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Zwembad open en paaseieren zoeken
Aanstaande zaterdag gaat 
Ons Statenbad weer open! 
Op die zaterdag voor Pasen kunnen 
kinderen tot en met 10 jaar ook 
paaseieren zoeken op het terrein van 
het zwembad, op het veld én in een 
schuimbad. Het paaseieren zoeken 
wordt mogelijk gemaakt door de 
NOVO.
Vanaf 10.00 uur is het zwembad 
weer open, startklaar voor - hopelijk - 
een mooie zomer. Op het grote 
grasveld worden eieren verstopt voor 
de allerkleinsten. De oudere kinderen 
mogen zoeken naar eieren in een heus 
schuimbad! Als dat geen feest wordt?!
Geluksvogels vinden een lootje in hun ei. 
Dit lootje kunnen ze op de Markt 
inleveren voor een prijs. 
Alle deelnemers krijgen in ieder geval 
een verrassingsbon, die ze ook op de 
Markt mogen verzilveren.
Het paaseieren zoeken duurt tot 12.15 
uur. De lootjes en bonnen kunnen tot 
14.00 uur worden ingeleverd.

Geslaagde Lentemarkt, 
ondanks sneeuw en hagel
Dat het afgelopen zaterdag zou gaan 
sneeuwen tijdens de Lentemarkt, 
dat had niemand verwacht. 
In de Antoniushof schuilen wat 
mensen voor een onverwachte bui. 
"Tachtig procent kans op regen", zei 
mijn man. "Ik geloofde er niks van 
met die blauwe lucht", lacht een 
mevrouw. "Had hij toch gelijk."
Het springkussen ziet er na de bui 
verlaten uit. Nog kort voor de bui zat het 
kussen vol. Een meisje met geschminkt 
gezicht, gaat even zitten op het terras 
van The Old Bakery. "Daar zaten ze net 
nog te schminken", wijst de moeder. 
"Nu niet meer. Denk dat ze het koud 
kregen."
Bij de kraam van SWOM kunnen 
mensen stukjes stroopwafel proeven en 
worden lekkere wafels gemaakt. "Eigen 
receptuur", zo laten de dames weten. 

Sponsorloop tijdens Koningsspelen 
in Haastrecht

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Ellen van Leeuwen

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

Esdoornstraat 2a-b Driebruggen  0348-502223

Gespecialiseerd in
haarwerken, haarstukken

en verzorgingsproducten!

www.karinshaarboutique.nl

Erkend
haarwerkspecialist

Verzorgt desgewenst

uw declaratie bij

zorgverzekeringen

Oranjeverenigingen opgelet!
In De IJsselbode van woensdag 24 april 
verschijnt er een speciale Oranjebijlage

Stuur jullie programma vóór donderdag 18 april 
vóór 12.00 uur naar redactie@ijsselbode.nl

en wij zorgen ervoor dat dit geplaatst wordt.

VOLGENDE WEEK

In verband met de Paasdagen verschijnt
De IJsselbode niet op dinsdag 23 april maar op

WOENSDAG 24 APRIL A.S.

DE IJSSELBODE OP WOENSDAG!

Tijdens de landelijke Koningsspelen hebben de drie Haastrechtse scholen een 
sponsorloop gehouden. In oranje kleding kwamen de kinderen naar sporthal 
Concordia om hun parcours af te leggen. In 15 minuten tijd moesten ze een 
uitdagend parcours zo vaak mogelijk volbrengen voor een goed doel.

ze een uitleg van het parcours en 
vervolgens klonk het startsein voor de 
sponsorloop. Het geheel werd tot 
vreugde van alle kinderen begeleid door 
een beer. Al lopend, wat dansend 
en met zijn high fi ve was hij een 
geziene en vrolijke gast.

door Cees Reichard

Foto’s: Fred van Schaik

door Sjoukje Dijkstra

Kees en Jolanda de Koning zich al jaren 
voor inzet. Zij lopen marathons voor 
KiKa en hebben de scholen gevraagd 
om zich in te zetten voor dit goede doel. 
De groepen 5 t/m 8 liepen voor 
‘Fonds gehandicaptensport’. 
Wij kunnen allemaal gemakkelijk sporten, 
maar kinderen en volwassenen met een 
beperking helaas niet. De groepen 5 en 
6 hebben over dit doel een interessante 
presentatie van John van der Moor 
gekregen. Hij heeft 16 jaar geleden een 
ongeluk gehad en heeft daarbij een 
dwarslaesie opgelopen. Na heel veel 
revalideren kan hij weer lopen en 
functioneren. Hij kan alleen alle 
bewegingen uitvoeren met zijn armen en 
benen als hij er naar kijkt. Hij heeft geen 
gevoel meer in deze ledematen.
De groepen 7 en 8 hebben ook een 
presentatie gekregen met daarnaast nog 
een gave rolstoelclinic. Hoe is dat 
eigenlijk in een rolstoel sporten? 

De leerlingen waren hiervan erg onder 
de indruk.

Goede organisatie
Op deze manier konden de kinderen zelf 
lekker sporten en iets goeds doen voor 
twee goede doelen. De donateurs konden 
een vast bedrag sponsoren of een bedrag 
per rondje. De opbrengst is nu nog niet 
bekend. Liäne denkt en hoopt dat het 
een hoog bedrag wordt. Na de Konings-
spelen zullen de kinderen het geld gaan 
ophalen en zij hoopt voor Pasen de 
opbrengst bekend te kunnen maken.
Alle leerlingen kregen van de 
Oranjevereniging wat lekkers te drinken 
en te snoepen.
Het was opvallend dat het geheel goed 
en strak georganiseerd was. Het was 
bijzonder gezellig en iedereen had plezier. 
Complimenten aan Liäne Duran 
die dit festijn met twee collega´s 
georganiseerd heeft.

Twee goede doelen
De groepen 1 t/m 4 haalden geld op 
voor de stichting Kinderen Kankervrij 
(KiKa). Het doel waar het echtpaar 

Voor de Morgenster vond dit op 
donderdagmorgen 11 april plaats. 
De twee andere scholen hielden de 
Koningsspelen op de vrijdag daarop.
Onder leiding van gymnastiekleerkracht 
Liäne Duran startten de leerlingen met 
een kleine warming-up. Daarna kregen 

"Dat is toch het lekkerst." Ze hebben het 
erg druk gehad, vertellen ze. 
Ondertussen komen de IJsselzangers de 
sfeer er een beetje inbrengen. Dat lukt. 
De vrijwilligers van SWOM deinen 
gezellig mee op de muziek.
Na de bui zien de straten er wat meer 
verlaten uit. Mensen in de kraampjes 
zijn al voorzichtig aan het opruimen. 
Verderop zwieren de dames van 
Toneelgroep Rood nog door de 
Hoogstraat. Dit maal doen ze Twentse 
typetjes na. Het tweetal trekt bekijks als 
ze al zingend de aftocht blazen naar 
huis, want het is nu echt te koud. 
"Truus kom naar huus, want de koeien 
staan op spring'n."

vervolg op pagina ?

Foto: Dynamic Promotions

Recreatiekrant

voor de streek tussen IJssel en Lek

® Drukkerij Heno - Oudewater

2019

Met vele     ouden streekparels
BEWAARKRANT

 7 Museum IJsselstein

11 Het Oude Stadhuis Montfoort

15 Lopik Natuurlek

17 Groene Hart stad Woerden

31 Havenstraat 4 in Oudewater

43 Kaasstad Gouda

45 Zilverstad Schoonhoven

49 Hofje van Zijl in Haastrecht

Welkom in het gebied rond de 

Hollandse IJssel

Deze Recreatiekrant wordt u van harte aanbevolen door de burgemeesters en wethouders van de 

gemeenten IJsselstein, Montfoort, Lopik, Oudewater, Krimpenerwaard en Gouda. Bezoekers en 

inwoners kunnen met behulp van deze Recreatiekrant nog meer genieten van de streek waar ze nu zijn. 

Ook dit gebied maakte zo’n 400 jaar geleden een periode van ongekende voorspoed en rijkdom door, 

met rijke architectuur en kunst: de Gouden Eeuw. Daarover gaat deze krant, maar over meer nog, want 

er valt veel bijzonders te ontdekken op en rond de Hollandse IJssel!

De Gouden Eeuw Route neemt u mee langs de toenmalige wegen, dijken en vaarroutes  

(Hollandse IJssel, Linschoten, Wiericke, Vlist) naar mooie historische steden als Montfoort, 

Oudewater, Schoonhoven, Woerden, Haastrecht en Gouda. Elke stad heeft een eigen unieke 

historie en bijzondere oude ambachten. Maar wat de stadjes gemeen hebben is hun sfeervolle 

stadscentra die ontstonden dankzij de bloei in die Gouden Eeuw.

Y www.route.nl/fietsroute/140608/de-gouden-eeuw-driehoek-fietsroute-in-holland

Oudewater

Het buitengebied van Oudewater behoort tot  

het open veenweidengebied dat uitnodigt tot 

wandelen, fietsen en varen. Het gebied langs de 

Lange Linschoten en de Hollandse IJssel wordt 

door rijen knotbomen en fruitbomen geflankeerd. 

Onderweg zijn diverse boerenbedrijven 

opengesteld voor geïnteresseerde bezoekers.  

Je kan hier vaak streekproducten kopen en soms 

ook overnachten.

Het sfeervolle en historische Oudewater zelf telt 

maar liefst 141 monumenten. Het karakteristieke 

stratenplan is zo goed als door de eeuwen heen 

gehandhaafd. Wat kun je daar heerlijk dwalen of 

lekker op een terras zitten, en beide is genieten.

De stad is internationaal bekend om de binnenstad 

en bezienswaardigheden zoals de Heksenwaag en 

het Touwmuseum.

Sinds jaar en dag is de Oudewaterse Heksenwaag 

(zie pagina 64) wereldberoemd: al sinds Keizer 

Karel V in 1545 deze goederenweegschaal het 

privilege verleende om aan personen een 

rechtsgeldige weegbrief te verstrekken, kwamen 

mensen die van hekserij beschuldigd werden van 

heinde en verre uit de Nederlanden en omringende 

landen naar Oudewater om zich te laten wegen, en 

daarmee te bewijzen dat ze géén heks waren.

Tot aan het einde van de 18e eeuw werden hier 

mensen gewogen om hun onschuld te bewijzen en 

daarmee aan hun doodvonnis te ontkomen.

De inwoners van de Utrechtse stad Oudewater 

worden ook wel ‘Geelbuiken’ genoemd.  

Vroeger liepen er veel inwoners van de stad 

letterlijk rond met een gele buik die men opliep 

tijdens het maken van touw. Met name in de  

16e en 17e eeuw was Oudewater een belangrijke 

touwproducent. En dat Oudewater Touwstad is, 

is nog duidelijk te zien aan een aantal gevels en 

er bevindt zich in het centrum het Touwmuseum 

(zie pagina 34) dat aan alles dat met touw te 

maken heeft gewijd is.

En … de ooievaars zijn al weer gearriveerd  

en hebben hun (nieuwe) nest op het prachtige 

stadhuis.

Tussen Oudewater en Haastrecht bloeien de 

appelbomen in de boomgaarden en kan je kersen 

kopen in de kersengaard. En dan vind je tussen 

de Enkele en Dubbele Wiericke het dorp 

Hekendorp met de beroemde Goejanverwellesluis 

en de Prinsessenboerderij (zie pagina 29)

e lees verder op 2

Dit is een uitgave van Drukkerij Heno 

uitgever van o.a. De IJsselbode



Indrukwekkend concert
Meer dan 350 mensen hebben afgelopen zaterdagavond genoten van het 
Passieconcert, georganiseerd voor Cultureel Montfoort en de Vrienden van 
Johannes de Doper.
Een projectkoor bestaande uit tachtig zangers o.l.v. Michiel Rozendal hebben in een 
periode van zes weken een geweldig repertoire ingestudeerd. Werken van Schubert, 
Mozart alsmede van Fauré , Jenkins en Webber. Het luisteren naar het Pie Jesu van 
Andew Lloyd Webber met daarin een solo van twee sopranen was indrukwekkend. 
De muzikale intermezzo’s door het orkest bestaande uit vleugel, dwarsluit en viool, 
bestonden uit de klanken van de werken van Bach en Elgar. Bijzonder aan dit concert 
was dat er drie bewerkingen van het Ave Verum en twee van Pie Jesu werden 
gezongen. Allemaal erg mooi  om te horen en door de presentatie en informatie van 
Wilfred Kemp werd de inhoud van de werken begrijpbaarder. Met het bekende 
“You raise me up” werd de avond afgesloten. Een explosie van zang, muziek en solo’s 
vulde de kerk. Een daverend slotapplaus was de beloning voor de prestatie om in een 
korte periode een dergelijk hoogwaardig concert neer te zetten.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Vr 19: 19.30 uur Ds. J.J. van den End
Zo 21: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. C. Boele
Ma 22: 10.00 uur Ds. H. Markus

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Vr 19: 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 21: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. C.J. van der Plas
Ma 22: 09.30 uur Paaszangdienst
’T KRUISPUNT
Vr 19: 19.30 uur Oecumenische viering
Za 20: 21.00 uur Paaswake
Zo 21: 06.00 uur Ds. R. v.d. Nagel-Meter

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 21: 10.00 uur Joke den Hollander
HERVORMDE GEMEENTE
Vr 19: 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo 21: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
Ma 22: 09.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Do 18: 19.30 uur Ds. M.A. Verstoep
Vr 19: 19.30 uur Ds. E.S. ten Heuw
Za 20: 21.30 uur Ds. M.A. Verstoep
Zo 21: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Do 18: 19.00 uur Eucharistieviering
Vr 19: 14.30 uur Kruisweg
Vr 19: 19.00 uur Viering rond het kruis
Zo 21: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Vr 19: 19.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 21: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R.W. de Koeijer
Ma 22: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Do 18: 19.30 uur Ds. W. Westerveld
Vr 19: 19.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Za 20: 22.00 uur Ds. Raymond de Hoop
Zo 21: 09.30 uur Ds. L. Roersma
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Do 18: 21.00 uur Witte Donderdag
Vr 19: 15.00 uur Kruisweg
Vr 19: 19.00 uur Kruishulde
Za 20: 19.00 uur Paaswake
Zo 21: 10.00 uur Woord en Communie
Ma 22: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 21: 10.00 uur Gabor Locht
OUD KATHOLIEKE KERK
Za 20: 10.00 uur Paaswake

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Vr 19: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele
Zo 21: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. A. J. Sonneveld
Ma 22: 09.30 uur  Ds. C. Boele

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op maandag 1 april 2019
PUCK
dochter van Maarten en Lizzy Schinkel
zusje van Dex
Kloosterstraat 17
3421 CS Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts 
is in verband met vakantie gesloten 

van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei
Waarnemers uitsluitend voor spoedgevallen:

voor de letters A t/m M:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

voor de letters N t/m Z:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

De praktijkondersteuner is wel aanwezig.
De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.

Zij immers was de eindverantwoordelijke 
voor de beslissing de katholieke kerk van 
Oudewater op de lijst Erfgoedparels van 
de Provincie Utrecht te plaatsen, een 
daad die na een eerste subsidie voor 
fase 1 en 2 nu ook nog eens goed was 
voor het verstrekken van een half 
miljoen Euro voor het restaureren van 
de dwarsbeuk oftewel het transept. 
Ook de Stichting Reddingsplan 
Franciscuskerk heeft een bijdrage van 
4,5 ton toegezegd.

Actie De Oudewaterse Glazen
Voor het resterende deel werd dinsdag 
het startschot gegeven van de actie 
‘De Oudewaterse Glazen’. 
De gedeputeerde van dienst werd 
uitgenodigd om aan de linkerzijde van 
de kerk tegen de achtergrond van een 
doolhof aan steigerpijpen een afbeelding 
van de betreffende glazen te ontrollen. 
Daarna was het de beurt aan een drietal 
vrijwilligers, te weten Gert van Zuijlen, 
Sjanie Hoogenboom en Wil van Doorn, 
om een gelijke handeling ter rechterzijde 
te verrichten. Alle aanwezigen hieven 
hierna het glas op de goede afl oop van 
de restauratie die een half jaar in beslag 
zal nemen.

Kerk in de steigers
Pastor Huub Spaan had eerder gewag 
gemaakt van de beeldspraak dat 

Toegankelijkheid troefkaart
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts 
(het was haar laatste offi ciële optreden in 
die rol) roemde de schoonheid van het 
interieur en goede akoestiek van de 
kerkruimte. “Met name de toeganke-
lijkheid van het gebouw voor meerdere 
doeleinden heeft zwaar meegewogen bij 
het oordeel. In het boek over de fraaiste 
kerken van Nederland behoort die van 
Oudewater tot de honderd mooiste”. 
Om aansluitend nog even een lans te 
breken voor de duurzaamheid en het 
slimmer omgaan met verwarmings-
mogelijkheden.

Binnen én buiten
Tijdens de restauratie richt de aandacht 
zich niet alleen tot de binnenzijde van het 
transept. Metselwerk aan de buitenzijde 
wordt gereinigd dan wel opnieuw 
gevoegd; de goten (en spuwers) voorzien 
van koper. 
Aangetast dakbeschot wordt vervangen 
en slechte leien eveneens. Voor de vele 
gebrandschilderde ramen geldt dat er 
waar nodig ‘verlood’ wordt en bovendien 
aandacht wordt besteed aan het 
eventueel vervangen van de kalksteen. 
Voor wie de ramen een warm hart 
toedraagt, zijn er mogelijkheden een 
-fi nancieel- steentje bij te dragen. 
Een storting op NL RABO 0352 3461 40 
onder vermelding De Oudewaterse 
Glazen volstaat.

‘de kerk in de steigers stond’ en dat dit 
voor meerdere uitleg vatbaar zou zijn. 
“We moeten werken aan het geloof door 
de handen uit de mouwen te steken”, 
was zijn boodschap. Hij combineerde dit 
met het steken van de loftrompet over al 
de vrijwilligers die op zo veel fronten in 
actie zijn. Zijn verjaardag -28 november- 
zou een mooie datum zijn om het 
eindresultaat te kunnen aanschouwen.

Fase 3 Restauratie
van Franciscuskerk van start
Een project van € 1.200.000 kun je niet zomaar van start laten gaan. 
Dat althans was de gedachte van de locatieraad van de parochie. Die gedachte 
werd breeduit gedeeld, want niet alleen kerkelijke vertegenwoordigers gaven 
acte de présence, ook het (bijna) volledige college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Oudewater was present.
De meeste aandacht ging echter naar de aanwezigheid van scheidend 
gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pauw van de provincie Utrecht.

door Gerard van Hooff

Vrijwilligers bekijken hun net ontrolde glas-in-lood-afbeelding.

Mariëtte Pennarts en pastor Huub 
Spaan praten nog even na met leden 
van het bestuur van de locatie-raad en 
het parochiebestuur.

Paascyclus in 
Haastrecht
In de week voor Pasen organiseren 
‘Samen op Weg’, de Hervormde 
gemeente en de Gereformeerde kerk 
Haastrecht vieringen in aanloop 
naar Pasen.
Op Witte Donderdag is er om 19.30 een 
avondmaalsviering in de Hervormde kerk 
om 19.30 uur, de Goede Vrijdagdienst is 
om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk, 
op Stille Zaterdag zijn wij om 21.00 uur 
weer in de Hervormde kerk voor de 
Paaswake en op Paaszondag is er om 
10.00 uur een dienst in beide kerken. 
Voorgangers zijn ds. J. Huttenga en ds. 
E. Baggerman -van Popering. 
Alle diensten worden opgeluisterd met 
orgelmuziek en de cantorij van de 
Hervormde gemeente, het koor 
Laudate Dominum en de zanggroep van 
de gereformeerde kerk verlenen hun 
medewerking. 
edereen is van harte uitgenodigd met 
deze Paascyclus mee te doen.

Oecumenische Paaswake
Op zondagmorgen 21 april wordt in en 
om ‘t Kruispunt een oecumenische 
Paaswake georganiseerd. De Paaswake 
begint om 06.00 uur met een korte 
viering. Jong en oud zijn welkom. 
De viering wordt geleid door dominee 
Rianne van der Nagel-Meter en Gerard 
Vendrig. Cees de Heer zal zorg dragen 
voor muzikale begeleiding van de 
samenzang. Aansluitend aan de viering is 
er een bezoek aan de begraafplaats.
Rond 07.00 uur is er een kopje thee of 
koffi e met een croissantje als 
voorbereiding op de wandeling rond het 
Linschoter bos. Van 08.30 - 09.30 uur is 
er gezamenlijk ontbijt in ‘t Kruispunt. 
Hierbij is iedereen welkom, zonder 
aanmelding (ook degenen, die niet om 
06.00 uur aanwezig kunnen zijn).

