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Raadsvergadering Gemeente Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Ondernemer aan de slag bij The Alignment house
Website ‘Geschiedenislokaal M-H’ gelanceerd
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
In memoriam Bernhard Weber
Haastrecht declasseert Floreant

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

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

Carnaval is losgebarsten in
Montfoort: senioren vieren feest
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

“Alaaffffff 5x11 voor CV Les Boutonniers!! Wat een ongelooflijk mooi feest
vanmiddag. Carnaval 2020 is losgebarsten!”, aldus zanger Marco den Hollander
na het Senioren Carnaval afgelopen zaterdag. Samen met Willeke Alberti trad hij
op in Sint Joseph voor de ouderen van Montfoort.
“Senioren Carnaval, wat was je gezellig,
leuk, mooi, emotioneel, maar vooral heel
veel polonaise!”, zo liet de organisator
van het grote feest, CV Les Boutonniers,
weten. “Wat was dat mooi!
En wat was het bijzonder dat onze Prins
Willeke Alberti mocht onderscheiden met
een jubileummedaille! Wij kijken terug op
een geslaagd Senioren Carnaval!”

“Wat een geweldig feest was het vandaag
bij het Senioren Carnaval, aldus een
eveneens enthousiaste Prinses Nienke
Célèbre le Festival. Marco den Hollander
zette de zaal op zijn kop en ook het
optreden van Willeke Alberti was
fantastisch. Waar ik intens van genoten
heb, waren al die vrolijke gezichten in de
zaal. Wat is het toch gaaf om vrolijkheid

door Sjoukje Dijkstra

en plezier te kunnen brengen met het
mooiste feest van jaar!
CV Les Boutonniers, bedankt voor het
organiseren van deze fantastische middag.”
Ook De Havenzangers waren van de
partij en uiteraard zorgde Zwup weer
voor de vrolijke noot.
“Volgens mij is iedereen in de zaal zo
ongeveer 50+ en ouder”, stelde Marco
den Hollander, wat het publiek vrolijk
beaamde. Iedereen deed mee met de
polonaise, die van de zaal zelfs door de
hal trok langs de kapstokken. Ook een
mevrouw in een rolstoel reed mee.
De bekende meezingers van Willeke
Alberti konden op veel enthousiasme
rekenen vanuit de volle zaal. La Alberti
liet het publiek flink swingen, en ging
daarbij ook de zaal in, wat erg
gewaardeerd werd door het publiek.
“Vanmiddag deelde ik de kleedkamer met
#WillekeAlberti. Samen delen we de
passie te zingen voor onze oudere
medemens”, aldus Den Hollander
achteraf. “We hadden één conclusie:
Wat hebben we een mooi beroep!”

Kindercarnaval: van
scholenbezoek tot optocht
Ook voor de jonge feestnummers is
er van alles te beleven in Uivergein.
De kindercommissie van de Blauwbaadjes organiseert ieder jaar het
kindercarnaval. Sjors van Zandwijk
neemt vanuit de Raad van Elf plaats
in de kindercommissie, maar hem
komt absoluut niet de meeste eer toe,
vertelt hij overtuigend.
“We zijn met de hele kindercommissie
verantwoordelijk voor het slagen van
het kindercarnaval.”
Sjors weet nog als de dag van gisteren
hoe hij het bezoek beleefde van Prins
Carnaval aan de Jozefschool, waar hij
destijds op zat.” Dan dacht ik echt:
wauw! Als kind is dat je eerste
kennismaking met het carnaval.”
Omdat de schoolvakantie van de Mariaen de Jozefschool dit jaar een week
eerder begint, heeft Prins Martinus
afgelopen vrijdag de scholen al bezocht.

Kleintje Carnaval Light

Vrijdagmiddag mochten de kinderen
vanaf groep 7 alvast feesten tijdens
Kleintje Carnaval Light in Muziekhuis
Oudewater. Dit is een feestje voor de
jeugd dat, volgens Sjors, een beetje
‘tussen wal en schip’ raakte.
“Dit was voor mij één van de
speerpunten toen ik toetrad tot de Raad
van Elf: iets organiseren voor de jeugd
die te oud is voor ‘Uivergein got talent’
en te jong om de Klepper in te gaan.”
Meer dan zeventig kinderen hebben
samen gedanst op de beste carnavalskrakers, verzorgd door DJ Tjebbuh.

De polonaise ging zelfs door de gang van Sint Joseph.

Ondernemersvereniging
Linschoten een feit

Sinds 11 februari 2020 is de Ondernemersvereniging Linschoten een feit.
Arie Belo, Erik Kaper en Eric Jan Hagoort hebben als tijdelijke bestuursleden
hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte bij notariskantoor Kuiper
te Oudewater.
Hiermee kan er door de Linschotense
termijn een vergadering te beleggen
bedrijven volwaardig meegedaan worden
waarin een officieel bestuur wordt
in het Ondernemersfonds Montfoort/
benoemd. Alle ondernemers die via
Linschoten. De doelstellingen voor de
zakelijk vastgoed in Linschoten bijdragen
vereniging zijn: het samenbrengen van
aan het ‘ondernemersfonds’ kunnen lid
de Linschotense bedrijven, promoten
worden van de vereniging.
van de Linschotense bedrijvigheid en het
Meer informatie is te verkrijgen bij
vertegenwoordigen van Linschotense
Arie Belo, tel. 06-51420473 of
bedrijven bij de gemeente.
Eric Jan Hagoort, tel. 06-26332041.
De volgende stap is nu om op korte

Het publiek wist alle meezingers van
Willeke Alberti goed te waarderen.

De IJsselbode wordt
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

De kindercommissie.

door Ellen van Leeuwen

Op visite

Aanstaande vrijdag gaat de Prins op
bezoek bij kinderopvang Jip & Janneke
en bij Yellowbellies. Bovendien gaat hij
ook - voor het eerst sinds jaren - op
visite bij OBS De Schakels - Athena.
Sjors: “Een aantal leerlingen heeft
initiatief genomen om het carnaval te
organiseren op de school. Wij zijn
gevraagd om mee te helpen en langs te
komen. Dat doen we heel graag!”
Voor de allerkleinste carnavalsvierders
(4 tot 7 jaar) is er om 15.00 uur een
clown in De Klepper. Daarna barst het
feest los met ‘Uivergein got talent’.
De talentjacht is sinds vorig in de plaats
gekomen van de playbackshow.
“We wilden eens kijken of er binnen
Uivergein ook andere talenten dan alleen
playbackers zijn!”
En ook in de optocht wordt dit jaar
ruimte gemaakt voor de kinderen.
Vanaf de Kolkbrug mogen de kinderen
meelopen - voor de kar van de
Blauwbaadjes, om vervolgens bij het
Oude Stadhuis weer uit te stappen.
Aanmelden voor de optocht kan op
jeugd@blauwbaadjes.nl.
“Wanneer je op de dag zelf nog bedenkt
dat je graag wilt meelopen, -skeeleren of
-skelteren dan ben je ook van harte
welkom, maar dan wel graag samen met
een van je ouders”, aldus Sjors.
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KERKDIENSTEN

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 23: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 23: 09.30 uur Ds. P. Veerman
18.30 uur Ds. G.M. van Meijeren
’T KRUISPUNT
Za 22: 19.00 uur Pastoor Van der Vegt

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 23: 10.00 uur Marian Verbeek
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 23: 09.30 uur Ds. A. Simons
17.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 23: 11.15 uur Ds. A. de Groot
19.00 uur Ds. A. de Groot
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 23: 10.00 uur Ds. M. Berends
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 23: 10.00 uur Pastor Bernard Höfte

De IJsselbode wordt
ook online gespeld

MONTFOORT
Julianalaan - Pip; Poes, 8 mnd. Lapjespoes,
kale buik van recente operatie.
SNELREWAARD
Waardsedijk - Schuurtje; Poes, 11 jaar.
Cypers, grijs, bruin en wit, zwarte streepjes,
groene ogen, kleine poes.
Uit oor is een hapje.

Gevonden dieren

0348-414242

www.ijsselbode.nl

MONTFOORT
N228 (Thv nr 43) - Poes, Jong. Zwarte rug,
bovenkant kop en staart. Witte buik poten,
nek en bekje. Rode vlekken aan de zijkant.
OUDEWATER
Hekelen - Kater. Geheel zwart.
N228 Willeskop - Kat. Zwart met een witte
bef, buik en sokjes.
WAARDER
Prins Mauritslaan - Poes. Op voorhoofd
rode vlek, rechts langs neusbrug naar wang
ook rood, witte kin en befje, linksvoor en
linksachter witte teentjes, rechtsvoor en
achter rode teentjes. Opvallend is dat ze
één rood gekleurde achterpoot heeft en ze
heeft een hangbuikje.

Nieuwe expositie natuurfotografie in Oudewater

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
0348-563940
0182-502986

Foto-/filmavond
in de Huiskamer
van Waarder

BAANT VOOR U DE WEG!

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

dieren

HERVOMDE GEMEENTE
Zo 23: 09.30 uur Ds. R. F. de Wit
18.30 uur Ds. H. Russcher

APOTHEEK

DE IJSSELBODE

o

en
nd

POLSBROEK

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)

Op dinsdagavond 25 februari is vanaf
19.30 uur een foto-/filmavond in de
Huiskamer van Waarder, waar u foto’s
te zien krijgt van vroegere tijden
over watDE
er toentertijd
voor
IJSSELBODE
bedrijvigheid was. Een avond om
mooie herinneringen op te halen van
de winkels die er waren rondom
Waarder. Laat het niet aan u
voorbijgaan en kom naar deze avond in
de Huiskamer van Waarder.
U wordt van harte uitgenodigd.
Kosten € 3,00 p.p. incl. koffie en thee.

Zaterdagavond 22 februari voert Gospelkoor JOY de MESSIAH uit vanaf
20.00 uur in de PKN Gereformeerde Kerk, Dorp 14, in Waarder. Een prachtige
uitvoering die u niet mag missen! De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Tore W. Aas, de muzikaal leider van
het bekende Oslo Gospel Choir, is de
componist en tekstschrijver van de
Messiah. Het is een musical die het
verhaal vertelt van het leven van Jezus
vanaf de geboorte tot en met Zijn
Opstanding.
The Messiah is een Pop-Oratorium met
25 liedjes verspreid over twaalf delen.
In elk van die twaalf delen wordt een deel
uit Jezus leven belicht. Zo is er een deel
over de verschillende namen en
kenmerken die de mensen Jezus
toedichten. En er zijn delen over
bijvoorbeeld de wonderen en de
gelijkenissen.
Het Pop-Oratorium eindigt met
Hallelujah! Hallelujah! Christ is risen
from the dead! He’s no longer in the
grave, He’s alive and well, just like He said.
Kaarten kunt u reserveren via
zweo@pknwaarder.nl of zijn verkrijgbaar
aan de deur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om dit
unieke concert bij te wonen!

Vermiste dieren

NED. HERVORMDE KERK
Zo 23: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 23: 10.00 uur Ds. K. Burger
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 23: 10.00 uur Carnavalsvereniging
Di 25: 09.15 uur Kerkhofkapel
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 23: 10.00 uur Hoite Slagter

HUISARTSEN

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

Vrijdagavond 21 februari is het
filmavond bij de Hervormde en
Gereformeerde kerk, Hoogstraat
136, te Haastrecht.
De zaal is open vanaf 19.15 uur
en de film begint om 19.30 uur.
Dit keer wordt de film ‘God’s not ded’
gedraaid, die onderhoudend, diepgaand
en krachtig is; Hedendaagse eerstejaars
en christen, Josh Wheaton (Shane
Harper), vindt zijn geloof uitgedaagd op
de eerste dag van het vak filosofie door
de dogmatische en argumentatieve
professor Radisson (Kevin Sorbo).
Radisson begint zijn college door de
studenten te informeren dat ze moeten
ontkennen, schriftelijk, dat God bestaat,
of anders een onvoldoende tegemoet
zien. Terwijl de meeste studenten op
een papier de woorden ‘God is dood’
opschrijven, staat Josh voor een
beslissing. Hij moet kiezen tussen zijn
geloof en zijn toekomst…
Zul jij vechten voor wat je geloofd?
Iedereen is welkom deze film mee te
beleven.

OUDEWATER

WEEKEND
DIENSTEN

DIERENARTSEN

Filmavond in Unieke uitvoering MESSIAH
in Waarder
Haastrecht

gev

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

18 FEBRUARI 2020

Stap vanaf maandag 17 februari de
natuur van Frankrijk én Oudewater in
bij Bibliotheek Oudewater. Werken
van Anne-Marie Boeren sieren de
muren en tonen prachtige beelden
van flamingo’s in Frankrijk en vogels
in vlucht rondom Oudewater.
Anne-Maries hart ligt bij natuurfotografie.
Ze weet de natuur op een artistieke
manier vast te leggen. De serie kenmerkt
zich dan ook door de creatieve
invalshoek die gebruikt is bij het maken
van de foto’s. De expositie in Oudewater
belicht de gratie van verschillende vogels
uit binnen- en buitenland.
Anne-Marie geeft een extra dimensies
aan haar foto’s door deze te begeleiden
met een gedicht, Hieronder vind je de
eerste regels. Het gehele gedicht is te
zien op de expositie.
“Elk individu heeft zijn eigen doel
Met onbegrensde kracht door de
overtuiging van het doel”
Nieuwsgierig geworden naar haar werk?
Kom dan een kijkje nemen in de expositieruimte van Bibliotheek Oudewater.
De toegang is gratis.

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op woensdag 12 februari 2020
SARON Naomi Hadassah
dochter van
Henk en Heleen Guliker-van Schaik
zusje van Joël, Boaz, Ruben en Mirthe
Wulverhorst 111
3417 TJ Montfoort
Op donderdag 13 februari 2020

MAX

zoon van
Wouter en Sanne van der Wildt
Lieve Vrouwengracht 9
3417 HM Montfoort

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e 54,Uw bereik...
15.000 adressen

Wat je in je hart bewaart
raak je nooit meer kwijt

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Woensdag 26 februari 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 24 februari - 12.00 uur.

Het Menu:

• Heldere Groentesoep
• Boeuf bourguignon

•

Wortelreepjes
• Aardappelpuree met tuinkruiden
• Julienne salade.
• Roompudding met kersen
De kosten bedragen e 10,75 p.p.

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die zij ons achterlaat, geven wij kennis van het
overlijden van onze liefste

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 19 februari

10.00
10.00
14.30
19.00

Geheugentraining
Schilderactiviteit
Bingo
Creasoos

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal
Bestuurskamer

Donderdag 20 februari

10.00
14.00
14.30
17.00

Spelletjes
KBO \ PCOB
Internetcafé
Carnaval

Adriana
Schonewille - van der Klooster
-Sjaan-

Tuinzaal
Tuinzaal
Trefpunt
Tuinzaal

Vrijdag 21 februari

PRIKBORD
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10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst
Zaterdag 22 februari

10.00 Koffiedrinken

Oud-Vossemeer,
27 november 1925

weduwe van Roelof Schonewille sinds 23 april 2012

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Jeanine en Gerard
Arvid en Sanne
Jikke, Kalle, Timme

Tuinzaal

Zondag 23 februari

10.00 Koffiedrinken

Birgit

Tuinzaal

De begrafenis heeft dinsdag 18 februari
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
aan de Waardsedijk in Oudewater.

