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door Cees Reichard

Veel animo voor veteranen 
ontmoetingsborrel in Oudewater
"Ben jij van het Nieuw Guinea 
clubje?". "Kan je dat zien dan?" 
Nou nee…..maar de leeftijd deed het 
vermoeden. De tweede 'veteranen 
ontmoetingsborrel' in café 
'De Doelen' in Oudewater werd 
zeer goed bezocht.
De actieve en inactieve veteranen 
kenden elkaar soms al wel en soms werd 
ter plekke ontdekt dat ze op dezelfde 
missie geweest waren. De actieve 
veteranen, die dus nog bij Defensie 
werken, zitten meestal op een plek 
waarbij het niet meer voor de hand ligt 
dat ze nog eens gaan. Maar ze kijken 
allemaal terug op missies waarvan ze 
trots zijn dat ze er aan hebben 
deelgenomen. Voor de veertigers waren 
dat meestal vredesmissies.
De ouderen kenden elkaar voornamelijk 
van hun dienst in Nieuw Guinea in 
1961 en 1962. 
Onder hen Arie Langenberg uit Lopik. 
Hij kreeg recent de prestigieuze Legion 
of Honor Award uitgereikt. Dit is een 
Amerikaanse onderscheiding voor 
personen die zich op 'buitengewone 
wijze en onvoorwaardelijk ten dienste 
hebben gesteld aan de gemeenschap, 
het land of de mensheid, zonder acht te 

De Jantjes feestelijk 
en jubileumwaardig
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Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in 
de gemeente montfoort ... 

Woon je er sinds kort en wil je Montfoort echt 
ontdekken... Of juist al een hele tijd, maar wil je nog 
meer te weten komen over wat er zicht afspeelt in de 

gemeente Montfoort en directe omgeving?

Ben je graag op de hoogte van het laatste nieuws? 
En lijkt het je leuk om daar over te schrijven?

Dan zoeken wij jou als correspondent voor de 
gemeente montfoort (als aanvulling van ons team)

Neem contact op met Melissa Overbeek, 
0348-561478 of redactie@ijsselbode.nl

Het jubileumstuk van Artoha in 
Haastrecht ´De Jantjes´ van 
Herman Bouber zorgde direct vanaf 
het begin voor een gezellige sfeer in 
het uitverkochte verenigingsgebouw 
de Grote Haven. De toneelvereniging 
heeft met deze voorstelling willen 
uitpakken om haar 70-jarig bestaan 
te vieren. Onder leiding van 
regisseuse Carla de Goeij, aangevuld 
met zangcoach Marlou Koevoets en 
danscoach Koen Stekelenburg is men 
erin geslaagd een geweldig leuke en 
feestelijke voorstelling neer te zetten. 
De première van deze klassieker op 
vrijdagavond werd door het publiek 
goed ontvangen. Het was geweldig 
om te zien hoe de cast van 28 spelers 
qua zang, dans en acteren het publiek 
wist te vermaken.
Het verhaal gaat over de drie vrienden 
Blauwe Toon gespeeld door Mario 
Wagenaar, Dolle Dries door Benno 
Dekker en (Schele) Marius gespeeld door 
Jeroen Both. Zij zijn de Jantjes. Zij zetten 
hun vriendschap zeer geloofwaardig neer 
en zijn goed op elkaar ingespeeld. 
Verder kreeg het publiek ook te maken 
met enkele opvallende fi guren als tante 
Piet van het café (Jacqueline Oosterwijk), 
Blonde Greet (Rachel Stalvord), 
Toffe Jans (Katelijne Gabry),

Leendert (Corné Aantjes). Zij zetten hun 
personages heel krachtig neer. Maar ook 
de overige spelers leverden allemaal een 
verdienstelijk spel.
Door ruzies, verloren liefdes en 
misverstanden besluiten de Jantjes 
Amsterdam de rug toe te keren en 
vertrekken naar de Oost om bij de KNIL 
te gaan dienen. Na zes hele moeilijke 
jaren keren zij terug. Blauwe Toon 
overlijdt op de terugweg en krijgt een 
zeemansgraf. Terug in de Jordaan is het 
leven verder gegaan. 

Marieke Lejeune 
nieuwe museumdirecteur 
van De Heksenwaag
"Het voelt als een cultuurhistorische verplichting"

De Heksenwaag heeft een nieuwe 
museumdirecteur/waagmeester. 
Sinds 1 januari van dit jaar zwaait 
Marieke Lejeune de scepter in het 
kleine museum aan de 
Leeuweringerstraat.
Marieke; oud wethouder van 
Montfoort, trotse moeder van drie 
studerende kinderen en altijd op zoek 
naar dingen die net even anders zijn. 
"Dit is echt iets voor jou, zeggen 
mensen in mijn omgeving."

Je wethouderschap stopte van het 
voorjaar?
Tot 1 juni 2018 was ik wethouder in 
Montfoort. Na de verkiezingen maakte 
ik geen deel meer uit van het nieuwe 
college. Dit kwam onder andere door de 
beschikbare portefeuilles, die vielen 
buiten mijn vakgebied. Prima, tijd voor 
iets anders! Politiek is heel leuk, maar er 
zijn nog honderd andere leuke dingen 
om te doen.

Wat vond je leuk aan werken in de 
politiek?
De politiek is hectisch en onvoor-
spelbaar. Aan het begin van je werkdag 
weet je niet hoe deze eruit gaat zien. 
Je hebt een dagtaak aan het mooier en 
beter maken van je eigen leefomgeving. 

Je moet niet de illusie hebben dat je 
pats-boem alles beter kunt maken, 
maar je kunt wel meedenken over kleine 
projecten en zien dat het opknapt.

En toen De Heksenwaag?
De advertentie waarin werd gevraagd om 
een nieuwe museumdirecteur had direct 
mijn aandacht. Niets voor mij, dacht ik 
eerst. Ik heb geen kunstgeschiedenis 
gestudeerd en kom niet uit de museale 
wereld. Toch bleef het me trekken; 
een beetje gekke, niet-standaard baan. 
Als ik geen brief zou schrijven zou ik 
spijt krijgen. Een aantal weken later had 
ik de baan!

Je gaat het niet alleen doen?
Klopt, tegelijk met mij is Maxine Eling 
als assistent-waagmeester gestart.
Ik ben heel blij met haar. We denken 
over veel dingen hetzelfde. Daarnaast 
vullen we elkaar aan. Maxine heeft een 
grafi sche én een cultuurhistorische 
achtergrond. Ik ben bestuurlijk en 
organisatorisch sterk. We gaan samen 
mooie plannen maken.

door Ellen van Leeuwen

door Siem van der Burg

slaan op ras, religie of gezindte'. 
Arie helpt anderen met PTSS verwerking, 
zet zich in als 'veteraan voor de klas' om 
de jeugd het belang van vrijheid en vrede 
bij te brengen en levert een bijdrage bij 
bevrijdingsfestivals en herdenkingen.
Er was voldoende gespreksstof. 
De veteranen en een aantal partners 
genoten. 

De bijeenkomst georganiseerd door de 
Stichting Veteranen Lopikerwaard 
voorzag duidelijk in een behoefte.
De veteranen ontmoetingsborrel krijgt 
een vervolg op zaterdag 30 maart, 
ook weer van 16.00 tot 18.00 uur, 
in Woerden en daarna op 25 mei in 
Lopik, 28 september in IJsselstein en 
30 november in Montfoort.

vervolg op pagina 9

vervolg op pagina 6

Twee Grand Slam 
titels voor 
Diede de Groot
Onze land- en streekgenote 
oud-Oudewaternaar Diede de Groot 
heeft afgelopen weekend weer twee 
Grand Slam titels aan haar indruk-
wekkende erelijst toegevoegd.
Tijdens de Australian Open in 
Melbourne versloeg Diede in het dames 
enkelspel voor rolstoeltennissters haar 
Japanse rivale Yui Kamiji in straight 
sets: 6-0 en 6-2, een herhaling van de 
fi nale van vorig jaar toen ze dezelfde 
tegenstandster versloeg.
In het dames dubbel versloeg zij met 
samen met haar vaste teamgenote 
Aniek van Koot het duo Marjolein Buis 
en Sabine Ellerbrock tijdens een 
enerverende fi nale, een ware uitput-
tingsslag -het was behoorlijk warm, om 
niet te zeggen héét, in die Australische 
zomer- die zij wonnen met een zg. 
Supertiebreak van 6-7, 7-6 en 10-8.
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Evenementenkalender
Februari

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

Vrijdag

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

Zaterdag

2 HABO klaverjastoernooi. Vanaf 09.30 uur in 
partycentrum De Klepper, Kapellestraat 1-3.  
Vanaf 10.00 uur start klaverjasvereniging HABO met 
7 ronden klaverjassen. Tevens organiseren zij een 
mooie tombola. Inschrijven per koppel bij  
T. Schuurman 06-28315270 of bij Y. Scheurwater 
06-18033418 of als er nog plek is bij binnenkomst. OUDEWATER

 - Eenakterfestival 'Brokstukken'. Vanaf 20.00 uur in 
Zalencentrum Sint Joseph. Brokstukken is het thema 
van de stukken gespeeld door de drie Montfoortse 
toneelgroepen: Jan Claussen, Graaf Jan en Rood.  
Je kunt er van alles bij bedenken bij een dergelijk 
onderwerp, relaties, ongelukken, liefde, geluk, 
vreugde, verdriet, een lach en een traan. In een korte 
voorstelling laat iedere vereniging zien hoe zij dit 
gaan invullen. Informatie en kaarten kunt u 
reserveren via: www.cultureelmontfoort.nl of voor 
aanvang van de voorstelling. MONTFOORT

 - Harry Sacksioni met Smokey Strings. Vanaf 20.15 uur 
in Theater Concordia*. In zijn nieuwe soloprogramma 
maakt gitaarvirtuoos Harry Sacksioni een verrassende 
keuze uit zijn inmiddels enorme catalogus.  
Op vijf verschillende gitaren speelt hij composities die 
schuren tegen de (fingerstyle) blues en een groot 
funky gehalte hebben. Ook zijn nieuwste composities 
maken deel uit van dit programma. HAASTRECHT

 - Après Schaats Party. Vanaf 21.00 uur in Het Kwartier. 
Voor de vierde keer het leukste winterfeest van 
Stolwijk en omstreken, in samenwerking met IJsclub 
Stolwijk. Samen met jullie zal partyband 2MF met 
hun covers een knallend feestje bouwen! Springen, 
hossen, polonaise….niets is te gek. Wil je deze avond 
shinen? Trek dan je lederhose, foute skipak, Tiroler-
hoedje of dirndl jurkje maar uit de kast, maar het 
hoeft natuurlijk niet. Kaarten in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij De Gouden Leeuw, Het Kwartier en 
op zaterdag 26 januari tussen 10.00 en 12.00 uur bij 
IJsclub Stolwijk. STOLWIJK

Zondag

3 Polderwandelingen: Grote Sniep-route (let op: start 
in Breukelen). Vertrek om 11.00 uur parkeerplaats 
P+R 2 bij het NS Station, Stationsweg 85 te Breukelen. 
Tijdsduur ± 3,15 uur. Voor meer info of aanmelden 
kun je bellen naar 06-52244602 of 06-12650009. 
Wandelaars die geen eigen vervoer naar Breukelen 
hebben, kunnen desgewenst met anderen meerijden. MONTFOORT

 - Live op zondag: The Oldtimers. Vanaf 15.00 uur in 
Grand Café Concordia*. HAASTRECHT

 - 'Sing-in' in 't Kruispunt. In het kader van '125 - jaar 
't Kruispunt' te Linschoten wordt vanaf 19.30 uur een 
muzikale avond georganiseerd. Het thema 'Colours of 
Faith' neemt de aanwezigen mee langs de muziek in 
de kleuren van emoties bij geloof. Samenzang van 
moderne Opwekkingsliederen wordt afgewisseld met 
inspirerende videofragmenten. Na afloop is er 
gelegenheid om bij de koffie of thee na te praten. 
De toegang is gratis. LINSCHOTEN

Woensdag

6 Koffieochtend. Van 10.00 tot 12.00 uur in De Rank, 
Noorder-Kerkstraat. Deze is voor iedereen 
toegankelijk. Heeft u zin in een praatje, kop koffie of 
wilt u er gewoon even uit, weet u welkom. Mocht u 
een taxi nodig hebben bel dan de vrijwillige 
hulpdienst: mevr. Seine, 0348-563898. OUDEWATER

 - Lezingavond Arminiuswerkgroep. Vanaf 20.00 uur bij 
de Geschiedkundige Vereniging Oudewater in het 
Stadhuis aan de Visbrug. Lezing: 'Je brein de baas?' 
ofwel 'Heeft de mens een vrije wil?'. Sprekers:  
dr. André Aleman en prof. dr. Peter Hagoort. 
De toegang is gratis. OUDEWATER

donderdag

7 Repair Café in Grand Café Concordia. Iedereen is van 
harte welkom om tussen 13.30 en 16.00 uur met 
kapotte spullen of vragen te komen, om die ter 
plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in 
orde te maken HAASTRECHT

 - SWOM informatieavond over dementie. 
Thema: 'Erbij horen. Hoe dan?' Verpleegkundig 
consulent dementie bij het Alzheimercentrum VUmc, 
Freek Gillissen (59), heeft een duidelijke visie op de 
zorg voor mensen met dementie en hun huidige plek 
in onze maatschappij: 'mensen met dementie moeten 
emanciperen'. Deze avond is niet alleen bedoeld voor 
mantelzorgers en hun naasten, maar juist ook voor 
de zorg- en hulpverleners, beleidsmedewerkers van 
organisaties en bedrijven die te maken hebben met 
de mens met dementie. Zolang mogelijk mee blijven 
doen, klinkt mooi, maar hoe dan? Vanaf 19.00 uur in 
het dienstencentrum van de Antoniushof. MONTFOORT

Vrijdag

8 Klaverjassen bij FC Oudewater. In het clubhuis, 
aanvang 20.30 uur. OUDEWATER

 - Pubquiz.Vanaf 21.00 uur in Grand Café Concordia*. 
Twintig teams van 3 tot 5 deelnemers strijden om 
smakelijke en vermakelijke beloningen. Alleen met 
een groepsticket kun je meedoen! Je kunt jezelf of je 
team opgegeven via de site. HAASTRECHT

Zaterdag

9 Francis van Broekhuizen & Gregor Bak met Dolle 
Diva. Klassieke muziek vanaf 20.15 uur in Theater 
Concordia*. In dit unieke recital nemen Francis en 
Gregor je mee langs allerlei klassiekers in de breedste 
zin van het woord! Je hoort muziek van Schubert, 
Grieg, Puccini en Lehar, maar ook muziek van Jules de 
Corte, Cole Porter, Willeke Alberti en verschillende 
musicalhits ontbreken niet. Francis licht alle nummers 
toe op haar unieke wijze! HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HekenDorp
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo   3: 10.00 uur ds. j.t. Maas
 18.30 uur ds. F.j.M. veldhuizen

