
Meester Wes, wat een feest
Dat was het zeker zondagmiddag. Voor een volle zaal met kinderen en ouders, 
vertelde Meester Wes zijn belevenissen met Kip en Opa Kip. Vergezeld van zijn 
speelkist met heel veel knuffels wist hij de kinderen te boeien.
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Afscheid Jeanette van 
De Heksenwaag
Afgelopen vrijdag nam Jeanette 
Blake-Blom, directeur-waagmeester 
van museum De Heksenwaag 
afscheid van bestuur, medewerkers 
en vrijwilligers van de waag, waaraan 
en aan wie zij gedurende vijftien jaar 
haar beste krachten besteed heeft. 
Jeanette gaat met pensioen, maar 
dat betekent nog lang niet uit het 
zicht- uit het hart, ze vervult ook al 
vrijwilligersfuncties in Oudewater.
Wethouder en heksenwaag-secretaris 
Walther Kok prees en bedankte haar 
met bloemrijke woorden en bracht in 
herinnering wat Jeanette voor de 
heksenwaag betekend heeft: ze heeft er 
in de loop der jaren een echt museum 
van gemaakt, aansluiting gezocht bij het 
museumwezen in binnen-en buitenland, 
‘het verhaal’ van de heksenwaag, 
de hekserij, de lichtzinnige beschuldi-
gingen tegen weinig weerbare mensen 
inzichtelijk gemaakt en in verband 
gebracht met pesten in de huidige tijd, 
en de waag die voor velen, hoofdzakelijk 
vrouwen, beschermend en bevrijdend 
geweest is. Jeanette besefte de waarde 
van een goede presentatie en een goede 

pr, ze heeft dozijnen stagiaires gecoacht 
en bijgebracht dat de gast van het 
museum daarbij onveranderlijk centraal 
staat: Jeanette heeft ontegenzeggelijk 
cachet gegeven aan de heksenwaag, 
aldus de wethouder.
Burgemeester Pieter Verhoeve tipte in 
zijn toespraak een bezoek aan dat hij 
met vrouw en dochters aan de 
heksenwaag gebracht had toen hij hier 
nog geen burgemeester was, maar 
belangstellende gegadigde, en hoe 
Jeanette in het gesprek met de twee 
dochters, over vliegen, dromen en 
vertellen, feilloos concludeerde dat de 
jongeman van dat gezinnetje beslist 
één van de kandidaten voor het 
burgemeesterschap moest zijn: nog 
zo’n eigenschap van Jeanette; feilloze 
intuïtie. Zij kreeg van het gemeente-
bestuur de Stadspenning van de 
gemeente Oudewater uitgereikt, in een 
doosje, met oorkonde en bloemen. 
Daarna mocht zij van velen de 
gelukwensen in ontvangst nemen.

door Aad Kuiper

Toch glasvezel in Montfoort
Het was lange tijd onzeker of in 
Montfoort en Linschoten een 
glasvezelnet zou komen. 
In omliggende gemeenten werd 
intussen het buitengebied voorzien 
van snel internet (of is de aanleg 
daarvan in volle gang).
Montfoort had gekozen voor een traject 
met E-fi ber, die al in eerdere plaatsen 
via een inschrijvingstraject probeerde 
om 40 % van de mogelijke aansluitingen 
via een abonnement bij één van de 
providers te laten aansluiten.
Als dat percentage gehaald zou worden, 
dan werden de aansluitingen in alle 
huizen in de gemeente tot achter de 
voordeur aangelegd. Dat percentage 
werd niet gehaald, maar toch gaat het 
netwerk er nu komen.
E-fi ber is een kabelaar, geen provider. 
E-fi ber verdient de kosten van de aanleg 
van het net terug door de vergoeding 
die providers betalen om van het net 
gebruik te mogen maken. Daar was die 
40% voor nodig. Dat het nu toch 
doorgaat is een gevolg van intensief 
overleg met gemeente, fi nanciers en 
‘ambassadeurs’. De plannen zijn 
enigszins aangepast. Alleen degenen 
die voor de aanleg van het net een 
abonnement hebben afgesloten krijgen 

een kosteloze aansluiting tot in het huis 
aangelegd. Bij andere panden wordt de 
kabel tot de gevel gelegd (of als de 
eigenaar van het perceel geen 
toestemming geeft) tot in de straat. 
Als men later toch wil aansluiten kost 
die aansluiting dan minimaal 450 euro 
met extra kosten voor degenen die geen 
kabel tot aan de gevel hebben liggen.
Gerard Overmars (E-fi ber): “Het is een 
unicum dat het in Montfoort doorgaat, 
terwijl het percentage niet is gehaald. 
Maar de belangstelling was wel groot en 
door de aanpassing in de plannen hebben 
we de kosten teruggebracht en de hoop 
is dat alsnog het aantal aansluitingen 
stijgt. Tot het begin van de aanleg 
hebben mensen alsnog de mogelijkheid 
een abonnement te nemen tegen de 
oude voorwaarden. Wanneer die termijn 
sluit wordt later bekend gemaakt”.
Anders dan in omliggende gemeenten 
heeft Montfoort straks een glasvezelnet 
in de hele gemeente, van gemeentegrens 
tot gemeentegrens en is klaar voor de 
toekomst. Wie alsnog wil aansluiten kan 
terecht op de website van Efi ber, waar 
de verschillende abonnementen kunnen 
worden bekeken.

Muzikaal taalcafé

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

door Otto Beaujon

Het taalcafé SAMENTAAL in Oudewater stond dit keer in het teken van muziek. 
Nico van Asdonck (www.pinda-saus.nl) nam heel veel taalmaatjes  met zijn 
trommels mee naar verschillende culturen en liet zien, horen en voelen dat 
muziek de culturen verbindt.

Marga Smits had Nico eerst aan zo’n 
dertig, veertig aanwezigen voorgesteld 
en deze stak gelijk van wal.
Hij liet ritmisch praten, klappen en 
vervolgens trommelen op de volgende 

om méé te trommelen met muziek uit 
diverse landen, maar ook met 
zelfbedachte ritmes. Ten slotte werd er 
nog een tijdje vrolijk gedanst. Voor 
letterlijk alle aanwezigen een bijzonder 
vrolijke bijeenkomst. En hebben ze wat 
geleerd? Ja, natuurlijk!

door Trudie Scherpenzeel

ritmisch uitgesproken zin: | ik bén | 
(rust) een | géél | búík |, hetgeen een 
vrolijk, luidruchtig, maar o, zo gezellig 
tafereel opleverde. Verschillende soorten 
trommels werden aansluitend  gebruikt 

Lezing over 
Amnesty in 
Haastrecht
In het kader van de week van de 
eenheid wordt er op dinsdag 
22 januari om 20.00 uur een 
presentatie verzorgd door Amnesty 
Gouda in de zaal van de 
Gereformeerde Kerk Hoogstraat 
136 te Haastrecht. De organisatie is 
in handen van de HAPIS.
Maandelijks worden er in de kerken 
in Haastrecht brieven van Amnesty 
uitgedeeld aan de gemeenteleden om 
deze te ondertekenen. Wat het effect is 
van het schrijven van brieven voor een 
gevangene maar ook wat Amnesty nog 
meer doet voor de mensenrechten 
wereldwijd komen in deze presentatie 
aan de orde. Amnesty boekt successen. 
Mensen worden vrijgelaten, 
martelingen worden gestopt, beleid 
wordt veranderd. Al duurt het decennia 
om wetgeving aangepast te krijgen of 
jaren om een gevangene vrij te krijgen, 
Amnesty geeft niet op.
Het belooft een zeer boeiende avond te 
worden waarop er naast informatie ook 
gelegenheid wordt gegeven om vragen 
te stellen.

Kip was jarig en alle kinderen en ook 
Opa Kip mochten op zijn verjaardag 
komen, alleen Opa Kip moest eerst naar 
de kapper en dat veroorzaakte nog al 
veel problemen, waar ook de kinderen 
geen oplossing voor wisten. De enige 
mogelijkheid was de hulp van een heks. 
Zij vloog toevallig over en kreeg 
bezempech, waardoor alles toch goed 
kwam en de kinderen aan het einde van 
de voorstelling uit de limonadekraan 

mochten drinken. Vanaf het begin 
boeide Meester Wes en binnen 
5 minuten stonden de kinderen en 
ouders met de hand op het hart te 
roepen: “Ja, dat beloof ik u”. 
Als toeschouwer was het zien van de 
gespannen en de glunderende gezichten 
van kinderen en ouders al een show op 
zich. Een kindervoorstelling moet dan 
ook een vast onderdeel worden in de 
programmering van Cultureel Montfoort.
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Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje naar 
de redactie van ‘De IJsselbode’, 
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 20 december 2018
CEES
zoon van Johan van Dam en 
Annemiek van Ooijen
broertje van Floor
Zuiderwal 27,
3421 CZ Oudewater

Op dinsdag 24 december 2018
ABEL Gijsbert Wilhelmus
zoon van Wilma Verkleij en 
Bert van Vliet
broertje van Ole, Puck en Ian
Dijkgraafl aan 76,
3421 XG Oudewater

Wilt u ook uw geboortekaartjes door 
DRUKKERIJ HENO laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478
en de collectie geboorteboeken

wordt bij u thuis afgegeven.
Als u de geboortekaartjes minstens 
zes weken van tevoren bestelt en u 
geeft de juiste geboortedatum op ...
DAN DRUKT DRUKKERIJ HENO 
DE KAARTJES GEHEEL GRATIS

DRUKKERIJ

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

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

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

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

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 27: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 27: 09.30 uur Ds. P. Veerman
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

‘T KRUISPUNT
Za 26: 19.00 uur Pastoor van der Vegt

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 27: 10.00 uur Dite Coumou

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 27: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 27: 10.00 uur Diaken Gerard Veneker

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 27: 10.00 uur Diaken Gerard Veneker

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 27: 09.30 uur Ds. J. J. van den End
 18.30 uur Ds. J. J. van den End

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 27: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 27: 10.00 uur Eucharistieviering
Di 29: 09.15 uur Kerkhofkapel

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 27: 10.00 uur Piet Stolk

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 27: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. F. Hoek

‘Snert’-wandeltocht
in Hekendorp
Op zaterdag 26 januari organiseert de Hekendorpse IJsclub alweer voor de 
dertiende keer een ‘Snert’-wandeltocht door de prachtige polderomgeving 
van Hekendorp. Men kan kiezen uit drie verschillende afstanden, 
te weten 6,5 - 11- en 14 kilometer.
De start van alle afstanden is tussen 12.00 en 13.00 uur en de deelnemers starten 
vanuit café Goejanverwelle te Hekendorp. Voor leden is deze tocht geheel gratis en 
niet-leden betalen e 5,- per persoon. Voor mensen die mee willen lopen en tevens 
gelijk lid willen worden van de IJsclub bedraagt het inschrijfgeld e 7,- (gezinslidmaatschap).
De 6,5 km eindigt niet bij het café en is bedoeld voor de jongere deelnemers en hun 
begeleiders. Deze route eindigt bij het rustpunt van de overige twee routes en men 
wordt weer terug vervoerd naar café Goejanverwelle in Hekendorp.
Onderweg is er als vanouds verzorging en na afl oop wacht er een warme 
versnapering die de naam van de wandeltocht eer aandoet (of een consumptie). 
Op sommige plaatsen dient er misschien over hekken geklommen te worden. 
De wandeltocht kan dan ook als 'pittig' gekwalifi ceerd worden. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden kan de route drassig/blubberig zijn. Men moet dan ook niet 
bang zijn om een beetje vies te worden. Een klein tipje van de sluier: Ruige Weidse 
Achterkade. Meer informatie op telefoonnummer 0182-502194.

45 jaar 
Kursusprojekt
Het Kursusprojekt Benschop/
Polsbroek bestaat dit jaar 45 jaar! 
Dat vieren zij met nieuwe en oude 
cursussen en een open dag met een 
feestelijk tintje.
Begin het voorjaar goed met een cursus 
op culinair, creatief, sportief of educatief 
gebied. Wat dacht u van bier proeven 
of vegetarisch koken of hoort u liever 
over voeding als medicijn of bijen en 
honing? Voor jong en oud samen is er 
een rondleiding met workshop in het 
zilvermuseum. U kunt gaan sporten, 
schilderen en wandelen of kom naar 
een lezing en neem een duikje in de 
wereld van de kunst, het weer of 
Australië. Er is voor iedereen wel een 
interessante cursus in ons aanbod.
Bekijk de folder op 
www.kursusprojektbenschop.nl en 
check de nieuwe facebookpagina voor 
volledig aanbod en nieuws.

Open dag
De inschrijving met grote verloting is 
tijdens de open dag op 26 januari in 
Dorpshuis XXL in Benschop van 13.00 
tot 15.30 uur. Wees er snel bij want vol 
is vol. Van harte welkom allemaal!

‘Dag, mama’ brengt je dicht bij dementie
Op maandag 14 en dinsdag 15 januari speelde theatergroep ‘Oud worden met 
zorg’ vier maal het stuk ‘Dementie in het theater - Dag, mama’ voor bewoners, 
medewerkers en belangstellenden in ‘theaterzaal De Wulverhorst’. “Het is zo 
belangrijk om in Oudewater samen sterk te staan voor mensen met dementie”, 
aldus bestuurder van woon- en zorgcentrum De Wulverhorst Joyce Jacobs.

Dementie: een ziekte waar veel mensen 
mee te maken krijgen en die we in de 
toekomst steeds vaker zullen 
tegenkomen. We worden tenslotte met 
z’n allen steeds ouder. Hoe ga je als 
naaste om met deze ziekte? Elke dag 
een beetje meer verlies je degene van 
wie je zoveel houdt, op wie je altijd 
gesteund hebt, die jou als moeder 
beschermde. ‘Dag, mama’ toont 
treffend hoe moeilijk het is om om te 
gaan met dementie; voor patiënt, 
naasten en hulpverleners.

