor statushouders.
De pakketten met bruikbare levensmiddelen zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
zaterdag 11 januari aan de vluchtelingengezinnen overhandigd. Een mooie geste van 
JUMBO waar de statushouders zeer blij mee zijn.

Sharon van JUMBO Aarnoudse overhandigt een pakket aan  
Ton van der Made van Vluchtelingenwerk.

feestavond. Verder zal er een optreden 
zijn van Marco Kraats. Uiteraard zal 
Prins André le Chef de Mission ook 
aanwezig zijn en een aantal keer 
voorgaan in de Polonaise. Het zou leuk 
zijn als zoveel mogelijk kinderen alvast in 
het thema van dit jaar ‘55 jaar Carnaval 

in Knopengein’ verkleed gaan. 
Kaarten voor deze avond kosten zowel in 
de voorverkoop op vrijdag 17 januari als 
aan de deur € 10,00. Bij binnenkomst 
krijgt iedereen twee consumptiemunten 
zodat er ook een frisdrankje gedronken 
kan worden en kunnen de jassen gratis 
opgehangen worden.
De deur zal om 20.30 uur opengaan  
en het zal tot 0.30 uur duren.

Een dag later is het tijd voor de oudere 
jeugd om in de SOOS te komen feesten. 

Voor iedereen vanaf 16 jaar is er op 
zaterdag 1 februari Kleintje Carnaval. 
Op deze avond zal Party DJ Marco het 
dak eraf spelen en zullen er optredens 
zijn van Dennis van der Stelt, Barry 
Badpak en Vieze Jack.
Deze feestartiesten zullen iedereen het 
echte feestgevoel geven. Kaarten zijn te 
verkrijgen zowel tijdens de voorverkoop 
op vrijdag 17 januari als aan de deur 
voor e 15,00. Deze zaterdag zal de deur 
om 22.00 uur open gaan en zal het feest 
tot ongeveer 03.00 uur duren.
Vanwege de alcoholwet zal een ieder van 
18 jaar en ouder een polsbandje krijgen, 

heb je geen bandje, dan geen alcohol.

Voorverkoop
De voorverkoop voor beide avonden  
is dus op vrijdag 17 januari in de  
St. Joseph van 19.30 tot 20.30 uur 
voor Kleintje Carnaval Light 
en van 20.30 tot 21.30 uur voor 
Kleintje Carnaval.
Het lijkt verstandig je kaarten al in de 
voorverkoop te kopen want als de 
kaarten uitverkocht zijn zal de deur 
helaas gesloten blijven voor personen 
zonder kaart.

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 BUURbook.
U kunt zich aanmelden via https://montfoort.buurbook.nl/
inschrijven. U blijft dan op de hoogte van de planvorming 
en discussie. U kunt ook de app BUURbook downloaden 
en als buurt ‘Montfoort’ kiezen.

www.montfoort.nl  www.twitter.com/gem_montfoort  www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 14 januari 2020
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Afvalkalender januari 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Nieuwjaarsdag

Het slagwerk van het mechanische uurwerk 
van de hervormde kerk in Linschoten is al even 
buiten gebruik.
Het uurwerk, althans het deel dat de tijd aangeeft, 
werkt tot nu toe nog wel gewoon. Dat gaat vanaf vrijdag 
10 januari veranderen. Dan worden namelijk het 
slagwerkgedeelte en de mechanische hamer van het 
mechanisch uurwerk gedemonteerd. In de komende 
weken worden deze onderdelen vervolgens gereviseerd.

Werkzaamheden kerkklok Linschoten
Concreet betekent dit dat de klok de komende tijd 
niet zal slaan (dat doet hij al een tijdje niet...), 
maar ook dat de (juiste) tijd niet wordt weergegeven 
omdat de klok stilstaat.
Als alles volgens planning verloopt, worden de 
mechanische hamer en het slagwerkgedeelte in week 7 
(10-14 februari) weer teruggeplaatst. Dan kunnen de 
inwoners van Linschoten weer horen én zien hoe laat het 
is op hun vertrouwde kerkklok.