Paaszangavond bij het
Interkerkelijk Kontakt Oudewater 
Dinsdag 23 april om 19.00 uur houdt het Interkerkelijk Kontakt Oudewater 
een Paaszangavond in de Tuinzaal van De Wulverhorst. Samen met het 
Seniorenkoor o.l.v. Peter den Hertog. De samenzang zal worden begeleid door 
Sijke Boulogne met fl uit, Robbert van Leersum aan de piano en Linde op viool.
Op deze derde Paasdag gaan wij onze blijdschap over de verrijzenis van de Heer weer 
gestalte geven door het zingen van vrolijke liederen met betrekking tot de verrijzenis.
Om 19.00 uur wordt er begonnen met een kopje koffi e en om 19.15 uur opent de 
voorzitter van het I.K.O. de avond. Na een lezing over de opstanding van Jezus zal 
een overweging door Pastor Janneke Stam worden gehouden.
U bent bij deze van harte uitgenodigd om met ons de verrezen Christus te vieren!

Bijzondere kruisweg
in de Sint Franciscus kerk
Vrijdagmiddag 19 april zal er in de 
Franciscuskerk in Oudewater een 
bijzondere kruisweg plaatsvinden. 
Vanwege het feit dat de kerk op dit 
moment in de steigers staat is het niet 
mogelijk de lijdensweg van Jezus te 
herdenken aan de hand van de veertien 
staties die in de kerk hangen.
Aan parochianen is gevraagd of zij een 
kruisbeeld van thuis willen meebrengen. 
Er is een standaard aanwezig waarop de 
veertien kruisjes van parochianen kunnen 
staan. Een mooi alternatief in de ‘Kerk in 
de steigers’ of in de ‘Kerk van de 
gebrokenheid’ op weg naar de Heelheid, 
op weg naar Pasen.
U bent van harte uitgenodigd en de 
aanvang is om 15.00 uur.
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IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

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!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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8 SALE

CITYBED
IJSSELSTEIN
RUIMT OP
                                                             LATTENBODEMS

                                                                SPIRALEN

                                                         BOxSPRINgS

                                      HOESLAkENS

                             MATRASSEN 

                        HOOfDkUSSENS

DEkBEDOvERTREkkEN

Wij zijn o.a. dealer van de topmerken:

50%

40%

30%
20%

10%
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Since 1990

Meer informatie en actievoorwaarden
zijn op te vragen bij AVIA Van den Berg.
*Actie loopt tot en met zaterdag 25 mei.

Van den Berg Oudewater
Wilgenweg 4,  Tappersheul Oudewater

Hoe maakt u kans
� Tank voor minimaal € 15,- en lever uw bon met daarop

uw telefoonnummer in. (Tijdens openingstijden staat er
een AVIA olievat bij de pomp)

� Zaterdag 25 mei worden er twee prijswinnaars geloot.

� Hoe meer bonnetjes u inlevert, hoe meer kans op een 
heerlijk weekend weg!

MAAK KANS OP 2x EEN
WEEKEND WEG 
NAAR KEUZE TER WAARDE VAN € 150,- 

In de weekenden tijdens deze actie 
geven wij ook nog eens extra korting!

AHLES
en

Toyota Yaris 1.3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘11 e 7.450,-
Seat Cordoba 1.6 16V - 77KW - Trendstyle - 99.418 km ‘07 e 4.250,-
Opel Meriva 1.4 Turbo - airco  . . . . . . . . . . .   ‘15 e 13.950,-
Suzuki Wagon R 1.3 - automaat - airco - 111.610 km ‘06 e 4.450,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘07 e 3.500,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Woensdag 24 april om 18.00 uur organiseert 

Stichting Ouderenzorg Oudewater
Paasmaaltijd 

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

van De Wulverhorst, 0348-562214, 
vóór maandag 22 april - 12.00 uur.

Het menu:
Waldorfsalade•Kippenpoot•Bonne Femme 

met gebakken aardappels en worteltjes, 
doperwten, champignons•rookspekjes 

zilveruitjes•Komkommersalade 
Stracciatella mousse in paasstijl

Kosten bedragen e 10,75.

Zaterdag 20 april
Van 10.00 tot 12.30 UUr

Voor alle kids t/m 11 jaar
Bij ‘de Walnood’, 

proVincialeWeg oost 62, 
haastrecht 

info: WWW.jVgaBriel.nl

paashaas, schminken, 
knUtselen, paaseieren 
Zoeken, BUiten spelen, 

pannenkoeken eten
helemaal gratis

Pasen 2019Pasen 2019

UITVERKOOP

Polderweg Oost 8 - 2973 AN Molenaarsgraaf 

 Tel: 0184-642112 - www.geert-jandekok.com

Boveneind Zuidzijde 31 - 3405 AM Benschop 

Tel: 0348-451844 - www.geert-jandekok.com

25%
25%

25%

25%

25% 25%
Actie geldt zolang voorraad strekt 

Laat je verrassen met kaas, kip en (cashew)noten

Elke vrijdag en zaterdag een leuke aanbieding bij ‘t Kaasmeisje in Montfoort
Check de aanbieding op facebook of www.hetkaasmeisje.nl
‘t Kaasmeisje Doruvael • Blokland 95 • Montfoort

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen



Samen dictee schrijven voor 
taalcafé SAMENTAAL
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Argeloos de vijand binnen halen langs een route die je niet verwacht, 
dat is een klassiek thema van alle tijden. Infi ltratie en spionage, de 
onzichtbare vijand, gif in het eten van de koning: elke vorm van 
verraad van binnenuit is al vertoond, en bezongen duizenden 
schrijvers en toondichters onder wie door Homerus, Shakespeare en 
Wagner. En wat stoppen ze vandaag de dag allemaal in ons voedsel, 
in onze medicijnen, welke mollen en Trojaanse paarden stoppen ze in 
onze computers, waarom moeten wij zonodig in de cloud en en hoe 
dringen hun media ons hun credo op?
Nu de wereld het tijdelijk moet doen met een echte ruziezoeker als 
president van de Verenigde Staten, moeten we er niet van opkijken 
dat hij niemand vertrouwt. Dat hij en zijn leger van snode adviseurs 
daarbij bedenken hoe de vijand hun een hak zou kunnen zetten, geeft 
aan dat ze dezelfde tactiek ook zelf kunnen inzetten, en dat naar alle 
waarschijnlijkheid nog doen ook. Wij kochten al militaire helicopters 
en vliegtuigen van ze, waarvan de Amerikanen zelf het èchte 
contactsleuteltje bewaren, en hele generaties computers die zij van 
binnen heel goed kennen.
Zo liet Trump mevrouw Meng Wanzhou (fi nancieel directeur van 
Huawei) aanhouden in Canada, en beschuldigen de Amerikanen haar 
en Huawei van industriële spionage. En zeggen ze tegen Europa dat 
Huawei niet te vertrouwen is: de Europese landen moeten vooral géén 
5G netwerk bij de Chinese fi rma bestellen, maar bij het Amerikaanse 
Cisco (dat daarmee ook naar believen met het schepnet rond kan 
gaan in de haarvaten van de digitale samenleving). Als dan twee 
Chinese studenten die stage lopen bij ASML genoeg rond hebben 
kunnen kijken om hun eigen chipmachinebedrijfje op te zetten, 
hebben ‘De Chinezen’ het alweer gedaan, ASML voorspelt een verlies 
van ‘honderden miljoenen’, onze politici huilen als een eensgezinde 
roedel wolven in het bos. Onze TV-redacties doen er ijverig aan mee 
Huawei in één moeite samen met alle 1,5 miljard andere Chinezen in 
het verdomhoekje te zetten.
Ik denk dat ik toch maar eens Chinese telefoon neem.
Otto Beaujon

ColumnHet Turfschip van Troje

Uit het forum samenleving
Hoofdmoot in het forum samenleving van vorige week maandag was 
een bespreking van de kaderbrief Ferm Werk en het onderwerp was 
‘de toegeleiding naar de reguliere arbeidsmarkt van de medewerkers van de 
sociale werkvoorziening naar de reguliere arbeidsmarkt’.

In 2015 is de participatiewet ingegaan 
en de vooronderstelling van die wet was 
dat tweederde van die medewerkers via 
onder meer garantiebanen op de 
reguliere arbeidsmarkt terecht zou 
kunnen. Die doelstelling blijkt, ook 
landelijk, niet te worden gehaald. 
Ferm Werk heeft daarom gezocht naar 
(ook fi nancieel) nieuwe manieren om 
mensen toe te rusten voor die 
arbeidsmarkt. Dan gaat het niet alleen 
over de ‘loonwaarde’ van mensen die 
beschut werk nodig hebben maar ook de 
stijging in de groep statushouders. 
Met fi nanciering onder andere van 
bronnen als taalonderwijs en inburgering 
(die binnenkort aan de gemeenten 
worden overgedragen) is de bedoeling 
een bredere leerwerkbegeleiding te 
bieden om de uitstroom te bevorderen. 
Dat gebeurt in de vorm van ‘leer-
werklijnen’. Die moeten overigens nog 
opgezet worden. Er waren veel vragen, 
na de toelichting van de heer Dorst, 
directeur van Ferm Werk. Het bleek 
allemaal nog wat in de kinderschoenen 
te staan. Ook armoedebeleid is nog een 
hete aardappel, waarnaar een 
onderzoek in alle deelnemende 
gemeenten loopt. De toon van het 

forum was redelijk positief, maar de 
bedoeling (de mens weer centraal in 
plaats van de wetten) met name voor de 
mensen die beschermd werk nodig 
hebben na de gestage afbraak van de 
sociale werkvoorziening van de laatste 
jaren zal nog veel denkwerk vergen. 
De kaderbrief was eerder al door de 
raad vastgesteld, zodat deze niet 
opnieuw zal worden behandeld.
Het voorstel om het cultuurhuis meer 
klimaatbestendig te maken met een 
investering van 53.000 euro in airco’s 
en zonnepanelen ging als bespreekstuk 
naar de raad. Veel vragen met name 
over het feit dat de scholen niet 
meedoen in de zonnepanelen op het 
dak kon niet op veel begrip rekenen.
De overige agendapunten waren het 
griffi eplan 2019 (hamerstuk), de 
fi nanciering van het grondstoffenbe-
leidsplan (eerder vastgesteld, hamerstuk) 
en de ontwerpbegroting van de AVU 
zorgden niet voor veel discussie. 
Ook die begroting ging als hamerstuk 
naar de raad.
Het forum Ruimte is deze maand niet 
gehouden.

Bianca Tettero (The Read Shop), Marcel Heijmans (COOP/EMTÉ), Joost Middelman (Since ‘04), Jasper Faay (Lumière) 
en Alex Elbertse (Optie1)

door Aad Kuiper

door Trudie Scherpenzeel

OUDEWATER

Het was weer bijzonder geanimeerd in de Mariaschool voor het vijfde 
Groot Oudewaters Dictee een aanvang nam. De organisatie had alles weer 
prima geregeld en in de voorafgaande weken waren heel wat deelnemers 
en niet-deelnemers druk met spellingkwesties die door Marga Smits via 
Facebook gedeeld werden - we zullen ze missen.
Teams, dicteetijgers en overige schrijvers hadden zich aangemeld; bij elkaar 
44 deelnemers; het paste net. Lisa Splinter had een leuk dictee geschreven 
waarin de voormalig Oudewaterse arts Hendrik van Praag 
(hij werd wereldberoemd met een middel tegen gal- en nierstenen) 
en het St. Jacob Ziekenhuis (1926-1976) belangrijke rollen speelden.

Uiteraard heette Piet Smits als 'spreek-
stalmeester' iedereen namens de 
organisatie, Rotary Oudewater, welkom; 
hij beloofde een boeiende en spannende 
avond. Vervolgens stelde hij de schrijfster 
van het dictee voor, juryvoorzitter Han 
Bovens (docent op het Minkemacollege), 
voorleesster Marga Smits, Sigrid 
Hooftman (die alle spelregels nog eens 
doornam) en de Oudewaterse dichter 
Huub van Doorn, welke nog een 
verrassing in petto had. Lisa, student 
geneeskunde, las eerst het dictee in zijn 
geheel voor: inderdaad een boeiend 

verhaal over geneeskunde in combinatie 
met Oudewater. Marga Smits las het 
dictee voor, zoals een dictee voorgelezen 
hoort te worden. Na het schrijven en het 
corrigeren van het dictee van een ander 
door de deelnemers zelf - dat staat hier in 
twee regels, maar duurde bij elkaar wel 
iets langer - werden de dictees van de 
best scorenden nog eens door de jury 
gecontroleerd om tot een goede 
beslissing over winnaars te komen. 
Marga Smits, in een dubbelrol deze keer, 
vertelde over het belang van taalcafé 
SAMENTAAL (waar de opbrengst van dit 

dictee voor bestemd is), waar ze een 
belangrijke factor in speelt: mensen uit 
hun isolement halen, mensen in 
aanraking brengen met (het belang van) 
Nederlands als tweede taal en met hun 
(nieuwe) woonomgeving. Ze riep 
overigens nieuwe taalvrijwilligers met 
klem op zich te melden.

De uitslag en een compliment
Bij de nabespreking van het dictee was, 
zoals gebruikelijk, enig gesteggel en het 
waren niet alleen dicteetijgers die 
struikelden over de schrijfwijze van 
bepaalde woorden. Het is weliswaar een 
spelletje, maar het dient, net als andere 
spelletjes, wel serieus gespeeld te worden. 
Zo ontlokten de 'achttien gauge 
infuusnaald' en de adressering aan 
'Dokter Van Praag, Holland' enige verhitte 
discussies. Maar het bleef gezellig.
De uitslag dan. Bij de lokalen: 
1 Frans Rijkaart (8), 2 Paul Wesseling (10), 
3 e.a. Koos Splinter en Hans Dorsman 
(11). 
Bij de dicteetijgers: 1 René Dijkgraaf (2), 

2 Bert Jansen (4), 3 e.a. Werner Joosten 
en Rein Leentfaar (5). Bij de lokalen was 
Team Koos nummer 1 met gemiddeld 
14 fout en bij de tijgers de Woordenaars 
met gemiddeld 4 fout. Dicteetijger
René Dijkgraaf, die hier vanuit 
Harderwijk al vaker mee kwam schrijven, 
zei, bij de inontvangstneming van zijn 
prijs: "Ik ga vaak naar dictees, maar deze, 
hier in Oudewater, springt er wel uit!" 
En dat bedoelde hij duidelijk in positieve 
zin. Het minste aantal fouten was dus 2 , 
het hoogste aantal (en niemand hoort 

ooit wie dat was en daarom durven 
mensen gelukkig gewoon mee te doen) 
was 34, terwijl het gemiddeld aantal 
fouten 16 was. Een, naar verhouding, 
niet zo moeilijk dictee; zoals toegezegd.
Alle winnaars kregen leuke prijzen: 
van een fl esje wijn, een Grachtenvaert 
met een ijsje bij Roberto tot een High Tea 
in het Theehuis of een etentje bij Joia. 
En Huub van Doorn stelde voor beide 
eerste prijswinnaars een exemplaar van 
zijn tweede dichtbundel ter beschikking.
Het was weer een geslaagde avond.

Elke eerste dinsdag van de maand 
vergadert het bestuur - zie foto - van 
de NOVO. Waar hebben ze het over 
tijdens een vergadering?
En hoe belangrijk is de NOVO 
eigenlijk voor Oudewater?
Ik mocht een vergadering bijwonen.
Er zijn in Oudewater meer dan vijftig 
zelfstandige ondernemers. Bijna allemaal 
zijn ze aangesloten bij de Nieuwe 
Ondernemers Vereniging Oudewater 
(NOVO). Het gaat hier niet alleen om 
ondernemers met één of meerdere 
winkels, ook bijna alle horecaonder-
nemers zijn lid van de NOVO. 
Bianca Tettero - The Read Shop: 
"Mensen weten lang niet altijd dat bijna 
alle winkeliers zelfstandig ondernemer 
zijn. Ik ben onderdeel van The Read 
Shop, maar het is wel degelijk mijn 
eigen winkel."

Schoonste binnenstad
Mijn bezoek aan de vergadering wordt 
voorafgegaan door een bezoek van 
Rick IJkhout, beleidsmedewerker bij de 
gemeente Oudewater/Woerden. 
Rick behartigt de belangen van de 

NOVO bij de gemeente, bijvoorbeeld als 
het gaat om vergunningen of aansluiting 
van de feestverlichting. Tijdens zijn 
bezoek praatte hij het NOVO-bestuur bij 
over acties die hij kent van andere onder-
nemersverenigingen in Nederland. Joost 
Middelman - Since'04: "Hij heeft ons 
geattendeerd op de verkiezing van de 
schoonste binnenstad van Nederland, 
we hebben zojuist besloten dat we 
daaraan meedoen."

Vader- en Moederdag
De NOVO stelt zichzelf als belangrijkste 
taak om de binnenstad van Oudewater 
aantrekkelijk en gezellig te houden. 
Marcel Heijmans - Emté/Coop: 
"Een gezonde binnenstad is voor 
iedereen in Oudewater belangrijk. 
Het maakt Oudewater een aantrekkelijke 
plaats om te wonen." De sfeerverlichting 
in december, de Vader- en Moederdag-
acties, de intocht van Sinterklaas; 
allemaal worden ze mede mogelijk 
gemaakt door de NOVO. Onlangs is 
de NOVO-cadeaubon geïntroduceerd. 
Marcel: "Deze bon kan je bij alle 
NOVO-leden inleveren. Dus ook bij de 
horeca! Dat is toch hartstikke leuk!"

De NOVO-activiteitencommissie is 
onlangs nieuw leven ingeblazen en heeft 
zichzelf ten doel gesteld om nog meer 
activiteiten te organiseren om de 
binnenstad van Oudewater nog beter in 
de schijnwerpers te zetten, zoals Happy 
Saturday en meer activiteiten in de 
decembermaand. Joost: "We gaan op 
zoek naar verbinding, door in te haken 
op de dingen die worden georganiseerd 
in Oudewater, bijvoorbeeld met 
'Heksen in Touw'."

Woningen
Maar de NOVO bespreekt meer dan 
activiteiten voor klanten. Er wordt 
gesproken over evenementen, 
sponsoring, maar ook over het 
masterplan binnenstad en de politiek. 
Marcel: "We hebben het samen over de 
ontwikkeling van nieuwe woningen in 
Oudewater. Als die er niet komen en de 
bevolking vergrijst, dan is dit van 
betekenis voor de houdbaarheid van de 
binnenstad. Het gaat veel verder dan 
alleen onze winkels."

door Ellen van Leeuwen

Bianca Tettero (The Read Shop), Marcel Heijmans (COOP/EMTÉ), Joost Middelman (Since ‘04), Jasper Faay (Lumière) 

De NOVO voor een 
aantrekkelijke binnenstad
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

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

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

Mark Luuring 
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
T 0348-564143  M 06-22971402

Dit voorjaar het buitenschilderwerk 
van uw woning regelen?

Voorkom ongewenste wachttijd en regel het nu!
Vraag vandaag vrijblijvend een offerte aan via 

MARK.SCHILDER@PLANET.NL
Wij zorgen voor vakschilders en de beste garantie.

• Kwaliteit schilderwerk
• 9% BTW voor woningen ouder dan 2 jaar

en hoofdzakelijk particulier bewoond
• Gegarandeerd schilderwerk
• Goede prijs
• Snel en goed geregeld

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

Laat minstens 1x per kwartaaL 
je huid goed reinigen

het is Lente
b i j  La pa u w!

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38

06-12549209 
schoonheidssalonlapauw.com

Lentebehandeling:
-Voetbad met dode zeezout eucalyptus

-Reinigen van de huid
-Facescrub

-Verwijderen van onzuiverheden
-Aloë vera pakking voor extra hydratatie

-Reinigend masker
-Korte hoofd/nek massage

Behandeling 60 min. € 52,50

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk 
danken voor de vele blijken van medeleven na 

het overlijden van mijn man, onze vader, 
opa, schoonvader en vriend

Henk Stekelenburg
De vele vaak zeer persoonlijke uitingen van

betrokkenheid hebben ons diep geroerd
en getroost.

Het heeft ons daarbij enorm gesteund te merken 
wat een bijzonder persoon Henk, niet alleen voor 

ons, maar ook voor vele is geweest.

Oudewater, april 2019

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Lente in Polsbroek
wandelend op weg naar de boerderij 
van de familie oskam aan de 
slangenweg in vlist maakten de peuters 
van Peuteropvang 't Peuterstekkie' uit 
Polsbroek van Cko de ark kennis met 
allerlei  (voor hen nieuwe) natuurver-
schijnselen, zoals de frisse kleuren van 
bloemen en struiken, beginnend groen 
in de bomen en heldere geluiden van 
vogels, die druk in de weer zijn met 
nestjes bouwen, net als de eenden en de 
waterkipjes.

