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In een schuur aan een 
woonboerderij langs de Ruige 
Weide in Oudewater is 
vrijdagmiddag 11 januari brand 
uitgebroken. De brandweer heeft 
weten te voorkomen dat het vuur 
oversloeg naar het woonhuis.
De brand ontstond volgens de 
brandweer in een kliko in een 
houten stal. Ambulancepersoneel 
heeft één persoon nagekeken, 
maar die hoefde verder niet 
behandeld te worden.  
De schuur die aan de woonboerderij 
grenst moet als verloren worden 
beschouwd.  Het woonhuis is gered, 
maar er is mogelijk wel rook- en 
roetschade.
De brandweer van Oudewater kreeg 
hulp van eenheden uit Linschoten, 
Montfoort en Gouda.

 
(foto brandweer Oudewater)

door Cees Reichard

Burgemeester Pieter Verhoeve is 
helemaal terug. En hoe! Naast de 
gloedvolle nieuwjaarstoespraak van 
Verhoeve vielen de inderdaad 
heerlijke bijzondere hapjes op én een 
voorproefje van wat iedereen die een 
kaartje weet te bemachtigen in zijn 
geheel te zien krijgt: Ciske de Rat,  
de musical; uiteraard van Treatief. 
Alles was goed geregeld op deze 
nieuwjaarsreceptie 2019 en het 
stadhuis - een andere plek om deze 
ieder jaar terugkerende gebeurtenis 
te houden is niet echt denkbaar - 
bleek bijna te klein.
Als eerste kreeg Bernadette Schomaker 
het woord. Zij had ervoor gezorgd dat 
de bijzondere buitenlandse hapjes 
opgenomen waren in het programma 
van de catering, die door Tim Nederhoff 
- Uitspanning Goejanverwelle - verder 
ook prima was geregeld. Bernadette 
refereerde eraan dat tijdens de heksen-
vervolging mensen die zich bedreigd 
voelden hier hun toevlucht zochten én 
vonden. “Er zijn nog steeds mensen op 
de vlucht en als we die hier opvangen 

moeten we ze helpen. Die mensen 
nemen hun talenten mee en enerzijds 
kunnen wij daar gebruik van maken en 
zij kunnen er niet alleen een eerlijke 
boterham mee verdienen, maar werken 
is ook nog eens contact maken met 
anderen en je verder ontwikkelen.” 
Zoals gezegd; het waren overheerlijke 
hapjes van Khadriye, Raneem en 
Yamina en er bleek ook al een aantal 
mensen met een feestje in het 
vooruitzicht te overwegen deze vorm 
van catering in te huren.
Het voltallige college, inclusief de 
nieuwe gemeentesecretaris, de heer 
Wubbo Tempel, vergezeld van partners, 
had zich de hand laten drukken, de 
beste wensen voor 2019 ontvangen en 
geretourneerd.
De cast van Treatief stond al klaar voor 
een optreden toen burgemeester  
Pieter Verhoeve zijn toespraak hield.
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Een fantastisch stuk voor het publiek, voor de spelers een geweldige ervaring

De Jantjes bij toneelvereniging Artoha

Toneelvereniging Artoha viert haar 
70-jarig jubileum met de musical  
´De Jantjes´ van Herman Bouber met 
liedjes van Louis Davids en zijn vrouw 
Margie Marris. De veelzijdigheid van 
toneel, zang en dans is voor Artoha 
aanleiding geweest om De Jantjes als 
jubileumstuk te kiezen. Het past bij 
een feest als het 70-jarig bestaan van 
de vereniging. Het is een fantastisch 
stuk voor het publiek en voor de 
spelers een geweldige ervaring.
Het stuk speelt zich af in de Amsterdamse 
volksbuurt de Jordaan in de jaren ‘20 van 
de vorige eeuw. Daar gebeurde van alles, 

er werd gezongen, gedanst, geflirt en 
vooral veel gedronken. Er was veel 
armoede en geld speelde altijd een grote 
rol. En er waren veel liefdesperikelen.
De Jantjes met als bijnamen de Dolle,  
de Schele en Blauwe Toon vertrokken 
voor zes jaar naar de Oost om bij de 
KNIL te gaan dienen. Daar gebeurde van 
alles en na terugkomst in de Jordaan 
waren zij niet meer de mannen van toen. 
Daarvoor hadden ze te veel meegemaakt 
en waren ook ouder geworden.  
Maar één ding bleek na al die jaren in de 
Jordaan nog het zelfde, namelijk de 
saamhorigheid. Het mooie wat er tussen 

mensen kan zijn, wat het leven ondanks 
moeilijke tijden mooi kan maken.

Veel spelers
Artoha heeft met deze oeroude Hollandse 
musical groots uitgepakt. Met maar liefst 
28 spelers, waaronder vier kinderen. 
Niet alleen de huidige leden nemen hier 
aan deel, maar er zijn ook oud-leden 
gevraagd mee te spelen. Dit als ode aan 
iedereen die vanaf het begin tot nu toe 
zich heeft ingezet voor deze prachtige 
toneelvereniging.  
Tevens doen er drie nieuwe leden mee 
en van de Vlister Zangers vervullen drie 
personen een gastrol.
Het geheel staat onder leiding van  
Carla de Goeij. Joop van Dommelen  
is regie-assistent en heeft zelf een rol in 
het stuk. Joop: "Het is fijn om onder de 
bezielende leiding van Carla te mogen 
werken. Alles gaat in goed overleg. 
Zij doet dit al weer voor het vijfde jaar bij 
Artoha."

Liedjes en dans
Joop vertelt dat er vijftien liedjes 
gezongen worden, waaronder het 
bekende ‘O mooie Westertoren’. 
Deze worden door de hele cast en enkele 
solisten gezongen. Zangdocent Marlou 
Koevoets staat er borg voor dat het 
allemaal goed gaat klinken. Zij heeft de 
liederen bij de spelers ingestudeerd.

Anjerconcert voor veteranen, hun 
partners, introducés en geïnteresseerden
De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
organiseert in 2019 voor de tweede 
keer het tweejaarlijks Veteranen 
Anjerconcert. Dit doet de stichting in 
samenwerking met het Fulco theater 
in IJsselstein en de Koninklijke 
Militaire Kapel Johan Willem Friso. 
Het concert wordt gehouden op 
zaterdag 2 februari 2019 in het  
Fulco theater in IJsselstein en begint 
om 20.00 uur. Alle veteranen uit 
IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Oudewater en Woerden zijn welkom. 
Iedere militair, gewezen militair, of 
gewezen dienstplichtige, van de 
Nederlandse krijgsmacht, die heeft 
gediend onder oorlogsomstandig-
heden dan wel heeft deelgenomen aan 
een vredesmissie is veteraan en kan 
het concert gratis bezoeken.
Begin 2017 is de Stichting Veteranen 
Lopikerwaard opgericht door en voor de 
veteranen in de regio Lopikerwaard. 
Alhoewel door veteranen? De grote 
roerganger is voormalig burgemeester 
van Montfoort Bert Jansen. Hij is geen 
veteraan, ook al zou hij dat nadat hij zich 
in de wereld van de veteranen had 
verdiept best wel willen zijn. In 2016 
benaderde Marcel Koopmans (een 
veteraan uit Woerden) hem of hij het 
stokje wilde overnemen voor het 
verzenden van nieuwsbrieven en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten van 
veteranen. Marcel wilde stoppen want hij 
werd naar zijn zeggen een dagje ouder. 
Na het antwoord van Jansen "wat denk 
je van mij" zette het hem toch aan het 
denken. Wat spitwerk en gesprekken 
later werd hij enthousiast genoeg en was 
er meer dan voldoende binding met de 
veteranen om de schouders er onder te 
zetten.
Jansen zorgde eerst dat er een structuur 
kwam in de organisatie, richtte de 
stichting Veteranen Lopikerwaard op, 
formeerde een bestuur met veteranen  
die over een goed en groot netwerk 
beschikten, trok de burgemeesters uit de 
regio en commissaris van de Koning aan 

als ambassadeurs en zorgde dat er een 
beleidsplan kwam dat aanhaakte op de 
Veteranenwet uit 2012. Die wet legt 
vooral de nadruk op het tonen van 
waardering voor onze veteranen.
"Wij willen de maatschappelijke 
waardering voor veteranen en het 
onderlinge contact tussen veteranen in 
de Lopikerwaard bevorderen", zegt 
Jansen. "Ook adviseren wij de gemeentes 
ten aanzien van de uitvoering van de 
Veteranenwet". "En we zorgen ervoor dat 
locale hulp- en zorgverleners zich bewust 
zijn van de veteranenproblematiek en 
bekend zijn met landelijke organisaties 
zoals het Landelijk Zorgsysteem voor 
Veteranen (LZV), het Veteranen Platform 
(VP) en het Veteranen Instituut (VI).
In Nederland zijn er ruim 115.000 
veteranen. In onze regio bij benadering 
vijfhonderd. Inmiddels heeft de stichting 
met ruim honderd veteranen uit de regio 
direct contact. Het merendeel wordt 
echter vanwege privacy-redenen via de 
gemeentes benaderd. Volgens Jansen  
"is het probleem wat we hebben dat een 

deel van de veteranen op die manier niet 
geregistreerd is bij de gemeentelijke 
administraties. Die willen dat om 
uiteenlopende redenen niet. Wij hopen 
er toch steeds meer rechtstreeks te 
bereiken. Dat vereenvoudigt het contact".  
Via de site www.veteranen-lopikerwaard.nl 
en via e-mail st.veteranenlopikerwaard@
gmail.com kunnen ze zich aanmelden.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard 
organiseert op eigen initiatief of op 
verzoek van gemeentes in de 
Lopikerwaard regionale activiteiten. 
Zo werden de afgelopen jaren regionale 
veteranendagen georganiseerd, waren  
er familiedagen, uitjes en veteranen 
ontmoetingsbijeenkomsten. Lezingen 
over ervaringen van veteranen onder 
andere voor scholieren, kransleggingen 
door veteranen en scholieren op 4 mei. 

door Siem van der Burg
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door Aad Kuiper

Nieuwjaarsreceptie 
Oudewater: gezellig, druk 
en met inhoud
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Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje naar 
de redactie van ‘De IJsselbode’, 
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op zaterdag 5 januari 2019
NOUD
zoon van Gerco en Linda de Heer
broertje van Fleur en Tess
Diemerbroek 10
3464 HR Papekop

Wilt u ook uw geboortekaartjes door 
DRUKKERIJ HENO laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478
en de collectie geboorteboeken

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

DRUKKERIJ

WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Januari

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

VRIJDAG

25 Schilderclub Amaliahof. Samen schilderen tussen 
10.00 en 11.30 uur. Neem eigen materiaal mee.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Info: 0182-350012 HAASTRECHT

 - HapSnap aanschuifdiner in ‘De Rank’, 
Verlengde Hoogstraat 26 van 18.30 tot 20.30 uur.
Samen eten, elkaar ontmoeten kan leiden tot een 
beter begrip voor elkaar. Help (nieuwe) vluchtelingen 
in Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen mee, 
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan!
Info en aanmelden: hapsnapmontfoort@gmail.com MONTFOORT

 - Trouwbeurs Krimpenerwaard. Van 18.30 tot 22.00 uur 
in De Nieuwe Polderkamer aan het Dorpsplein. 
Aanstaande bruidsparen kunnen zich hier heerlijk 
ontspannen oriënteren op allerhande producten en 
diensten voor de mooiste dag van hun leven. 
Bruidsparen kunnen zich aanmelden op de website 
en krijgen hierdoor een gratis goodiebag. 
Meer info: www.trouwbeurskrimpenerwaard.nl STOLWIJK

 - Lavinia Meijer met ‘The glass effect’. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Harpiste Lavinia Meijer werkte de afgelopen jaren 
nauw samen met Philip Glass en brengt met dit 
programma een ode aan deze iconische componist. 
Ze vertolkt ditmaal zijn Etudes. Naast muziek van 
Philip Glass vertolkt Meijer ook werken van Bryce 
Dessner, Nils Frahm, Olafur Arnalds en zichzelf. HAASTRECHT

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

ZATERDAG

26 ‘Snert’-wandeltocht. Start tussen 12.00 en 13.00 uur 
vanuit café Goejanverwelle. Je kan kiezen uit drie 
routes: 6,5 km, 11 km en 14 km. Deelname is voor de 
leden van de IJsclub gratis, niet leden betalen 5 euro. 
De verzorging onderweg en na afloop is zoals 
vanouds. HEKENDORP

 - Tienerdisco voor leerlingen uit groep 7, 8 en de 
brugklas. Vanaf 19.30 uur in Concordia*.
Profi dj’s en dansers zorgen ervoor dat de voetjes van 
de vloer gaan tot je niet meer kunt. Moe van al het 
dansen? Ga lekker chillen of leuk met je vrienden op 
de foto bij onze partyfotograaf. En wil je dat je 
favoriete plaatje gedraaid wordt, check dan de lijst 
op je school. HAASTRECHT

ZONDAG

27 Country Cafe met Change of Key. 
Vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*. HAASTRECHT

WOENSDAG

30 Eettafel Amaliahof. Vanaf 12.00 tot 14.00 uur. 
Keuze uit twee menu’s, toetje en koffie en thee. 
Opgeven en afmelden voor woensdag 23 januari 
12.00 uur via tel. 0182-502737 of 0182-501951. HAASTRECHT