Bevrijdingsvuur-
estafetteloop 
4/5 mei 2020
In de nacht van 4 op 5 mei 2020 gaat een groep 
lopers uit Montfoort/Linschoten het bevrijdingsvuur 
ophalen in Wageningen en dit hardlopend in 
estafettevorm terugbrengen naar Linschoten en 
Montfoort.
Als je mee wilt doen aan deze unieke bevrijdingsloop 
(als hardloper, begeleidende fi etser, EHBO of andere 
begeleiding/ondersteuning) geef je dan uiterlijk voor 
24 januari a.s. op.
Het aantal plaatsen is beperkt. Deelnamekosten 15 euro 
per deelnemer. Inschrijfformulier op te vragen bij het 
secretariaat 4 en 5 mei comité Montfoort: 
hans.elzas@ziggo.nl

Zoals al vele jaren gebruikelijk in Knopengein (Montfoort) is ook dit jaar de 
aftrap van het Carnaval bij Carnavalsvereniging Les Boutonniers drie weken 
voor het eigenlijke Carnavalsfeest met een voorproefje op het grote feest. 
Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari organiseert Les Boutonniers 
respectievelijk Kleintje Carnaval Light en Kleintje Carnaval in de St. Joseph 
(SOOS) te Montfoort.
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HUIS VAN MONTFOORT
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
T 0348-476 400 (maandag t/m 
vrijdag 08.30 tot 17.00 uur)
F 0348-474214
info@montfoort.nl
www.montfoort.nl

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN 
BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
Afspraken met collegeleden: via het 
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN 
SWOM
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

Algemene informatie

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 22 januari 2020 
in het stadhuis van Montfoort.
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op  
29 januari 2020 in het stadhuis  
van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 07-01-2020 Z/20/156825
 IJsselveld 24 in Montfoort 

Het vervangen en vergroten van 
een schuur.

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

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

Verlengen beslistermijn
• 07-01-2020 Z/19/154522
 Achthoven-Oost 4 in Montfoort 

Het realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde van de woning

Verleende omgevingsvergunning
• 08-01-2020 Z/19/154508
 Veldzichtlaan 18 in Linschoten 

Het plaatsen van een dakkapel.

Ontwerp omgevingsvergunning 
uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat met ingang van 15 januari 
2020 gedurende 6 weken het 
volgende ontwerpbesluit met 
bijbehorende stukken ter inzage ligt:
• 15-01-2020 Z/19/151564
 Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten 

Nieuwbouw afgebrande bestaande 
varkensstal.

INZAGE
Het ontwerpbesluit ligt met de 
bijbehorende stukken ter inzage in het 
gemeentehuis te Montfoort.
ZIENSWIJZEN
Gedurende genoemde termijn van 
zes weken kan iedereen zowel een 
schriftelijke als mondelinge zienswijze 
indienen op het ontwerpbesluit. 
Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG 
Montfoort. De zienswijze dient de 
volgende informatie te bevatten: 
naam en adres van de indiener, 
datum, reden van de zienswijze en op 
welk ontwerpbesluit de zienswijze 
betrekking heeft. Voor het doorgeven 
van een mondelinge zienswijze wordt 
u verzocht een afspraak te maken via 
tel. 088-0225000.
Het college van burgemeester en 
wethouders zal een beslissing nemen 
op de zienswijzen.

MILIEU 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken, gelet op 
het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), bekend dat zij 
een melding op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen 
van:
• Maatschap C. Rijneveld en  

E.C. Rijneveld-Kok voor het adres: 
MA Reinaldaweg 56 in Linschoten. 
De melding heeft betrekking op het 
veranderen van de inrichting.

Voor de activiteiten van het hier 
vermelde bedrijf zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen, bezwaar in te 
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 
en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken 
wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm), de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo), bekend dat zij de beslistermijn 
van een aanvraag om het opleggen 
van maatwerkvoorschriften op basis 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer, 
met 6 weken hebben verlengd van:
• Korfbalvereniging Luno,  

voor het adres: 

De Beide Vlooswijkenlaan 1 
in Linschoten

Tegen het besluit tot verlenging van 
de beslistermijn kan geen bezwaar 
worden gemaakt of beroep worden 
ingesteld.