LinSCHoten
HeRVoRMde geMeenTe
Zo   3: 09.30 uur ds. b.M. van den bosch
 18.30 uur ds. C.j. overeem

montfoort
eVangeliegeMeenTe sion
Zo   3: 10.00 uur ‘ieder heeft iets’ dienst
HeRVoRMde geMeenTe
Zo   3: 09.30 uur ds. a. simons
 16.00 uur ds. C.j. overeem
pRoTesTanTse geMeenTe
Zo   3: 10.00 uur ds. M.a. verstoep
R.K. gelooFsgeMeensCHap 
gebooRTe joH. de dopeR
Zo   3: 10.00 uur diaken jacques Collignon

oUDeWAter
ned. HeRVoRMde KeRK
Zo   3: 09.30 uur ds. j. j. van den end
 18.30 uur ds. r. de koning Gans
pRoTesTanTse geMeenTe 
Zo   3: 10.00 uur ds. raymond de Hoop
R.K. gelooFsgeMeensCHap 
sT. FRanCisCUs
Vr   1: 19.00 uur wulverhorst
Za   2: 19.00 uur woord en Communie
Zo   3: 10.00 uur Presentatieviering
bijbelgeMeenTe dabaR
Zo   3: 10.00 uur Piet v.d. lugt
oUd KaTHolieKe KeRK
Zo   3: 09.30 uur eucharistieviering

poLSBroek
HeRVoMde geMeenTe 
Zo   3: 09.30 uur ds. j.j. ten brinke
 18.30 uur ds. C. boele

ferm Werk viert lustrum
afgelopen week heeft Ferm Werk 
haar eerste lustrum gevierd. 
Het ontwikkelbedrijf voor de 
gemeenten Woerden, Montfoort, 
oudewater en bodegraven-Reeuwijk 
ging in 2014 van start. Ferm Werk 
is een fusie tussen de sociale 
diensten van de genoemde 
gemeenten én de toenmalige sluis 
groep (het sociale 
werkvoorzieningsschap).
Ferm werk was en is één van de 
weinige bedrijven in nederland waarbij 
de gemeenten de gehele uitvoering van 
de Particpatiewet hebben 
ondergebracht. Hiermee is de 
deskundigheid en begeleiding van 
mensen die ondersteuning nodig 
hebben bij werk en inkomen, in één 
organisatie georganiseerd.
donderdag werd het lustrum gevierd 
samen met ruim 120 relaties. 
algemeen directeur bernhard drost 
opende de feestelijke avond en hield 
het publiek een aantal resultaten voor 

foto Willem Kox

de liefde vanuit het Vaderhart
donderdagavond 31 januari wordt er 
vanaf 20.00 uur opnieuw een avond 
gehouden over het 'vaderhart van God' 
op de locatie dorp 35 in Polsbroek. 
de spreker/docent is Henk bruggeman. 
op de vaderhartavonden wordt er 
onderwijs gegeven en ervaringen gedeeld 
over de openbaring uit het hart van God 
de vader. 
Het werpt een nieuw licht op veel 
bekende bijbelse onderwerpen.

prijswinnaars  
kerstballenbeeldenspel
in de ijsselbode van dinsdag  
18 december stond het 
'Kerstballenbeeldenspel'  
de lezer kon met de beelden uit de 
advertenties een slagzin maken.  
Vele goede, maar ook foute 
antwoorden werden ingestuurd.  
Het juiste antwoord is:

We benne op de wereld om 
elkaar te helpen, nietwaar!
uit de juiste inzendingen zijn zes 
prijswinnaars getrokken en zij hebben 
allen een winkeliersbon ter waarde  
van e 50,00 gewonnen.
a. bogaard uit Polsbroek
j.a. Haagen uit Haastrecht
Michelle van bogerijen uit Haastrecht
dhr. a. snoek uit oudewater
M. vermeulen uit waarder
Marike Huckriede uit Montfoort

Namens De IJsselbode 
gefeliciteerd!

die de afgelopen jaren bereikt zijn. 
Zo meldde hij dat gemiddeld 36% van 
de inwoners die een uitkering van Ferm 
werk ontvangt, jaarlijks uitstroomt. 
Zo'n duizend inwoners hebben in de 
afgelopen periode een baan gevonden 
door gezamenlijke inzet van de cliënt, 
Ferm werk en natuurlijk dankzij het 
trouwe netwerk van werkgevers in deze 
regio. drost hield zijn toehoorders voor 
dat niet alles even gemakkelijk ging, 
maar dat we met genoegen en trots 
terugkijken én vooruitkijken.  
'we houden niet vast aan de teleur-
stelling van het vallen, maar putten 
kracht uit het opstaan. Zo wordt vallen 
en opstaan echt leerzaam en op die 
manier worden we gezond ouder.'
vrijdagavond was er vanwege de 
verjaardag van Ferm werk een 
spetterend feest voor het personeel 
georganiseerd. een dj en een optreden 
van het trio Helemaal top gaven de 
avond glans. op de foto is te zien dat er 
volop gedanst en meegezongen werd. 

OPEN OCHTEND HOSPICE 
WOERDEN
Op zaterdag 2 februari is er van 
10.00 tot 12.00 uur een open 
ochtend bij hospice De Mantelmeeuw, 
Meeuwenlaan 14 te Woerden. 
Iedereen die belangstelling heeft 
voor het vrijwilligerswerk in het 
hospice en/of bij terminaal zieke 
mensen in de thuissituatie, of die 
zich wil laten informeren over de 
zorgmogelijkheden is van harte 
welkom op deze ochtend. 
Aanmelden is niet nodig. Meer info 
zie www.demantelmeeuw.nl

Vrouwen van Nu oudewater
op dinsdag 29 januari is houdt de 
vrouwen van nu oudewater haar 
jaarvergadering met videopresentatie 
en bingo vanaf 19.30 uur in het 
Zalencentrum, westsingel 2 te 
oudewater. de videopresentatie gaat 
over de activiteiten van het afgelopen 
jaar: de interessante fietstocht, 
boeiende lezingen, muzikale avonden, 
gezellige workshops en natuurlijk de 
sinterklaas- en kerstviering. 
aansluitend een gezellige bingo met 
leuke prijsjes. de avond begint om 
20.00 uur en deze is gratis voor zowel 
leden als belangstellenden.

kerkBeriCHten
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Timmerbedrijf Marco Burger
VERBOUWING  ONDERHOUD
KOZIJNEN  RAMEN  DEUREN

GESPECIALISEERD IN HOUTROT-REPARATIE
Damweg 453   3405 CH Benschop

Telefoon 0182 - 30 99 24    Fax 0182 - 30 73 43

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

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Wij hebben een uitgebreide keus in:

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

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

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

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

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

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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8 SALE

CITYBED
IJSSELSTEIN
RUIMT OP
                                                             LATTENBODEMS

                                                                SPIRALEN

                                                         BOxSPRINgS

                                      HOESLAkENS

                             MATRASSEN 

                        HOOfDkUSSENS

DEkBEDOvERTREkkEN

Wij zijn o.a. dealer van de topmerken:

50%

40%

30%
20%

10%
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Since 1990

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

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Van ontevreden in 
je eigen omgeving 
naar tevreden in je 
eigen omgeving?

Familievoorstelling 
 HOEHAA! 3+ 

Een muzikaal avontuur voor het hele gezin.

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

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

Entree vanaf 12 jaar: € 7,50 

Oudewater LIVE 
Met partyband ‘FuSo’ 

Disco, pop en partyclassics maken deze avond

tot een heerlijke dansavond in het Muziekhuis. 

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

Kaartverkoop voor beide evenementen 

via Muziekhuisoudewater.nl

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

Verslagen nemen wij afscheid van

Jaap Verkroost
voorzitter van  

de Gebiedscommissie Utrecht-West

We verliezen in hem een onvermoeibare en  
inspirerende verbinder die zich met hart en ziel 
inzette voor natuur, duurzaamheid, landbouw 
en leefbaarheid in en om het platteland van 
Utrecht-West.
Door altijd de samenwerking te zoeken met 
inwoners en andere partners in het gebied 
wist hij draagvlak te creëren en echte
resultaten te boeken.

Jaap Verkroost was een aimabel man die altijd 
oog en aandacht had voor de mensen om hem 
heen. De Gebiedscommissie Utrecht-West 
zal hem ontzettend missen. Wij wensen zijn 
vrouw en zijn naasten veel sterkte toe bij  
het verwerken van dit grote verlies.

“Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.”
Psalm 73: 28a

Met deze troostrijke woorden uit Psalm 73 hebben wij met elkaar afscheid 
genomen van onze lieve moeder, oma en zus

Margaretha Baldina Zwanenburg
- Greet -

Uw medeleven in de vorm van een kaart, een brief, een telefoontje of door uw 
aanwezigheid deed ons heel goed.

U was ons tot steun. Wij zijn er stil van dat 
er zoveel mensen de moeite namen, ook 
van ver weg, om met ons mee te leven.

Wijnand en Mariëlle Both
Marinka, Anna, Willem, Aron
Familie Zwanenburg

Bergambacht, januari 2019

GRANDI VINI
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

ALLEEN IN 
FEBRUARI... 
OP=OP

* Zolang de voorraad strekt, 
  alleen bij aankoop in onze winkel.

PALLETWIJN 
VAN DE MAAND

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

*VAN 10,95

VOOR

7,95

CANTINE DI CASTIGNANO
ROSSO PICENO 
SUPERIORE
Intense robijnrode kleur, aroma’s 
van kersen, bramen en 
zoethout. Kruidig en 
aards van karakter. 
Erg goed bij o.a. 
pasta bolognaise, 
rood vlees etc.

We zitten in ieder geval
bij de beste 10!

Dinsdag 12 februari wordt 
de allerbeste grillworst 

bekend gemaakt.
Bent u ook zo benieuwd...

OUDEWATER | Leeuweringerstraat 34 | 0348 - 561531 

WINKELCENTRUM GOVERWELLE
GOUDA | Middenmolenplein 94 | 0182 - 232007

Hebben wij de 
beste grillworst 
van Nederland?

Kom langs en geef 
zelf uw oordeel!
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Het college stelt de raad periodiek op de hoogte van de voortgang van 
bepaalde dossiers. Dat heet een Raads Informatie Brief (RIP). 
Die halen vaak de agenda’s niet, leiden zelden tot persberichten en 
dus wordt er ook niet over gepubliceerd.
Een week geleden werd er één op de website gezet, met een cryptische 
titel: Aanbieding van vier rapporten. Nieuwsgierig als ik ben heb ik 
die geopend en bij lezing werd ik niet blij.
De U10 (eigenlijk 12, Utrechtse gemeenten, vooral de grotere 
gemeenten in een ring rond Utrecht) hebben eind 2017 een REK 
(Ruimtelijk Economische Koers) vastgesteld. In het afgelopen jaar 
hebben die U10 (waar Oudewater, Montfoort en Lopik geen deel van 
uitmaken) onderzoek laten doen naar een viertal andere terreinen en 
daarbij hebben zij niet geschroomd ook het grondgebied van de niet 
deelnemende gemeenten te betrekken.
Die terreinen zijn woningbouw, energietransitie, OV-knooppunten en 
werklocaties. Want de niet deelnemende gemeenten hebben iets wat 
de U10 niet of veel minder hebben, namelijk ruimte waar geen 
gebouwen staan. Maar daarover later meer.
Er moeten tot 2040 104.000 huizen worden bijgebouwd. Vooral 
binnenstedelijk. Mensen moeten uit de auto, dus moet er geïnvesteerd 
worden in OV-knooppunten binnen 10 minuten lopen of 10 minuten 
fi etsen (3 km). Met veel en snel OV.
De dichtstbijzijnde zou Woerden zijn. Werklocaties moeten dicht bij 
OV-knooppunten en snelwegen liggen (lees langs de A2 en A12). 
Dat betekent dan dus geen uitbreiding van bedrijventerreinen in 
Montfoort, Lopik en Oudewater.
De U10 zetten sowieso niet in op de ‘maakindustrie’ waar deze drie 
gemeenten groot in zijn. Zij gaan voor distributie en logistiek en high 
tech. En tenslotte die ruimte waar de niet deelnemende gemeenten 
over beschikken. De energietransitie maakt het noodzakelijk 10 % van 
de agrarische grond met zonnepanelen te beleggen en ‘overal waar 
dat mogelijk is’ windmolens van 3 megawatt te plaatsen. 
Voor de helderheid: die zijn inclusief rotorbladen 180 meter hoog.
Het college van Oudewater streeft naar aansluiting bij de U10, 
vooral om over deze stedelijke machtsgreep te kunnen meepraten.
Het wil tot 2040 zeshonderd woningen kunnen bouwen, 4 hectaren 
industriegrond en snel, kleinschalig en frequent vervoer naar het 
dichtstbijzijnde OV-knooppunt. Want anders is Oudewater straks een 
museumstadje, omringd door blikkerende panelen en een woud van 
windmolens, verstoken van openbaar vervoer en werkgelegenheid. 
Het platteland in dienst van de stad.
Trudie Scherpenzeel

Museumstadje Column

Op naar het carnaval
In de weken voorafgaand aan carnaval zetten we elke week 

een carnavalsgroep in het zonnetje. 
Wie zijn ze en wat betekent carnaval voor ze?

De aftrap wordt genomen door CV de Lamme Handjes 
uit Oudewater. Een delegatie van deze carnavalsgroep
 vertelt aan de keukentafel waarom ze elk jaar weer 

wekenlang in touw zijn voor carnaval.

Middenschip op de schop

Derde fase restauratie
Sint Franciscuskerk gestart

door Gerard van Hooff

Alpe d'Huzes op lijstje van Henry Honing en Benno van Vl  iet

Op armkracht met de handbike naar de top

tintje op zijn plaats. Maar niet nadat de 
ondertekening van de papieren een feit 
was en de kwalifi catie 'dorp', die de verte-
genwoordiger van het bouwbedrijf per 
abuis gebruikte, was rechtgezet.
Na het eten van de taart werd ook 
afscheid genomen van Cees Jongeling. 
Hij was bijna zeven jaar voorzitter van de 
locatieraad. Bloemen waren zijn deel.

Sponsort u mee voor stichting Alpe d'HuZes?
Vanuit de schuur staart een bijzonder voertuig ons aan. 
De deur staat half open en een sportief uitgevoerde 
handbike lijkt te wachten bereden te worden. Daarvoor 
behoeft het attribuut niet naar buiten verplaatst te worden. 
Een heuse Tacx zorgt ervoor dat Henry Honing in de 
beslotenheid van de eigen schuur zijn meters kan maken. 
Tot zeker halverwege de maand maart zal dat het geval zijn. 
Daarna wordt de rollenbank verlaten en waagt Henry zich 
weer op de openbare weg. Een niet geheel ongevaarlijke 
bezigheid want de zichtbaarheid van een handbiker laat te 
wensen over. Om die reden rijdt Henry Honing het liefst 
met een begeleider of op het parcours van wielervereniging 
't Stadion op de Nedereindse berg in Nieuwegein.
In zekere zin heeft de van oorsprong a-sportieve Henry Honing 
van de nood een deugd gemaakt. Nadat hij een zestal jaren 
geleden tijdens zijn werkzaamheden als vrachtwagenchauffeur 
een dwarslaesie opliep, werd het een noodzaak lichamelijk zo fi t 
als mogelijk te worden en te blijven. Daarvoor werd de handbike 
een bijna verslavend attribuut voor de inmiddels 46-jarige 
Oudewaternaar. Het werd dé hobby bij uitstek en Henry pakte 
uitdagingen aan waarover hij in 'een vorig leven' nog niet over 
had nagedacht. Zo kan hij verhalen over de keren dat hij op 
handkracht de Gletscherstrasse in het Oostenrijkse Kaunertal 
niet één keer maar vijf jaren achtereen beklom. Met steeds een 
snellere tijd als voldoening gevende factor. "Ik heb bij elke bocht 
mijn zweetdruppels liggen", zegt hij gekscherend.
Persoonlijke omstandigheden - zijn vrouw kreeg 1,5 jaar geleden 
de diagnose borstkanker, dit was gelukkig goed te behandelen - 
heeft Henry doen besluiten iets terug te willen doen voor het 
KWF-fonds dat zich inzet voor onderzoek naar de genezing van 
kanker. De organisatie die daarbij bijna letterlijk aan de weg 
timmert is de club die jaarlijks Alpe d'Huzes als Nederlandse 
berg etaleert. Henry is samen met zijn buddy Benno van Vliet 
toegelaten tot het deelnemersveld. Voor hem geldt alleen als 
voorwaarde dat hij zich uitsluitend bergop met handkracht mag 
voortbewegen. Naar beneden suizen vond de organisatie het 
daar iets te gevaarlijk voor. Onder de naam "Strijders voor 
Strijders" gaan de beide werknemers van Jan van Dam Machine 
Transport de uitdaging aan; Henry als handbiker en Benno als 
fi etsende buddy. "Zonder begeleider is het natuurlijk een 
onmogelijke opgave", zegt hij over zijn steun en toeverlaat.
Op 6 juni 2019 gaat onze handbiker omhoog. Benno en hij 
geloven in de term 'waar een wil is, is een weg'. Zij hebben als 
motivatie het feit dat er dichtbij familieleden zijn, die genezen 
zijn van kanker. En dat was nooit mogelijk geweest zonder 
onderzoek van KWF dat het doel heeft deze ziekte de wereld uit 
te helpen. De mensen die deze kans niet hebben gekregen 
nemen zij mee in hun gedachten op weg naar de top.
Het duo heeft zich ten doel gesteld tweemaal het normbedrag 

van e 2.500 bijeen te garen. Voor bedrijven zijn twee opties 
uitgedacht met onder meer logo's op shirts, vermeldingen op de 
website Strijders voor Strijders en vanzelfsprekend 'eeuwige dank'. 
Inmiddels zijn de eerste bedragen al toegezegd. Natuurlijk kan 
iedereen die het bestrijden van kanker ter harte gaat de 
onderneming steunen door het overmaken van een bedrag(je). 
Gedoneerd kan worden op https://opgevenisgeenoptie.nl/
Strijders-voor-Strijders. Elke gedoneerde euro geeft Henry extra 
kracht om de berg te bedwingen.
Tjabel Nieuwenhuizen van Bike Totaal houdt op 20 maart een 
'bandenwisseldag' waarvan de opbrengsten gedoneerd worden 
en rond eind februari kunnen statiegeldbonnetjes bij de Jumbo 
supermarkt Blankenstijn worden ingeleverd.

door Gerard van Hooff

Woning Lange Burchwal tijdelijk gesloten
In een woning aan de Lange Burchwal 
heeft de politie een hennepkwekerij 
aangetroffen. 
Reden voor burgemeester Verhoeve 
de woning tijdelijk te sluiten.
De slaapkamers van de betreffende 
woning waren ingericht voor de 
hennepteelt. Verhoeve: “Hennepteelt is 
een misdrijf. Bovendien is thuisteelt 

brandgevaarlijk. Dat was bijvoorbeeld een 
jaar geleden het geval in Hekendorp. 
Daar ontstond brand op een hennep-
plantage die zich op een zolder bevond”.
De burgemeester sloot de woning voor 
drie maanden. Eerder (in 2017) deed hij 
dat bij een huis aan de Heemraadsingel 
waar eveneens een hennepkwekerij was 
aangetroffen. 