DONDERDAG

31 Filmavond 16+: Three Billboards. Vanaf 20.15 uur 
in Filmtheater Concordia*. Nadat er maanden 
voorbijgaan zonder dat er een dader wordt 
gevonden in de moordzaak van haar dochter, stelt 
Mildred Hayes een wanhoopsdaad. Ze laat drie 
controversiële boodschappen plaatsen op 
reclameborden langs de weg richting haar dorp 
Ebbin. De grote winnaar van de Golden Globes! HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 20: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 20: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. R.R. Eisinga

‘T KRUISPUNT
Zo 20: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 20: 10.00 uur Marian Verbeek

HERVORMDE GEMEENTE
Zo 20: 09.30 uur Ds. C. Stelwagen
 16.00 uur Ds. D. Breure

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 20: 10.00 uur Ds. Jan Visser

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 20: 10.00 uur Pater Herman Wijtten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 20: 09.30 uur Ds. J. J. van den End
 18.30 uur Kand A.N.J. Scheer

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 20: 10.00 uur Oecumenische dienst in 

Rooms Katholieke Kerk

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Za 19: 19.00 uur Eucharistieviering
Zo 20: 10.00 uur Oecumenische dienst

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 20: 10.00 uur Gabor Locht

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 20: 09.30 uur Ds. J.T. Maas
 18.30 uur Ds. C. Boele

KERKBERICHTEN

Actie kerkbalans
Op zaterdag 19 januari gaat voor de R.K. Geloofsgemeenschap Sint Franciscus 
van Assisië de Actie Kerkbalans op spectaculaire wijze van start.
Pastoor Huub Spaan zal om 11.00 uur onder het luiden van de klokken bij de ingang 
van de katholieke kerk een spandoek onthullen. Daarna komen alle contactpersonen 
in een feestelijke sfeer in het Heilig Leven bij elkaar. Er wordt een kopje koffi e 
geschonken en de formulieren die door de contactpersonen in hun wijk worden 
rondgebracht zullen worden uitgereikt. De Actieperiode loopt van 19 januari tot 
3 februari. De fi nanciële steun van de parochianen is van groot belang om de 
geloofsgemeenschap levendig en gezond te houden.

Van zondag 20 januari t/m zondag 
27 januari is de jaarlijks terugkerende 
gebedsweek voor de eenheid van de 
Christenen.
Het thema voor de week van gebed is 
‘RECHT VOOR OGEN’ ons 
aangedragen door de Raad van kerken 
in Nederland in samenwerking met 
kerken in Indonesië.

Enig idee hoeveel afval we jaarlijks 
weggooien? Kunnen we spullen niet 
een tweede keer gebruiken? 
Een tweede leven geven? Hetzelfde 
geldt voor mensen. Krijgen mensen 
een tweede kans? Of zetten we ze soms 
ook als afval aan de kant.
Daarover gaat het in deze kerkdienst 
en natuurlijk horen we ook wat de 
bijbel ervan zegt.

AFVALlen in Protestante 
Gemeente Montfoort
Op zondag 20 januari om 10.00 uur 
is er in kerkgebouw De Rank, 
Verlengde Hoogstraat 26 in 
Montfoort een PLUSdienst over een 
dit onderwerp. Een PLUSdienst is 
een kerkdienst nieuwe stijl , die de 
Protestantse Gemeente Montfoort 
vier keer per jaar organiseert. 
Voorganger is Jan Visser. Hij kan 
boeiend vertellen over dit thema.
De kerkdienst is ook heel geschikt als je 
niet of maar heel af te toe in een kerk 
komt. Voor en na de dienst is er wat te 
drinken. Muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door de band Witness uit 
Benschop. Iedereen is van harte 
welkom en de entree is gratis.

Bijeenkomst over 
chronische pijn in Waarder
Op woensdagavond 16 januari houdt de 
stichting Pijn-Hoop een informatie-avond 
over chronische pijn. Er zal voorlichting 
gegeven worden over chronische pijn 
met als doel het leren omgaan met pijn.
De avond duurt van 19.30 tot 21.30 uur 
en wordt gehouden in het ‘Huis van Alles’, 
Maximalaan 2 te Waarder. 
Belangstellenden zijn van harte welkom 
en de toegang is gratis. Opgeven wordt 
op prijs gesteld. Voor meer info: 
André Bandell, tel. 06-50496498;
email 3466nd40b@hetnet.nl

Gebedsweek 2019
Het I.K.O.(Interkerkelijk Kontakt 
Oudewater) heeft in deze week 
twee vieringen gepland.
Zo is er op zondag 20 januari vanaf 
10.00 uur een Oecumenische viering 
in de St. Franciscuskerk.
De pastores van de in het IKO 
samenwerkende kerken zullen 
gezamenlijk in deze viering voorgaan.
Op woensdagavond 23 januari 
is er vanaf 19.15 uur een speciaal 
gezamenlijk avondgebed in de 
Oud katholieke kerk aan de 
Leeuweringerstraat.
Voorafgaand aan deze viering zal, 
met de ondertekening van het convenant, 
het toetreden van de Hervormde 
Gemeente Oudewater en Hekendorp 
tot de activiteiten van het IKO worden 
bezegeld.
Na het avondgebed is er gelegenheid 
om het bestuur en de participanten te 
feliciteren bij het genot van een kopje 
koffi e of thee en een glas te heffen op 
een goede toekomst van het 
samenwerkingsverband.
Via deze weg nodigt het IKO iedereen uit 
om dit jaarlijkse feest van de eenheid met 
ons mee te vieren!

Interkerkelijk Kontakt Oudewateriko
Werkgroep van de kerken om het kontakt te bevorderen tussen kerk en samenleving

^

Hartverwarmend en zonder poespas; 
de voorstelling Maria Passie in de 
St. Franciscuskerk afgelopen 
zaterdag. Een groep bijzonder 
enthousiaste mannen en vrouwen 
vertelde het levensverhaal van Maria. 
“Een bron van hoop en bovenal een 
moeder van liefde.”
Maria werd vertolkt door verschillende 
vrouwen, het verhaal verteld door 
meerdere vertellers. Popnummers van 
bekende artiesten als Blöf, Ruth Jacott, 
Jason Mraz, Ilse de Lange (e.a.) brachten 
diepgang in het verhaal én plaatsten het 
in onze tijd. Het is prachtig om te horen 
hoe de - voor velen van ons bekende - 
popnummers naadloos in een religieus 
verhaal passen. Het levensverhaal van 
Maria dat, volgens productieleider 
Annemarie van Leen, verteld moet 
worden omdat het zo herkenbaar is. 
Want ook al speelt het verhaal zich af in 
het verre verleden, als mens zijn we 
weinig veranderd. We oordelen, we 
hebben lief, krijgen te maken met verlies 
en velen moeten helaas ook op de 
vlucht, net als Maria.

Mooi gezongen
Het decor van de voorstelling bestond uit 
houten blokken die een aantal keer in 
een andere opstelling werden geplaatst 
om bijvoorbeeld de kribbe van Jezus, het 
kruis of een trap te vormen. De mannen 
en vrouwen waren gekleed in het blauw 
en zwart, eenvoudig. En dat was juist de 
kracht van het stuk; geen opsmuk. 
De zang was prachtig. Een aantal solisten 
bracht met veel inlevingsvermogen de 
nummers. Ook de samenzang van het 
koor lag prettig in het gehoor.

Applaus
In de volle St. Franciscuskerk zaten 377 
mensen die het verhaal van Maria wilden 
horen. Een recordaantal bezoekers voor 
de Maria Passie tot nu toe. Aan het einde 
van de avond gaf dit recordpubliek een 

minutenlang applaus. “Bravo!” en 
“Wat een enthousiaste mensen” klonk 
het vanuit het publiek. De cast werd 
enigszins overdonderd door dit lange 
applaus. Een dergelijk groot applaus 
hadden ze nog niet eerder ontvangen, 
vertelde Annemarie van Leen na afl oop. 
Het was een verdiend applaus!
De Maria Passie is de afgelopen twee 
jaar op verschillende plekken in het land 
gespeeld. Marja Stavord en Wil Blom 
hebben de voorstelling naar Oudewater 
gehaald. De fi nanciële opbrengst van de 
Maria Passie komt ten goede van 
stichting Aquero. Het Aquerofonds 
maakt reizen naar Lourdes mogelijk voor 
mensen die hier zelf geen of niet 
voldoende fi nanciële middelen hebben.

Maria Passie zonder poespas

door Ellen van Leeuwen
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Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Muziek maken op je 
Ipad of laptop  

10-12 jaar . vrijdag 16.00-17.00 uur
13-16 jaar . vrijdag 17.00-18.00 uur

Duur 10 lessen . Prijs: € 150,00
Start 1 februari

Musical Kids 6-9 jaar
Maandag 16.30 - 17.30 uur 

Duur 22 lessen . Prijs: € 165,00
Instromen mogelijk in hele maand januari

Vocal Class 11-16 jaar
Maandag 19.00 - 20.00 uur

Duur 22 lessen . Prijs: € 198,00 
Instromen mogelijk in hele maand januari 

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

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
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20%

10%
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Since 1990

Te huur 
vanaf 1 februari:

AppArTemenT
in het centrum 

van Oudewater
voor 1 of 2 personen

Interesse? 
Mail:

appartement17J@gmail.com

Burg. Doormanstraat 22, 
DrieBruggen

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

en geBruikte fietsen! 

  06-38559746
ma-vrij 18.30-20.00 uur

za 09.00-16.00 uur
www.debruynfietsen.nl

Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,Wij hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijntijdens de ziekte en na het overlijden van mijntijdens de ziekte en na het overlijden van mijn

lieve partner, onze zorgzame vader, schoonvader lieve partner, onze zorgzame vader, schoonvader lieve partner, onze zorgzame vader, schoonvader 
en ‘opa vrachtwagen’en ‘opa vrachtwagen’

Marinus Antonius SnelMarinus Antonius SnelMarinus Antonius Snel
RinusRinus

De belangstelling neemt het verdriet niet weg,De belangstelling neemt het verdriet niet weg,De belangstelling neemt het verdriet niet weg,
maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.
Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uwUit de grond van ons hart bedanken wij u voor uwUit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw
steun, vriendschap en liefde, bloemen en kaarten.steun, vriendschap en liefde, bloemen en kaarten.steun, vriendschap en liefde, bloemen en kaarten.

Corine, Jolanda en Johan, Patricia en Xander, Tim en BrentCorine, Jolanda en Johan, Patricia en Xander, Tim en BrentCorine, Jolanda en Johan, Patricia en Xander, Tim en Brent

Gouda, januari 2019Gouda, januari 2019

Je vrouw, onze moeder
Zo eigen en vertrouwd
Je wilt haar niet missen,
omdat je van haar houdt.

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij 
deze strijd niet kunnen winnen. Erg verdrietig, 

maar dankbaar voor al het goede dat zij ons 
gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder, 

schoonmoeder en oma

Riet de Jong - Rietveld
Maria Dina Clasina

* 17 augustus 1941  † 10 januari 2019

Hans de Jong

Peter en Marian
Marcel en Linda
Nanda en Frank
Hans en Debbie

Kleinkinderen
Achterkleinkind

Correspondentieadres:
Hendrik van Viandenstraat 34
3421 HM  Oudewater

Riet is thuis.

Er is gelegenheid om afscheid van Riet 
te nemen en ons te condoleren op donderdag 

17 januari tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
in de Tuinzaal van De Wulverhorst, 

Prins Bernhardstraat 2 te Oudewater.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 
18 januari om 12.00 uur in de aula van crematorium 

IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Aansluitend is er gelegenheid voor een samenzijn 

in het restaurant van het crematorium.

Riet hield van bloemen.

Gemoedelijk van aard
Hij had aan weinig genoeg

We hebben afscheid moeten nemen van mijn broer, onze oom en oudoom. 
We zullen hem missen.

Klaas Baas
* Nieuwerkerk aan den IJssel, 2 oktober 1937 † Linschoten, 12 januari 2019

Willem Baas
Annalies Stolwijk - Baas
Leo Stolwijk
Jasper
Aleida Baas
Kim

Klaas is in De Wingerd, Kerkplein 7 te Linschoten. Op woensdag 16 januari van  
19.00 - 20.15 uur is er gelegenheid om daar afscheid van hem te nemen en de familie 
te condoleren. 
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 19 januari om 11.00 uur in de  
Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Linschoten, waarna de begrafenis plaatsvindt op de 
Hervormde Begraafplaats te Linschoten.
Na de begrafenis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Wingerd. 

Correspondentieadres: Lavendel Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Fam. Baas, 
M.A. Reinaldaweg 51, 3461 CD  Linschoten

Door genade behouden
n.a.v. Efeze 2 vers 8

Met droefheid in ons hart, maar dankbaar dat we 
haar zo lang in ons midden mochten hebben, delen 
wij u mede, dat in Jezus is ontslapen, onze lieve 
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Teuntje Johanna van Achterberg- 
Rijneveld

sinds 26 november 1982 
weduwe van Hendrik Dirk van Achterberg

in de zeer gezegende leeftijd van ruim 100 jaar.