Binnen- en buitenkant
Tijdens het eerste gedeelte van het 
theaterstuk kan je een speld horen 
vallen. We zien de hartverscheurende 
strijd van een moeder en dochter die 
elkaar verliezen in de dementie. Terwijl 
moeder Lydia steeds minder goed weet 
wie zij is, kan dochter Sara het verlies 
van haar moeder niet verdragen. Sara 
klampt zich vast aan dat wat er nog over 
is van de vrouw die haar moeder was. 

doeltreffend geven ze uitleg en tips over 
hoe je om kunt gaan met (de verlangens 
van) mensen met dementie. 
Door rollenspellen laten zij zien hoe je 
het verschil kan maken als familielid, 
geliefde of verzorgende. ‘Dag, mama’ 
raakt je in je ziel. ‘Dag, mama’ brengt je 
dichter bij het leven van mensen met 
dementie en geeft je handvatten om 
leven met dementie dragelijk te maken. 
Een prachtig en leerzaam theaterstuk.

Napraten
De theatergroep ‘Oud worden met zorg’ 
bestaat uit kunstenaar Lydia en 
psychologen David, Sarah en Misha. 
Met verschillende theaterstukken, 
waaronder ‘Dag, mama’, nemen zijn het 
publiek mee in de wereld van de 
psychologie. Als gezin hebben zijn 
dertien jaar voor hun dementerende 
moeder en oma gezorgd. Heeft u na 
van het zien van de voorstelling of het 
lezen van dit artikel behoefte om verder 
te praten over dementie? Meldt u zich 
dan aan via secretariaat@wulverhorst.nl. 
Een medewerker van De Wulverhorst 
neemt contact met u op.

Met de woorden “de één ziet de 
buitenkant, de ander voelt de 
binnenkant”, slaat moeder de spijker op 
de kop. Verzorgende David weet als geen 
ander hoe om te gaan met de ziekte van 
Lydia. Door het tonen van geduld en 
waardering en zich in te leven in de 
situatie krijgt hij contact met haar. 
Prachtig om te zien. Tegelijkertijd verliest 
David zich in het contact met dochter 
Sara. In plaats van zich in haar in te 
leven, stoot hij haar van zich af, 
waardoor Sara het vertrouwen in de 
zorgverlening verliest.

Rollenspellen
Door het prachtige en levensechte 
toneelspel krijg je als toeschouwer een 
inkijk in het leven van mensen van 
dementie. Het is herkenbaar, aangrijpend 
en confronterend. Je ziet precies hoe het 
niet moet, terwijl het vaak wel zo gaat. 
Hoe je wel goed om kan gaan met 
dementie leggen David en Sara ons in 
deel twee van het stuk uit. Eerlijk en 

door Ellen van Leeuwen

Veteranen ontmoetingsborrel
De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
organiseert op zaterdag 26 januari 
van 16.00 tot 18.00 uur een 
‘veteranen ontmoetingsborrel’ in café 
‘De Doelen’, Kapellestraat 14 in 
Oudewater. Een week later, op 
zaterdag 2 februari, kunnen de 
veteranen terecht bij het Anjerconcert 
in IJsselstein. De twee jaar jonge 
stichting timmert stevig aan de weg.
Het is de tweede keer dat de Stichting 
Veteranen Lopikerwaard een ontmoe-
tingsborrel organiseert in een lokaal café 
in een van de vijf Lopikerwaard 
gemeenten. De vorige was in Montfoort 
en was een groot succes. Deze keer is de 
bijeenkomst in het knusse café ‘De 
Doelen’ in Oudewater. Hier kunnen de 
veteranen onder het genot van een hapje 
en een drankje met elkaar van gedachten 
wisselen en ervaringen delen. 
Vanzelfsprekend zijn ook de partners van 
harte welkom. De entree is gratis.
Veteranen uit de Lopikerwaard die slecht 
ter been zijn en er op eigen gelegenheid 
niet kunnen komen, kunnen zich (bij 
voorkeur vóór 23 januari) melden op 
info@veteranen-lopikerwaard.nl of 
06-51011492 voor gratis vervoer. 
Het maakt daarbij niet uit in welke 
Lopikerwaard gemeente je woont. 
De stichting werkt hiervoor samen met 
de SWOM en met de Vrijwillige 
Hulpdienst Oudewater. De volgende 
ontmoetingsborrels zijn op zaterdag 
30 maart, ook weer van 16.00 tot 18.00 
uur, in Woerden en daarna op 25 mei in 
Lopik, 28 september in IJsselstein en 
30 november weer in Montfoort. 
De agenda’s kunnen alvast geblokkeerd 
worden.
Voor het Anjerconcert van zaterdag 
2 februari is de belangstelling groot. 
Voor de laatste kaarten moet u snel zijn. 

Voor dit concert kunnen veteranen, 
partners en geïnteresseerden zich 
opgeven via info@veteranen-lopiker-
waard.nl of telefonisch op 
06-51011492.
Voor veteranen en hun partners zijn de 
kaarten gratis. Geïnteresseerden, die 
geen veteraan zijn, betalen 7,50 euro. 
Veteranen die slecht ter been zijn kunnen 
voor dit concert ook weer gratis vervoer 
regelen via eerdergenoemde site en 
06-nummer. De kaarten zijn af te halen 
bij de kassa van het Fulco theater 
Overtoom 1 IJsselstein of via 
030-6884230 te bestellen.

door Siem van der Burg

Oudewater 
veilige 
gemeente
Een beetje minder, een beetje meer. 
Dat is, al jaren, het veiligheidsbeeld 
van de gemeente Oudewater. 
Burgemeester Verhoeve: 
“Oudewater is een veilige gemeente, 
maar het kan altijd nog beter. 
We hopen dit jaar op een 100% 
dekking met Buurt WhatsApp. 
Natuurlijk kunnen inwoners zelf ook 
veel doen om de kans op inbraak te 
verkleinen door deugdelijk hang- en 
sluitwerk, goede buitenverlichting.”

Het ergste is, dat het lijstje één foute 
verzamelpost van appelen en peren 
vermeldt, namelijk Criminaliteit Totaal: 
de optelsom van het totaal aantal 
meldingen bij de politie met, naast 
woninginbraken, autokraak, bedreiging 
en huiselijk geweld ook in dezelfde 
optelsom meldingen jeugdoverlast, 
winkeldiefstallen en vernielingen. 
Criminaliteit wordt gedefi nieerd als alles 
wat door een wettelijke bepaling als 
misdrijf strafbaar is gesteld. 
Meldingen van overlast door jongeren 
(17 meldingen) horen daar dus helemaal 
niet bij. Maar inclusief die meldingen, 
nul overvallen (een daling van 100%, 
zegt het lijstje, ten opzichte van 2017 
toen een laffe fi guur de bakkersvrouw 
overviel), bestond Criminaliteit Totaal in 
2018 uit 197 meldingen, aangiftes en 
tussenkomsten, ééntje minder dan in 
2017, conclusie van de politie: het is hier 
(afgerond) één procent veiliger geworden.
En verder lees ik niets over verkeersmis-
drijven door Oudewaternaars, drugsgere-
lateerde misdrijven of over het aantal 
halt-afdoeningen en wie weet wat we 
nog meer niet weten.
Zo’n lijstje met percentages en totaal 
aantallen meldingen is zodoende 
volslagen onbruikbare onzin. Politie: gooi 
die kolommen nu eens eindelijk uit jullie 
computers! Gemeente: accepteer die 
onzin niet langer!

door Otto Beaujon

Samen met de ondernemers zal de 
gemeente onderzoeken hoe het 
industrieterrein nog veiliger kan: er 
waren in 2018 acht bedrijfsinbraken, 
tegenover vier in 2017. Een stijging van 
100%, constateert het meest achterlijke 
vergelijkingsstaatje dat de politie jaarlijks 
meestuurt, en de gemeente doorstuurt 
naar de media. De politie zondigt al jaren 
tegen de regels van de rekenkunde.
Er werd in 2018 twee maal aangifte 
gedaan van winkeldiefstal in Oudewater. 
Dat is zomaar 60% minder dan in 2017, 
want toen werd er vijf maal aangifte 
gedaan! (En voor je er als winkelier aan 
begint om aangifte te doen!). En zo gaat 
het maar door: negen mensen namen de 
moeite om te melden dat ze hun fi ets 
kwijt waren, tegen dertien in 2017: 
fi etsdiefstal daalt met 31%, concludeert 
de politie.
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

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

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

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later

wellantvmbo.nl/montfoort

Hier vind je alles over onze school

Wellantcollege Montfoort
Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

Open Avond Woensdag 30 en
donderdag 31 januari
van 19.00 tot 21.00 uur

Onrust-, angst- of 
paniekbehandeling

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl

www.phhaastrecht.nl

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen

Hét aDres voor ... onDerDelen,
fietsreparaties, elektriscHe, nieuwe

en geBruikte fietsen! 

  06-38559746
ma-vrij 18.30-20.00 uur

za 09.00-16.00 uur
www.debruynfietsen.nl

Familievoorstelling 
HOEHAA! 3+ 

Een muzikaal avontuur voor het hele gezin.

Door Jeroen Schipper, bekend van o.a. 123ZING

Zondag 10 februari . 14.00 uur 
Entree kinderen (vanaf 3 jaar): € 5,00 

Entree vanaf 12 jaar: € 3,00 

Oudewater LIVE 
Met partyband ‘FuSo’ 

Disco, pop en partyclassics maken deze avond

tot een heerlijke dansavond in het Muziekhuis. 

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

Kaartverkoop voor beide evenementen 

via Muziekhuisoudewater.nl

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Woensdag 30 januari om 18.00 uur 
organiseert Stichting Ouderenzorg Oudewater
het maandelijks aanschuifdiner 

in de Wulverhorst voor jong en oud.
U kunt zich opgeven bij het secretariaat 

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 28 januari - 12.00 uur.

het menu van deze maand:
• Gebonden champignonsoep

• kalfsrollade
• Gebakken aardappelen 

• Bloemkool met kaassaus 
• Tomatensalade

• advocaatmousse met slagroom
Kosten bedragen e 10,25.

het diner is inmiddels 
al Vol Geboekt

Wijdstraat 17 - Oudewater

www.cafedekater.com

Zondag 27 januari  vanaf 15.00 uur

Entree  € 5,-

’60 / ’70 music

Hoogstraat 1 - 3417 HA Montfoort  -  0348-471470

Houd ons in de gaten...

WORDT
vAn DeR WijngAARD

Nieuw in Montfoort . . .

b i j  DA Wensing & Wensing
depot van stomerij
TIP-TOP uit Woerden
Voor het reinigen van o.a.
uw kleding, gordijnen en dekbedden
Keizerstraat  9, Montfoort    -    0348-471381

Verbaas je daar niet over,
want de tijd komt dat alle mensen

die in de herinneringgraven zijn,
Zijn stem zullen horen

en tevoorschijn zullen komen.
Johannes 5 vers 28-29

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen 
die zij ons achterlaat, geven wij u kennis 

dat in haar vertrouwde omgeving is overleden 
onze bijzondere en lieve moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Tiny den Boer - Baauw
Catharina Helena

Willeskop, Montfoort, 
13 augustus 1933 14 januari 2019

Weduwe sinds 2008 van Jan den Boer

Marian en Teun
   Nathalie en René
      Romello, Noa
   Jessica en Emile

Dirk in liefdevolle herinnering
   Michel en Rianne
      Zeno, Nyo
   Suzan en Marco

Nico

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Kasperspad 14, 3311 ZG  Dordrecht

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE

VOOR ZITTEN!
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	 Dinsdag	22	januari	2019

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

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

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur en spreekuur
vrijwilligersvacaturebank:
donderdag: 10.00 - 12.00 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Jellinek Preventie 
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Hét adres voor al uw vragen
over alcohol en ander middelen-
gebruik, voor uzelf of voor een 
ander.
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
• Forum Samenleving - maandag 28 januari om 20.00 uur
• Forum Ruimte - dinsdag 29 januari om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 29 januari van 14.00-15.00 uur, stadskantoor Waardsedijk 
219. Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) 
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) of stuur een mail naar 
bestuurssecretariaat@oudewater.nl

• Bijeenkomst bewoners binnenstad
donderdag 31 januari 2018 vanaf 19.30 uur

De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Hoenkoopse Buurtweg 5 

het herstel van een fundering en 
het plaatsen van een buitendeur 
aan de zijgevel

 (ingekomen: 11 januari 2019), 
dossiernummer 4135005

Snelrewaard
• Zuid-Linschoterzandweg 60 

het bouwen van een 
nieuwe woning

 (ingekomen: 15 januari 2019), 
dossiernummer 3671181 

Een	bekeuring.	Balen	zeg.
Je komt ze tegen in straten en op pleintjes. 
En bij evenementen en in de weekenden  
rond de sluitingstijden van de horeca:  
de Buitengewoon OpsporingsAmbtenaren, 
kortweg BOA’s genoemd. Deze handhavers 
dragen weliswaar een uniform en een insigne, 
maar het zijn geen politiemensen. Ze vormen 
in Oudewater inmiddels wel een vertrouwd 
onderdeel van het straatbeeld. Toch is niet 
altijd voor iedereen duidelijk wat ze precies 
doen en waarom. Hieronder geeft coördinator 
M. Brouwer een korte uitleg.
Wat doet een BOA eigenlijk?
“BOA’s hebben een opsporingsbevoegdheid en houden 
zich vooral bezig met horecacontroles, wildplassen, 
afvaldumpingen en jeugdoverlast. Maar zij komen ook 
in actie bij fout of hinderlijk geparkeerde auto’s en bij 
evenementen als carnaval en het Heksenfestijn”.
Welke overtredingen vallen vooral op?
“In het laatste half jaar van 2018 hebben wij 286 bekeu-
ringen uitgedeeld. Ongeveer 95 procent daarvan waren 
parkeerboetes. Het gaat dan om foutief parkeren, 
hinderlijk parkeren of parkeren binnen een afstand van 
vijf meter van een bocht of kruising. Vanaf het moment 
dat er BOA’s actief zijn hebben we eerst waarschu-
wingen uitgedeeld en veel inwoners de geldende regels 
uitgelegd”.
Wordt er meer bekeurd dan in het verleden?
“In het verleden kwam het voor dat een BOA doorde-
weeks op vaste dagen in Oudewater was. Dan konden 
inwoners hun auto bij wijze van spreken 6 dagen per 
week fout parkeren. Nu komen ze verspreid over de 
week. Dan bestaat de kans dat zij meer foutparkeerders 
treffen en dus helaas een bekeuring moeten uitschrijven”.
Krijgen jullie veel klachten?
“Op social media wordt soms geklaagd. Daarnaast 
ontvangen wij via het Klant Contact Centrum van de 
gemeente diverse parkeeroverlastmeldingen.