De burgemeester is bevoegd panden 
(tijdelijk) te sluiten wanneer de politie 
drugs aantreft.
Inwoners die criminele praktijken 
in de buurt vermoeden, kunnen anoniem 
de politie tippen via 0800-7000 
of meldmisdaadanoniem.nl, 
laat de gemeente weten.

Een vleugje Leonardo Da Vinci 
had de opstelling van de tafel
en stoelen die in het kruis van 
de St. Franciscuskerk waren 
geposteerd wel. En ook het 
aantal lieden dat zich rond de 
tafel had geschaard voldeed 
aan de norm.
Pastor Huub Spaan zat centraal 
en rond de tafel waren verder 
vertegenwoordigers van diverse 
geledingen van de Pax Christi 
gemeenschap en een vertegen-
woordiging van de bouwfi rma
die een belangrijke klus gaat 
klaren.
De derde fase van de restauratie 
van het kerkgebouw nam een 
aanvang en dat mocht niet 
onopgemerkt van start gaan.
Er was taart voor de vertegen-
woordigers van de locatie-raad, 
het kerkbestuur van de Pax Christi, 
leden van de restauratiecommissie, 
de onderhoudscommissie en 
mensen verbonden aan de 
Stichting Reddingsplan. Twaalf in totaal! 
Die laatste organisatie werd nog even in 
een bijzonder zonnetje gezet. Zij immers 
legden met dubbeltjes, kwartjes, stuivers 
en guldens al 25 jaar geleden de eerste 
basis voor de behoudsplannen van het 
gebouw. De Franciscuskerk heeft een 
geschiedenis van restaureren. Nadat 
eerst de 'toren gered werd' door de 
Stichting Reddingsplan Franciscuskerk, 
volgde een enorme restauratie in 2013. 
De volledige fundering werd aangepakt, 
de vloer vernieuwd en de vloer-
verwarming gerealiseerd. Maar ook 
werden de gewelven van het voorste 
gedeelte van de kerk aangepakt.
Van het voorste gedeelte van het 
gebouw, dat rond 1881 werd gebouwd 
en ontworpen door Evert (Everhardus 
Johannes) Margry, een leerling van de 
grote Pierre Cuypers, werden zowel de 
buiten- als de binnenzijde geheel in ere 
hersteld. In het neogotische bouwwerk 
werden ook het hoofdaltaar, de altaren 
in de zijkapellen en enkele andere delen 
van het interieur aangepakt. 
De provincie Utrecht speelt een 

belangrijke rol in dit verhaal. De subsidie 
van e 500.000 die in 2018 werd 
toegekend door de Provincie Utrecht 
gaat dit keer besteed worden om het 
transept (het dwarsgedeelte van de kerk) 
en het middenschip in zijn oude glorie te 
herstellen. Een heuse restauratie-architect 
begeleidt deze nieuwe fase.
Bestek en tekeningen vormen 
de grondslag voor een 
deugdelijke restauratie.
Voor het aansnijden van 
de 'feesttaart' -waarop 
glas-in-lood-afbeeldingen 
van Franciscus- werd door 
het gezelschap nog even 
rondgekeken naar de 
echte ramen en de bonte 
verzameling van religieuze 
afbeeldingen die in het 
gebouw voorhanden is.
"t Is een inspirerend 
gebouw', stelde het 
gezelschap vast. Om die 
reden werd niet zomaar 
begonnen met de klus, 
maar was een feestelijk 

CV de Lamme Handjes
Vijf jaar op rij is CV de Lamme Handjes er met de eerste prijs van door 
gegaan. Goede bouwers dus? Patrick van Klaveren: “We doen ons best en 
we hebben een paar pietlutten in de groep die heel nauwkeurig werken. 
Daarnaast vinden we dat de concurrentie juist steeds minder wordt.”
Pascal Nederend vult aan: “Tien jaar 
geleden waren er meer groepen die het 
deden zoals wij; met een eigen thema en een doel. Wij willen er elk jaar echt wat 
moois van maken. We dragen carnaval een warm hart toe.” 
De jongens hopen dan ook dat meer groepen hun fanatisme en beetje 
overnemen. “Hoe meer karren, hoe beter!” 

Net een popster
De jongens (13) en meiden (een stuk of tien, maar dat wisselt nog wel eens…) 
van CV de Lamme Handjes vierden op de basisschool al carnaval. Pascal: “Als 
kleine jongen keek je op tegen de grote gasten die meededen aan de optocht. 
Dat ga ik later ook doen, dacht je!” Dit jaar doen ze alweer voor de tiende keer 
zelf mee aan de optocht. Robbert Kraan: “De sfeer is zo bijzonder. Als je de 
markt op rijdt met de optocht en een hele menigte staat te feesten op het 
nummer dat wij draaien. Dan voel je toch net een popster!” Pascal: “Als je er 
nuchter naar kijkt dan is het heel raar; mensen staan te klappen om hoe jij 
dronken staat te worden.” Nuchter naar carnaval kijken moet je ook niet doen 
volgens de jongens. Het is voor hen vijf dagen feest en heel veel lol maken. 
Patrick: “De saamhorigheid is mooi, er is nooit gedoe tijdens carnaval.” 

Planken zagen
Een aantal weken van te voren worden er plannen gemaakt en wordt gestart met 
het bouwen van de kar. Iedereen in de groep heeft zo zijn eigen kwaliteiten. 
Robbert: “Tien jaar geleden konden de meesten nog geen plank zagen, nu kan 
iedereen wel een plank zagen. Maar je kan dat ook niet met z’n dertienen tegelijk 
doen natuurlijk.” Elk jaar wordt er gewerkt volgens een zelf bedacht thema dat 
past binnen het thema van Uivergein. Tal van thema’s zijn dit jaar voorbij 
gekomen en bestemd. Eén van de grote kanshebbers dit jaar was ‘Brexit’, maar 
net als ‘Het Oude Egypte’ en ‘Dia de Muertos’ heeft deze het niet gehaald.
Wat het thema wel is blijft nog even geheim. Spectaculair wordt het wel. 
Pascal: “Het is passen en meten dit jaar, geen één vorm is hetzelfde…”

door Ellen van Leeuwen
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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

Dankbetuiging

Het leven eindigt met de dood,
maar de liefde blijft bestaan

Via deze weg willen wij u bedanken voor uw 
medeleven na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Jan Schalkwijk
De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven, 
maar de overweldigende hoeveelheid kaarten en uw 
aanwezigheid zijn ons tot grote steun bij het 
verwerken van dit verlies.

Ans Schalkwijk - van Doorn
Kinderen en kleinkinderen

Haastrecht, januari 2019

Een vakman
gouden handen
passie voor tuinieren
met een sterke wil
vielen na een
mooi leven stil

Met volle teugen genietend van het leven is geheel 
onverwachts van ons weggenomen mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en opa

Gera  rd Hoogenboom
* 8 februari 1939 † 26 januari 2019

Riet

Geertjan en Christine

Petra en Wout
Thijs
Daan

Marjan en Jos
Bram
Lucas

Donderdag 31 januari is er van 19.00 tot 19.45 uur 
gelegenheid tot condoleren in de tuinzaal van 
Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst, Prins 
Bernhardstraat 2 te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst voor Gerard wordt gehouden 
op vrijdag 1 februari om 17.15 uur in de aula van 
crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Aansluitend is er een samenzijn in de koffi ekamer.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat ze 
ons heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en 
trotse oma

Nel Pak - Heij
Neeltje Adriana

Oudewater, Harmelen, 
12 december 1934  24 januari 2019

Sinds 29 juli 1967 weduwe van Willem Pak

Arie in liefdevolle herinnering

Wilma en Evert
    Ruben en Myrthe
    Maarten
    Yorick en Thelma

Correspondentieadres:
IJsselkade 26, 3417 XB  Montfoort

De uitvaartdienst zal worden gehouden op 
donderdag 31 januari om 11.00 uur in De Rank, 
Verlengde Hoogstraat 26 te Montfoort. Hierna zal  
de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats De 
Stuivenberg, Bovenkerkweg / Blokland te Montfoort.

Na de begrafenis is er gelegenheid voor een 
informeel samenzijn in Het Oude Stadhuis, 
Hoogstraat 36 te Montfoort.

Wij zullen als familie de bloemen verzorgen.

Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang in ons 
midden mochten hebben, geven wij u kennis, dat van 
ons is heengegaan onze lieve en zorgzame vader, 
schoonvader, groot- en overgrootvader

Theo (Dorus) Hooft
Theodorus Marinus Franciscus

Sinds 14 juli 2012 weduwnaar van Alie van Dijk

* Haastrecht,  † Haastrecht, 
5 mei 1922  23 januari 2019

 Maassluis: Wil en Ton
      Ronald en Angela
          Kim
      Martin en Jeanette
          Tom, Sanne
 Haastrecht: Piet en Lisette
      Simone en Raymond
          Milou
      Martijn en Kim
          Nigel, Demi
 Kootwijkerbroek: Arjo en Marian
 Haastrecht: Frans en Ursula
      Natascha
      Claudia

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
en vrijwilligers van De Liezeborgh 

voor hun liefdevolle verzorging.

Wij nemen afscheid van onze vader en opa op woensdag 
30 januari om 10.00 uur in de aula van Crematorium 
IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

Aansluitend bent u uitgenodigd vanaf ongeveer 
11.00 uur in ‘Verenigingsgebouw De Grote Haven’, 
Grote Haven 40 te Haastrecht, waar gelegenheid is 
de familie te condoleren.

Correspondentieadres:
Brouwer de Koning Uitvaartzorg
T.a.v. familie P.C. Hooft
Grote Haven 10
2851 BM  Haastrecht

Bedroefd laten wij weten dat op 23 januari 2019 
in Medan, Indonesië plotseling na een korte ziekte 

is overleden onze broer en oom

Pater arie van Diemen OFM Cap
adrianus evodius van Diemen

* 3 februari 1942 † 23 januari 2019 
te Vlist  te Medan

Op 21 augustus 1960 is Arie ingetreden bij de orde 
van de Minderbroeders Kapucijnen.
Hij is op 8 juli 1968 priester gewijd en op 14 juli 
1968 heeft hij zijn eerste H. Mis opgedragen in de 
Parochiekerk van de H. Barnabas te Haastrecht.
Op 2 september 1969 is hij vertrokken  naar het 
missiegebied in het noorden van het Indonesische 
eiland Sumatra.  Daar heeft hij eerst een half jaar 
de Indonesische landstaal geleerd en de streektaal 
van de Toba Bataks.  Arie is vervolgens gedurende 
bijna 50 jaar pastoor geweest in zeven verschillende 
parochies. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet 
voor de missie en de mensen in het Batak gebied 
rond het Tobameer.
Op zondag 8 juli 2018 heeft hij,  omringd door vele 
parochianen,  een aantal leden van onze familie en 
andere belangstellenden zijn gouden priesterfeest 
gevierd. 
De uitvaartdienst voor Arie heeft op 25 januari 
2019 plaats gevonden te Pematang Siantar, waarna 
hij is begraven op het Kapucijnenkerkhof aldaar.
Op 2 maart 2019 zal voor Arie een afscheids-
viering worden gehouden in de Kapucijnenkerk,  
Korvelseweg 165 te Tilburg.
Moge hij  rusten in vrede.

Familie Van Diemen
p/a West-Vlisterdijk 9
2855 AH  Vlist

“Er  zit niks anders op
Ik ga rustig sterven

Ik heb toch de leeftijd!” 
Henk, 10 januari 2019

Rustig in zijn eigen vertrouwde omgeving 
is overleden mijn lieve man, 

onze lieve vader, schoonvader en opa

Hendrikus van Dijk
Henk

* Hoenkoop, † Haastrecht
10 september 1927 21 janauri 2019

Corry van Dijk - Versteeg
   Jack en Xandra
      Iris
      Lyan en Marnix
   Otto en Katinka
      Roos en Siebren

De Ruijterstraat 118
2851 TD  Haastrecht

Het afscheid van Henk heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

januari
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	 Dinsdag	29	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 Ruimte - dinsdag 29 januari om 20.00 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 29 januari van 14.00 tot 15.00 uur in het 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 in het Stadhuis, Visbrug 1
• Welkom aan nieuwe inwoners
 dinsdag 12 februari (inloop vanaf 19.30 uur) in het Stadhuis, Visbrug 1
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Utrechtse Straatweg 39 

het plaatsen van een tuinhuis
 (ingekomen: 21 januari 2019), 

dossiernummer 4157875

Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Oudewater
• Strengen 142 

het verbouwen van een berging
 (verzonden: 22 januari 2019), 

dossiernummer 3439355
• Damweg 

het in gebruik nemen van 
een bestaand hoofdgebouw 
als woning

 (verzonden: 22 januari 2019), 
dossiernummer 3781343

• Tappersheul 13 
het plaatsen van een 
dakopbouw aan de 
achterzijde van de woning

 (verzonden: 23 januari 2019), 
dossiernummer 4079501

Hekendorp
• Hekendorpse Buurt 113 

het plaatsen van tijdelijke 
woonunits

 (verzonden: 21 januari 2019), 
dossiernummer 4016139

‘Zicht	op	senioren’
Zo heet het rapport dat wethouder Walther Kok in ontvangst nam.
Het rapport is een bundeling van de ongeveer 160 gesprekken 
die getrainde vrijwilligers namens het Stadsteam Oudewater 
voerden met 80-plussers die nog zelfstandig wonen.

Die gesprekken met de vrijwilligers waren bedoeld om 
erachter te komen hoe deze 80-plussers zelfstandig 
wonen ervaren, tegen welke problemen zij aanlopen en 
of zij weten bij wie ze terecht kunnen als zij een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken.

Wethouder Walther Kok: ”De vele gesprekken hebben 
ons in ieder geval geleerd dat veel 80-plussers naar hun 
zin wonen in Oudewater. Wel maakt een aantal zich 
zorgen over het beschikbaar hebben van voldoende 
woningen voor senioren in de toekomst. En de bereik-
baarheid van het centrum voor ouderen noemen zij ook 
als punt van zorg. Die zorgen delen wij. En die willen 
we zoveel mogelijk wegnemen.”

Overigens leidden de 160 gesprekken weer tot vijftig 
vervolggesprekken met consulenten van het Stadsteam 
Oudewater. Dat gebeurde op verzoek van de 
80-plussers.

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

De vrijwilligers voerden 160 gesprekken met 80-plussers

Verleende vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Kerkplein en  

Noorder-Kerkstraat 16 
het organiseren van een 
rommelmarkt op 11 mei 2019

 (verzonden: 22 januari 2019), 
dossiernummer 1920891.