Overig
Archiefwet
Het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester van 
Montfoort maken hierbij bekend dat 
zij op grond van artikel 7 van de 
Archiefwet op 17 december 2019 het 
vervangingsbesluit archiefbescheiden 
hebben vastgesteld. Het besluit treedt 
in werking op 1 januari 2020.

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

Evenementenvergunning
- Lichtjesavond Linschoten, 

donderdag 13 februari 2020, 
Nieuwe Zandweg in Linschoten, 
verzonden 23 december 2019

- Lentemarkt Montfoort,  
zaterdag 18 april 2020,  
binnenstad Montfoort,  
verzonden 23 december 2019

- Carnaval Montfoort,  
zondag 23 februari 2020, 
binnenstad Montfoort,  
verzonden 8 januari 2020

Incidentele festiviteiten
• VV Linschoten, 

zaterdag 19 juni 2020, 
Linschoten,  
verzonden 20 december 2019

Stookvergunning
- Achthoven West 37,  

dec 2019 - jan 2020,  
verzonden 23 december 2019

Exploitatievergunning 
horecabedrijf
• 25-11-2019 Z/19/155738
 De Beide Vlooswijkenlaan 45 

Bijeenkomst persoonlijke aard  
d.d. 19 januari 2020.

Vergunning voor 
kansspelautomaten
• 10-12-2019 Z/19/155695
 Hoogstraat 60 in Montfoort 

Voor het aanwezig hebben van 
twee kansspelautomaten.

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, 14 januari 2020
Burgemeester en wethouders  
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Het landgoed van Cromwijk
Dinsdag 17 december jl. ben ik in het Wapen van Linschoten geweest om te kijken 
en luisteren wat de gemeente voor ons in petto heeft over het gebied Liefhoven. 
Zoals u weet ligt op dit gebied een voorbereidingsbesluit en nu zijn de plannen 
klaar om het bestemmingsplan te veranderen.
Op die avond heb ik grote borden gezien met het toekomstige plan. 
Ik heb geconstateerd dat ons Liefhoven in volle glorie mag blijven bestaan. 
Ik zag dat Liefhovendijk 4, het nieuw te bouwen huis achter de huidige boerderij, 
erg groot wordt. Onder andere zes slaapkamers en vier badkamers en een grote 
parkeerplaats voor wel zes auto’s. Dit roept bij mij vragen op.
De uitrit van dit huis staat niet op de tekening, terwijl je toch bij de parkeerplaats 
moet komen. Waarom is deze niet getekend? Waarschijnlijk zal deze ontsluiting 
op de Liefhovendijk plaats vinden, terwijl de dijk al zo smal en kwetsbaar is.
Waarom heeft men niet de boerderijcluster in ere gehouden, dan hadden de auto’s 
gewoon over het erf van de boerderij kunnen rijden.
En ook heb ik na zitten denken over hoe alle bouwmaterialen naar de nieuwe 
locatie moeten komen? Over de smalle Liefhovendijk? Langs de slager? 
Via het nu net zo mooie weiland? Ik heb daar niets over gelezen of gehoord.
Dus, dank voor de informatie over het behouden van Liefhoven maar graag 
duidelijkheid voor februari.
Met vriendelijke groet,
Korrie Borst 

vervolg van de voorpagina
Op drie voortgezet onderwijs locaties 
werd het logo van Sterk Techniek 
Onderwijs, geheel in stijl met gebruik-
making van techniek, onthuld. Op elke 
locatie werd een klein feestje gevierd ter 
ere van de offi ciële start van het 
programma.
De leerlingen van de deelnemende 
scholen hebben het logo van STO WMIJ 
met diverse technische materialen in 3D 

op een bord uitgevoerd. De logoborden 
kwamen te hangen op de locaties van 
alle samenwerkingspartners. Leerlingen 
speelden een belangrijke rol bij de 
onthulling van de logoborden. Op het 
Cals College in IJsselstein trokken 
bestuurbare autootjes een doek weg. 
Op het Wellant College in Montfoort 
kwam een drone in actie. Tenslotte 
zorgde zorgrobot Zora op het Kalsbeek 
College in Woerden de leerlingen een 
handje bij de onthulling.