Maandag 24 februari

10.00
14.00
14.30
16.00

Zingen met Monique
Tuinzaal
Volksdansen
Tuinzaal
Bijbelkring
Bestuurskamer
Repetitie seniorenkoor
Tuinzaal

Dinsdag 25 februari

10.45 Bewegen met fysio
14.00 Spelletjesmiddag
14.15 Kook-/bakactiviteit

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de liefdevolle
verzorging door de medewerkers van afdeling
De Zwaan van Woon- en zorgcentrum De Wulverhorst.
Correspondentieadres:
Papenhoeflaan 22, 3421 XR Oudewater

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

Oudewater,
11 februari 2020

vermey | uitvaartzorg

3421 JD Oudewater

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.

vermeyuitvaartzorg.nl | T

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

0348471962

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

start met een cursus voor
beginnende hardlopers
Maandag 16 maart 2020 start loopgroep
Oudewater weer een cursus hardlopen.
Onder leiding van deskundige trainers leren
cursisten in 12 weken hoe ze in hun eigen tempo
een bepaalde afstand kunnen hardlopen.
De cursus wordt gegeven op maandagavond
vanaf 20.00 uur op de atletiekbaan van
sportcomplex Markveld te Oudewater.
De kosten bedragen 45 euro. Meld je snel aan!
Voor meer info en/of aanmelden
kun je terecht bij Wim de Groot,
wimhel@hetnet.nl, 06 53546190.

Wilgenweg 15a, Oudewater.
Open: elke dinsdag en zaterdag van 10.00-15.00 uur

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

Meld je vooraf aan bij
Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

OP ALLE

2E HANDS WINKEL KLEDING EN MEER…

2de hands winkel: 'kleding en meer'

Iedere
woensdagavond
gratis
inloopspreekuur

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Zie voor actuele trainingsdata en -tijden
onze website www.loopgroepoudewater.nl

Vanaf zaterdag 7 maart ligt de
zomercollectie in de winkel!

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

DE IJSSELBODE

Twijfel je of hardlopen iets voor jou is?
Bij Loopgroep Oudewater kun je ook terecht voor
powerwalk en/of nordicwalk trainingen.

Alle kleding - HALVE PRIJS

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

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

Trek de stoute schoenen aan en doe mee!

houdt UITVERKOOP van alle
WINTERKLEDING op
zaterdag 29 februari en dinsdag 3 maart

telefoon 06 - 20421247

Slaapproblemen
bij u of uw kind?

DEKBEDDEN

ag geopend
Iedere zaterd
.00 uur
van 10.00-15

10%

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...

jaar!

KORTING

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies
Wij hebben een uitgebreide keus in:

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com
Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies

Beddenspeciaalzaak CityBed
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!
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KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!
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Since 1990
Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

PROFITEER

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

U slaapt al
op een

NU VAN ON
Utrechtsestraat
20 • ZE3401 CV IJsselstein • 030
- 68 Boxspring
703 21 • www.citybedijsselstein.nl
heerlijke
ACTIES!*
Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL
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BLIK op ...

OUDEWATER

Raadsvergadering

door Trudie Scherpenzeel

De raadsvergadering van afgelopen donderdag begon met de mededeling dat de
vervoerder van Hekendorpse kinderen naar Oudewater voor de gymles failliet is
gegaan. Het college spant zich in om zo snel mogelijk alternatief vervoer te
regelen, zodat de kinderen geen gymlessen hoeven te missen. Verder vroeg
wethouder Duindam uitstel van de behandeling van een door de
Wakkere Geelbuik ingediende motie van afkeuring vreemd aan de agenda, tot
het college voldoende tijd heeft gehad om te reageren op de uitspraak van de
Raad van State inzake Populierenweg 45 (zie IJsselbode vorige week).
Knol voelde zich overvallen en had zich
al helemaal voorbereid maar ging er
uiteindelijk mee akkoord de motie aan te
houden. Dit omdat een aantal andere
partijen er bij hem op aandrongen om de
reactie van het college af te wachten.
De zaak werd verdaagd naar de volgende
cyclus van de raad.

Vragenhalfuur

Normaal gesproken een agendapunt
waar kort van gedachten wordt gewisseld
over al dan niet vooraf schriftelijk
gestelde en beantwoorde vragen.
De Onafhankelijken hadden echter
vragen gesteld over het opleggen van
een hoge boete bij overschrijding van de
geluidsnormen tijdens carnaval
aankomend weekend en naar de gang
van zaken bij de naturalisatie van twee
Oudewaternaren. Daar is het één en
ander fout gegaan, waarvoor de
burgemeester diep door het stof ging.
Hij had er zelf ook slapeloze nachten
over gehad (dit naar aanleiding van een
discussie op Facebook).
Voor wat betreft het carnaval legde hij
nog eens uit, dat al sinds 2012 over het
overschrijden van de geluidsnormen
wordt gesproken en het tijd is om er nu
eens echt iets aan te doen. Overigens is
hij daarover in een goede sfeer in
gesprek met de Blauwbaadjes.
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Preventie en handhavingsplan
alcohol

Sinds de wijziging van de Drank- en
Horecawet in 2014 moet de raad iedere
vier jaar een ‘P en H’-plan opstellen.
Voorstel van het college was om de
10.000 euro die daarvoor in de
begroting is opgenomen te besteden aan
het actualiseren van de para-commerciële
(verenigingen en sportclubs)
vergunningen voor de verstrekking van
alcohol. De focus van het beleid wordt
daarmee verlegd van gebruiker naar
verstrekker. De raad was min of meer

unaniem niet blij met de exclusieve
aandacht voor alcohol (drugs zijn een
even groot probleem). Een motie van
CU/SGP om te komen tot een lokaal
preventieakkoord werd, wegens gebrek
aan steun, ingetrokken. Uiteindelijk werd
het voorstel met alleen de stemmen van
de coalitie vóór aangenomen.

Hondenpoepzakjes

Wethouder Lont stelde, bij het punt
vaststelling van de agenda, voor, dit punt
af te voeren. De beoogde bezuiniging
door het niet meer verstrekken van de
zakjes was in zijn ogen te klein gelet op
de politieke reacties die in het forum
waren geuit (met name de
Onafhankelijken vonden dit voorstel niet
passen in het beleid om de leefomgeving
leefbaar te houden). Zo geschiedde.
De overige punten van de
raadsvergadering komen volgende week
in De IJsselbode aan de orde.

Heeft u algemeen nieuws voor De IJsselbode uit Oudewater,
Hekendorp, Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met een van onze redacteuren ...
Ellen van Leeuwen 06-20559355
ellen@vert-ellen.nu
Aad Kuiper 06-51468312
ackuiper@xs4all.nl

Liefde
Nee, ik ga het niet over Valentijnsdag hebben, die uit Amerika
overgewaaide gewoonte wordt zoals gebruikelijk sterk overdreven om
maar zoveel mogelijk aan de liefde of de romantiek gerelateerde
producten te verkopen.
Nee, ik ga het hebben over zoiets prozaïsch als het parkeerbeleid.
Een bron van veel geklaag en hoofdbrekens, want, hoe organiseer je het
zo dat de klant zijn auto bijna in de winkel kan parkeren en de bewoner
zijn blik voor de deur? Stadjes uit de middeleeuwen zijn daar niet voor
gebouwd.
En dus bedacht de wethouder dat een werkgroep, bestaande uit
belanghebbenden, met een voorstel moet komen onder twee voorwaarden:
Het mag niet méér geld kosten en het voorstel moet unaniem zijn. In dat
geval moet de raad zich onthouden van ingrepen in het resultaat.
Ik moest meteen denken aan experimenten in Deventer, aan het einde van
de jaren negentig, onder de titel ‘Liefde is ...’.
Men stelde wijkraden in, die in de wijk via allerlei methoden de wensen
van de buurt ophaalde, daar in plenaire bijeenkomsten een
prioriteitenlijst van opstelde en die vervolgens bij de gemeente indiende.
En zo gebeurde het, dat in één wijk achterpadenverlichting de grootste
wens was. Na overleg met de gemeente bleek, dat daar binnen de
begroting onvoldoende ruimte voor was. Er werd gekeken of het ook
goedkoper kon. En dat bleek te kunnen: de wijk groef de sleuven voor de
kabels, de gemeente financierde de kabels en lantaarns en onder het
genot van koffie en cake gooiden de wijkbewoners de gleuven weer dicht.
Voilá, de raad hoefde er niet aan te pas te komen want het was binnen de
begroting op de juiste post en iedereen was tevreden. Bijkomend voordeel:
er had grote verbroedering binnen de wijk plaatsgevonden en er werd
goed opgelet dat vandalen het resultaat niet weer teniet deden.
Je zou toch denken dat na jaren van praten over de kracht van Oudewater
en een wenselijke participatiesamenleving men bereid zou zijn om de
burger het voordeel van de twijfel te gunnen. Maar, als ik de raad zo
aanhoorde, ontbreekt daarin ieder geloof. Unanimiteit is onvoorstelbaar,
zo klonk het; de raad moest toch kaders kunnen stellen en de burgers
meegeven waaraan zij zich moeten houden, aan
verwachtingenmanagement doen, zodat de burgers niet teleurgesteld
worden, etc.
Wat nu als het onvoorstelbare gebeurt en de werkgroep met een
budgetneutraal voorstel komt waarover ze het allemaal eens zijn? Zal de
raad zich dan groot genoeg tonen om een compliment uit te delen en het
voorstel te aanvaarden? Ik hoop het van harte. Het voorstel haalde het
met de hakken over de sloot. De werkgroep is inmiddels aan het werk.
Trudie Scherpenzeel

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

Ondernemers uit de regio
Pleegouders gezocht!
Word pleegouder!
Zo’n 22.000 kinderen kunnen niet thuis wonen.

Pardoes Oudewater
opent stijlvolle nieuwe winkel
Pardoes is afgelopen zaterdag 15 februari geopend in het nieuwe pand aan de Korte
Havenstraat 22 in Oudewater.
“We zijn verhuisd naar een ruimer pand op een perfecte locatie aan de Markt. Van het stijlvolle
pand hebben we een chique winkel gemaakt door gebruik te maken van mooie materialen en
warme kleuren,” vertelt eigenaresse Marleen Schoonderwoerd trots.

Pleegmoeder Marianne vertelt:
“Straks komt ze weer uit school, ons meisje van 8, tijdelijk woont ze bij ons.
Hoe fijn om samen een lekker broodje te eten en gezellig te praten over hoe het op school was
en wat ze gedaan heeft. Wat maakt het me toch blij, dat het goed gaat met dit meisje.
Ze is nu bijna twee maanden bij ons en al zo gewend. Eerst onzeker, en wat knap van haar dat
ze het nu zo goed doet! Steeds opnieuw verbaast het me hoe kinderen toch best snel alles
oppakken, want het is toch geen kleinigheid om mee te maken dat je uit huis geplaatst wordt.
Andere school, andere kinderen en noem maar op... Ik merk dat de structuur, regelmaat, rust en
veel liefde haar goed doen, ieder kind heeft dat toch nodig?
Vanmiddag uit school gaan we samen nog even naar de winkels, dat doet ze ook zo graag.
Morgenmiddag
mag ze haar ouders
weer ontmoeten.
Binnenkort al weer
voorjaarsvakantie!
De weken vliegen...
Wat bijzonder toch,
dat ik hiervan
mag genieten...!”
Marianne

Nieuwe voorjaarscollectie

De sfeervolle pui biedt ruimte aan een mooie etalage waar met veel zorg regelmatig de nieuwste
collecties worden gepresenteerd. Eenmaal binnen kunt u de nieuwe voorjaarscollectie bewonderen
van de mooie luxe merken die Pardoes voert, waaronder 10 Days, Cambio, Close, Drykorn,
Humanoid, High, G-star, NoMan’s Land, Repeat/Dtlm, Moscow en Monique van Heist.
Allemaal stijlvolle en tijdloze merken met een goede pasvorm, gemaakt van luxe materialen
en op een duurzame manier geproduceerd. Daarnaast verkoopt Marleen ook sieraden van
Ellen Beekmans en tassen van Willemijn van Dijk.
Voor de basic essentials kunt u hier altijd terecht, maar ook voor een bruiloft, zakendiner of
familiefeest heeft Pardoes de perfecte outfit. Alles hangt mooi op kleur, zodat u, onder het genot
pand
van een kopje koffie aan de mooie ronde leestafel, in eenopening
ontspannennieuwe
sfeer de fashionable
kledingstukken kunt bekijken en vervolgens passen. Marleenzaterdag
geeft u een persoonlijk
en eerlijk
15 februari
advies en zorgt er graag voor dat u met een goed gevoel de winkel verlaat.

Vernieuwde openingstijden

nieuwe collectie

Met ingang van 15 februari heeft Pardoes gewijzigde openingstijden. De winkel is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Hiermee vervalt de maandag en koopavond op vrijdag,
maar op afspraak is personal shopping mogelijk.

Pardoes Oudewater, Korte Havenstraat 22,
3421 AG Oudewater, 0348-560046,
www.pardoesoudewater.nl

Nieuwe openingstijden
Maandag gesloten

Overweegt u ook om net als Marianne pleegouder te worden?
Benieuwd wat u kunt doen?

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals crisispleegzorg, deeltijdpleegzorg,
weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor onbepaalde tijd. Dus altijd een vorm die bij
uw gezinssituatie past.
Kom op dinsdagavond 3 maart
naar de voorlichting in Gouda!
Tijdens onze voorlichting krijgt
u alle informatie om een goede
keuze te maken of pleegouderschap
bij u past en kunt vragen stellen
aan twee ervaringsdeskundigen
uit de omgeving.
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien!
We zien u graag op dinsdag 3 maart van 19.30 tot 21.15 uur
in Zalencentrum De Veste, Ridder van Catsweg 300 te Gouda.
U kunt zich aanmelden via www.horizon.eu/pleegzorg
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Er is er maar één op de duizend
en ik heb haar gevonden.
Nu zijn wij haar kwijt ...

Na een mooi leven vol zorg en aandacht voor
de ander is na een korte, oneerlijke en niet
te winnen strijd overleden mijn lieve vrouw,
onze moeder en vooral oma

Dirkje Johanna
van Beek-Blonk
- Dit * 09-05-1949 Woerden

“Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.”
Bedroefd, maar dankbaar dat haar langer lijden
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het
heengaan van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma en mijn overgroot-oma

Agnes Cornelia Adriana
van Kuik - Vendrig
* 20 maart 1939

† 9 februari 2020

Moeilijk valt ’t ons haar te moeten missen,
maar wij zijn dankbaar voor de onvergetelijke
herinnering die zij ons heeft nagelaten.

† 15-2-2020 Gouda

André van Kuik

Arie

Diana en Herman
Mike
Demi en Jason
Jaydee

Rob en Linda
Isa
Sem

Karin en Arnold
Tommy
Lisa

Andrea en Gaby
Demi
Noa
Beau

André en José
Timo
Cas

Sam en Bentley
corr. adres:
Familie Van Beek, p/a Brouwer de Koning Uitvaartzorg,
Grote Haven 10, 2851 BM Haastrecht
Wij nemen afscheid van Dit op vrijdag 21 februari
om 13.30 uur in Theater Concordia, Concordiaplein 1
te Haastrecht waarna wij Dit begeleiden naar haar
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Waardsedijk in Oudewater.
Voorafgaand aan het afscheid is er van 11.45 uur tot
13.15 uur gelegenheid tot condoleren.