Cees en Lily
Arie en Gerdien
Co en Yuli
Henk en Marion
Annie en Laus
Ria
Teuni en Rien

Klein- en achterkleinkinderen

12 januari 2019
Pr. Maximalaan 29, 3466 LP Waarder

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 
18 januari van 19.30 tot 20.30 uur in het 
kerkgebouw van de PKN Gereformeerde Kerk, 
Dorp 24 in Waarder.

Op zaterdag 19 januari zal om 12.00 uur in dit 
kerkgebouw de dankdienst voor haar leven worden 
gehouden, waarna aansluitend op de Algemene 
Begraafplaats aan de Molendijk in Waarder de 
begrafenis zal plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar het personeel van de 
Vierstroom en de Pluszorg, alsmede naar 
Dr. A. Bogaards, huisarts te Driebruggen voor de 
liefdevolle zorg voor onze moeder en oma.

Familie Van Achterberg

DE IJSSELBODE

DAAR GA JE VOOR ZITTEN!

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE

VOOR ZITTEN!
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De verkeerde kater
Het is 3 januari 2019 en ik lees in mijn dagblad een artikel met de kop: 
'Oudewater gaat strijd aan tegen hoog drank- en drugsgebruik.' 
In het artikel verwijst wethouder Walther Kok (portefeuillehouder gezondheidzorg) 
naar het rioolonderzoek uit 2016. Het geluid wordt snel opgepakt. In dezelfde 
krant lees ik twee dagen later in een column: Bij misbruik van genotmiddelen 
denk ik altijd aan Oudewater. Hoe bruisend zal het daar toegaan bij het inhalen 
van 2019? Het oudste stadje van het Groene Hart, geliefde woonplaats van 
miljonairs, kampt met extreem alcohol- en drugsgebruik.
Ik voel een kleine kater opkomen na het lezen van dit artikel. Bruisend was NYE 
zeker, maar zonder (bij mijn weten) overlast, zonder vonkenregen, zonder 
vuurwerkslachtoffers. Ik herken mijn stad niet in het beeld van de columniste.
Ik prijs mij gelukkig dat ik in Oudewater niet over de verslaafden struikel, dat er 
geen naalden op schoolpleinen liggen, dat dealers niet onze woonwijken onveilig 
maken. Dat wil niet zeggen dat er niet gebruikt, gehandeld en gezopen wordt. 
Ik denk dat vrijwel ieder inwoner daar wel een voorbeeld van heeft. En die 
voorbeelden zijn er ook uit vroegere tijden toen de dienstplicht nog bestond, we 
stoned met een haarband om 'peace' riepen, of heldhaftig onder de vleugels van 
paps en mams vandaan renden om als student fl ink over de schreef te gaan.
Middelengebruik en misbruik is van alle dag. De behoefte om te ontdekken, 
te experimenteren, fouten te maken, stiekem iets doen, over je grens gaan. 
Het hoort bij volwassen worden. Op je bek gaan, opstaan, en door!
We moeten onze ogen niet sluiten voor middelenmisbruik. De overlast en het 
misbruik is er en moeten we absoluut aanpakken. Er is al veel gedaan door de 
politie, verenigingen en gespecialiseerde stichtingen. Maar als ik wethouder Kok 
moet geloven was het vruchteloos. Feitenvrij springt hij in het artikel naar de 
eerdere conclusie dat er in Oudewater nog steeds extreem veel gezopen wordt en 
gebruikt. Ik vind deze conclusie niet alleen overhaast, maar ook jammer. 
Jammer van ons imago als gemeente, voor onze bewoners van wie velen zich niet 
in het beeld herkennen en jammer voor iedereen die zich de afgelopen jaren 
hebben ingezet voor preventie en handhaving. Het had de wethouder gesierd hand 
in eigen boezem te steken door te melden dat van 28 horeca-ondernemingen in 
Oudewater de vergunningen niet kloppen.
Een nieuw onderzoek zou mogelijk tot een andere conclusie leiden. En misschien 
is de verbetering niet wat we ervan hoopten, maar overschat de maakbaarheid van 
een samenleving niet en onderschat het leervermogen van het individu niet.
Ik wens u een gezond en bruisend (Spa of Champagne) jaar toe!
Ronald Gabriëls

‘t Theehuis Oudewater als 
parel aan de IJssel
Met een ‘theedans’ door Studio Max Dance is ‘t Theehuis in Oudewater 
afgelopen zondag feestelijk geopend. Ondanks de regen was er een gezellige 
groep belangstellenden op de opening afgekomen. Wethouder Walther Kok was 
namens de gemeente Oudewater aanwezig bij de opening.

schreef voor ‘t Theehuis het gedicht 
‘Make over’, over een oude rijke 
vervallen vrouw die uit de bijna-dood 
herrezen is.
Jasper en Rens Faaij zijn de trotse 
eigenaren van ‘t Theehuis dat de 
komende twee weken elke dag open is.
“Veel mensen zijn nieuwsgierig en willen 
komen kijken. Daarna is ‘t Theehuis van 
donderdag tot en met zondag geopend 
vanaf 10.00 uur tot de laatste pot thee 
is gezet. In de winter zal dat rond 17.00 
uur zijn, in de zomermaanden zullen we 
vaker en langer open gaan. Je kan dan 
nog lang op het mooie terras zitten met 
een biertje of wijntje en een lekker 
kaasplankje”, aldus Jasper.
In ‘t Theehuis zijn - uiteraard- veel 
verschillende smaken thee te bestellen. 
Er is taart, gebakken door Jonne Herens 
van ‘Aan tafel bij Jonne’. Voor de kleine 
trek kunt u een dagsoep of tosti 
bestellen. In overleg is er meer mogelijk, 
voor bijvoorbeeld een babyshower of 
verjaardagsfeest. Jasper: “In ‘t Theehuis 
hebben we een heel klein keukentje, 
maar gelukkig kunnen we in de keuken 
van Lumière voorbereidingen treffen.”

OUDEWATER

(foto’s Alex de Kuijper)

Als thema had hij ‘dienstbaarheid’ 
gekozen. Hij nam met de enorme 
hoeveelheid aanwezigen het jaar door 
waarin hij de heikele politieke situatie en 
zijn eigen perikelen niet uit de weg ging. 
Uiteraard wierp hij ook een blik op de 

vervolg van de voorpagina

Het jaaroverzicht 2018 van De IJsselbode

De wereld door een rietje
Is u het ook opgevallen? Het jaaroverzicht dat u aantrof in de laatste IJsselbode 
van 2018 was erg beknopt. Dit is gemakkelijk te verklaren. Het nieuws over de 
aanleg van glasvezel in het buitengebied heeft door een slechte verbinding in de 
binnenstad de redactie niet gehaald. Het bericht over de (nood)beschoeiing aan de 
Lange Linschoten is aldaar tussen wal en schip beland. Samen met de heipalen 
die op Noort Syde en Papenhoef de grond in zijn gegaan is ook de kop in het zand 
gestoken waardoor het bestemmingsplan Hekendorp en Papekop is gemist. 
Verblind door de verlichting van de bruggen is de nieuwe bestrating van 
IJsselveere over het hoofd gezien. Het mailtje over het grondstoffenplan is via een 
onoplettende medewerker in de digitale prullenbak verdwenen. En tijdens de 
verdeling van de grond op Tappersheul III was men overvallen door de heikikker.
Ik wens de opsteller(s) van het jaaroverzicht in 2019 meer tijd, een brede blik en 
vooral minder pech toe.
Ronald Gabriëls, PR functionaris VVD en D66 Oudewater

Gratis boeken lenen of 
ruilen in Hekendorp
In Hekendorp is zaterdag een mini-bieb geplaatst bij verenigingsgebouw 
De Boezem. Het initiatief voor een mini-bieb komt van Yvonne uit Hekendorp 
en is door het bestuur van De Boezem met open armen ontvangen, vertelt 
Cora Rietveld enthousiast.

Wubbo Tempel benoemd
tot gemeentesecretaris
De heer Wubbo Tempel is door het college van
burgemeester en wethouders van Oudewater met
ingang van 1 januari 2019 benoemd tot gemeente-
secretaris. Daarnaast blijft hij deel uitmaken van de
directie van de ambtelijke organisatie Woerden.
Wubbo Tempel was al vanaf 1 december 2016
waarnemend gemeentesecretaris. 
"Die functie vervulde hij tot volle tevredenheid van ons college, daarom hebben wij 
hem nu tot gemeentesecretaris benoemd", laat wethouder Walther Kok - portefeuille 
personeelszaken - weten.
Tempel (60) heeft veel ervaring in het openbaar bestuur. Zo maakte hij een aantal 
jaren deel uit van de Rotterdamse deelgemeente Overschie en later van de 
gemeenteraad van Rotterdam. Ook hij was wethouder in de gemeente Korendijk 
en waarnemend burgemeester in Hellevoetsluis.

Cursus reanimatie
Dertien vrijwilligers bij het 
Toeristisch Informatiepunt Oudewater 
(Grachten- vaert, stadswandeling) 
volgden zaterdag 12 januari de 
cursus reanimatie.
In die ééndaagse cursus, die offi cieel 
Basic Life Support en adequaat 
handelen met de AED heet, 
leer je wat je moet doen als je 
ergens iemand aantreft die buiten 
bewustzijn is.
Nu op steeds meer plaatsen in gebouwen 
en in het publiek domein een AED- 
koffertje komt te hangen, is het wel zaak 
dat zoveel mogelijk mensen ook moeten 

weten wanneer ze zo’n kastje moeten 
gebruiken. Dat leer je op de cursus, 
moeilijk is het niet, de oefenpatiënt is 
niet eng en ruikt fris, en na verschillende 
oefeningen behaalden alle deelnemers 
hun certifi caat.

door Ellen van Leeuwen"Aanvankelijk was het idee om een 
boekenkast bij de ingang te plaatsen, 
maar dit kan niet in verband met brand-
veiligheid. We hebben op internet naar 
andere ideeën gekeken en vonden een 
boekenhuisje. Dit huisje hebben we zelf 

in elkaar getimmerd. De instructies staan 
op het huisje; je mag gratis boeken lenen 
of ruilen. We hopen dat heel Hekendorp 
gaat lezen!"

Er wordt gewerkt aan het bevorderen 
van sporten voor veteranen die door of 
tijdens de dienst gewond zijn geraakt. 
En de vereniging kijkt wat ze kan 
betekenen voor de Invictus Games 
waarvoor Nederland in 2020 gastland 
is. Ook wordt er geprobeerd een 
informatiedag te organiseren rond de 
tentoonstelling van de slag om de 
Scheldedam, die op dit moment wordt 
opgebouwd in het bevrijdingsmuseum 
in Zeeland.
Maar eerst is de aandacht gericht op 
het Anjerconcert van 2 februari in 
IJsselstein. Dit concert wordt 
aangeboden aan de in de Lopikerwaard 
woonachtige veteranen, die op vertoon 
van hun veteranenpas samen met 
partner/introducé vrij toegang hebben 
tot het concert,
Nieuw is dat dit jaar ook kaarten 
beschikbaar zijn gesteld door de 
stichting voor geïnteresseerde niet 
veteranen. Voor hen kost een kaartje 
e 7,50. Een leuke gelegenheid om met 
veteranen in gesprek te komen. 
Veteranen uit de regio die slecht ter 
been zijn en het concert graag willen 
bezoeken kunnen gebruik maken van 
gratis vervoer.
Zij kunnen zich hiervoor opgeven via 
info@veteranen-lopikerwaard.nl of 
telefonisch via 06-51011492. 
De kaarten zijn af te halen bij de kassa 
van het Fulco theater Overtoom 1 te 
IJsselstein of via 030-6884230 te 
bestellen.
De KMK Johan Willem Friso staat 
onder leiding van Tymen Botma. 
Als solist treedt Simon Feenstra op. 
Hij is onder andere bekend van het 
nummer Next Level. Het orkest brengt 
een gevarieerd programma ten gehore. 
Op het programma staat originele 
blaas-, fi lm- en popmuziek. 
De muziek heeft een duidelijke relatie 
met veteranen. Het concert is zeker de 
moete waard om te bezoeken. Haal uw 
kaarten op tijd want de belangstelling is 
groot.

vervolg van de voorpagina

toekomst waarin de groeiende behoefte 
aan woonruimte en duurzaamheid een 
belangrijke rol spelen.
Ook liet hij het belang van samenwerking 
(de burgemeesters van Montfoort, 
Petra van Hartskamp, en die van 

Woerden, Victor Molkenboer gaven acte 
de présence) duidelijk naar voren komen. 
Om de samenwerking in Oudewater zelf 
nog meer gestalte te geven, gaf hij aan 
ook hier een kinderburgemeester de 
ruimte te gunnen. Over de kortgeleden 
opgelaaide commotie rond de Nashville-
verklaring, haalde Verhoeve een uitspraak 
van Willem van Oranje aan: “Ik sta niet 
toe dat de overheid heerst over het 
geweten van onze onderdanen.”
Dat is een duidelijk en ferm statement. 
De gehele toespraak van de burgemeester 
is overigens inmiddels op het internet te 
vinden (aanrader!).
De kaartjes voor Ciske de Rat worden 
goed verkocht, vertelde Dennis de Groot 
(nog steeds een beetje Oudewaternaar) 
namens Treatief aan het publiek. 
En als de hele uitvoering gaat zoals het 
voorproefje doet vermoeden, dan krijgen 
degenen die zo’n kaartje hebben in april 
wel een bijzonder prachtige voorstelling 
te zien. De aanwezigen op de nieuwjaars-
receptie kregen nu een aantal schitterend 
uitgevoerde nummers uit de musical 
aangeboden.
Oudewater heeft duidelijk op uiteen-
lopende terreinen heel wat talent in huis, 
van hier en van elders.

door Ellen van Leeuwen

Met de woorden “wat een inspirerende 
en ondernemende mensen hebben we 
toch in Oudewater”, toonde de 
wethouder trots te zijn op de heropende 

theekoepel op Papenhoef. “De vervallen 
theekoepel was ons jarenlang een doorn 
in het oog, maar is nu als een parel aan 
de IJssel.” Stadsdichter Nelleke den Boer 
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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.