Hoogtepunt van dit uitje was, dat de 
kinderen om de beurt een lammetje een 
flesje mochten geven. en zij zagen hoe 
de lammetjes met hun moeder de wei in 
huppelden. na afloop werden de 
kinderen zelf verwend met wat lekkers 
en een boekje over de melkveehouderij. 
natuurlijk hebben zij meteen even om 
het hoekje gekeken bij de koeien en een 
ééndaags kalfje gezien. Het was een 
gezellige en leerzame ochtend.
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 Dinsdag 16 april 2019

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

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

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Doordeweeks, behalve woensdag
van 09.00 - 12.00 uur
Op de locatie Medisch Centrum 
Oudewater iedere donderdag
Inloopspreekuur 10.00 - 12.00 uur
Formulierenhulp 13.30 - 15.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

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

Agenda
•	 Raadsinformatiebijeenkomst ‘Veiligheid in gezinnen’

dinsdag 16 april om 20.00 uur in het Muziekhuis, Kapellestraat 39
•	 Raadsvergadering

donderdag 18 april om 20.00 uur in het stadhuis, Visbrug 1
•	 Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 23 april van 14.00-15.00 uur, stadskantoor Waardsedijk 219. 
Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont)  
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) of stuur een mail naar 
bestuurssecretariaat@oudewater.nl

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

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

Ingekomen aanvragen / 
meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Kerkwetering	23	in	Oudewater
 het verbouwen en uitbreiden 

van een woning,
 ingediend op: 01-04-2019, 

dossiernummer: OLO4285791
•	 Hekendorpse	Buurt	79 

in Hekendorp
 het vergroten van een 

vrijstaande bungalow en het 
realiseren van een dakopbouw 
en dakterrassen,

 ingediend op: 01-04-2019, 
dossiernummer: OLO4319049

Over de nieuwe brug en het bouwplan Westkade
Graag nodigt de gemeente alle Hekendorpers uit voor een (gecombineerde) 
informatieavond op woensdag 24 april. Die begint om 19.30 uur en staat 
gepland in De Boezem.

Informatieavond in Hekendorp: 
woensdag 24 april

Er komen twee onderwerpen  
aan de orde:
1. definitief ontwerp van de nieuwe 

Wilhelmina van Pruisenbrug;
2. bouwplan Westkade.
Het spoorboekje voor deze avond 
ziet er als volgt uit:
Wilhelmina van Pruisenbrug
19.15 uur inloop
19.30 uur welkom door wethouder 

Walther Kok
19.35 uur ambtelijke presentatie 

van het definitief 
ontwerp van de nieuwe 
Wilhelmina van 
Pruisenbrug

20.00 uur gelegenheid tot het 
stellen van vragen

20.20 uur koffie/thee

Bouwplan Westkade
20.30 uur korte inleiding door 

wethouder Bob Duindam 
over hoe de gemeente 
aankijkt tegen de kern 
Hekendorp en de 
procedures in de 
vergunningverlening

20.45 uur ambtelijke presentatie 
bouwplan Westkade

21.15 uur discussie over het plan 
onder leiding van 
gespreksleider  
Ton Hendrickx

21.45 uur slotwoord en afsluiting 
wethouder Bob Duindam

22.00 uur einde
U bent van harte welkom  
en we kijken uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
wethouders Walther Kok 
en Bob DuindamArtist impression nieuwe 

Wilhelmina van Pruisenbrug

Mmmmm, lekker bermsnacken

De gemeente Oudewater faciliteert 
een aantal initiatieven om kleine 
stukjes grond in het centrum om te 
toveren tot tuinen met kruiden, 
groenten, fruit en een bankje om 
van dat alles te genieten. Daarnaast 
zijn er kruidenbakken op de markt 
en is er veel eetbaars te vinden in 
de Oudewaterse landschapsparken.

De Eet- en Beweegtuin aan het 
Toleind kunt u het mooist ‘aanlopen’ 
via het Broeckerpark, waar u naast 
veel wilde kruiden ook fruitbomen 
vindt.

Hier staan ook zes trimtoestellen 
waarmee u aan uw gezondheid 
kunt werken. U bevindt zich sowieso 
in een gezonde omgeving: om u 
heen staan fruitbomen en allerlei 
andere eetbare planten en kruiden 
waar u ‘wild mag plukken’.
Het zogenaamde bermsnacken.

Een stukje verderop, aan de Ruige 
Weide, ligt het park Ruyghe Wey. 
Ook hier staan fruitbomen en kunt  
u wilde kruiden plukken. Het park 
wordt regelmatig begraasd door 
schapen.

Groente en fruit direct uit de eigen buurt. Hoe lekker is dat. 
Een paar muntblaadjes afsnijden voor een heerlijke verse thee 
thuis? Waarom niet. Of wat basilicum meenemen om ‘s avond 
een Italiaanse schotel op smaak te brengen?
In Oudewater is dat geen probleem. Dat is het idee van een 
eetbare stad. De kruiden en bloemen groeien om de 
aantrekkelijkheid van de stad te vergroten én uw maaltijd te 
veraangenamen. Eet smakelijk!

Pluk verantwoord en met mate!
Laat ook iets over voor anderen.
11 mei om 15.00 uur is de opening 
en start van het plukseizoen.
Locatie: Toleind 1, 
Hoveniersbedrijf Joost Brand

Stadskantoor 
gesloten
Donderdag 18 april 2019 is het 
stadskantoor aan de Waardsedijk 
in Oudewater gesloten.

De sluiting heeft te maken met de 
ingebruikname van het nieuwe 
gemeentehuis in Woerden. Op deze 
dag is de gemeente ook telefonisch 
niet bereikbaar.Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats in 
Oudewater aan te leggen ter hoogte van Garen 44.

Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien? Het verkeersbesluit is 
inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt van 
11-04-2019 tot 23-05-2019 ter inzage. Als belanghebbende kunt u binnen 
zes weken na de publicatiedatum -een bezwaarschrift indienen.
Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in de verkeersbesluiten.

•	 Noord-Linschoterzandweg	44	
in Snelrewaard

 het bouwen van een jongveestal, 
 ingediend op: 02-04-2019, 

dossiernummer: OLO4313229
•	 Dijkgraaflaan	102	 

in Oudewater
 het plaatsen van een overdekte 

pergola met fietsenstalling aan 
de voorzijde van de woning,

 ingediend op: 02-04-2019, 
dossiernummer: OLO4322915

•	 Donkere	Gaard	11	in	Oudewater
 het plaatsen van zwarte zonne-

panelen met een zwart frame 
op het dak van een woning,

 ingediend op: 05-04-2019, 
dossiernummer: OLO4263674

APV / Bijzondere wetten
•	 Kolonel	Stamfordstraat	2 

in Hekendorp 
het organiseren van  
paasfeest Vallen & Opstaan  
op 22 april 2019,

 ingediend op: 04-04-2019, 
dossiernummer: 1921526

•	 Heilig	Leven	2	in	Oudewater
 het organiseren van een 

garagesale 12 en 13 april 2019,
 ingediend op: 01-04-2019, 

dossiernummer: 1921528
•	 Joostenplein	35	in	Oudewater
 het produceren van geluid 

buiten reguliere werktijden 
tijdens de ombouw Emte  
naar COOP supermarkt op 
11 mei en 13 mei 2019 en 
14 tot en met 24 mei 2019,

 ingediend op: 03-04-2019, 
dossiernummer: 1921536

•	 Joostenplein	35	in	Oudewater
 het plaatsen van diverse 

objecten week 19, 20 en 21,
 ingediend op: 03-04-2019, 

dossiernummer: 1921538
•	 spoor	tussen	Oudewater	 

en Woerden
 het produceren van geluids-

hinder tijdens werkzaamheden 
aan het spoor in de weken  
22, 23, 24, 25, 26 en 27 2019,

 ingediend op: 03-04-2019, 
dossiernummer: 1921539

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Hennepakker	16	in	Oudewater
 het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde van de woning,
 besluit: beslistermijn verlengd, 

dossiernummer: OLO4188301
•	 naast	perceel	Elzenweg	22,	

Oudewater - het plaatsen van 
een compactstation,

 besluit: beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4195523

•	 Zuid-Linschoterzandweg	60	in	
Snelrewaard - het bouwen van 
een nieuwe woning,

 besluit: verleend op 03-04-2019, 
dossiernummer: OLO3671181

APV / Bijzondere wetten
•	 Kolonel	Stamfordstraat	2 

in Hekendorp - het organiseren 
van paasfeest Vallen & Opstaan 
op 22 april 2019, besluit: 
melding geaccepteerd op 05-04-
2019, dossiernummer: 1921526

•	 Havenstraat	2	in	Oudewater
 het wijzigen van een 

leidinggevende, besluit: 
verleend op 02-04-2019, 
dossiernummer: 1921200

•	 Heilig	Leven	2	in	Oudewater
 het organiseren van een 

garagesale 12 en 13 april 2019, 
besluit: melding geaccepteerd 
op 08-04-2019, dossiernummer: 
1921528

•	 Touwslag	2	in	Oudewater
 het organiseren van de 

Heksenketel Vakantieweek van 
26 tot en met 29 augustus 2019, 
besluit: verleend op 03-04-
2019, dossiernummer: 1921241

•	 Touwslag	2	in	Oudewater
 het houden van een loterij ten 

behoeve van de vereniging de 
Heksenketel op 29 augustus 
2019, besluit: verleend op 
03-04-2019, dossiernummer: 
1921243

•	 Touwslag	2	in	Oudewater
 het schenken van zwakalcohol-

houdende dranken tijdens de 
Heksenketel Vakantieweek van 
26 tot en 29 augustus 2019, 
besluit: verleend op 03-04-
2019, dossiernummer: 1921244

Winnaressen gedichtenwedstrijd
Evenals voorgaande jaren betrekt het 4-5 mei comité jongeren bij de 
dodenherdenking op 4 mei. De basisschoolleerlingen van groep 8 deden 
mee aan een gedichtenwedstrijd. Een deskundige jury heeft de twee 
winnaars	gekozen.	Dat	zijn	Kiki	Zengerink	en	Lynn	van	der	Weide,	beiden	
uit	groep	uit	groep	8	van	de	Mariaschool.	Zij	mogen	op	zaterdag	4	mei	
hun gedicht voordragen tijdens de dodenherdenking in de kerk.

Milieustraat dicht 
op 27 april 2019
De milieustraat is zaterdag 
27 april dicht in verband met de 
viering van Koningsdag.



 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 7

Koningsspelen staan weer als een huis
Voetbal, hockey, honkbal, ponyrijden, 
judo, dans en nog veel meer sporten 
werden aangeboden tijdens de 
tweede Koningsspelen voor alle 
bassischoolleerlingen in Oudewater. 
Op donderdag aan groep 5 tot en 
met 8 en op vrijdag aan groep 1 tot 
en met 4. De twee sportieve dagen 
werden mogelijk gemaakt door 
Yellowbellies, EHBO vrijwilligers, 
Emté/Coop Heijmans en héél veel 
hulpouders.
Aan deze tweede editie deden, verdeeld 
over twee dagen, meer dan duizend 
kinderen mee. Mark van Bentum van 
Yellowbelies: “Dit jaar hebben we ook 
de kinderen die thuisonderwijs krijgen 
uitgenodigd. Je hoort in Oudewater veel 
over het teruglopend aantal kinderen, 
maar daar merken wij hier niets van.” 
Samen sporten, zonder onderscheid in 
scholen, daar draait het om bij de 
Koningsspelen in Oudewater. Kinderen 
maken kennis met allerlei sporten én 
elkaar. Verenigingen krijgen de kans hun 
sport voor het voetlicht te brengen.

Pasapas
Zoals inmiddels traditie is bij de Konings-
spelen wordt de dag gestart met een 
gezamenlijke dans. (Bijna) alle kinderen 
dansen vrolijk de ‘Pasapas’ onder leiding 

van Maxime Jongerius van MaxDance. 
Als de spieren zijn opgewarmd gaan 
ruim vijfhonderd kinderen tegelijk aan 
het sporten bij verschillende clinics - 
aangeboden door sportverenigingen. 
Aandachtig wordt er geluisterd naar de 
uitleg van de sportdocenten voor ze aan 
de slag gaan. Voor sommige kinderen 
zijn de sporten al bekend, anderen 
hebben voor het eerst in hun leven een 
hockeystick of honkbalknuppel vast.

Strakke organisatie
Vijfhonderd kinderen tegelijk laten 
sporten; een enorme verantwoorde-
lijkheid, een ongeluk zit tenslotte in een 
klein hoekje. De vrijwillige EHBO’ers 
hebben het druk, gelukkig alleen met 
klein leed. Een kapotte knie, verstuikte 
enkel of een lelijke splinter wordt met 
liefde verzorgd. En wanneer iemand zijn 
groepje uit het oog verliest, komen de 
medewerkers van Yellowbellies direct in 
actie om het verloren kind weer bij het 
juiste groepje te brengen. Maar dankzij 
de ruim zestig hulpouders, die telkens 
weer de ‘koppen tellen’, is zelden een 
kind de weg kwijt. Dankzij de strakke 
organisatie van Yellowbellies en de 
betrokken inzet van alle vrijwilligers zijn 
beide dagen vrijwel vlekkeloos verlopen.

OUDEWATER

Roefelen blijft succesvol
Roefelen, snuffelen aan de grotemensenwereld, en dan met name allerlei 
organisaties en beroepen, blijft voor veel kinderen aantrekkelijk en veel bedrijven 
doen er bijzonder graag aan mee. Af en toe weten kinderen op die leeftijd al wat 
ze willen worden en komen dan terecht in het beroep waaraan ze ooit als kind 
gesnuffeld hebben. Het enige dat dit jaar wat lastig was, was het werven van 
vrijwilligers, maar het kwam gelukkig toch nog goed.

Dit jaar werd het roefelen voor de 24e 
keer georganiseerd door een viertal 
enthousiaste kartrekkers, waarvan 
Hennie van den IJssel er een is: "Dit jaar 
deden ruim 80 bedrijven en organisaties 
mee en waren er bijna 300 roefel-
plaatsen beschikbaar." Die plaatsen waar 
kinderen konden snuffelen liepen ook nu 
weer uiteen van verschillende winkels, via 

autobedrijven en boerderijen tot aan 
verschillende zorginstellingen. In februari 
beginnen de organisatoren al met het 
benaderen van de bedrijven waar wellicht 
geroefeld kan worden - er deden zich 
weer een viertal nieuwe mogelijkheden 
voor, waar de organisatoren heel blij mee 
waren. In maart volgt dan het werven 
van vrijwilligers (maar dat blijkt met de 

nieuwe wet op de privacy een stuk 
lastiger dan voorheen, benadrukt Hennie 
van den IJssel) en vervolgens komt eind 
maart de uitnodiging tot inschrijven via 
de school. Bij het inleveren van de 
strookjes heeft de organisatie veel 
moeders gevraagd, was er al een oproep 
via Facebook uitgegaan en bleken er 
uiteindelijk gelukkig genoeg vrijwilligers, 
bijna 70 voor de 265 kinderen die een 
roefelplaats zochten.
Op de roefeldag zelf, dit jaar 10 april, 
verzamelden de kinderen bij Tjonkie en 
gingen toen, met een begeleider, per fi ets 
of auto naar de roefelplek. "De kinderen 
kiezen zo'n soort 'stageplek' die ze leuk of 
boeiend lijkt. Soms belanden kinderen 
later in het roefelvak waar ze destijds al 
voor kozen. Ik heb dat al een aantal 
malen gezien", liet Hennie weten. Maar 
soms lukt het ook niet om aan de keuze 
van een kind te voldoen, want veel 
kinderen willen graag bij de politie kijken, 
of de brandweer. Het blijkt dat de 
organisatie bijhoudt wat de kinderen van 
de groepen 5 t/m 8 de afgelopen jaren 
gedaan hebben en proberen te realiseren 
wat kinderen graag willen, als het maar 
iets anders is dan het jaar ervoor. 
De deelnemende bedrijven krijgen een 
roefeloorkonde en zijn blij dat ze 
kinderen hebben laten ontdekken, 
meedoen en meebeleven. De kinderen 
ongetwijfeld ook, als je hun reacties 
hoort.
Zo waren Mandy Geurts en Britt Boer bij 
Ellen Bos, hairstylist in Tappersheul 2.0. 

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

Pv De Zwaluw

De duiven vlogen
Kou en tegenwind. Dat waren de 
factoren die het vlieggeluk van de duiven 
zaterdag trachten te verstoren. 
Maar gelukkig was het helder weer. 
En trouwens, duiven met een beetje 
conditie hebben hier geen problemen 
mee. Er moesten 200 kilometers worden 
overbrugd vanuit Quievrain naar 
Oudewater. De strijd ging bij postduiven-
vereniging De Zwaluw zoals te doen 
gebruikelijk tussen de Waard en De Vlist 
met deze keer een overwinning voor 
Cees Spelt (Vlist). Ook Gijsbert 
Broekhuizen uit Lopik maakte een mooie 
uitslag.
Volgende week staat Quievrain opnieuw 
op het programma.

Uitslag:
Cees Spelt 1, 7, 9, 21, 23, 35
Houdijker & Zn 2, 3, 4, 5, 6, 10
Gijsbert Broekhuizen 8, 36, 37, 38, 41, 46
Combinatie Wouters 11, 12, 14, 18, 24, 25
Overbeek/Rijsbergen 19, 26, 27, 42, 44

Gemeente Oudewater huldigt schaatser Sven Kemp (SVO)Fantastisch weekend 
judoka's Proost Sport

Voor Mandy (groep 7, Klavertje Vier) was 
het de eerste keer roefelen en voor Britt 
(groep 8, Mariaschool) was het al de 
derde keer. "Ik wilde iets met haar doen", 
was de motivatie van beiden en zij, en 
Ellen zelf, genoten zichtbaar van deze 
klus. Van Fin van Klavertje Vier en Jim 
van UNIQ Athena(De Schakels) was het 
Stadserf Oudewater niet de eerste keus, 

maar mee met Bertus Rolink in de 
servicewagen bleek toch wel bijzonder 
gaaf. Hennie van den IJssel vertelde, ook 
namens Els, Trudy en Martin na afl oop: 
"Toen de kinderen zich kwamen 
afmelden, waren er alleen maar blije 
gezichten. Wij bedanken de bedrijven en 
vrijwilligers enorm. En nu op naar de 
25e roefeldag!"

In het weekend van 13 en 14 april 
kwamen de A- judoka's van Proost 
Sport uit Oudewater in actie op 
twee verschillende toernooien.

Er waren judoka's uit Nederland, België, 
Frankrijk, Engeland, Italië en Oekraïne 
aanwezig.
Lars Groenewegen -66 kilo en Syme van 
Vuuren -81 kilo mochten in ronde 2 in 
de categorie jongens -18 strijden voor 
een medaille. Lars verloor helaas zijn 
eerste wedstrijd en moest het in de 
tweede wedstrijd nog een keer opnemen 
tegen dezelfde tegenstander, hij verloor 
helaas weer. Syme verloor ook zijn eerste 
wedstrijd maar won daarna tweemaal. 
Om het zilver en brons verloor hij weer 
en werd daardoor derde.

In de derde groep was het de beurt aan 
Senna Groothedde -57 kilo, zij kwam uit 
in de categorie dames -18. Het verliep 
naar wens, ze won de eerste twee 
wedstrijden, maar verloor de halve fi nale 
en kneusde haar kleine teen enorm. 
In de verliezersronde kon ze niet alles 
meer geven door haar blessure en 
verloor de wedstrijd. Een vierde plaats 
was het hoogst haalbare.

V.l.n.r.: Suzanne Kelder, Lute van Dam 
en Kurt Beekhof. Erachter coach 
Frank van der Hulst

Een derde plek voor Syme van Vuuren.

Koningslunch
Op donderdag werd er tot 14.00 uur 
gesport. De kinderen smulden rond het 
middaguur van een Koningslunch, 
verzorgd door Emté/Coop Heijmans. 
Op vrijdag waren de Koningsspelen om 
12.00 uur afgelopen. Mark kijkt terug op 

twee fantastische dagen en verheugt 
zich al op volgend jaar. “Natuurlijk 
hopen we er volgend jaar weer te zijn, 
met misschien wel nog meer kinderen 
en nog meer sporten. Wat ons betreft 
wordt het een jaarlijks terugkerend 
evenement!”