“Er viel nog zoveel te genieten”
Bedroefd zijn wij na het overlijden van

Koninginnenlaan 8
3433 CT Nieuwegein
De uitvaartdienst en crematieplechtigheid heeft
plaatsgevonden op vrijdag 14 februari 2020

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar
voor alle dierbare herinneringen, is na een
liefdevolle verzorging in De Savelberg,
rustig ingeslapen onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en lieve oma

Jopie Steenkamer - de Jong

Dit van Beek

Johanna Maria Gerarda

Wij hebben haar gekend als een warme,
liefdevolle en behulpzame vrouw.

Sinds 2005 weduwe van Her Steenkamer

Onze gedachten en medeleven gaan uit
naar haar man Arie,
haar kinderen Rob & Linda, Andrea & Gaby
en haar kleinkinderen
Isa, Sem, Demi, Noa en Beau.
We zullen er voor jullie zijn.
Corrie en Gerard
Sandra en Fred
Tirza en Lizzy

* Reeuwijk, 17 mei 1938

† Gouda, 10 februari 2020

Bert en Marie-José

Fleur

Leny en Ton
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Liefde blijft de eeuwigdurende verbinding
Omringd door liefde is gestorven onze allerliefste
mama, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jacoba Cornelia Six - Huisman
~ Co ~
sinds 12 augustus 2005 weduwe van Johan Six
* Papekop,
11 november 1932

† Oudewater,
16 februari 2020

Haar hart stond open voor velen
Lienke
Esther en Patrick, Julia, Freek, Hugo
Kim en Roland, Feline, Mirthe
Ilse
Michiel en Esther
Piet en Jacqueline
Tim en Daniëlle
Merel
Lotte
Erica en Coen
Eva
Sjaak en Hermien
Milou
Anouk en Erwin
Joep en Rosan
Hans in liefdevolle herinnering & Annemarie en Mark
Yannick
Laurens
Ruben
Gerof in liefdevolle herinnering & Annemarie en Rob
Ruth
Fred en Erica
Jaïris
Job
Karin en Gern
Daan
Nina
Ursula en Ed
Madelief
Annelijn
Marjolein en Mike
Hanne
Bente
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag
21 februari om 11.00 uur in de Grote of St. Michaëlskerk
aan de Noorder-Kerkstraat te Oudewater.
Aansluitend begeleiden we mama naar haar laatste
rustplaats op de Algemene Nederlands Hervormde
Begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.
Na afloop bent u van harte welkom in restaurant
Abrona, Broeckerstraat 20 te Oudewater, voor een
samenzijn, waar tevens gelegenheid is ons te condoleren.
Correspondentieadres: Familie Six,
Noordstraat 22B, 2411 BJ Bodegraven

Mandy en Marc

De uitvaart heeft plaatsgevonden
op zaterdag 15 februari.

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging
die onze moeder mocht ontvangen van
de Thuiszorg en in De Wulverhorst.

Correspondentieadres:
Stadhouderslaan 84, 3116 HT Schiedam

Jullie hebben haar en ons
een fijn laatste thuis gegeven.
Ook de warme begeleiding van dokter Dötsch
zullen wij ons altijd herinneren.

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

Familie Six

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

Danielle Verwaal

Wiro van der Werf

w w w. b r o u w e r d e k o n i n g . n l

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

In de hele regio
Altijd bereikbaar

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241
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Hospice Oudewater

Uitnodiging: inloopavond evenementen in Oudewater

Een prachtige organisatie met prachtige mensen
Dinsdag 10 februari was het zover. In alle rust kon het college het spiksplinternieuwe hospice in Oudewater bezoeken. En er(over) spreken met het
bestuur onder leiding van Arie Breur. Het doorgaan van het hospice was
vorig jaar kantje boord. Nu, in de nieuwe omgeving, bloeit het als nooit
tevoren. Wat een prachtige plek. Maar vooral wat een prachtige organisatie
met prachtige mensen.

Zoveel eerbied en respect is ontroerend

Bloeien is een treffende en tegelijk misplaatste term. Want de gasten van het
hospice zitten in hun laatste levensfase, als uitgebloeide bloemen. Op hun
verzoek kregen we twee gasten zelfs te spreken. Een bijzondere ervaring.
Een vrolijke mevrouw van 88, die vol vuur vertelde over het laatste uitstapje
dat ze ging maken en daar enorm naar uitzag.
En een veel jongere man, die niet veel
meer meekreeg van zijn omgeving.
Beiden kregen, vanzelfsprekend, de
toegewijde aandacht van de mensen van
het hospice. Met zoveel eerbied en
respect worden hier stervende mensen
benaderd. Het is bijzonder ontroerend.

Soms gebeuren er wonderen

Soms gebeuren er zelfs wonderen.
Een man die sterft van eenzaamheid
ﬂeurt onder de aandacht en liefhebbende
zorg bij het hospice helemaal op.
Hij kan weer naar huis met nieuwe
levensenergie. Wat zou het met onze
samenleving doen als we deze aandacht
in elke levensfase allemaal voor elkaar
opbrengen?

Ook zijn we benieuwd naar hoe we rekening kunnen
houden met omwonenden van evenementen.
Denk hierbij aan jaarmarkten of muziekfestiviteiten.
Graag tot dan!
U kunt vrij inlopen, aanmelden is niet nodig.
Datum: donderdag 5 maart 2020
Tijd:
17:30 - 19:30 uur
Locatie: Stadskantoor, Waardsedijk

Praat mee over het opwekken van
duurzame energie in Oudewater
Wat vindt u belangrijke (voor)waarden voor het opwekken
van duurzame energie in Oudewater?
Praat mee op een van inloopavonden:
• op 2 maart in Stadhuis Oudewater
• op 3 maart in zaal De Overkant in Papekop
wekken. Dat kan bijvoorbeeld door
zonnevelden,
windturbines
en
biomassa.
Tijdens deze inloopavonden kunt u
daarom uw mening geven over drie
mogelijke scenario’s waarin het
grootschalig opwekken van energie
een plek in het landschap krijgt.
Op grote kaarten kunt u aangeven

wat u wel en niet aanspreekt, en wat
belangrijke
(voor)waarden
zijn.
Dat kan gaan over locaties, soorten
energie of bijvoorbeeld lokaal
eigenaarschap.
De informatie die opgehaald wordt
tijdens de inloopavonden wordt
meegenomen in het opstellen van het
‘afwegingskader duurzame energie’
van gemeente Oudewater.
Wilt u meer informatie over het
afwegingskader of u aanmelden voor
de inloopavonden?
Hou de website www.oudewater.nl/
duurzame-energie in de gaten.

Wel of niet in de PMD-zak?

WOZ-beschikking komt er aan!
Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Eind februari valt bij de meeste huishoudens en bedrijven een aanslagbiljet
gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking op de mat.
Heeft u zich geregistreerd bij MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u de belastingaanslag digitaal in de ‘berichtenbox’ van MijnOverheid.
U krijgt daarover een e-mail. Staat u niet geregistreerd, dan ontvangt u het
papieren aanslagbiljet. MijnOverheid.nl geldt nog niet voor bedrijven.
Bent u het niet eens met de
WOZ-waarde of twijfelt u aan de
juistheid van de aanslag?
Op www.oudewater.nl vindt u vanaf
zaterdag 29 februari het taxatieverslag. Hierop kunt u zien waar de
WOZ-waarde op is gebaseerd.
Klopt het volgens u niet?
Mail dan naar teambelastingen@
woerden.nl, wij zoeken het graag
voor u uit. Of bel met onze WOZtaxateurs via 14 0348. Soms kan de
WOZ-waarde of aanslag al na een
telefoontje worden aangepast.

Woont u in de omgeving van een evenement?
Organiseert u zelf een evenement?
Of bent u een trouwe bezoeker van één van
de vele evenementen die Oudewater rijk is?
Dan bent u van harte welkom bij de inloopavond over evenementen in Oudewater.
Alle inwoners zijn uitgenodigd om mee te denken over het
nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Oudewater.
We gaan graag met u in gesprek over hoe de gemeente
(vrijwilligers)organisaties kan ondersteunen bij het
organiseren van een evenement.

De inloopavonden vinden plaats van
19.30 tot 21.30 uur. U kunt komen en
gaan wanneer u wilt.
De gemeente Oudewater wil samen
met inwoners en ondernemers
onderzoeken hoe en onder welke
voorwaarden het technisch mogelijk
en maatschappelijk aanvaardbaar is
om grootschalig energie op te

Bob Duindam,
Wethouder Oudewater

WOZ onjuist?
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Gratis bezwaar maken

Wilt u alsnog bezwaar maken?
Dat kan eenvoudig via
www.oudewater.nl.
Log hiervoor in met uw DigiD.
Landelijk zijn er bedrijven actief die
namens u bezwaar kunnen maken
tegen de WOZ-waarde. Dit kost u
niets, maar wanneer een bezwaarschrift gehonoreerd wordt, kost dit de
gemeente ruim € 500,- per bezwaar.
Deze kosten kunnen voorkomen
worden als u zelf, gratis, bezwaar
maakt of eerst even belt met de
gemeente.

✔ Ja; plastic verpakkingsafval

zoals: plastic ﬂessen, ﬂacons,
bekers, kuipjes, tubes, potjes,
deksels, zakken, tasjes en folies.
✔ Ja: metalen verpakkingsafval
zoals: frisdrankblikjes, blikjes van
honden- en kattenvoer, soep- en
groenteblikken, metalen deksels,
tubes en doppen, aluminium
schaaltjes en bakjes, lege
waxinelichtjes.
✔ Ja: drinkpakken: pakken voor
sap, soep en zuivel zoals melk,
yoghurt, vla e.d., drinkpakjes
voor kinderen.

X Nee: chipszakken en wikkels van (room)boter.
X Nee: verpakkingen met inhoud.
Gooi/ giet deze eerst even leeg.

X Nee: landbouwplastic. Dit is bedrijfsafval.

En landbouwplastic is niet meer te recyclen.

X Nee: piepschuim (graag naar de Milieustraat).
X Nee: (hard)plastic producten zoals speelgoed
en tuinstoeltjes, plastic waterpistolen of een
koelbox kunt u voor recycling naar de
Milieustraat brengen.
X Nee: verpakkingen die resten van chemicaliën
bevatten, zoals kitkokers en lijm- en verfverpakkingen, horen niet in de PMD-zak maar bij het
(klein) chemisch afval. Ook medisch afval zoals
dialysemateriaal mag niet bij het PMD.

Zeker weten?

Download de
AfvalWijzer app
of kijk op
www.mijnafvalwijzer.nl

Kom op 18 februari naar het EnergieCafé!

Een duurzaam huis,
hoe doe je dat nou?
Kijk op energieoudewater.nl

Dinsdag 18 februari 2020
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Hossen op de Markt op herhaling

HeaderKrant EO (110x25mm) 2020.indd 1

31-01-20 10:04

Consequent
Je kunt IJsselbode-verslaggeefster Trudie Scherpenzeel veel verwijten, maar
consequent is ze. Als ze eenmaal iets vindt van iets of iemand, dan blijft dat zo.
Feiten, argumenten, voortschrijdend inzicht hebben geen enkele vat op haar.
Zo besloot zij vorig jaar, dat ik me als raadslid van De Wakkere Geelbuik schuldig
gemaakt had aan ‘buitensporig politiek geweld’, toen ik het college verweet de
ogen te sluiten voor het afkopen van de door de gemeentelijke bezwaarschriften
gegrond verklaarde bezwaarschriften tegen de bouwvergunning voor een
kantoorpand op bedrijventerrein Tapperheul. ‘Nog even en bezwaarden worden
naar Siciliaans voorbeeld teruggevonden in brugpijlers en gierputten’, besloot ik
mijn betoog over moreel verval en dreigende ondermijning van het openbaar
bestuur. Waarop de krokodillentranen rijkelijk vloeiden in de raadsvergadering en
de afgevaardigde van de ChristenUnie&SGP op hoge toon een motie van
afkeuring tegen mij indiende. Klokkenluiders en boodschappers van slecht nieuws
zijn niet populair in de politiek.
Inmiddels zijn we 8 maanden verder en heeft de Raad van State de door het
college ten onrechte verleende bouwvergunning vernietigd en de bouw voor
langere tijd stilgelegd en hebben de opdrachtgever, de bezwaarde en de gemeente
voor tienduizenden euro’s verspijkerd aan juridische bijstand. Het laat zich raden
wie de laatstgenoemde rekening betaalt.
Met de uitspraak van de Raad van State zijn mijn, als enig raadslid geuite
waarschuwingen volledig bewaarheid geworden. Triest en onnodig. Maar daarover
bericht De IJsselbode-verslaggeefster niet. Waar excuses op zijn plaats zijn, blijft
Trudie hameren op mijn ‘buitensporige politieke geweld’ en verzuimt zij te
berichten over de inhoud van de zaak, zoals een journalist dat behoort te doen.
Consequent, dat wel.
Wim Knol
De Wakkere Geelbuik

De eerste editie van Hossen op de Markt was een geweldig succes! Daarom wordt dit jaar de Markt in
Uivergein omgetoverd tot het grootste openlucht carnavalscafé boven de rivieren.
“We zijn het episch centrum tijdens de optocht, met niemand minder dan DJ Tjeusto, De Batenbouwers en
Gekkenhuys”, aldus het comité van de Markt. anaf 13.00 uur barst het feest los op de Markt.
Rond 17.00 uur is daar ook de prijsuitreiking voor de Uivergeinse optocht.
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Omdat jij weer balans
in zijn leven brengt.
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3 maart 2020, inloop 19.30 uur
Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda
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Meer weten? Ga naar horizon.eu/pleegzorg/voorlichting

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.
Pluimveebedrijf
Pluimveebedrijf

Meer Bezoek
weten? de
Bezoek
de website
www.beterleven.dierenbescherming.nl
of www.blijmeteenei.nl
Meer weten?
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www.beterleven.dierenbescherming.nl
of www.blijmeteenei.nl
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ACTIE
MAX. 4
PER
KLANT
MAX. 4
PER
KLANT

16.

99

Heineken pils

krat 24 flesjes à 300 ml

9.

79

Dr. Oetker
Ristorante pizza

3 dozen, combineren mogelijk

3 STUKS

6.
11.13
57

5.-

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 17 februari t/m 23 februari 2020. Week 08. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Alle Robijn

combineren mogelijk

*

S
I
T
A
R
1+1 G 5. 19.
98 _

98

2.99 _ 9.99

Alle
gerookte kip
of zalm
per pak

*

G
N
I
T
R
O
25% K

3.09 _ 7.50
2.31 _ 5.62
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Veertig dagen alcoholvrij.
Doet u mee?
Meer dan een maand geen alcohol drinken?
Wethouder Walther Kok gaat de uitdaging aan.
Hij doet mee aan de actie IkPas en drinkt tussen
26 februari en 5 april veertig dagen geen alcohol.
Doet u ook mee?
IkPas is een uitdaging voor uzelf. Wat
doet het met u als u een maand geen
alcohol drinkt? Voelt u zich anders?
Is het echt ongezelliger als u een
biertje of wijntje laat staan?
Deelnemers aan IkPas voelen zich
fitter en scherper, slapen beter, vallen
af en hebben een betere huid.
IkPas helpt u om de uitdaging te
volbrengen, met een website vol tips,
recepten en nuttige informatie.

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

Oudewater doet mee

Gemeente Oudewater gaat de
uitdaging aan. Want tijdelijk stoppen
heeft zelfs bij matig gebruik goede
effecten. Cholesterolwaarden verlagen,
deelnemers hadden minder buikvet
en een gezondere lever.
Wilt u uw gezondheid ook een boost
geven? Doe dan mee.
Inschrijven kan op www.ikpas.nl.