 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 

&
J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

19-01-2018   -   19-01-2019

Gertjan

We missen je nergens echt het ergst
maar altijd overal…..

Jolanda

Achter de tranen van verdriet
schuilt de glimlach van herinnering

Verdrietig hebben wij plotseling afscheid 
genomen van mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en opa

Marinus Hendrik Klever
Rinus

Lid in de orde van Oranje Nassau

* 27 november 1928  † 8 januari 2019

Stans Klever - van Peperstraate

Ria en Wil
    Linda en Mark
    Inge en Jason
Ton en Leny
    Mandy en Marc

Jan van Arkelstraat 9, 2851 VD  Haastrecht

De begrafenis heeft op maandag 14 januari 
plaatsgevonden.  

Dankbaar voor het leven dat haar gegeven is, 
maar verdrietig om de lege plek die zij achterlaat, 

geven wij u kennis dat is overleden onze lieve moeder, 
groot- en overgrootmoeder

�errigje 
�raveland - �oorsluijs

Psalm 139

* 3 december 1926 † 8 januari 2019

Weduwe van Johannes Graveland

Aart & Annemary
Hans & Gerry
Hans & Anneke 

Klein- & achterkleinkinderen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 
maandag 14 januari te Haastrecht.

Correspondentieadres: 
Familie Graveland, Vliet 8, 3421 CH  Oudewater

Lieve mensen,
Bedankt voor uw medeleven, steun en de vele 

kaarten met lieve woorden tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn lieve man

Chris van Renswouw
Dit heb ik zeer gewaardeerd en voel hierdoor

veel steun voor de toekomst.

Ria van Renswouw - Schoonderwoerd

Oudewater, januari 2019

Op 12 januari is onze liefste moeder en oma overleden

Adriana Elizabeth (Nanny) Elsman-Vermet
weduwe van Nard Elsman († 23 april 1972)

Nard en Willemien
Marjolijn en Wim

Domus en Natasja
Nard en Engelien, Lieve
Rebekka en Koen, Lisa, Ruben
Pieter en Anneloes

Domus en Sjoukje
Sjouke
Sytze
Douwe en Lotte
Wiebe
Jelle

Lineke en Paul
Tim
Niek en Jennifer

Rinus en Joke
Leon
Rinus
Dick

Adriaan en Manon
Lieke
Wout
Fenne

Mama is thuis, liever geen bezoek.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 18 januari 
om 10.00 uur in kerkgebouw De Rank, 
Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort.

Aansluitend begeleiden wij mama naar haar laatste 
rustplaats bij papa op de Protestantse begraafplaats, 

Zandweg 148 in De Meern.
Na afloop is er vanaf 13.00 uur gelegenheid om ons te 
condoleren en vinden wij het fijn om herinneringen te 

delen met elkaar bij De Heeren van Montfoort, 
Hoogstraat 41 in Montfoort.

Correspondentieadres: Uitvaartzorg Memorans, 
t.a.v. de familie Elsman, Blokland 66, 3417 MP Montfoort.

Diep geraakt zijn wij door het plotseling overlijden 
van een vriendin en trouw supporter van FC Utrecht

Marit

Wij wensen Rolf, Bart, Thijs en Fleur 
alle sterkte toe bij dit immense verlies.

Altijd aanwezig maar nu niet meer onder ons.

We zullen je missen Marit.
De jongens van de Bunnikside.

Veel te vroeg
Veel te jong

Marit leeft voort in ons hart en onze herinneringen.

Rolf, Bart, Thijs en Fleur, 
wij wensen jullie heel veel sterkte met dit 
grote verlies en zullen er voor jullie zijn.

Margo, Marly, Ilona, Marscha, Marian, 
Marja, Annemarie, Saskia, Angelique.

Achter elke traan van verdriet 
zit een glimlach van herinnering.

Met veel ongeloof hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve vriendin

Marit Meuleman
Wij wensen Rolf, Bart, Thijs en Fleur 

heel veel kracht toe om dit grote verlies te dragen. 
Wij zullen er voor jullie zijn.

Robin en Saskia
Ted en Angelique

en kinderen

Oudewater, 15 januari 2019

Afscheid nemen doet pijn
vooral als het verhaal
nog niet af is ...

Ongeloofl ijk,
onze fantastische, 
lieve en trotse kanjer
is er niet meer

Marit Meuleman - de Jong
19 oktober 1970 - 13 januari 2019

Rolf Meuleman
Bart
Thijs
Fleur

Prins Bernhardstraat 12
3421 JD Oudewater

Woensdag 16 januari is er van 19.30 tot 20.30 uur 
gelegenheid tot condoleren in de tuinzaal van 
Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst, Prins 
Bernhardstraat 2 te Oudewater.

We nemen afscheid van Marit op vrijdag 18 januari 
om 14.30 uur in de tuinzaal van De Wulverhorst.
Aansluitend begeleiden we Marit naar de Algemene 
Nederlands Hervormde Begraafplaats aan de 
Waardsedijk te Oudewater.

Daarna komen we samen in ‘t Waerdsche Hof, 
gelegen bij de begraafplaats.
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 Dinsdag 15 januari 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Bijeenkomst bewoners binnenstad
donderdag 31 januari 2018 vanaf 19.30 uur

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

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

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

het opschonen, aanvullen en 
egaliseren van het terrein

 (verzonden 7 januari 2019) 
dossiernummer 4088683

Buurtbemiddeling 
van start in Oudewater
Buurtbemiddeling kan in Oudewater van start gaan. Inmiddels 
is een drietal geschikte vrijwilligers geworven en opgeleid tot 
buurtbemiddelaar. Zij staan klaar om gesprekken tussen 
buren te begeleiden om zodoende tot een oplossing te komen.

Zoals eerder bericht is een samen-
werking tot stand gekomen tussen 
Gemeente Oudewater, Politie en 
Kwadraad voor de duur van 3 jaar. 
Kwadraad zorgt voor de uitvoering 
van Buurtbemiddeling en is op dit 
gebied bekend in verschillende 
gemeenten.

Buurtbemiddeling richt zich op een 
vroegtijdige aanpak van problemen 
tussen buren. Denk aan overlast 
door een blaffende hond, geluids-
overlast of het verkeerd parkeren 
van een auto. Wanneer buren er 
onderling niet meer uitkomen kan 
Buurtbemiddeling uitkomst bieden. 
Goed getrainde vrijwillige buurtbe-
middelaars zetten zich in om buren 
met elkaar in gesprek te brengen. 

Zij zijn neutraal, onafhankelijk, 
onpartijdig en werken vertrouwelijk. 
Zij begeleiden buren bij het 
oplossen van hun probleem tot een 
oplossing die voor hen beiden 
werkzaam is. Hierdoor kunnen buren 
weer met elkaar communiceren en 
prettig samenleven.

In Oudewater richt Buurtbemiddeling 
zich in eerste instantie op inwoners 
met een koop- of particuliere 
huurwoning. Bewoners van een 
sociale woningbouw kunnen zich 
bij burenproblematiek wenden tot 
woningcorporatie Woningraat.
Lokale organisaties kunnen kwesties 
tussen buren aanmelden maar ook 
inwoners zelf kunnen de hulp van 
Buurtbemiddeling inroepen.

Zwerfafvalambassadeurs 
in the picture
U heeft ze vast al eens zien lopen en zwerfafval 
zien rapen: De Zwerfvuilambassadeurs. 
Periodiek vertellen ze over hun motivatie. 
Dit keer Hans van Dam uit Hekendorp.

“Na de realisatie van de voor Hekendorp belangrijke 
Wilhelmina van Pruisenbrug ben ik in 1992 begonnen 
met zwerfvuil prikken langs de route van de ophaalbrug 
naar de bushalte aan de provinciale weg. Ik zag van 
lieverlee steeds meer zwerfvuil langs deze route liggen. 
Daar ergerde ik mij aan. En toen ben ik maar begonnen 
met het oprapen van deze rommel.

In de loop der jaren is het aandachtsgebied fors uitge-
breid. Op dit moment loop ik bijna wekelijks door het 
dorp om zwerfvuil te prikken. Ook langs de Opweg, de 
Hekendorpse Buurt en Poppelendam ben ik regelmatig 
aan de slag om zwerfvuil op te ruimen. In Hekendorp 
heb ik tien keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd. 
Aan deze opschoonactie deden gemiddeld vijftien 
Hekendorpers mee.

Eind 2015 heb ik mij aangesloten bij de Zwerfvuil-
ambassadeurs. Een leuke groep mensen die in Oudewater 
en het buitengebied van Oudewater maandelijks op pad 
gaan om zwerfafval te rapen. Het is echt een misverstand 
dat zwerfvuil alleen maar wordt veroorzaakt door 
jongeren of scholieren. Ook volwassenen veroorzaken 
zwerfafval. Driekwart van het zwerfvuil bestaat uit 
plastic. Plastic in de natuur en in het oppervlaktewater 
moeten we echt niet willen. Er is daadwerkelijk een 
mentaliteitsverandering noodzakelijk om dit gedrag te 
stoppen.”

Knot-werkzaamheden
Nog tot en met vrijdag 18 januari vinden knotwerkzaamheden 
plaats langs de Lange Linschoten.
Er is geen doorgang mogelijk aan de kant waar het knotten plaatsvindt. 
De knotters starten ‘s morgens om 07.00 uur en werken door tot 17.00 uur. 
Gele verkeersborden aan het einde en het begin van de twee wegen 
waarschuwen de weggebruikers voor de werkzaamheden.

Meer info 
of ook meehelpen?
Meld je aan via  
z.ambassadeurs@gmail.com
of 06-19468944.
Samen houden we Oudewater, 
Hekendorp, Papekop en  
Snelrewaard schoon!

Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Oudewater
•	 Dijkgraaflaan	47 

het realiseren van een erker 
aan de voorzijde van de 
woning en het vergroten  
van de garage

 (verleend 4 januari 2019) 
dossiernummer 4061377.

Aangevraagde 
standplaatsvergunningen
Oudewater
•	 Markt 

het innemen van een 
standplaats op woensdag  
van 11.00-17.00 uur

 (ontvangen 4 januari 2019) 
dossiernummer 1920860

Voor meer informatie of het 
aanmelden van een dergelijke 
situatie kunt u contact opnemen 
met Karin van den Heuvel, 
coördinator Buurtbemiddeling via 
buurtbemiddeling@kwadraad.nl 
of 088 900 4000.

Leer (beter) lezen en schrijven bij 
Taalhuis Het Groene Hart

Mo & the stageanimals bestaat uit 
muzikanten die hun sporen in de scene 
ruimschoots verdiend hebben.  
Zij hebben elkaar nu gevonden in deze 
superformatie. de band speelt met hart 
en ziel en maakt van elk optreden een 
waar feest! rauwe blues worden 
afgewisseld met stevige rock of een 
mooie gevoelige ballad. door deze 
verschillende stijlen is het voor iedereen 
genieten! de zware donkere blues stem 
van Monique verkerk gecombineerd met 
het enthousiaste spel van de muzikanten 

onderling, is een waar genot om te 
horen én te zien. damien Hughes is de 
ervaren gedreven gitarist, die het plezier 
van muziek maken uitstraalt. 
Met rené bouwman op drums en 
bassist bas van erkel, voegt deze ritme 
sectie niet alleen ervaring toe maar 
vormt het ook de steady heartbeat van 
de band. last but not least is het warme 
originele Hammond geluid afkomstig 
van alfred van sprang.
Mo & the stageanimals is een band die 
je niet wilt missen!

Blues Rock in Oudewater
Zondag 20 januari speelt Mo & The stageanimals vanaf 15.00 tot 19.00 uur 
in de Klepper in oudewater (band start rond 16.00 uur).

landelijk onderzoek heeft uitgewezen 
dat het aantal laaggeletterden in 
oudewater hoog is. landelijk gezien 
wonen er relatief veel mensen die 
moeite hebben met lezen en schrijven. 
domme mensen? Volgens els van 
steenbeek, Taalspecialist bij Taalhuis 
Het groene Hart, zeker niet.
els: "Het bijzondere is dat zij zich vaak 
wel redden. Het zijn vaak mensen die 
werken of zelfs een eigen bedrijf hebben. 
Ze hebben strategieën bedacht om de 
zaken die ze niet kunnen, als formulieren 
invullen, te omzeilen." de oorzaak van 
het grote aantal laaggeletterden in 
oudewater heeft volgens els te maken 
met de agrarische omgeving. vroeger 
kon men niet altijd naar school, omdat er 
op de boerderij meegewerkt moest 
worden. daarnaast werden zaken als 
dyslexie vroeger niet erkend. "Het gaat 
zeker niet om domme mensen, het zijn 
vaak juist ondernemende mensen die ver 
gekomen zijn. Ze hebben alleen weinig 
leerervaring gehad."