Sporthal de Walvis in Beverwijk was om 
gebouwd tot judo arena voor een vol 
weekend met judo activiteiten. 
Op zaterdag werd het Special Needs 
World Judo Games georganiseerd, dit 
toernooi is voor niveau 1 en 2. Alleen 
Susanne Kelder nam deel in de -73 kilo 
en werd heel knap eerste.
Op zondag stond het Ben van der Eng 
Memorial Tournament op het 
programma voor de drie judoka's. 
Na mooie wedstrijden met scores voor 
judoworpen en houdgrepen werden 
Susanne en Lute beide tweede, Kurt 
eindigde op een fraaie derde plaats.

Zuidland
Op zaterdag 13 april namen drie judoka's 
deel aan het 33e Zuidland Open 
Judotoernooi te Zuidland. De wedstrijden 
vonden plaats in sporthal Drenkwaard. 

door Gerard van HooffDe supersprint is een steeds 
populairder schaatsonderdeel en 
slaat de brug tussen de traditionele 
kortebaanwedstrijden op natuurijs en 
de langebaanwedstrijden. Het is een 
onderdeel dat door de 18-jarige 
Oudewaternaar Sven Kemp wordt 
beoefend.
Op basis van zijn prestaties gedurende 
het seizoen kwalifi ceerde hij zich voor de 
Nederlandse Kampioenschappen bij de 
A-junioren die gehouden werden op 
De Scheg, de kunstijsbaan in Deventer. 
Hijzelf beschouwde zich als een outsider, 
maar het liep allemaal bijzonder goed af. 
Uiteindelijk ging hij met de titel naar 
huis. Hij was de sterkste in de driekamp 
met de onderdelen 100 meter, 300 
meter en 500 meter. Sven Kemp 
behaalde op de 100 m -de sprint in lijn- 
een vierde plaats en op de 300 meter 
werd hij tweede. Op het laatste 
onderdeel, de 500 meter, schaatste hij 
tegen ploeggenoot Stef Brandsen uit 
Woerden. Kemp kwam tot een tijd van 
37,51 en dat was goed voor een tweede 
plaats op deze afstand achter 
Mika van Essen uit Schalkhaar (36,75). 
Een eerdere valpartij had diens 
klassement 'verknald'. Dat lot onderging 
ook Brandsen die een blokje aantikte en 
gediskwalifi ceerd werd. Sven Kemp 
belandde zo op het hoogste trapje van 
het ereschavot en mocht zich de eerste 
Oudewaterse schaatskampioen noemen.

Chocolade 'medaille'
Om die reden werd hij dinsdagmiddag 
ontvangen door sportwethouder Walther 
Kok en na een leerzaam gesprek vol 
goede raad ontving de kampioen een 
speciale traktatie in de vorm van een in 
chocolade uitgevoerde medaille.
De Nederlandse kampioen traint sinds 
dit seizoen bij het Regionaal 
Talentencentrum in Utrecht en heeft een 
snelle stap gemaakt naar de nationale 
juniorentop bij de sprinters. Zijn trainers 

zijn de Italiaan Stefano Donagrandi, 
in 2006 Olympisch kampioen op de 
ploegenachtervolging (in dienst van 
RTC), en Alexander van Hasselt.

Voetballer af
Sven begon zijn sportloopbaan zoals 
zovelen bij de plaatselijke voetbalver-
eniging, maar al snel stapte hij in de 
voetsporen van zijn oudere zus Rosa die 
bij SVO de jeugdschaatstraining had 
gevolgd. De gezellige busritten daarheen 
vormen nog steeds een fi jne herinnering. 
Die fase is Sven inmiddels voorbij als 
schaatser bij het RTC. Het bezit van een 
rijbewijs heeft de rol van zijn ouders bij 
het vervoer ingeperkt. Na schooltijd kan 
hij nu rechtstreeks via de A12 naar 
Utrecht om zijn trainingsarbeid te 
verrichten. Nu het schaatsseizoen voorbij 
is en ook op de Vechtse Banen de dooi is 
ingetreden zijn de schaatsbewegingen 
ingeruild voor atletiek gerelateerde 
bezigheden, krachttraining, fi etsen en 
shorttrack. Door het behalen van de titel 

en het mogen beklimmen van de hoogste 
trede van het ereschavot is de motivatie 
duidelijk toegenomen. "De droom is nog 
maar voor een deel verwezenlijkt".

Rolmodel
Wethouder Kok maakte de vergelijking 
met de werken van streekschrijver 
Herman de Man die onder zijn werken 
de zinsnede 'Nog Niet' schreef ten teken 
van het nog niet geheel tevreden zijn 
over het geleverde. Hij was de mening 
toegedaan dat sporters als Sven nu al 
een rolmodel zijn voor jeugdig 
Oudewater. De ouders van Sven gaven 
desgevraagd toe dat de sportcarrière van 
zoonlief een bepaalde structuur geeft aan 
hun leven en heel veel bijzondere en 
nieuwe sociale contacten oplevert. 
"Daarvan wordt Rosa niet de dupe, 
we praten ook over andere zaken dan 
schaatsen", klinkt het eenstemmig.
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
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Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

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

Laat minstens 1x per kwartaaL 
je huid goed reinigen

het is Lente
b i j  La pa u w!

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38

06-12549209 
schoonheidssalonlapauw.com

Lentebehandeling:
-Voetbad met dode zeezout eucalyptus

-Reinigen van de huid
-Facescrub

-Verwijderen van onzuiverheden
-Aloë vera pakking voor extra hydratatie

-Reinigend masker
-Korte hoofd/nek massage

Behandeling 60 min. € 52,50

Meer informatie en actievoorwaarden
zijn op te vragen bij AVIA Van den Berg.
*Actie loopt tot en met zaterdag 25 mei.

Van den Berg Oudewater
Wilgenweg 4,  Tappersheul Oudewater

Hoe maakt u kans
� Tank voor minimaal € 15,- en lever uw bon met daarop

uw telefoonnummer in. (Tijdens openingstijden staat er
een AVIA olievat bij de pomp)

� Zaterdag 25 mei worden er twee prijswinnaars geloot.

� Hoe meer bonnetjes u inlevert, hoe meer kans op een 
heerlijk weekend weg!

MAAK KANS OP 2x EEN
WEEKEND WEG 
NAAR KEUZE TER WAARDE VAN € 150,- 

In de weekenden tijdens deze actie 
geven wij ook nog eens extra korting!

HANS JONGERIUS
WĲ  ZĲ N OPEN 
2e PAASDAG VAN 
12.00 TOT 16.00 UUR

TĲ DELĲ K 1,9% ACTIEFINANCIERING MOGELĲ K *TOP-OCCASIONS ALLE MERKEN

NERGENS GOEDKOPER!
ÉXTRA VEEL INRUIL: 

TOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKENTOP-OCCASIONS ALLE MERKEN

SPECTACULAIR PAASV     RDEEL BĲ 

12.00 TOT 16.00 UURNERGENS GOEDKOPER!

Hans Jongerius
Renault

Touwslagersweg 16 Woerden  T. 0348 - 43 57 00 
Zwolleweg 1 Gouda T. 0182 - 57 04 44 
Utrechtseweg 36 IJsselstein T. 030 - 688 12 77

DEALER
OF THE YEAR

2018
2017
2016

* Maximaal € 7.500 / 36 maanden. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

GRATIS RENAULT TOP OCCASION AFLEVERPAKKET!
INCL 12 MND GARANTIE T.W.V. 795,- EURO

W i j  w e r k e n  i n  O n d e r n e m e r s p u n t  Ta p p e r s h e u l  2 . 0
• NIEUWE RUIMTES beschikbaar vanaf 27m2

• Ideaal voor een praktijk, showroom en/of kantoor

• Gratis P en bushalte voor de deur, nabij A12

• In een landelijke inspirerende omgeving  

Huren vanaf e 365,- per maand incl. vaste lasten

Tappersheul 2 I  3421 TM Oudewater

T 0348-560412 I  info@goudriaanvasrgoed.nl

goudriaanvastgoed.nl

STYLED BY jacq   DE TAXI GIGANT   Miranda Verdouw pedicure   Vierstroom
Beau t y  By Juu l s    Summa boekhouding   Automotive Center Oudewater
ELLEN BOS HAIRSTYLIST   GOUDRIAAN VASTGOED   MR&MRS MINI   Baanland

Doeners die met u meedenken!

UITVERKOOP

Polderweg Oost 8 - 2973 AN Molenaarsgraaf 

 Tel: 0184-642112 - www.geert-jandekok.com

Boveneind Zuidzijde 31 - 3405 AM Benschop 

Tel: 0348-451844 - www.geert-jandekok.com

25%
25%

25%

25%

25% 25%
Actie geldt zolang voorraad strekt 

GroenRijk Montfoort • Willeskop 68 • 0348-220640 • groenrijk.nl

Geldig van dinsdag 16 t/m zaterdag 27 april 2019. OP=OP

Hanging 
basket
Diverse planten,
Ø 27 cm.

14.99

9.99

Koningsvoordeel
     bijGroenRijk

2e
PAASDAGOPENVAN 10.00 TOT17.00 UUR

7 VOOR

10.-
Tuinaarde
Zak 25 liter

GroenRijkGroenRijk
Potgrond
Zak 20 liter

5 VOOR

5.-
20%
KORTING
OP EEN ARTIKEL

NAAR KEUZE!

VOORDEELBON

Niet inwisselbaar in combinatie met andere acties.
Vraag naar de volledige voorwaarden in het tuincentrum.
Alleen geldig bij GroenRijk Montfoort. 
Deze bon is geldig t/m 27 april 2019.

✁

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK CADEAU?

VERRAS IEMAND MET 
ONZE CADEAUBON!

SPECIALE ACTIE
IN VERBAND MET HET 1-JARIG 

BESTAAN VAN ONZE BRASSERIE

Heerlijk 3 gangen week menu 
voor maar

Reserveren gewenst

2e menu halve prijs!
¤ 25,-

Ze zijn er weer...
...de asperges!
Kom bij ons de lekkerste 
aspergegerechten proeven.

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!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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8 SALE

CITYBED
IJSSELSTEIN
RUIMT OP
                                                             LATTENBODEMS

                                                                SPIRALEN

                                                         BOxSPRINgS

                                      HOESLAkENS

                             MATRASSEN 

                        HOOfDkUSSENS

DEkBEDOvERTREkkEN

Wij zijn o.a. dealer van de topmerken:

50%

40%

30%
20%

10%
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Since 1990

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

Vrolijk Pasen!!

Elke donderdag en zaterdag 
geopend met een mooi

en vers assortiment 
• Hollandse kaas

• Buitenlandse kazen
• Noten / pinda's

• Verse eieren

Maak uw paastafel af met 
kaas van VERKAIK

Al meer dan

40 jaar
een begrip.

Deze week alle soorten 
kruidenkaas van de boerderij 

voor 4.99
per 500 gram

Week 16
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 14 april t/m 
zaterdag 20 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Lekker veel voordeel
Specialiteit van slager Piet beenham
alle soorten
per 500 gram

6.49

PER 500 GRAM

3.99
kilo 7.98

Spaar voor korting op 
koffers & tassen

www.emte.nl/ellehammer Laatste week
75%
KORTING

TOT

Rigal Passion 
of Truffier
Sauvignon of 
Malbec, Frankrijk
6 flessen à 75 cl

50.94 25.47  
VOORDEEL
6=3

 2.79Hollandse aardbeien
bak 500 gram

5.29

Douwe Egberts 
snelfiltermaling, pads, 
bonen of biologische 
snelfiltermaling
alle soorten
pak 425/500 gram
zak 500 gram of 
zak 54 stuks, 2 stuks

10.98-12.76

+1
koffers &tassen zegelbij 2 stuks

2 STUKS

8.49

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

HET SNELSTE 
INTERNET VAN 
NEDERLAND

Eerste deadline

april23

De aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Montfoort en Linschoten is van start gegaan! 
Jouw gemeente heeft straks toegang tot 
het snelste internet van Nederland. Tijdens 
de aanleg krijgen alle adressen met een 
glasvezelabonnement een gratis aansluiting 
in huis. Bij de overige adressen worden de 
kabels doorgetrokken tot aan de straat. 

Wil je ook een kosteloze aansluiting in huis? 
Dat kan nog steeds, maar wacht niet te lang! 
Sluit voor de deadline van het gebied waarin 
jij woont een glasvezelabonnement af. De 
deadline van het eerste gebied is al op 23 april. 

Bekijk de gebiedsindeling met deadlines op 
e-fiber.nl en kies voor glasvezel!

e-fiber.nl

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

Paaseieren zoeken in deze IJsselbode
In ieder paasei vindt u een beeldfragment vanuit een advertentie in deze IJsselbode.
Daaronder staat een keuzemogelijkheid van welke adverteerder dit beeldfragment is.
Kies de juiste adverteerder en gebruik de letter die daarvoor staat in het antwoord.

Let op! De letter in de vakjes met een cijfer komen met elkaar overeen en komen dus meerdere keren voor!

Doe mee en maak kans op één van de drie waardebonnen t.w.v. 40 euro!
Deze zijn te besteden bij de ondernemers, aangesloten bij de winkeliersverenigingen uit onze regio.

Stuur uw oplossing in vóór 14 mei 2019 naar De IJsselbode puzzelredactie,
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater of mail de juiste oplossing naar redactie@ijsselbode.nl

Heel veel succes.

1 2 1 3 4 1 5 6 7 3

1 1 6 2 7 1 5 7 4

Vrolijk
Pasen
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Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

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

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

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

W i j  w e r k e n  i n  O n d e r n e m e r s p u n t  Ta p p e r s h e u l  2 . 0
• NIEUWE RUIMTES beschikbaar vanaf 27m2

• Ideaal voor een praktijk, showroom en/of kantoor

• Gratis P en bushalte voor de deur, nabij A12

• In een landelijke inspirerende omgeving  

Huren vanaf e 365,- per maand incl. vaste lasten

Tappersheul 2 I  3421 TM Oudewater

T 0348-560412 I  info@goudriaanvasrgoed.nl

goudriaanvastgoed.nl

STYLED BY jacq   DE TAXI GIGANT   Miranda Verdouw pedicure   Vierstroom
Beau t y  By Juu l s    Summa boekhouding   Automotive Center Oudewater
ELLEN BOS HAIRSTYLIST   GOUDRIAAN VASTGOED   MR&MRS MINI   Baanland

Doeners die met u meedenken!

Week 16
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 14 april t/m 
zaterdag 20 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Lekker veel voordeel
Specialiteit van slager Piet beenham
alle soorten
per 500 gram

6.49

PER 500 GRAM

3.99
kilo 7.98

Spaar voor korting op 
koffers & tassen

www.emte.nl/ellehammer Laatste week
75%
KORTING

TOT

Rigal Passion 
of Truffier
Sauvignon of 
Malbec, Frankrijk
6 flessen à 75 cl

50.94 25.47  
VOORDEEL
6=3

 2.79Hollandse aardbeien
bak 500 gram

5.29

Douwe Egberts 
snelfiltermaling, pads, 
bonen of biologische 
snelfiltermaling
alle soorten
pak 425/500 gram
zak 500 gram of 
zak 54 stuks, 2 stuks

10.98-12.76

+1
koffers &tassen zegelbij 2 stuks

2 STUKS

8.49

KENNISGEVING 
Verpachting agrarische percelen per 1 Januari 2020.

De provincie Zuid-Holland heeft een 
groot aantal agrarische percelen in 
eigendom waarvan de meesten binnen
de begrenzing van het Natuur Netwerk 
Nederland (NNN) en/of aangewezen
weidevogelgebied liggen. Voor het jaar
2020 worden o.a. deze percelen
onder beperkende voorwaarden in 
pacht uitgeven. Indien u in aanmerking 
wenst te komen voor de pacht van 
provinciale percelen dan kunt u zich de 
website van de provincie aanmelden. 
De pacht periode loopt van 1 januari 
2020 tot en met 31 december 2020. 

Procedure 
U kunt uw belangstelling uitsluitend 
kenbaar maken via het. Belangstellings
formulier (e-formulier) op de  
provinciale website. Alleen correcte  
en volledige ingevulde formulieren 
worden in behandeling genomen. Het 
formulier kunt u vanaf 1 mei tot 1 juli 
2019 vinden op de provinciale internet-
site (www.zuid-holland.nl/pacht). Aan 
de registratie van uw belangstelling 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 

Alle pachters moeten tenminste 
voldoen aan de volgende criteria: 
-   De pachter heeft zijn hoofdberoep in 

de landbouw. De pachter is voor de 
continuïteit van zijn bedrijfsvoering 
niet afhankelijk van de te pachten 
percelen. Dat wil zeggen de pachter 
kan maximaal 50% extra grond 
pachten ten opzichte van zijn bedrijfs-
omvang. De pachter stemt in met het 
teeltplan (voor bouwland). De pachter 
accepteert, voor zover van toepassing, 
de beperkende voorwaarden voor 
pacht binnen Natuur Netwerk  
Nederland en weidevogelgebieden.

Daarnaast hanteert de provincie 
voorlopig het criterium dat de pachter 
geen paarden houdt op de te pachten 
percelen. 

Overige pachtvoorwaarden en 
toewijzingscriteria
Op de provinciale website worden de 
overige voorwaarden voor provinciale 
pacht verder toegelicht. In deze 
voorwaarden wordt o.a. onderscheid 
gemaakt tussen gewone agrarische-
pacht en pacht onder voorwaarden van 
natuurbeheer.

Zoekt jou ....
Turn2gether, dé turnvereniging van Oudewater 

is op zoek naar nieuwe turntalenten ...
Ben je lenig en sterk? 

Dan ben jij misschien wel het turntalent dat wij zoeken!
Turn2gether Oudewater is op zoek naar turnsters uit Oudewater 

en omgeving, geboren in 2011, 2012 en 2013 voor de  

JOng TalenTengrOep.
Deze groep traint op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur.

Staat je geboortejaar er niet tussen en wil je ook laten zien wat je kan? 
neem dan even contact met ons op.

Doe mee aan de TesTmiDDag
Tijdens deze testmiddag worden er allerlei oefeningen gedaan 
waarbij gekeken wordt naar kracht, snelheid, durf, coördinatie, 

lenigheid en uithoudingsvermogen.

De TeSTDag is op woensdag 8 mei
van 15.00 tot 17.00 uur 

in sporthal de eiber, papenhoeflaan 43 (Oudewater).
Draag een turnpakje of makkelijk zittende sportkleding 

en kom op blote voeten.

aanmelden
aanmelden voor deze testdag is gewenst!

Dit kan per e-mail aan bestuur@turn2gether.nl
Tot ziens op 8 mei!
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GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg op pagina ??

Op vrijdag 12 april opende Henri Kool, directeur van 
de provincie Utrecht, samen met Petra van Hartskamp, 
de burgemeester van de gemeente Montfoort, en 
rentmeester Paul Kindt het nieuwe Toeristisch 
Overstappunt (TOP) bij Landgoed Linschoten.
Het Toproutenetwerk is hiermee een unieke 
startlocatie voor fi etsers en wandelaars rijker in 
een prachtige historische en natuurlijke omgeving. 
En wie zelf zijn kano meeneemt, kan er ook heerlijk 
varen.
Provinciedirecteur Henri Kool: “Dit Toeristisch 
Overstappunt is niet alleen een mooi startpunt voor 
wandel-, fi ets- en kanotochten, het brengt het landelijke 
gebied ook dichter bij de inwoners van de randstad. 
Die kunnen nu genieten van het prachtige landschap hier, 
verborgen parels als het landgoed Linschoten, 
historische stadjes als Oudewater, Montfoort en 
Linschoten en natuurlijk de Oude Hollandse Waterline. 
Ook voor de plaatselijke horeca biedt deze TOP kansen 
om de recreanten van de streek te laten proeven.
Ik ben blij dat de Gebiedscommissie Utrecht-West de 
partijen hiervoor bij elkaar heeft weten te krijgen, 
want als provincie dragen we graag bij aan dit soort 
projecten via de Agenda Vitaal Platteland.”
Rentmeester Paul Kindt van het landgoed: 
“Landgoed Linschoten is het grootste landgoed in de 
Randstad. Het is een beschermd natuurgebied en omvat 
een landhuis met park, monumentale boerderijen, 
graslanden en bossen. De TOP vormt het ideale startpunt 
om de omringende polders te verkennen. Het traditionele 
polderlandschap wordt doorsneden door verschillende 
waterlopen, polders worden afgewisseld met pittoreske 
oud-Hollandse stadjes en in het gebied liggen diverse 
kastelen.”
Burgemeester Petra van Hartskamp is erg blij met de 
komst van het TOP Landgoed Linschoten: 
“Als gemeente werken we er hard aan ons nog meer op 
de kaart te zetten. Gemeente Montfoort heeft ook zoveel 
te bieden. Twee prachtige historische kernen, met zelfs 
een beschermd dorpsgezicht van de kern Linschoten. 
Vanuit de twee kernen is het heerlijk wandelen en fi etsen 
door het uitgestrekte polderlandschap. Denk bijvoorbeeld 
aan de Engherkaderoute; een wandelroute van 
12 kilometer dwars door Montfoort en Linschoten en 
langs Landgoed Linschoten. Een bezoek aan onze 
gemeente is meer dan de moeite waard en de komst van 
deze nieuwe TOP maakt dat nu ook nog eens heel 
toegankelijk.”
Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto 
kunnen parkeren om van daaruit heerlijk te fi etsen en/of 
te wandelen en in dit geval ook te kanoën. Een TOP is 

Opening Top Landgoed Linschoten

Van links naar rechts: burgemeester Petra van Hartskamp 
van Montfoort, rentmeester Paul Kindt en provinciedirecteur 
Henri Kool.

goed bereikbaar per auto, beschikt over voldoende 
parkeergelegenheid en er is horeca in de buurt. 
De TOP’s zijn te herkennen aan de markante stalen 
groene grashalm van 5,5 meter hoog.