Dat was het zaterdagavond in het 
Sint Joseph bij het optreden van 
The Doggy Few met Ierse en Schotse 
feestmuziek. Oorspronkelijk komt de 
groep uit Groningen maar ook 
muzikanten met een Ierse achtergrond 
zitten in deze band. Een ding hebben 
zij gemeen, de liefde voor Ierse en 
Schotse muziek. Die liefde was te zien 
in hun optreden en enthousiasme.

Voor het publiek was het even wennen 
om dit gevoel over zich heen te laten 
komen. In een Ierse pub is het over het 
algemeen iets donkerder, maar de sfeer 
en het geroezemoes was er. Diegenen 
die Ierland met zijn vele pubs kennen 
zeiden “Ja dit is zoals een Ierse avond 
moet zijn.” Anderen: “Wat rommelig, 
rumoerig maar wel gezellig. ” De muziek 
is bedoeld als sfeermuziek en niet als 

luistermuziek. En die sfeer zat er snel in. 
Er werd gedanst, meegezongen en 
geklapt. Door ziekte van de violist was 
het jammer dat dit instrument niet de 
voor deze muziek kenmerkende klank 
kon toevoegen.
Na het uitvallen - door omstandigheden 
- van de laatste twee avonden in 2019 
was dit voor Cultureel Montfoort een 
goed begin van het nieuwe jaar.

Sfeer proeven
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Koninklijke onderscheiding voor voorzitter De Dijketelg, Gerard Gerritsen, 
uitgereikt door waarnemend burgemeester Wim Groeneweg

40 jaar biljartvereniging De Dijketelg
Koninklijke onderscheiding voorzitter Gerard Gerritsen

Het vieren van een jubileum van 
welke sportvereniging dan ook gaat 
traditiegetrouw vergezeld van een 
toernooi waarin de beoefende sport 
centraal staat. Zo ook bij de biljart-
vereniging De Dijketelg die sinds jaar 
en dag domicilie houdt in het 
gelijknamige eetcafé. Daar vond ook 
op 11 januari 1980 de oprichtings-
vergadering plaats en werd Gerard 
Gerritsen met bijna algemene 
stemmen tot voorzitter verkozen.
Voorafgaand aan het spelen van de 
fi nales van de onderlinge competitie 
werd daarbij stilgestaan.
Leden van het eerste uur die er een 
veertigtal clubjaren hadden opzitten 
werden namens het bestuur in de 
persoon van Leo Henkes en  
Gerard Gerritsen in het zonnetje gezet. 
Kees Nederend, Nico Hoogenboom, 
Beb Hoogenboom, Wiro van der Werff, 
Hans Spruit en Ton Spruit kregen een 
medaille omgehangen wegens trouwe 
dienst en ook gastvrouw Riet Rietveld 
werd daarbij niet vergeten.
Namens de Woerdense Biljart Bond, 
de overkoepelende organisatie, werden 
voorzitter Gerritsen en ook Martien van 
Zuilen en Wiro van der Werff naar voren 
gehaald vanwege 40 jaar onafgebroken 
lidmaatschap van deze organisatie. 
Zij ontvingen een herinneringsplaquette.

Niets vermoedend
Wie gedacht had aansluitend aan het 
buffet te kunnen beginnen, kwam 
bedrogen uit. Niet alle onderscheidingen 
waren al overhandigd. Daarvoor maakte 
waarnemend burgemeester Wim 
Groeneweg zijn entree. Naast felicitaties 
aan het adres van de vereniging had hij 

nog een verrassing in petto voor de niets 
vermoedende Gerard Gerritsen. Zijn 
familieleden waren weliswaar aanwezig 
en ook de uitleg van Groeneweg over de 
symboliek van de afbeeldingen aan de 
burgemeestersketting -soms vertegen-
woordiger van de stad, anderzijds 
namens het rijk- deden nog geen lichtje 
branden. Het zichtbaar ontroerde 
slachtoffer van de ceremonie betreffende 
het overhandigen van het lidmaatschap 
in de Orde van Oranje-Nassau werd er 
door overvallen. Onder het toeziend oog 
van zijn dochter, schoonzoon en vijf 
kleinkinderen werd Gerard Gerritsen 
geprezen als een eerlijk bestuurder met 
een gouden hart, die correctheid, geduld 
en betrokkenheid hoog in zijn vaandel 
draagt en zich ook buiten de kleine 
biljartwereld maatschappelijk 
onderscheidt. Voor zijn echtgenote 
Corrie waren er bloemen en de zinsnede 
dat zij de jubilaris 2000 donderdag-
avonden had ‘afgestaan’ aan zijn 
favoriete sport.