Wij merken dat sommige inwoners hardleers zijn. 
Die hebben al 7 boetes gehad vanwege fout parkeren 
en die komen dan bij ons klagen. In dat soort gevallen 
moeten zij echt bij zichzelf te rade gaan”.
Komen jullie gevaarlijke situaties tegen?
“Jazeker. Samen met de politie en de inwoners proberen 
wij juist de veiligheid in de stad te vergroten. Onlangs 
zijn we met de politie en brandweer door de stad 
gereden om de calamiteitenroutes voor hulpdiensten te 
controleren. Op bepaalde punten waren die geblok-
keerd. Dan kan er bijvoorbeeld geen ambulance of 
brandweer door. Dat kan echt niet en daar zitten we 
dan ook bovenop”.
Hoe kunnen inwoners jullie bereiken?
“Dat kan door te bellen naar 14 0348 of op  
www.oudewater.nl het webformulier in te vullen. 
Overigens kan het webformulier niet dagelijks worden 
uitgelezen door de wisseldiensten van de BOA’s”.

Fout geparkeerde auto die de doorgang van de 
calamiteitenroute blokkeert. Praat	mee	over	Oranje	Bolwerck	en	

vervanging	Wilhelmina	van	Pruisenbrug
Op dinsdag 29 januari vergadert het Forum Ruimte. Dat gebeurt vanaf 
20.00 uur in het stadhuis op de Visbrug. Twee onderwerpen springen eruit:
1. Het Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck
2. De vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug in Hekendorp
1. Het beeldkwaliteitsplan voor Oranje Bolwerck (20.00 uur)
Een beeldkwaliteitsplan geeft een soort sfeerbeeld van hoe een gebied er bij 
bebouwing uit komt te zien. In dit geval het Oranje Bolwerck. Dat is het 
terrein dat schuin achter het Muziekhuis ligt en dat dienst heeft gedaan als 
evenemententerrein (hoek van de Lange Burchwal en de Sint Janstraat). 
De locatie is in beeld om hier woningen te bouwen.

2. Vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug (21.00 uur)
Deze voetgangers- en fietsbrug in Hekendorp vertoont slijtageverschijnselen 
en het zelfbedieningsmechanisme deugt niet meer. Dat valt ook meer niet te 
repareren, zodat de brug weer jaren probleemloos vooruit kan én tegelij-
kertijd voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Daarom stellen burge-
meester en wethouders voor om veiligheidsredenen de brug te vervangen.
Praat mee
Iedereen kan over deze twee - en andere - onderwerpen meepraten met de 
forumleden. Wel vooraf even laten weten aan de griffier, Arjen van der Lugt. 
Dit kan door een mail te sturen aan a.lugt@oudewater.nl.
Hoe verder?
Na de behandeling van de twee raadsvoorstellen staan ook nog twee 
presentaties op het programma, namelijk over het gemeentelijk beleid over 
bomen en openbare verlichting.
Alle stukken voor de forumvergadering zijn te vinden op de website van de 
gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl.

Indien de forumleden de raadsvoorstellen over Oranje Bolwerck en de 
Wilhelmina van Pruisenbrug voldoende ‘bespreekrijp’ vinden, dan worden 
de voorstellen geagendeerd voor de raadsvergadering op donderdag 
7 februari. Ook deze vergadering begint om 20.00 uur in het stadhuis aan 
de Visbrug.

Vervolgbespreking	over	wateroverlast	
en	herinrichting	binnenstad
Op vrijdag 14 december 2018 spraken de wethouders Bas Lont  
en Walther Kok met bewoners van een deel van de binnenstad.
Twee onderwerpen stonden daar centraal:
1. Wateroverlast Lange Burchwal, Wijngaardstraat en Heilig Leven;
2. Herinrichting van de openbare ruimte aan de Lange Burchwal en 

omliggende straten.

Die bijeenkomst krijgt een vervolg op donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur 
in het stadhuis op de Visbrug. Dan leggen de wethouders graag uit welke 
maatregelen zij hebben genomen om de waterlast te beperken en hoe zij 
de suggesties van de bewoners over de openbare ruimte hebben beoor-
deeld. Die gingen vooral over zwaar verkeer en parkeren.

Heeft u nog suggesties? Mail die dan naar masterplan@oudewater.nl.

Markt	begint	
om	10.00	uur
Met ingang van dit jaar begint 
de weekmarkt op woensdag een 
uur eerder. Om 10.00 uur - in 
plaats van 11.00 uur - kunt u al 
terecht bij de marktkooplui.

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
Bij de volgende aanvragen is de 
beslistermijn met 6 weken verlengd.
Oudewater
• Kapellestraat 21 

het uitbreiden op de uitbouw aan 
de achterzijde van de woning

 (verzonden: 4 januari 2019), 
dossiernummer 4034195

• Leeuweringerstraat 52 
het renoveren van het pand

 (verzonden: 10 januari 2019), 
dossiernummer 4035689

• G.R. van Kinschotstraat 55 
het plaatsen van een berging 
aan de zijkant van de woning

 (verzonden: 10 januari 2019), 
dossiernummer 4038271

Snelrewaard
• Waardsedijk 48 

het renoveren en plaatsen van 
zonnepanelen op een schuur

 (verzonden: 10 januari 2019), 
dossiernummer 4006717

Vergunningsvrije activiteiten
De volgende aangevraagde 
omgevingsvergunningen bleken 
vergunningsvrij te zijn, daarom 
worden ze niet verder behandeld.
Oudewater
• Terrein Schuylenburcht 

het terrein opschonen, 
aanvullen en egaliseren

 (verzonden: 7 januari 2019), 
dossiernummer 4088683

Aangevraagde vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Kerkplein en Noorder-Kerkstraat 

het organiseren van een 
rommelmarkt op 11 mei 2019

 (ingekomen: 8 januari 2019), 
dossiernummer 1920891

Verleende vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Veenweidepark - het organiseren 

van een diplomadag voor 
jachthonden op 9 maart 2019

 (verzonden: 7 januari 2019), 
dossiernummer 1820719.

Aangevraagde 
wegafsluitingsvergunningen
Oudewater
• Noorder-Kerkstraat 

het afsluiten van de weg tijdens 
de rommelmarkt op 11 mei 2019

 (ingekomen: 8 januari 2019), 
dossiernummer 1920892

• Kapellestraat - het afsluiten 
van de weg ten behoeve van 
werkzaamheden aan het 
ooievaarsnest op 4 februari 2019

 (ingekomen: 10 januari 2019), 
dossiernummer 1920897

• Biezenwal, Lefebureplein en 
Biezenstraat 
het afsluiten van de weg tijdens 
het burenfeest op 15 juni 2019

 (ingekomen: 14 januari 2019), 
dossiernummer 1920917

Verleende 
wegafsluitingsvergunningen
Oudewater
• Kapellestraat - het afsluiten van 

de weg ten behoeve van 
werkzaamheden aan het 
ooievaarsnest op 4 februari 2019

 (verzonden: 17 januari 2019), 
dossiernummer 1920897

Aangevraagde 
APV-vergunningen
Oudewater
• Leeuweringerstraat 52 

het plaatsen van een steiger 
van 9 januari tot en met 
29 maart 2019

 (ingekomen: 10 januari 2019), 
dossiernummer 1920895

Verleende APV-vergunningen
Oudewater
• Laan van Snelrewaard 16 

het brandveilig gebruik van een 
tent tijdens een bruiloft op 
4 mei 2019

 (verzonden: 16 januari 2019), 
dossiernummer 1819614

• Laan van Snelrewaard 16 
een ontheffing voor het ten 
gehore brengen van muziek 
tijdens het vieren van een 
bruiloft op 4 mei 2019 in een 
tent in de boomgaard

 (verzonden: 16 januari 2019), 
dossiernummer 1819613
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

IN MEMORIAM

5 jaar geleden uit de tijd gevallen
maar niet uit ons hart

Jeroen Dimitry Nolte
23-01-2014 23-01-2019

Het gemis blijft

Je bent niet meer waar je was
maar je zult altijd zijn waar wij zijn...

Na een leven van toewijding en zorg, voor allen die 
haar lief waren, geven wij met veel verdriet kennis 

van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze 
moeder, schoonmoeder en trotse oma

Martha Blommestein-
Oudejans

* Amsterdam, † Montfoort,
 7 september 1931 16 januari 2019

Joop
Gert
Jeroen en Greet
Karina en Ron
en kleinkinderen

Hannie Schaftstraat 30
3417 CT  Montfoort

Geheel volgens haar wens hebben wij 
in besloten kring afscheid genomen van haar 

op maandag 21 januari.

~

Onze grote dankbaarheid gaat uit naar de 
liefdevolle zorg van de medewerkers van 

Thuiszorg Careyn.

Vergiet geen wrange tranen
Huil niet van groot verdriet
Ik ben altijd aan jullie zijde
Ook al zie je mij niet

Zover we konden zijn we met je meegegaan.
Nu moeten we je laten gaan ...

Onze allerliefste moeder en oma is na een zeer 
moedige strijd van ons weggegleden

Klara Hendrika Zwijnenburg - Stubbe
K lara

sinds 3 oktober 2007 weduwe van Arie Zwijnenburg

Haastrecht, Haastrecht,
12 oktober 1943 19 januari 2019

Arie en Angela
Geena en Patrick
Jessie en Harm

Vera en Hans
Tom en Anne
Romy

Tara 

We nemen afscheid van Klara op woensdag 23 januari 
om 17.30 uur in de aula van crematorium IJsselhof, 
Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Na afloop is er van 18.15 tot 19.45 uur een samenzijn 
- met een hapje en een drankje - in de koffiekamer van 
het crematorium en tevens gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Zwijnenburg, 

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Zoals je geleefd hebt, zo ben je gegaan: 
standvastig en vol overgave.

Moe, maar voldaan heeft zij ons losgelaten.
Haar laatse woorden waren: ‘Het is goed zo’

De hemelpoort staat open voor een nieuw bestaan.

Riet Stalvord
-Klazina Maria-

Oudewater, Gouda,
29 september 1925 18 januari 2019

Familie Stalvord

Er is gelegenheid om afscheid te nemen op 
donderdag 24 januari tussen 10.15 en 10.45 uur in  
‘t Waerdsche Hof, Waardsedijk 106 te Oudewater.

De uitvaartdienst wordt gehouden om 11.00 uur in 
de Kapel van de Rooms Katholieke begraafplaats 
aan de Waardsedijk te Oudewater.

Aansluitend begeleiden wij Riet naar haar laatste 
rustplaats aldaar.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren 
in ‘t Waerdsche Hof.

Wij danken de medewerkers van Thuiszorg  
De Wulverhorst voor de liefdevolle zorg.

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Stalvord

Heiliglevenstraat 2, 3417 HL  Montfoort

Als het leven niet meer gaat 
zoals je had gehoopt,
Als je zoveel wordt ontnomen.
En het leven niet meer leven is,
Dan komt de tijd dat je erin berust
Dat het einde gekomen is.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde waarmee 
hij ons heeft omringd, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 

schoonvader, trotse opa en ouwe opa

Jan Overbeek
Joannes Bastiaan

31 maart 1933 19 januari 2019

Stephanie Overbeek-Spruit

Jan †
    Monique en Justin, Javi

John
    Mike en Ike
    Demi
    Joni en Yordi

Anita en Gerard
    John en Evelien, Dominic
    Davy

Brigitte †

Brigitte en René

Stephan en Ans
    Julianne en Marnix
    Marc

Corrspondentieadres:
Miltenburg Uitvaartverzorging
t.a.v. familie Overbeek
Burgweg 2
3984 LK  Odijk

Donderdag 24 januari is er van 19.30 tot 20.30 uur 
gelegenheid tot condoleren in In ’t Witte Paard, 
Cabauwsekade 42 te Cabauw.

De Eucharistieviering zal worden gehouden vrijdag 
25 januari om 10.30 uur in de R.K. kerk van H. Jacobus, 
Cabauwsekade 54 te Cabauw.

Wij bedanken de Vitras voor de liefdevolle verzorging.
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Kijk voor meer informatie over evenementen op
www.montfoortactief.nl.
De activiteitenkalender is een overzicht van alle activiteiten
die worden georganiseerd in de gemeente.
Het overzicht wordt samengesteld door gemeente Montfoort
en Montfoort Actief.
Verenigingen en andere organisaties uit Linschoten
en Montfoort kunnen ZELF hun activiteiten op 
www.montfoortactief.nl plaatsen.
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl.

DE ACTIVITEITENKALENDER

Raadsvergadering 
28 januari 2019
De gemeenteraad vergadert op maandag 28 januari 
2019, aanvang 20.00 uur, in de Raadszaal van het 
Huis van Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort. 
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
Hamerstukken
3. Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2020
Overige punten
4.  Vaststellen besluitenlijst van de openbare 

raadsvergadering van 10 december 2018
5. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
6. Behandeling ingediende vragen

(artikel 39 Reglement van orde)
7. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > 
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via 
www.channel.royalcast.com/Montfoort en door 
Radio Stad Montfoort.