Flyer beschikbaar
De TOP Landgoed Linschoten is ook opgenomen in een 
geactualiseerde fl yer. Daarin zijn alle TOP’s aangegeven, 
en een beschrijving van de unieke kenmerken van elke 
TOP. Die is verkrijgbaar bij de VVV-kantoren in de regio.

Mogelijk gemaakt door
TOP Landgoed Linschoten is mogelijk gemaakt door 
bijdragen van provincie Utrecht, programmabureau 
Utrecht-West, gemeente Montfoort en Landgoed 

Linschoten. De Stichting TOP Routenetwerken is 
verantwoordelijk voor het projectmanagement. 
De realisering van deze en andere TOP’s in het westen 
van de provincie Utrecht is één van de opgaven uit het 
gebiedsprogramma van de Gebiedscommissie Utrecht-
West.

Meer informatie
Voor meer informatie over TOP’s kunt u terecht op 
www.toproutenetwerk.nl.

Gemeente Montfoort werkt aan een nieuw groen-
structuurplan. Het nieuwe groenstructuurplan is een 
vernieuwing van het bestaande bomenstructuurplan, 
aangevuld met overige groene structuren, zoals 
bermen en groenvoorziening in de kernen.
Omdat niemand de openbare ruimte zo goed kent als 
de inwoner, roept de gemeente alle inwoners op deel 
te nemen aan het groencafé.
Doel is luisteren naar inwoners, daarmee informatie 
ophalen, die de gemeente vervolgens kan gebruiken 
voor het nieuwe groenstructuurplan.
In zowel Montfoort als Linschoten wordt een 
groencafé georganiseerd.

Aanleiding
Groen leeft. Planten in de openbare ruimte hebben effect 
op insecten, bijen, vlinders en vogels. Het is de 
aankleding van de openbare ruimte en heeft effect op het 
klimaat. Ook is het groen in beweging. Er gebeurt veel op 
het gebied van duurzaamheid, de (maatschappelijke) 
waarde van groen, klimaat in het algemeen en het 
tegengaan van overlast. Kansen genoeg om nog beter 
met ons groen om te gaan en vooral ook reden genoeg 
voor nieuw beleid. Dit nieuwe gemeentelijke beleid dient 
te zijn afgestemd op de hedendaagse (maatschappelijke) 
thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn. 
Daarom nemen we de mening alle inwoners en 
belangenbehartigers actief mee in het opstellen van het 
nieuwe groenstructuurplan.

Positieve eigenschappen
en consequenties van groen
Een nieuwe groenstructuurplan kan niet worden 
opgesteld zonder dat de samenleving wordt 
geraadpleegd. Wat willen inwoners? 
Hoe kijken belangenbehartigers aan tegen ontwikkelingen? 
Wat vinden we met elkaar belangrijk en wat juist niet? 
Samen met adviesbureau BTL organiseert gemeente 
Montfoort een informele én interactieve avond rondom 
het nieuwe groenstructuurplan: het groencafé.

Denk mee over ons groen tijdens het groencafé op 9 of 15 mei

Vragen en thema’s die tijdens het groencafé aan de orde 
kunnen komen zijn bijvoorbeeld:
• Hoe waardevol is het groen voor onze gemeente?
• Wat is belangrijker: parkeren voor de deur 

of groen in de straat?
• Groen heeft positieve eigenschappen en tegelijk ook 

consequenties (neemt bijvoorbeeld ruimte in en zorgt 
voor schaduw).
Weegt het positieve altijd op tegen de consequenties.

• Waar mag er meer groen komen
en waar hebben we er juist last van?

• Moet de gemeente inwoners actief stimuleren de tuin te 
vergroenen of is dat een zaak van de inwoners zelf?

Thema’s tijdens het groencafé
Tijdens het groencafé gaan we samen op zoek naar 
manieren om het beleid van de toekomst nóg beter te 
maken. Na een centrale opening gaan aanwezigen 
uiteen om met elkaar, gemeente en BTL van gedachten 
te wisselen. Centraal tijdens het groencafé staan de 
volgende thema’s:
• Gebruik van het groen: denk aan fi etsen, wandelen, 

spelen, sporten.
• Wat voor soort groen: bijvoorbeeld bijvriendelijk, 

bloemrijk, landschappelijk.
• Groen in een veranderend klimaat: hoe kan groen 

bijdragen aan een oplossing rondom duurzaamheid en 
klimaatverandering (denk aan zonnepanelen, 
watertekort en hittestress)?

• Lastige bomen: ervaren we ook overlast van bomen en 
hoe kunnen we dat verminderen?

Locatie, tijd en aanmelden
Beide avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 
ongeveer 21.30 uur.
• Montfoort: donderdag 9 mei,

Huis van Montfoort, Kasteelplein 5
• Linschoten: woensdag 15 mei,

De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 36
Wilt u deelnemen? Meld u dan voor 30 april aan. 
Dat doet u door een mail te sturen naar
communicatie@montfoort.nl, 
o.v.v. groencafé Montfoort of groencafé Linschoten.

Vervolg
De resultaten van deze eerste groencafés worden na de 
zomer gepresenteerd in het concept groenstructuurplan. 
Ook daarvoor worden één of meerdere groencafés 
georganiseerd, zodat u kunt reageren op het conceptplan. 
Streven is om aan het eind van het jaar het defi nitieve 
groenstructuurplan voor te leggen aan de gemeenteraad 
ter besluitvorming. Parallel hieraan wordt het 
boombeheerplan opgesteld.



2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op  
24 april 2019 in het stadhuis  
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 6 mei 2019  
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Besluit buiten behandeling laten 
aanvraag
•	 09-04-2019	 (Z/19/128465)
 Wetering 23, Linschoten 

het plaatsen van een dakkapel.

Verlengen beslistermijn
•	 08-04-2019	 (Z/19/135042)
 Blokland 7A, Montfoort 

voor het plaatsen van een 
buitentrap.

•	 12-4-2019	 (Z/19/13534)
 Montfortsevaartkade Oost 

voor het aanbrengen van 
kadeverbetering.

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:
•	 Syntus	B.V. 

voor het adres: 
Tasveld	2,	3417	XS	Montfoort.

 De melding betreft een wijziging 
van de inrichting van het terrein.

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

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

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

Stookontheffing
•	 Willeskop	67, 
5	t/m	20	april	en	15	september	 
t/m	30	december	2019,	 
verzonden	5	april	2019.

•	 Blokland	120, 
5	t/m	20	april	en	15	september 
t/m	30	december	2019, 
verzonden	5	april	2019.

Overig
Ontwerpbesluit hogere waarden 
Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 
te Linschoten.
De gemeente Montfoort heeft een 
aanvraag om omgevingsvergunning 

ontvangen voor de sloop van de  
twee bestaande gebouwen, en de 
nieuwbouw van een woonhuis,  
op het perceel aan de Liefhovendijk 4 
in Linschoten. De aanvraag om 
omgevingsvergunning is getoetst aan 
de Wet geluidhinder.  
Uit het bijbehorend akoestisch 
onderzoek blijkt dat het geluidsniveau 
op de gevels van het nieuwe 
woonhuis, vanwege het wegverkeer 
op de M.A. Reinaldaweg (N204), 
hoger	is	dan	de	wettelijke	voorkeurs-
waarde die genoemd is in de Wet 
geluidhinder.  
De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om, onder voorwaarden, 
ontheffing	te	verlenen	van	deze	
voorkeurswaarde. Het college van 
burgemeester en wethouders wil voor 
het plan gebruik maken van deze 
mogelijkheid en heeft het ontwerp van 
het besluit hogere waarden 
opgesteld. De gemeente kan de 
omgevingsvergunning pas verlenen, 
nadat	de	ontheffing	van	de	
voorkeurswaarde is verleend.

Zienswijze
Op grond van de Wet geluidhinder 
kunnen belanghebbenden gedurende 
zes weken na deze publicatie 
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit 
hogere waarden indienen.  
Bent u belanghebbende? Dan kunt u 
uw brief richten aan: College van 
burgemeester en wethouders van  
de	gemeente	Montfoort,	p/a	
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Postbus	13101,	3507	LC	Utrecht,	
onder duidelijke vermelding van uw 
naam, uw adres en zaaknummer 
Z/19/136616.

Inzage van de stukken
Het ontwerp van het besluit hogere 
waarden met bijbehorende stukken 
ligt van 17 april 2019 tot en met 
28	mei	2019	ter	inzage.	U	kunt	de	
documenten tijdens de inzagetermijn 
kosteloos inzien bij het stadskantoor 
in Montfoort.
Voor	informatie:	 
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
telefoon	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:

Evenementenvergunning
•	 Avondvierdaagse	Montfoort	
14-05-2019	t/m	17-05-2019,	
verzonden	5	april	2019.

•	 Avondvierdaagse	Linschoten	
20-05-2019	t/m	23-05-2019,	
verzonden 9 april 2019.

•	 Boerenerfmarkt	op	4	mei	2019	in	
Montfoort,	verzonden	5	april	2019

•	 Actiemarkt	SMDB	Het	Kompas	 
op	18	mei	2019, 
verzonden	8	april	2019.

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester	en/of	burgemeester	en	
wethouders van Montfoort. 
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 

Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023,	3507	LA	Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via	onderstaande	websites	vindt	u	
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor	de	grote	evenementen	gaat	u	
naar	www.montfoort.nl/evenement.
Voor	straatfeesten	en	buurtbarbecues	
gaat	u	naar	www.montfoort.nl/
straatfeest.
Er kan uitsluitend bezwaar gemaakt 
worden op verleende vergunningen. 
Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort. Indien spoed dit vereist 
kunt u naast dit bezwaarschrift ook 
een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de president 
van de Arrondissementsrechtbank 
Utrecht, sector Bestuursdienst, 
Postbus	13023,	3507	LA	Utrecht.

Montfoort, 16 april 2019
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H.	van	der	Veer
De burgemeester, 
mr.	P.J.	van	Hartskamp-de	Jong

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

KLANTZAKEN
Maak een afspraak, T 0348-476 400 
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag  
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 
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 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Afvalkalender april 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. 
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier 
en karton Restafval Groente-,	fruit- 

en tuinafval
Plastic, metaal 

en drankenkartons Snoeiafval

wk ma di wo do vr za zo

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30 1 2 3 4 5

1e Paasdag

2e Paasdag Koningsdag

Gewijzigde 
openingstijden 
Huis van 
Montfoort
In verband met de komende feestdagen 
heeft het stadskantoor op de volgende dagen 
gewijzigde openingstijden:
•  Vrijdag 19 april 
de	hele	dag	gesloten	i.v.m.	Goede	Vrijdag

•  Maandag 22 april 
de hele dag gesloten i.v.m. Tweede Paasdag

•  Donderdag 30 mei 
hele dag gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag

•  Vrijdag 31 mei 
de hele dag gesloten

•  Maandag 10 juni 
de hele dag gesloten i.v.m. Tweede Pinksterdag

Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar. 
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding 
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij 
het	Klant	Contact	Centrum.

Kerkenveiling in Linschoten groot succes
de zesde Kerkenveiling in ‘t Kruispunt 
in linschoten op zaterdag 6 april was 
weer een groot succes.
de veiling stond in het teken van het 
jubileum ‘125 jaar ‘t Kruispunt’.
de kerkzaal was gezellig ingericht, alle 
plaatsen waren bezet. de verkoop werd 
ondersteund door een uitstekende 

beamer presentatie van de aangeboden 
artikelen. de totale opbrengst was maar 
liefst e 14.000. van dit bedrag gaat tien 
procent naar Hospice de Mantelmeeuw 
in woerden. de rest is bestemd voor het 
onderhoud van het kerkgebouw.
er werden ruim honderdvijfentwintig 
kavels aangeboden door leden van de 

katholieke- en protestantse geloofsge-
meenschappen en door goede gevers uit 
de plaatselijke middenstand. onder 
leiding van de enthousiaste en creatieve 
veilingmeester teun Hoogendoorn en 
onder het toeziend oog van notaris udo 
louwerens, werden mooie bedragen 
ingezet en betaald.

Rondleiding in paRkbos landgoed linschoten
Zaterdag 20 april wordt er een rondleiding gegeven in het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos, met zijn unieke flora en fauna, rond Huis te 
Linschoten. Ook wordt de ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed Linschoten. 
De rondwandeling duurt ongeveer 2 uur en start om 10.30 uur vanaf de 
parkeerplaats aan de Provincialeweg (hoek Noord Linschoterdijk-Reinaldaweg). 
In de pauze krijgt u in het koetshuis koffie of thee aangeboden. Kinderen vanaf 
12 jaar mogen mee, maar honden niet. U kunt zich aanmelden voor deze 
excursie bij Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / yvonnepostma45@gmail.com
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Stichting Oud Montfoort overdonderd 
door belangstelling op Lentemarkt

De oh’s en ah’s waren niet van de 
lucht op de lentemarkt, waar de 
kersverse Stichting Oud Montfoort 
voor één dag de leegstaande winkel 
van Terstal mocht vullen. Zo’n 350 
mensen bleven vaak lange tijd 
hangen en keken vol bewondering 
naar museumstukken van de 
gemeente.
Deze belangstelling overtrof de stoutste 
verwachtingen. Er was dan ook van alles 
te doen en te beleven . De raadplaat 
met de bus met zeventig kinderen op de 
Plaats bleek uit 1938 te zijn. Een aantal 
namen werden genoemd. Ook konden 
drie bijzondere voorwerpen worden 
geraden op raadtafel. Het bleken een 

breischede, paardenklomp en een 
droogrek voor natte kleding. 
Veel mensen hadden er wel één goed, 
maar niemand alle drie. De fi lms, oude 
ansichtkaarten en schilderijen trokken 
ook veel aandacht. Op een groot bord 
konden suggesties voor de toekomst 
worden geschreven.
Kersvers bestuurslid Peter Gruters: “Het 
was een komen en gaan. Veel mensen 
wensen ons een vaste plek in de 
binnenstad toe en dat zouden we heel 
graag zien. Er is zoveel te vertellen en te 
laten zien van Montfoort. We hopen dat 
mensen met ons willen meezoeken.”
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Peter Versloot 
06-46651411.

Biljarten in Montfoort nog steeds zeer in trek

Het klassieke biljartspel verdwijnt 
steeds vaker uit de kroeg. 
Maar in café ‘De Plaats’ houdt biljart-
vereniging ‘De Plaats’ het nog steeds 
met een krappe veertig man stug vol. 
Ook al kunnen ze er nog wel wat 
leden bij gebruiken. Bij biljart-
vereniging ‘Kasteelzicht’ zitten ze 
niet om nieuwe leden te springen. 
Het biljarten onder senioren is 
mateloos populair. Honderddertig 
actievelingen biljarten wekelijks op 
de drie tafels in het Antoniushof.
“Als er meer bijkomen, kom je bijna 
niet meer aan de beurt. En wachten is 
bij de biljartsport al de grootste uitdaging 
en stressfactor. Dus we laten het 
ledenaantal voorlopig maar wat het is”, 
zegt voorzitter Kees Vendrig van 
‘Kasteelzicht’. Spelleiders Louis 
Sleeuwenhoek en Joop Kuijer beamen 
dat. “Van de honderddertig man spelen 
er zesennegentig in een onderlinge 
competitie van oktober tot maart. 
Acht teams van twaalf man spelen het 
‘libre’. Aan onze jaarlijkse driebanden 
competitie doen tweeëndertig leden 
mee. Het gaat er dan best fanatiek aan 
toe. Maar we houden het gezellig voor 
iedereen. Ook als je geen competitie wil 
spelen kan je met uitzondering van de 

zulke faciliteiten tegenwoordig nog? 
Nou bij ons dus”.
Bij biljartvereniging ‘De Plaats’ gaat het 
er heel anders aan toe. Daar draait bijna 
alles om de competitie. 
Ze zijn aangesloten bij de biljartbond en 
hebben zeven teams die regionaal 
competitie spelen en een driebanden 
team dat goed genoeg is om aan een 
landelijke competitie mee te doen. 
Dan is er nog een team uit Haastrecht 
dat bij ‘De Plaats’ speelt en tenslotte 
negen man die alleen onderling spelen. 
“Onze vereniging bestaat al sinds juli 
1957”, meldt Martin van der Poel. 
“Een van de oprichters, ons enige erelid, 
Kees Kooijman, speelt nog steeds bij 
ons. Met onze sport kan je oud worden. 
We houden het als enige vereniging in 
Montfoort , die aangesloten is bij de 
bond, dus al heel lang vol”. Martin 
neemt sinds 8 april de voorzittershamer 
over van Sjaak Voorhout die vanaf 2008 
voorzitter was. Ad Bouwman is vanaf 
die datum de man die de kas beheert. 
Hij nam het stokje over van Lex Bosielle 
die dat vanaf 2002 deed. Jelle 
Stalwagen blijft de secretaris.

We blijven actief en zijn ook druk met 
het werven van nieuwe leden. Café ‘De 
Plaats” draagt daar ook een belangrijke 
steen aan bij. Die promoten onze sport 
en onze vereniging door bijzondere 
evenementen te organiseren en de jeugd 
te interesseren. Onder andere door 
regelmatig een van de klassieke biljarten 
te vervangen door een ‘snooker’-tafel.
Demonstraties
Op donderdag 25 april om 19.00 
uur komt viervoudig wereldkampioen 
Dick Jaspers naar ‘De Plaats’ voor 
een demonstratie. Het jonge 
Montfoortse talent Hugo van Houten 
die recent aan het EK snooker 
meedeed, laat zien waartoe hij op de 
‘snooker-tafel’ in staat is.
Kom gerust kijken bij dit evenement en 
kennis maken met onze biljartver-
eniging. Voor meer informatie en 
aanmelding als lid kan je terecht bij Cafe 
‘De Plaats’ www.cafedeplaats.nl

LINSCHOTEN           MONTFOORT

v.l.n.r.: Ad Bouwman, Martin van der 
Poel, Sjaak Voorhout, Jelle Stalwagen, 
Lex Bosielle.

vervolg van de voorpagina

Bij de slager zijn ze inmiddels aan het 
opruimen. De Lentemarkt is nu echt 
gedaan. Dan nog een laatste keer bij de 
Wereldwinkel naar binnen, die vandaag 
de laatste dag open is. Hoe dat voelt, nu 
het echt klaar is? “Wel een beetje 
vreemd”, geeft voorzitter Ans van Vliet 
aan. “Willen de kinderen misschien nog 
een grabbelcadeautje?”, vraagt ze.
Hetty Elzas van de organisatie achter de 
Lentemarkt laat weten dat de winkeliers-
vereniging terugkijkt op een geslaagde 
Lentemarkt. Zelf was ze helaas 
verhinderd, maar ze zegt: “Ik heb van 
iedereen gehoord dat het, ondanks de 
mindere weersvoorspellingen en de kou, 
een groot succes was. We hebben een 
leuk bezoekersaantal gehad. Iedereen is 
tevreden.”