Geen topper op het groene laken
Een echte topper is Gerard Gerritsen 
daarin niet geweest, maar dat laat 
onverlet dat zijn verdiensten voor de 
vereniging en het biljarten in de regio 
bijzonder groot zijn. Het meedoen is voor 
hem belangrijker dan het winnen, een 
soort Olympische gedachte. Als ‘vader 
van de vereniging’ heeft hij alle ups en 
downs doorstaan. Ooit begon 
De Dijketelg met dertien leden. 

Dat aantal groeide aanvankelijk tot 
ongeveer vijftig en waar andere 
verenigingen ten onder zijn gegaan in 
een wereld vol alternatieve invullingen 
van de vrije tijd, kan De Dijketelg nog 
steeds bogen op een 23-tal leden en 
speelt het met drie teams competitie in 
de Woerdense Bond.
Na een uitgebreid buffet werden de 
biljartstokken weer ter hand genomen 
en werd het jubileumtoernooi afgerond.
De acht teams waren bij loting 
vastgesteld, waarbij op basis van 
speelsterkte bepaald was wie de drie 
spelsoorten gingen invullen. Nadat in 
december al voorrondes waren 
gespeeld, vonden de halve fi nales plaats 
op 7 januari jl. Hieruit kwamen als 
winnaars uit de bus: het team Theo 
Spanenburg en het team Leo van Vliet. 
De fi nales (na het buffet) waren 
ongeloofl ijk spannend. De teams 
eindigden exact gelijk met 22 wedstrijd-
punten, zodat de einduitslag bepaald 
moest worden aan de hand van 
gescoorde caramboles.

Uitslagen:
Driebanden
Theo Spanenburg-Leo van Vliet 7-13
Bandstoten
Frans Oosterlaken-Leo Henkes 14-23
Libre
Martien van Zuilen-Nico Hoogenboom 45-15
Gemiddeld aantal caramboles
team Spanenburg 0,795
team Van Vliet 0,728

door Gerard van Hooff

Programma 18 januari
SPV ‘81 - BSC ‘68 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Vroege vogels-voetbal
als voorbereiding op 
2e seizoenshelft
 Voorschoten - FC Oudewater 4 - 3
Een aanvangstijd in de ochtenduren is niet iets wat de meeste selectiespelers 
gewend zijn, het was voor sommige spelers en begeleiders dan ook wel even 
wennen, voor de vroege vogels onder de bezoekers werd het uiteindelijk een 
aangename wedstrijd. Hoe nuttig een brede selectie is, bleek zaterdag maar weer 
en hoe interessant is het als je ook nog leuke jeugdspelers achter de hand hebt.

Het optreden van de Oudewaternaren 
tegen Voorschoten - op dit moment het 
nummer vier in de 1e klasse - was in 
ieder geval inspirerend. De absentie van 
maar liefst negen potentiele basisspelers 
c.q. sterkhouders leek zich in ieder geval 
niet te wreken. Hoewel Voorschoten, 
getraind door oud-Unio-trainer Theo 
Ducaneaux, aanwijsbaar de betere ploeg 
was weerden de mannen van Akkermans 
en Co. zich kranig. Met vooral veel lange 
diagonale ballen probeerden de 
Voorschotenaren hun vleugelspelers te 
bereiken en hierbij zag je dan de klasse 
van sommige spelers van de thuisploeg. 
Met goede aannames bij die passes en 
een snelle voortzetting werd de 
Oudewaterse defensie behoorlijk onder 
druk gezet. Dit deed in eerste instantie 
het ergste vrezen. Met af en toe een 
snelle uitval werd echter de alertheid van 
de Voorschotenaren achterin toch op de 
proef gesteld. Bij een van die aanvallen 
was het Djardo Boele die langs de zijlijn 
opstoomde en een prima voorzet van zijn 
linker liet komen. Sven Rietveld was 
uitstekend meegekomen en tikte beheerst 
de 0-1 binnen (15e min.) Een slippertje 
van de voor het eerst sinds lange tijd 
weer acterende Niek Sluijs betekende 
bijna de gelijkmaker echter doelman 
Thimo van der Mueren stond op de juiste 
plek om erger te voorkomen. 
Ook pareerde hij een hard en laag 
geschoten bal prima. Toch moest 
genoemde doelman al snel de bal uit het 
net halen. Met wat Oudewaterse hulp 
werd een strakke vrije trap het doel 
ingewerkt; 1-1 (25ste min.). Kort hierna 