Jaarwisseling 
rustig verlopen
Oud en Nieuw is in de gemeente Montfoort relatief 
rustig verlopen. Tijdens de jaarwisseling is voor 
€ 700,- schade aangericht. Dit is iets meer dan 
vorig jaar, toen het € 500,- bedroeg.
De schade beperkt zich tot vier verkeersborden, 
twee ‘binnenbakken’ van vuilnisbakken en 
glasschade aan drie bushaltes. De brandweer is 
uitgerukt voor twee containerbranden en een 
buitenbrand.
Samen met de gemeentelijke buitendienst en 
hulpdienst zijn op voorhand maatregelen genomen.
Op cruciale plekken zijn de binnenbakken van 
vuilnisbakken weggehaald, ondergrondse containers 
en verzamelcontainers zijn op slot gezet en 
luiercontainers zijn weggehaald.
Burgemeester Petra van Hartskamp: “We kijken terug 
op een rustige jaarwisseling. Met dank aan onze 
inwoners, gemeentelijke buitendienst en hulpdiensten. 
Hoewel elke euro schade er een teveel is, valt de 
schade mee, net als vorig jaar. Het houdt onze 
aandacht, maar we merken dat de preventieve 
maatregelen en afstemming tussen gemeente en 
hulpdiensten een positieve werking hebben.”

Moordrecht, november 2018

Beste bewoner(s),

Vanaf 1 januari 2019 verzorgt Cyclus de inzameling van het huishoudelijk afval in de gemeente Montfoort.
In deze brief leggen we uit wat dit voor u betekent. 

Andere inzameltijden
Vanaf 2019 start Cyclus met de huis-aan-huis inzameling van restafval, PMD en GFT-afval. Om de inzameling 
zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er wijzigingen in de inzameldagen en inzamelroutes gebracht. 
Hierdoor kunnen de inzameltijdstippen anders zijn dan u gewend bent. Let op: het huisvuil moet om 7.30 uur 
op de aanbiedplaats staan.   
• Restafval: vanaf 1 januari 2019 eens per twee weken
De aanbieddag voor minicontainers restafval is op dinsdag in de oneven weken. 
De eerste inzameldag in 2019: zaterdag 5 januari.
>In verband met nieuwjaarsdag op dinsdag 1 januari 2019 vindt de eerste inzameling van restafval plaats
op een inhaaldag. Zie ook het inzamelschema op de achterzijde van deze brief. 
• Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) 
De aanbieddag voor PMD-zakken is op donderdag in de even weken. 
De eerste inzameldag in 2019: 10 januari. 
• Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
De aanbieddag voor GFT minicontainers is op dinsdag in de even weken. 
De eerste inzameldag in 2019: 8 januari.
• Grof Huishoudelijk Afval (GHA)
Het grof huishoudelijk afval kunt u gratis brengen naar het afvalbrengstation of tegen betaling laten ophalen 
door Cyclus. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice van Cyclus. 
>Voor de andere soorten huishoudelijk afval zoals luiers en papier en het afvalbrengstation verandert er niets.  

Digitale afvalkalender en app
Vanaf 1 januari kunt u voor meer informatie over de inzameling van het huishoudelijk afval terecht op de 
digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl of download de app. Voor uw gemak hebben wij op de achterzijde 
van deze brief het inzamelschema van januari bijgevoegd.

Klantenservice: 0182-547500
Vanaf 2019 kunt u bij Cyclus terecht met uw vragen en meldingen over de inzameling van het huishoudelijk 
afval. De Klantenservice is bereikbaar per e-mail: info@cyclusnv.nl en telefonisch: 0182-547500 (op werk-
dagen tussen 8.30 en 17.00 uur). U kunt ook het meldingsformulier invullen op de website www.cyclusnv.nl/
meldingsformulier. 

Duurzaam cadeautje
We zijn blij dat we met u en de gemeente aan de slag gaan om zoveel mogelijk afval te scheiden en afval 
waardevol te maken. Daarom ontvangt u bij deze brief een duurzaam bosje bloemen. Volg de instructies op 
het groeipapier op voor het fleurigste resultaat. 

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Montfoort,

Cyclus

Cyclus NV staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 24349854 • BTW: NL005894815B01 • IBAN: NL23 BNGH 0285017659 • BIC: BNGHNL2
Postbus 228 • 2800 AE Gouda • Oostbaan 1090 • 2841 ML Moordrecht • Telefoon: 0182-547500 • info@cyclusnv.nl • www.cyclusnv.nl

ons kenmerk
onderwerp

contactpersoon
doorkiesnummer

18/0355
Veranderingen afvalinzameling

Klantenservice
0182-547500 

Afvalscheidingswijzer
 Inzameling restafval

 Inzameling GFT-afval

 Inzameling plastic verpakkingen, metalen   

 verpakkingen en drankenkartons (PMD)

 Inzameling kerstbomen

Voor vragen of opmerkingen over de afvalinzameling
kunt u contact opnemen met Cyclus
Telefoon: 0182-547 500
E-mail: info@cyclusnv.nl
Website: www.cyclusnv.nl

Inzamelschema Januari Digitale afvalkalender en app

Meer informatie

Vanaf 1 januari kunt u voor meer 
informatie over de inzameling
van het huishoudelijk afval terecht 
op de digitale afvalkalender op 
www.cyclusnv.nl of download de 
app. 

De app is beschikbaar voor Android 
via Google Play.
De app is ook beschikbaar voor iOS 
in de App Store.

Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort?
Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer: www.cyclusnv.nl/
afvalscheidingswijzer.
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Inzamelschema Januari Digitale afvalkalender en app
Sinds 1 januari kunt u voor meer informatie
over de inzameling van het huishoudelijk afval
terecht op de digitale afvalkalender op
www.cyclusnv.nl of download de app.
De app is beschikbaar voor Android
via Google Play.
De app is ook beschikbaar
voor iOS in de App Store.

Afvalscheidingswijzer
Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort?
Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer:
www.cyclusnv.nl/ afvalscheidingswijzer.

Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen
over de afvalinzameling kunt
u contact opnemen met Cyclus

0182-547 500
info@cyclusnv.nl
www.cyclusnv.nl

Afvalkalender januari 2019

Het benodigde aantal aanmeldingen is tijdens de 
vraagbundelingscampagne niet bereikt, maar het 
enthousiasme voor supersnel en stabiel internet 
blijkt er zeker.
E-Fiber heeft daarom met de gemeente, ondernemers 
en betrokken ambassadeurs naar een passende 
oplossing gezocht. Alle huishoudens en bedrijven die 
een abonnement hebben afgesloten krijgen kosteloos 
een glasvezelaansluiting.
Bij de overige adressen worden de kabels 
doorgetrokken tot aan de gevel of, indien de bewoner 
daar geen toestemming toe geeft, tot in de straat.
Om nu, of in de nabije toekomst, gebruik te kunnen maken 
van dit nieuwe glasvezelnetwerk is een aansluiting tot in 
het huis noodzakelijk. Tijdens de aanleg kunnen daarom 
alle inwoners en bedrijven uit Montfoort en Linschoten 
nog steeds profi teren van een kosteloze huisaansluiting. 
Daarvoor dient u op tijd een abonnement af te sluiten bij 
een van de glasvezelproviders (deze uiterste datum zal 
tijdig worden gecommuniceerd).

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar. 
Steeds meer diensten gaan digitaal, niet alleen van de 
gemeente, maar ook van scholen, zorgverzekeraars, 
belastingdienst, domotica in huis en nog veel meer. 
En thuiswerken of als zzp’er vanuit huis aan de slag, dan 
is snel internet essentieel.

Glasvezel in Montfoort en Linschoten

Wat is de rol van de gemeente?
Wethouder Ivo ten Hagen: “Ik ben blij met deze stap 
richting een toekomstbestendig netwerk. De aanleg van 
snel internet/glasvezel is een vrije markt. Iedereen die 
wil, mag een campagne starten en kabels in de grond 
leggen. De gemeente heeft hier géén invloed op en gaat 
in ieder geval zelf geen snel internet aanleggen. Zij kan 
wel aangeven wat de wensen van de gemeente zijn. 
In het convenant met E-fi ber staat dat in de gemeente 
Montfoort snel internet komt in het buitengebied en waar 
dit echt noodzakelijk is. Wij zijn daarnaast zeer tevreden 
dat E-fi ber snel internet ook aan gaat bieden op de 
bedrijventerreinen en in de kernen van Montfoort en 
Linschoten.

Meer informatie
E-Fiber is deze maand begonnen met de voorbereidingen 
voor de aanleg van glasvezel in Montfoort. 
De graafwerkzaamheden starten naar verwachting eind 
tweede kwartaal van dit jaar.
U krijgt tijdens de zogenaamde schouwfase nog de 
mogelijkheid om kosteloos over te stappen op glasvezel 
via één van de beschikbare providers: TriNed, Tweak, 
SNLR en Glasnet.
Meer informatie is te vinden op
https://iedereenglasvezel.nl/montfoort

Kleintje Carnaval (Light) in St. Joseph
Zoals al vele jaren gebruikelijk is 
in Knopengein (Montfoort) is er 
drie weken voor het eigenlijke 
carnavalsfeest al de aftrap van het 
carnaval voor de jeugd.
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari 
organiseert Les Boutonniers 
respectievelijk Kleintje Carnaval Light 
en Kleintje Carnaval in de St. Joseph 
(SOOS) te Montfoort.
Op vrijdag 8 februari tijdens 
Kleintje Carnaval Light is de jeugd van 
12 t/m 16 jaar van harte welkom in de 
SOOS. Op deze feestelijke avond zullen 
DJ Dave en DJ Lou lekkere carnavals-
muziek afwisselen met après-ski muziek 
zodat de voetjes van de vloer kunnen 
tijdens deze alcoholvrije feestavond. 
Verder zal er een optreden zijn van 

Marco Kraats die onder andere zijn 
nieuwste hit ‘Ik Wil Jou’ zal zingen. 
Uiteraard zal Prins Ruben i’Homme de la 
Lune 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, 
‘Knopengein de Ruimte in’, verkleed gaan. 
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 9 februari Kleintje Carnaval. 
Op deze avond zal DJ Rouloz het dak 
eraf spelen en zullen er optredens zijn 
van Danny Canters en Joeri Plaizier. 
Deze feestartiesten zullen iedereen het 

echte feestgevoel geven. Deze zaterdag 
zal de deur om 22.00 uur opengaan en 
zal het feest tot ongeveer 3.00 uur duren. 
Vanwege de alcoholwet zal een ieder van 
18 jaar en ouder een polsbankje krijgen, 
heb je geen bandje, dan geen alcohol.

Voorverkoop
De voorverkoop voor beide avonden
is op vrijdag 25 januari in de St. Joseph 
SOOS. 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.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 30 
januari 2019 in het stadhuis van 
Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 4 februari 2019 
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 07-01-2019 (Z/19/122526)
 Nabij Onder de Boompjes 33, 

Montfoort voor voortzetting van de 
huidige situatie betreft bewoning 
van een schip.

• 16-01-2019 (Z/19/122557)
 Burggraaf Zwederlaan 16, Montfoort 

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  

Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl 
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 15-01-2019 (Z-2018-54816)
 Lange Kerkstraat 25, Montfoort 

het legaliseren van een dakkapel 
op het achterdakvlak en een 
aanbouw met dakterras aan de 
achterzijde van de woning.

• 21-01-2019 (Z/18/120996)
 Molentocht 21, Linschoten 

het plaatsen van een dakkapel.

OPENBARE ORDE 
Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt 
worden op verleende vergunningen.
Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 

burgemeester en wethouders van 
Montfoort. Indien spoed dit vereist 
kunt u naast dit bezwaarschrift ook 
een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de president 
van de Arrondissementsrechtbank 
Utrecht, sector Bestuursdienst, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Montfoort, 22 januari 2019
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris 
M.H. van der Veer
De burgemeester 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

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

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

STORING
CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Forum ruimte Montfoort
Een korte agenda in het forum Ruimte en Samenleving afgelopen 
maandag. Alleen de mogelijkheid om een reactie te geven op de kadernota 
2020 VRU, door de gemeente Montfoort.

De	Veiligheidsregio	Utrecht	is	een	
gemeenschappelijke	regeling	waarin	
alle	gemeenten	in	de	provincie	
Utrecht	samenwerken	op	het	gebied	
van	brandweer,	rampenbestrijding,	
politie	enz.	Omdat	de	provincie	is	
uitgebreid	met	de	nieuwe	gemeente	
Vijfherenlanden	moet	de	begroting	
worden	uitgebreid.	Dat	gaat	
Montfoort	27.000	euro	meer	kosten	
van	de	2,1	miljoen	die	het	de	hele	
provincie	kost.	Nieuw	beleid	wordt	in	
de	kadernota	niet	genoemd,	wel	wil	
de	VRU	een	egalisatiereserve	
aanmaken	als	er	per	ongeluk	geld	
overblijft.	Tot	nu	toe	kregen	de	
gemeenten	dan	een	deel	van	hun	geld	
terug.	De	commissieleden	en	het	
college	zijn	niet	voor	het	instellen	van	
zo’n	egalisatiereserve,	en	zeker	niet	
als	nog	niet	duidelijk	is	wat	het	nieuwe	
beleid	gaat	worden.	Daarbij	ontstaan	
meevallers	vaak	door	beleid	dat	niet	
wordt	uitgevoerd.	Dick	Veltman	
(CDA)heeft	het	idee	dat	men	bij	de	
VRU	vooral	de	eigen	zetels	zit	warm	
te	houden.	Veltman	ziet	ook	nogal	
wat	tekortkomingen	bij	de	VRU.	
Er	wordt	niet	gekeken	naar	de	
kwaliteit	van	zonnepanelen	die	
burgers	neerleggen	(brandgevaar)	en	
de	begeleiding	van	bouwprojecten	is	
ook	niet	op	orde.	Hij	vind	de	VRU	
een	‘gesloten	oester’.	Daar	is	
burgemeester	Van	Hartskamp	het	niet	
mee	eens;	zij	vindt	de	VRU	juist	een	
open	organisatie.	Jaap	van	den	
Heuvel	(CU)	is	van	mening	dat	er	
eerst	maar	eens	gekeken	moet	
worden	of	alle	gemeenten	in	Utrecht	
akkoord	gaan	met	de	gepresenteerde	
kadernota.	Hij	vindt	dat	er	teveel	pro	
memorie	posten	in	staan.	Het	stuk	
gaat	als	bespreekstuk	naar	de	raad.