Toeristisch Overstappunt Linschoten 
geopend om toerisme in de regio te 
stimuleren

Sprankelend 
voorjaarsconcert Linfano

door Siem van der Burg

Muziekvereniging Linfano uit 
Linschoten gaf zaterdag 13 april een 
voorjaarsconcert met een sprankelend 
en vrolijk programma. 
Alle onderdelen van de vereniging 
lieten van zich horen. Olaf Schipper, 
dirigent van het leerlingenorkest en de 
fanfare, stond voor de gelegenheid 
ook voor de melody percussion band. 
De melody percussion band heeft 
sinds kort een nieuwe instructeur, 
Marcel Heijnen. Helaas had hij voor 
deze avond nog andere verplichtingen 
staan, maar gelukkig was Olaf bereid 
de honneurs waar te nemen.
Het concert werd geopend door het 
leerlingenorkest. Ze begonnen met 'Ons 
eerste concert', want dat was het letterlijk 
voor een aantal nieuwe leden van het 
leerlingenorkest! Daarna speelde het 
fanfare orkest de concertmars 'Arsenal' 
van Jan van der Roost. Vervolgens kon 
het publiek genieten van de 
'Zwaanriddersage' van Jan Bosveld. Al 
sinds de middeleeuwen doen er vele 
verhalen de ronde over een geheimzinnige 
zwaanridder.  Lohengrin, zoon van 
Parzival en ridder van de Ronde Tafel, 
wordt uitgezonden in een boot, voortge-
trokken door zwanen, om de maagd Elsa 
te gaan redden die nooit mag vragen wie 
hij is. Dit muziekstuk geeft het verhaal 
over de reis van de zwaanridder weer.

Jubilarissen
Ook bijzonder was dat Linfano op deze 
avond twee jubilarissen in het zonnetje 
mocht zetten.
De eerste jubilaris was Bert Sondervan, 
al 12,5 lid van de Melody Percussion 
Band van Linfano. Hij werd door 
wethouder Herman van Wiggen 

onderscheiden met een bronzen speld en 
oorkonde. Bert is een prettige persoon-
lijkheid die met een regelmatige grap of 
woordspeling de repetitie tot een 
gezellige ontspannen avond maakt. 
Zeker ook met de straatoptredens is hij 
als tamboer het gezicht van Linfano.
Vervolgens kreeg Jan Vergeer een onder-
scheiding in de vorm van een verguld 
speldje voor 40 jaar lidmaatschap/
muzikant zijn. Jan is als klein jongetje 
begonnen bij de vereniging en speelt nog 
steeds trompet. Hij is erg actief binnen 
de vereniging en heeft deelgenomen in 
het bestuur en verschillende commissies. 
Jan en zijn gezin staan altijd klaar om te 
helpen bij activiteiten van de vereniging. 
Linfano is er erg trots op om zulke 
betrokken leden te hebben!

Na de pauze met verloting, waarbij 
prijzen vielen te winnen welke zijn mede 
geschonken door diverse plaatselijke 
bedrijven, ging de fanfare weer verder 
met 'The Singapore Excperience'. 
De melody percussion band speelde 
vrolijke stukken van Toto 'Africa' en 
'Oye mi canto' van Gloria Estefan. 
De avond werd afgesloten door de 
fanfare met de fi lmmuziek van de 
Disney fi lm 'Brave'.
Binnenkort kunt u nog meer genieten 
van Linfano. Maandag 15 en woensdag 
17 april komen ze weer langs de deuren 
in Linschoten met de plantenactie, op 
Koningsdag speelt Linfano traditiege-
trouw de reveille vanaf de kerktoren en 
wordt er een concert in de Strick van 
Linschotenstraat gegeven. 
Daarnaast mag Linfano ook weer 
medewerking verlenen aan de 
Dodenherdenking op 4 mei.

door Sjoukje Dijkstra

"Een parel in de regio", 
aldus burgemeester 
Petra van Hartskamp
De opening van het Toeristisch 
Overstappunt (TOP) bij Landgoed 
Linschoten, nam een onverwacht 
trieste wending. Eind maart, tijdens 
de voorbereidingen voor de opening, 
werd bekend dat projectleider Jeroen 
Woudenberg onverwachts was 
overleden. Dat de opening op 12 april 
doorging, had hij zo gewild, laten zijn 
vrouw en betrokkenen weten.
"Het was toch zijn geesteskindje", 
verklaart zijn vrouw Susanna Baseler-
Woudenberg. Normaal had ze hier 
samen met hem gestaan. "In september 
hadden we het erover. Toen waren we 
hier, en was het nog niet helemaal af. 
Het was zijn passie. Hij zag het helemaal 
voor zich." Bij de onthulling van het 
toeristisch informatiebord, veegt ze 
zichtbaar geëmotioneerd haar tranen 
weg. Ondanks het verdriet is ze heel trots 
op deze blijvende erfenis die haar man 
hiermee achterlaat.

Mooi opstappunt
Het doel van het Toeristisch 
Overstappunt is volgens Carine Nieman, 
projectleider van programmabureau 
Utrecht-West dat het een mooi 
opstappunt is voor toeristen om de 
streek te ontdekken. "Vanaf hier kunnen 
mensen dat wandelend, fi etsend of zelfs 
varend doen." De TOP bij Landgoed 
Linschoten is een van de ruim 60 

Toeristische Opstappunten met een halm 
in het westen van Nederland (elders zijn 
er TOP's met andere uitvoeringen zoals 
een vierkante zuil of stenen kegel). "Er 
valt op het paneel te lezen welke steden 
er in de omgeving de moeite van het 
bezoeken waard zijn. Ook kun je er wat 
lezen over de Oude Hollandse Waterlinie, 
waarvan de maquette circa een kilometer 
van de TOP staat langs het fi etspad. Elk 
gebied is uniek. In Linschoten kun je 
behalve wandelend en per fi ets ook per 
kano verder. Daarvoor is er speciaal een 
kanosteiger aangelegd."

Parel
Tijdens de opening spreken rentmeester 
Paul Kindt van het nieuwe TOP bij 
Linschoten en Henri Kool hun dank uit 
richting alle betrokken partijen die dit 
TOP mogelijk hebben gemaakt. 
Burgemeester Petra van Hartskamp van 
de gemeente Montfoort vertelt erg blij te 
zijn met deze top TOP-locatie. "Het is 
een parel in de regio", vindt ze. "Het is 
sowieso een TOP-idee om het zo te 
doen."
"Ik denk dat het ondersteunend is aan 
alles wat we doen. Niet alleen voor 
Linschoten en Montfoort maar ook voor 
bijvoorbeeld Oudewater en Lopik. 
We hebben zoveel moois, maar dat moet 
je wel vertellen en laten zien" Dat deze 
nieuwe TOP meer toeristen de regio in 
zal brengen, daarvan is ze overtuigd. 
"Het polderlandschap is fantastisch en 
een bezoek aan het dorp Linschoten en 
de vestingstad Montfoort is meer dan de 

moeite waard." Van Hartskamp laat 
desgevraagd weten dat de gemeente 
Montfoort nog veel meer doet om dat te 
stimuleren. "Zo is recent een wandelapp 
ontwikkeld en willen wij de wandel- en 
fi etsroutes die er al zijn meer onder de 
aandacht brengen. Het zou mooi zijn als 
er ook dagarrangementen voor de regio 
kunnen worden aangeboden" 
Als het aan haar ligt zullen mensen zeker 
ontdekken wat hier allemaal achter ligt. 
"Neem bijvoorbeeld de Dorpstraat in 
Linschoten. Dat is echt authentiek. 
Het is gewoon bijzonder."

TOP kansen
Provinciedirecteur Kool vertelt: "Ook 
voor de plaatselijke horeca biedt deze 
TOP kansen om de recreanten van de 
streek te laten proeven. Ik ben blij dat de 
Gebiedscommissie Utrecht-West de 
partijen hiervoor bij elkaar heeft weten te 
krijgen, want als provincie dragen we 
graag bij aan dit soort projecten via de 
Agenda Vitaal Platteland." Dat dit 
belangrijk is, vindt ook Kindt. Hij zegt: 
"Landgoed Linschoten is het grootste 
landgoed in de Randstad. Het is een 
beschermd natuurgebied en omvat een 
landhuis met park, monumentale 
boerderijen, graslanden en bossen. 
De TOP vormt het ideale startpunt om 
de omringende polders te verkennen."
"Kom op, laten we naar het Kasteel gaan 
voor de borrel." Er staat een straffe wind. 
Het programma is ook expres iets eerder 
van start gegaan, omdat de genodigden 
ondanks de warme bak leut toch staan te 
koukleumen. Een aantal gasten, gaat 
weer op huis aan, maar een groot deel 
loopt zich warm om dan te genieten van 
een drankje en een hapje. 
"Een geslaagde opening", vindt Nieman. 
Zij overhandigt aan het einde van de 
ceremonie samen met haar collega 
Ingrid de Coo een foto aan Susanna 
Woudenberg, met daarop haar man, 
Jeroen Woudenberg. 
Zij neemt het dankbaar in ontvangst. 
"Mooi. Zoals hij was."

Wat is een TOP?
Een TOP is een startpunt waar 
recreanten de auto kunnen parkeren om 
van daaruit te fi etsen, te wandelen en in 
dit geval ook te kanoën. Een TOP is 
goed bereikbaar per auto, beschikt over 
voldoende parkeergelegenheid en er is 
horeca in de buurt. De TOP's zijn te 
herkennen aan de markante stalen 
groene grashalm van 5,5 meter hoog. 
Voor informatie, bezoek de website: 
www.toproutenetwerk.nl

Susanna Baseler-Woudenberg met een foto van wijlen haar man Jeroen Woudenberg.

dinsdag, op maandag tot en met 
zaterdag in ons biljartcentrum terecht. 
Dinsdag spelen we de competitie. 
Op zon- en feestdagen zijn we dicht”.
“Je moet bij ons aan twee dingen 
voldoen. Zorgen dat je de leeftijd van 
zestig jaar hebt bereikt. Anders kan je 
sowieso bij ons geen lid worden. 
En vijftig euro contributie betalen.. 
Maar dan kan je, als we geen wachtlijst 
hebben, een heel jaar bij ons terecht. 
We hebben een fantastisch biljartcentrum 
met drie klassieke biljarts. Waar vind je 
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Geldig van dinsdag 16 t/m zaterdag 27 april 2019. OP=OP

Hanging 
basket
Diverse planten,
Ø 27 cm.

14.99

9.99

Koningsvoordeel
     bijGroenRijk

2e
PAASDAGOPENVAN 10.00 TOT17.00 UUR

7 VOOR

10.-
Tuinaarde
Zak 25 liter

GroenRijkGroenRijk
Potgrond
Zak 20 liter

5 VOOR

5.-
20%
KORTING
OP EEN ARTIKEL

NAAR KEUZE!

VOORDEELBON

Niet inwisselbaar in combinatie met andere acties.
Vraag naar de volledige voorwaarden in het tuincentrum.
Alleen geldig bij GroenRijk Montfoort. 
Deze bon is geldig t/m 27 april 2019.

✁

Feestelijke opening 
Dental Clinics Montfoort
“Het resultaat is super mooi geworden”, aldus een trotse Cor Vink afgelopen 
donderdag tijdens de opening van de nieuwe praktijk Dental Clinics. Tandenteam Vink 
fuseerde in april met Dental Clinics (voorheen Ivory & Ivory). Beide teams werken nu 
samen op een locatie aan Om’t Hof 8.
Zes kamers heeft de nieuwe praktijk en vier 
nieuwe stoelen. Twee stoelen heeft Vink zelf nog 
meegebracht. Dat het er zo mooi uit zou komen 
te zien, had hij niet verwacht. “Het moest 
compleet gestript worden”, laat hij weten. 
Dat was een nogal spannende periode.”
“Voor de patiënten verandert er in principe niks”, 
aldus praktijkmanager Lieke Bijl. “Ze kunnen 
gewoon terecht bij hun eigen behandelaar.”
Vink vertelt dat de fusie veel voordelen heeft. 
“Als kleinere zorgverlener kom je met verzekeraars 
niet aan tafel. Met Dental Clinics, die een keten 
heeft van 90 klinieken, ben je wel een serieuze 
gesprekspartner.” Praktijkmanager Bijl vult aan: 
“Je merkt dat tandartspraktijken aan bepaalde eisen en richtlijnen moeten voldoen. Zorgverleners 
zijn daardoor veel met administratief werk bezig. Dat wordt ons nu meer uit handen genomen, 
doordat we ondersteuning krijgen vanuit het servicecentrum. Zo hebben we meer tijd om met het 
vak bezig te zijn.”
Om 09.00 uur verzamelt het team zich voor de voordeur, waar voorheen SWOM gehuisvest was. 
Ruim een jaar lang stond het pand leeg. Nu siert een blauw lint de voordeur voor het officiële 
openingsmoment. “We hebben hard gewerkt”, aldus Vink in een kleine toespraak. “De patiënten 
komen zo. Dan gaan we met elkaar goede zorg verlenen. Ik hoop dat we hier een fiks aantal jaren 
met elkaar gaan werken.” Onder luid applaus knipt hij samen met de praktijkmanager het lint 
door. “De praktijk is geopend.”

Praktijkmanager Lieke Bijl en Cor Vink 
knippen samen het lint door.

Het team van 
Dental Clinics in een 
behandelkamer in de 
nieuwe praktijk.

Vibes voor middelbare scholieren
Aanstaande zaterdag is er in Montfoort 
een feest voor alle middelbare scholieren 
uit Montfoort, Oudewater, Lopik en directe 
omgeving. Onder de titel ‘Spring Vibes’ 
komen diverse top DJ's naar het Sint Joseph 
gebouw.
Mede organisator Bas Vlieland uit Oudewater: 
"Er is de laatste jaren weinig te doen voor 
middelbare scholieren die op zaterdagavond in 
de buurt uit willen gaan. Vorig jaar zijn we met 
hulp van sponsoren gestart om deze impasse te 
doorbreken door in de herfst en in de winter 
een feest te organiseren. Met ruim 700 
bezoekers was dat een groot succes. Voor dit 
jaar gaan we aanstaande zaterdag starten met 
'Spring Vibes'. De herfst editie is op zaterdag 
26 oktober als afsluiting van de herfstvakantie. 
Op vrijdag 13 december sluiten we het seizoen 
weer af met een kersteditie."
De line up van ‘Spring Vibes’ bestaat uit 
vertrouwde namen waaronder DJ Ziggy uit 
Amsterdam die na het succes van vorige edities 
een dubbele set zal draaien. De deuren van  
'De Soos' gaan open om 20.30 uur en om  
00.30 uur is de avond afgelopen.
Lou Hornman uit Montfoort: "We gaan weer 
zorgen voor diverse danspodia en een vette 
lichtshow en dan wordt het ongetwijfeld weer 
een vette avond.”
Tot en met vrijdag zijn e-tickets te bestellen via www.3seasons.nl. Daarna zijn kaarten alleen nog 
aan de deur verkrijgbaar. Er is plek voor 400 scholieren. Vol=Vol. Kaarten kosten dankzij sponsoren 
online maar e 6,- en aan de deur e 8,- Vragen, suggesties of ondersteuning: crew@3seasons.nl
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De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Ben van Zutphen van Lionsclub Het Stigt test 
de microfoon in de Antoniushof.

door Sjoukje Dijkstra

TOPKLASSER GEZOCHT
Start september 2019

De topklas in het kort:
4 Goed salaris

4 Baangarantie

4 Opleiding vergoed

4 Persoonlijke lessen

4 Groeimogelijkheden

Interesse?
Meld je aan bij werkenbijvandenpol.nl

Nel’s Office+, net dat beetje meer
Nel van Leeuwen-de Vries, is geboren en getogen in Oudewater en altijd trouw 
gebleven aan het prachtige stadje in het Groene Hart.

Op 1 januari 2007 startte zij met Nel’s Office. Haar man Edwin 
bedacht haar bedrijfsnaam met daarbij het logo van 
puzzelstukjes. “Iets wat ik graag deed, legpuzzels maken. 
Interessanter vond ik de administratieve puzzel van 
ondernemingen”, aldus Nel.
“Na vele jaren ervaring bij diverse bedrijven en accountants-
kantoren was het tijd om mijn eigen koers uit te zetten. 
Nu is bijna mijn eerste lustrum van 12,5 jaar bereikt en ben  
ik erg blij dat ik deze stap heb genomen. Ik ben dankbaar voor 
het vertrouwen dat mijn klanten in mij stelden en de 
mogelijkheden die ik heb gekregen, ook van mijn gezin,  
om mijn bedrijf op te bouwen.”
Administratie, tussentijdse cijfers, jaarrekeningen en aangifte belastingen zijn Nel’s dagelijkse 
werkzaamheden. Door de digitalisering en de veranderende maatschappij is advisering en 
financiële coaching een steeds groter deel geworden van haar dienstenpakket.

“Het helder uiteenzetten van uw financiën en daarbij de tip in de juiste 
richting geven, is mijn passie. Daaruit is nu mijn nieuwe logo ontstaan 
Nel’s Office+, net dat beetje meer.” Nel’s Office, administratiekantoor 
voor de particulier, het MKB, de ZZP’er en de startende ondernemer.

Bent u al op bezoek geweest bij GroenRijk? 
Nu het tuinseizoen is begonnen, is het nieuwe tuincentrum GroenRijk Montfoort  
de ideale winkel voor tuinplanten, tuinmeubels en veel meer.
Het waren drukke tijden bij GroenRijk Montfoort. Na alle voorbereidingen volgde het 
openingsweekend en toen brak volop de lente los: “Het is een uitstekend moment om de tuin 
in te gaan” zegt eigenaar Stephan Segers, die meer dan tevreden terugkijkt op de eerste weken: 
“Je weet het natuurlijk nooit van te voren, maar wij zijn erg dankbaar dat de inwoners van 
Montfoort en omgeving de weg naar ons tuincentrum weten te vinden.”
Groenspecialist
GroenRijk Montfoort is het groenste tuincentrum 
in de regio. Ben je een fanatieke tuinier, een 
buitengenieter of wil je gewoon een paar mooie 
plantjes in de tuin?
Bij GroenRijk Montfoort snappen ze jouw passie 
voor groen. Het tuincentrum heeft een simpele 
aanpak: de beste planten, een persoonlijke en 
deskundige benadering en een goede sfeer.
Compleet aanbod
Je kan zes dagen per week terecht voor 
kamerplanten, buitenplanten, tuingereedschap 
en meer. Het heeft een ruim winkeloppervlakte 
van 4000 m2. Het groencentrum is goed 
bereikbaar vanuit Oudewater, Haastrecht, 
Linschoten, De Meern, Leidsche Rijn en Woerden.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Koningsspelen kleuren basisscholen Montfoort 
al vroeg oranje

Groot Dictee voor het goede 
doel in de Antoniushof
"We laten de Belgen er toch niet weer met de winst vandoor gaan"

Zaterdag 20 april, vanaf 20.00 uur zal de 
Antoniushof het decor zijn van een strijd 
tussen echte 'spellingtijgers'. Iedereen die wat 
heeft met taal of iets wil doen voor het goede 
doel, kan er terecht, laat Ben van Zutphen 
weten van de Lionsclub Het Stigt, organisator 
van het dictee.
Het is voor de tweede keer dat het groot Stigts 
Dictee gehouden zal worden. Negen jaar geleden 
vond de laatste editie plaats. "Toen was het een 
Vlaming die er met de winst vandoor ging", 
vertelt Van Zutphen. "Diezelfde man staat nu 
weer ingeschreven. Ik heb hem van de week 
gecontacteerd om hem te vragen of hij toevallig 
nog de wisseltrofee had, die wij hem hebben 
gegeven. Het was een glazen bokaal." Hij gaf 
aan het zeer spijtig te vinden, maar dat die van 
de schoorsteen bij z'n grootmoeder was gevallen. 
"Ach welja", zegt hij hoofdschuddend.
Van Zutphen vindt het wel grappig. "Die Belgen 
zijn altijd zo goed in spelling. Dat zie je ook altijd 
in die landelijke dictees. Laten we ze nu weer 
winnen, hier in onze eigen stad?", daagt hij de 
Montfoortenaren en uit. "Eigenlijk is het ook 
gewoon een leuk avondje uit", zegt hij. "Kom je 
niet voor de spellingswedstrijd, dan voor het 
goede doel misschien. De opbrengst van het 
dictee komt ten goede aan diverse goede doelen, 
zoals 'Met je hart' en eenzame ouderen in 
Montfoort en Linschoten."

Dienen
Als een van de Lions van Lionsclub Het Stigt 
vertelt Van Zutphen dat het de club gaat om te 
dienen. "Dat kan gaan van het doen van 
boodschappen voor iemand, het duwen van een 
rolstoel, de duofi ets van SWOM of tot gewoon 
het bij elkaar schrapen van geld voor een goed 
doel."
"Maandelijks neemt de club oudere eenzame 
mensen mee uit eten", vertelt hij glunderend. 
"We live to serve. Dat is het motto van de 
Lionsclub wereldwijd. Alleen in Nederland zijn er 
30.000 leden. In Montfoort zijn er tien. Eigenlijk 
te weinig", vindt hij. "We zouden er minstens vijf 
leden bij willen hebben. Mannen die het wel leuk 
lijkt om niet alleen te helpen, maar die ook 
houden van gezelligheid. We hebben allemaal 
een klik met elkaar, het moet wel leuk zijn en 
blijven. Een keer per jaar hebben we bovendien 
een mannenuitje."