werd de verdediging van de bezoekers 
echt een keer helemaal zoek gespeeld en 
lag de 2-1 in de touwen (30ste min.). 
Zo’n vijf minuten later moest Tim Goes 
geblesseerd het veld verlaten. Zijn 
vervanger, Mees van Ooyen, kreeg kort 
voor de rust tot tweemaal toe een kansje, 
maar zijn inzetten waren wat te slap en 
geen probleem voor de keeper van de 
thuisploeg.
Het feest voor Van Ooyen duurde helaas 
maar zeer kort. In de 50ste minuut 
moest ook hij geblesseerd het veld 
verlaten en werd hij vervangen door zijn 
mede-jeugdspeler Fons ter Burg. Collega 
Lars Janmaat was er bij het begin van de 
tweede helft al ingekomen en ook Jamie 
Brunings maakte zijn opwachting in de 
Oudewaterse elf. Wederom een snelle 
uitval van FCO, met aan de basis Fons 
ter Burg, betekende de gelijkmaker door 
Simon la Lau; 2-2 (66ste min.). 
De vreugde was echter van zeer korte 
duur. Al snel knalde Voorschoten heel 
hard de 3-2 tegen het net (67ste min.). 
Met de 4-2 na een minuut of tachtig leek 
de strijd gestreden, maar niets was 
minder waar. Het was weer La Lau die 
opnieuw een gave aanval, via Wouter 
van Sprundel en Sven Rietveld, keurig 
afrondde; 4-3 (82ste min.). Oudewater 
kwam zelfs nog heel dicht bij een 
gelijkspel, maar dat redden ze net niet. 
De conclusie is echter dat het een zeer 
leerzame pot voetbal was, leuk ook om 
naar te kijken en het spel van de vier 
jongelingen uit de jeugd schiep toch nog 
de nodige vreugde binnen de 
Oudewaterse gelederen.

De jaren gaan tellen
Oud FCO - Jong FCO 1 - 5
Bij voorafgaande ontmoetingen tijdens de start van een nieuw jaar waren de 
verschillen tussen oud en jong nimmer zo groot als op deze 
4e januari. Selectietrainer Akkermans was in ieder geval ‘not amused’ over het 
aantal gescoorde doelpunten. Het hadden er veel meer moeten zijn!
De toeschouwers konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de sleet er bij de 
oudjes goed op  zat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het trainingsniveau van De Rijk 
en Co. op een behoorlijk laag pitje heeft gestaan de afgelopen periode en dat de 
jaren gaan tellen. Maar ook het gemis van o.a. de Dollemannetjes, Koffeman, de van 
der Klissen en de Miltenburgjes zou een aanwijsbare reden kunnen zijn!
Dat het aantal doelpunten van de ‘jonkies’ niet veel hoger lag was echter mede te 
danken aan oudjes-doelman Achterberg. Hoewel hij niet bij ieder doelpunt zijn 
handen in onschuld kon wassen, voorkwam hij vele malen op vaak miraculeuze wijze 
dat de score hoog opliep.
Hoewel de schrijver van dit korte stukje het niet met eigen ogen aanschouwde, -was 
even iets anders aan het doen-, schijnt het doelpunt van Van der Neut zeer bijzonder 
geweest te zijn. Wel constateerde scribent een plaatje van een doelpunt van Griffi oen, 
zo van ‘boem’ in een keer op de slof (zo zien we het graag).
Dat de gezellige derde helft lang duurde, was op deze FCO-Nieuwjaarsdag ook zeker 
het vermelden waard.

door Gerard van Hooff

WDS wint o efenduel
Na een wedstrijdje tegen oud-WDS vorige week startte het huidige 
team het jaar 2020 met een oefenwedstrijd tegen Woerden, 
waartegen in het vorige seizoen tot tweemaal toe een brilstand werd behaald.