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

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de
gemeente
Oudewater
hebben
besloten om een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen aan de
Grommer ter hoogte van huisnumnmer 1 te Oudewater.
Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal
gepubliceerd op staatscourant.nl.
Het besluit ligt van 18-02-2020 tot
31-03-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen
zes weken na de publicatiedatum een
bezwaarschrift indienen. Meer details
over hoe u bezwaar kunt maken vindt
u in het verkeersbesluit.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
APV / Bijzondere wetten
• Visbrug 1 in Oudewater
het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens de
sleuteloverdracht op Carnavalsvrijdag op 21 februari 2020,
ingediend op: 07-02-2020,
dossiernummer: 2023223

• Noord-IJsselkade, Oudewater
het organiseren van Meet the
Dragons op 6 juni 2020,
ingediend op: 04-02-2020,
dossiernummer: 2023197

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

• Noord-IJsselkade, Oudewater
het afsluiten van de weg
tijdens het Drakenoot Festival
op 6 juni 2020,
ingediend op: 04-02-2020,
dossiernummer: 2023198

• Noord-IJsselkade, Oudewater
- het in gebruik nemen van een
standplaats van fastfood op
6 juni 2020, ingediend op:
04-02-2020, dossiernummer:
2023199
• Noord-IJsselkade, Oudewater
- het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens het Drakenboot Festival
op 6 juni 2020, ingediend op:
04-02-2020, dossiernummer:
2023200
• Noorder-Kerkstraat, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de rommelmarkt op 16 mei 2020,
ingediend op: 03-01-2020,
dossiernummer: 2023212
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• Leeuweringerstraat 8
in Oudewater
het schenken van
zwakalcoholische dranken
tijdens de Carnavalsoptocht
op 22 februari 2020,
ingediend op: 06-02-2020,
dossiernummer: 2023214

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Oost-IJsselkade 23 in Oudewater
het plaatsen van een raam
in de voorgevel,
besluit: verleend op 11-02-2020,
dossiernummer: OLO4919503

APV / Bijzondere wetten
• Diverse straten, Oudewater
het organiseren van de
Carnavalsoptocht Uivergein
op 22 februari 2020

besluit: verleend op 06-02-2020,
dossiernummer: 1922788

• Markt, Oudewater
het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
carnaval op 22 februari 2020,

besluit: verleend op 06-02-2020,
dossiernummer: 2023112

• Noorder-Kerkstraat 16 en
Kerkplein, Oudewater
het organiseren van een
rommelmarkt op 16 mei 2020,
besluit: verleend op 07-02-2020,
dossiernummer: 1922993

• Noorder-Kerkstraat, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de rommelmarkt op 16 mei 2020,
besluit: verleend op 07-02-2020,
dossiernummer: 2023212

• Leeuweringerstraat 8
in Oudewater
het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens de Carnavalsoptocht
op 22 februari 2020,

besluit: verleend op 10-02-2020,
dossiernummer: 2023214

Dinsdag 18 februari 2020

Ouderenadviseur en Mantelzorgmakelaar wijzen u de weg in zorgland
Bij De Wulverhorst kloppen regelmatig ouderen of familieleden aan: “Als mijn
moeder zorg nodig heeft dan kan ik haar toch gewoon bij jullie aanmelden?”
Zo gemakkelijk werkt het helaas niet. Ouderenadviseur Berta Makkink en
Mantelzorg-makelaar Wilbert van Straaten helpen u vanuit De Wulverhorst op
weg naar de juiste zorg voor u.
Ouderen wonen steeds langer thuis.
om te kunnen worden opgenomen.”
Berta: “Vroeger als je ouder werd ging je
In de tijd dat u (nog) thuis woont kunt u
naar het bejaardenhuis in de buurt, dan
op allerlei manieren zorg ontvangen.
mankeerde je nog niets. Tegenwoordig
Maar wie verleent die zorg? En waar
moet je een heel grote zorgvraag hebben
heeft u recht op? Als ouderenadviseur

heeft Berta de taak om mensen uit
Oudewater die zorg nodig hebben op
weg te helpen. “Ik ken de weg in de
wirwar van regels en mogelijkheden.”

De juiste zorg

WMO, gemeenten, dagbesteding,
wijkverpleging, zorgverzekeraars; zomaar
wat termen en instanties waar u mee te
maken krijgt wanneer u, of uw familielid,
zorg nodig heeft. Berta weet precies bij
wie u moet zijn met welke vraag en helpt
u graag op weg. “De Wulverhorst kan
veel verschillende soorten zorg bieden.
Wanneer wij de juiste zorg niet kunnen
verlenen, verwijs ik door naar de juiste
instantie.” Bovendien kan Berta
adviseren over bijvoorbeeld het
aanpassen van uw woning, zodat u veilig
thuis kunt wonen. “Dat is soms zoiets
simpels als het weghalen van een kleedje

of het bevestigen van een steuntje
in de douche.”

Mantelzorgers

Bent u als mantelzorger betrokken bij de
zorg voor uw partner of uw ouders?
Dan kunt u bij Mantelzorgmakelaar
Wilbert van Straaten terecht met al uw
vragen. Volgens Wilbert is het belangrijk
om mantelzorgers in ogenschouw te
houden. “Om te zorgen dat zij de zorg
volhouden. Zonder mantelzorgers valt er
vaak een groot deel van de zorg weg.”
Wilbert is er voor u als luisterend oor,
wijst u de weg naar de juiste instanties en
neemt regeltaken van u uit handen.
Ook kijkt hij met u mee naar bijvoorbeeld
uw werksituatie. “Kunt u afspraken
maken met uw werkgever over
zorgverlof? Ik kan bijvoorbeeld met u
meegaan naar uw werk om te

door Ellen van Leeuwen

bemiddelen. Afspraken hierover zijn
namelijk vastgelegd in de CAO.”
Volgens Berta komt het nog wel eens
voor dat mensen zich schamen wanneer
ze de zorg voor hun ouders of partner als
zwaar ervaren of wanneer ze niet weten
wat ze moeten ondernemen om de juiste
zorg te krijgen. “Dat is de omgekeerde
wereld. Het is heel logisch dat de zorg
zwaar is. Daarom zijn wij er om daarvan
een stukje uit handen te nemen. Er is
veel mogelijk bij De Wulverhorst zoals
huishoudelijke zorg, alarmering,
afwisselende activiteiten en ook leuk
vrijwilligerswerk om met anderen zinvol
bezig te zijn of nieuwe mensen te
ontmoeten. Schroom niet om daarover
te bellen!”

Als ondernemer aan de slag
bij The Alignment House
The Alignment House is sinds 2010
gevestigd in Oudewater en sinds
2017 in de prachtige oude pastorie
aan de Kapellestraat 13A.
Het adviesbureau deelt het
historische pand graag met andere
ondernemers en ZZP’ers die op zoek
zijn naar een inspirerende werkplek.
Bas Pietersen van The Alignment
House: “Ons pand is ontwikkeld om
met elkaar te sparren en samen te
werken.”
Enthousiast word ik welkom geheten
door consultant Jo-Ann Oskam.
Ze leidt me rond door het imposante en
vriendelijke gebouw. Het secretariaat, de
theaterkamer, de feitenkamer, stilteruimte
- mét dakterras, de lounge; alle kamers
in de oude pastorie zijn met een eigen
doel ingericht en je kunt de creativiteit
bijna ruiken. Een deel van deze
werkruimtes wordt niet dagelijks
gebruikt. Jo-Ann: “Onze consultants zijn
veel buiten de deur bij. Ruimte genoeg
dus voor andere ondernemers.”

De wereld mooier maken
Berta en Wilbert.

Iedereen is welkom bij The Alignment
House, vertelt Jo-Ann. Maar, vult Bas
aan, hij ziet graag dat over en weer

door Ellen van Leeuwen

kennis gedeeld kan worden. “Wij geloven
dat we met elkaar de wereld een beetje
mooier kunnen maken. Wij helpen
bedrijven om op een andere manier naar
hun organisatie, naar andere organisaties
en naar hun regio te kijken, hierdoor kan
je samen meer bereiken voor je regio.
Iedereen die hier een bijdrage aan kan
leveren is van harte welkom!”
Als ondernemer mag je bij The Alignment
House met je laptop aanschuiven op een
van de mooie werkplekken. Bovendien
kan je gebruik maken van de theaterkamer voor het geven van een training,
presentatie of workshop.
Jo-Ann: “Dan regelen we zelfs de
catering voor je!” Zakelijke afspraken zijn
nog niet gemaakt. “We zijn ook heel
benieuwd wat ondernemers kunnen en
willen bijdragen om gebruik te maken
van ons pand. Dat kan ook in de vorm
van een dienst zijn.”
Wil je gebruik maken van een van de
werkplekken of andere faciliteiten bij
The Alignement House?
Stuur een berichtje op 06-30671219
of via info@alignmenthouse.nl voor meer
informatie.

Jo-Ann en Bas.
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Website ‘Geschiedenislokaal
Midden-Holland’ gelanceerd
Weesbestuur weeshuis en
weeskamer
In de IJsselbode van 11 februari stond een artikel over het Weesbestuur, waarin
het bestuur zijn lovenswaardige plannen voor de toekomst uiteenzet. Maar er
stonden ook een aantal historische onjuistheden in. Want wat is de oorsprong van
het Weesbestuur? Dat is de Weeskamer. Weeskamers werden aan het einde van de
middeleeuwen opgericht als onderdeel van het stadbestuur om toezicht te houden
op het beheer van de goederen van wezen en halfwezen. Zij moesten voorkomen
dat bijvoorbeeld familieleden aan de haal gingen met de erfenis van wezen.
Als één van de ouders was overleden en de overgebleven ouder wilde hertrouwen,
moest hij of zij voor de Weeskamer verschijnen om het erfdeel van de kinderen uit
het eerste huwelijk vast te leggen. Op die manier werd voorkomen dat kinderen
uit het tweede huwelijk of kinderen van de stiefouder de erfenis in handen zouden
krijgen. Een belangrijke taak met een al even belangrijke administratie dus!
Oudewater heeft vrijwel geen archief van vóór 1575, het jaar van de Oudewaterse
Moord. Maar al in 1579 was er weer een Weeskamer en daar zijn archieven van
bewaard gebleven. Het zijn interessante archieven: ze geven veel informatie over
de schade in de stad en de wederopbouw na 1575, maar ook over de sociale
geschiedenis van de stad. De Weeskamer vergaderde in het stadhuis, in de kamer
die later de burgemeesterskamer zou worden. In 1811, toen Nederland onder
Frans bestuur kwam, werden de Weeskamers opgeheven. Maar veel Weeskamers
beheerden ook andere fondsen en hadden overschotten die niet tot een specifieke
boedel behoorden. Ze konden dus niet zomaar worden opgeheven en het duurde
tot 1852 voordat het feitelijk zover was. Alleen in Oudewater bleef de Weeskamer
bestaan, maar dan onder een andere naam.
Weeskamers hadden dus niets te maken met de opvang van en zorg voor
weeskinderen. Na 1575 werden weeskinderen in principe uitbesteed bij familie of
vrienden die hiervoor een vergoeding kregen. In 1602 besloot het stadsbestuur
van Oudewater om een Weeshuis op te richten. Waarschijnlijk werd toen al
begonnen met de bouw, maar er was niet voldoende geld. In 1604 kreeg het
stadsbestuur toestemming om een loterij te houden ten behoeve van het Weeshuis.
De bouw duurde zeker tot 1613: dat is ook het jaartal op de gevelsteen die boven
de poort van het Weeshuis was aangebracht. Het stadsbestuur benoemde elk jaar
drie regenten of ‘buitenvaders’, die toezicht hielden op de gang van zaken in het
Weeshuis.
Het Weeshuis is ook niet zomaar gesloten. In 1820 kreeg het gemeentebestuur
van Oudewater het aanbod van de ‘Maatschappij van Weldadigheid’ om
weeskinderen met een verzorgster uit Oudewater op te nemen in de kolonie in
Veenhuizen. In 1823 opende het Landelijke Weeshuis in Veenhuizen. Dat
betekende ook het einde van het Oudewaterse Weeshuis. Het gebouw werd in
1829 in gebruik genomen als bejaardenhuis en in 1869 verbouwd tot gasfabriek.
Van de vier schilderijen uit de regentenkamer, die door Van Zijll worden
beschreven, zijn er helaas maar twee bewaard gebleven.
Nettie Stoppelenburg

Op donderdag 6 februari lanceerde
het Streekarchief Midden-Holland
onder het toeziend oog van een
aantal geschiedenisdocenten en
andere belangstellenden het nieuwe
educatieve platform
‘Geschiedenislokaal Midden-Holland’.
Geschiedenislokaal Midden-Holland is
een website waarop het archief bronnen
uit de eigen collectie digitaal beschikbaar
stelt voor docenten en leerlingen van het
Voortgezet Onderwijs. De website is
ingedeeld in thema’s die gekoppeld zijn
aan tijdvakken. Er staan inmiddels al een
kleine 250 bronnen online.
Deze variëren van perkamenten
oorkondes, documenten en foto’s tot
oorlogsaffiches en prenten.
De bronnen hebben betrekking op de
gemeentes Gouda, Krimpenerwaard,
Krimpen a/d IJssel, Waddinxveen en
Zuidplas.

Corry Cromwijk, projectmedewerker bij
het streekarchief, werkte de afgelopen
maanden de eerste acht thema’s uit.
“We zijn bij een aantal geschiedenisdocenten te rade gegaan over welke
onderwerpen zij graag zouden willen
zien. Er bleek veel vraag te zijn voor
bronnen bij de historische context
‘Steden en burgers in de lage landen’.
Daar zijn we mee aan de slag gegaan.
Deze context behandelt de opkomst van
steden en burgers in de middeleeuwen en
eindigt via de Bourgondische tijd, de
Habsburgse Nederlanden en de Opstand
in de zeventiende eeuw. Het is heel
waardevol én leuk om lokale bronnen bij
deze onderwerpen aan te kunnen bieden.
Zo verbind je namelijk de plaatselijke
geschiedenis met de nationale en internationale geschiedenis. Op deze manier
komt het verleden echt dichtbij”, aldus
Corry.

Ook actuele historische thema’s, zoals
100 jaar kiesrecht en emigratie, zijn er
terug te vinden. Dat geldt ook voor de
bijzondere collectie oorlogsaffiches van
het streekarchief. Bij elke bron staat een
korte beschrijving en de stukken die in
oud schrift zijn geschreven, zijn zoveel
mogelijk voorzien van een letterlijke
weergave en soms een hertaling.
Corry Cromwijk: “We hebben een goede
basis gelegd en blijven in samenwerking
met docenten het ‘lokaal’ uitbreiden met
nieuwe thema’s en bronnen. Behalve
voor docenten en leerlingen is het
‘lokaal’ de moeite waard voor iedereen
die interesse heeft in de regionale
geschiedenis.”
Het educatieve platform is te vinden op
www.geschiedenislokaalmiddenholland.nl

Screenshot van de homepage van de
website Geschiedenislokaal MiddenHolland en de presentatie door
projectmedewerker Corry Cromwijk e
n directeur Sigfried Janzing.