Verleende 
wegafsluitingsvergunningen
Oudewater
• Noorder-Kerkstraat 

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

 (verzonden: 22 januari 2019), 
dossiernummer 1920892

Aangevraagde 
APV-vergunningen
Oudewater
• Gehele gemeente 

het houden van een collecte 
van 21 tot en met 27 april 2019 
ten behoeve van het  
Hospice Oudewater

 (ingekomen: 11 januari 2019), 
dossiernummer 1920977

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oudewater 
hebben besloten om:
• Elektrische laadpalen  

voor de openbare ruimte  
op onderstaande adressen  
in de gemeente Oudewater 
aan te leggen.

 Grommer 2, 
3421 KN Oudewater.

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels 
digitaal gepubliceerd op 
staatscourant.nl. Het besluit ligt van 
31-01-2019 tot 14-03-2019 ter 
inzage. Wilt u bezwaar maken? 
Als belanghebbende kunt u binnen 
zes weken na de publicatiedatum 
een bezwaarschrift indienen. Meer 
details over hoe u bezwaar kunt 
maken vindt u in het verkeersbesluit.

De consulenten speelden direct in op de wensen of 
noden van de senioren. De komende periode gaan de 
gemeente en het Stadsteam Oudewater verder aan de 
slag met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport.

Van het rapport is een samenvatting beschikbaar. 
Die krijgen alle 80-plussers - die nog zelfstandig wonen 
- in de brievenbus. In het stadskantoor ligt het volledige 
rapport ter inzage. Het is binnenkort ook te downloaden 
op de website van het Stadsteam Oudewater: 
www.stadsteamoudewater.nl.

Over twee jaar herhaalt het Stadsteam Oudewater het 
onderzoek. Dan hoopt het op een nog grotere deelname 
dan de 57% van nu.

Openbare AED geplaatst op Tappersheul Gaat de bezem door het museum?
Nee	hoor,	de	inrichting	van	het	museum	
is	uitstekend.	In	2018	zijn	er	15.000	
bezoekers	geweest,	geweldig	voor	een	
klein	museum.	Dat	neemt	niet	weg	dat	
het	er	best	20.000	mogen	worden.	
Maar	ik	wil	niet	te	ambitieus	zijn.	Ik	neem	
een	goed	lopende	zaak	over.	De	eerste	
prioriteit	is	omdat	zo	te	houden.	
Daarnaast	wil	ik	nadenken	over	hoe	we	
meer	groepen	naar	het	museum	kunnen	
trekken,	met	bijvoorbeeld	een	bedrijfsuitje,	
bruiloft	of	door	het	organiseren	van	
kinderfeestjes.	Hiermee	kun	je	de	
bekendheid	van	De	Heksenwaag	
vergroten.	De	website	is	verouderd	en	
verdient	een	nieuw	design.	We	kijken	
ook	kritisch	naar	het	assortiment	van	de	
museumwinkel.	De	Heksenwaag	draait	
zonder	enige	subsidie,	elke	euro	die	we	
in	de	winkel	verdienen	is	van	harte	
welkom.	Het	is	dus	belangrijk	dat	je	
aantrekkelijke	artikelen	verkoopt.
 
Heb je iets met Heksenrij?
Ik	houd	wel	van	magie.	Alle	boeken	over	
Harry	Potter	heb	ik	gelezen.	Maar	vooral	
het	historische	verhaal	van	De	Heksen-	

waag	boeit	me.	Als	wethouder	heb	ik	
gemerkt	hoe	belangrijk	het	is	cultuurhis-
torische	verhalen	te	vertellen.	Bezoekers	
zijn	vaak	verwonderd	wanneer	ze	horen	
hoe	het	er	vroeger	aan	toe	ging.	
Maar	Heksenjacht	bestaat	nog	steeds;	
soms	krijgen	bevolkingsgroepen	nog	
steeds	de	schuld	van	dingen	waar	ze	niets	
mee	te	maken	hebben.	Dat	brengt	me	
ook	bij	mijn	eerste	liefde.	Ik	heb	rechten	
gestudeerd	omdat	ik	rechtvaardigheid	
heel	belangrijk	vind.	Bij	De	Heksenwaag	
vind	je	dat	terug,	er	is	nooit	iemand	
veroordeeld	tot	heks.	Dat	is	iets	om	trots	
op	te	zijn.	Ik	hoop	dat	bezoekers	dit	
meenemen	en	zich	realiseren	dat	je	moet	
oppassen.	Voor	je	het	weet	ontketen	je	
een	heksenjacht.
 
Heb je er zin in?
Jazeker!	Ik	vind	het	eervol	dat	ik	
De	Heksenwaag	mag	leiden.	Het	voelt	
als	een	historische	verplichting	die	ik	
draag.	Dat	is	geen	last	hoor,	ik	vind	het	
juist	heel	positief.	Daarnaast	ben	ik	ook	
direct	op	de	werkvloer	aan	de	gang.	
Dat	vind	ik	zo	leuk	aan	deze	functie.	
Ik	ben	geen	type	dat	van	bovenaf	bepaalt	
hoe	er	gewerkt	wordt.	Ik	mag	besturen	
en	met	mensen	praten	tegelijk.

vervolg van de voorpagina

Op vrijdag 25 januari is op bedrijven-
terrein 'Tappersheul' in Oudewater 
een openbare AED met buitenkast in 
gebruik genomen.
Opdrachtgever	is	BIZ	vereniging	ViTap	
(Vitaal	Tappersheul).	ViTap	is	de	park	
managementorganisatie	die	toeziet	op	
het	werkbaar	en	ordentelijk	houden	van	
bedrijventerrein	'Tappersheul'.	Schoon,	
heel	en	veilig	zijn	hierin	de	belangrijkste	
begrippen.

Als elke seconde telt
De	AED	is	geplaatst	op	het	kruispunt	
Wilgenweg/Kastanjeweg,	ter	hoogte	van	
BIT	Hotmelt	Technology.	Deze	centrale	
locatie	is	vanaf	elk	bedrijf	op	Tappersheul	
circa	binnen	1	minuut	bereikbaar,	
waardoor	het	mogelijk	is	om	binnen	
6	minuten	levensreddend	op	te	kunnen	
treden.	Het	is	de	eerste	AED	in	
Oudewater	op	het	buitenterrein	die	
24	uur	per	dag,	7	dagen	in	de	week,	
beschikbaar	is	voor	iedereen.	De	AED	is	
aangemeld	bij	HartslagNu,	zodat	de	
medewerkers	van	alarmnummer	112	

direct	burgerhulpverleners	die	in	de	buurt	
zijn	kunnen	attenderen	op	deze	AED.	
"Qua	veiligheid	een	waardevolle	

aanvulling	op	Tappersheul,"	aldus	
voorzitter	Piet	Six.	
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(foto: Cojan van Toor).

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

Nieuwe behandelingen!

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

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

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

VANAF MAART KUNT U TERECHT BIJ
ONZE (MEDISCHE) PEDICURE!

Week 05
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 27 januari t/m zaterdag 2 
februari 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Lekker veel voordeel

50%
KORTING

MINIMAALSpaar voor korting 
op Dr. Oetker 
bakvormen

www.emte.nl/bakvormen

Beenham
alle soorten
per 500 gram

6.49

PER 500 GRAM

3.49
kilo 6.98

Senseo 
koffiepads
alle soorten
2 zakken à 36 stuks

8.42-9.64  

2 STUKS

5.49
 9.99

Heineken
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

16.29 

Senseo 2 STUKS

Kies & Mix fruit
Elstar of Jonagold, zak 1.5 kilo, 
pitloze witte druiven, bak 500 
gram of blauwe bessen bakje 
125 gram, 2 stuks naar keuze

4.98-6.38  

2 STUKS

3.49

Kom voor uw cholesterolcheck
naar DA Johan Schouten 
DA Johan Schouten uit Oudewater heeft aandacht voor 
uw gezondheid. Daarom kunt u daar op vrijdag 1 februari 
checken hoe het met uw cholesterol zit.
Iedereen heeft cholesterol nodig. Maar een hoog cholesterol is 
een risico voor hart- en vaatziekten. Met de cholesterolcheck 
ontdekt u binnen enkele minuten of uw cholesterolniveau in orde 
is. Een zorg minder als het goed is. Maar heeft uw cholesterol 
aandacht nodig, dan is het belangrijk om dat te weten!
Op basis van de meting krijgt u een persoonlijk leefstijladvies over 
eventuele vervolgacties.
Johan: “Als we mensen met een verhoogd cholesterol tijdig 
opsporen, kunnen we onnodige gezondheidsrisico’s voorkomen. 
Afhankelijk van de uitslag, krijgt u na de meting een persoonlijk 
leefstijladvies over eventuele vervolgstappen. Met aanpassingen 
in uw voeding, meer bewegen en stoppen met roken kunt u 
namelijk stappen maken om het risico op hart- en vaatziekten te 
verlagen. Wij ondersteunen u daar graag bij.”

DA Johan Schouten,
Korte Havenstraat 18 Oudewater

Service en kwaliteit 
Van der Wijngaard blijft!
Al sinds 1955 kunt u bij van der Wijngaard in Montfoort 
terecht voor de aankoop van was- en droogautomaten, 
inbouwapparatuur, koel- en vriesapparaten, TV en audio-
apparatuur en allerhande accessoires. Zowel Robert, als 
destijds zijn vader, zorgen er al jaren voor dat alle apparaten 
zelf vakkundig geplaatst, aangesloten en geïnstalleerd worden.
Onder de naam Euronics Van der Wijngaard hebben zij de laatste jaren 
hun winkel gevoerd, maar vanaf 16 februari gaan zij geheel zelfstandig 
verder en komt vanaf zaterdag 16 februari de naam Van der Wijngaard 
Electronics op de gevel. Tijdens de verbouwing van donderdag 7 t/m 
vrijdag 15 februari zullen zij bereikbaar zijn via de Witgoedingang aan 
de Keizerstraat 4. De winkel wordt voorzien van een nieuwe frisse look 
zowel binnen als buiten en krijgt een uitgebreide wand met accessoires.
Robert: “De verandering van naam en logo,
verandert niets aan de kwaliteit van de service 
en vakkundige reparaties die u van ons gewend bent. 
Ook de samenwerking van inkoop met United zal blijven, 
zodat we goed kunnen concurreren met andere aanbieders.”

Bent u nieuwsgierig naar het eindresultaat?... Houd ons in de gaten!

HEROPENING
ZATERDAG

16 FEBRUARI

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regioHerinneringen ophalen  
met Willeke Alberti door Ellen van Leeuwen

Het is de dames van de Verenigde Oudewaterse 
Compagnie (VOC) maar mooi gelukt!
Willeke Alberti trad afgelopen vrijdag één uur 
lang op in De Klepper in Oudewater. 
Ruim honderd feestgangers zongen en dansten 
mee op bekende nummers van Willeke en 
andere artiesten.
In	november	2018	verkochten	de	vriendinnen,		
die	zich	inmiddels	verenigd	hebben	in	de	VOC,	
tijdens	Sale	Oudewater	tweedehands	kleding.	
Met	het	geld	-	6500	euro	-	dat	ze	hiermee	op	
hebben	gehaald	hebben	ze	een	feest	mogelijk	
gemaakt	voor	(eenzame)	ouderen.		
Jacqueline	Jongerius,	één	van	de	initiatiefnemers,	
vertelt	trots:	"In	september	hebben	we	dit	alles	uit	de	
losse	pols	bedacht.	Ik	had	me	toen	niet	in	kunnen	
denken	dat	we	zo	iets	moois	neer	zouden	zetten."
In	een	feestelijk	aangeklede	‘De	Klepper’	werden	
dames	en	heren	ontvangen	met	koffie	en	taart.	
Na	koffie	was	het	tijd	voor	een	glas	wijn,	een	biertje	
of	natuurlijk	een	advocaatje	met	slagroom,	
vergezeld	door	lekkere	hapjes.	De	versnaperingen	

werden	geserveerd	door	een	vrolijke	groep	
serveersters.	Het	was	allemaal	piekfijn	in	orde!
Rond	14.00	uur	verscheen	Willeke	ten	tonele.		
Al	bij	haar	eerste	nummer	liep	ze	door	de	feestzaal	
om	samen	met	de	gasten	te	zingen	en	te	dansen.	
Willeke	wilde,	zoals	ze	zelf	zei,	herinneringen	
ophalen	met	haar	leeftijdsgenoten.		
De	één	na	de	andere	klassieker	passeerde	dan		
ook	de	revue.	Willeke	zong	nummers	van	(o.a.)		
Conny	Vandenbos,	André	Hazes,	Zangeres	zonder	
Naam	en	Ramses	Shaffy.	Uiteraard	kwamen	ook	
'Samen	zijn'	en	'Spiegelbeeld'	voorbij.	
Op	'Het	geld	van	Ome	Jan'	werd	zelfs	de	polonaise	
ingezet,	met	Willeke	voorop!
De	feestgangers	genoten	zichtbaar.	Met	een	grote	
lach	op	hun	gezicht	zongen	ze	mee	met	Willeke	en	
er	werd	regelmatig	bij	elkaar	ingehaakt.		
Ook	Willeke	zelf	had	een	geweldige	middag.		
"Het	was	zo	ongelofelijk	leuk	en	gezellig.		
Het	raakt	me	altijd	weer	als	ik	voor	ouderen	zing	en	
we	samen	herinneringen	ophalen.		
Ik	vind	deze	feestmiddag	een	prachtig	initiatief.	
Dat	zouden	veel	meer	mensen	moeten	doen."



(85) door Wout van Kouwen

Ook waren de tuinen veel geld waard. 
De prijs was afhankelijk van de 
‘bepoting en beplanting’ en van het 
tuinhuis. In de 18de eeuw werden 
bedragen genoemd van 100, 135, 
175 en 325 gulden. Ter vergelijking: 
het huis Leeuweringerstraat 63-65, 
bij de sluis, is in die eeuw verkocht 
voor 300 en later voor 310 gulden. 
Het huis van Dingeman Wilschut in 
diezelfde straat werd in 1802 verkocht 
voor 120 gulden, terwijl zijn tuin met 
tuinhuis op Papenhoef 310 gulden 
opbracht. Een uitschieter was het 
tuincomplex van de dames Vroesen 
aan de Oude Singel. Zij hadden een 
fl ink stuk land, twee tuinen en twee 
tuinhuizen. Dat alles werd in 1762 
verkocht voor 2825 gulden.

Papenhoef en de koepel van 
Van Aelst
Er lagen veel tuinen op Papenhoef. 
Het strekte zich uit van het pad vanaf 
het Arminiusplein tot aan de boerderij 
in de Boezem, die nu een adres heeft 
aan de Dijkgraafl aan. In 1595 werd 
bepaald dat bij iedere verkoop van 
een stuk grond een duit aan de armen 
gegeven moest worden. De burgers 
die hier een tuin hadden, konden 
zich wel wat permitteren. Er stonden 
tuinhuizen, fraaie bomen en er was 
een vijver: Het Zwanengat. 
Waarschijnlijk hield iemand daar 
ooit een drift knobbelzwanen. 
Het is allemaal verdwenen. Alleen de 
koepel bij de Hoenkoopse brug, 
onlangs gerestaureerd, is nog over. 
Die koepel staat op een tuin die in 
1879 eigendom werd van Adrianus 
van Aelst.
Ook lagen er tuinen langs de Brede 
Dijk, de Oude en de Nieuwe Singel. 

Bij één was dat wel heel bijzonder:
“Kijk, daar bij die boom die nu 
omgaat, daar heb ik mijn miskraam-
tweeling begraven”. In de wijk Klein 
Hekendorp, die hier gebouwd werd, 
herinnert alleen de Papenhoefl aan 
nog aan Papenhoef.

Complex Lijnbaan
Het tuinencomplex aan de Oude 
Singel was ook niet echt een lang 
leven beschoren, want ook daar 
kwam nieuwbouw. Het achterste stuk 
maakt nog wel deel uit van het 
huidige complex aan de Lijnbaan. 
Nog steeds grenzen alle tuinen 
(meer dan 150) aan een sloot en aan 
een pad, zodat je met de auto 
spullen bij je tuin kunt brengen en 
het water geven geen probleem is. 
Het complex telt vier paden met als 
namen Slootweg, Middenweg, 
Sportlaan en Vutlaan (met een V). 
Daaraan bevindt zich een gezamenlijke 
hut (de Futhut, met een F), waar door 
de vereniging jonge plantjes verkocht 
worden en tuinmateriaal en machines 
zijn opgeslagen. Met name de frees 
biedt uitkomst voor alle tuinders.