Stichting Lezen & Schrijven
taalhuis Het Groene Hart is onderdeel 
van bibliotheek Het Groene Hart. 
Het taalhuis is er voor iedereen vanaf 
18 jaar in oudewater, woerden en 
omgeving die meer wil leren over de 
nederlandse taal. taalhuis het Groene 
Hart is eind 2015 opgericht in 
samenwerking met stichting lezen & 
schrijven en heeft sindsdien tachtig tot 
honderd mensen geholpen bij het beter 
leren lezen en schrijven. Het gaat hierbij 
om laaggeletterden met nederlands als 
moedertaal of om mensen die 
nederlands als tweede taal willen leren.

Eigenwaarde
Het bereiken van de mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven - laag-
geletterden - gaat moeizaam en heeft 
daarom extra aandacht vanuit het 
taalhuis. dat laaggeletterden moeilijk te 
bereiken zijn, kan volgens els te maken 
hebben met een gevoel van schaamte. 
"Maar vaak wordt ook de noodzaak niet 

gezien, omdat mensen zich al jaren zo 
redden. of bijvoorbeeld vanwege de 
redenering: als ik leer lezen en schrijven, 
gaat mijn geheugen achteruit." els is 
ervan overtuigd dat het beter kunnen 
lezen en schrijven bijdraagt aan je gevoel 
van eigenwaarde. "Het geeft je het 
gevoel dat je meedoet, dat je jezelf kan 
redden, dat je kan doorzetten. Het draagt 
ook bij aan het vinden van bijvoorbeeld 
een werkplek of het starten van een 
opleiding."

wilt u beter leren lezen en schrijven, of 
kent u iemand die hier hulp bij kan 
gebruiken? u kunt bellen naar els van 
steenbeek op 06-57953644 ( maandag- 
en woensdagmiddag 13.00-17.00 uur) 
voor een kennismakingsgesprek. Gaat u 
bij taalhuis Het Groene Hart aan de 
slag, dan wordt u voor een periode van 
ongeveer twee jaar gekoppeld aan een 
taalvrijwilliger. samen gaat u aan de slag 
met verschillende methodes en 
materialen.

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGebedRijf
TUiN- eN PARKMAcHiNes

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
� Onderhoud en reparatie � Storingsdiagnose
 alle automerken � Airco service
� APK  � Banden en uitlaten
� Schadeherstel  

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

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 

Ha p p y  Cl e a n 
2019!

Voor meer info:
Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38

06-12549209 
schoonheidssalonlapauw.com

Het nieuwe jaar fit 
en energiek beginnen? 

Kies dan voor het
cleansingprogramma C9!
Een helder voedingsplan, 

bewegingsadvies en 
praktische tips!

Dit Forever F.I.T.-
programma is een 

ideaal startpunt van een 
vitaal en actief 2019.

In januari: i.p.v. € 127,53
nu € 114,95

Week 03
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 13 t/m zaterdag 19 januari 
2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig bij 
EMTÉ Oudewater.

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

50%
KORTING

MINIMAALSpaar voor korting 
op Dr. Oetker 
bakvormen

www.emte.nl/bakvormen

Hertog Jan
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

16.49    

Vastkokende of kruimige 
aardappelen
zak 2.5 kilo

3.99

PER KRAT

10.00

Vastkokende of kruimige 
aardappelen

GRATIS
1+1

De Betere Kip 
kipfilet
per 500 gram

4.24-4.99

3.00
kilo 6.00

Coca-Cola
regular, light of zero
4-pack
4 flessen à 1.5 liter

7.34  

6.00
 

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.

KORTE CURSUS FILOSOFIE
over de antieke filosoof  

PLATO
vanaf 8 februari, Cultuurhuis Oudewater

Gratis. Schrijf je in via www.pnin.net

Open huis zaterdag 19 januari
11.00 - 14.00 uur

Hospice Oudewater
Hekendorperweg 2B-4
3421 VK Oudewater

Puzzeluitleen

+ Uitverkoop

Voor € 1,50 kunt
u een puzzel lenen

Keuze uit meer 
dan 120 puzzels

Ook bij ons is het uitverkoop
Boeken met 50% korting

Peperstraat 1a
www.bijbelshopoudewater.nl
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Afvalkalender januari 2019

Moordrecht, november 2018

Beste bewoner(s),

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

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

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

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

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

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Montfoort,

Cyclus

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

ons kenmerk
onderwerp

contactpersoon
doorkiesnummer

18/0355
Veranderingen afvalinzameling

Klantenservice
0182-547500 

Afvalscheidingswijzer
 Inzameling restafval

 Inzameling GFT-afval

 Inzameling plastic verpakkingen, metalen   

 verpakkingen en drankenkartons (PMD)

 Inzameling kerstbomen

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

Inzamelschema Januari Digitale afvalkalender en app

Meer informatie

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

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

Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort?
Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer: www.cyclusnv.nl/
afvalscheidingswijzer.
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Moordrecht, november 2018

Beste bewoner(s),

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

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

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

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

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

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Montfoort,

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

Inzamelschema Januari Digitale afvalkalender en app

Meer informatie

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

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

Twijfelt u over welk afval in welke bak hoort?
Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer: www.cyclusnv.nl/
afvalscheidingswijzer.
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Inzamelschema Januari
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Beste bewoner(s),

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

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

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

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

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

Met vriendelijke groet, ook namens de gemeente Montfoort,

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

Inzamelschema Januari Digitale afvalkalender en app

Meer informatie

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

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

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

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

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

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

Veteranen 
Anjerconcert 2019
De Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseert op 
zaterdag 2 februari het Veteranen Anjerconcert 2019. 
Dit doet de stichting in samenwerking met het 
Fulcotheater in IJsselstein en de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso.

Het orkest brengt tijdens deze avond een gevarieerd 
programma ten gehore. Het concert wordt gehouden in 
het Fulcotheater in IJsselstein en begint om 20.00 uur.

Veteranen uit de Montfoort, Lopik, Oudewater, IJsselstein 
en Woerden, hebben op vertoon van hun veteranenpas 
vrij toegang voor maximaal twee personen.

Het concert is ook toegankelijk voor niet veteranen. 
Zij kunnen voor € 7,50 een kaartje aanschaffen. 
Deze kaarten zijn af te halen bij de kassa van het 
Fulcotheater, Overtoom 1 te IJsselstein of telefonisch te 
bestellen via 030-6884230.

Veteranen die slecht ter been zijn en het concert graag 
willen bezoeken kunnen gebruik maken van gratis vervoer. 
U kunt zich hiervoor opgeven via
info@veteranen-lopikerwaard.nl
of telefonisch via 06-51011492.

Een hulpvraag van drie vriendinnen, afkomstig uit Irak, 
Soedan en Marokko heeft geleid tot de oprichting van 
Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten. 
De Stichting, heeft als doel de ontmoeting(en) en 
verbinding(en) tussen ALLE inwoners van de 
gemeente Montfoort te bevorderen.
Onderstaande activiteiten worden door vrijwilligers 
georganiseerd en begeleid en vinden plaats in of vanuit 
de Rank, Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort.
• HapSnapmaaltijden: elke laatste vrijdag van de 

maand eten met elkaar.
Wil je eens op een andere manier de mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Eritrea, Soedan en Somalië leren 
kennen? Doe dan mee. Samen eten, elkaar ontmoeten 
kan leiden tot een beter begrip voor elkaar. 
En wie weet ontstaan er nieuwe vriendschappen of 
kun je elkaar ergens mee helpen.
Neem een gerechtje mee voor ca. vier personen, 
zelf gemaakt of gekocht, meld je aan en schuif aan.

• Taalgroep: op woensdagochtend van 09.30 uur
tot 11.30 uur geven enthousiaste vrijwilligers taalles op 
verschillende niveaus aan al even enthousiaste dames 
met een buitenlandse achtergrond.
Er wordt fl ink geoefend met de taal, maar het is ook 
heel gezellig! Oppas voor de kleintjes is geregeld.

• Leer- en spelmiddagen: in de oneven weken worden 
de leer- en spelmiddagen georganiseerd op de 
woensdagmiddag van 14.00 uur - 16.00 uur.
Voor alle leerlingen van de basisschool is het mogelijk 
ondersteuning te krijgen bij hun huiswerk. Er worden 
ook spelletjes gespeeld en geknutseld, de moeders 
drinken gezellig samen een kopje thee. Met enige 
regelmaat worden er themamiddagen verzorgd.
Zeker de moeite waard om een keer binnen te lopen. 
Mocht u het leuk vinden als vrijwilliger een bijdrage te 
leveren aan deze activiteiten, schroom niet en neem 
contact op met Stichting Wegwijs Montfoort- Linschoten.

Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten 
organiseert diverse activiteiten

• Mannenavonden: elke tweede vrijdag van de maand 
komen een aantal mannen omstreeks 19.30 uur bijeen.
Dit gezelschap van heren met een Nederlandse 
achtergrond en heren met een buitenlandse 
achtergrond vult de avond soms met een praatje, 
soms met een spelletje schaak, soms met een potje 
tafeltennis, maar gezelligheid staat voorop.
Een enkele keer gaat de groep op pad, afgelopen jaar is 
er bijvoorbeeld een uitje naar de molen georganiseerd. 
Alle Montfoortse heren zijn welkom om aan te sluiten.

• Fietslessen: de buurtsportcoach geeft samen met een 
vrijwilliger fi etsles. Hoe zit je op een fi ets, hoe kun je 
goed je evenwicht bewaren, waar moet je allemaal op 
letten als je gaat fi etsen?
Door veel buiten te oefenen raakt men vertrouwd met 
de fi ets en leert men zelfstandig fi etsen.

• Huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren: 
bekwame en enthousiaste vrijwilligers geven gratis 
huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren. 
Dit gebeurt in een ontspannen sfeer op 
maandagavond van 19.00 uur - 20.00 uur. 
Alle scholieren, woonachtig in de gemeente Montfoort, 
die graag ondersteuning willen, kunnen contact 
opnemen met Stichting WegWijs.

Meer informatie
Voor meer informatie over de verschillende activiteiten 
kunt u kijken op: www.swml.nl
of e-mail sturen naar info@swml.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen via tel: 
06-40100233

Wo 16, 23 Open Club Montfoort
en 30 jan. ADFYS - Bovenkerkweg 80
 17:30 - 21:30
Do 17 jan. Aanschuifdiner in Montfoort
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Do 17 jan. Algemene Bijeenkomt

Duurzaam Montfoort
 Achterdijk 2
 19:30 - 21:30
Zo 20 jan. Kindervoorstelling Meester Wes
 Cultureel Montfoort - Heilig Levenstraat 4
 15:00 - 16:00
Ma 21 jan. Aanschuifdiner in Linschoten
 SWOM - Laan van Rapijnen 36
 18:00 - 21:00
Vr 25 jan. Darttoernooi

Voetbalvereniging MSV’19
 Bovenkerkweg 76
 19:30 - 21:30
Kijk voor meer informatie over evenementen op 
www.montfoortactief.nl.
De activiteitenkalender is een overzicht van alle 
activiteiten die worden georganiseerd in de gemeente.
Het overzicht wordt samengesteld door gemeente 
Montfoort en Montfoort Actief.
Verenigingen en andere 
organisaties uit Linschoten
en Montfoort kunnen
ZELF hun activiteiten op
www.montfoortactief.nl
plaatsen.
Meer informatie?
Mail naar
info@montfoortactief.nl.

ACTIVITEITEN-
KALENDER januari

Kindervoorstelling Meester Wes Lezing bij Ouders Lokaal
Op donderdag 17 januari organiseert Ouders Lokaal weer een leuke interactieve 
lezing: ‘Top relaties’. Top relaties is een interactieve lezing voor ouders van 
kinderen in alle leeftijden die graag fi jne relaties willen onderhouden met de 
mensen om zich heen.
De workshop is van 20.00 tot 21.30 uur en vindt plaats op het terrein van 
VVMontfoort, Bovenkerkweg 78 te Montfoort, in het activiteitenhonk van 
BSO Jonkies Sport. Deelname is gratis na aanmelding via de website 
montfoort.ouderslokaal.nl

Relaties
“Het is geen vak op school, we hebben er allemaal mee te maken en de kwaliteit van 
onze relaties heeft heel veel invloed op ons levensgeluk. Dit geldt voor liefdesrelaties, 
maar ook voor de relatie met familie, vrienden, collega’s en andere ouders. Ze hebben 
allemaal impact op je leven. En vooral als ze niet zo lekker lopen. Minder gedoe en 
meer plezier!
Met haar jarenlange ervaring als communicatieadviseur, haar fascinatie voor relaties én 
haar expertise als coach voor gescheiden ouders verzorgt Saskia van der Ploeg een 
lezing met inkoppers, inzichten, humor en concrete tips voor fi jnere relaties.