Bluesy Country Café
Februari staat in het teken van de blues in Concordia
Haastrecht. Daarom heeft Change of Key ervoor gekozen
om de februari-editie van Country Café Concordia een
’bluesy’ tintje te geven. Zondag 23 februari heeft het trio
de, uit Dordrecht afkomstige, solo-gitarist Eppo Franken
uitgenodigd om zijn muzikale steentje bij te dragen.
Natuurlijk blijft countrymuziek de hoofdmoot, want ook
daarin staat Eppo zijn muzikale mannetje.
Maar samen met de mondharmonica van Joop de Jong
wordt het country-repertoire in een aantal songs
’verbluesd’ en zijn er een aantal bluesnummers aan het
repertoire toegevoegd. Natuurlijk is de toegang ook deze
keer gratis en gaan de deuren om 14.30 uur open.
De muziek begint om 15.00 uur.

ties
Levering, repara
en onderhoud
en!
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IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Te huur per 1 mei a.s.

Ruime, afgezette tuin, eigen berging en parkeergelegenheid.

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

Huur: e 1.350,- per maand (excl. gas/elektra/water)
Informatie: 06-53834065

0182-501440
c.reichard@hetnet.nl

ACHTERHUIS VAN WOONBOERDERIJ
2 km buiten Oudewater

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

Cees Reichard

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

• Sportmassages • Aroma therapiemassages
• Voetmassage
Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater 06-14590987
Boek online op

www.nanthaimassageoudewater.com

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

Joop van Vliet B.V.

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Oproep meedenkavond: inwoners gezocht
met ideeën over sport en vitaliteit
Helpt u mee aan het Vitaliteitsakkoord?
Eind november 2019 is gestart met het maken van het
lokale Vitaliteitsakkoord in de gemeente Montfoort.
Geen plan dat wordt bedacht achter een bureau,
maar vormgegeven door de inzet van lokale
sportverenigingen, aanbieders en maatschappelijke
partners. Nu, februari 2020, is de gemeente Montfoort
bijna een Vitaliteitsakkoord rijker. Gezamenlijke
ambities zijn uitgesproken, concrete doelstellingen
geformuleerd en de eerste acties staan in de
startblokken om te beginnen.
Maar we zijn er nog niet helemaal. Daarom nodigen
we alle inwoners van harte uit om deel te nemen aan
het slotstuk van het Vitaliteitsakkoord.

Tijdens deze avond gaan we nog één keer SAMEN op
zoek naar verbindingen die het Vitaliteitsakkoord sterker
maken. We willen aanwezigen vooral uitdagen om mee
te doen aan één of meerdere van de doelstellingen. Daar
wilt u toch ook bij zijn?

Wat is een Vitaliteitstakkoord?

Goed slapen, gezond eten en voldoende bewegen:
allemaal zaken die bijdragen aan onze vitaliteit.
Sport en bewegen kan bovendien veel bijdragen aan de
aanpak van een aantal sociaal-maatschappelijke
vraagstukken. Het is gezond, verbroedert, geeft
zelfvertrouwen en haalt mensen uit hun isolement.
Met het Vitaliteitsakkoord willen gemeente Montfoort,
lokale sportverenigingen, maatschappelijke organisaties
en aanbieders deze ambitie onderschrijven. Onderdeel
van het akkoord is een uitvoeringsplan en activiteiten.

Meedenkavond: wat gaan we doen?

Allereerst presenteren we de input die we de afgelopen
periode hebben opgehaald bij de sportverenigingen en
maatschappelijke partners. We vertellen over de
activiteiten die worden opgenomen in het Sport- en
Vitaliteitsakkoord en leveren zo een (preventieve)
bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners.

Waarom is deze avond interessant voor u?

Afspraak maken

Locatie:

Niet naar het spreekuur, maar wel vragen?

De Vaart Inn
Jacob Barneveldstraat 24
Linschoten

Aanmelden

Wij zien u graag op 2 maart aanstaande.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar
p.holdinga@montfoort.nl. Voor vragen over dit
sportakkoord en de avond zelf neemt u contact op
met onze sportformateur Kasper Doesborgh,
kasper@kansasports.nl.

Kunt u niet op het spreekuur komen maar heeft u wel
vragen. Dan kunt u terecht op onze website www.bsr.nl
en gebruik maken van het contactformulier of bellen
met BSR, telefoonnummer 0344-704704
(maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 12.30 uur).
Via de website kunt u tevens een automatische
incasso regelen, een taxatieverslag aanvragen,
bezwaar maken of een kwijtscheldingsformulier
aanvragen.
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en
wachtwoord nodig.
U bent natuurlijk ook welkom op het inloopspreekuur
van een andere deelnemende gemeente.

leggen we medio zomer van 2020 een integraal en
optimaal raadsvoorstel ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. Na de besluitvorming over de mogelijke
wijziging van de locatie, zal de ruimtelijke procedure
worden opgestart en de inspraakprocedure starten.
Streven is om de nieuwe school in 2022 op te leveren.

Nieuwsbrief:

Wij hebben een nieuwsbrief opgesteld over de stand van
zaken rondom de herontwikkeling locatie voormalige
Hoﬂandschool en het Scholencomplex Montfoort.
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de
aanleiding, onderzoeken, raadsbesluiten en het vervolg
proces. De nieuwsbrief kunt u bekijken op onze website
www.montfoort.nl/scholencomplex.

Inlichtingen

Voor vragen kunt u contact opnemen met gemeente
Montfoort via 0348-476400 of info@montfoort.nl.
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Nieuw zwemseizoen
in zicht Knopenbad
Dinsdag 28 april 2020 opent het Knopenbad weer de
deuren voor een nieuw zwemseizoen.

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

Groente-, fruiten tuinafval

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)
organiseert op woensdag 11 maart a.s. in
Het huis van Montfoort van 09.15 tot 12.30 uur
een inloopspreekuur voor vragen over uw
belastingaanslag, lokale belastingen of
WOZ-beschikking.

18.45 uur: Inloop
19.00 uur: Presentatie Vitaliteitsakkoord Montfoort
(concept)
19.15 uur: Verzilveren van de scoringskansen
20.15 uur: Terugkoppeling, vervolg en borging
20.30 uur: Afsluiting

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

Restafval

Woensdag 11 maart
inloopspreekuur BSR

Programma - 2 maart 2020

Afvalkalender Februari 2020

Oud papier
en karton

dinsdag 18 februari 2020

Het is niet noodzakelijk om uw komst van te voren
aan te melden. Echter, ervaring leert dat het kan
voorkomen dat u moet wachten tot er een medewerker
beschikbaar is om u te woord te staan. Tevens is op
sommige vragen voorbereiding gewenst.
Als u ervoor kiest om een afspraak te maken,
dan weet BSR waarvoor u komt.
U wordt dan geholpen op het afgesproken tijdstip.
Voor de afspraak is 20 minuten gereserveerd.
Wilt u een afspraak maken, dan kunt u hiervoor een
e-mail sturen naar inloopspreekuur@bsr.nl, onder
vermelding van uw klant of subjectnummer en het
onderwerp waarop uw vragen betrekking hebben.
Tevens kan een voorkeur voor tijd aangegeven
worden. U ontvangt altijd een bevestiging van BSR.

Er is nog ruimte voor meer verbindende activiteiten op
het snijvlak van sport en preventie. Sporten is bewegen
en bewegen heeft nadrukkelijk een positieve uitwerking
op de gezondheid. Als u of uw vereniging nog ideeën
heeft die hierbij aansluiten bestaat er nog de mogelijkheid
om deze op te nemen in het Vitaliteitsakkoord.

Planontwikkeling voormalige locatie van de
Hoﬂandschool en Scholencomplex Montfoort
De afgelopen periode zijn er verschillende
ontwikkelingen geweest die invloed hebben op het
project Scholencomplex Montfoort en de
herontwikkeling van de locatie van de voormalige
Hoﬂandschool. Deze ontwikkelingen zijn voor
gemeente Montfoort aanleiding geweest vanuit een
breder perspectief naar de planontwikkelingen in het
gebied rondom de sportvelden en de voormalige
Hoﬂandschool te kijken.
Voor het gehele gebied (Hoﬂand) is een integrale
gebiedsscan opgesteld. Zorgvuldig zijn de mogelijkheden
geanalyseerd om te schuiven met functies en voldoende
ruimte te creëren voor de bouw van het scholencomplex.
Het verschuiven van de locatie voor het scholencomplex
naar de locatie van de voormalige Hoﬂandschool lijkt het
meest kansrijk en logisch.
De komende maanden werkt gemeente Montfoort deze
mogelijke verplaatsing verder uit. Naar verwachting

18 FEBRUARI 2020

Knopenbadkrant

Begin maart verschijnt de zwembadkrant en wordt
huis-aan-huis verspreid als bijlage bij De IJsselbode.
Wanneer u de krant niet hebt ontvangen, kunt u in
Montfoort een exemplaar bij de Rabobank, het Huis van
Montfoort of het zwembad halen.
Het maken van de krant wordt mogelijk gemaakt door de
inkomsten vanuit de advertenties. Het bestuur van het
Knopenbad bedankt alle bedrijven die een advertentie
geplaatst hebben voor hun ﬁnanciële steun.

Voorverkoop woensdag 15 april

De voorverkoop is in het Antoniushof in Montfoort. Mocht
het regenen en de rij is erg lang, dan staat u altijd droog!
De bestelde abonnementen ophalen en uw kinderen
inschrijven voor zwemles kan op woensdag 15 april
volgens het onderstaande tijdsschema:
aanmelden
afhalen
zwemlessen
voorverkoopabonnementen
19.00 - 19.30 uur
aanmelden diploma A
19.30 - 20.00 uur
aanmelden diploma’s B/C/ZV1-2-3
20.00 - 21.30 uur
afhalen voorverkoopabonnementen
Voorverkoopkorting geldt alleen:
bij bestellingen vóór 1 april 2020 én bij
de abonnementen opgehaald bij de voorverkoop
op woensdag 15 april.

+

vervolg op pagina 2
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Save the date: zaterdag 21 maart
Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 21 maart is er weer de Landelijke
Opschoondag. Gemeente Montfoort doet al enige
jaren mee met deze grote voorjaarsopruiming.
Weg met al dat zwerfvuil in onze straten en sloten!
Met elkaar in twee uur tijd zorgen voor een schone
leefomgeving, vele handen maken licht werk.
Doet u ook dit jaar mee?
Op drie plaatsen in gemeente Montfoort starten we de
opruimochtend om 10.00 uur en deze duurt tot 12.00 uur:
• vanaf de parkeerplaats van het Hofplein
• vanaf het Doelenplein
• vanaf de parkeerplaats achter De Vaart in Linschoten
Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.
En uiteraard wacht na afloop een kop koffie/thee.
Aanmelden gewenst!
Dit kan bij z.ambassadeurs@gmail.com
of bellen via 06-19468944
Heeft u zaterdag 21 maart geen tijd en wilt u toch uw
steentje bijdragen. Vraag een prikstok aan en houdt uw
straat op eigen gelegenheid/tijd schoon!

Bevrijdingsvuurestafetteloop 4/5 mei 2020

Wist u dat inmiddels al zo’n veertig
inwoners regelmatig hun straat/wijk
schoonhouden?
Join the club en meldt u aan als
zwerfvuilambassadeur.
Voor alle info kunt u bellen met
06-19468944.

In de nacht van 4 op 5 mei 2020 gaat een groep lopers uit
Linschoten en Montfoort het bevrijdingsvuur ophalen in
Wageningen en dit hardlopend in estafettevorm terugbrengen
naar Linschoten en Montfoort.
Vanwege grote belangstelling heeft het comité besloten om een grotere
bus in te zetten voor vervoer naar Wageningen. Daardoor zijn er wat
extra plaatsen bijgekomen.
Als je mee wilt doen aan deze unieke bevrijdingsloop (als hardloper,
begeleidende fietser, EHBO of andere begeleiding/ondersteuning)
geef je dan uiterlijk voor 27 februari op. Deelnamekosten 15 euro.
Inschrijfformulier op te vragen bij het secretariaat
4 en 5 mei comité Montfoort: hans.elzas@ziggo.nl

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

BOUWEN

Welstand
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 19 februari 2020
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
26 februari 2020 in het stadhuis
van Nieuwegein.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 05-02-2020
Z/20/158366
IJsselkade 36 in Montfoort
Vervangen bestaande dakkapel.
• 12-02-2020
Z/20/158758
Maarschalklaan 71 in Montfoort
Aanbouw/erker voorkant.
Tegen een vergunningsaanvraag
kan geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is

verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verlengen beslistermijn
• 10-02-2020
Z/19/156367
Oeverweg 3 in Montfoort
Wijzigingsvergunning bedrijfspand.
• 10-02-2020
Z/19/156397
Veldzichtlaan 19 te Linschoten
Plaatsen van een dakkapel
(achter).
• 11-02-2020
Z/19/156239
Waardsedijk-Oost 14 in Montfoort
De bouw van een bedrijfspand.
• 12-02-2020
Z/19/156281
Jacob Barneveldstraat 9
in Linschoten
Verbouw van de woning.
Verleende omgevingsvergunning
• 13-02-2020
Z/19/154963
Hoogstraat 36 in Montfoort
Aanlichten van het stadwapen.

• 13-02-2020
Z/20/157631
Mastwijkerdijk 38 A in Montfoort
Wijziging raam en kozijnen in de
voorgevel.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort maken,
gelet op het bepaalde in de
Wet milieubeheer (Wm) en de
Algemene wet bestuursrecht (Awb),
bekend dat zij een melding op basis
van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• Korfbalvereniging Luno
De Beide Vlooswijkenlaan 46
in Linschoten.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een inrichting, te
weten een korfbalvereniging, met
kantine en keuken.
• A. en A. van der Wijngaard VOF
Heeswijk 62 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
wisselen van de diercategorie
(wijzigen Rav-code), het
verminderen van het aantal te
houden dieren, de opslag van
maximaal 380 kg.
gewasbeschermingsmiddelen en
het starten met agrarisch loonwerk
(o.a. onkruidbestrijding).
Voor de activiteiten van de hier
vermelde bedrijven zijn landelijk

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

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen
hebben verleend voor:
Standplaatsvergunningen
• Vishandel A. de Graaf,
Onder de Boomjes in Montfoort,
verzonden 6 februari 2020
Ingebruikname gemeentegrond
• Hoogstraat 53 in Montfoort van
Plaatsen van steiger
van 26 februari t/m 30 april 2020,
verzonden 7 februari 2020

Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
oor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.
Montfoort, 18 februari 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris
M.H. van der Veer
de burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht
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In Memoriam Bernhard Weber
27 maart 1941 - 9 februari 2020

In september 2019 ontving
Bernhard Weber van burgemeester
van Hartskamp op zijn ziekbed de
versierselen die horen bij het
lidmaat- schap in de Orde van
Oranje-Nassau. In juli daarvoor werd
acute leukemie geconstateerd.
Volgens zijn artsen had hij niet lang
meer te gaan. Maar zijn levenslust en
wilskracht (en naar eigen zeggen het
eten van rolmopsen) hielpen hem
zowaar weer op de been. Toch nog
onverwacht heeft Bernhard op
9 februari 2020 het leven los moeten
laten.
Tegen de verwachting in vierde hij,
weliswaar op bescheiden manier,
dat hij in december 2019 vijftig jaar
voor de wet getrouwd was met Thea
Weber-van Doorn. In maart 2020 zou
dat ook voor de kerk het geval zijn.
Dat heeft niet meer zo mogen zijn.