Daarmee worden de grote 
kluiten klein gemaakt, zodat 
de grond gemakkelijker 
bewerkt kan worden. Al moet 
er natuurlijk wel altijd eerst 
gespit worden. Bij ouderen 
werden en worden, tegen een 
kleine vergoeding, door 
Toon Steenbergen en later 
Piet van Doorn de tuinen 
omgespit. Helaas is eind 
vorig jaar de Futhut door 
brandstichting afgebrand en 
ging o.a. de frees verloren. 
Een groot verlies voor de 
Volkstuinvereniging Oudewater 
en dat nog wel in het jaar van 
het 50-jarig bestaan.
De tuinders verbouwen vaak 
groenten op hun tuintje, maar 
je ziet bij hen ook regelmatig 
een bloemperkje.
In kleine kassen, die op veel 
tuintjes staan, kunnen plantjes

voorgekweekt worden om daarna in 
het voorjaar naar buiten te gaan, 
maar er worden voornamelijk 
tomaten en komkommers in geteeld. 
Een klein tuinhuisje voor het 
gereedschap is toegestaan, maar een 
buitenverblijf erop wil de vereniging 
tegenhouden door elektriciteit niet toe 
te laten, zodat men vaak volstaat met 
een leuk zitje.
Zo simpel als de volkstuinen ooit 
begonnen, is het dus al lang niet meer. 
In het voorjaar komt de frees om de 
zware kluiten fi jn te maken en in de 
zomer hoor je overal de pompen 
brommen. Het complex telt zelfs twee 
tuinders, die tevens imker zijn: 
Cor Boon en Piet Smits. Die laatste 
vertelde me dat hij sinds vorig jaar 
drie volken op zijn tuin heeft staan.
“Het was vorig jaar, door de droge 
zomer, wel een moeilijk jaar”, 
vertelde hij. “Er was toen weinig 
bloei en daardoor bleven de volken 
klein. Ik heb ze 25 kilo suiker 
bijgevoerd om de winter door te 
komen. Tevens ben ik begonnen om 
bij de bijenkasten een bloemenveld 
aan te leggen met vroegbloeiers 
zodat ze, zodra de winter voorbij is, 
meteen voedsel kunnen vinden en 
later ook voor de bestuiving op het 
complex kunnen zorgen”.
Het hoofddoel van de tuinder blijft 
genieten van de natuur om je heen 
terwijl je de vruchten plukt van je 
noeste arbeid.

Die tuinen hadden vaak een naam. 
In 1580 werd een tuin ‘Den Raem’ 
aan de Nieuwe Singel vermeld. 
Een andere tuin aan de Nieuwe 
Singel was ‘Vissenburgh’.
Tuinen die langs een openbare weg 
lagen, zoals de tuinen langs de 
Brede Dijk, dienden er natuurlijk wel 
netjes uit te zien. Tijdens de Sint 
Jacobsschouw in juli, wandelden 
enkele schepenen over de Brede Dijk 
naar Tappersheul. Onderweg 
maakten ze allerlei aantekeningen: 
hier waren de nummerbordjes niet 
leesbaar, daar moesten de knotstoven 
(knotwilgen) ingekort worden. 
Eenmaal in Tappersheul hielden de 
heren pauze in de herberg aldaar 
(nu Papekopperstraatweg 68) en 
daarna wandelden ze weer 
goedgemutst terug.
De laatste tuin die nog herkenbaar 
was, was de tuin van de familie 
Putman, tegenover de rotonde met de 
Hoenkoopse kip: een koepel, een 
huis voor de tuinman en een vijver. 
Inmiddels is het allemaal weg.
Aan de Nieuwe Singel staat nog 
steeds het prachtig gerestaureerde 
hek van ‘Rozenburg’. Daar was de 
buitentuin van koffi ehuis/hotel 
‘De Roos’ (nu Joia) naast het stadhuis. 
W.J. van der Meer was eind 19de 
eeuw eigenaar van dat hotel. Gasten 
konden via de Oude Huygensteeg, 
met een bootje over de Grote Gracht, 
de tuin bereiken. Er verbleven toen 
regelmatig hoge gasten uit Den Haag 
in het hotel. De heren gingen jagen 
of vissen; de dames vermaakten zich 
dan in deze tuin en de mooie 
wandelomgeving. Ook werden er 
verkopingen gehouden en we zijn 
zelfs in het bezit van een folder uit 

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

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 in Oudewater
te koop bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

Volkstuinen rond Oudewater

1888 met de aankondiging dat 
de gymvereniging B.R.I.N.I.O. 
(Beste Ras Is Nog In Oudewater)
‘Een Openbare Uitvoering houdt 
op 10 oktober 1888 des avonds 
ten 7 uur voor de kunstlievende 
leden in buitentuin Rozenburg.’
In 2015, tijdens de viering van 
750 jaar stad, heeft men er 
‘s avonds nog, geheel in stijl met 
vroeger jaren, een bijzondere 
muziekuitvoering gehouden.

Volkstuinen
in de vorige eeuw
Volkstuinen, zoals wij die nu 
kennen, zijn tijdens de Eerste 
Wereldoorlog ontstaan. 
Er waren toen voedseltekorten. 
De gemeente stimuleerde 
de burgers om zelf voedsel te 
gaan verbouwen. Stukken 
gemeentegrond werden daartoe in 
percelen verhuurd aan de burgers. 
De complexen lagen bij de 
kerkhoven, aan de Stormkade (het 
Statenland), aan de Biezenwal en 
aan de Nieuwe Singel. Daar is nu 
nog één tuin op het Statenland van 
over gebleven plus de tuinen bij het 
kerkhof. B&W wilde de tuintjes bij 
opbod verhuren, maar gemeente-
raadslid Groeneweg stak daar een 
stokje voor. De tuinen waren bedoeld 
voor mensen met een laag inkomen 
en niet voor mensen met een hoog 
inkomen die goedkoop aan voedsel 
wilden komen. Op dat moment 
waren de tuinen op Papenhoef nog 
particulier eigendom. Maar ook daar 
werd de grond verhuurd voor gebruik 
als volkstuinen.
Na deze oorlog bleven de volkstuinen 
bestaan. Het was nu meer een hobby 
dan bittere noodzaak, maar er waren 
toch ook mensen voor wie het een 
leuke aanvulling op het inkomen was. 
Het complex volkstuinen op Papenhoef 
was het grootste. In de jaren ‘60 
werden er plannen gemaakt om daar 
een nieuwe wijk te bouwen: Klein 
Hekendorp. Er waren nu eenmaal 
huizen nodig. Dat was het moment 
dat de tuinders bij elkaar kwamen en 
besloten om de ‘Volkstuinvereniging 
Oudewater’ op te richten. 
Zij wilden zich hard maken voor een 
nieuwe plek.
Nettie Stoppelenburg vertelt:
“Mijn vader was de eerste secretaris 
van de vereniging. Hij overlegde met 
wethouders en ambtenaren. Ook ging 
hij langs bij een hobbytuinder, die 
allerlei machines had, om zich te laten 
informeren over de werking en het nut. 
De grond van het nieuwe complex 
moest natuurlijk in een zo goed 
mogelijke staat aan de tuinders ter 
beschikking worden gesteld. 
Uiteindelijk kwam er een toezegging: 
een aantal kavels, strekkend vanaf de 
Oude Singel, zouden het nieuwe 
volkstuinencomplex gaan vormen. 

Het waren lange kavels, waardoor alle 
tuinen grensden aan een sloot. 
Een hele vooruitgang op Papenhoef 
waar sommige tuinders best een stuk 
moesten lopen om bij water te komen. 
De tuinen lagen aan een breed pad, 
waardoor het complex toegankelijk 
was voor machines en auto’s. 
Alle belangstellenden konden zich op 
een zaterdag inschrijven bij mijn vader. 
Mijn moeder had al nachtmerries over 
alle vieze voeten in de gang. 
Maar daar had mijn vader wat op 
bedacht. Hij had een kantoortje 
ingericht in een schuur achter ons huis 
en op de voordeur hing een briefje dat 
de inschrijving aan de achterkant van 
het huis zou plaatsvinden. Iedereen 
diende ook zijn leeftijd op te geven. 
Op Papenhoef had mijn vader de 
eerste drie tuinen en kreeg nogal eens 
commentaar van oudere tuinders dat 
hij zo lekker vooraan zat. Dat was hij 
zat. De tuinders werden ingedeeld op 
leeftijd: de oudsten vooraan op het 
pad en hoe jonger ze waren, hoe 
verder naar achteren hun tuin was. 
De rommelige schuurtjes en bouwsels 
op Papenhoef waren hem ook altijd 
een doorn in het oog geweest. 
Hij voerde de regel in dat er niets 
gebouwd mocht worden dat hoger 
was dan een meter. Hij bouwde zelf 
een bak die 80 cm. hoog was om zijn 
gereedschap in op te bergen, want 
eigenlijk had hij wel genoeg van het 
gesjouw met zijn spullen. Mijn vader 
heeft daar alleen in 1969 getuind: 
in januari 1970 is hij verongelukt. 
Mijn moeder wilde doorgaan met de 
tuin op voorwaarde dat ik zou helpen. 
Ik ging al jaren op zaterdag met mijn 
vader mee. Voor veel mannen was dat 
wel wennen: Twee vrouwen op het 
complex! Er werd bij ons gereedschap 
gestolen, omdat ze wisten dat mijn 
vader goede spullen had en omdat zij 
dachten dat we toch wel zouden 
stoppen. De gieter is zelfs twee jaar 
weggeweest. Maar er zat een 
naamplaatje op gelast en zo kwam die 
op een gegeven moment weer terug. 
Mijn moeder en ik zijn doorgegaan en 
ik heb nog steeds een tuin”.
Het duurde nog wel een paar jaar 
voordat er op Papenhoef gebouwd 
werd, maar op een zeker moment 
kwam de bulldozer.
Sommige oud-tuinders stonden toe te 
kijken en gaven commentaar.

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

Niet alleen wat betreft de vaderlandse geschiedenis, maar ook de historie 
van Oudewater kwam ruimschoots aan bod.

Hij heeft een aantal van die Oudewaterse geschiedenisverhalen voor u 
op papier gezet, wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig geelbuik, 

maar ook de andere lezers, een plezier mee zullen doen.
De volgende afl evering verschijnt over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

Vorig jaar bestond de ‘Volkstuinvereniging Oudewater’ 50 jaar. 
Het volkstuinencomplex is momenteel gelegen aan de Lijnbaan.
Juist in het jubileumjaar is het in het Oudewaterse nieuws geweest 
omdat er plannen waren om op een gedeelte van dit terrein een 
overdekt zwembad te bouwen. De volkstuintjes moesten dan maar 
uitwijken naar een andere plaats. De ‘volkstuinders’ pikten dit niet 
en trokken met het spandoek ‘Mijn kas wil niet verkassen’ op naar 
het stadhuis en hadden daar een pittig gesprek met het 
gemeentebestuur om hen van dit onzalige plan te laten afzien.
Tuinen rond de stadsgrachten
Tuinen, daar hebben ze in Oudewater altijd wel raad mee geweten.
Vroeger lagen er al tuinen aan alle kanten rond de stadsgrachten. Dat waren 
soms hele complexjes met koepel en veel fruitbomen. In de tijd dat de vruchten 
rijp waren, werden er nogal eens diefstallen gepleegd: fruit was een echte luxe. 
Ook stonden er notenbomen in de stad. Er werd regelmatig ruzie over gemaakt 
wie de noten mocht plukken. In de 18de eeuw waren er nog heel wat tuintjes 
langs de wallen binnen de stadsmuren. In 1742 moesten de vestingwerken 
uitgebreid worden. Er werden toen tuinen onteigend en voor de te verwijderen 
bomen werd aan de eigenaren een schadevergoeding betaald van ca. 5-8 
gulden per boom.

De theekoepel van de familie 
Putman die stond tegenover het 
rotonde met de Hoenkoopse kip.

Op deze kaart van Oudewater uit 1749 zijn duidelijk de tuinen ten noorden 
(Papenhoef) en in het oosten (Langs de Grote Gracht) te zien.

Foto uit 1948 waar op de voorgrond Riet,
de oudere zus van Nettie Stoppenburg,
te zien is staande bij de Kerkwetering.
Op de achtergrond het tuinencomplex van 
Papenhoef met haar vader.

Bronnen:
Nettie Stoppelenburg, Wijnie Kwakernaak van 
Oudenallen, Cees van Vliet en Piet Smits.
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Koninklijke onderscheiding 
voor Kees Bogaart
Burgemeester Roel Cazemier reikte afgelopen zaterdag in Het Witte Hof 
een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Kees Bogaart. De 61-jarige 
inwoner van Haastrecht is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De burgemeester toonde tijdens het opspelden van de versierselen zijn grote 
waardering voor de ruim 35 jaar dat de heer Bogaart zich voor de 
gemeenschap heeft ingezet. 

De eerste brandweerfunctie had de 
heer Bogaart van 1976 tot 1983 
bij de bedrijfsbrandweer van Philips in 
Den Haag. In 1983 startte hij als 
vrijwillige brandweer bij het gemeentelijke 
korps Haastrecht. Ruim 35 jaar gaf hij 
hier al zijn krachten. Hij was o.a. 
bevelvoerder en de laatste jaren 
ploegchef. Tijdens zijn brandweer-
loopbaan volgde hij diverse opleidingen 
en trainingen. Bogaart deed samen 
met de vier huidige ploegchefs 
(Robert Coomans, Leo de Groot, 
Johan Versluijs, Hans Trouwborst) 
de bevelvoerdersopleiding. 

Volgens Cazemier een degelijke goede 
opleiding die toen vier jaar duurde. 
De heer Bogaart is werkzaam als 
systeembeheerder en softwaresupport 
bij Veenhuis Medical Audio te Gouda. 
Vanwege zijn kennis van en werk met 
computers en automatisering nam hij 
deel aan het P2000-project van de 
regio Hollands Midden.
Burgemeester Cazemier prees de 
enorme inzet van de heer Bogaart. 
“U heeft zich enorm ingespannen voor 
de komst van een nieuwe brandweer-
kazerne. In 2010 werd deze gebouwd 
op de plaats van het oude politiebureau 
aan de Provincialeweg. U kunt er nog 
steeds met bevlogenheid over vertellen. 
U bent een markante brandweerman 
waar je op kunt rekenen. Het is mij dan 
ook een genoegen om u te kunnen 
vertellen dat het Zijne Majesteit Koning 
Willem Alexander heeft behaagd u te 
benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau”.

Eenakterfestival in Montfoort

Brokstukken anders bekeken!
Brokstukken is het thema van de stukken gespeeld door de drie Montfoortse toneelgroepen op 
zaterdag 2 februari vanaf 20.00 uur in Zalencentrum Sint Joseph.

Je kunt van alles bij bedenken bij een dergelijk onderwerp, relaties, 
ongelukken, liefde, geluk, vreugde, verdriet, een lach en een traan. 
In een korte voorstelling laat iedere vereniging zien hoe zij dit gaan 
invullen.
Jan Claussen komt met het stuk ‘Ada’. Een eenakter met diverse 
dubbele bodems, soms absurdistisch en er valt dan ook veel te 
lachen.
‘Mijn zoon, mijn man, mijn vader’ is de titel van het stuk waarmee 
Graaf Jan probeert de brokken bij elkaar te houden.
Met ‘Thuis’ laat Rood zien hoe vier totaal verschillende mensen op 
de brokstukken zitten van hun leven. Allemaal zijn zij op een eigen 
manier op zoek naar een thuis.

Laat u verrassen door deze voorstellingen en maak kennis met deze enthousiaste toneelgroepen. De trouwe fans 
willen deze avond zeker niet missen. Tussen de bedrijven door laat Dick van Vliet (muziekhandel VanVliet) ons 
kennismaken met de vele mogelijkheden van de digitale piano.
Informatie en kaarten kunt u reserveren via: www.cultureelmontfoort.nl of voor aanvang van de voorstelling.

Maar de Dolle en de Schele waren niet 
meer de kerels van toen. Er is veel 
veranderd. Maar niet in hun vertrouwde 
Jordaan. De saamhorigheid was 
gebleven.