Vragen
Er	waren	nogal	wat	vragen	aan	het	
college.	Lokaal	Montfoort	en	de	VVD	
hadden	vragen	over	de	inzet	van	de	
vaste	en	mobiele	camera’s	tijdens	de	
jaarwisseling.	Waren	die	ingezet?	
De	vaste	camera’s	waren	wel	in	
gebruik,	de	mobiele	niet,	antwoordde	
portefeuillehoudster	burgemeester	
Van	Hartskamp.
Leon	Snoek	(IBML)	stelde	een	vraag	
over	het	glasvezelnet;	Wanneer	komt	
dat	nu	eindelijk?	Hij	wordt	op	zijn	
wenken	bediend.	Wethouder	Ten	Hage	
tekende	woensdag	een	overeenkomst	
met	E-Fiber.	De	glasvezel	komt	er;	
waarschijnlijk	wordt	aan	het	einde	van	
het	tweede	kwartaal	begonnen	met	
graven.	Alle	mensen	die	zich	eind	
2017	hebben	aangemeld	krijgen	een	
gratis	aansluiting	tot	de	voordeur.	
Zij	worden	tijdig	geïnformeerd	hoe	de	
aansluiting	binnen	wordt	geregeld	en	
hoeven	dus	niets	te	doen.	Hoewel	de	
gevraagde	40	%	aansluitingen	nog	
niet	is	gehaald	gaat	E-Fiber	de	kabels	
toch	leggen	en	misschien	komen	er	
nog	1	of	2	providers	bij.	Tevens	komt	
er	waarschijnlijk	nog	een	mogelijkheid	
om	alsnog	te	abonneren.	De	providers	
verzorgen	de	aansluitingen	achter	de	
voordeur.	Er	werd	ook	nog	de	vraag	
gesteld	waarom	Montfoort	niet	de	
regenboogvlag	heeft	gehesen	toen	
vorige	week	de	Nashville	verklaring	
bekend	werd.	Wethouder	ten	Hage	
stelde	dat	Montfoort	heeft	besloten	
om	te	vlaggen	op	‘coming	out	day’	en	
niet	op	andere	dagen.	Als	je	vaker	gaat	
vlaggen	geeft	dat	geen	sterker	maar	
juist	een	zwakker	signaal,	meent	hij.

Over stoven en kruiken 

Expositie ‘Zo komt Jan Splinter door 
de winter’ in het Stadskantoor
De Nederlandse burger krijgt de komende maanden heel wat prijsverhoging 
voor de kiezen. Gas, elektra en boodschappen worden duurder en de zieken-
fondspremies en OZB gaan omhoog. Lastig? De Montfoortse Oudheidskamer 
heeft de oplossing. Zij adviseren lering te trekken uit de manier waarop onze 
voorouders zich door de winter heen wisten te worstelen.
In	het	Montfoortse	Stadskantoor	is	een	expositie	ingericht	met	stoven,	kruiken,	
kandelaars	en	olielampen,	etc.	uit	vroegere	tijden.
Van	alle	Oudheidkundige	schatten	die	in	Montfoort	bewaard	zijn	gebleven,	zijn	
ook	veel	stoven	(sommige	in	bruikleen)	uit	de	periode	1860	tot	1940.		
De	stoven	werden	thuis	gebruikt	maar	vooral	in	de	kerk.	Zo	wordt	er	in	de	
expositie	een	stoof	getoond	waarop	de	dominee	stond	als	hij	zijn	preek	hield.
In	de	stoof	stond	een	zogenaamde	vuurtest,	waarin	heet	water	of	brandende	
kolen	werden	gedaan.	De	vuurtest	was	een	bakje	van	aardewerk	waarvan	er	
heel	wat	bewaard	zijn	gebleven.
De expositie ‘Zo komt Jan Splinter door de winter’ is tot eind februari  
te bezichtigen in het Stadskantoor.

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

AHLES
en

Toyota Yaris 1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11 e 7.750,-
Toyota Corolla Verso 1.8 -  7 persoons . . . . . . . . ‘06 e 5.950,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 4.450,-
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco  . . . . . . . . . . .   ‘15 e 13.950,-
Citroën C3 1.4 Ambiance - automaat - 64.000 km   ‘07 e 5.950,-
Suzuki Wagon R 1.3 - automaat - airco - 111.610 km ‘06 e 4.950,-
Opel Corsa 1.2 - airco - 164.000 km . . . . . . . . .  ‘06 e 3.450,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.950,-

zie onze site:
www.autobedrijfahles.nl

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

complete sloopauto’s gevraagd!
e 100,- + vrijwaring

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Voor onze winkel zijn wij op zoek naar een

medewerker verkoop fruit
voor de vrijdag en zaterdag

Informatie of interesse?
Neem dan contact met ons op: 0348-475919

Oostveens fruitbedrijf,
Heeswijk 49, Montfoort 

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

MET SPOED GEZOCHT: 

BEZORGER
voor de bezorging van

De IJsselbode op dinsdag op de

MaSTwIJkErDIJk
TE MOnTfOOrT

Heb je interesse in een goede bijverdienste?
Of... fietst/wandelt u graag een vast rondje 

en wilt u daar wat extra’s mee bijverdienen...
bel dan snel 0348-561478.

door Elly van der Neut
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GEMEENTERAAD gemeente
Montfoort

 griffi e@montfoort.nl   www.montfoort.nl/gemeenteraad   0348- 476413   @raadmontfoort

De gemeenteraad van Montfoort geeft de diverse fracties uit de gemeenteraad gelegenheid om met regelmaat te reageren op een onderwerp uit de actualiteit 
of dat in de gemeenteraad aan de orde is. Voor vragen of opmerkingen over deze rubriek kunt u contact opnemen met de griffi e van de gemeente Montfoort:

Slechts vijf jaar heeft het samenwerkings-
verband met IJsselstein stand gehouden. 
Een eensgezinde raad heeft er onlangs 
defi nitief een punt achter gezet. 
Een avontuur waarvoor wij inmiddels een 
behoorlijke zware fi nanciële prijs hebben 
moeten betalen (o.a. sluiting bibliotheek, 
korting subsidiegelden verenigingen).
Tijd om de regie weer in eigen hand te 
nemen en vol vertrouwen te werken aan 
een nieuwe gezonde organisatie. Vanaf 
1 januari is het Huis van Montfoort weer 
bemand met eigen ambtenaren die staan 
voor optimale lokale service. Het resultaat 
van een breuk waarvan de inwoner nu 
eindelijk iets in positieve zin gaat merken.
Desondanks dwingen beperkte fi nanciële 
middelen ons zorgvuldig keuzes te maken. 
Progressief Akkoord wil graag zoveel 
mogelijk van haar doelen verwezenlijken. 
Dat vraagt dus om intensieve samenwerking 
en de hoognodige creativiteit.

Han Bovens, Progressief Akkoord

Inwonersbelangen Montfoort Linschoten 
wenst alle inwoners een zeer voorspoedig 
2019 toe. Montfoort weer “gewoon 
bijzonder en bijzonder gewoon”.
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten is 
tevreden dat de ontvlechting niet alleen 
snel maar ook zorgvuldig is verlopen. 
Wij zijn verheugd dat zoveel medewerkers 
bewust de keuze voor Montfoort hebben 
gemaakt. Wij willen deze medewerkers van 
harte welkom heten.
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten 
heeft er alle vertrouwen in dat deze 
enthousiaste medewerkers de Montfoortse, 
en Linschotense inwoners en bedrijven 
adequaat van dienst zullen zijn.
We gaan door met het uitvoeren van het 
hoofdlijnen akkoord.
EN NU AANPAKKEN,
MONTFOORT WEER OP DE KAART!

Eimert Verkaik,
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

De maand januari vormt voor veel zaken 
een nieuw begin en is ook vaak het 
vertrekpunt voor het waarmaken van goede 
voornemens. Dit alles geldt ook onverkort 
voor de ambtelijke organisatie van de 
gemeente Montfoort.
Wij zijn 17 dagen op weg naar het herstel 
van onze eigen organisatie. Nog niet alle 
functies zijn ingevuld en bepaalde zaken 
zijn nog niet duidelijk.
Het is daarom nog prematuur om nu al de 
loftrompet te steken. De positieve energie 
is aanwezig om er weer een goede 
organisatie van te maken.
Lokaal Montfoort is er van overtuigd dat de 
organisatie er in zal slagen om de 
serviceverlening aan de burgers weer op 
het oude peil terug te brengen.

Rob Jonkers, Lokaal Montfoort

Montfoort en IJsselstein zijn uit elkaar. 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt door 
college, raad en ambtenaren om de 
scheiding in goede banen te leiden. 
Dat was een lastige en hobbelige weg.
D66 is trots op iedereen die meehielp aan 
het eindresultaat: in een jaar tijd een 
nieuwe organisatie, zonder dat de inwoners 
daar last van hadden.
Ook deze nieuwe organisatie kan niet 
zonder samenwerkingsverbanden. 
Daarom kunnen we niet spreken van een 
zelfstandige gemeente.
Die vele samenwerkingsverbanden geven 
risico’s voor de democratische controle die 
we als raad kunnen uitoefenen.
Voor nu is het zaak verder te bouwen en de 
dienstverlening voor inwoners op niveau te 
houden en waar nodig te verbeteren. D66 
heeft daarbij alle vertrouwen in de nieuwe 
organisatie en haar medewerkers!

Casper Schrijver, D66

Een nieuw jaar, een nieuw begin voor de 
Gemeente Montfoort. Vanaf 1 januari heeft 
de Gemeente Montfoort weer een Huis van 
Montfoort gevuld met ambtenaren doordat 
de ontvlechting met IJsselstein een feit is. 
Vol vertrouwen kijkt het CDA naar de 
toekomst van Montfoort!
Dat er moeilijke tijden zullen aanbreken is 
een feit, maar Montfoort bestaat al sinds 
1170 en heeft al diverse stormen doorstaan. 
Een goed samenspel tussen inwoners, 
ambtenaren en de politiek is essentieel om 
het komende zware weer te weerstaan!
De CDA-fractie zet zich onder andere in 
om beide kernen levendig te houden, 
te bouwen, de zorg dichtbij en bereikbaar.
Het CDA wenst alle inwoners van Montfoort 
in alle opzichten een voorspoedig 2019 toe!

Marja van Kooten, CDA

Eind 2018 heeft de raad eenduidig laten 
weten dat wij als gemeente Montfoort 
vooruit willen kijken.
Vanuit de voormalige samenwerking met 
IJsselstein zijn er goede en enthousiaste 
medewerkers intussen begonnen.
In het ‘Huis van Montfoort’ merk je de 
verandering. Er is weer een hoop 
levendigheid in het gebouw
dat tot voor kort grotendeels leeg was.
We hopen dat de goede energie die wij als 
raad voelen, de nieuwe organisatie vorm 
gaat geven. Service en nabijheid naar 
inwoners en onze bedrijven staat centraal 
als waarde voor de nieuwe organisatie.
We willen als gemeente doen wat we zelf 
kunnen, en samen werken met anderen als 
dat voordeel oplevert.
We wensen de ambtenaren heel veel 
succes de komende tijd!

Jessica de Wit, VVD

De SGP heeft in 2018 campagne gevoerd 
voor een zelfstandig Montfoort. Dat is heel 
belangrijk voor onze burgers.
Kleine gemeenten staan dichter bij de 
burger. De kwaliteit van kleine gemeenten 
is vergelijkbaar met gefuseerde gemeenten. 
En fusies leiden tot kostenstijging.
Gelukkig hebben we in Montfoort weer een 
eigen ambtelijke organisatie. Maar het 
gevaar van fusie is nog niet geweken. 
Daarom houden we de geleverde kwaliteit 
in de gaten, moeten de fi nanciën van de 
gemeente gezond worden en is het nodig 
dat de gemeenteraad een eensgezinde 
toekomstvisie heeft op Montfoort.
Deze drie punten zal de SGP in 2019 
opnieuw nastreven. Het zijn geen zichtbare 
thema’s voor burgers, zelfs een beetje saai. 
Maar we doen het, uit de overtuiging dat 
een zelfstandig Montfoort in uw belang is.

Bart Timmerarends, SGP

De ChristenUnie betreurt het dat gemeente 
IJsselstein er voor gekozen heeft de 
samenwerking te beëindigen. Naar onze 
mening onnodig, hinderlijk, tijdrovend en 
daardoor duur.
De afgelopen periode heeft ons wel veel 
geleerd. Nu de ontvlechting een feit is, 
heeft Montfoort de mogelijkheid aan een 
nieuwe eigen organisatie te werken. Daar 
waar mogelijk in samenwerking met andere 
gemeentes. Geheel op eigen kracht verder 
gaan zien wij als praktisch onmogelijk, 
gezien alle nieuwe ‘zorg’-taken die de 
gemeente heeft gekregen.
De ChristenUnie ziet de start van de 
nieuwe organisatie als een uitdaging voor 
de toekomst en een mogelijkheid oude 
slecht lopende werkmethodieken te 
vervangen.
Wij wensen het college en de ambtenaren, 
in wie wij veel vertrouwen hebben, veel 
succes bij deze nieuwe start.