Bernhard was een markante
persoonlijkheid. Van oorsprong een
Utrechte- naar maar al sinds zijn
huwelijk met Thea inwoner van
Montfoort. Bekendheid genoot hij
vanwege zijn vele werk voor de
hockeyclub, zijn werk voor Open
Monumenten Dag en als vrijwilliger bij
de Stichting Oud Montfoort (SOM).
Vanaf het begin van de 21e eeuw was
hij als vrijwilliger verbonden aan de
Oudheidkamer van Montfoort
(later de SOM). Vele jaren heeft hij
zich met hart en ziel ingezet voor het
Montfoortse erfgoed en dit ook
‘bewaakt’. Hij was de expert op het
gebied van oudheden. Volgens Kees
Bazuine van de SOM, zal Bernhard
zeer worden gemist. “Wisten wij iets
niet, dan konden wij altijd bij hem te
rade gaan. Binnen de Stichting Oud
Montfoort was Bernhard de man van
‘de vrolijke woorden en grappen, de

door Siem van der Burg

man met de humor’. Een man ook,
waarop je kon rekenen. Met een
tomeloze energie en veel
enthousiasme. Met, waar nodig,
relativerend vermogen en begrip.
Als collega en als vakman zal hij altijd
in onze herinneringen blijven.
Tijdens het interview naar aanleiding
van hun 50-jarig huwelijk zei Thea
gekscherend; “dat ze niet wist of de
relatie wel wat was geworden als ze
van tevoren had geweten wat voor
vormen de verzamelwoede van
Bernhard aan zou nemen. Maar dat
het toch dusdanig uitgepakt was dat
ze altijd weer blij waren dat ze lekker
samen gezellig thuis waren”.
Bernhard zal gemist en op een mooie
manier herinnerd worden. Niet in de
laatste plaats door de verzamelingen
bij hem thuis en bij de SOM.

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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De carnavalskar van
KBs De Heeswijk is
op tijd klaar!

MONTFOORT

Vorig jaar was de kar een paar dagen
voor de optocht nog niet helemaal af.
Er was ook nog geen trekker met
berijder beschikbaar. Maaike
Schouwenburg en Sonja Slagter
‘showen’ de kar graag voor een foto.
Dit jaar is alles anders.
Dat komt niet in de laatste plaats omdat
er een groep sponsoren bereid was om
financieel te hulp te schieten. Er was nu
wat meer geld voor het versieren van de
kar, voor het maken van ‘goodies’ die
uitgedeeld worden en voor het netjes en
vooral droog stallen van de kar.
Daarnaast was de trekkerrijder, die vorig
jaar op het laatste moment beschikbaar
was, voor dit jaar op tijd gecontracteerd.
Maaike Schouwenburg coördineert, net
als vorig jaar, het carnavalskar-project
voor de kinderen van basisschool
De Heeswijk in Montfoort. In de loods
van Vlooswijk aan de Reinaldaweg
konden ze weer terecht om de kar op te
tuigen. Het bouwteam bestond uit tien
ouders waarvan er vier voor het eerst
meededen. Juf Tamara en juf Mariska
hielpen een handje mee en meester Jan
(directeur) en juf Melanie zijn ook een
avond geweest om te helpen. Het is
overigens niet alleen een mooie kar
geworden door het werk van het

door Siem van der Burg

klusteam, maar het resultaat van het
werk van de hele school. Alle klassen
hebben iets voor de kar of de versiering
op school gedaan. Kleuters hebben
hartjes geschilderd, groep 3 heeft de
woorden op deze hartjes gestempeld,
groep 4 heeft snoepjes geverfd,
groep 5 bavarois-vormen gepimpt,
groep 6 heeft surprise-eieren gemaakt,
en groep 7 alle zuurstokken voor op de
kar. Groep 8 heeft de versiering voor in
de school voor zijn rekening genomen.
Thema van de kar is ‘Hans en Grietje’.
“Maar denk nu niet dat alles om snoep
draait”, zegt Maaike. “In het huidige
tijdsgewricht is dat niet mogelijk.
We hebben een heel mooi alternatief
bedacht. Wij geven tijdens de optocht
geen snoep weg maar tandenborstels
met geïmpregneerde tandpasta.
Helemaal verantwoord!”
Alle kinderen van De Heeswijk die
willen, mogen mee. Dit jaar hebben ze
ruim dertig kinderen die komende
zaterdag meegaan tijdens de optocht in
IJsselstein en zondag tijdens de optocht
in Montfoort. Het carnaval leeft echt op
KBs De Heeswijk. Ze hebben er erg veel
zin in.

Yolan Koster (rechts) werd in december geïnstalleerd als opvolger van Jocko Rensen.

Wethouder Yolan Koster reageert op sluiting Bloesemhof en Vlinderhof:

Wat we formeel kunnen, dat doen we.
Wat we formeel niet kunnen,
proberen we toch!

door Sjoukje Dijkstra

Wethouder Yolan Koster, die Jocko
Rensen eind vorig jaar is opgevolgd,
heeft voor het eerst publiekelijk een
reactie gegeven rondom de sluiting
van Bloesemhof en Vlinderhof.
Zij laat weten: “Marktwerking in de
zorg, en dan vooral als het zorg aan
deze kwetsbare groep mensen betreft,
leidt tot ongewenste en door ons als
lokale overheid moeilijk te
beïnvloeden situaties. De ouder
wordende inwoners van Montfoort en
hun geliefden plukken hier momenteel
de zure vruchten van.”
Dat het de laatste weken sinds de
jaarwisseling stil is gebleven vanuit de
gemeente Montfoort betekent volgens
haar niet dat er niets gebeurt.
“Vanzelfsprekend wordt er momenteel
door ons met verschillende instanties
gesproken over de ontstane situatie.
Daarbij wordt er zowel gekeken naar een
oplossing op de korte termijn, naar
voldoende goede dagbesteding maar ook
naar huisvesting en verzorging op de
lange termijn. Wat de huisvesting op
korte termijn betreft is helaas nog geen

positieve ontwikkeling te melden. Wat de
dagopvang betreft zijn er veelbelovende
ontwikkelingen en dat geldt ook wat
betreft de huisvesting op de lange termijn.
Zoals bekend, kan de dagbesteding vanuit
de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) worden betaald, behalve
als het een onderdeel is van de indicatie
zoals die vanuit de WLZ (Wet Langdurige
Zorg) wordt gefinancierd.”
“Zoals mijn collega Ivo ten Hagen al
eerder aan de raad heeft meegedeeld is
de positie van de gemeente in deze een
lastige. Zowel het exploiteren van
dergelijke woonzorgvoorzieningen
(marktpartijen) als de indicatie (CIZ),
financiering (WLZ) en toewijzing
(zorgaanbieder) behoort niet tot de
bevoegdheid van de gemeente. Ook het
vestigingsbesluit van marktpartijen valt
buiten de bevoegdheid van de gemeente.
Dat laat onverlet dat we ons netwerk en
waar mogelijk het wegwerken van
eventuele belemmeringen optimaal
inzetten. We kunnen ons goed voorstellen
dat dit voor die inwoners die met deze
problematiek worden geconfronteerd als

karig wordt ervaren. Wat we formeel
kunnen, dat doen we. En wat we formeel
niet kunnen proberen we toch!”
Vanuit de actiegroep Behoud
Ouderenzorg Montfoort (B.O.M.) wordt
positief gereageerd op de reactie van de
wethouder. “Wij zijn blij met deze eerste
publieke reactie van onze nieuwe
wethouder”, aldus een woorvoerder van
B.O.M, die laat weten dat B.O.M.-leden
deze week zijn uitgenodigd om met
Koster in gesprek te gaan. “Het gesprek
zal gaan over de schriftelijke antwoorden
die de gemeente nog moet geven op de
vragen die de B.O.M heeft gesteld. Daar
willen we eerst schriftelijk antwoord op
hebben, daarna zullen we als B.O.M
graag ingaan op de uitnodiging.”
De vragen die vanuit B.O.M. zijn gesteld,
maken deel uit van een officiële klacht
tegen de gemeente van 20 januari 2020
met betrekking tot het ambtelijk handelen
rondom de sluiting van de Bloesemhof en
Vlinderhof. Vlinderhof is inmiddels
gesloten en aan het einde van deze
maand zullen de laatste bewoners
verhuizen uit Montfoort.

Gratis workshop
schilderen
In ‘t Kruispunt in Linschoten, waar deze
maand de expositie ‘Expressions for
Justice’ is ingericht, zal kunstenaar
Henriëtte Alexander een workshop
schilderen geven. Henriëtte is de maker
van het werk ‘Rescue’ dat ook in de kerk
hangt. De gratis workshop zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari van
14.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden graag tot uiterlijk woensdag
19 februari a.s. bij Leo de Vos,
leodevos3@gmail.com of 06-11805855.

Knopengein heeft een nieuwe carnavalskinderprins:

Levi Verhoef is Prins van De Howiblo
Het was afgelopen woensdag weer
een drukte van jewelste op het
schoolplein van basisschool
De Howiblo in Montfoort. Net als in
voorgaande jaren, vond er een
feestelijke onthulling plaats van de
prins(es) van de Howiblo. En dit jaar
gaat de eer naar …tromgeroffel…
Levi Verhoef (12) uit groep 8.
De Jeugdraad van 11 van De Howiblo
maakte bekend wie, o wie, dit jaar de
vierde prins of prinses van De Howiblo
zou worden. Om 08.30 uur kwam de
boerenblaaskapel Zwup naar buiten
gevolgd door de Jeugdraad van 11 van
De Howiblo. Onder begeleiding van
Les Boutonniers en Prins André Le chef
du Mission en van Les Femmes des
Coeurs en Prinses Nienke Célèbre le
Festival werden alle raadsleden één voor
één - met dozen op het hoofd - naar het
podium gebracht.
Uiteindelijk werd de prins onthuld:

De Raad van 11.

Prins Levi mag zich dit jaar Prins van
De Howiblo noemen. Hij kreeg de scepter
en de sleutel van De Howiblo en zal het
komende carnaval voorop gaan in het
feestgedruis van De Howiblo. Prins Levi
had een mooie speech voorbereid en
feliciteerde Les Boutonniers met hun
mooie lustrum van 55 jaar. Hij bedankte
de beide carnavalsverenigingen en Zwup
ook voor het komen bij de onthulling op
De Howiblo. Ook maakte hij de
prijswinnaar bekend van de wedstrijd:
“Raad eens wie de vierde Prins of
Prinses Howiblo wordt?”
Anouschka Both van de
carnavalscommissie van de school
vertelt: “Carnaval hoort in het rijtje van
bijzondere feesten op De Howiblo.
Zeker voor de achtste-groepers want die
mogen meedoen aan de loting voor de
Raad van 11. Vervolgens is er dan het
spel wie is de Prins(es) voor de hele
school (afgekeken van het bekende
televisieprogramma ‘Wie is de mol?’).

door Sjoukje Dijkstra

Als de raad bekend is, gaan zij
vergaderen over drie wijze besluiten.
Het is geweldig wat er dan de revue
passeert aan ideeën. Wat uitvoerbaar is,
wordt vastgelegd. Na een week spanning
mag de prins(es) onthullen dat hij/zij
zichzelf de prins(es) van De Howiblo mag
noemen.”
Marie-José Nulkes, locatiedirecteur van
De Howiblo vertelt dat Prins Levi drie
wijze raden ontving van de Raad van 11.
“Deze week zullen die raden opgevolgd
gaan worden op De Howiblo. Zo hebben
we opeenvolgend ‘Have Fun tijdens de
Carnavalsrun’. Daarbij mogen alle
kinderen vrijdag verkleed gymmen in de
sporthal met heel veel carnavalsmuziek.
Verder worden er meer spelletjes gedaan
op school. Maandag mogen alle kinderen
een gezelschapsspel mee naar school
nemen. Die gaan ze spelen met kinderen
uit andere groepen. Ook hebben we
Heel Howiblo bakt. Ofwel, op woensdag
doen we maf. In plaats van fruitdag
houden we taartdag. Elke leerling mag
die dag een stukje taart mee naar school
nemen in plaats van fruit.”
De Raad van 11 zal de komende week
elke ochtend bij de deur staan om de
kinderen een goedemorgen en fijne
schooldag te wensen. 20 februari viert de
hele schoolfeest. Er wordt dan bingo
gespeeld, de kinderen gaan
pannenkoeken eten en ze houden de
‘Montfoort Got Talent’ show. De prins
beslist vervolgens met de raadsleden wie
er van de onderbouw en bovenbouw
wint en doorgaat na de finale in de
Sint Joseph.
Anouschka Both vertelt: “De achtstegroepers kijken enorm uit naar de
optocht in IJsselstein en Montfoort.

Prins Andre Le chef du Mission en Prinses Nienke Célèbre le Festival
met Prins Levi in het midden.
Maandenlang zijn er ouders bezig
geweest een kar op te bouwen in het
thema 55 jaar Boutonniers. Ook heeft de
school een kostuumgroep die de kleding
voor de kinderen en begeleiders maakt.
Door inzet van vele ouders en leerkrachten lukt het ook dit jaar weer om
met een mooie kar deel te nemen aan de
optochten. Het is iets waar we trots op
mogen zijn. Zondagochtend voor de

grote optocht in ons eigen Montfoort
zullen onze prins met raadsleden ook de
kerkdienst bezoeken. Erg mooi om te
zien hoe jong en oud samenkomen.
Het belooft een bijzondere kerkdienst te
worden met thema “Goed, maar niet gek
genoeg”. Op naar een gezellig Carnaval
in ons gemoedelijke Montfoort/
Knopengein.”
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V O E T B A LW E E K E N D
Speelronde 15 was voor de zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek
zeer succesvol. Alle ploegen wisten punten te behalen.
Montfoort S.V.’19 moest op bezoek bij het lager geklasseerde
WNC. Met de wind in de rug kwam WNC al snel op voorsprong.
Twee minuten later was het Denny van Loen die na een solo de
gelijkmaker wist te maken. Het werd tevens de eindstand.
FC Oudewater kreeg het Leidse Lugdunum op bezoek.
De fusieclub kende weinig moeite met de bezoekers en won met
4-0. Haastrecht maakte gehakt van de tot dan toe ongeslagen
koploper Floreant. Op Wilgenoord droop de lijstaanvoerder met
een 4-1 nederlaag af. Linschoten speelde een uitwedstrijd tegen
het hoger geklasseerde Kamerik. Een Linschotens doelpunt van
Joey van Kouwen in de tweede helft bracht de drie punten naar
Linschoten. WDS ontving het Goudse GSV. De ploegen hielden
elkaar in evenwicht en eindigden met een 2-2 gelijkspel. SPV’81
en Moerkapelle scoorden dezelfde einduitslag. In Polsbroek werd
het een 2-2 gelijkspel.
Zaterdag 22 februari
Rohda ‘76 - Linschoten			

14.30

BEKERWEDSTRIJD

Woensdag 26 februari
DWOW - Montfoort S.V. ‘19		

20.00

WNC - Montfoort S.V.’19 1-1
Op het winderig complex langs de snelweg van WNC te Waardenburg
moest er, om mee te blijven doen voor de periodetitel, gewonnen worden.
Voor de totaalstand op de ranglijst mocht er zeker niet verloren worden
zodat WNC minimaal op 5 punten achterstand zou blijven. WNC begon
furieus en schoot binnen dertig seconden op de paal. Met de wind in de
rug probeerden de geel- zwarten met lange ballen de opening te vinden.
Dit lukte in de 16e minuut toen plots de 1-0 in de touwen lag. Denny van Loen had twee
minuten later een fantastische actie in huis en kon in zijn eentje de gehele verdediging zoek
spelen en de bal met zeer veel gevoel achter de doelman werken. Met 1-1 stand gingen de
partijen de rust in, waarmee Montfoort tevreden mocht zijn.
Montfoort SV’19 speelde in de tweede helft met de wind in de rug, wat een voordeel zou
moeten zijn. WNC was echter het eerste gedeelte het meest in balbezit, maar er werden
vrijwel geen kansen gecreëerd. Op het slechte hobbelige veld en met de harde wind bleek
goed voetbal bijna niet mogelijk te zijn. Er moest dus voor elke meter geknokt blijven
worden. Montfoort kreeg toch steeds vaker de bal en kwam regelmatig voor de goal van
WNC te spelen. Dit leverde enkele vrije trappen op rond de zestien meter, maar er werd uit
deze dode speelmomenten niet gescoord. De 1-1 bleef dan ook op het scorebord staan wat
uiteindelijk een terechte puntendeling was. Montfoort SV’19 is hiermee uitgeschakeld voor
de tweede periodetitel. Zaterdag 7 maart wordt de competitiewedstrijd tegen de nummer
twee, LRC, gespeeld.
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Haastrecht declasseert Floreant
Haastrecht - Floreant 4-1

Al binnen twintig minuten stond
Haastrecht met 3-0 voor tegen het
zeer zwak spelende Floreant.
Met de stevige wind in de rug
speelden de elf van Macro Versloot
de verdediging van de bezoekers
volledig zoek en scoorden Schröder,
De Bruijn en Wolff de drie vroege
treffers. Doelman Stauthamer
maakte een onnodige overtreding
met een strafschop als gevolg, die
door Van Herk werd binnengeschoten, 3-1. Na de theepauze
‘breide’ het team van coach Pikaar er
lustig op los, maar Haastrecht
verdedigde uitstekend en Floreant
kwam geen steek verder. Het moest
zelfs nog een doelpunt incasseren
van verdediger De Bruyn, die de 4-1
in eigen doel kopte.
De stevige wind zou een bepalende
factor worden in deze kraker tussen de
nummer 1 uit Boskoop en de thuisploeg
Haastrecht dat vierde stond. Floreant
had nog geen wedstrijd verloren en
stond met vijf punten verschil op de
nummers 2 en 3, fier bovenaan op de
ranglijst. Mede ook door het wisselvallige
en twijfelachtige optreden van
scheidrechter, dhr. Van Seters, werd het
een rommelige en zeer onrustige
wedstrijd, waarbij vele minuten voor
blessurebehandelingen werden bijgeteld.
De meest onfortuinlijke speler was
Tijmen Raateland die vlak voor rust
uitviel en met een arm uit de kom naar
het ziekenhuis werd gebracht.