Pittige voorbereiding
Regisseuse Carla de Goeij is over het 
resultaat bijzonder tevreden. “Voor een 
première is het heel goed gegaan en daar 
ben ik erg blij mee. De voorbereidingen 
waren voor de groep erg pittig. Er is een 
heel jaar geoefend en dan maar één 
avond in de week. Het was vaak 
afwisselend, de ene keer spel en dan 
weer zang.” Deze mening wordt door 
speler Benno Dekker gedeeld.
“Het toneelspelen en het dansen gaven 
geen problemen. Maar er moest wel 
keihard gewerkt worden aan de zang. 
Want Artoha is tenslotte een toneelver-
eniging. Het was topsport.”
Benno had respect voor iedereen die zich 
zo ingespannen heeft om tot dit mooie 
resultaat te kunnen komen, vooral voor 
de debutanten. Men had vertrouwen in 
elkaar. Een van die nieuwkomers was 
Clifford Teunissen die de prachtige rol 
De Mop speelde. “Dit was voor mij een 
ontgroening. Ik heb er van genoten. 
Ik ben gelijk lid voor het leven.” 
Het dansen vond hij moeilijk. Dat is niet 
zijn ding. Des te beter de zang. Dit blijkt 
wel als hij met Na Druppel (Martine 
Verkleij) het prachtige lied ‘Omdat ik 
zoveel van je hou’ zingt. Volle stem, 
duidelijk en krachtig. Zijn dertienjarige 
zoon David speelde als fi gurant mee. 
Hij vond het heel leuk. Vooral omdat hij 
zich geen zorgen over de teksten hoefde 
te maken. “Maar ik kon wel leuk 
meespelen en zingen. De liedjes zijn niet 
mijn stijl. Maar ik vond het wel leuk om 
voor de sfeer mee te zingen.”

Alles klopte
Het hele stuk was ouderwets gezellig en 
herkenbaar. Alles klopte. Het spel, de 
emoties, de zang, de dans, het decor, het 
licht, het geluid en de spelers zagen er 
prachtig uit in hun kostuums.
Er werd uitstekend geacteerd en 
gezongen. En bij de vele liederen als 
Daar heb je de Jantjes, O mooie 
Westertoren en Nou Tabé Dan werd 
door het publiek spontaan meegedaan. 
Ze hebben genoten en beloonden de 
spelers met een staande ovatie.
Er zijn zes voorstellingen. Deze zijn 
allemaal uitverkocht.

Donderdag 31 januari om 20.15 uur

Concordia Filmavond: 
Three Billboards
De grote winnaar van de Golden Globes!
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 Ebbing…
De berichten op de reclameborden zijn 
gericht aan politiehoofd William 
Willoughby. Wanneer politieagent en 
tweede in lijn Dixon, een onvolwassen 
moederskindje met een voorliefde voor 
geweld, erbij betrokken raakt, wordt de 
strijd tussen Mildred en Ebbings 
ordehandhaving alleen maar heftiger. 
Minimum leeftijd is 16 jaar.

Digitaal inloopuur in Haastrecht
Voor al uw vragen over mobiele telefoon, tablet of laptop kunt u bij de ZWOB/V 
vrijwilligers aankloppen. En wel op vrijdag 1 februari van 10.00 tot 11.30 uur 
in zowel het Amaliahof als het Hof van Stein. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
U bent van harte welkom!

programma.
Omdat zijn inspiratie om te schrijven 
nooit lijkt te stoppen, maken ook zijn 
nieuwste composities deel uit van dit 
programma. Sacksioni’s technisch 
vermogen om ‘een hele band uit zijn 
gitaar te toveren’, gemixt met zijn 
ontwapenende en humoristische 
verteltrant, maakt van zijn optredens een 
overrompelende en persoonlijke 
gebeurtenis. Niet voor niets is hij Edison-
winnaar, Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau en onlangs voor het 
zevende jaar op rij uitgeroepen tot de 
beste akoestische gitarist van de Benelux!

Zondag 3 februari om 15.00 uur

The Oldtimers
Elke keer weer een succes in Grand Café 
Concordia: The Oldtimers uit Oudewater. 
Zondagmiddag laten ze de sound uit het 
lp-tijdperk weer herleven. Topsongs uit 
de sixties en seventies. Heel veel goede 
en oude muzikale herinneringen komen 
weer tot leven. En ook voor jongeren is 
dit een Eye en Ear opener.

Wellant vmbo
Kies de leukste school voor later

wellantvmbo.nl/montfoort

Hier vind je alles over onze school

Wellantcollege Montfoort
Wellant vmbo
Doeldijk 16
3417 XD Montfoort

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

Hoogstraat 1 - 3417 HA Montfoort  -  0348-471470

Euronics Van der Wijngaard wordt

Wij gaan verbouwen ...
Van donderdag 7  t/m vrijdag 15 februari: 
- is de ingang Hoogstraat 1 gesloten
- kunt u ons wel bereiken via de 

ingang Witgoed aan de Keizerstraat 4

Een nieuwe naam en nieuw logo ... maar de service 
en kwaliteit blijft zoals u van ons gewend bent!

HEROPENING
ZATERDAG

16 FEBRUARI

HAASTRECHT            VLIST
vervolg van de voorpagina

Zaterdag 2 februari om 20.15 uur

Harry Sacksioni: Smokey Strings
In zijn nieuwe soloprogramma maakt 
gitaarvirtuoos Harry Sacksioni een 
verrassende keuze uit zijn inmiddels 
enorme catalogus. Op vijf verschillende 
gitaren speelt hij composities die schuren 
tegen de (fi ngerstyle) blues en een groot 
funky gehalte hebben. Ook zijn nieuwste 
composities maken deel uit van dit Kaarten zijn te bestellen via 

www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website).

Deze week in Concordia
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Zoals veel inwoners weten is 
afgelopen voorjaar de kastanjeboom 
op het Kasteelplein gekapt; de boom 
was ziek. Gelukkig komt er een mooie 
nieuwe boom voor in de plaats: 
een mooie beukenboom. Het voorjaar 
komt in zicht en daarmee is het tijd 
voor de aanplant van de nieuwe 
boom. Het wordt een bruine beuk met 
een stamdiameter ongeveer 
30 centimeter. Het is een forse boom 
die een waardevolle toevoeging zal 
zijn op het Kasteelplein.

Voorbereidende werkzaamheden
Op donderdag 31 januari starten de voorbereidende 
werkzaamheden. We creëren die dag een veilige 
werkruimte en het plantgat wordt voorbereid.
Onze eigen medewerkers van de buitendienst verzorgen 
het afzetten van een veilige werkruimte.
Boomtotaalzorg BV verzorgt de gehele aanplant van de 
boom inclusief de voorbereidende werkzaamheden.

Vrijdag 1 februari
aanplant nieuwe boom Kasteelplein

Kringloopcontainer
op de gemeentewerf
Wat staat ‘ie er mooi bij! 
De nieuwe container van 
stichting Noppes. Sinds begin 
dit jaar staat deze container 
op de werf. Inwoners uit 
Montfoort en Linschoten 
hoeven niet langer een 
ophaalafspraak te maken. 
Alle inwoners kunnen spullen die nog in goede staat 
zijn naar de nieuwe container van Noppes brengen. 
De spullen worden gesorteerd door deze non-profi t 
stichting. Hierna worden de spullen in de 
kringloopwinkels van Noppes aangeboden.
Voor meer informatie: www.noppeskringloopwinkel.nl
Wilt u toch spullen laten ophalen?
Dat kan. Neem daarvoor contact op met Noppes.

Voor de komende weken is vorst voorspeld. Dit heeft 
gevolgen voor het inzamelen van uw GFT-afval.
Bij vorst kan het GFT-afval vastvriezen in uw container. 
Cyclus schudt de container extra tijdens de inzameling, 
zodat het afval zoveel mogelijk los kan komen. De kans 
is echter aanwezig dat er toch vastgevroren afval achter 
blijft in de container. Omdat dit onmacht betreft, rijden wij 
niet op een ander moment na om de container alsnog 
volledig geledigd te krijgen.
Om ervoor te zorgen dat het afval toch zoveel mogelijk 
kan worden ingezameld, hebben wij uw hulp nodig.
Hiernaast benoemen we wat u kunt doen om vastvriezen 
van het afval zoveel mogelijk te voorkomen.

Za 2 Eenakters
 Cultureel Montfoort - Heilig Levenstraat 4
 20:00 - 23:00
Ma 4,11 NSA bootcamp groep 7 en 8
en 18 De Buurtsportcoach - Parklaan
 15:30 - 16:30
Ma 4,11 NSA handlettering groep 6 t/m 8
en 18 De Buurtsportcoach

Jacob Barneveldstraat 24
 15:30 - 16:30
Ma 4,11 NSA voetbal groep 3 t/m 5
en 18 De Buurtsportcoach
 Jacob Barneveldstraat 24
 15:30 - 16:30
Di 5,12 NSA verf smijten groep 1 t/m 3
en 19 De Buurtsportcoach
 G. van Damstraat 83c
 15:30 - 16:30
Do 7,14 NSA rugby groep 4 t/m 6
en 19 De Buurtsportcoach - Parklaan
 15:30 - 16:30
Do 7 Informatieavond dementie
 SWOM - Antoniushof 1
 19:30 - 21:00
Vr 8 Kleintje Carnaval Light
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers

Heilig levenstraat 4
 20:30 - 00:30
Za 9 Stamppotfestijn
 MSV ‘19 - Bovenkerkweg 76
 16:00 - 21:00
Za 9 Kleintje Carnaval
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers

Heilig levenstraat 4
 22:00 - 03:00
Do 14 Aanschuifdiner
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Do 14 Voorverkoop Carnaval
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers
 Heeren van Montfoort - Hoogstraat 41
 19:30 - 21:30
Zo 17 Voorverkoop Carnaval
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers 

St. Joseph - Heilig Levenstraat 4
 15:00 - 18:00
Ma 18 Aanschuifdiner
 SWOM - Laan van Rapijnen 36
 18:00 - 21:00
Za 23 Senioren Carnaval
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers 

Antoniushof
 14:00 - 19:00
Zo 24 Carnavals Spektakel
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers 

Heilig Levenstraat 4
 12:30 - 17:30
Do 28 Ladies Night
 Carnavalsvereniging Les Boutonniers

Hoogstraat 41
 21:00 - 02:00
Verenigingen en andere organisaties 
uit Linschoten en Montfoort kunnen 
hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

ACTIVITEITEN-
KALENDER Februari

Ouders Lokaal organiseert
een interactieve lezing
‘Jongens - een slag apart’

Aanplant: Kasteelpad tijdelijk 
afgesloten
Op vrijdagochtend 1 februari wordt de 
boom aangeplant. Om dit te kunnen doen, 
is een zogenaamde telescoopkraan nodig 
(een specifi ek soort hijskraan). 
De telescoopkraan komt te staan op het 
Kasteelpad, tussen het wooncomplex 
Mont Fortis en het stadskantoor. 
Het Kasteelpad is daardoor op vrijdag 
1 februari tussen 07.30 en 11.30 uur 
afgesloten voor al het verkeer. 
Verkeersregelaars zijn aanwezig om 
voorbijgangers de weg te leiden.

Verlichting
Rondom de nieuwe beuk en de bestaande kastanje 
worden dit voorjaar een aantal grondspots aangebracht, 
onder regie van Citytec. De nieuwe lampen vervangen de 
oude lampen. Op dit moment werkt de gemeente aan het 
verlichtingsplan.

‘Jongens - een slag apart’ is een interactieve lezing 
voor ouders van jongens. Alle ouders uit Montfoort en 
Linschoten zijn van harte welkom.
• Wat maakt dat jongens op school gemiddeld minder 

hoog scoren dan meisjes?
• Wat maakt dat jongens vaker in aanraking komen met 

politie en justitie?
• Wat is het verschil tussen jongenspsychologie en 

mannenpsychologie?
• Hoe kom je als vader beter beslagen ten ijs 

als het om het begeleiden van je zoon gaat?
• Hoe belangrijk zijn rolmodellen in het leven van 

kinderen eigenlijk?
Deze en andere zaken komen aan bod tijdens de lezing 
van stichting Koningshart op donderdag 21 februari 2019.

De lezing is bedoeld voor vaders en moeders die meer 
willen horen over pubers en de specifi eke rol van 
mannen in de opvoeding. De slogan van stichting 
Koningshart is: ‘In iedere jongen een mooie man’. 
Koningshart is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet 
voor vaders en zonen als het gaat om goed vaderschap 
en het begeleiden van puber-jongens naar volwassenheid.

Deelname en Aanmelding
Deelname is gratis na aanmelding via de website
www.montfoort.ouderslokaal.nl
De workshop vindt plaats op:
donderdag 21 februari van 20.00 tot uiterlijk 22.00 uur 
in de Heeswijkschool te Montfoort, Jonker Fransstraat 1a.

Voorkom vastgevroren gft-afval in uw container
• Leg een oude krant of eierdozen op de bodem van de 

container.
• Zet de container, waar mogelijk, op een vorstvrije plek 

in bijvoorbeeld de schuur
• Stamp het afval niet aan om meer ruimte te creëren in 

de container.
• Maak het afval, waar mogelijk, eerst los

voordat u de volle container aan de weg zet.
• Laat het afval goed uitlekken

voordat u het in de container doet.

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

Afvalkalender 2019
Bovenkerkweg 1, 3417TA Montfoort

Januari
wk

1 31 1
Nieuwjaarsdag

2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Februari
wk

5 28 29 30 31 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Maart
wk

9 25 26 27 28 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

ma di wo do vr za zo

April
wk

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21
1e Paasdag

17 22
2e Paasdag

23 24 25 26 27
Koningsdag

28

18 29 30 1 2 3 4 5

ma di wo do vr za zo

Mei
wk

18 29 30 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30
Hemelvaart

31 1 2

ma di wo do vr za zo

Juni
wk

22 27 28 29 30
Hemelvaart

31 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9
1e Pinksterdag

24 10
2e Pinksterdag

11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

ma di wo do vr za zo

Oud papier
en karton

Oud papier
en karton

Groente-, fruit-
en tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons Snoeiafval
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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 4 februari 2019 
in het stadhuis van Montfoort.
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
13 februari 2019
in het stadhuis van Nieuwegein.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 23-01-2019 (Z/19/123133)
 Mastwijkerdijk 116, Montfoort

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

Verlengen beslistermijn
• 23-01-2019 (Z/18/120371)
 Abrahan Colijnstraat 6, Montfoort

voor het uitbouwen van de woning 
aan de voorzijde.

• 24-01-2019 (Z/18/120058)
 Haardijk 10, Linschoten

voor het aanleggen van een dam.

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
• 25-01-2019 (Z/18/119132)
 Heeswijk 153 E, Montfoort

het uitbreiden van het bedrijfsgebouw.

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

Ingebruikname gemeenteterrein
• Het plaatsen van twee afval-

containers aan de Tiendweg 25 
te Montfoort van 30 januari 2019 
tot 4 maart 2019.

Verkeersbesluit aanwijzen 
gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken
• De Ness 17 te Linschoten

door het plaatsen van bord E6 
(incl. onderbord met kenteken) 
van Bijlage 1 van het RVV 1990.

• Om’ t Hof, ter hoogte van het 
Antoniushof te Montfoort
door het plaatsen van bord E6
(incl. onderbord met kenteken)
van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Verkeersbesluit vaststellen 
parkeergelegenheid laadvoorziening 
voor elektrische voertuigen
• Het toewijzen van een parkeer-

gelegenheid voor het opladen 
van elektrische voertuigen op de 
Peperstraat, op het parkeerterrein 
tegenover nummer 2
door het plaatsen van
verkeersbord E4 van Bijlage I 
van het RVV 1990 met tekstbord 
‘opladen elektrische voertuigen’;

• Het toewijzen van een parkeer-
gelegenheid voor het opladen van 
elektrische voertuigen op
De Kolk ter hoogte van 
Vijzelplantsoen nummer 1
door het plaatsen van
verkeersbord E4 van Bijlage I
van het RVV 1990 met tekstbord 
‘opladen elektrische voertuigen’;

• Het toewijzen van een parkeer-
gelegenheid voor het opladen van 
elektrische voertuigen op de 
Schepenenstraat ter hoogte van 
huisnummer 36

door het plaatsen van
verkeersbord E4 van Bijlage I
van het RVV 1990 met tekstbord 
‘opladen elektrische voertuigen’.

Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 7:1 van de Awb 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders
van Montfoort,
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient in ieder geval te 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener; de dagtekening; een 
omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht; de 
motieven achter het bezwaar.