Eenzaamheid
Terugkomend op het Stigts Dictee vertelt hij dat 
thema van het dictee 'eenzaamheid' is. 
Aansluitend ook bij het mooie werk dat de 

Lionsclub doet. "Niet alleen ouderen zijn 
eenzaam, er zijn ook veel jongeren die juist 
doordat ze zoveel online zijn in een isolement 
raken." Om er op zo'n manier dan weer 
aandacht voor te vragen, vindt hij wel passend. 
"De tekst van het Dictee is geschreven door 
drs. Ineke Grootegoed en zal voorgelezen 
worden door Petra van Hartskamp, 
burgemeester van Montfoort. Die kan dat wel. 
Ze zal natuurlijk heel goed moeten articuleren, 
langzaam lezen en sommige woorden nog eens 
extra herhalen", zegt hij.

Welkom
Iedereen die kan schrijven, is meer dan van harte 
welkom. "Het wordt gegeven in zo'n gezellige 
huiskamersfeer. Bovendien, maakt het niet uit of 
je wel of niet goed kunt spellen…" Van Zutphen 
meent dat mensen nog wel een drempel kunnen 
ervaren doordat zij denken dat ze het niet goed 
kunnen. "Dat hoeft absoluut niet. We maken 
geen uitslagen bekend. Die kunnen mensen voor 
zichzelf houden. Wat we wel doen, is een prijsuit-
reiking voor de drie besten. Die ontvangen een 
hele mooie trofee en waarschijnlijk nog iets leuks 
erbij!" De deelnemersbijdrage voor het goede 
doel is tien euro per persoon. Die tien euro kan 
van tevoren worden overgemaakt, maar kan ook 
ter plekke worden gepind.

door Sjoukje Dijkstra

'We doen de Pasapas met de hele klas'
Het voetbalveld van MVV Montfoort kleurde 
afgelopen vrijdag oranje. Dit maal niet vanwege 
voetbal, maar de Koningsspelen. Om 09.00 uur 
werd het startschot gegeven en konden kinderen 
uit groepen 3 en 4 van diverse scholen zich 
uitleven op blikgooien, sjoelen en zaklopen. 
Bij de offi ciële opening van de Koningsspelen galmt 
het liedje dat de meeste ouders inmiddels kunnen 
dromen, uit de speakers. Over de schoolpleinen, 
maar ook over het voetbalveld. 'We doen de pasapas 
met de hele klas, stap voor stap'. Kinderen dansen 
uitbundig mee. De sfeer zit er goed in. 
Op de schoolpleinen doen de kleuters hun best bij het 
spelletjes circuit, dat speciaal voor ze is uitgezet. 
Zoals gewoonlijk is er de onmisbare begeleiding van 
hulpouders, die de kinderen aanmoedigen en in het 
gareel houden. Ondertussen kunnen de kinderen uit 
groep vijf, zes, zeven en acht hun hart elders sportief 
ophalen. 

Beste beentje
Normaal gesproken vinden de Koningsspelen plaats 
op de laatste vrijdag voor Koningsdag, maar in 
verband met Goede Vrijdag op 19 april werd daar dit 
maal van afgeweken.  Dat maakte dus dat halverwege 
april al drommen kinderen richting stadspark en 
voetbalveld togen, om daar hun beste beentje voor te 
zetten. Dat het grootste gedeelte van de ochtend 

zonnig is, scheelt veel voor zowel begeleiders als de 
kinderen. Zodra de zon verdwijnt, is de wind ijzig koud. 

Samenwerking
Het voetbalveld van MVV is ter gelegenheid voor de 
groepen drie en vier opgesplitst in twee terreinen, 
waarbij de Graaf-Jan, Howiblo en twee groepen 
Heeswijk kinderen rechts hun parcours hebben. 
Aan de andere kant is het terrein voor de Hobbitstee, 
Heeswijk en twee groepen Howiblo. Zo nu en dan 
spelen scholen tegen elkaar. Onder andere bij het 
touwtrekken en duo-voetbal. Bij de meeste spellen 
gaat het echter om het doen, het plezier en het 
teamwork. 
“De spelletjes zijn gericht op samenwerking. 
Het is de bedoeling dat kinderen elkaar actief en 
positief betrekken en dat u hen daarbij helpt”, is de 
oproep aan de hulpouders. Dat gebeurt. Onder luid 
gejoel soms en andere keren weer vol overgave en 
verbeten inspanning op de gezichten. “Ik vond het 
springkussen het leukst”, aldus een van de kinderen, 
aan het einde. “Ik dat tikspelletje.”
“Nee, het zakspringen was veel leuker.” “Gaan we nu 
terug naar school? Het is zo koud. Ik heb honger.” 
Koningsspelen maken hongerig. Gelukkig konden de 
kinderen direct op school lekker aan de bammetjes. 
Gevraagd aan een kleuter op het schoolplein: 
“Welk spel vond jij het leukste?"
"Alle spelen van de hele wereld!” 

Kerkenveiling in Linschoten groot succes
De zesde Kerkenveiling in ‘t Kruispunt in Linschoten op zaterdag 6 april was weer een groot 
succes. De veiling stond in het teken van het jubileum ‘125 jaar ‘t Kruispunt’.
De kerkzaal was gezellig ingericht, alle plaatsen waren bezet. De verkoop werd ondersteund door een 
uitstekende beamerpresentatie van de aangeboden artikelen. De totale opbrengst was maar liefst 
e 14.000. Van dit bedrag gaat tien procent naar Hospice de Mantelmeeuw in Woerden. De rest is 
bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. Er werden ruim honderdvijfentwintig kavels 
aangeboden door leden van de katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen en door goede 
gevers uit de plaatselijke middenstand. Onder leiding van de enthousiaste en creatieve veilingmeester 
Teun Hoogendoorn en onder het toeziend oog van notaris Udo Louwerens, werden mooie bedragen 
ingezet en betaald.
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Kleurrijke expositie van 
Henny Wieckardt
Henny Wieckardt is altijd erg 
creatief geweest. Hierbij mogen we 
bijvoorbeeld denken aan glas 
graveren, zijde verven, breien en 
schilderen. Allemaal activiteiten die 
zij graag doet. Met haar kleurrijke 
schilderijen van verre landen en 
wilde dieren exposeert zij in de 
Amaliahof te Haastrecht. Op vrijdag 
12 april werd haar expositie 
geopend en is nog twee maanden te 
bewonderen op de vrijdagmorgen 
van 10.00 tot 11.30 uur.
Als kind was Henny altijd met kleurpot-
loodjes bezig. Als tienjarige is zij een 
ansichtkaart gaan natekenen en daar is 
zij mee verder gegaan. Zij is op latere 
leeftijd cursussen gaan volgen bij Ans 
Wekking en de Goudse Schilderclub. Zij 
is gestart met waterverf schilderen en 
dit vond zij lastig. Maar als liefhebster 
van felle kleuren is zij snel overgegaan 
op het schilderen met acrylverf.

Dieren en beroemde gebouwen 
Door het vele reizen met haar 
echtgenoot Gerard is er een grote 
diversiteit in haar werken. Van 
landschappen tot stillevens, van de 
meest uiteenlopende vogels tot 

beroemde gebouwen. Zij maakt dan veel 
foto´s en deze worden dan 
nageschilderd. Haar hart ligt bij de 
Afrikaanse savanne met de vele wilde 
dieren. Een landschap dat zij met de 
camper diverse malen heeft bezocht. 
Prachtig zijn haar werken van de 
olifanten en de zebra´s. De laatste jaren 
reizen ze veel naar Aziatische landen. 
De daar ruimschoots aanwezige cultuur-
verschijnselen en religies inspireren haar 
om het een en ander op het doek te 
zetten. Zo heeft zij de Taj Mahel uit 
Agra in India geschilderd. Een 
witmarmeren gebouw met hoge pilaren. 
Voor Henny was het moeilijk om de 
juiste verhoudingen van dit complexe 
gebouw op het doek te krijgen. Maar zij 
is hierin volledig geslaagd.
Ook mooi zijn de bloemen in Vietnam. 
Om verder in Europa of in eigen land te 
blijven hangen bijvoorbeeld nog de 
Flamencodanseres, een uil, een rode 
wouw en een reiger.
Heel opvallend is het dat haar werken 
zeer kleurrijk zijn. Het is een lust om ze 
te zien.

door Cees Reichard

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

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

Overspannen, burn-out, 
werkproblemen?

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

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK CADEAU?

VERRAS IEMAND MET 
ONZE CADEAUBON!

SPECIALE ACTIE
IN VERBAND MET HET 1-JARIG 

BESTAAN VAN ONZE BRASSERIE

Heerlijk 3 gangen week menu 
voor maar

Reserveren gewenst

2e menu halve prijs!
¤ 25,-

Ze zijn er weer...
...de asperges!
Kom bij ons de lekkerste 
aspergegerechten proeven.Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

Vrolijk Pasen!!

Elke donderdag en zaterdag 
geopend met een mooi

en vers assortiment 
• Hollandse kaas

• Buitenlandse kazen
• Noten / pinda's

• Verse eieren

Maak uw paastafel af met 
kaas van VERKAIK

Al meer dan

40 jaar
een begrip.

Deze week alle soorten 
kruidenkaas van de boerderij 

voor 4.99
per 500 gram

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

GEZOCHT: 

BEZORGER
voor de bezorging van

De IJsselbode op dinsdag in de

HEkEnDOrpsE BuurT
en de

HEkEnDOrpErwEG
Heb je interesse in een goede bijverdienste!

Bel dan nu 0348-561478

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE

VOOR ZITTEN!

Deze week in Concordia
Zaterdag 20 april om 20.15 uur

Fleetwood Mac Tribute: Mirage
De band Mirage bestaat uit vijf 
uitmuntende muzikanten, die uit liefde 
voor Fleetwood Mac de gouden hits van 
weleer nieuw leven inblazen. Naast het 
latere werk zal natuurlijk ook de oude 
Fleetwood Mac zo nu en dan 
voorbijkomen met prachtnummers als 
'Oh Well', 'Need Your Love So Bad' en 
'Albatros'. De songs worden weergaloos 
vertolkt, onder anderen door 
leadzangeres Chaja van der Heide met 
de van Stevie Nicks zo kenmerkende 
sound in nummers als 'Dreams', 
'Rhiannon', 'Gipsy' en 'Sarah'. Dit alles 
natuurlijk gehuld in de bekende 
mysterieuze zwierige kledij en kachelpijp-
hoeden. Ook de van Christine McVie 
bekende nummers 'Songbird' en 'You 
Make Lovin' Fun' worden fantastisch 
neergezet door toetseniste Louise van 
Sande Bakhuyzen.
En natuurlijk passeren monumentale, 
emotioneel geladen nummers zoals 
'Tusk', 'Chain', 'Don't Stop' en 'Go Your 
Own Way' ook de revue, waarin 
topgitarist Dominik Sprenger een 
hoofdrol speelt.
Het geheel wordt bijeengehouden door 
een krachtige ritmesectie, gevormd door 
de spectaculaire ex-Wild Romance-
drummer Guzz Genser en, benjamin van 
de band, bassiste Joyce van der Hoorn.
De uitstekende leadzangkwaliteiten van 
ieder voor zich garanderen daarbij een 
afwisselend en sfeervol programma met 
de zo kenmerkende wonderschone 
samenzang van een van de meest 
muzikale popbands ooit! In deze 
topbezetting waan je je terug in de tijd en 
klinkt Fleetwood Mac - in de interpretatie 
van Mirage - als nooit tevoren!

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia op werkdagen 
vanaf 17.00 uur en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website).

Lionsclub Domaine des Dames 
organiseerde met gemaal de Hooge 
Boezem Haastrecht op zaterdag 
13 april voor het goede doel een 
Autopuzzeltocht. Het thema was 
'Water'. Er deden zestien auto's mee 
met veertig deelnemers. De route 
ging door het prachtige landschap 
van de Krimpenerwaard naar de 
Lifestyle Spring Market bij het 
Streekmuseum in Krimpen aan den 
IJssel. De hoofdprijs was een 
laptoptas van Ferrari.
De tocht begon om 11.00 uur en vanaf 
10.00 uur waren de deelnemers voor 
een gratis bezoek in het Gemaal 
welkom. Velen maakten hiervan 
gebruik. Tevens werden zij getrakteerd 
op koffi e met zelfgemaakte taart.

Lifestyle Spring Market
De puzzeltocht eindigde bij de Lifestyle 
Spring Market die tussen 11.00 tot 
16.00 uur gehouden werd. Sfeervolle 
kraampjes met diverse activiteiten als 
een tombola, workshops, wijn met tapas 
enz. zorgden voor veel vertier en 
gezelligheid. Ook diverse Haastrechtse 
ondernemers deden hieraan mee. 
'Hiesje' uit In mijn straatje verkocht 
zelfgemaakte kinderkleding en in de 
workshop van 'Atelier Natuurschatten' 
kon men paaskransen maken. Verder 

waren er o.a. zelfgemaakte sieraden, 
Italiaanse olijfolie, kazen en sappen uit 
de streek te koop.
De Vocal Group Jade uit Krimpen aan 
den IJssel verzorgde sfeervol de 
livemuziek. Deze groep heeft twee 
maanden geleden het korenfestival in 
Capelle aan de IJssel gewonnen.

Opbrengst
Terry Heikamp, lid van de Lions, kon 
meedelen dat dit evenement een netto 
opbrengst van 5.000 euro opgeleverd 
heeft, inclusief 1.100 euro van de 
autopuzzeltocht. Hiervan zal 60% gaan 
naar Stichting Matchis, het Nederlands 
centrum voor stamceldonoren. 
Het overige deel wordt gebruikt voor het 
vervullen van wensen uit de wensboom 
en een aantal kleinere doelen, waarvoor 
verzoeken bij de Lionsclub binnen zijn 
gekomen en waaruit een keuze gemaakt 
wordt. Alle gelden zullen ten goede 
komen aan de goede doelen en Terry 
stelde duidelijk dat er niets aan de 
strijkstok zal blijven hangen.
Verder werd dit goede doelen 
evenement gesponsord door o.a. het 
Gemaal, Dotter Design, Arjan van der 
Eijk, de Coöp. Floor en Natuurschatten.

Autopuzzeltocht voor het 
goede doel een succes

door Cees Reichard



WDS - Moordrecht 2-0
De tweede positie op de ranglijst lijkt voor 
WDS vooralsnog de enige plek die het 
seizoen van een verlenging kan voorzien in 
de vorm van een nacompetitieplaats. 
Na een uiterst matige reeks herstelden de 
Driebruggenaren zich tegen Moordrecht dat 
in feite uitgespeeld is. Siveo liet zaterdag 
een steek vallen en de confrontatie tussen 
Vep en Woerden leverde een voor de 
Driebruggenaren gunstige uitslag op; Vep 
won. Gouda haalde vier weken voor het 
eind van het seizoen de titel binnen na 
winst op Sportief. (4-0). Elwin van der 
Stigchel droeg zorg voor de beide 
doelpunten. Voor de rust benutte hij een 
strafschop en in het tweede bedrijf was hij 
goed voor een velddoelpunt zoals dat in 
hockeykringen benoemd wordt; 2-0.

Almkerk - Montfoort 3-0
Na de vorige week op het nippertje verloren thuiswedstrijd tegen Sliedrecht 
had Montfoort dit weekend alle hoop om aan de goede kant van de score 
te komen staan. Op bezoek bij Almkerk kwam alles en iedereen dat 
Montfoort een warm hart toedraagt bedrogen uit. Op het slechte kunstgras 
in Almkerk kwam Montfoort binnen het kwartier al op een onnodige 1-0 
achterstand. Door slecht uitverdedigen door de Montfoortenaren en een opvolgende 
overtreding schoot Almkerk de toegekende vrije trap snoeihard binnen.
Montfoort kon dus de mouwen opstropen om de achterstand ongedaan te maken. Echter 
werd het in de 40ste minuut nog erger toen de scheidsrechter een strafschop toekende aan 
Almkerk en deze loepzuiver binnen geschoten werd. Met een 2-0 achterstand de rust in waar 
de koppen bij elkaar gestoken werden. In de tweede helft kon Montfoort maar moeilijk terug 
in de wedstrijd komen en kon Almkerk zelfs de 3-0 binnen schieten en was de teleurstelling 
compleet. Volgende zaterdag speelt Montfoort een thuiswedstrijd en zal er gewonnen 
moeten worden tegen WNC.
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Linschoten nog niet rijp 
voor derde klasse?
Rohda - Linschoten 1-1
Voor de bezoekers was de buit al 
binnen en door het verlies bij Kamerik 
leek de lust te zijn vergaan er nog 
eens flink tegenaan te gaan. 
De supporters mogen hopen dat de 
komst van de nacompetitie de oorzaak 
was van het vertoonde spel in de 
uitwedstrijd tegen de ploeg uit 
bodegraven. 
Kortom, de focus ontbrak en dat was 
van de zijde van de aanhang blijkbaar 
voorspelbaar geweest.
de linschoter aanhang lijkt geslonken. 
of bereiden zij zich voor op een 
apotheose zoals enkele seizoenen 
geleden toen miraculeus de derde klasse 
werd gehaald? Het materiaal daarvoor 
lijkt voorhanden. nog even in het juiste 
gareel brengen lijkt de enige opgave. 
linschoten kan vier wedstrijden oefenen.

Redelijk begin
Het begin van de ontmoeting zag er nog 
enigszins redelijk uit. Met vincent van eijk 
spelend voor de eigen defensie konden 
de gastheren vrij eenvoudig onder druk 
worden gehouden. van eijk verdeelde 
en heerste in het gebied rond de 
middencirkel en zette de aanvallende 
lijnen uit. Zo stond hij aan de basis van 
de openingstreffer van sam da Cruz. 
van eijk stuurde joey van kouwen met 
een pass op maat de diepte in en diens 
voorzet zette da Cruz voor doelman 

tim van daalen; 0-1 (9e min) 
Het duurde tot de 20e minuut alvorens 
rohda iets wist te creëren dat het 
predicaat kans verdiende. een schot van 
lucas van waveren ging naast.  
in de daaraan voorafgaande periode 
hadden luuk den boer -een schot in de 
rebound- en de kort - rush met inzet in 
zijnet- verzuimd de score uit te bouwen. 
ook een pegel van linksachter tim 
Clements leverde slechts een hoekschop 
op nadat een verdediger de bal licht 
toucheerde. de inbreng van doelman 
ankoné werd gaandeweg groter. Hij was 
dave van der Heijden te snel af, stopte 
de inzet van steven Holthuijsen en werd 
op de lijn geassisteerd door luuk de boer. 
dat was echter uitstel van executie, want 
uit de corner die daar op volgde, liet de 
volledige verdediging zich verrassen door 
een hakje van van der Heijden waar 
aanvoerder Michel van waveren het 
juiste vervolg op gaf; 1-1. (44e min). 
diezelfde van waveren poortte vlak 
hierna zijn linschotense collega;  
een unicum.

Neerwaartse spiraal
bram elenbaas en jesper kleiweg 
kwamen na de rust in de plaats van tom 
Mooij en nick de kort. voor elenbaas 
was de positie van van eijk beschikbaar 
en deze laatste verscheen weer op zijn 
vertrouwde stek. tot aan het uur konden 
twee feiten het notitieboekje van uw 
verslaggever bereiken.  

daan roozenboom trof doelman 
van jaarsveld en werd eveneens gestopt 
door de bodegraafse goalie die een 
blessure opliep door een actie van 
isa kurt. verder waren twee 
hoekschoppen en een gele kaart voor 
van eijk opmerkelijke momenten. 
steeds slordiger en gedachteloos werd 
de wedstrijd, Geen pass leek er nog aan 
te komen en de balaannames van beide 
ploegen leken nergens meer op. 
doelman ankoné moest halverwege de 
tweede helft alles uit de kast halen om 
een schot van invaller duncan kakiay te 
keren. dat gelukte. wat niet met succes 
bekroond werd was de mogelijkheid die 
elenbaas kreeg om vanaf de penaltystip 
toch nog de volle winst binnen te halen. 
in de 70e minuut kende scheidsrechter 
van diest deze toe na een charge op  
da Cruz. de anders zo koele elenbaas 
schoot de bal over het doel.  
de beide trainers gebruikten al hun 
wisselmogelijkheden maar ook dat wist 
het vlammetje van de wedstrijd niet te 
doen flakkeren. de wedstrijd ging 
letterlijk uit als een nachtkaars. Hoewel, 
de bodegraafse invaller jelle Zwaan 
schoot nog over en in de laatste minuut 
van de officiële speeltijd vloog het leder 
uit een hoekschop nog voorlangs 
doelman van jaarsveld.
de tribune liep aansluitend ‘vol’.  
op het programma rohda 6 - FCo 9. 
uitslag 1-1. was rohda-linschoten een 
voorwedstrijd?