Het afgelopen seizoen gaf Meester Wes 
een succesvolle kindervoorstelling in 
Montfoort. Zondagmiddag 20 januari 
komt hij opnieuw naar het 
Zalencentrum Sint Joseph en speelt 
hij daar vanaf 15.00 uur zijn 
programma ‘Opa’. Een interactief 
stuk met kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 7 jaar.
Meester Wes, maakt gebruik van knuffels 
om zijn publiek in het stuk te betrekken, 
ook de ouders. Al deze knuffels komen 
uit de Speelkist. Kip is de hoofdfi guur. 
De opa van kip is ook in de speelkist 
komen wonen en moet hoognodig naar 
de kapper, maar durft niet. Het wordt 
een hele klus voor Meester Wes, maar 
met behulp van de kinderen en mevrouw 

de Heks lukt het. Tot slot drinken alle 
kinderen limonade uit de limonadekraan.
Informatie en kaarten reserveren via: 
www.cultureelmontfoort en voor aanvang 
van de voorstelling.

REGIONAAL ALZHEIMER CAFÉ
Woensdag 16 januari is er vanaf 
19.30 tot 21.00 uur weer Alzheimer 
Café bij Welzijn Woerden in 
‘De Langewiek’, Molenvlietbrink 79 
te Woerden. Thema is deze keer: 
‘De rol van de huisarts’. Gastspreker 
is Meike Klinkhamer, huisarts bij 
Huisartsenpraktijk Harmelen. 
Het Alzheimer Café is speciaal voor 
belangstellenden uit de gemeenten 
Montfoort, Oudewater en Woerden. 
Belangstellenden uit andere 
gemeenten zijn natuurlijk ook 
welkom. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie: Nel Niessen, 
tel. 0182-580669. Of kijk op de 
website www.alzheimer-nederland.nl/
regios/westelijk-utrecht



Maak er geen 
zooitje van
Hoek Maarschalklaan/Elsenstraat  
in Montfoort: drukte bij de afval-
containers voor plastic en glas. 
Een bewoner die niet met zijn naam 
in de krant wil spreekt er schande 
van: als je ziet dat de containers vol 
zijn, heb dan het fatsoen je gele 
plastic zakken en je flessen mee 
terug naar huis te nemen, en wacht 
tot de container geleegd is.
‘Moet de gemeente maar zorgen dat 
ze tijdig geleegd worden’, hoort hij 
een ander zeggen. 
Geef de gemeente maar de schuld.  
Meer containers? Fraai is het al niet. 
Handhaven?
Hoe dan ook: de ‘nieuwe 
grondstoffen’ gewoon laten vallen 
op de plek waar je ziet dat het vol 
is, daar heeft briefschrijver bezwaar 
tegen: extra opruimwerk komt voor 
rekening van de burger.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 21 januari 2018 
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 30 
januari 2018 in het stadhuis van 
Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
•	 07-01-2019	 (Z/18/121814)
 Schansbos 21, Linschoten 

voor het plaatsen van een 
dakkapel.

•	 08-01-2019	 (Z/19/122207)
	 Hoogstraat	74,	Montfoort 

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  

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

Verleende omgevingsvergunning
•	 08-01-2019	 (Z/18/118417)
 Julianalaan 22, Montfoort 

het verbouwen van de garage.
•	 14-01-2019	 (Z/18/118231)
	 Heiliglevenstraat	4,	Montfoort 

voor het bouwen van een 
opslagruimte.

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

Verklaring van geen bezwaar 
(art. 148 en 10 Wegenverkeerswet ):
•	 Nacht	van	Weesp 
(11	en	12	mei	2019) 
voor een autosportvereniging 
waarbij een route door Montfoort 
wordt gebruikt. De route is bij 
gemeente op te vragen. 
Verzonden	8-1-2019.

Ontheffing geluid:
•	 Ontheffing	voor	drie	knalapparaten	

voor het verjagen van ganzen voor 
de	percelen	Willeskop	77a,	81	en	
85 te Montfoort. 
Verzonden	4-1-2019

Kennisgeving incidentele festiviteit
•	 Feestavond	op	2	februari	2019	in	

de kantine van Voetbalvereniging 
Linschoten.	Verzonden	10-1-2019

Stookontheffingen
•	 Voor	het	verbranden	van	snoeihout	

Blokland 112 te Montfoort. 
Verzonden:	10-1-2019

•	 Voor	het	verbranden	van	snoeihout	
percelen	Achthoven	Oost	3	en	11.	
Verzonden	10-1-2019.

Standplaatsvergunning
•	 Standplaats:	Noten/zuidvruchten	
kraam	op	de	hoek	Barneveldstraat	/	
Laan van Rapijnen te Linschoten. 
Verzonden	4-1-2019;

Vergunning plaatsen 
driehoeksborden
•	 Het	plaatsen	van	driehoeksborden	

voor kern Montfoort (10 borden) 
en de kern Linschoten (10 borden) 
voor	de	campagne	Physical	fitness	
voor	de	periode	7	t/m	17	januari	
2019.	Verzonden:	4-1-2019

Ontheffing sluitingstijd
•	 05-04-2018	 (Z/18/118731)
 Plaats 1, Montfoort 

voor: 31 december 2018 tot 
01-01-2019	om	tussen	02.00	en	
04.00	uur	één	of	meer	bezoekers	te	
laten verblijven in het horecaverblijf.

Aanwezigheidsvergunning
•	 05-12-2018	 (Z/18/120397)
	 Achthoven	Oost	28,	Montfoort 

voor het aanwezig hebben van 
twee kansspelautomaten in 
Het horecabedrijf De Posthoorn in 
de	periode	van	1	januari	2019	tot	
en	met	31	december	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 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,	15	januari	2019
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris 
M.H. van der Veer 
De burgemeester 
mr.	P.J.	van	Hartskamp-de	Jong

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

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

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

STORING
CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Blik op ...
Kassa
Afgelopen week heb ik mij buitengewoon kwaad gemaakt over de gang 
van zaken rond een kankermedicijn dat van vandaag op morgen 
zesmaal zo duur is geworden. Niet alleen omdat die gang van zaken 
niet op zichzelf staat, maar ook omdat de farmaceutische industrie er 
blijkbaar voortdurend in slaagt om ‘monopolie posities’ te verwerven 
die we in andere sectoren van de samenleving te vuur en te zwaard 
bestrijden. Even kort samengevat: een academisch ziekenhuis 
(gefinancierd van onze belastingcenten) ontwikkelt in eigen beheer een 
medicijn tegen een zeldzame vorm van kanker. Fantastisch, zou je 
denken. Maar de formule wordt als ‘weesmedicijn’ (een medicijn waar 
maar een kleine groep afnemers voor bestaat) geregistreerd. Dat geeft 
de producent het exclusieve recht om het te produceren voor een 
periode van tien jaar. Om de onderzoekskosten te dekken. De formule 
van het medicijn wordt vervolgens verkocht (het hoofd van het 
onderzoeksteam van het Erasmus Medisch Centrum wordt daar 
multimiljonair van. Kassa). Dan verwerft de koper, Novartis, ook het 
exclusieve recht op een cruciale grondstof. Novartis kijkt dan eens 
rond. Okay, we hebben het alleenrecht. Incasseren dus maar.  
De huidige prijs keer zes, terwijl er aan het medicijn niets is veranderd 
wat die stijging nodig zou maken. Kassa.

Het staat zoals gezegd niet op zichzelf. In Amerika kocht een aantal 
jaren geleden een farmaceutische firma een 60 jaar oud geneesmiddel 
dat oorspronkelijk geregistreerd was als medicijn tegen een bepaalde 
ziekte maar inmiddels goede effecten bleek te hebben voor patiënten 
van een andere ziekte. Het werd opnieuw geregistreerd tegen die ziekte 
en steeg (ongelogen) met 5000 % in prijs. Ook dit was een 
‘weesmedicijn’. Ook hier veranderde er niets in de samenstelling van 
het middel. Een ook hier was sprake van een monopolie positie. Kassa.

Wie even googelt kan de lijst eindeloos aanvullen. En vanmorgen las ik 
op teletekst dat er van allerlei medicijnen tekorten zijn. Dat zou liggen 
aan de lage medicijnprijzen in Nederland, dat daardoor als laatste 
geleverd krijgt. De minister gaat Novartis recht en de ogen kijken en 
zeggen dat het zo niet kan. En daar wordt Novartis bang van?

In andere sectoren hebben we wet- en regelgeving opgesteld tegen 
kartelvorming en monopolies. Voor de bouwwereld is er het 
aanbestedingsbeleid. Een gemeente mag een eigen gebouw niet aan een 
vereniging verhuren voor een lage huurprijs. Is oneerlijke concurrentie, 
verboden staatssteun. 
Ik zie niet in waarom de farmaceutische wereld niet ook op deze manier 
kan worden aangepakt. Europees natuurlijk.

Trudie Scherpenzeel

Sfeervol en warm
Met deze woorden is de zondagmiddag van Cultureel Montfoort te omschrijven.  
Chansons van schoonheid en Troost.

Linfano zet schijnwerpers op jeugd
Muziekvereniging linfano uit linschoten heeft het nieuwe jaar mooi ingeluid 
met een spetterend nieuwjaarsconcert. dorpshuis de Vaart zat vol met ouders, 
broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Zij hebben 
genoten van een prachtig concert van het leerlingenorkest en de fanfare onder 
leiding van olaf schipper.

Het leerlingenorkest liet horen dat je met 
een klein orkest ook een zaal kunt vullen 
met mooie klanken. Ze speelden onder 
ander ‘sofia’ van alvero soler en  
‘the big race’ uit Cars.
de fanfare speelde een afwisselend 
programma van klassieke en 
hedendaagse muziek. Zo stonden er 
werken van strauss op het programma, 
daar kun je bij een nieuwjaarsconcert 
bijna niet omheen, net als ‘Happy new 
Year’ van abba. Maar ook de 

filmmuziek van dances with wolves, 
james bond en de wilde achtervolgings-
muziek uit the incredibles waren te horen.
aan het eind van het optreden kreeg de 
fanfare bijzondere versterking, namelijk 
een aantal leerlingen van de Prins 
Clausschool. de leerlingen van groep 5, 
6 en 7 krijgen wekelijks muziekles van 
een docent van linfano, vincent verhage. 
op school hebben de kinderen een 
drietal muziekstukjes geoefend en deze 
mochten ze nu samen met de fanfare 
spelen. Het ging super goed! er waren 
kinderen bij die pas sinds oktober les 
hebben, echt heel knap!
na afloop was er nog gelegenheid om 
met elkaar te toosten op het nieuwe jaar.

britta Maria zong met een warme volle 
stem Franse chansons. soms in het 
nederlands, soms in het Frans, het ging 
naadloos in elkaar over, ze ontroerde.  
begeleid en zeker aangevuld door de 
ietwat komische Maurits Fondse wisten 
zij de zaal te betoveren.  een geweldige 
inbreng van Hermine deurloo op haar 
mondharmonica, gaf precies die typische 
Franse klank die wij kennen van brel en 
aznavour. er zijn weinig concerten waar 

een mondharmonica, qua klank zo’n 
belangrijk onderdeel is. Maar ook muziek 
van ramses shaffy en willeke alberti 
hebben duidelijk hun oorsprong in het 
Franse chanson. de begeleiding in 
combinatie met de stem van britta gaf je 
even het idee in andere sferen te zijn. 
Het was een concert om heerlijk naar te 
luisteren en mee te zingen. Francofiel of 
geen Francofiel iedereen heeft deze 
middag genoten.
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Artoha 70 jaar op de planken
Een aantal jonge leden van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB)-afdeling 
Haastrecht heeft in 1948 de toneelvereniging opgericht. Er werden tot dan toe 
op KAB-avonden steeds toneelgroepen ingehuurd. Waarom zou je niet het 
nuttige met het aangename verenigen vroeg men zich af.
Aanvankelijk was het nog de bedoeling een cabaretgroepje op te richten. Maar na 
een paar repetities vond men een toneelgroep toch een beter idee. En zo werd op 
19 oktober 1948 de toneelgroep van de KAB opgericht. Drie jaar later werd in 1951 
de KAB omgevormd tot een afzonderlijke toneelgroep De Rooms Katholieke 
Toneelvereniging Artoha. Nu is het toneelvereniging Artoha. Waarbij Artoha de 
afkorting is van Arbeiderstoneel Haastrecht.
Leden van het eerste uur waren onder andere Wim Oskam, Jan Bakker, Arie Bakker 
en Annie Haagen. Op 22 februari 1949 werd in het verenigingsgebouw De Grote 
Haven het allereerste toneelstuk ´Millionair gesignaleerd´ van Jack Bess opgevoerd.
In de beginjaren werden veel toneelstukken gespeeld. Drie stukken opvoeren in één 
jaar was geen uitzondering. De repetitietijd bedroeg in die tijd slechts twee maanden. 
Vanaf 1960 werd er nog twee keer per jaar een stuk gespeeld, te weten in november 
en op de Vastenavond. Sinds 1991 speelt men nog één toneelstuk per jaar dat eind 
januari gemiddeld drie keer opgevoerd wordt.
Al 70 jaar lang houdt Artoha zich bezig met toneelspelen. De diversiteit van de 
gekozen stukken laat elk jaar weer een ander gezicht van de vereniging zien. 
Van drama naar klucht, van thriller naar musical. Tevens studeert men korte stukken 
in voor de eenakterfestivals in Gouda en Haastrecht, en De Boer op.
Er waren veel hoogtepunten. Enkele belangrijke producties waren onder andere 
'Lang en Gelukkig', 'De Caravan' en 'Snorro'. Hier wordt nog steeds met plezier op 
teruggekeken.
In de loop der jaren zijn er heel wat wisselingen in het bestuur en spelersbestand 
geweest. De grote kracht van Artoha is de onderlinge gezellige sfeer, de 
saamhorigheid en de grote zelfwerkzaamheid van de leden.