Verzoek om een voorlopige 
voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u 
bij de voorzieningenrechter een 
voorlopige voorziening aanvragen. 
Een verzoek tot een voorlopige 
voorziening kunt u indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
bestuursrecht, onder vermelding van 
voorlopige voorziening,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Voor de behandeling van het verzoek 
wordt griffi erecht geheven.

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, 29 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

Openbare bekendmakingen

niet mee, anders dan dat ‘ie verhuurd 
wordt voor trouwerijen, examenfeesten 
of andere speciale gelegenheden. 
“Als we hem verhuren rijden we er 
wel altijd zelf in. Want met regen of 
gladdigheid ‘hang je zo in een boom’ 
als je niet weet hoe je met 350 pk 
onder de kap om moet gaan”.

Inmiddels is het zo druk met het werk, 
dat de hobby’s voor Bas in zijn geheel op 
de achtergrond zijn geraakt. Er komt dus 
geen tweede oldtimer. Voor Jaap kruipt 
het bloed echter waar het niet gaan kan. 
Hij heeft sinds vorig jaar een nieuwe 
passie bij. Zijn vriend Maarten van Eijk 
vroeg hem vorig jaar om mee te rijden 
met de Dakar-rally. En dat avontuur 
beviel zo goed dat het plan is gesmeed 
om er volgend jaar weer bij te zijn. 
De auto staat bij Steenbergen in de 
garage om geprepareerd te worden voor 
volgend jaar. “Daar heb je namelijk 
minimaal een jaar voor nodig vanwege 
constructie- als fi nanciële redenen. 
Alleen thuis nog uitleggen dat ik er ‘even’ 
tussenuit ben in 2020 en een ‘paar’ 
avonden besteed aan de voorbereiding”. 
Ik hoop dat het er van komt om de rally 
nog een keer te rijden.”

door Siem van der Burgdoor Siem van der Burg

Autohandel, autorally, autoreparatie, autorestauratie
Bij vader Jaap en zo  on 
Bas Steenbergen draait alles om 
auto’s. Ze zijn er helemaal idolaat van. 
Vol trots vertellen ze over het werk en 
over de hobby’s.
Het begon allemaal met de transporton-
derneming van Jaap. Hij had zeven 
vrachtwagens waar uiteraard mee 
gereden werd en die ook in eigen beheer 
werden onderhouden. In de avonduren 
werden er personenauto’s van 
particulieren gerepareerd. 

benzinemotor is vervangen door een 
achtcilinder automaat. Daarvoor is de 
auto verbreed omdat de achtcilinder 
motor niet in de standaard carrosserie 
paste. Er is stuur- en rembekrachtiging in 
gekomen, en de carrosserie en bak zijn 
stevig aangepakt. Er staat nu een auto 
waar ze trots op zijn. Veel rijden ze er 

De concurrentie vanuit Oost Europa en 
de toegenomen vraag naar onderhoud 
voor personenauto’s deden Jaap 
besluiten om het roer om te gooien. 
In 2002 besloot zoon Bas met steun van 
Jaap een autohandel en garage te 
starten. Bas verruilde zijn werkgever in 
Woerden voor de start van autobedrijf 

Steenbergen aan de Van Rietlaan in 
Linschoten. Je kan er terecht voor 
onderhoud van alle merken auto’s, voor 
de aanschaf van een occasion, APK en 
reparaties.
Ze hebben het druk. Werken zes dagen 
in de week en meestal meer dan acht uur 
per dag. Je zou zeggen waar haal je dan 
de tijd vandaan om er nog de 
gezamenlijke hobby ‘oldtimers’ op na te 
houden. Toch krijgen ze het voor elkaar. 
In 2002 besloten ze er samen een aan te 
schaffen. Omdat Jaap in zijn jonge jaren 
gecrost had met achtcilinder Amerikanen 
moest het een Chevrolet 3100 5 window 
worden. “Vonden we allebei mooi. Het is 
een vrachtwagen-achtige auto, waar 
herenboeren in Amerika mee naar de 
kerk reden en over hun landerijen 
scheurden. Een auto met schitterende 
lijnen, een hele mooie neus en vijf 
ramen. Het werd er een uit 1952. 
We kochten hem via een handelaar die 
ervaring had met de import van oldtimers 
uit Amerika”.
Toen de auto in Nederland aankwam 
bleek dat de uitdaging wel wat groter was 
dan voorzien. De auto was niet veel meer 
dan een hoop schroot. De bak en de 
carrosserie waren verrot en er ontbrak 
van alles aan. Uiteindelijk hebben we er 
drie jaar over gedaan om de auto te 
maken tot wat hij nu is. De zescilinder 

Lichte stijging criminaliteit in Montfoort
In 2018 is de criminaliteit in Montfoort licht gestegen ten opzichte van 2017. 
Voor de hele regio geldt een gemiddelde daling van 7%. Dalers in Montfoort zijn 
vernielingen met -33% en jeugdoverlast met -25%. Dit blijkt uit de jaarcijfers 
van bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS). De absolute 
aantallen zijn in Montfoort laag, waardoor procentuele verschillen erg groot 
kunnen uitvallen.

WhatsAppgroepen en de Waaks! 
deelnemers vooral op alert te blijven en 
verdachte situaties met de gemeente en 
de politie te delen.

Achtergrond
Het bureau Regionale Veiligheids- 
strategie Midden Nederland (RVS) 
verzorgt maandelijks de criminaliteits-
cijfers van alle gemeenten in Midden 
Nederland. In januari presenteert RVS 
de jaarlijkse criminaliteitscijfers over het 
voorgaande jaar.

braken (+44% = van 9 naar 13 aangiftes). 
Het aantal pogingen tot woninginbraken 
is gestegen van 6 naar 10. Het aantal 

voltooide woninginbraken is daarentegen 
gedaald (van 18 naar 14). Het aantal 
zedenzaken is toegenomen (van 1 naar 
9). Dit betreft een deel schennispleging 
en een aantal relatie gerelateerde zaken.
Burgemeester Van Hartskamp: “We zien 
de dalende trend van de afgelopen jaren 
helaas iets ombuigen naar boven. 
Desondanks blijft Montfoort nog steeds 
een relatief veilige gemeente in Midden-

Nederland. Het is bemoedigend dat het 
aantal gelukte pogingen tot woning-
inbraak minder is geworden. Inwoners 
zijn oplettend en door goede samen- 
werking en partners in veiligheid lukt het 
steeds beter woninginbraken niet te laten 
slagen. We gaan door met de goede 
aanpak.”

Oproep
Montfoort en politie willen samen blijven 
optrekken met inwoners en ondernemers. 
Het bestuur roept inwoners, 
ondernemers, Burgernet deelnemers, 

Toelichting achter de cijfers
De lichte stijging van 14% wordt vooral 
veroorzaakt door het aantal bedrijfsin-



Haastrecht kansloos 
tegen DONK

door Joop Kurver
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Gerwin Coljé tiende bij NK Allround

gerwin Coljé kan pieken. dat bewees 
hij dit weekend maar weer eens bij 
de nederlandse Kampioenschappen 
allround in Heerenveen. 
de sVo-schaatser behaalde een 
prachtige tiende plaats in het 
eindklassement en verbeterde tijdens 
het toernooi in een uitverkocht Thialf 
ook nog eens drie persoonlijke 
records.
in het vorige schaatsseizoen eindigde 
Gerwin nog als zesde bij het nk, maar 
toen ontbraken alle schaatsers die zich 
hadden geplaatst voor de olympische 
winterspelen in het Zuid-koreaanse 
PyeongChang. nu waren het sven 
kramer en streekgenoot Patrick roest 
die het toernooi aan zich voorbij lieten 
gaan, maar verder gaf de gehele 
nederlandse top acte de presence. 
Gerwin sloeg zijn tiende plaats van dit 
jaar dan ook zeker zo hoog aan als de 
bijzondere klassering van de vorige 
jaargang.
op de 500 meter, de openingsafstand 
van het toernooi, werd Gerwin 
verrassend zesde. Hij opende supersnel 
met 10.41 en na een stabiele race, met 
een geweldige laatste binnenbocht, 
duwde hij zijn schaats na 36.55 over de 
finishlijn. ook het vervolg op de 5000 
meter verliep naar wens. ondanks een 
iets te voortvarende start schaatste hij 
met 6.39.24 een nieuw persoonlijk 
record. dat leverde hem een elfde plaats 

twijfels had gehad: 'Het seizoen is 
rommelig verlopen. door mijn hoge 
basissnelheid verbeterde ik op de 500 
meter meerdere keren mijn Pr, maar 
op de langere afstanden wilde het niet 
lopen. Pas bij het trainingskamp in inzell 
voelde ik dat ik in vorm begon te 
komen.'
eerder sprak hij de wens uit om aan het 
eind van dit schaatsseizoen naar het 
Canadese Calgary af te reizen om 
tijdens de 'record races' op de olympic 
oval, op een hoogte van ruim 1100 
meter, zijn persoonlijke records aan te 
scherpen. 'ik heb dit weekend echter zo 
snel geschaatst dat ik twijfel of het in 
Calgary sneller kan,' aldus Gerwin. 
twijfel heeft hij ook over het vervolg 
van zijn carrière. 'ik weet zeker dat ik 
nog niet op de top van mijn kunnen 
schaats, maar het vraagt financieel veel 
om op dit niveau te kunnen schaatsen,' 
aldus de schaatser die in boGro b.v. 
een persoonlijke sponsor heeft. 
daarnaast rondt de snelrewaarder 
binnenkort zijn studie Finance aan de 
universiteit van amsterdam af en hij wil 
graag fulltime aan de slag met de tijdens 
zijn studie opgedane kennis. Mede door 
het succes van dit weekend bestaat 
echter ook nog de wens én de ambitie 
om het maximale uit zijn schaatscarrière 
te halen. dit is echter niet mogelijk 
zonder grote sponsor.
Gelukkig had Gerwin dit weekend nog 
niet al teveel tijd om na te denken over 
zijn sportieve en maatschappelijke 
toekomst. Hij mocht eerst genieten van 
zijn geweldige tiende plaats bij het 
nationale kampioenschap.

op in het afstandsklassement, maar hij 
wist daarmee ook dat hij de tien 
kilometer niet zou hoeven te schaatsen.

Supporters
Zondag was de altijd luidruchtige 
zuidbocht van thialf gevuld met veel 
oudewaterse supporters. of het aan hun 
toejuichingen lag is niet met zekerheid te 
zeggen, maar Gerwin perste er een 
fabuleuze 1500 meter uit. in zijn rit tegen 
easyjet-schaatser lex dijkstra, die hem 
eerder dit seizoen nog ruim de baas was, 
kwam hij met 1.49.04 tot een geweldige 
eindtijd. Profschaatser dijkstra delfde nu 
het onderspit. Gerwins valkuil op de mijl 
is meestal zijn te snelle start, maar in 
Heerenveen opende hij iets behoudender 
waardoor hij richting de finish het 
vermogen hield om zijn rondentijden 
slechts licht op te laten lopen.
terwijl douwe de vries en Marcel bosker 
op de tien kilometer streden om de 
nationale titel en een wk-ticket nam de 
uitgeschaatste Gerwin alle tijd om op de 
foto te gaan met zijn supporters. 
de svo-pupillen waren maar wat trots 
dat ze met hun grote voorbeeld op de 
foto mochten.

Sponsor
kort na afloop van het zo succesvol 
verlopen nk vertelde de immer kritische 
Gerwin dat hij dit seizoen best wel zijn 

Haastrecht - DONK 0-3
binnen zeven minuten keek 
Haastrecht al tegen een 0-2 achter- 
stand aan door twee doelpunten van 
bas Houdijk. dezelfde Houdijk 
maakte na ruim een half uur spelen 
zijn hattrick en gooide het duel al 
vroeg in het slot. Het op alle fronten 
veel sterkere donk liet uitstekend 
combinatievoetbal zien, waarbij 
Haastrecht een ondergeschikte rol 
speelde. in de tweede helft had donk 
het wat moeilijker ten gevolge van de 
aantrekkende tegenwind, maar 
Haastrecht kon niet profiteren en 
met slechts enkele plaagstootjes was 
het gewoonweg kansloos tegen de 
potentiële koploper.
Het was voor de weinige toeschouwers 
die aanwezig waren geen pretje om 
langs de lijn te staan. op het sportpark 
wilgenoord stond afgelopen zondag een 
stevige wind die, in de tweede helft nog 
verder aantrok en zorgde voor koud en 
guur weer tijdens de ontmoeting tussen 
de nummers zeven en twee van de 
ranglijst. na de toss, floot scheidsrechter 
dhr. r.a.w. valkema even over halfdrie 
voor het begin van de wedstrijd.

Bas Houdijk
joeri stauthamer produceerde in de 2e 
minuut na de eerste aanval van de 
thuisploeg een goed schot vanaf de 
tweede lijn, maar doelman vogel was 
alert en pareerde zijn inzet. een minuut 
later sloeg voor Haastrecht het noodlot 
al toe. Helemaal van achteruit speelde 
de jong via de counter op rechts naar 
Mellah, die de bal strak voorgaf waarbij 
Houdijk eenvoudig de 0-1 kon 

binnentikken. vier minuten later 
eenzelfde situatie waarbij de rappe 
Houdijk de 0-2 aantekende. Haastrecht 
probeerde meer grip op de wedstrijd te 
krijgen, en in de 25e minuut kreeg de 
opkomende thijmen raateland een 
goeie mogelijkheid, maar keeper vogel 
verwerkte de bal tot een corner. donk 
bleef de bovenliggende partij en voerde 
de druk steeds verder op. na balverlies 
achterin moest Haastrecht opnieuw een 
doelpunt incasseren. de 19-jarige bas 
Houdijk scoorde opnieuw en het vonnis 
voor de thuisploeg leek geveld, 0-3.

Stevige wind
na de warme thee ging Haastrecht fel 
van start en wilde snel de aansluitings-
treffer forceren. donk had moeite met 
de harde wind en leek even van slag, 
maar herstelde zich weer snel in de 
defensie. de thuisploeg hanteerde te 
vaak de lange bal, die door de stevige 
wind mee, meestal over de zijlijn of 
achterlijn belandde. in de 65e minuut 
bereikte echter een prima dieptepass 
thijmen raateland die op het doel van 
vogel afstevende. Hij had de bal naar de 
vrij opkomende medespeler moeten 
spelen, maar zijn eigenzuchtige actie 
belandde nu in de handen van doelman 
vogel. in de counter bleef donk uiterst 
gevaarlijk, maar kwam niet meer tot 
scoren. in de 75e minuut kreeg joep 
wijnands nog een goeie mogelijkheid, 
maar zijn harde schot ging ruimschoots 
over. Haastrecht blijft op de zevende 
positie van de ranglijst en donk wordt 
met deze overwinning de nieuwe 
koploper in de 3e klasse Q2.

Judo examens spannende aangelegenheid

VOetbAlPrOGrAmmA
Zaterdag 2 februari
Montfoort - svl 14.30
jonathan - FC oudewater 14.30
Moerkapelle - wds 14.30
linschoten - sportief 15.00
sPv ‘81 - Gouda 14.30

Zondag 3 februari
noC kralingen - Haastrecht 14.30
blijdorp - Msv ‘19 14.30

Sem Kemp 500ste jeugdlid mSV

op zaterdagmiddag 26 januari 
werden bij Richard proost sport uit 
oudewater de eerste judo examens 
van dit seizoen afgelegd. 
deze examens werden gehouden voor 
judoka's uit gouda, lopik, linschoten, 
Montfoort en oudewater.

Maar liefst 112 judoka's kwamen met 
pappa's, mamma's en andere 
familieleden en bekenden laten zien wat 
zij de afgelopen maanden hebben 
geleerd. Het was voor sommige judoka's 
de allereerste keer en andere gingen op 
voor de bruine band! 

een hele spannende middag waarop 34 
judoka's een hogere kleur band hebben 
behaald en alle andere judoka's met een 
hogere kleur slip naar huis zijn gegaan.