Ziekenboeg
Er waren weer wat positieve berichten te 
vermelden uit de ziekenboeg, Hans 
Simon was deze week weer voor het 
eerst te zien op het trainingsveld, Mark 
Koorevaar was na vijf weken ook weer fi t 
genoeg om in de basis te kunnen starten 
en Thomas speelde na een half jaar 
blessureleed ook weer is mee met WDS 
1. Er gaan geruchten gaan dat ook Tom 
Wils zich binnen een aantal weken zal 
melden bij de selectie. Eric Cromwijk en 
Jan Boerefi jn daarentegen zijn nog niet 
speelklaar.

Heer en meester
De wedstrijd begon met wat meer 
balbezit voor WDS. Dat kreeg ook de 
eerste echte kans, maar Elwin van der 
Stigchel kopte naast. Woerden kreeg 
daarna twee hele grote kansen; eerst was 
het de bovenkant van de lat die redding 
bracht en daarna was het de spits van 
Woerden die de bal net naast schoof. 
Voor rust werd de bal uit een corner van 
WDS net gemist door Jelle en vervolgens 
kon ook Jos Lodder de bal niet in de 
goal krijgen.
De 2e helft werd er bij WDS vijf maal 
gewisseld, waardoor Elwin van der 
Stigchel in de punt van de aanval kwam 
en het hele middenveld er anders uit zag. 
Vanaf het begin van de 2e helft was 
WDS heer en meester en zag het spel er 

ook beter uit. Dit resulteerde in de 55e 
min in een 0-1 voorsprong door Van der 
Stigchel. Rond minuut 70 scoorde deze 
opnieuw en was de stand 0-2. Daarna 
zakte WDS wat in en was het Woerden 
dat nog gevaarlijk probeerde te worden. 
In de 90e was het WDS dat er nog een 
keer uitkwam, maar helaas de bal slordig 
voorin verspeelde en Woerden in de 
counter er nog 1-2 van maakte.

AHLES
en

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 6.950,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘11 e 6.250,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .   ‘12 e 5.450,-
Opel Vivaro 2.0  - airco - 115.000 km - ex btw. . . . . . ‘14 e 8.450,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Volleybalvereniging Jupiter sportief 
het nieuwe jaar in Na een voor velen welverdiende 

kerstvakantie was het op 
donderdag 3 januari wel weer 
tijd voor wat gezonde beweging. 
Jupiter is het jaar sportief 
begonnen met hun 
Nieuwjaarstoernooi voor de 
jongste toppers tot en met de 
meest ervaren leden.
Er waren ook een mooi aantal 
introducees aanwezig die nog maar 
eens lieten zien wat voor talent er 
nog in Oudewater en omstreken 
rondloopt. De avond werd gestart 
met een gezamenlijke warming-up 
en er werd een training gegeven 
door de Heren 1 van Jupiter.
Met een verhoogde hartslag en de 
eerste zweetdruppels op het 
voorhoofd zijn er in steeds 
wisselende en gemengde teams vier 
wedstrijdronden gespeeld.
Al met al werd het een mooie start 
voor een gezond 2020!
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Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

WIJ ZIJN OP ZOEK 
NAAR CHAUFFEURS! 
In totaaloplossingen voor het speciaal transport ligt de 
grote kracht van Jan Snel. Onze transportmethode is 
een doordacht totaalconcept met inmiddels 43 eigen 
voertuigen.

Als chauffeur ben je het visitekaartje van onze organisatie 
en maak je het verschil naar  de opdrachtgever.

Wij bieden een afwisselende baan in transport binnen 
Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Het gaat hier 
om zeecontainer- en losgestort transport.