VOETBALPROGRAmmA
Zaterdag 20 april
Montfoort - wnC 14.30
dosC - FC oudewater 14.30
linschoten - sPv ‘81 15.00
wds - kamerik 14.30

Maandag 21 april
Msv ‘19 - slikkerveer 14.30

Speelronde 22 leverde voor de zaterdagvoetballers uit de 
IJsselstreek drie overwinningen, één gelijkspel en een nederlaag op. 
Montfoort lijkt overal naast te grijpen. De ploeg verloor geheel 
onnodig met 1-0 bij Almkerk. Met een tiende plaats op de ranglijst 
lijkt het seizoen als een nachtkaarsje uit te gaan. 
FC Oudewater won weer eens. De thuiswedstrijd tegen DEV werd 
met 2-1 gewonnen. 
In 4B werd Gouda kampioen. WDS is door de 2-0 overwinning op 
Moordrecht gestegen naar de derde plaats, promotiekansen blijven 
daarom aanwezig. Linschoten kan eventuele promotie wel vergeten. 
Door het 1-1 gelijke spel bij Rohda is de ploeg nu terug te vinden 
op plaats 7. SPV boekte de tweede overwinning van het seizoen. 
De uitwedstrijd tegen Rijnstreek werd met 0-4 gewonnen.
De zondagvoetballers spelen om promotie/degradatie. 
In de vierde klasse Hoog moet MSV’19 nu echt gaan uitkijken. 
Door de 1-0 nederlaag bij DIOS is promotie niet meer haalbaar en 
komen degradatiewedstrijden angstig dichtbij. 
Voor Haastrecht lijkt 19 mei de belangrijkste wedstrijd van dit 
seizoen te worden. Door de 0-1 nederlaag tegen WVC staat de 
ploeg op de derde plaats, net achter Stolwijk. Juist die ploeg komt 
op 19 mei naar Wilgenoord.  
De strijd om plaats 2 zal dan worden beslist.

VOETBALwEEkEnD

door Gerard van Hooff

door Gerard van Hooff

FC Oudewater - DEV Doorn 2-1
bart Griffioen bleek tijdens de warming-up geblesseerd en moest van het 
wedstrijdformulier geschrapt worden; een tegenvaller. Mike rijsbergen, net 
terug van een blessure, werd zijn vervanger. Na een stief kwartiertje stond de 
1-0 al op het scorebord. Een ietwat vreemde voorzet werd door jan en 
alleman gemist echter niet door Nick van den Ijssel. Op zijn doelpunt was dan 
ook niets aan te merken; 1-0 (15e min.). Nog geen twee minuten later, bij de 
eerste echte aanval van DEV zag Mihill tahiri zijn slimme boogballetje net over het doel van 
De ruyter heen gaan, FCO kwam hier goed mee weg. Mike rijsbergen dacht het aan de 
overzijde van het veld beter te doen, maar ook hij liftte de bal net over de bovenligger. 
Een prima onderschepping van Mike Snel lag aan de basis van de 2-0. Hij maakte het zelf 
ook keurig af; 2-0 (22ste min.). Een paar minuten later leek dezelfde doelman wederom 
geslagen, Mike rijsbergen kwam geheel vrij voor het domein van de DEV-goalie, maar het 
chocoladebeen van de Oudewaterse aanvaller liet hem behoorlijk in de steek, dit tot 
opluchting van de DEV-spelers en aanhang. Na een half uurtje sloegen de weergoden toe, 
een heftige sneeuwbui teisterde het veld, de spelers en de bezoekers.
Een warm ‘bakkie’ in de rust had niet bepaald een positieve invloed op de wedstrijd die nog 
tot twee keer toe gebukt ging onder een hagel- en sneeuwaanval. De tweede helft was ook 
nog eens onaantrekkelijk om naar te kijken. Dit was allemaal genoeg om een groot deel van 
de aanwezige toeschouwers naar het clubhuis te zien verhuizen. balverlies en slechte passes 
waren schering en inslag. Met dapper uitkomen voorkwam doelman de ruyter een doelpunt, 
rahem pabai zag zijn kans schoon, maar had niet op de goede Oudewaterse sluitpost 
gerekend. Menno Venhof, terug van weggeweest na een blessure en het ‘even’ lopen van de 
rotterdamse marathon, kwam de moegestreden Nick van den Ijssel vervangen. Ook rahem 
pabai deed weer van zich spreken. Dit keer haalde hij de bal van zijn eigen doellijn af, 
hiermee een doelpunt voorkomend. Keeper Sluis (DEV) moest er ook nog een keer aan te 
pas komen om de 3-0 te voorkomen, hij redde uitstekend op een inzet van Venhof. 
Een niemendalletje bezorgde de tweede gele kaart voor joost Miltenburg en met tien man 
werd het nog heel even lastig, vooral omdat julian Koppers in de blessuretijd onverwacht de 
2-1 liet noteren.

De Rijnstreek - SPV 0-4
SpV had de zinnen gezet op het verkleinen van de achterstand op de 
nummer voorlaatst. Zes punten overbruggen was de opdracht voor de 
afsluitende wedstrijden van deze competitie. Fel op de aanval spelend 
ondervonden de polsbroekers de weerstand van de paal, de lat en de 
Nieuwerbrugse doelman. De openingstreffer bleef aanvankelijk dan ook uit. 
Gelukkig was de eigen doelman, jeroen both, goed bij de les. Hij behoedde zijn ploeg 
ondertussen voor een achterstand die psychologisch niet in het strijdplan paste. Halverwege 
de eerste helft nam het elftal van trainer Gert Alblas de strijd in handen. In feite kwamen de 
groenwitten niet meer in de problemen. Aris van der Vlist nam de openingstreffer voor zijn 
rekening; 1-0.
Na de hervatting gooide Dave Koolwijk met twee keurige doelpunten binnen de kortst 
mogelijke tijd de wedstrijd in het slot; 0-3. tevredenheid alom en met de beloning voor 
volhardendheid op zak wisten de SpV’ers er in de slotfase zelfs 0-4 van te maken. tjardy 
Verkerk tekende hiervoor. SpV heeft nog vier wedstrijden voor de boeg en zal proberen de 
rode lantaarn aan De rijnstreek over te doen. Nadat het fluitsignaal eenmaal klonk was het 
met name voor de gebroeders Koolwijk (Sander en Dave) en Spelt (thomas en Nick) een 
bijzondere voetbalmiddag geweest. tevens een fijne opsteker voor alle SpV’ers die al zolang 
met veel tegenslag de wedstrijden beëindigden.

Stand
1 sv Gouda 22 18 2 2 56
2 vv kamerik 22 13 3 6 42
3 VV WDS 22 11 7 4 40
4 veP 22 11 6 5 39
5 sC woerden 22 10 8 4 38
6 siveo ‘60 22 10 5 7 35

Dertig jaar jeugdscheidsrechter

Aad van de Sande kan niet stoppen
Op de achtergrond het dak van de 
Kuip, een kleinzoon (Yorik) die de 
aftrap verricht en familieleden met 
een spandoek waarop het getal 30 
duidelijk zichtbaar is. De spelertjes 
van Feijenoord en rosmalen/OjC 
hadden al voor aanvang van de 
wedstrijd een applausje over voor de 
scheidsrechter-van-dienst die namens 
de KNVb deze wedstrijd had 
toegewezen gekregen. Zonder arbiters 
geen voetbal, zoveel is wel duidelijk.
veel oud-voetballers treden op in de rol 
van clubscheidsrechter bij de eigen 
vereniging en soms moet er bij veel 
verenigingen even snel iets geregeld 
worden en krijgt een argeloze 
toeschouwer de fluit ter hand gesteld. 
aad van de sande (bijna 70) maakte op 
zijn 40ste een andere keuze. Hij volgde 
een scheidsrechterscursus bij de knvb 
en werd arbiter bij de jeugd onder 19, de 
vroegere a-junioren. Zelf kan hij bogen 
op een korte voetbalcarrière bij unio 
waar hij vanaf zijn tiende jaar speelde en 
waar een eenmalig optreden in het 
tweede elftal het hoogtepunt was.  
in die tijd was hij werkzaam bij het 
aannemersbedrijf van de gebroeders 
vermeij en volgde hij enkele jaren later 
een opleiding tot docent.

Van passief naar actief
Het voetbal kwam hierdoor in het 
gedrang en ook voor zijn tweede 
sportvoorkeur -wielrennen- was 
tijdgebrek de reden om de fiets 
vroegtijdig aan de wilgen te hangen. 
‘actief en passief sport beoefenen’ zat 
echter in zijn genen en met lichte 
verbazing hoort uw verslaggever het 
verhaal van de jongeman aan die met  
de fiets, dertig gulden, en een tent  
‘de wijde wereld introk’ om in zijn uppie 
de tour de France rond Parijs te gaan 
bezoeken waar zijn idool jan janssen 
van start zou gaan.
“ik nam bij namen de verkeerde afslag 
en kwam in luik terecht”.  
als de fietshobby mede door de invulling 
van 16 maanden dienstplicht beëindigd 
wordt, is er wel een goede basis gelegd 

om per fiets scholen in utrecht en 
rotterdam te volgen. Het voetbal krijgt 
vervolgens de aandacht en levert 
sympathie op voor Feijenoord.  
“Mijn vrouw heeft een ajax-hart”.
uiteindelijk maakt aad de keuze om 
scheidsrechter te worden. niet zomaar bij 
een cluppie, maar officieel bij de knvb. 
als beweegreden noemt hij zijn 
gezondheid. Het fluiten noopt immers tot 
bewegen. scheidsrechters gaan de wijde 
wereld in. binnen west 2 reisde hij van 
katwijk tot Hellevoetsluis en van 
ridderkerk tot kamerik. a-jeugd van 
divers pluimage en tegenwoordig jo-17 
zijn thans de jeugdigen die hij begeleidt.

Wisselwerking
als vMbo-docent is er sprake van een 
bijzondere wisselwerking tussen beroep 
en hobby. ‘wat ik op het veld leerde,  
kon ik meenemen naar school en in 
omgekeerde zin was dat zeker ook het 
geval”. ordeproblemen kan hij zich 

desgevraagd niet herinneren en staken 
gebeurde alleen op het veld bij nsv  
met als oorzaak zwaar onweer en een 
hoosbui”. er is soms ruimte voor enige 
discussie. Maar niet te lang. we komen 
om te voetballen”. ook recent lichamelijk 
malheur heeft hem zijn hobby niet 
kunnen afnemen. “ik heb er baat bij dat 
ik op deze manier lekker bezig kan 
blijven. Het is goed voor mijn lijf en 
leden”. dat hij dertig jaar ( 1989-2019) 
met plezier heeft geacteerd moge 
duidelijk zijn. om die reden kan hij het 
leiden van wedstrijdjes een ieder 
aanbevelen.
Zaterdag werd het dertigjarig jubileum 
gevierd met een wedstrijdje bij Feijenoord. 
dat bij ajax ligt nog in het verschiet.
op 14 mei. ook een cadeautje van 
de bond.
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Het heeft er alle schijn van dat de 
laatste wedstrijd van het reguliere 
seizoen beslissend gaat worden over 
de klasse waarin Haastrecht volgend 
seizoen gaat worden ingedeeld. 
dat zal extra waarde toekennen aan 
de ontmoeting met de buren uit 
stolwijk.
tegen de leider op de ranglijst, 
wetering voetbal Combinatie, kwamen 
de Haastrechtenaren niet verder dan 
een 0-1 nederlaag. Handhaving dan wel 
promotie/degradatie spelen ligt nog 
helemaal open. bij Haastrecht moest 
jari van der stok verstek laten gaan en 
dat betekende een basisplaats voor 
middenvelder joep wijnands.

Afwachtende start
beide ploegen keken aanvankelijk de kat 
uit de boom en qua veldverhouding wist 
de thuisploeg zich meer op de vijandelijke 
helft te begeven dan dat dit voor wvC 
het geval was. de bezoekers zochten 
hun heil aanvankelijk achter de 
Haastrechtse defensie waarheen met 
name spelmaker roy weenink zijn 
passes verzond. Het Haastrechtse 
centrum stelde zich daar prima op in. 
de eerste mogelijkheden waren dan ook 
voor de gastheren, die wel even de 
schrik om het hart voelden slaan toen 
doelman tuinenburg op de doellijn een 
grabbelende scrimmage moest 

kan scoren als ze de bal niet hebben’, 
vierde hoogtij. in de jacht op de bal 
moest Haastrecht veel (loop)werk 
verzetten. door deze tactiek speelde de 
wedstrijd zich grotendeels rond de 
middencirkel af en waren mogelijkheden 
schaars. naar mate de tweede helft 
vorderde zette Haastrecht wat meer 
druk, maar doordat het tevens 
grossierde in foutieve passen en zwakke 
voorzetten, kon het de tegenstanders 
geen pijn doen. ruud kool kreeg een 
kwartier voor tijd een kopmogelijkheid 
na een vrije trap vanaf de rechterzijde 
en dé mogelijkheid op een gelijkmaker 
was in de 80e minuut voor invaller 
robert dongelmans. de ‘nestor’ van het 
Haastrechtse gezelschap kwam 
plotseling oog in oog te staan met 
doelman Mark van der Meer, maar deze 
laatste kwam als overwinnaar uit de 
confrontatie tevoorschijn. tussen deze 
momenten door wisten ook de mannen 
uit roelofarendsveen de verkregen 
ruimte zo te benutten dat de wedstrijd 
op slot zou geraken. een aantal 
hoekschoppen was de schrale oogst. 
en daar wist de Haastrecht-defensie wel 
raad mee.

uitvechten met spits van klink.  
de goalie kwam hier als overwinnaar  
uit tevoorschijn. voor de Haastrechtse 
aanvallers was de over lengte 
beschikkende nick disseldorp de 
grootste sta-in-de-weg. Het duurde even 
voordat de hoge bal door de lucht uit het 
assortiment werd gehaald.

Plotse goal
tegen de veldverhouding in keek de 
thuisploeg na 34 minuten spelen tegen 
een achterstand aan. ruud koot dook 
onder de bal door en verschafte zo aan 
wvC’er Michael van der Zwet een 
buitenkansje; 0-1.  
tot aan de rust heerste de tegenstander 
nadrukkelijk maar hun pogingen de 
marge te vergroten leden schipbreuk, 
weenink liet een snoeihard schot los en 
nam ook de bal in een keer uit de lucht 
op de schoen. in tweede instantie wist 
doelman tuinenburg de bal te pareren. 
ook moest het aluminium rechts van de 
keeper hem een keer te hulp komen. 
Met de thee leefde Haastrecht nog.

Balbezit
de koplopers hadden in de rust zichtbaar 
besloten het leder te koesteren en de bal 
zo lang mogelijk in bezit te houden. 
er werd gewaakt voor de risicopass met 
het duo weenink-disseldorp als regisseur. 
de gedachte dat ‘de tegenstander niet 

Op waarde geklopt Haastrecht - WVC 0-1ZONDAGVOETBAL

door Gerard van Hooff

HANS JONGERIUS
WĲ  ZĲ N OPEN 
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SPECTACULAIR PAASV     RDEEL BĲ 

12.00 TOT 16.00 UURNERGENS GOEDKOPER!

Hans Jongerius
Renault

Touwslagersweg 16 Woerden  T. 0348 - 43 57 00 
Zwolleweg 1 Gouda T. 0182 - 57 04 44 
Utrechtseweg 36 IJsselstein T. 030 - 688 12 77
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OF THE YEAR
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* Maximaal € 7.500 / 36 maanden. Vraag in de showroom naar de voorwaarden.

GRATIS RENAULT TOP OCCASION AFLEVERPAKKET!
INCL 12 MND GARANTIE T.W.V. 795,- EURO

DIOS - MSV 1-0
Het was een zeldzame vertoning op het voetbalveld van dios in 
Nieuw-Vennep. Had het voetbal de regels gehad van de Amerikaanse 
tegenhanger van het spelletje, American Football, dan zou deze middag 
MsV’19 als onbetwiste winnaar op het veld hebben gestaan. Gedurende meer 
dan 80 minuten van de wedstrijd kon de ploeg bogen op het beste van het 
spel en langdurig bezit van de bal. in de eerste helft kwam de thuisploeg dios slechts 
tweemaal op de helft van de Montfoorters, maar scoorde het thuisteam hieruit één keer en 
werd deze voorsprong ook niet meer uit handen gegeven, alle verwoede pogingen ten spijt. 
Al na twee minuten spel zou MsV’19 op voorsprong hebben kunnen komen, maar wist een 
dios-verdediger een snoeihard schot van MsV-spits jort van Geffen te blokken, waarna 
voor de Montfoorters slechts een corner overbleef, één van de vele corners overigens, die 
MsV’19 te nemen kreeg. een afstandsschot van Timo bakker kon worden afgeweerd door 
de dios-doelman, waardoor ook deze mogelijkheid voor MsV’19 op niets uitliep. Na een 
kwartiertje wedstrijd kwam dios werkelijk voor de eerste keer over de middellijn en kon de 
thuisclub meteen een score aantekenen: 1-0. Hierna pakten de MsV’ers de zaken weer op, 
maar kon de ploeg keer op keer niet tot scoren komen en konden de massaal aan het 
verdedigen van de voorsprong werkende thuisspelers werkelijk elke poging van MsV’19 om 
zeep helpen. Met acht man in de eigen zestien een enkele middenvelder en een eenzame 
spits, loerend op een afvallende bal die hem een mogelijkheidje zou kunnen geven, kon de 
thuisploeg de schrale voorsprong sowieso al tot aan de rust handhaven.
Na rust gebeurde er hetzelfde als voor rust, een aanvallend MsV’19, een stug verdedigend 
dios, dat uiteraard door de voortschrijdende tijd geholpen werd. A-junior diego Koninkcs, 
in het veld gekomen voor Harm oostveen kon deze middag ook al niet het verschil maken. 
Nadat de doelman een prima vrije trap van Timo bakker stijlvol uit de bovenhoek wist te 
ranselen en dezelfde Timo bakker ook vrij voor de doelman opgedoken geen kans de bal in 
het doel te prikken, werd het wel duidelijk dat MsV’19 opnieuw tegen een verliespartij in 
een uitwedstrijd aan ging lopen. de voorwaartsen konden zich in de nog resterende tijd 
vrijwel geen enkele kans meer creëren en de thuisclub haalde uiteraard alles uit de kast om 
de wedstrijd stilgelegd te krijgen. Toen ook de scheidsrechter aan het einde van de officiële 
speeltijd wel heel erg weinig extra tijd bijschreef was het vonnis over de Montfoorters 
voltrokken en moest de ploeg gelaten aanvaarden dat de punten deze middag in 
Nieuw-Vennep bleven. door het resultaat deze middag kan het team van trainer/coach Ron 
Verkuijl in principe het seizoen als voortijdig beëindigd zien. de kansen op een promotie-
plaatsje zijn zo goed als verkeken en de ploeg zal nog alle zeilen moeten bijzetten om 
nacompetitie voor klasse-behoud te voorkomen.

Clinic bij Hollandsche IJsselruiters
lammert laseur, een instructeur van naam en faam, was zaterdag te gast bij  
de Hollandsche ijsselruiters. Hij is een instructeur op topniveau binnen de 
ruitersport en heeft zelfs op grandprix-niveau gesprongen.  
Voor de olympische spelen van 1998 bereikte jij zelfs de selectie. 
Het was een druk bezochte dag aan de Hekendorpse buurtweg. Heel veel ruiters 
hebben de aanwijzingen van de topruiter van weleer ter harte genomen.  
vijf groepen achtereen konden een uur lang de tips van laseur ervaren en de  
resultaten waren meteen merkbaar. de balken werden bijna feilloos overschreden.  
bij de ijsselruiters kijkt met terug op een dag die zeker voor herhaling vatbaar is.
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HET SNELSTE 
INTERNET VAN 
NEDERLAND

Eerste deadline

april23

De aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Montfoort en Linschoten is van start gegaan! 
Jouw gemeente heeft straks toegang tot 
het snelste internet van Nederland. Tijdens 
de aanleg krijgen alle adressen met een 
glasvezelabonnement een gratis aansluiting 
in huis. Bij de overige adressen worden de 
kabels doorgetrokken tot aan de straat. 

Wil je ook een kosteloze aansluiting in huis? 
Dat kan nog steeds, maar wacht niet te lang! 
Sluit voor de deadline van het gebied waarin 
jij woont een glasvezelabonnement af. De 
deadline van het eerste gebied is al op 23 april. 

Bekijk de gebiedsindeling met deadlines op 
e-fiber.nl en kies voor glasvezel!

e-fiber.nl
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