Drie vroege treffers

Floreant koos bij de toss om eerst
tegenwind te spelen met als doel om in
het tweede bedrijf met de wind mee het
klusje te gaan klaren. Dat liep even
anders dan gedacht. Het was juist
Haastrecht dat zeer fel in de aanval ging
en profiteerde van de weersomstandigheden. De verdediging van de bezoekers
was al snel volledig van slag waarbij in de
5e minuut Tijmen Raateland, alleen voor
de keeper, al de openingstreffer had
kunnen scoren. Even later grabbelde
doelman Smeenk naar de bal na de
indraaiende voorzet van Raateland en
kon Rogier Schröder in de 9e minuut de
openingstreffer binnen knikken, 1-0.
Bij de goed genomen corner van captain
Bakker zat iedereen mis en kon Danny
de Bruijn bij de tweede paal de 2-0 in het
net jagen. In de 19e minuut weer een
gevaarlijk indraaiende bal waarbij de
defensie van Floreant niet ingreep en
Jason Wolff schitterend kon binnen
koppen, 3-0. Niet veel later moest
keeper Smeenk met een zweepslag het
veld verlaten en werd hij gewisseld.

Mark Stauthamer

Tien minuten voor rust kreeg doelman
Stauthamer het op zijn heupen en maakt
een onnodige en domme overtreding
door uit zijn doel te gaan en binnen rand
16 meter een aanvaller van Floreant
onderuit te halen. De strafschop werd
benut door Bart van Herk en hij maakte
de aansluitingstreffer, 3-1. De onfortuinlijke Stauthamer ging begin tweede helft

door Joop Kurver

wederom, maar nu wel ongelukkig in de
fout door de bal voor de tweede keer op
te pakken. Arbiter Van Seters floot en
legde de bal buiten het strafschopgebied
neer voor de vrijetrap. De reacties van
beide ploegen waren ongekend fel en
daarbij gingen enkele spelers te ver.
Het is onduidelijk wat er precies
gebeurde en werd gezegd, maar de
onpartijdige stuurde Stauthamer met
rood van het veld en liep daarna zelf
richting kleedkamers en staakte het
duel. Na tien minuten afkoeling besloot
Van Seters het spel te hervatten.

De Bruijn en Wolff

Floreant probeerde van alles om langszij
te komen. De ploeg combineerde en
combineerde, maar het ontbrak aan
creativiteit en werd eigenlijk niet meer
gevaarlijk. Danny de Bruijn en Jason
Wolff speelden een ijzersterke wedstrijd
en keerden met heel veel passie en inzet
elk gevaar. In de slotfase ging Robert
Dongelmans er op links vandoor en gaf
de bal voor aan Bakker, waarbij
verdediger De Bruyn de bal in eigen
doel kopte en de eindstand op 4-1
bracht. Het team vierde een klein
feestje. Prima prestatie!

Weer doelpuntrijke slotfase
FC Oudewater (Aqua Veteris) Lugdunum (Leiden) 4-0

Doelpunten scoren in respectievelijk
de 84e, de 89e en de 92e minuut is
een niet gebruikelijke wijze om de
volle winst binnen te halen.
Schijnbaar was het de spelers van de
thuisploeg goed bevallen in de laatste
uitwedstrijd tegen VVSB waar in de
slotseconden een gelijkspel werd
binnengesleept.
Voor de aanhangers van de Oudewaterse
formatie had het wel wat eerder
gemogen en zij zagen dan ook met lede
ogen aan dat de Leidenaren niet de
definitieve klap werd toegebracht.
Oude voetbalwetten immers leren dat
iedere tegenstander uiteindelijk toch wel
een doelrijpe kans weet te produceren.
Al is het in de slotseconden. Er viel dan
ook een last van de schouders van de
ruim 100 aanhangers die zich langs het
veld hadden genesteld toen in de 84e
minuut de 2-0 op het bord werd gezet.

Buitenspel?

Over de wijze waarop, was nogal wat te
bespreken. De Leidenaren geloofden
overduidelijk in een buitenspelsituatie,
maar vingen bot bij de prima leidende
scheidsrechter Durgunsu.
De Oudewaternaren verbaasden zich
over de ingewikkelde wijze waarop het
duo Rietveld / Van Sprundel doelman
Van Wanrooij het nakijken gaf.
Gekozen werd voor een dubbele
een-twee met een hoge risicofactor.
De even voordien ingevallen Sven
Rietveld stond garant voor het laatste
tikje; 2-0. De van de kook geraakte
Leidenaren moesten in de slotminuten
nog twee doelpunten incasseren.
Eerst benutte Wouter van Sprundel een
mogelijkheid op aangeven van Bart
Griffioen en nadien wist Sven Rietveld

door Gerard van Hooff

op voorzet van Menno Venhof zijn
tweede in te koppen en daarmee
Oudewaters vierde doelpunt op het
scorebord te krijgen.

Wind mee

Met de wind in de rug wist Oudewater in
de eerste helft gemakkelijk een
veldoverwicht te creëren. Djardo Boele
joeg de bal na 11 minuten keihard
voorlangs en na een ruim kwartier
opende de gastheren de score.
Ook hierbij speelde de arbiter een
positieve rol door een overtreding op
Menno Venhof in het kader van de
voordeelregel te laten passeren, waarna
Ivo Anbergen met een droge inzet in de
rechterbenedenhoek doelman
Van Wanrooij kansloos liet; 1-0.
Bart Griffioen was in deze fase van de
strijd een gemakkelijk te bereiken pion
die zelf het veld breed hield en te maken
had met een opponent die aan strikte
mandekking het land scheen te hebben.
De scheidsrechter hield het in deze fase
kort, toonde zich bereid de matige
spelregelkennis van de acteurs bij te
spijkeren en had hoorbaar gekozen
voor een venijnig fluitje.

Stagnatie in scoren

Aan het uitbouwen van de snelle
voorsprong kwamen de FCO’ers
ondanks tal van mogelijkheden niet toe.
Bart Griffioen schoot in het zijnet,
Wouter van Sprundel schoot een vrije

Rogier Schröder in gevecht met Bruce Tol. Hij scoorde als eerst en speelde een puike wedstrijd.
trap naast en Laurens de Vor maaide
over een met het hoofd aangeleverde
pass van Griffioen heen. Qua loopvermogen, technische vaardigheid en
duelkracht werden de Lugdunummers
afgetroefd en verdedigend gaf
Oudewater totaal niets weg. Doelman
Thimo van der Mueren behoefde
nauwelijks op te treden. Dat werd echter
ook zijn evenknie Van Wanrooij
bespaard, want de thuisploeg wist het
windvoordeel ook niet verder te
benutten en ging derhalve met een
schamele 1-0 voorsprong de rust in.

Drie maal geel

Een ‘vuurpijl’ die in het Oudewaterse
strafschopgebied neerdaalde en door
Mike Aalders niet verwerkt kon worden,
vormde aanvankelijk het enige Leidse
wapenfeit in de aanvang van de tweede
helft. Alle goede bedoelingen ten spijt
konden de gasten totaal geen vuist
maken. Kansen waren er achtereenvolgens weer voor Van Sprundel en Ivo
Anbergen, terwijl de bezoekers er fysiek
een schepje op deden en de eerste gele
kaart binnen hengelden. Die was voor
Thijs de Jong na een charge op
Griffioen. Zijn maten Abdil El Baroudi
en Mohamed Mouchih volgden al snel
zijn voorbeeld.

Geen breedte in spel

Bij de thuisclub bleef een gebrek aan
accuratesse en doelgericht acteren het
grote probleem. De Oudewaternaren
verzuimden het spel breed te houden en
daarmee de tegenstander die conditioneel
geen sterke indruk maakte over de grens
te duwen. Nadat Bart Griffioen na 72
minuten spelen op aangeven van
Venhof niet verder kwam dan een
hoekschop, besloot coach Akkermans
Sven Rietveld in het veld te brengen
voor De Vor. Nadat die in de 79e
minuut, na een pass van de naar de
achterlijn opgestoomde Van der Neut,
aan een doelpunt ‘ geroken’ had, sloeg
hij in de 84e echt toe. Als vermeld na
een ingewikkelde afronding.
De invalbeurt van de warmlopende
Henk de Cler (Lugdunum) werd erdoor
afgebroken. Er viel voor de ploeg uit
Leiden niets meer te halen: 4-0

WDS - GSV 2-2
WDS slaagde er niet in revanche te nemen voor de met duidelijke cijfers
verloren uitwedstrijd in Gouda. De ploeg van Willem Lok begon sterk aan de
wedstrijd en maakte goed gebruik van de vleugels om tot kansen te komen.
Dat leverde al na 10 minuten resultaat op toen Elwin van de Stigchel na een
steekbal van Mhamdi de bal diagonaal inschoot.; 1-0. WDS bleef aandringen
en toen Mike van der Steen de achterlijn haalde en Van der Stigchel bediende
leek de tweede treffer een feit. Een te hulp geschoten laatste verdediger voorkwam echter
erger voor de Goudse goalie. Ook GSV liet zich gelden, maar de uitgestoken arm van
Dylan Griffioen en goed opstellen van Mark Koorevaar voorkwamen een gelijke ruststand.
In de tweede helft gingen de Driebruggenaren op zoek naar een tweede doelpunt.
Mike van der Steen was daar dicht bij nadat hij door Ivo Lemkes voor de doelman was gezet
en een vrije trap van Mark Koorvaar smoorde in de Goudse muur. Het vervolg daarop was
doeltreffend, want Youher Mhamdi gaf de terugstuitende bal door aan Van der Stigchel en
die bediende de net ingevallen William Tichem; 2-0 bij diens eerste balcontact. De zaak leek
daarmee beklonken, maar -niet voor de eerste keer- WDS gaf de boel uiteindelijk toch nog
uit handen. In de 84e minuut maakte doelman Griffioen een foutieve inschatting en kon
Akoub eenvoudig binnen schieten (2-1). Daarna viel in de slotminuut alsnog de gelijkmaker
van middenvelder Azzai; 2-2.

SPV ‘81 - Moerkapelle 2-2
SPV ‘81 begon enthousiast en Moerkapelle moest direct al terug in de
verdediging. Sander Koolwijk, Ivo Sluis en Twan Korevaar verzuimden echter
de trekker over te halen. Pas na een klein kwartier wist Moerkapelle
aanvallend iets neer te zetten, maar SPV hield het meeste zicht op de
openingstreffer en raakte eenmaal de onderkant van de lat bij een vrije trap
van Aris van der Vlist. Moerkapelle was nu echt gewaarschuwd. De scheidsrechter van dienst liet veel toe. Dit tot ontsteltenis van de bezoekers.
Die klaagden terecht niet toen de bal in de 35e minuut op de stip terecht kwam na een
overtreding op Van der Salm. Laurens Sluiter maakte dankbaar gebruik van dit (buiten)
kansje en scoorde de openingstreffer van de middag; 0-1. Moerkapelle speelde het kwartier
er na tot aan de rust wellicht het beste kwartier van de middag. Er kwam iets meer rust in
het spel, maar SPV bleef ook aandringen.
De tweede helft begon voor Moerkapelle minder goed. De arbiter zag de botsing tussen
doelman Sloof en verdediger Van Nieuwkoop niet als het gevolg van een actie van
Sander Koolwijk. Ivo Sluijs wist de bal binnen te schieten. De 1-1 was hiermee een feit (47e
min). SPV speelde in de richting van de kantine. Met veel overgave en inzet. Dit tot ergernis
van de bezoekers. In de 70e minuut kwamen de groenen op voorsprong doorinvaller Stijn
Achterberg; 2-1. Vier minuten later was de stand weer gelijk door toedoen van Daniel van
der Hoven die de bal van 20 meter in de kruising joeg; 2-2. SPV was en bleef de meest
aanvallende ploeg, maar gedoelpunt werd er niet meer.

Kamerik - Linschoten 0-1
Linschoten trof in Kamerik een tegenstander die niet bepaald blaakte van
het zelfvertrouwen. Daartoe gaven de recente uitslagen geen reden.
De Linschotenaren hadden de verrassende winstpartij tegen Woerden nog
in gedachten en hadden daar moed uit geput. Niettemin werd het een
slordige partij voetbal. Kamerik kreeg wel enige scoringsmogelijkheden
maar wist geen bres te slaan in de roodwitte defensie, omdat zowel
Van de Berg en Van der Meer de benodigde scherpte ontbeerden. Voor de rest was het voor
de Kamerikse aanhang een ‘pijn-aan-je-ogen-wedstrijd’. Een Linschotens doelpunt van Joey
van Kouwen in de tweede helft bracht de drie punten naar Linschoten.
Linschoten speelt het carnavalsweekend uit bij Rohda’76 een inhaalwedstrijd en kan zich bij
een positief resultaat naast Kamerik spelen.
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Judoka’s ‘Opvoeden in Beweging’
op Kattenkop-Meiden-Judotoernooi

Zilver voor Merel van
Rossum en Sjors Hendriks

Op zondag 16 februari namen zes
judoka’s van Richard Proost Sport
deel aan het 13e Wijks Open in Wijk
bij Duurstede.
In de eerste ronde was het de beurt aan
Merel van Rossum (meisjes -12 jaar).
Merel verloor haar eerste poulewedstrijd
maar won daarna sterk de volgende
partijen. Hierdoor werd zij knap tweede.
In de derde ronde werd er geen prijs
behaald door Valerius van der Haven, die
echter wel sterk judo liet zien. In de

Verlies voor
De Vaart

Zonder de inbreng van Theo van Diepen
was Shot 4 net iets te sterk voor de tafeltennissers uit Linschoten. De spannende
wedstrijd verloor De Vaart uiteindelijk
met 6-4. Wim van Kesteren begon met
een snelle winst in drie games. Richard
Aantjes en Edwin de Waard verloren hun
enkelspel, maar wonnen wel hun dubbel
met 4-11, 11-7, 8-11, 11-5, 11-9.
Na verlies van Wim van Kesteren en

vierde ronde kwamen er vier judoka’s op
de tatami, drie jongens (-15) en één
meisje (-15).
Sjors Hendriks stond scherp op de mat.
Sjors won, verloor en won daarna weer
met twee keer ippon. Ook voor Sjors
een verdiende tweede plaats.
Voor Marvin de Goederen, Boris
Hendriks en Ivar van Blijderveen was het
zwaar, er werden deze keer geen
podiumplaatsen behaald.