Ineke Langerak-Oostrom, Christen Unie

Reactie fracties op nieuwe start ambtelijke organisatie
Met ingang van 1 januari 2019 is de ambtelijke samenwerking met IJsselstein beëindigd

en heeft Montfoort weer een eigen ambtelijke organisatie.

Hoe zien de fracties deze nieuwe start?
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HAASTRECHT            VLIST

Het productieteam met wethouder Jan Vente (rechts onder).

KijkOp App

Download 
nu uwHet laatste 

nieuws 
uit uw regio 
volgt u via

door Cees Reichard

Winterkroegendrive

Krimpenerwaard 
krijgt nieuwe coalitie
Janette Hofman van Lokaal op 1 sluit als wethouder aan
In oktober 2018 is de coalitie in de gemeente Krimpenerwaard door het vertrek 
van Wisja Pannekoek (VGBK) haar meerderheid kwijtgeraakt. 
De heer D.J. Elzinga is toen gevraagd naar een coalitie te zoeken met een zo breed 
mogelijk draagvlak. Op donderdag 17 januari heeft formateur Elzinga in 
Schoonhoven het nieuwe coalitieakkoord ‘Met ambitie samen verder! coalitie-
akkoord 2019-2022’ van de gemeente Krimpenerwaard gepresenteerd. 
Hij gaf aan dat het vorige akkoord daarbij als uitgangspunt is genomen.

Wandelroutes dwars door de 
Krimpenerwaard
Veel kijk- en wandelplezier 
bij Natuur Struin Routes
Afgelopen vrijdag kreeg wethouder 
Jan Vente uit handen van Maurice 
Kruk in Theater Concordia in 
Haastrecht de allereerste routekaart 
van ‘Natuur Struin Routes’. 
Het zijn vijf gloednieuwe routes die 
je op de mooiste plekjes van de 
Krimpenerwaard brengen. Het biedt 
de liefhebbers van natuur en 
landschap veel kijk- en wandelplezier 
over onverharde en soms ruige 
paden. Klauteren over een hekje, 
struinen dwars door weilanden, 
liggen in het gras om een vogel te 
spotten en bij thuiskomst heerlijk 
modder aan je schoenen. Wat wil een 
natuurliefhebber nog meer.
De routes zijn ontwikkeld door Maurice 
Kruk van Bureau Mens en Groen en 
Anita van der Vliet van Streekadvies 
‘t Laage land uit de Krimpenerwaard.
In zijn toelichting vertelde Maurice Kruk 
dat in 2016 de provincie Zuid-Holland 
fi nanciën beschikbaar stelde voor de 
recreatie in de Krimpenerwaard. 
Men constateerde dat de mensen wat 
meer in de natuur kwamen, maar er ook 
minder van af wisten. Er is dan ook hard 
gewerkt om de aanwezige natuurwaarden 
in de Krimpenerwaard te versterken en 

uit te breiden. Daarmee is het ook een 
prachtig wandelgebied geworden en zal 
de komende jaren nog veel mooier 
worden. Hiermee wordt een fl inke 
doelgroep bereikt die het fi jn vindt om 
via wandelroutes te lopen.
Maurice Kruk: “Wat is er mooier om 
routes te ontwikkelen en daarbij gebruik 
te maken van het prachtige wandelknoop-
puntensysteem.”
In totaal is er 94 km aan Struin Natuur 
Routes uitgezet. Dit is gerealiseerd met 
behulp van wandelexperts uit de 
omgeving van o.a. Te Voet en 
Struinen en Vorsen. De gemeente 
Krimpenerwaard, Groen Alliantie, 
Zuid-Hollands Landschap en de provincie 
Zuid-Holland hebben dit project mogelijk 
gemaakt.

Vogels
Aan iedere wandelroute is een vogel 
gekoppeld. Het zijn de big fi ve onder 
de vogels van de Krimpenerwaard: 
de Blauwborst, de Grote Zilverreiger, 
de Buizerd, de Kievit en de Zwarte Stern. 
Gegarandeerd zal men tijdens deze 
wandeltochten deze vogels ook kunnen 
waarnemen.
Er zijn twee wandelroutes vanuit 
Haastrecht. De eerste is de Grote 
Zilverreiger route met een lengte van 
12 km. De route is over historische 
wegen, dwars door weilanden, langs het 
kronkelend veenriviertje de Vlist en sluit 
af met een eeuwenoud parkbos de 

Overtuin. De Grote Zilverreiger is een 
tamelijk recente broedvogel in Nederland 
die je tijdens deze wandeling tegen kan 
komen. De volgende, de Kievit route is 
met 47 km een lange tocht. Het is een 
tweedaagse route dwars door de 
Krimpenerwaard met koeien grazend in 
de weilanden, doorsneden door vele 
smalle en brede sloten met knotbomen, 
houtkaden en kleine hakhoutbosjes. 
De kievit is hier de meest voorkomende 
weidevogel.
Voor de Blauwborstroute ga je naar 
Krimpen aan de IJssel, de Buizerdroute 
leidt naar het Loetbos en vanuit 
Berkenwoude loop je de Zwarte stern 
route. Onderweg komt men langs leuke 
afstappunten voor een drankje en een 
hapje of boerderijbezoek.

Wethouder Jan Vente
Wethouder Jan Vente vindt het heel goed 
dat we in dit agrarisch gebied bezig zijn 
met de natuurwaarden. Er valt hier heel 
wat te beleven. Ook in de komende tien 
jaar. “Als voorzitter van het Veenweide-
pact vind ik het fi jn dat naast het 
agrarische er ook aandacht voor de 
recreatie is en dat we hier geld voor over 
hebben. Het bewijs hebben we hier in de 
vijf Natuur Struin Routes.”
Vervolgens nodigde de wethouder de 
aanwezigen uit om onder leiding van 
Maurice Kruk en Anita van der Vliet een 
wandeltocht te maken en om onderweg 
de vogel big fi ve te gaan spotten.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio
Karin’s Haarboutique:
Voor al uw vragen over haar(verlies)
Al bijna dertig jaar runt Karin den Boer met veel passie en plezier Karin’s Haarboutique 
aan de Esdoornstraat in Driebruggen. Karin: “Iedere klant is uniek en verdient onze 
aandacht. Mooie kniptechnieken en stijlvolle kleuren benadrukken uw persoonlijkheid. 
Ons enthousiaste team verzorgt voor u een volume permanent, weelderig krullenkapsel 
of een stijlvolle updo. Ook voor een verrassend bruidsarrangement met passende 
make-up bent u bij ons op het juiste adres.”
Helaas is een volle haarbos niet voor iedereen vanzelfsprekend. Heeft u om wat voor reden dan 
ook te maken met haarverlies of haaruitval, dan kunt u bij Karin terecht voor advies over het laten 
aanmeten van een haarwerk. In een speciaal daarvoor ingericht ruimte kunt u in alle rust en 
privacy uw haarprobleem bespreken. “Haarverlies maakt je heel kwetsbaar. Ik ga hier zorgvuldig 
mee om.” Een intakegesprek bij Karin is vrijblijvend en kosteloos. “We bespreken uw wensen en 
de mogelijkheden. Er is veel mogelijk, het gaat erom wat bij u past. Wij zijn gespecialiseerd in het 
passend maken van mooie haarwerken, pruiken, haartops, haarstukken, hairweavings en 
extensions.”
Karin is een erkend haarwerkspecialist, wat onder andere betekent dat de zorgverzekering (een 
deel van) uw haarwerk vergoedt. Daarnaast is zij verplicht tot bijscholing. Mede hierdoor is zij 
altijd op de hoogte van de nieuwste trends en mogelijkheden. In de kapsalon is een haarmicroscoop 
aanwezig waarmee zeer nauwkeurig haar- en hoofdhuidproblematiek bekeken kan worden om 
de oorzaak van uw haarproblemen te herleiden. De haarverzorgings- en make-up producten die 
worden gebruikt zijn van hoge kwaliteit.
De komende maanden krijgt de kapsalon van Karin een grote 
metamorfose. Er komen nieuwe kapstoelen en een speciale 
colorbar. Daarnaast wordt een tweede ruimte ingericht om 
haarproblemen te bespreken. “Ik kan zo nog meer mensen 
helpen die met haarverlies te maken hebben en hen tegelijkertijd 
de privacy bieden die ik zo belangrijk vind.”
Wilt u meer weten, bel Karin voor een afspraak!

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen  
0348-502223

Afgelopen zaterdag liepen er in het 
centrum van Oudewater ruim 
driehonderd mensen regelmatig van de 
ene horecalocatie naar de andere. 
En wie ergens wilde lunchen, vond niet 
echt gemakkelijk een plekje. 
Deze drukte werd veroorzaakt door de 
jaarlijks terugkerende winterkroegen-
drive van Bridgeclub Heksentoer die in 
27 jaar uitgegroeid is van 48 paren 
deelnemers naar maar liefst 120 paren. 
En die deelnemers kwamen uit een zeer 
wijde omgeving: van Rotterdam 
bijvoorbeeld tot aan Amersfoort. 
Een van de organisatoren, Henny van 
den Heuvel: “Om aan zo’n kroegendrive 
mee te doen, moet je de juiste instelling 
hebben: gezelligheid staat voorop!” 
En gezellig was het in de zeven locaties 
waar gebridged kon worden. En ook na 
afl oop, toen die ruim driehonderd 
mensen in de Klepper op de uitslag 
stonden te wachten. Er werden veel 
prijzen uitgereikt, maar de eer van de 
eerste plaats ging naar Henny Benschop 
en Mies de Haan (zie foto). De tweede 

plaats, en tevens het hoogstgeplaatste 
paar van Bridgeclub Heksentoer, was 
voor Ellen Bekkema en Gerard Duits.

door Aad Kuiper

Groot aantal medailles judoka’s Proost
Op zaterdag 19 januari namen dertien judoka’s 
deel aan het 11e Goederaad Judotoernooi in 
Bodegraven. De wedstrijden werden gehouden 
in sporthal De Sporthoeve. 
Bijna 750 judoka’s van 51 verschillende sportscholen 
streden om de prijzen.
Het leuke van dit grote toernooi is dat er in poules 
wordt gejudood en er voor iedereen een prijs is.
Vele poules bestonden deze editie uit vijf a zes judoka’s. 

Twinkeltoernooi
Op zaterdag 19 januari namen onze A-judoka’s weer 
deel aan het Twinkeltoernooi in Gilze. De wedstrijden 
vonden plaats in sporthal Achter de Tuintjes. 
Het werd weer een heel gezellige en productieve dag 
voor Susanne Kelder, Lute van Dam en Kurt Beekhof. 
Susanne en Lute hadden de smaak te pakken en 
wonnen al hun wedstrijden in de poule. Kurt won twee 
keer met ippon en verloor twee partijen, waardoor hij 
heel mooi als tweede eindigde. Bij de mooie medaille die 
zij kregen, ontvingen zij ook allemaal nog een leuk 
presentje tijdens de prijzenuitreiking.

Dat betekent dat de judoka’s wel voor vier tot vijf 
wedstrijden de tatami op mogen. Zeven judoka’s van 
Richard Proost Sport vielen in de prijzen.
Syme van Vuuren was op dreef en won met vier 
mooie ippons en werd deze dag als enige kampioen. 
Zhen van Mechelen won twee wedstrijden en verloor 
zijn laatste; tweede prijs. Ook werden er door 
Lester Bouman, Sjors Hendriks, Boris Hendriks 
en Max Schenkel een bronzen medaille gehaald.

De heer Elzinga vond dat de formatie-
besprekingen in een goede en 
constructieve sfeer verlopen zijn.
In een betrekkelijk korte tijd heeft dit 
geleid tot aanpassingen en aanvullingen 
in het huidige coalitieakkoord, dat bij alle 
coalitiepartijen op een breed draagvlak 
kan rekenen.

Aanpassingen
De aanpassingen en aanvullingen 
gaan over de dienstverlening door de 
gemeente, de bereikbaarheid en 
zichtbaarheid van bestuurders en 
ambtelijke organisatie, de samenlevings-
participatie, cultuurbeleid, lokale 
economie en het ondernemingsklimaat.
Naast Gemeente Belang 
Krimpenerwaard (VGBK), VVD, 

Christen Unie en D66 wordt Lokaal op 1 
de nieuwe coalitiepartij. Janette Hofman-
Verwoert wordt de nieuwe wethouder. 
Het vernieuwde college bestaat dan uit 
Burgemeester Roel Cazemier,
Lavinja Sleeuwenhoek (VGBK), 
Leon de Wit (VGBK), Ria Boere (VVD), 
Janette Hofman-Verwoert (Lokaal op1), 
Jan Vente (Christen Unie) en 
Bert Bening (D66).
De onderhandelaars zijn verheugd dat zij 
in eensgezindheid tot deze coalitie zijn 
gekomen met een zetelmeerderheid van 
18 van de 31 zetels.
In de raadsvergadering van 29 januari 
wordt het coalitieakkoord besproken en 
zal de beoogde wethouder geïnstalleerd 
worden.
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Van Baal troeft zijn directe tegenstander af en schiet Montfoort naar de overwinning.