Het geheel wordt nog completer door de 
diverse dansen. Deze zijn ingestudeerd 
door choreograaf Koen Stekelenburg.
Veel tijd is er gestoken in de kleding van 
die tijd. Daarnaast is er ook veel 
aandacht besteed aan het decor. Volgens 
Joop zijn er ingenieuze decorwisselingen 
bedacht. “Het is fantastisch wat het 
publiek allemaal te zien krijgt. De hele 
vereniging is er enorm bij betrokken is 
geweest”, aldus een enthousiaste Joop 
van Dommelen.

Gastspeler
Voor gastspeler Henk Versluis is het 
spelen in De Jantjes eigenlijk een droom 
die uitkomt. Hij zingt bij de Vlister 
Zangers en toen daar spelers gevraagd 
werden voor De Jantjes heeft hij zich er 
gelijk voor opgegeven. Henk: “Ik speel 
hier drie verschillende rollen. Ik ben 
kapitein, soldaat in de Oost en de ‘vreter’ 

in het café. Ik vind het geweldig! Eigenlijk 
had ik altijd al op het toneel willen staan. 
Het is fi jn dat ik naast de rollen die ik 
heb, mijn zangervaring van de Vlister 
Zangers hier kan gebruiken. Een ding 
weet ik zeker en dat is dat ik nu bij 
Artoha blijf spelen.”
Voorzitter Annelies Sibbes vindt dat er 
goed geïnvesteerd is in de regisseur, 
zang- en danscoaches. Er is een goede 
enthousiaste spelersgroep. Volgens haar 
zal het publiek genieten van deze 
uitstraling bij de Jantjes. Het wordt een 
mooie voorstelling.
Er zijn zes voorstellingen, deze zijn op 
vrijdag en zaterdag 25 en 26 januari om 
20.00 uur, vrijdag en zaterdag 1 en 
2 februari om 20 uur, twee matinees om 
14.00 uur op zondag 27 januari en 
zaterdag 2 februari. Er zijn nog enkele 
kaartjes. Deze kan men reserveren via 
www.artohaastrecht.nl of 06 18538544.

Nieuwjaarsconcert met talentvolle jonge musici

Sopraan vult met haar volle stem de kerk

De Haastrechtse Kring opent traditioneel 
het culturele jaar met het Nieuwjaars-
concert. In nauwe samenwerking met de 
organisatie van het PCC worden elk 
jaar prijswinnende muzikanten 
gecontracteerd. Het concert werd dit jaar 
verzorgd door drie winnaars Hadewich 
de Meester (zang), Floris van Dam (piano) 
en Sanne Bakker (harp). Zij verzorgden 
een afwisselend programma met 

klassieke muziek in samenspel en als 
solist. De musici leidden op een leuke en 
vaak grappige wijze alle nummers in.

Het programma
Het programma werd geopend door 
harpiste Sanne Bakker met Claire de 
Lune van Debussy. Dit werd heel mooi 
en integer gespeeld. Haar tweede 
nummer Absidioles van Andrès waren 

Presentaties voor ouderen 
in Haastrecht 
Persoonlijke alarmeringssystemen
Op vrijdag 18 januari zal Ellen Nottelham een presentatie geven over 
persoonlijke alarmeringssystemen.
Bij elke situatie past wel een mogelijkheid. Laat u informeren!
Van 10.00 tot 11.30 uur in het Amaliahof. Gratis entree, opgeven niet nodig.

Dementie en probleemgedrag
Op vrijdag 18 januari kunt u meer leren over dementie en probleemgedrag.
Vanaf 10.00 uur zullen Gerda en Gerdien van Welthuis u informeren.
Vanaf 10.00 uur in het Hof van Stein. Gratis entree, opgeven niet nodig.

Deze week in 
Concordia
Vrijdag 18 januari om 20.15 uur

Steven Brunswijk:
Van slaaf tot meester
Vrijdag 18 januari treedt Steven Brunswijk 
(ook wel bekend als Braboneger) met de 

voorstelling 'Van slaaf tot meester'. 
Slavernij maakt deel uit van de 
Nederlandse geschiedenis en komt helaas 
nog steeds voor in sommige delen van de 
wereld. Als je het hier over de slavernij 
hebt, ontstaat er altijd een krampachtige 
en serieuze sfeer. Terwijl het ondertussen 
155 jaar geleden is! Maakt dat het 
minder erg? Nee, absoluut niet! Kun je er 
dan wel grappen over maken? Het zal 
eens tijd worden! Maar kan het ook? 
En dat is dus ook exact waar je tijdens de 
voorstelling Van slaaf tot meester samen 
met Steven achter komt.
Humor is voor Steven de beste manier 
om de slavernij bespreekbaar te maken. 
En het wordt tijd dat ook dit onderwerp 
bespreekbaar wordt gemaakt in het 
theater. 

Zondag 20 januari om 15.00 uur

The Cosy Rockers 
The Cosy Rockers is een enthousiaste 
zesmans band die voornamelijk Rock ’n 

OUDEWATER

Tegenwind voor Old Water Dragons

Huis kwijt! Wie helpt?
De felgele vaartuigen dobberen nog 
eensgezind langs de oever van de 
Hollandsche IJssel. Tot zover geen 
probleem. Het probleem is er echter 
wel, De Old Water Dragons zijn een 
vereniging geworden zonder vaste 
woon- of verblijfplaats Het onder- 
komen dat werd ondergehuurd van 
Rederij De Vrijheid moest leeggehaald 
worden. De spullen van de vereniging 
zijn vorige week 'uit huis gehaald' en 
ondergebracht bij leden, vrienden en 
bekenden die over ruimten beschikten 
geschikt voor tijdelijke opslag. Ook 
Jeroen Hotze van rederij De Vrijheid 
heeft zijn bezigheden naar elders 
moeten verplaatsen omdat de door 
hem gehuurde ruimtes leeg moesten 
worden opgeleverd.
Met Jeroen Hotze is meteen de 
'aanstichter' genoemd van wat zich tot 
een tachtig leden tellende vereniging 
heeft ontwikkeld. In 2016, het 
jubileumjaar van de gemeente Oudewater 
maakte hij op zoek naar een aantal 
peddels kennis met een drakenboot 

missie' soms hoofdbrekens. 
Het bemensen van de boot gaat uit van 
een aantal criteria. Allereerst wordt 
gekeken naar wie er wil. Dat is geen 
enkel probleem, want het enthousiasme 
is groot en de trainingsopkomst hoog. 
In de wedstrijdboten is plaats voor twaalf 
heren en acht dames en uiteraard de 
trommelaar van dienst. Leeftijd, 
pluimage, trainingsbezoek en gezindte 
spelen geen rol. Het probleem is dan ook 
een luxeprobleem met enthousiasme als 
basis. Als het weer het maar even toelaat 
wordt er met de boten getraind. Dat dit 
op de IJssel gebeurt is voor de 
buitenwereld zichtbaar. Minder 
bekendheid is er voor de indoor conditie-
training in de Mariaschool en de 
techniekoefeningen in het 'binnenbad'. 
The Old Water Dragons beschikten (v.t.) 
over een met water gevulde container 
waarin de buitenomstandigheden met 
behulp van spanbanden en circulerend 
water werden nagebootst.

Van passief naar actief
Begonnen als een geintje heeft het varen 
met drakenboten nu ook een serieuze 
vorm aangenomen. De 'ongemotori-
seerde watersport' wordt gepromoot en 
het enthousiasme heeft menig passieve 
sportbeoefenaar tot actief bezig zijn 
verleid. Daarnaast is er de onvermijde-
lijke aandacht voor wat in voetbaltermen 
de derde helft wordt genoemd. Voor de 
Oudewaterse gemeenschap zelf is het 
bijna traditioneel te noemen 
Drakenbootfestival het hoogtepunt van 
het jaar. Dan strijden rijp en groen, jong 

en oud voor de eer van hun bedrijf, de 
roem van het rusthuis, het aanzien van 
de buurt dan wel de bewondering van de 
collega's binnen het ambt. De nieuwste 
editie van dit spektakel staat gepland 
voor 26 mei. Dan zullen de IJsselkades 
gevuld zijn met waarschijnlijk zo'n 

anderhalf duizend supporters, waarmee 
het mee kan dingen naar de titel sport-
gebeurtenis van het jaar. Alleen het 
ontbreken van een goede accommodatie 
kan dit verstoren. Wie brengt er uitkomst 
of soelaas?

waarvan de eigenaar eigenlijk niet wist 
wat hij er mee aan moest. Het 'neem 'm 
maar mee' was niet aan dovenmansoren 
gericht en zo belandde de eerste 
drakenboot in Oudewater. De eerste tien 
geïnteresseerden in deze bijzondere tak 
van sport hebben zich de kunst van het 
omgaan met de drakenboot op eigen 
houtje eigen gemaakt en tijdens een 
wedstrijd in Leiden ter gelegenheid van 
het Lakenfestival werd er met een 
volledige bemanning een heuse wedstrijd 
gevaren met als prijs de deelname aan 
het Nederlands kampioenschap. Daar 
werd op de Amsterdamse Bosbaan in 
2016 een derde plaats in de wacht 
gesleept en was het hek van de dam.

Echte vereniging
The Old Water Dragons is inmiddels 
uitgegroeid tot een heuse vereniging met 
maar liefst 80 leden en alle daarbij 
benodigde organisatorische rompslomp. 
In aantal leden is de club een van de drie 
grootste van het land. Een technische 
commissie zoals bij voetbalverenigingen 
is er niet en dat bezorgt de 'selectiecom-

V.l.n.r.: Sanne Bakker, Floris van Dam en Hadewich de Meester.

En dan staan ze ineens op straat! Deze week hebben leden van Old Water Dragons 
hun clubhuis moeten leegruimen en zijn ze ineens dakloos geworden! Het gebouw 
waar ze hun thuishaven hadden, heeft een andere bestemming gekregen. En ondanks 
een zoektocht naar een andere locatie, is het nog niet gelukt om een geschikte plek te 
vinden. Gezocht wordt naar een plek dicht langs de IJssel, met eventueel een ruimte 
waar spullen kunnen opgeslagen. En waar we ook de boten uit het water gehaald 
kunnen worden. Tips zijn welkom!

Talentvolle winnaars van het Prinses Christina Concours (PCC) verzorgden op 
zaterdagavond een geslaagd Nieuwjaarsconcert in de Hervormde kerk in 
Haastrecht. Het PCC organiseert elk jaar regionale optredens voor jongeren 
vanaf vier jaar. Hier worden alle muziekvormen, dus niet alleen Klassiek, maar 
ook Jazz, Blues, Pop en alle moderne vormen van muziek ten gehore gebracht. 
Het zijn musici die nog geheel aan het begin van hun carrière staan, musici van 
de toekomst.

6 dansen in verschillende sferen. 
Het bevatte diverse technieken die door 
haar spel duidelijk waarneembaar waren.
Sopraan Hadewich de Meester zong 
enkele liederen van onder andere 
Schubert en Léhar. Zij werd begeleid 
door Floris van Dam op de piano. 
Met veel expressie wist zij het één en 
ander te brengen. Door haar heldere en 
zuivere stem was het een lust om naar 
haar te luisteren. Mede door de 
uitstekende akoestiek wist zij met haar 
volle stem op een prachtige manier de 
kerk te vullen.
Pianist Floris van Dam bracht de Franse 
Suite no. 1 van Bach ten gehore. Mede 
dank zij zijn grote vingervlugheid wist hij 
deze suite tot een succes te maken. 
Het was bijzonder aangenaam er naar te 
luisteren.
Voor de pauze zong Hadewich enkele 
nummers van Millico. Hier werd zij door 
Sanne Bakker op de harp begeleid.
In het tweede deel verzorgden de drie 
musici opnieuw diverse optredens.
Floris van Dam startte met Nocturne I-IV 
uit 8 nocturnes FP 56 van Poulenc. 
Een verrassend stuk dat soms wild kan 
zijn en alle kanten op kan gaan. Hij zette 
mede door zijn grote vaardigheid dit 
goed neer. Het programma werd 
besloten met zang van drie prachtige 
liederen door Hadewich de Meester 
onder pianobegeleiding. Het publiek 
heeft genoten van een boeiend concert 
en beloonde het drietal met een daverend 
applaus.
In de pauze werd gezamenlijk het glas 
geheven op het nieuwe jaar. Na afl oop 
werd er onder het genot van een drankje 
en een hapje nog gezellig nagepraat over 
het concert.

door Cees Reichard

Roll muziek speelt uit eind jaren ’50 en 
begin jaren ’60. The Cosy Rockers 
spelen zowel instrumentale als vocale 
nummers van o.a. The Shadows, Cliff 
Richard, Elvis Presley, The Everly 
Brothers, Buddy Holly en Chuck Berry.