Je krijgt beschikking over goed materiaal en hebt zelf 
ook inbreng bij aanschaf van nieuw materiaal. Je hebt als 
standplaats Montfoort.

Dus altijd al het verschil willen maken als chauffeur? Kom 
dan nu bij Jan Snel werken!

Interesse? Kijk op jansnel.com/vacatures

Direct solliciteren of nog vragen? Bel 0348-479090 of 
mail naar vacature@jansnel.com

Kom werken 
bij Jan Snel! 

JS_VACATURE_LOKATIE MONTFOORT_284x215.indd   3 13-01-20   12:47

Geslaagd Knopentoernooi 
Bridgeclub Montfoort

Montfoorts best presterende 
combinatie: Ineke van Woudenbergh 
en Herman Benschop.

Voor de 29e keer organiseerde Bridgeclub Montfoort zaterdag 
11 januari jl. het inmiddels onder bridgers bekende Knopentoernooi. 
Een bridgetoernooi dat natuurlijk werd bezocht door veel 
Montfoortse bridgeliefhebbers, maar ook uit andere plaatsen in 
Nederland kwamen in totaal negentig paren mee doen aan dit 
gezellige toernooi. Zo bleken er deelnemers uit o.a. Oudewater, 
Nieuwegein, IJsselstein, Dordrecht, Eindhoven en Voorburg de weg 
naar Montfoort gevonden te hebben.
Hoofddoel van dit toernooi is natuurlijk het spelen zelf, maar de strijd 
naar de hoogste notering blijft altijd aanwezig. De wedstrijdleiding was, 
evenals voorgaande jaren, weer in handen van Marieke Lejeune.
Het toernooi bestaat uit twee delen, een ochtendzitting waarin men 
zich kan kwalificeren en de middagzitting waarbij er per niveau gespeeld 
kan worden om de prijzen die beschikbaar gesteld werden door de  
bridgevereniging. Tussen de zittingen door konden de deelnemers 
genieten van een uitstekend verzorgde lunch.
Uiteindelijk bleek het paar Rien Los en Piet Los met overmacht (62,70%) 
het sterkste van het toernooi, gevolgd door Brenda Crouse en  
Rob Mulder (58,73%) en Arne Evers en Marian Weber (55,56%). 
De combinatie Ineke van Woudenbergh en Herman Benschop leverde  
de allerbeste Montfoortse prestatie op dit toernooi.  
Zij kunnen gaan genieten van een diner bij het Oude Stadhuis.
De bridgeclub kan weer terugkijken op een geslaagde dag!

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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vanDyck - Essenza - Beddingshouse
House in Style - Snurk - Oilily - Auping 

Papenhoefl aan 3
3421 XM Oudewater
T 0348-562011
www.faaywonen.nl
info@faaywonen.nl
di t/m vr 09.30 tot 18.00 uur
za 09.30 tot 17.00 uur

Diverse 
dekbedden

Diverse showroommodellen

Boxspring Special
Vlak € 1.498,-   |   Elektrisch verstelbaar € 2.498,-

WinterSale

90 x 2.00

€ 339,-
Matras Margriet
Pocketvering
Div. maten verkrijgbaar

Diverse 

Vanaf

40%
korting

Tot

50%
korting

Tot

40%
korting

Hoofdkussen Optisleep
2 voor € 39,95

Papenhoeflaan 3 3421 XM Oudewater 
0348 - 56 20 11 

www.faaywonen.nl

Te koud om buiten te spelen?Te koud om buiten te spelen?
Download de kleurplaat, geef Rien kleur en win Eftelingkaartjes voor het hele gezin!

Hang voor 14 februari 2020 jouw kleurplaat in de boom bij Rien
op kantoor of hang jouw kleurplaat op in onze digitale boom
via rienregelt.nl/kleurplaat. Kom je ‘m bij ons ophangen? 
Vergeet dan niet je naam achterop te zetten!

Kijk voor de actievoorwaarden op www.rienregelt.nl/geefrienkleur
Let op: meedoen is op eigen risico.

Prinses Maximalaan 4a, Waarder
Bel 0348 - 501 633, mail naar
info@rienregelt.nl of ga naar rienregelt.nl
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