ZATERDAGVOETBAL

VVZ - FC Oudewater 2-1
De eerste minuten van de wedstrijd waren veelbelovend, VVZ-doelman  
Oscar Kooij mocht al binnen een minuut of twee diverse keren zijn handen 
dichtknijpen. Met meer geluk dan wijsheid hield hij zijn doel schoon na o.a. 
een enorme scrimmage op nog geen twee meter van zijn doellijn. Een rare 
handsbal binnen de ‘zestien’ van Oudewater leidde al snel de 1-0 in. 
De strafschop was appeltje-eitje voor Sebastiaan Kolff; 1-0. (7e min.)  
Een onverwacht mazzeltje voor VVZ dat later heel veel verschil zou uitmaken. Enkele goede 
voorzetten vanaf de vleugels werden door de Oudewaternaren niet naar behoren afgewerkt. 
Dit kwam vooral omdat er, ondanks het goede spel, te laat werd ingeschoven. Alleen Tim 
Goes was dan voor het doel te vinden. Toch viel de verdiende gelijkmaker nog kort voor de 
rust. Mike Rijsbergen, die deze keer wel in het geboden gat dook, kopte de 1-1 binnen na 
prima voorbereidend werk van Walter van der Neut (42ste min.).
De tweede helft was een genot om naar te kijken. Twee goed voetballende ploegen deden 
hun uiterste best om de punten binnen te halen. Bij VVZ was het met name aanvoerder 
Frolich die een prima wedstrijd speelde en ook was er een opvallende rol weggelegd voor 
Oudewaternaar Ties van der Werf die praktisch foutloos zijn taak volbracht. Een vrije trap 
genomen door Djardo Boele werd na een overstapje van een VVZ-verdediger met uiterste 
krachtsinspanning door doelman Kooij tot hoekschop verwerkt en kort daarna kon Boele 
aan de andere kant van het veld slechts met heel veel moeite de doorgebroken Ouderdorp 
(16 jaar!) afstoppen. De druk op het doel van de gastheren werd allengs groter en bijna 
iedereen verwachtte dan ook een Oudewaters doelpunt. Maar door die aanvallende drang 
werd er toch een keer niet goed opgelet en was het de razendsnel mee opgekomen 
verdediger Steyn Boers die zijn handen in de lucht kon steken; 2-1 (63ste min.). Een knietje 
op je dijbeen heeft vooral met dit weer pijnlijke gevolgen. Hoewel niet opzettelijk, werd de 
Oudewaterse aanvoerder Wouter van Sprundel dermate geraakt dat hij uiteindelijk niet 
verder kon spelen. Zijn vervanger werd David Blankenburgh. Opgelegde kansen voor Goes 
en Griffioen werden door de Soester goalie met veel geluk om zeep geholpen, maar ook Van 
der Werf moest aan FCO-zijde twee keer behoorlijk aan de bak om meer tegendoelpunten te 
voorkomen. Nochtans waren het nu de Oudewaternaren die het spel maakten en aanval na 
aanval rolde op het vijandelijke doel af. Dit resulteerde echter alleen maar in een hele serie 
hoekschoppen, waarbij  keeper Kooij als winnaar tevoorschijn kwam. Met slechts nog wat 
pogingen van invaller Willem la Lau en Ties van der Werf eindigde de wedstrijd in een grote 
teleurstelling voor de Oudewaterse ploeg. Toch is er, mede door het vertoonde goede spel, 
nog hoop in de Oudewaterse harten op een beter vervolg van deze tweede seizoenshelft.

SPV - VEP 1-3
De groenwitten uit Polsbroek zijn er niet in geslaagd een stap te zetten om 
de onderste positie in de klasse 4B (West 2) te verlaten. Zaterdag hervatte 
de dorpsclub de competitie met een thuisduel tegen het Woerdense VEP en werd de elfde 
nederlaag van het seizoen hun deel. De wedstrijd gold voor de thuisploeg als een graadmeter 
om te zien hoe het elftal er voor stond. Drie frisse gezichten kregen de gelegenheid hun 
vorderingen te laten zien. Het was, ondanks een verlies van 1-3, een redelijke wedstrijd. 
De Polsbroekenaren begonnen uitstekend. Al na 5 minuten kopte Sander Koolwijk uit een 
voorzet van Ivo Sluis de bal tegen de touwen. De hekkensluiter deed niet onder voor VEP, de 
huidige nummer drie van de ranglijst. De gasten uit Woerden waren niet bij machte om voor 
het doel van invalkeeper Tim Sluys echt gevaarlijk te worden, maar vlak voor rust kwamen 
de Woerdenaren uit een rommelige hoekschop langszij; 1-1 door Chris Daalhuizen.
Direct na de hervatting viel een klutsbal voor de voeten van de VEP-spits en die wist wel 
raad wist met dit buitenkansje; 1-2. ,,Het was zo’n domper voor ons om vlak voor en na rust 
een doelpunt tegen te krijgen, dat we lange tijd nodig hadden om te herstellen,” vertelde 
SPV-trainer Gert Alblas na afloop. ,,VEP had controle over de wedstrijd. Kleine kansjes van 
Martijn Hakkenberg en Stijn Achterberg leverden helaas niets op. In de slotfase viel de derde 
tegengoal.” Thomas en Nick Spelt, Stijn Achterberg en Jelmer Lekkerkerker vertegenwoor-
digen de toekomst van de dorpsploeg uit Polsbroek en daarmee moet de trainer volgend 
seizoen aan de slag. Alblas immers is ook volgend seizoen trainer van zaterdagvierdeklasser 
SPV’81. De oefenmeester uit Krimpen verving begin vorig jaar Raymond Lantinga, die rond 
de jaarwisseling op non-actief werd gesteld. Alblas, die tussen 1989 en 1993 ook al trainer 
was van SPV’81 en daarna clubs als Oudewater en Bergambacht onder zijn hoede had, 
tekende voor een seizoen bij.

Winst op de valreep voor Montfoort
Montfoort - VVGZ 1-0

Op een zonnige maar koude 
winterdag moest Montfoort het 
afgelopen zaterdag opnemen tegen 
VVGZ uit Zwijndrecht. Het lager 
geplaatste team van coach Danny 
Mulder bleek een hardnekkige ploeg 
en Montfoort kon vooral de eerste 
helft niet veel mogelijkheden creëren. 
In de tweede helft werd de ploeg van 
Bart Schreuder de bovenliggende 
partij en er kwamen wat meer 
kansen. Echter, pas in de 89e minuut 
schoot Marck van Baal zijn ploeg 
naar de verdiende 1-0 overwinning.
Trainer-coach	Schreuder	liet	de	
talentvolle	jonge	spelers	Emrie	Bakker	
en	José	Valencia	deze	middag	hun	
basisdebuut	maken.	Goalgetter	Danny	
van	Loen	bleef	vanwege	blessureleed	en	
te	weinig	wedstrijdritme	op	de	
reservebank.	Even	over	halfdrie	floot	
scheidsrechter	dhr.	M.R.G.	Vink	voor	de	
aanvang	van	de	wedstrijd.

Trage omschakeling
Montfoort	kwam	de	eerste	helft	zeker	
niet	aan	het	niveau	dat	het	zou	moeten	
spelen	in	deze	eerste	klasse.	De	eerste	
mogelijkheid	was	er	na	twintig	minuten	
voor	Van	Baal,	maar	zijn	prima	schot	
werd	gepareerd	door	doelman	

Kloosterman.	VVGZ	speelde	volledig	op	
de	counter	en	daar	had	het	centrum	en	
de	defensie	van	de	thuisploeg	in	de	
omschakeling	behoorlijk	wat	moeite	mee.	
De	meest	gevaarlijke	aanval	kwam	dan	
ook	van	de	bezoekers,	waarbij	Roodhorst	
hard	uithaalde	en	doelman	Robin	Vianen	
nog	maar	net	kon	redden	en	de	bal	tot	
corner	tikte.	Met	een	gelijke	0-0	stand	
gingen	de	manschappen	naar	de	
catacomben	voor	overleg	en	de	warme	
thee.

Kogel op de lat
Het	spel	van	Montfoort	kwam	in	de	
tweede	helft	wederom	erg	traag	op	gang.	
VGGZ	daarentegen	kreeg	in	de	66e	
minuut	een	giga-kans,	waarbij	echter	elke	
vrijstaande	voorhoedespeler	miste	na	de	
scherpe	voorzet	van	links,	die	nu	
doelloos	voorlangs	ging.	Twee	minuten	
later	werd	ook	de	goed	genomen	vrije	
trap	van	Billal	Laoikili	finaal	gemist	door	
Van	Baal	en	de	inmiddels	ingebrachte	
Van	Loen.	In	de	81e	minuut	veerde	het	
thuispubliek	op	de	tribune	hoog	op.	
De	sterk	spelende	Laoikili	had	een	
schitterend,	snoeihard	schot	in	benen,	
maar	de	bal	spatte	op	de	lat	uiteen.	
Het	duel	leek	af	te	stevenen	op	een	
bloedeloos	gelijkspel.

Marck van Baal
Maar	dan	is	er	toch	weer	die	energieke	
en	hardwerkende	Marck	van	Baal.	
Na	een	kort	steekpassje	troefde	hij	in	
het	duel	verdediger	Zwang	af,	treuzelde	
geen	moment	en	krulde	in	de	89e	
minuut	de	bal	met	uiterste	precisie	langs	
Kloosterman	in	de	verre	hoek,	1-0.	
De	vreugde	bij	het	team	was	groot	en	er	
werd	even	een	feestje	gevierd.	Maar	het	
zat	er	nog	niet	op,	want	door	lange	
blessurebehandeling	van	arbiter	Vonk,	
die	met	krampverschijnselen	even	niet	
verder	kon,	werd	er	uiteindelijk	nog	tien	
minuten	doorgespeeld.	Spannende	
minuten,	want	VVGZ	kreeg	uit	een	
corner	in	de	scrimmage	nog	een	
behoorlijke	kans	om	het	duel	gelijk	te	
trekken.	Maar	de	benen	van	Vianen	
stonden	goed	en	na	het	laatste	
fluitsignaal	van	Vonk	kon	iedereen	
opgelucht	ademhalen	en	vierden	de	
spelers	uitbundig	de	behaalde	
overwinning.

door Joop Kurver

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 26 januari
Heerjansdam	-	Montfoort	 14.30
FC	Oudewater	-	Bunnik	‘73	 14.30
WDS	-	Bodegraven	 14.30
Moordrecht	-	Linschoten	 14.30
Kamerik	-	SPV	‘81	 14.45

Zondag 27 januari
Haastrecht	-	Donk	 14.00
MSV	‘19	-	NOC	Kralingen	 14.30

De zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek konden er bij de 
hervatting van de competitie direct tegenaan. In de vrieskou 
moest speelronde 13 worden afgewerkt. Montfoort ontving 
VVGZ en won door een doelpunt in de slotfase met 1-0.  
Door de winst stijgt de ploeg naar plaats nummer 3.  
FC Oudewater moest op bezoek bij koploper VVZ’49. Na een 
spannende wedstrijd bleven de punten bij VVZ en verloor de FC 
met 2-1. Linschoten maakte het koploper Gouda erg lastig en 
had zelfs zicht op een goed resultaat. De ploeg uit Gouda ging er 
uiteindelijk toch met de winst vandoor, het werd 2-3.  
SPV’81 blijft na de 1-3 nederlaag tegen VEP de hekkensluiter in 
4B. De wedstrijd tussen Woerden en WDS werd afgelast.
Komende zondag gaat de bal ook weer rollen bij de 
zondagvoetballers. Haastrecht ontvangt dan koploper Donk 
terwijl MSV’19 een thuiswedstrijd afwerkt tegen NOC Kralingen.

VOETBALWEEKEND

Linschoten doet zichzelf tekort
Linschoten - Gouda 2-3

De strijd tegen de koploper uit Gouda 
werd een wedstrijd met twee 
gezichten. Het beste gezicht dat de 
spelers opzetten was dat van de 
eerste helft. Onder de strenge leiding 
van scheidsrechter Maurits lieten 
beide ploegen zien wel het een en 
ander in de mars te hebben. Er werd 
door beide teams volop op de aanval 
gespeeld en dat leverde een ruime 
mate aan voetbalspektakel op.
Na	een	boeiende	eerste	helft,	waarin	
Linschoten	tegen	de	verhouding	in	met	
een	1-2	achterstand	moest	gaan	rusten,	
ontspon	zich	een	tweede	bedrijf	met	een	
andere	uitstraling.	Linschoten	pakte	in	de	
jacht	naar	de	gelijkmaker	nadrukkelijk	het	
initiatief,	creëerde	ook	de	nodige	
mogelijkheden,	maar	toen	dat	na	een	uur	
spelen	en	een	schot	van	Nick	de	Kort	dat	
de	pal	schampte	niet	het	gewenste	
resultaat	opleverde,	kwam	langzaam	
maar	zeker	een	ander	vaatje	tevoorschijn	
waaruit	getapt	ging	worden.	Er	kwam	
steeds	meer	venijn	in	de	strijd	en	daarin	
gingen	de	Gouwenaars	zonder	
problemen	mee.	De	scheidsrechter	van	
dienst	had	inmiddels	ook	de	teugels	
enigszins	laten	vieren	en	dat	escaleerde	

na	een	plotselinge	uithaal	van	
rechtsbuiten	Daan	de	Heer	(Gouda)	
-waarmee	de	marge	twee	doelpunten	
werd-	in	een	wedstrijdeinde	vol	echte	en	
gespeelde	emotie.	Slechts	een	speler	
maakte	de	90	minuten	niet	vol	en	dat	
was	rechtervleugelverdediger	Jeffrey	
Tang	die	een	tegenstander	ver	in	
blessuretijd	over	de	zijlijn	schoffelde.	
Eerdere	incidenten	hadden	slechts	gele	
kaarten	opgeleverd,	zoals	die	voor	
Gouda-speler	Hassan	Ouahabi	die	direct	
hierna	naar	de	dug-out	verhuisde	om	te	
vieren	dat	‘hij	goed	was	weggekomen’.