Behaalde banden:
gele band: niek van bommel, 
elfy Cornelissens, Mohamed said,  
rens boetekees, Chloë van Pooij,  
ruben oostrom, emay van osnabrugge, 
jurjen thijs janssen, Cassidy vieberink, 
Mette steenaart, niels Mantel,  
Gilles drost, boaz roodenburg,  
jan-thijs van beek, Milo derksen en 
jelle koenderman.
oranje band: Patrick de wissel, 
raf spruit, julius v.d. broek en  
jason nederend.
groene band: stan van straaten, tomas 
van amersfoort, jimmy van Helden, 
dickie te slaa, daantje te slaa, alzouabi 
nassar, ryan kemkes, Frederique verlee 
en joran vierbergen.
blauwe band: Marvin de Goederen, 
jens van leeuwen, jorrit sprong en 
lute van dam.
bruine band: Charlize visser.

afgelopen zaterdag 19 januari was 
het zover. Het 500ste jeugdlid van 
MsV was aanwezig om deel te nemen 
aan de Champions league.  
de eer was aan sem Kemp.
sem was door de vereniging uitgenodigd 
om aanwezig te zijn en natuurlijk mee te 
spelen in de interne competitie. 
als verrassing was er, na de opkomst van 
de spelers onder de Champions league 
hymne, een moment voor het 500ste 
jeugdlid. sem kreeg uit handen van 
jeugdvoorzitter eric de reuver een 
trainingspak uitgereikt. op de voorkant 
staan de initialen van sem (sk) en op de 
achterkant staat de bedrukking '500ste 
jeugdlid'. Het trainingspak is mede 
mogelijk gemaakt door de samenwerking 
met Hummel en intersport. uit handen 
van wob scholtens ontving sem nog, 
net als alle nieuwe leden, een echte 
Msv-bal. de supporters van sem waren 
in grote getalen aanwezig, ook opa en 
oma zagen sem het trainingspak in 
ontvangst nemen. Uit handen van jeugdvoorzitter Eric de Reuver kreeg Sem Kemp  

een trainingspak uitgereikt.

dieren

g
e
v

onden

Bezoek voor meer informatie de website: 
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Gevonden dieren
MontFoort
rakkerstraat - kat. Zwart/wit. Zwart bandje 
met belletje.
achthoven west - asielnaam robin; Poes, 
jong. schildpad poes. Grijs met rode vlekjes; 
linksvoor wit voetje; rood neusje en dat loopt 
door tot rechts boven het oog; witte bef.
lichtenbergerstraat - kater. veel wit met rood 
cypers. rode geringde staart. achterlijf meer 
rood; voorhoofd ook rode vlekk; rode vlek 
links van de neus en onder de kin.Vermiste dieren

linsCHoten
Hogewerf - blacky; kater, 12 juni 
2018. bruin zwart geel wit.

0348-414242

MSV - NOC Kralingen 4-0
MsV’19 was gedurende de eerste helft de bovenliggende partij, waarbij de 
bezoekers rekenden op snelle uitvallen van de beide spitsen nelstein en 
denzell eyra, waarbij vooral de laatstgenoemde het de MsV-verdediging 
behoorlijk lastig wist te maken. Vlak nadat spits jort van geffen tegen een 
gele kaart aanliep omdat hij zich wat al te nadrukkelijk ergerde aan de 
veelvuldige handsballen van de bezoekers, kon Van geffen zijn sportieve 
gram halen. op één lijn met twee verdedigers scoorde de Montfoortse spits feilloos, 
waardoor MsV in de 26e minuut met 1-0 de leiding nam. drie minuten later had de stand 
verdubbeld kunnen worden, maar werd MsV’19 een penalty onthouden toen een verdediger 
van noC de bal met de hand meenam in het strafschopgebied, hetgeen niet werd gezien 
door scheidsrechter Meier. op slag van rust bracht doelman Tielemans nog redding op de 
kopbal van Van geffen en ging de harde uithaal van Mark Kemp hoog over de deklat.
direct na de aftrap in de tweede helft wist scholman de stand te verdubbelen nadat een 
verdediger de bal niet weg kreeg, 2-0. Tien minuten voor tijd volgde een schuiver van 
Wouter scholman die Timo bakker bereikte, die vervolgens de 3-0 noteerde. noC- 
verdediger Tarik Tahtah kreeg even later de bal niet weg en bart Vianen kon de stand naar 
4-0 te tillen, waarmee MsV’19 zijn eerste wedstrijd van 2019 eindigde met een ruime 
overwinning en zich dus op eigen kracht plaatst voor de kampioenspoule.
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Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

VAN STUDIE GESWITCHT? TUSSENJAAR?

Brink Licht zoekt

MARKETING / ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
 

Functie taken:
	 •	 Ondersteunen van	verkoop	binnendienst
	 •	 Aanmaken	van	artikelen	in	computersysteem
	 •	 Artikelonderhoud	en	prijzen	aanpassen
	 •	 Bekend	met	Social	media	marketing
	 •	 Magazijn Ondersteuning

Profiel:
	 •	 Goede kennis	van Engelse	taal
	 •	 Zorgvuldig	en secuur werken is een must

Geïnteresseerd?	Stuur je	reactie	met	CV	naar:	Caroline@brinklicht.nl
of naar	Caroline	van	Eijkelenborg, Tasveld 1B,	3417	XS	Montfoort
www.brinklicht.nl
(Acquisitie wordt niet op prijs gesteld)
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KidsCentral
flexibele kinderopvang

K

Dringend gezocht:
GASTOUDERS

Bel voor informatie
0348-433025

www.kidscentral.nl

R. de Jong Schoonmaakservice
is op zoek naar:

schoonmaakkrachten (m/v)
voor het schoonmaken van diverse projecten 
in de regio Lopik, Montfoort en Oudewater

Ben jij ‘s ochtends vroeg, overdag en /of ‘s avonds inzetbaar?

Tevens zijn wij op zoek naar een

glazenwasser/schoonmaker (m/v)
24-38 uur in de week

Functie-eisen:
•	 's	Ochtends	vroeg,	overdag	en/of	's	avonds	inzetbaar
•	Harde	werker
•	 Betrouwbaar
•	Gedisciplineerd
•	Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal

Wij bieden:
•	 Een	baan	in	een	leuk	team
•	Afwisselende	projecten	om	schoon	te	maken
•	 Loon	boven	cao

Reageren	op	ééñ	van	de	vacatures	kan	via 
info@rdejongschoonmaakservice.nl

Wil	je	eerst	nog	meer	informatie,	bel	dan	06-52323000

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

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

GEZOCHT: 

BEZORGERs
voor de bezorging van

De IJsselbode op dinsdag op de

MasTwIJkErDIJk
TE MOnTfOOrT

en voor de diverse wijken in

OuDEwaTEr
Heb je interesse in een goede bijverdienste!

Bel dan nu 0348-561478

Van Weerdenburg Electrotechniek BV is een erkend totaal installateur in de elektrotechniek. 
Wĳ  zĳ n werkzaam in de utiliteitsbouw, (luxe) woningbouw, Retail, bestaande bouw en
voedingsmiddelenindustrie

Binnen onze organisatie is ter uitbreiding van ons team per direct plaats 
voor de volgende functies:

Leidinggevend
 Elektromonteur M/V  

Als leidinggevend elektromonteur 
draag je de verantwoording over aanleg 
van hoogwaardige elektrotechnische
installaties, je stuurt een team van
mensen aan en gaat samen voor een 
mooi resultaat. 

Functie-eisen:
• Relevante MBO opleiding of 
        voldoende werkervaring als 
        leidinggevende in de 
        elektrotechniek
• Stressbestendig en weet 
        prioriteiten te stellen
• Rĳ bewĳ s B
• VCA-VOL diploma

Wĳ  bieden
• Fulltime dienstverband 

40 uur per week
• Een goed salaris 

naar opleiding of ervaring 
• Een professionele en 

collegiale werkomgeving 

 (Leerling) 
Elektromonteur M/V       

Als elektromonteur installeer, repareer 
en onderhoud je elektrotechnische 
installaties voor onze klanten volgens 
gegeven specifi caties en planning.

Functie-eisen:
• Relevante (V)MBO opleiding of 

voldoende werkervaring in de 
elektrotechniek

• Rĳ bewĳ s B
• VCA basis - diploma

Wĳ  bieden:
• Fulltime dienstverband 

40 uur per week
• Opleidingsmogelĳ kheden
• Een goed salaris 

naar opleiding of ervaring 
• Een professionele en 

collegiale werkomgeving
 

Heb je interesse in een van deze functies? 
Stuur dan een mail naar info@vwelectrotechniek.nl of 

bel met dhr. van Weerdenburg op telefoonnummer 0348 451632.
 Zie ook onze website: www.vwelectrotechniek.nl

Kinderen en volwassenen konden al bij Hippisch Centrum De Lange Linschoten 
terecht voor allerlei paardrijlessen, zowel dressuur als springlessen.
Stichting 'alle mensen te paard' heeft onlangs een opstapperron en tillift aangeschaft 
zodat in de toekomst iedereen te paard kan. Ook als je mindervalide bent.
Voordat deze officieel in gebruik genomen kunnen worden zullen de paarden en 
pony's eerst getraind moeten worden om hiermee om te gaan. 

Iedereen te paard
de	warme	kantine	nog	gezellig	
nagepraat	worden.	Liza	zegt	dat	er	
inmiddels	zelfs	zoveel	animo	is	voor	dit	
lesmoment	dat	er	overwogen	wordt	om	
een	tweede	groep	op	te	starten.
De	capaciteit	van	de	groep	is	maximaal	
zes	ruiters	om	er	zo	voor	te	zorgen	dat	
iedereen	op	zijn	eigen	niveau	voldoende	
aandacht	krijgt.

Liza	Janmaat,	eigenaresse	van	de	
manege	laat	weten	dat	er	ook	veel	vraag	
naar	een	les	moment	op	de	woensdag-
ochtend	was.	Op	woensdagochtend	23	
januari	was	de	eerste	les	een	feit.
Ruiters	van	alle	niveaus	en	vanuit	de	hele	
omgeving	van	Utrecht	kwamen	bij	elkaar	
en	hebben	een	goede	en	vooral	gezellige	
eerste	les	gereden.	Na	afloop	kan	er	in	

Wim Egz ensemble 
goes East
Het zestienkoppige Utrechtse koor 'Wim Egz' 
treedt op 7 februari om 20.30 uur op in 'de 
wilde weg', Dorpstraat 33 in Linschoten. 
Het optreden is een (bijna) generale repetitie 
voor een concert in de serie Pieterskerk-
concerten in Utrecht.
Hiervoor	is	een	programma	samengesteld	met	
muziek	uit	landen	rond	de	Zwarte	Zee.	
Van	Slovenië	tot	Georgië	en	van	Oekraïne	tot	
Israël.	Het	koor	werkt	voor	de	gelegenheid	samen	
met	het	trio	C3	(viool,	accordeon	en	klarinet).
Het	ensemble	deinst	nergens	voor	terug.	
Ze	zingen	(a	capella)	koorwerken	uit	alle	tijden	en	
windstreken.	Van	madrigalen	tot	recepten,	je	kunt	
het	zo	gek	niet	verzinnen	of	ze	zingen	het.
U	mag	rekenen	op	een	aanstekelijk	programma	
met	ruimte	voor	vrolijkheid	en	verstilling.	
Het	devote	Slavisch	Orthodoxe	gebed	Tebe	Poem	
van	Bortniansky	zal	klinken,	maar	ook	een	
Georgisch	lied	waarin	het	leven	op	de	boerderij	
verklankt	wordt,	waar	de	kippen	zijn	ontsnapt	en	
de	jakhals	rondwaart.
Kaarten	zijn	te	koop	aan	de	deur.
Reserveren	kan	via	e-mail	info@dewildeweg.net	
of	telefonisch	0348-754162.
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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 

Industrieel Coupeur / Coupeuse Medewerker
16 - 32 uur
MBO werk- en denkniveau
Woerden

Kent de industriële naaimachine geen geheimen voor jou en ben jij 
niet voor één gat te vangen? 
 
Als coupeuse ben je verantwoordelijk voor verstel- en vermaak werk-
zaamheden van kleding voor onze eindgebruikers. Je bent onder  
andere verantwoordelijk voor kleine vermakingen tot het afpassen 
van mensen die buiten de standaard maten vallen. Er gelden vaste 
richtlijnen en procedures voor het afhandelen van productieorders, 
om aan de gestelde verwachtingen en eisen van onze klanten te  
voldoen.

Medewerker Bedrukking
24 - 38 uur
MBO werk- en denkniveau
Woerden

Vind jij het leuk om samen met een vast team te werken in een vlot 
productieproces? Ben jij accuraat, resultaatgericht en houd je van 
aanpakken? Dan zijn wij naar jou op zoek! 

Als bedrukkingsmedewerker verzorg je samen met collega’s de  
productie van bedrukking op kleding. Je draagt de zorg voor de  
kwaliteit van bedrukkingsorders. Hiernaast ben je verantwoordelijk 
voor het per persoon verpakken van kledingpakketten. 

Groenendijk Bedrijfskleding B.V.
T.a.v. Rosalieke de Wit
Postbus 2095
3440 DB Woerden 

sollicitatie@groenendijkbedrijfskleding.nl
0348- 726058
www.groenendijkbedrijfskleding.nl 

Ben jij de perfecte kandidaat voor deze vacature en wil je graag werken in een vernieuwde en moderne productieomgeving?  
Bezoek dan de ‘Werken Bij’ pagina op onze website en solliciteer!

Windmolenkaas BV is een modern bedrijf in Woerden,
waar de lekkerste verse roomkaas in verschillende smaak- en 

verpakkingsvarianten wordt geproduceerd.
Wij leveren onze ambachtelijke roomkaas aan

supermarkten, horeca en industrie.

Wil jij ook komen werken in een jong, enthousiast en gedreven team?
Houd je van afwisseling en weet je van aanpakken?

Dan past deze functie helemaal bij jou.

Medewerker voorraadbeheer / logistiek
32 - 40 uur per week

In deze gecombineerde functie zijn je werkzaamheden heel divers.
Je werkt zowel in het magazijn als op kantoor.

Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van grondstoffen, 
verpakkingen en overige goederen.

Je stelt inkooporders op en verzendt deze naar leveranciers.
Je houdt toezicht op de leverdatum en volledigheid van de leveringen.

Je controleert de inkoopfacturen en diverse fustrapportages.
Daarnaast houd je je bezig met het laden en lossen van vrachtwagens 

en het op orde houden van het magazijn.

Windmolenkaas. Want alles draait om smaak!
Windmolenkaas BV • Oostzee 16 • 3446 CH Woerden • 0348 412 555

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar vacature@windmolenkaas.nl
Voor meer informatie kun je bellen met

Koos van der Wind, 06-53728293 of kijken op www.windmolenkaas.nl

Wat heb je nodig:
• MBO+ werk-/denkniveau
• Goed kunnen samenwerken
• Zelfstandig en pro-actief

Wat krijg je ervoor terug:
• Afwisselende baan
• Werken in een enthousiast team
• Doorgroeimogelijkheden

Wij zoeken voor onze organisatie twee klantgerichte en enthousiaste:

Verhuurmakelaar / mutatie-opzichter V/M
(32 - 36 uur) 

FUNCTIEPROFIEL
• Verrichten en afhandelen van voor- en eindopnames van woningen samen met de 

huurder. Je maakt duidelijke afspraken hoe de woning opgeleverd moet worden.
• Je verzorgt woning bezichtigingen en levert woningen aan nieuwe huurders op.
• Opstellen van werkomschrijvingen en verstrekken van opdrachten aan aannemers.
• Je realiseert inpandige renovaties bij mutatie woningen.
• Behandelen WMO en woningverbetering aanvragen van huurders.
• Actief meewerken aan verbeteren onderhoudsbeleid en onderhoudsprocessen
• Je vervangt directe collega’s bij vakantie en ziekte.

FUNCTIE-EISEN
De werkzaamheden liggen op MBO-4 niveau, richting bouwkunde.
Je hebt enige relevante werkervaring en hebt goede communicatieve vaardigheden. 
Samenwerken en afstemmen met collega’s is belangrijk.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de servicepunten in Oudewater, Lopik 
en Benschop.

WIJ BIEDEN

Een boeiende 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 H.

We hebben een team van circa 24 medewerkers, verdeeld over de vestiging in 
Oudewater en de servicepunten in Lopik en Benschop. Vooralsnog is sprake van 
een overeenkomst voor één jaar. Vrijdagmorgen werken is een harde eis.

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 dinsdag 19 februari 2019.

JE REACTIE
Deze zien wij graag uiterlijk maandag 11 februari 2019 tegemoet.
Je krijgt van ons binnen een dag een ontvangstbevestiging.

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.
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