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).

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit 

Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met 

onze redacteur
Cees Reichard, 

tel. 0182-501440 of via
c.reichard@hetnet.nl
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KijkOp App

Download 
nu uwHet laatste 

nieuws 
uit uw regio 
volgt u via

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

| 0348 - 47 47 22TASVELD 22, 3417 XS MONTFOORTTASVELD 22, 3417 XS MONTFOORT | 0348 - 47 47 22

Water en sanitair • Gas •
Verwarming • Elektra • Verlichting •
Luchtbehandeling • Dak- en zinkwerk

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik

info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90

Wij zoeken voor onze organisatie twee klantgerichte en enthousiaste:

Medewerker Klantenservice V/M
(per medewerker 16 uur per week)

FUNCTIEPROFIEL
• Bedient de telefooncentrale en ontvangt klanten aan de balie;
• Handelt 80% van de klantvragen zelfstandig af en verwijst waar nodig door;
• Neemt reparatieverzoeken in ontvangst en zet deze uit naar aannemers en 

interne dienst;
• Behandelt in-, en uitgaande post via ons digitale systeem;
• Verricht administratieve taken en verzorgt mailingen;
• Verricht enige facilitaire taken in de servicepunten;
• Vervangt directe collega’s bij vakantie en ziekte.

FUNCTIE-EISEN
De werkzaamheden liggen op vmbo/havo-niveau. Je hebt enige werkervaring en 
bent dienstverlenend ingesteld. Je hebt communicatieve vaardigheden en bent 
stress bestendig. Je hebt kennis van of aantoonbare affi niteit met technische 
zaken. Daarnaast ben je fl exibel in de arbeidstijden en werkzaamheden. 
Samenwerken en afstemmen met collega’s is belangrijk.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de servicepunten in Oudewater, Lopik 
en Benschop.

WIJ BIEDEN
Een leuke en afwisselende baan met een eigen takenpakket.
Een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Op basis van de CAO Woondiensten is de functie ingedeeld in de functieschaal E.

We hebben een team van ca. 24 medewerkers, verdeeld over de vestiging in 
Oudewater en op de servicepunten in Lopik en Benschop.
Vooralsnog is sprake van een overeenkomst voor één jaar.
Het aantal te werken uren per dag/week wordt in overleg met elkaar vastgesteld.

DE SOLLICITATIEPROCEDURE
De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal gespreksrondes.
Het eerste gesprek wordt gevoerd met de heer G. Dekker, personeelsadviseur. 
Dit gesprek vindt plaats op donderdag 7 februari 2019.

JE REACTIE
Deze zien wij graag uiterlijk 28 januari 2019 aanstaande tegemoet.
Je krijgt van ons binnen 14 dagen bericht na ontvangst van de sollicitatie.

Je kunt je sollicitatie richten aan de heer K. Lissendorp, directeur-bestuurder.
Wil je meer informatie? Bel dan met de heer G. Dekker op 06-482 79 607.
Je kunt je reactie mailen naar: g.dekker@mensenwerk-advies.nl

De Woningraat
is een woningcorporatie 
in het Groene Hart met 
een kleine 2.000 
woningen. De woningen 
zijn gelegen in de 
kernen Oudewater, 
Lopik, Benschop en 
elf kleine kernen.

Wij zijn werkzaam in 
twee gemeenten, in 
Lopik en Oudewater.

Onze missie
De Woningraat
werkt met grote 
betrokkenheid aan 
wonen in kernen van
de gemeenten Lopik
en Oudewater.

We werken aan 
een goede, duurzame 
en betaalbare 
woningvoorraad die 
passend is bij de vraag.

De klant staat centraal 
in onze dienstverlening 
met persoonlijke 
aanpak.

Onze primaire 
doelgroepen zijn 
huurders en 
woningzoekenden met 
een lager inkomen en 
kwetsbare groepen in 
de samenleving.

Kernwaarden
We werken met 
vijf kernwaarden:
• Klantgericht
• Betrokken
• Flexibel
• Ambitieus
• Professioneel

 
Acquisitie wordt niet op 
prijs gesteld en niet in 
behandeling genomen.

Stoeterij zoekt stalhulp
Kleinschalige stoeterij voor IJslandse paarden in Hekendorp 

zoekt een stalhulp voor de zondagen.
De werkzaamheden bestaan uit het schoonmaken van stallen en paddocks, het 

voeren van de paarden en, in het seizoen, de paarden van en naar de wei brengen.
Desgewenst kan dit werk worden uitgebreid met enkele uren door de week, 

ook voor werkzaamheden op het land.
We vragen iemand die ervaren is met paarden en die een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor dieren in het algemeen 

(er zijn ook honden en katten op het erf).
Het is bespreekbaar om het werk, al dan niet, afwisselend, 

met twee personen te doen.
Omgekeerd bieden we een officieel arbeidscontract op basis van het minimumloon, 

een prettig team en een mooie werkomgeving.
Meer informatie: Stoeterij Saeland, info@saeland.nl of 06-51070818.

Het nieuwe jaar fit en energiek beginnen?

Kies dan voor het cleansingprogramma C9!
C9 is een cleansingprogramma van 9 dagen. Een helder voedingsschema op basis van 
aloë vera gel, smaakvolle proteïneshakes en hoogwaardige voedingssupplementen 
aangevuld met verantwoorde maaltijden en tussendoortjes uit het C9 programmaboekje.
Naast het voedingsplan krijg je bewegingsadvies en praktische tips.
Dit Forever F.I.T. programma, verkrijgbaar bij schoonheidssalon
Lapauw, is een ideaal startpunt van een vitaal en actief 2019.
Aanbieding januari: i.p.v. € 127,53 nu € 114,95. Meer info:
www.schoonheidssalonlapauw.com of op facebook bij Lapauw

aangevuld met verantwoorde maaltijden en tussendoortjes uit het C9 programmaboekje.
Naast het voedingsplan krijg je bewegingsadvies en praktische tips.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

Voetbal-
Programma
Zaterdag 19 januari
Montfoort - vvGZ 14.30
vvZ ‘49 - FC oudewater 14.30
woerden - wds 14.30
linschoten - Gouda 15.00
sPv ‘81 - veP 14.30

Voor de huidige SVO-toppers startte de serieuze schaatscarrière ooit op het IJCE-Pupillentoernooi in Eindhoven. 
Het was in de tijd dat de roemruchte Eisschnellauf Club Grefrath het toernooi een internationaal tintje gaf.
Bij de editie 2019 die op zaterdagavond 5 januari werd geschaatst bleef de deelname beperkt tot Nederlandse teams,  
maar er schaatsten wel veel Nederlandse schaatstalenten mee op de semi-overdekte ijsbaan in de Lichtstad.

SVo derde bij IJCe-Pupillentoernooi

dat lieten ze tijdens het pupillentoernooi 
wederom zien en het svo-team keerde 
dan ook huiswaarts met een prachtige 
derde plaats. stG koggenland, volgens 
de eigen site ‘de schaatsontwikkelaars van 
nederland’, won de interclubwedstrijd.

Heerenveen
Zondagmiddag slaagde anne Murk er 
in Heerenveen wel in om haar 
persoonlijk record op de 500 meter 
scherper te stellen. tijdens recordwed-
strijden kwam ze tot 48.95. op de 300 
meter benaderde ze met 30.95 het 
clubrecord van danique vergeer. 
ook Fleur visser, junior C, verbeterde 
zich twee keer. op de 500 meter 
finishte ze in 51.76, de finishlijn van de 
1000 meter werd na 1.44.33 bereikt.
stan van vliet verraste vrijdag in het 
thialf-stadion met een imponerende 
1500 meter. tijdens kwalificatiewed-
strijden voor de interland noorwegen - 
duitsland - nederland schaatste hij een 
prachtige 1.53.30. Het was zijn 
twaalfde verbetering van een 
svo-clubrecord bij de junioren b van 
dit schaatsseizoen. op de 500 wist hij 
met 38.15 zijn Pr net niet te 
verbeteren.

koggenland had vier individuele 
klassement winnaars, maar svo-coach 
tessa van der neut, was ook supertrots 
dat sem van beek (pupillen b) en  
anne Murk (pupillen a) hun klassement 
wonnen. Minstens zo trots was ze echter 

op de derde plaatsen van onne van 
Miltenburg en Mike Houdijk en al die 
andere schaatsers die op het hobbelige, 
maar snelle ijs een afstandsmedaille 
wonnen of een persoonlijk record 
schaatsten. Zes van de zeven svo- 
schaatsers -sem van beek, onne van 
Miltenburg, sem van agthoven, kira van 
Zuilen, niels ott en Mike Houdijk- 
verbeterden zelfs twee Pr’s.
anne Murk beperkte zich tot een 
spectaculaire verbetering van haar Pr op 
de 700 meter. op de 500 meter kwam 
ze net niet toe aan een nieuw Pr, maar 
zij was dan ook de enige die eerder dit 
seizoen mee mocht op trainingskamp 
naar inzell. in de Max aicher arena zette 
ze in oktober haar Pr al op 50.41.
als toetje werd er in eindhoven ook nog 
een teamsprint geschaatst.
Het team van anne, Mike en niels werd 
derde. uiteraard ging ook hier de winst 
naar stG koggenland.

lars rietveld zesde op NK 
veldrijden masters 50+
de oudewaterse veldrijder startte de wedstrijd in Huijbergen met rugnummer 1 
op zijn tricot. als winnaar van de laatste editie van het kampioenschap in 2018 
was die eer hem toebedeeld.
toen na ruim drie kwartier ploeteren de meet werd overschreden was duidelijk dat 
lars de volgende editie getooid wordt met het nummer dat hem op basis van het 
alfabet toekomt. vlak achter oud-beroepsrenner Michel Groenendaal sleepte rietveld 
een zesde positie in de wacht. winnaar werd ben Minkhorst die zijn naaste belagers 
vroom en Frank Groenendaal respectievelijk 5 en 13 seconden achter zich liet.

Knopentoernooi 
bridgeclub montfoort
afgelopen zaterdag ,12 januari is 
door de bridgeclub Montfoort voor de 
28e keer het jaarlijkse Knopentoernooi 
georganiseerd. ongeveer 90 paren, 
zowel uit de wijde omgeving van 
Montfoort als leden van Montfoort 
zelf hadden zich ingeschreven voor  
dit toernooi.
Het toernooi werd georganiseerd door 
de technische commissie van de 
vereniging, en stond dit jaar onder leiding 
van de jongste arbiter van nederland: 
Mette lejeune. bridgeclub Montfoort is 
bijzonder trots op het feit dat zij bereid 
was om het toernooi te leiden.
Het toernooi bestaat uit twee delen, een 
ochtendzitting waarin men zich kan 

kwalificeren en de middagzitting waarbij 
er per niveau gespeeld kan worden om 
de prijzen die beschikbaar gesteld werden 
door de bridgevereniging. tussen de 
zittingen door konden de deelnemers 
genieten van de lunch.
uiteindelijk bleek het paar Marian 
overgaag en Han knols uit Harmelen 
met overmacht (66.67%) het sterkste van 
het toernooi, gevolgd door wob 
scholtens en Geert verhoef, meteen de 
sterkste Montfoortse combinatie bij dit 
toernooi, zij kunnen gaan genieten van 
een diner bij het oude stadhuis.
de bridgeclub kan weer terug kijken op 
een geslaagde dag!

de zeven schaatsers van sVo, die in eindhoven van start gingen, behoren nog 
niet tot de pupillentop, maar ontwikkelen zich wel met flinke stappen en staan 
dan ook aan het begin van een hopelijk mooie schaatscarrière.
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Waar haal jij  
het meeste  
uit jezelf?

Het Minkema College.
Jouw toekomst vraagt erom.
minkema.nl/open-dag

beroepsgericht (b/k), mavo / havo
Steinhagenseweg 3a, Woerden
havo / atheneum / gymnasium
Minkemalaan 1, Woerden

Kom naar de 
open dag op  

19 januari 2019  
van 09.00 tot  

14.00 uur

MIN1816-03 Advertentie Open Dag 284x215mm.indd   1 10-12-18   16:18

van 17.00 tot 21.30 uur

vrijdag 26 januari
van 17.00 tot 21.30 uur

vrijdag 26 januari
open huis

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

www.gsgleovroman.nl

de goudse scholengemeenschap

Leo Vroman...
...
...
...
..

...
...
...
...
..

25 januari
van 17.00 tot 21.00 uur

Noordzijdseweg 221a
3415 RE Polsbroekerdam
Tel. (0182) 30 96 22
samuelschool@pcpotrivia.nl
www.samuelpolsbroekerdam.nl

Persoonlijke aandacht door kleinschaligheid.
Waar een kleine school groot in kan zijn!

Oog voor elkaar
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