Belangen groot
De	koploper	was	er	van	meet	af	aan	op	
gebrand	een	goed	resultaat	te	behalen	bij	
de	herstart	van	de	competitie	en	de	
afronding	van	de	eerste	competitiehelft.	
De	Linschotenaren	op	hun	beurt	
wensten	de	voor	de	winterstop	
ingeslagen	route	naar	de	periodetitel	te	
voltooien.	Bij	de	thuisploeg	stond	Eric	
Nell	onder	de	lat	bij	ontstentenis	van	
Jan-Willem	Doornenbal	(wintersport)	en	
Thom	Ankoné	(niet	geheel	hersteld).	
De	Linschotense	doelman	moest	al	na	
7	minuten	naar	het	net,	toen	verdediger	
Dion	Braakensiek	zijn	directe	
tegenstander	Hoessein	Ouahabi	even	uit	
het	oog	was	verloren;	0-1.	Er	ontspon	
zich	een	aantrekkelijk	duel	vol	
aanvalsdrift	en	met	felle	duels	die	door	de	
arbiter	op	juiste	waarde	werden	
beoordeeld.	Bij	Linschoten	vervulde	
aanvoerder	Van	Eijk	een	centrale	rol	op	
het	middenveld	en	die	werd	bij	Gouda	
ingevuld	door	Michel	Bloemen.	Het	vizier	
stond	bij	beide	ploegen	op	het	scoren	
van	een	doelpunt.	Met	alle	energiever-
slindende	acties	van	dien.	Na	precies	
24	minuten	moest	Gouda-doelman	Mees	
van	den	Berg	het	hoofd	buigen	bij	een	
diagonale	inzet	van	de	overijverige	Nick	
de	Kort;	1-1.	Geen	moment	wist	de	
koploper	hierna	te	domineren.	
Linschoten	ging	zelfverzekerd	op	jacht	
naar	meer.	Bij	hoekschoppen	werd	het	
kopgrage	hoofd	van	Van	Eijk	echter	niet	
gevonden	en	waar	iedereen	zich	al	leek	
te	verzoenen	met	een	gelijke	ruststand	
ging	het	in	de	slotminuten	toch	nog	fout.	
Nog	niet	had	doelman	Nell	zich	
onderscheiden	door	een	Gouds	doelpunt	
te	voorkomen	of	bij	de	eerstvolgende	
actie	maakte	hij	al	uitlopend	een	
taxatiefout.	Dat	leverde	Ouahabi	een	niet	
te	missen	mogelijkheid	op	in	een	lege	
doelmond;	1-2	(42e	min).

Opstootjes en hectiek
Linschoten	herstartte	als	gezegd	fel.	
Daan	Roozenboom’s	schot	werd	
geblokkeerd	en	de	inzet	van	Isa	Kurt	
ontbeerde	de	nodige	kracht,	terwijl	een	
inzet	van	Dion	Braakensiek	ook	al	geen	
genade	kende	bij	Van	den	Berg.	Ook	een	
kopbal	van	Van	Eijk	ging	uit	een	corner	
maar	rakelings	over.	Gouda-verdediger	
Both	was	de	eerste	die	een	kaart	moest	
accepteren	en	precies	op	het	uur	leek	de	
gelijkmaker	een	feit.	De	bal	vloog	langs	
de	doelman	en	schampte	daarna	de	
buitenzijde	van	de	paal.	Het	was	De	Kort	
die	deze	bal	had	verzonden.	In	een	
poging	de	gelijkmaker	toch	binnen	te	
halen	bracht	coach	Ben	Rietveld	achter-
eenvolgens	Daan	Walgreen	(voor	Kurt)	
en	Bram	Elenbaas	(voor	Braakensiek)	in	
de	arena.	Laatstgenoemde	moest	toezien	
hoe	in	de	78e	minuut	de	1-3	op	het	bord	
kwam.	Daan	de	Heer	tekende	hiervoor	
met	een	afstandsschot	van	zeker	
25	meter.	De	verbaasde	Eric	Nell	kon	
slechts	toezien.	Appél	voor	een	
strafschop	na	een	overtreding	op	
Walgreen	werd	aansluitend	weggewuifd	
en	het	‘opstootjesseizoen’	begon.	
De	voetveeg	van	Hassan	Ouahadi	
leverde	slechts	geel	op,	waarna	tussen	
alle	opwinding	door	Nick	de	Kort	nog	
voor	de	2-3	zorgde	(85e	min).	Vol	
opportunisme	werd	de	jacht	op	de	
alleszins	verdiende	gelijkmaker	nog	
ingezet.	De	goed	vallende	bal	liet	het	
echter	afweten,	een	zware	duwfout	op	
Van	Eijk	werd	niet	beloond	met	een	vrije	
trap	en	de	eindpass	van	Bram	Elenbaas	
-hij	stuurde	twee	tegenstanders	figuurlijk	
het	bos	in-	miste	de	precisie.	Na	96	
minuten	was	de	nederlaag	een	feit.

door Gerard van Hooff

Edwin de Bruin 
stopt bij  
VV Haastrecht
Edwin	de	Bruin	stopt	aan	het	einde		
van	het	seizoen	als	trainer	van		
VV	Haastrecht.	De	oefenmeester	kan	
het	trainerschap	niet	meer	combineren	
met	zijn	werk.	De	Bruin	heeft	een	
nieuwe	functie	gekregen	bij	zijn	
werkgever	en	verkast	daardoor	van	
Alphen	a/d	Rijn	naar	het	Betuwse	Tiel.	
Wie	De	Bruin	als	trainer	gaat	opvolgen	
is	nog	niet	bekend.
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Kom werken bij Kaashandel A. van der Stok in Lopik!
Wij zijn een groeiend bedrijf in de kaasbranche.
Dagelijks zijn we druk met het bedienen van onze klanten 
in de groothandel, in de winkel of op onze weekmarkten en 
importeren we de heerlijkste kaas rechtstreeks uit Frankrijk. 

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen zijn we op zoek naar:

Wat ga je doen?
Je gaat kaas verkopen op de weekmarkten en werkzaamheden 
doen voor de groothandel.
Heb jij rijbewijs C/ CE of wil je dit gaan halen?
Kun je goed in een team werken, maar ook zelfstandig?
Woon je in de omgeving van Lopik?

Neem dan contact op met Patrick Rietveld, 0348-472058 of 
mail je motivatie en CV naar: Patrick@kaashandelvanderstok.nl

Kaashandel A. van der Stok Copenweg 47
www.kaashandelvanderstok.nl 3411 NX Lopik

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen zijn we op zoek naar:

Fulltime collega in de kaas

Houthandel Woerden
is een jong snelgroeiende 

onderneming actief in 
de handel in hout en 

houtproducten

Wegens huidige en toekomstige groei, zijn wij op korte termijn 
op zoek naar zowel parttime als fulltime medewerkers in de 
volgende functies:

VERKOPERS
- Voor de verkoop van tafels en tuinhout
- Commerciële instelling
- Verkoopervaring is een pre
- 8 tot 40 uur per week

BEZORGERS
- Voor de bezorging van tafels en tuinhout
- In het bezit van rijbewijs B
- Fysiek werk niet schuwen

ALGEMEEN MEDEWERKERS
- Opruimwerkzaamheden
- Orders verzamelen en klaarzetten
- Montagewerkzaamheden
- En alle voorkomende werkzaamheden

Voor gedetailleerd functieomschrijvingen kunt u kijken op www.houthandelwoerden.nl
Wij zoeken gezellige mensen met een no-nonsens mentaliteit, die van aanpakken weten 
en het als een uitdaging zien samen met ons verder te groeien. Scholieren, ZZP-ers en 
fi tte VUT-ers zijn ook van harte welkom om te solliciteren.

Wat bieden wij:
- Werken in een gezellig team met jonge mensen
- Marktconform salaris met leuke extra’s

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie met CV aan Jan van der Vlist: jan@houthandelwoerden.nl

Van der Sluis dienstverlening zoekt:

ZELFSTANDIGE SCHOONMAAKMEDEWERKSTER
In Tasveld Montfoort

Werktijden: Maandag t/m vrijdag; van 7 tot 10
Salaris volgens de schoonmaak cao

Voor meer info: Mw. Tineke van Heelsbergen 
Tel.: 06 - 14 39 26 06 of 010 - 45 61 976

info@vandersluisdienstverlening.nl

www.vvhaastrecht.nl
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Zondag 27 januari - 14.00 uur

Haastrecht
DONK

Overbeek Container Control bv

OCC
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OUDEWATER
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Wedstrijdbal: Zuyderleven Groep
Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en muziek
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Richard Proost 
wint SUP Surfski-
wintercup 2019
op zondag 20 januari deed richard 
Proost uit oudewater mee aan de tweede 
wedstrijd van de sup surfskiwintercup 
2019 in Harderwijk. op deze koude 
maar zonnige dag had de organisatie een 
mooi parcours weten te maken van 11.5 
kilometer. vijf rondjes van 2.3 kilometer 
om het dolfinarium heen. de weersom-
standigheden waren eigenlijk top om te 
pedellen als je er maar niet in viel. vanaf 
de start nam Proost de koppositie, 
gevolgd door niek van der linde. 
in ronde twee wist hij na een boei turn 
een klein gaatje te slaan. de resterende 
ronden liep de voorsprong verder uit.
na 1 uur 15 minuten en 40 seconden 
kwam hij als eerste over de finish.

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

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

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

Luck Raeck 2 kampioen
afgelopen vrijdag 18 januari speelde team 2 van badmintonvereniging  
luck raeck uit Montfoort de kampioenswedstrijd tegen dVs 1 uit utrecht. 
Het team had alleen genoeg aan een gelijkspel of een overwinning.

Sportief en veilig het nieuwe jaar in!

rijk den Hartog en Patrick Goos 
speelden de eerste herendubbel. 
deze werd in een driesetter gewonnen 
met 21-16, 21-13 en 24-22. iris kling 
en ria rietveld wonnen hun 

en 19-21. iris kling won met 21-18, 
18-21 en 23-21. inger Goos won met 
21-17 en 21-10. dit betekende een 
tussenstand van 5-1 voor luck raeck, de 
overwinning was al binnen voordat de 
mixwedstrijden moesten beginnen. 
deze werden echter ook winnend 

afgesloten. aldert en inger wonnen met 
21-12 en 21-11. rijk en ria wonnen 
met 21-10 en 21-16. de eindstand was 
7/1 voor team 2. Het team heeft acht 
van de tien wedstrijden gewonnen. 
Ze zijn nu kampioen van de voor- en 
najaarscompetitie 2018.

men de tillift en het opstap-perron 
bekijken welke door de stichting  
‘alle mensen te paard’ is aangeschaft.
Met deze tillift kan iedereen die dit wil te 
paard! tijdens de receptie werd de 
sportieve agenda besproken en was er 
volop andere ‘paardenpraat’. ook is die 
dag de winnaar bekend gemaakt van de 
privéles die gewonnen kon worden via de 
sociale media van de manege.  
de sportieve agenda is tot de zomer 
gevuld met Fnrs en knHs dressuur-
wedstrijden en er komt een onderlinge 
springwedstrijd. de eerste Fnrs dressuur-
wedstrijd is op zaterdag 2 februari.

damesdubbel vrij gemakkelijk. 
de standen waren 21-8 en 21-8. Hierna 
waren de vier enkelwedstrijden aan de 
beurt. aldert Pol won met 23-21 en 
21-7. rijk den Hartog verloor met 13-21 

Badminton

SUPPen

dReSSUUR
voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie 
bij Hippisch Centrum de lange 
linschoten kregen ouders en kinderen 

les in het poetsen, opzadelen en het 
veilig omgaan met paarden en pony’s. 
iedereen deed enthousiast mee! ook kon 
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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

www.fcoudewater.nl

van schaik grafimedia bv 

» méér dan alleen papier

 
www.vsgm.nl
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R. de Jong
Schoonmaakservice

v.o.f.

R. de Jong
Schoonmaakservice

v.o.f.

jaar

Hoofdsponsor JEUGd

Wij doen alles voor uw auto
Autobedrijf Van Dam

U I T N O D I G I N G

25 JAAR

AANNEMERSBEDRIJF G.W.W. · CULTUURTECHNIEK · MACHINEVERHUUR

Schimmel_Adv_kopLogo.indd   1 01-08-16   15:06

Blankestijn 
Oudewater

Ma t/m Za van 
07:00 tot 22:00

            Zondag van
          12:00 tot 18:00
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FC OUDEWATER - BUNNIK ‘73
BALSPONSOREN: AFBOUWBEDRIJF OTTO GRAVELAND & WAV SERVICE LEON HOOGENBOOM
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Hoogstraat 32 en 55  Haastrecht | 0182-501313/502230 | GRATIS parkeren a/d achterzijde Blekerstraat 11 (industrieterrein Galgoord)  

VLOEREN

WONEN

s
inds 1860

s
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ds 1860

GORDIJNEN

SLAPEN

Uw complete woninginrichting 2.000 m 2

SHOWROOM

Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.

• Van landelijk tot modern
• Persoonlijk advies
• Personenlift aanwezig
• Haal en breng service

Nancy armstoel 
vanaf e 169,-

bij Bakker zit u goed...

Dyon
vanaf e 149,-

Tess
vanaf e 99,-

Nancy
vanaf e 109,-

Week 04
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 20 t/m 
zaterdag 26 januari 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Lekker veel voordeel

50%
KORTING

MINIMAALSpaar voor korting 
op Dr. Oetker 
bakvormen

www.emte.nl/bakvormen

Grolsch
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

15.49 

*  Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
Je ontvangt 33.34% korting op de totaalprijs.

HAK 
groenteconserven
alle soorten*
potje 370 ml

0.93-2.05

Biefstuk
per 250 gram

5.99

PER 250 GRAM

3.49
kilo 13.96

HAK 
groenteconserven
alle soorten*
potje 370 ml

0.93-2.05

Douwe Egberts 
snelfiltermaling
alle soorten
2 pakken à 250 gram

5.86-9.42  

2 STUKS

4.49
 9.99

GRATIS
3e
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