TAFELTENNIS
De Waard speelde Aantjes een
uitstekende tweede wedstrijd en troefde
De Waard de sterkste tegenstander af
met 7-11, 11-9, 12-10 en 11-9. Van de
twee laatste partijen had De Vaart meer
verwacht, maar Van Kesteren verloor in
vier games en Aantjes gaf met 12-10 in
de vijfde game de laatste partij uit
handen. De Vaart heeft nu 14 punten uit
3 wedstrijden in de 3e klasse F.
Vrijdag speelt De Vaart weer thuis tegen
HTTC 4.

Ieder jaar wordt er in de regio
Krimpenerwaard een groot judotoernooi speciaal en alleen voor
meisjes georganiseerd. Deze wordt
het Kattenkop-Toernooi genoemd.

Dit jaar vond het toernooi plaats op
15 februari in Nieuwerkerk a/d IJssel.
Recreatieve en wedstrijd-judoka’s,
ieder op eigen niveau ingedeeld, stonden
naast elkaar in de sportzaal.
In deze unieke ervaring deden drie

sportieve judoka’s van ‘Opvoeden in
Beweging’ mee. Jasmijn Smolenaars
(5 jaar), Dayana Trouborst (10 jaar) en
Lourinda Hoeflake (12 jaar) behaalden
alle drie de tweede plaats, goed voor een
prachtige kattenstaart.

Inschrijving voor bezoekers
‘Kom binnen bij bedrijven’ geopend
Vandaag is de inschrijving
geopend voor bezoekers aan
‘Kom binnen bij bedrijven’.
Werkzoekenden en mensen op zoek
naar een stageplaats, leerwerkplek
en werk-ervaringsplaats kunnen zich
inschrijven voor bedrijfsbezoeken
naar keuze in acht gemeenten
in de regio.
Ook inwoners die vrijwilligerswerk
zoeken of eens binnen willen kijken
bij bedrijven in de regio, kunnen zich
inschrijven. Van maandag 23 tot en
met zaterdag 28 maart zetten allerlei
bedrijven en organisaties in de regio
hun deuren wagenwijd open.
Deelname is gratis.
Inschrijven kan vanaf vandaag via
www.kombinnenbijbedrijven.nl
Iedereen die wil weten hoe het eraan
toegaat bij een bedrijf waar hij/zij altijd
al nieuwsgierig naar was, schrijft zich in
op www.kombinnenbijbedrijven.nl.
Bedrijven die meedoen, hebben een of
meerdere momenten in de week van
23 tot en met 28 maart bepaald
waarop zij ‘open huis’ houden en
bezoekers kunnen ontvangen.
Zij verzorgen een presentatie,
rondleiding, workshop of een
persoonlijke kennismaking. Bezoekers
die zich inschrijven bij bedrijven naar
hun keuze, kunnen zo een kijkje nemen
in de keuken. Ook als er geen vacatures
zijn, maken bedrijven graag kennis met
geïnteresseerde bezoekers.

Bezoekers kunnen zich oriënteren en
bedrijven maken vrijblijvend kennis met
geïnteresseerden. Een belangrijke eerste
kennismaking met kansen op een
vervolggesprek over (vrijwilligers)werk,
stageplaats of praktijkopdracht.

wordt zo gelegenheid geboden ook
bedrijven in andere gemeenten te
bezoeken.
De verscheidenheid van te bezoeken
bedrijven en organisaties is groot.

Regionale
arbeidsmarkt

Meerdere
gemeenten in de
regio organiseren
tegelijkertijd
‘Kom binnen bij
bedrijven’ in de
week van 23 tot
en met 28 maart.
Dit betreft naast
de gemeente
Krimpenerwaard,
de gemeenten
Gouda,
Molenlanden,
Papendrecht,
Sliedrecht,
Vijfheerenlanden,
Waddinxveen en
Zuidplas.
Werkzoekenden

Laagdrempelig kennismaken

Uniek aan ‘Kom binnen bij bedrijven’
is dat bezoekers (van scholieren tot
potentiële werknemers en stagiairs)
makkelijk en laagdrempelig kennismaken met werkgevers en organisaties.

VACATURES
DOOR DE GROEI VAN ONS BEDRIJF, HEBBEN WIJ DE VOLGENDE VACATURES:
De Heer land en water creëert leefomgevingen voor mensen door aanleg, beheer en
onderhoud, met aandacht voor dieren, planten en bomen. Daarmee draagt De Heer land
en water bij aan prettige, veilige en duurzame openbare buitenruimtes met oog voor
veiligheid, milieu en ecologie.

WIJ VERWACHTEN
- Inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel
- Kennis cq. ervaring is een pré
- Flexibele instelling
- Rijbewijs B (BE)

WIJ BIEDEN
- Uitdagende functies met groeimogelijkheden
- Informele werksfeer in een open organisatie
- Ruimte voor opleidingen
- Goed salaris en dito arbeidsvoorwaarden

SOLLICITEREN OF INFO VOORAF?
Stuur je sollicitatie met CV naar personeel@deheerlandenwater.nl
Wil je meer weten over één van deze functies?
Neem dan contact op met Ad de Heer op 06-22444720.

LEERPLEKKEN
Wij hebben ook weer leerplekken BBL voor de opleiding Groen, Grond en Infra
(vakbekwaam medewerker, gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 2 en 3.
Interesse, wij horen het graag.

Zoek je nieuwe kansen en herken jij je in het profiel? Dan is één van deze vacatures
misschien wel iets voor jou.

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
KRAANMACHINIST
(7-TONNER EN 16-TONNER)

TRACTORCHAUFFEURS
MAAI-VEEGBOOTMACHINIST
MACHINIST GAZONMAAIER
(MET ZELFRIJDENDE KOOI- OF CIRKELMAAIER)

CHAUFFEURS ELECTRISCHE VOERTUIGEN
MEDEWERKERS GROENVOORZIENING
(BOSMAAIER, SCHOFFELEN, ONKRUIDBESTRIJDING, SNOEIEN, ETC.)

MACHINIST HEETWATER MACHINE
MONTEUR
WERKVOORBEREIDER

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL

CALCULATOR
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Warmtetechniek

Vermeij

De Smaragd 17, 2872 ZT Schoonhoven
0348-552477
info@jvlinstallaties.nl
www.jvlinstallaties.nl

Waterinstallatie
Gasinstallatie
Duurzame energie

WIJ
Francken & Vermeij BV is een installatiebedrijf in het groene hart.
Onze werkzaamheden lopen uiteen van het plaatsen of vervangen van een CV ketel,
het uitvoeren van onderhoud bij particulier of bedrijf,
tot het plaatsen van complete CV installaties en luchttechniek voor woningbouw,
bedrijfshallen of kantoorpanden.
Duurzaamheid en de nieuwste technieken staan hierbij hoog in het vaandel.
Ons doel is het leveren van maatwerk en kwaliteit.
Kenmerkend binnen ons bedrijf is de klantgerichte daadkrachtige mentaliteit.
Ter versterking van ons team zoeken wij:

C.V. Installaties • Gas • Water • Sanitair • Loodgieterswerkzaamheden
Wij zijn per direct op zoek naar een

CV-MONTEUR
Wat heb je nodig:
- Een afgeronde mbo-opleiding
installatietechniek.
- Enkele jaren werkervaring.
- Rijbewijs B.
- VCA.
- Een oplossingsgerichte
en positieve houding.

SERVICEMONTEURS M/V
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van serviceen onderhoudswerkzaamheden aan verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties.
Storingsdienst draai je bij toerbeurt.

JIJ
Voor deze functie vragen wij het volgende van jou:
ervaring en zelfstandig kunnen werken;
opleiding MBO nivo;
ervaring met elektrische schakelingen;
kennis van warmtepompen is een pre;
teamspeler met goede contactuele eigenschappen;
bereidheid tot bijscholing.

WIJ & JIJ
Samen staan wij voor vakkundigheid en veelzijdigheid.
Wij bieden een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving
met volop doorgroeimogelijkheden en een goed salaris.
Denk jij in ons team te passen?
Stuur dan je reactie met curriculum vitae naar:
Francken & Vermeij BV
t.a.v. Paul Leliveld
Populierenweg 12
3421 TX OUDEWATER
T: 0348-562431
@: paul@franckenvermeij.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Heb je interesse?
Bel ons: H.M. Janmaat, 06-53663126
Kantoor: 0348-552477

Wij bieden
- Een aantrekkelijk salaris.
- Auto van de zaak.
- Een kleine organisatie waar
een gezellige werksfeer is
en een goede samenwerking.

HANDJEHELPEN

WAAR MENSEN ZICH INZETTEN VOOR ELKAAR
Handjehelpen biedt hulp aan kinderen en volwassenen
met een chronische ziekte, beperking of gedrag dat om
extra zorg vraagt. We steunen ook hun mantelzorgers.
Hulp nodig?
Kun jij wel een maatje gebruiken? Voor onze hulp is
geen indicatie nodig. Alles draait om de juiste match.
Help je mee?
Je kunt je inzetten voor uiteenlopende hulpvragen.
Denk aan hulp bij opvoeding, gast- en logeergezinnen
en mantelzorgmaatjes. Je kunt je uren flexibel indelen.
Contact Tamara van Krieken:
tvkrieken@handjehelpen.nl of 06 - 10 14 26 35

WWW.HANDJEHELPEN.NL | 030-263 29 50

Gezocht ...
Voor het aankomende seizoen
(eind april tot medio september 2020)

zijn de medewerkers van
‘het Knopenbad’ in Montfoort
op zoek naar collega’s

• Schoonmaakmedewerker(s)
Wij zoeken een enthousiaste, ﬂexibele en betrouwbare collega
voor het schoonmaken van de zwembadaccommodatie.
Een duobaan behoort tot de mogelijkheden.
De werkzaamheden vinden plaats buiten de openingstijden.

• Kassamedewerker(s)
Tevens zoeken wij één (of meerdere) vlotte, enthousiaste,
leuke en gezellige collega(‘s) voor het komende seizoen voor de
onderstaande dagen/tijden.
Bij mooi weer kunnen er eventueel extra uren worden gemaakt.
woensdag
13.30 -19.30 uur (elke week)
vrijdag
13.30 - 17.30 uur (elke week)
zaterdag
12.00 - 17.30 uur *
zondag
13.30 - 17.30 uur *
* Eén keer per twee weken weekenddienst.
Salaris in overeenstemming met de cao recreatie en afhankelijk
van leeftijd en ervaring.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of een keertje
rondkijken, dan kan je contact opnemen met René Peters,
beheerder, tel. 0348-471577 of info@knopenbad.nl

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?
Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.
Wij bieden je een:
• Afwisselende werkomgeving
• Salaris overeenkomstig met
opleiding en ervaring
• Studiemogelijkheden (BBL)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Neem contact op met Guus Knotters, 0348-561031
of stuur een email met je gegevens naar: guus@knotters.nl

■
■
■
■

Elektrotechniek
Mechanische ventilatie
Brand- en inbraakbeveiliging
Datanetwerken

Wilgenweg 3a - 3421 TV Oudewater ■ 0348-561031
info@knotters.nl ■ www.knotters.nl
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In deze rubriek
leest u alles over de
laatste ontwikkelingen
in uw ziekenhuis.

GOUDA I BODEGRAVEN I SCHOONHOVEN I ZUIDPLAS

SAMENWERKEN VOOR DE BESTE ZORG
BIJ KANKER
Zorg bij kanker wordt steeds specialistischer en
complexer. Om onze patiënten de beste zorg bij
kanker te bieden, werkt het GHZ intensief samen
in het Regionaal Oncologienetwerk West.
Hierin hebben wij samen met het LUMC en een
aantal andere ziekenhuizen in Zuid-Holland de
handen ineen geslagen om de best mogelijke
zorg op het gebied van kanker te bieden.
Dit doen wij o.a. door het delen van kennis en inzichten, het maken van gezamenlijke
protocollen, het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en het gezamenlijk
bespreken van uitkomstmaten. Voor patiënten betekent de samenwerking dat zij een
optimale behandeling dicht bij huis krijgen, waarbij het niet uitmaakt in welk ziekenhuis ze liggen.
Meer informatie: www.ro-west.nl.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Op onze website werkenbijghz.nl vind je onze vacatures. Staat daar op dit moment
niet de baan tussen die bij jou past maar wil je wel graag aan de slag in ons
ziekenhuis?
Meld je dan aan voor onze jobalert! Hiermee ontvang je direct onze nieuwste vacatures, afgestemd op jouw zoekcriteria, in je inbox. Dus mis geen vacature en schrijf je
in via: werkenbijghz.nl/jobalert.

GHZ BEVALT GOED
In ons ziekenhuis hebben we geen aparte verloskamers, kraamafdeling en
neonatologie met couveuses maar huiselijke GezinSuites.
In deze Suites bieden we, indien nodig, zorg aan zowel
de vrouw als het kind. Zelfs als het kind in
de couveuse moet, worden moeder en kind niet
gescheiden.
In 2019 zijn maar liefst 2171 kinderen geboren in het
GHZ, dat is een record. Hiervan zijn 504 vrouwen poliklinisch bevallen met de eigen verloskundige en 1617

BEVALLEN IN HET GHZ?
Ben je zwanger en wil je ook graag bevallen in
het GHZ?
Kijk dan voor onze informatiedagen op
www.ghz.nl/bevallen.

Locatie Gouda

Locatie Bodegraven

Tel: (0182) 50 50 50

Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

bij de gynaecoloog. We zijn er trots op dat ons topteam van de GezinSuites het afgelopen jaar zoveel
geboortes heeft kunnen begeleiden in het GHZ!

GHZ REGIOBUS STOPT PER
1 MAART 2020
Sinds een aantal jaar bieden wij patiënten de
mogelijkheid om gratis van en naar het ziekenhuis te
rijden met de GHZ Regiobus.

Uit onderzoek blijkt echter dat slechts een klein aantal
patiënten gebruik maakt van deze service. Daarnaast
worden de kosten voor de busdienst steeds hoger.
We zullen daarom per 1 maart 2020 met de GHZ
Regiobus stoppen. We begrijpen dat dit een vervelend
bericht is. Service zal echter altijd hoog in het vaandel
blijven staan bij het GHZ. We willen het beschikbare
budget van de GHZ Regiobus dan ook efficiënter
inzetten bij andere initiatieven voor onze patiënten en
bezoekers.

Altijd op de hoogte blijven?
Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis

