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Zwerfvuilrapen is hip!
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 
was het Landelijke Opschoondag 
waaraan ook de Krimpenerwaard 
deze week en vorige week zijn 
steentje bijdroeg. Op initiatief van 
Cor Slob en Simone Abel werden 
deze Opschoondagen in verschillende 
kernen van de Krimpenerwaard 
georganiseerd.
Alle basisscholen in deze gemeente 
waren hiervoor aangeschreven, de 
gemeenteraadsleden werden uitgenodigd 
en er was volop aandacht in de 
regionale kranten en op social media 
om inwoners op te roepen.
De gemeente Krimpenerwaard stelde 
de materialen om zwerfvuil te rapen 
kosteloos ter beschikking.
Ruim 200 inwoners, jong en oud, 
gaven aan deze oproep gehoor en 
trokken met vuilprikkers en 
vuilniszakken door de kernen.
Vol enthousiasme werd het zwerfvuil 
verwijderd langs de bermen, uit de 
sloten, langs de wegen en voet- en 
fi etspaden.

Dit leverde bergen met gevulde zakken 
met zwerfafval op.
De deelnemers waren reuze enthousiast 
en vonden het verbazingwekkend dat er 
zoveel zwerfvuil ligt.
Scholen uit Stolwijk, Berkenwoude, 
Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk en 
Ouderkerk a/d IJssel, de Gemiva uit 
Schoonhoven en de zwerfvuilgroep uit 
Haastrecht namen deel aan deze actie 
en hebben gezorgd voor een nog 
schonere Krimpenerwaard.
Het zwerfvuil rapen krijgt inmiddels een 
'hip' imago en zal zeker leiden tot nog 
meer individuele zwerfvuil acties in 
buurten en straten. Door aandacht in de 
media over Ploggen (plukken en 
verzamelen) en Plandelen (plastic rapen 
en wandelen) worden steeds meer 
mensen actief in de strijd tegen zwerfvuil.
Dat is wat we willen bereiken, meer 
bewust worden van het vuil op straat en 
een schonere leefomgeving. En nu maar 
hopen dat de vervuilers hier ook meer 
bij stil zullen staan: "Dan is ons 
uiteindelijke doel bereikt!"

Moderne Medea in het Muziekhuis
Op zondag 7 april kunt u in het Muziekhuis Oudewater kijken naar een 
eigentijdse theatervoorstelling van de Griekse mythe Medea. Een verhaal 
over liefde, macht en jaloezie. Regisseuse Evelien Isphording goot het 
eeuwenoude stuk in een modern jasje.

Samen trappen wij ALS de wereld uit

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

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

MSV’19 en vv Montfoort scoren voor ALS

Het originele Medea gaat over een man 
en vrouw die samen twee kinderen 
hebben. De man wordt verliefd op de 
dochter van de koning. Aangetrokken 
door de macht die een huwelijk met de 
koningsdochter oplevert, besluit hij zijn 
vrouw en kinderen te verlaten. 
De verlaten vrouw vermoordt uit jaloezie 
de nieuwe vriendin en zelfs haar 
bloedeigen kinderen. Een fascinerend 
verhaal volgens Evelien: "Ik heb 
meerdere versies van Medea gezien en 
elke keer ontwikkelde ik bijna begrip 
voor de hoofdpersoon. Je wordt echt 
meegesleept in het verhaal."

Schijnhuwelijk
In de versie van Evelien wordt er niet 
gemoord, maar de thema's liefde, macht 
en jaloezie spelen een even belangrijke 
rol. Het stuk gaat over Medea en Jason 
die een liefdevol en gelukkig leven leiden. 
Totdat Jason wordt gedwongen te 
trouwen met het achternichtje - en enige 

erfgename - van de baas, om zo de 
naam van het familiebedrijf veilig te 
stellen. Wat een zakelijk schijnhuwelijk 
zou moeten worden, verandert in een 
waar drama voor Medea. Uiteindelijk 
brengt dit haar tot een dramatisch 
besluit….
Het stuk wordt gespeeld door theater-
groep Theatrique uit Schoonhoven. 
Vijf maanden geleden zijn ze gestart met 
repeteren, terwijl het stuk nog door 
Evelien geschreven werd. 
"Al spelende is het stuk ontstaan. 
We probeerden samen dingen uit en 
ontdekten zo wat paste. Vervolgens heb 
ik al het moois uitgeschreven tot een 
volledig theaterstuk. Een vlotte, 
dynamische voorstelling, die ondersteund 
wordt door fi lmbeelden."
U kunt de voorstelling zien op zondag 
7 april om 15.30 uur in het Muziekhuis 
Oudewater. Kaartjes kunt u bestellen op 
www.hetcultuurstation.nl.

‘Voetballend Montfoort trapt ALS de wereld uit’, zo kopte het ambitieuze 
persbericht van Nathan Voet, jeugdtrainer van MSV’19.
Het weekend van 6 en 7 april staat bij de Montfoortse voetbalverenigingen, 
MSV’19 en vv Montfoort, in het teken van stichting ALS.
Ruim zestig teams zullen dan gaan voetballen en scoren voor dit goede doel.

opzetten vanuit mijn opleiding Sport 
Communicatie. Wat werkt, wat niet? 
Samen hebben we het vormgegeven en 
geschaafd tot wat er nu uitgerold is.” 
Dat er zoveel teams zouden meedoen, 
dat hadden hij en Angelique van der Lit 
nooit durven dromen. “Het is fantastisch”, 
vindt Van der Lit. “Samen trappen wij 
ALS de wereld uit.”

Geen medicijn
Voet: “We hebben geen doel gesteld. 
Alleen dat we zoveel mogelijk gaan doen 
om ALS de wereld uit te trappen! 
Angelique doet heel erg veel voor de 
club. Wij vinden het mooi dat de club nu 
wat terug kan doen”, zegt hij.
Sinds februari 2018 heeft Van der Lit de 
diagnose ALS. ALS is een ziekte van de 
zenuwcellen die de spieren aansturen. 
“Bij mij waren de eerste verschijnselen 
krachtverlies in handen en benen. 
Hierdoor kan ik nu niets meer optillen en 
bijna niet meer lopen”, vertelt Van der Lit, 
“helaas is er voor deze ziekte nog geen 
medicijn. Hiervoor is geld nodig om 
onderzoek te doen naar de mogelijke 
oorzaken van deze ziekte. Het aller-
moeilijkste aan deze ziekte is om je 
zelfstandigheid in te moeten leveren. 

Het wordt niet meer beter alleen maar 
slechter.”

Genieten
Voet vertelt dat er naast de actie op 
zaterdag 6 en zondag 7 april ook gefi etst 
gaat worden naar de top van de 
Mont Ventoux met dierbare vrienden en 
familieleden. Naast het fi etsen, gaat 
voetballend Montfoort ook alles op alles 
zetten om geld op te halen. 
“Belangrijkste is genieten van alle mooie 
dingen en lieve mensen in het leven”, 
aldus Angelique van der Lit.
“Voor de leden van beide verenigingen is 
het zaak om dit weekend optimaal te 
presteren binnen de lijnen”, zegt Voet. 
“Met ongeveer zestig wedstrijden op het 
programma moeten zoveel mogelijk 
goals worden gemaakt. Aan goals alleen 
hebben we niet genoeg. Deze actie heeft 
zowel goals als sponsors nodig. 
Iedereen die deze actie wil steunen is van 
harte welkom. Elke euro is er een!”

Meer informatie:
Op de website van MSV’19, 
www.msv19.nl, staat een invulformulier. 
Zo kan er op diverse manieren worden 
gesteund. Deze formulieren kunnen 
worden ingevuld en ingeleverd in de 
boxen bij MSV’19, vv Montfoort en via de 
mail: voetballendmontfoort@outlook.com. 
Volg team Van der Lit ook op Facebook: 
https://www.facebook.com/teamlitals/

door Sjoukje Dijkstra

door Ellen van Leeuwen

Bedrijven, maar ook particulieren kunnen 
een vast bedrag geven aan de teams. Of 
ze kunnen voor een bepaald bedrag per 
doelpunt sponsoren. “Wanneer iemand 
dan besluit om per doelpunt een 
dubbeltje in te leggen, en er wordt 100 
keer gescoord, dan hebben we 10 euro 
binnen van die persoon voor het goede 
doel”, aldus Voet. Hij hoopt dat veel 
mensen en bedrijven in Montfoort en 
daarbuiten iets over hebben voor het 
goede doel. “Er gaat gespeeld worden in 
de hele regio Utrecht door meer dan 
700 spelers. Als dat geen team spirit is”, 
zegt hij enthousiast. Dat het zo groot zou 
worden, had hij nooit verwacht.

Combineren
Hij vertelt hoe hij bij deze actie kwam: 
“Een moeder van een van mijn 
teamleden lijdt aan ALS. Het leek me 
wel een goed idee om daar iets mee te 
doen. Natuurlijk heb ik het eerst overlegd 
met haar zoon. Hij wist alleen niet 
precies wat hij ermee moest doen en 
heeft het toen thuis verteld. Angelique 
van der Lit, om wie het gaat, vond het 
een heel mooi idee. Zij kwam direct naar 
mij toe en opperde om het dan met het 
meiden team te combineren, waar haar 
dochter in zit. Zo ben ik wat ideeën gaan 

WK-titel Lettie Zwanenburg 
in Noorwegen
'De dubbel is binnen,' appte Lettie Zwanenburg vorige zondagmorgen om half 
twaalf. Kort tevoren had ze in de Fosenhallen in het Noorse Bjugn de wereldtitel 
allround bij de masters 60-64 jaar behaald en de blijdschap was uiteraard groot. 
Dit niet alleen bij Lettie, maar ook bij haar kinderen en kleinkinderen die de 
beslissende rit op de 3000 meter via de livestream volgden.

Lettie schaatste op de afsluitende afstand 
tegen haar concurrent Noor van der Ster 
en kwam met kleine voorsprong over de 
fi nishlijn: 5.14.35 en 5.15.07. Daarmee 
herhaalde ze wat ze eerder ook op vrijdag 
en zaterdag al had gedaan. Ze won toen 
de 500, 1500 en 1000 meter, maar het 
verschil met Van der Ster was steeds 
minimaal.
Vooral vrijdag was het druk op de 
tribunes in de Fosenhallen, want de 
lokale schooljeugd was ingevlogen om, 
met zelfgemaakte vlaggetjes, de Noorse 
en internationale masters aan te 
moedigen. De kinderen vroegen 
zelfs handtekeningen aan al die 
schaatsvedetten.
De internationale tegenstand in 
Noorwegen viel overigens tegen, want 
alleen de Japanse Kazuko Kakahashi 

kwam van 'buiten Nederland'. 
De Japanse eindigde op grote afstand 
van Lettie als vierde in het klassement. 
Lettie: "Dames in het buitenland hebben 
niet zoveel mogelijkheden om te trainen, 
zoals wij in Nederland."
Lettie was evenals haar coach 
Wim Zwanenburg heel tevreden over het 
verloop van het toernooi: “Tien jaar 
geleden waren we hier ook en ik reed 
bijna dezelfde tijden als toen, alleen op 
de 1.500 meter was ik drie seconden 
langzamer.” En met terechte trots voegde 
ze daaraan toe: “Dus in tien jaar weinig 
ingeleverd hè!”
Het winterde overigens nog volop in 
Bjugn, dat ten westen van Trondheim ligt. 

vervolg op pagina 6
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
April

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

* Toeristisch Informatie Punt TIP, Leeuweringerstraat 10.
 Reserveren via 0348-561628 of per e-mail: tip@oudewater.net
 Informatie over actuele vertrektijden vindt u op www.geelbuik.nl

WOENSDAG

10 Groot Oudewaters Dictee. Voor de vijfde maal wordt 
het Groot Oudewaters Dictee georganiseerd door de 
Rotaryclub Oudewater in de Mariaschool, 
Nieuwstraat 9-11. Aanvang: inloop vanaf 19.30 uur, 
start dictee om 20.00 uur. De gehele opbrengst komt 
ten goede aan het taalcafé ‘Samentaal’. OUDEWATER

DONDERDAG

11 t/m zondag 14 - Grachtenvaert.
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

VRIJDAG

12 en 13 - Rommel- en Boekenmarkt stichting 
Reddingsplan Franciscuskerk. Vrijdag van 10.00 tot 
15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur op het 
erf van de Anna’s Hoeve, Hoenkoopse Buurtweg 43. 
Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto en 
fiets. Info: www.reddingsplanfranciscuskerk.nl OUDEWATER

ZATERDAG

13 Lentemarkt Montfoort.
In het centrum. MONTFOORT

 -  Passieconcert. Vanaf 20.00 uur in de RK Kerk. 
Koor en solisten brengen een afwisselend 
programma, aangevuld door een muzikaal 
intermezzo door piano en dwarsfluit. Bekende en 
minder bekende werken worden ten gehore gebracht 
van o.a. Jenkins, Mozart, Schubert, Elgar, Fauré, 
Webber, Johnson, Chilcott, Franck en Mendelssohn. 
Kaarten: www.cultureelmontfoort.nl en indien 
voorradig voor aanvang van het concert. MONTFOORT

 -  Oldenhermanns: Unsexed. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Oldenhermanns gaat in Unsexed op zoek naar de 
nooduitgang van de dagelijkse sleur. Lize van Olden 
en Anna Hermanns wensen zich een ander leven en 
sleuren je mee in de seks, drugs en rock-’n-roll van de 
indoorspeeltuin. In een onnavolgbare reeks van 
scherpe, geestige, harde en ontroerende scènes laten 
ze de dillema’s van de millennial zien. HAASTRECHT

ZONDAG

14 The Red Strats. Vanaf 15.00 uur in Theater 
Concordia*. The Red Strats (Cliff en The 
Shadowstributeband) bestaan uit TOP-muzikanten! 
Een formatie met een ‘Cliff Richard’-geluid die de 
muziek uit de sixties laat herleven. HAASTRECHT

MAANDAG

15 Lezingavond GVO. De heer Theo Aartsen houdt een 
lezing over ‘Duizend jaar strijd tegen het water’ vanaf 
20.00 uur in het Zalencentrum, Westsingel. Toegang: 
leden gratis, niet-leden € 2,50 p.p. OUDEWATER

WOENSDAG

17 Aanschuifdiner in De Grote Haven. 
Zaal open om 17.00 uur en het diner start om 
17.30 uur. Opgeven voor maandag 15 april bij 
Han van Diemen, tel. 0182-501173 / 06-28928818; 
hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

 -  Lezing over Australië bij Vrouwen van Nu. 
Tony Blonk neemt de dames mee op haar 
afwisselende reizen door Australië. Een interessante 
lezing voorzien van mooi beeldmateriaal en verhalen 
over bijzondere gebeurtenissen.
Vanaf 20.00 uur in Zalencentrum, Westsingel 2. 
Gratis voor leden en belangstellenden. OUDEWATER

 -  Heel Linschoten bakt met LINN ontmoet. 
Met leuke workshops vanaf 20.00 tot 22.30 uur in de 
Brede Vaart. Als je niet zo van bakken houdt ben je 
van harte welkom om de taarten te proeven en 
Linschotense vrouwen te ontmoeten. 
Geef jezelf en je vriendin op via 
linnontmoet@gmail.com of via www.linnontmoet.nl LINSCHOTEN

DONDERDAG

18 t/m maandag 21 - Grachtenvaert. 
Tickets en inlichtingen bij het TIP-kantoor*. OUDEWATER

 -  Open eettafel Vlist. Vanaf 18.00 uur gezellig 
aanschuiven in de Vlisterstee. Je hoeft niet zelf te 
koken en je kan zo wel andere mensen ontmoeten. 
Je kan je hiervoor opgeven tot woensdag 12.00 uur bij 
De Vlisterstee via Rober, 0182-501918 of 06-51872773. VLIST

VRIJDAG

19 Rikken in verenigingsgebouw ‘De Grote Haven’. 
Aanvang 20.00 uur. HAASTRECHT

ZATERDAG - PAASWEEKEND

20 Rondleiding parkbos Landgoed Linschoten.
Start om 10.30 uur op de parkeerplaats aan de 
Provincialeweg (hoek Noord-Linschoterdijk - 
Reinaldaweg); duur 2 uur. In de pauze krijgt u in het 
koetshuis koffie of thee aangeboden. Kinderen vanaf 
12 jaar mogen mee, maar honden niet. 
Vooraf aanmelden bij Yvonne Postma, 0348-432823 / 
yvonnepostma45@gmail.com LINSCHOTEN

 -  en maandag 22 - Stadsmuseum open met o.a. 
de tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’. 
Van 14.00 tot 17.00 uur in het Stadhuis, Visbrug 1. 
Gratis toegang. OUDEWATER

 -  Fleedwood Mac tribute: Mirage. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
De band Mirage bestaat uit vijf uitmuntende 
muzikanten, die uit liefde voor Fleetwood Mac de 
gouden hits van weleer nieuw leven inblazen.
Naast het latere werk zal natuurlijk ook de 
oude Fleetwood Mac zo nu en dan voorbijkomen 
met prachtnummers als ‘Oh Well’, 
‘Need Your Love So Bad’ en ‘Albatros’.

HAASTRECHT

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo  7: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo  7: 09.30 uur Ds. P. Vermaat
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo  7: 10.00 uur Thomas Oskam

HERVORMDE GEMEENTE
Zo  7: 09.00 uur Dr. C.A. v.d. Sluijs
 16.00 uur Ds. A. Simons

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  7: 10.00 uur Ds. B. Borger
 16.30 uur Ds. E. Versloot

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo  7: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo  7: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  7: 09.30 uur Ds. P. Vliegenthart

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr  5: 19.00 uur Wulverhorst
Zo  7: 10.00 uur Eucharistieviering
 12.00 uur Doopviering

BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo  7: 10.00 uur Ton Stier
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo  7: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo  7: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. M. Kreuk

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op woensdag 27 maart 2019
SAM Arris
zoon van Arris en 
Nicole van Kooten
Freule van Wassenaarstraat 22
3467 PV Hekendorp

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

KERKBERICHTEN
Kerken als vitale 
geloofsgemeenschappen
Donderdag 4 april is er weer een 
‘Ronde Tafelgesprek’ in ‘t Kruispunt. 
De avond begint om 20.00 uur, na 
afl oop is er een hapje en een drankje. 
De toegang is gratis.
Inwoners van Linschoten, leden en 
besturen van de plaatselijke geloofs-
gemeenschappen zullen samen spreken 
over de vraag: ‘Wat kunnen de kerken 
van Linschoten voor elkaar en voor de 
gemeente betekenen?’
Gast is pastor Bernard Höfte, 
voormalig pastor van de Katholieke 
Geloofsgemeenschap Montfoort/
Linschoten. Hij zal ons vertellen over 
enkele vitaliseringsprojecten binnen de 
rooms-katholieke kerk. Wat maakt een 
geloofsgemeenschap tot een vitale 
geloofsgemeenschap? En wat kunnen 
geloofsgemeenschappen van diverse 
pluimage daarin voor elkaar betekenen?
Bernard Höfte heeft een rijke ervaring 
als pastor en als docent. Hij is ook 
betrokken bij het oecumenisch 
werkverband kerkelijk opbouwwerk dat 
nauw samenwerkt met de Dienst 
Ondersteuning Gemeenten van de PKN.

Kerkenveiling in ‘t Kruispunt
Op zaterdag 6 april wordt voor de 
zesde keer in Linschoten een 
Kerkenveiling georganiseerd vanaf 
20.00 uur in ‘t Kruispunt.
Bewoners van ‘t Kruispunt en bedrijven 
bieden de inwoners van Linschoten 
producten en diensten aan, die verkocht 
worden onder leiding van de 
veilingmeester Teun Hoogendoorn. 
De veilinggids bevat meer dan 100 
kavels, variërend van taarten en etentjes 
tot een cursus schilderen, een boottochtje 
of een stadswandeling. De veiling vindt 
plaats onder het toeziend oog van notaris 
Mr. Udo Louwerens. 
U kunt de veilingstukken al bekijken 
vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.
De opbrengst van de kerkenveiling is 
voor het opknappen van ‘t Kruispunt, 
10% gaat naar het Hospice 
De Mantelmeeuw in Woerden.

Kerkdienst voor en door mensen 
met een verstandelijke beperking
Wie houdt van een laagdrempelige 
kerkdienst voelt zich vast thuis in deze 
bijzondere dienst op zondag 7 april 
om 16.00 in kerkgebouw ‘De Rank’ 
Verlengde Hoogstraat 26, Montfoort. 
Deze kerkdienst wordt voor en door 
mensen met een verstandelijke 
beperking georganiseerd; 
iedereen is uiteraard welkom.
Het thema van de dienst: ‘Vrienden voor 
het leven’. Het Bijbelverhaal gaat over 
vier vrienden die een verlamde vriend via 
een opening in het dak aan de voeten 
van Jezus brengen. Voorganger in de 
dienst: Ds. Erick Versloot. De band 
‘Witness’ uit Benschop, zorgt voor de 
muzikale begeleiding van het samen 
zingen. Collectedoel: vanuit Kerken in 
Actie voor de noodhulp in Mozambique

Jeugddienst ‘jump’ in Waarder
Zondagavond 7 april is er een 
speciale jeugddienst om 18.30 uur 
in de PKN Gereformeerde Kerk, 
Dorp 24 in Waarder. 
Ervaren jongerenwerker Corjan 
Matsinger zal deze dienst voorgaan. 
Het thema van deze dienst is ‘jump’.
Geloven is als trampoline springen en 
met zijn tweeën jumpen is veel leuker 
dan alleen. Wie heeft er wel eens een 
geestelijke salto gemaakt door de 
ontmoeting met anderen?
De dienst zal begeleid worden door de 
huisband ‘Route 77’.

Massale koor en 
samenzangavond
Op DV zaterdagavond 6 april is er 
vanaf 19.30 uur een massale koor en 
samenzangavond in de Grote- of 
Sint-Janskerk te Montfoort met 
medewerking van mannenkoor 
Rehoboth uit Geldermalsen o.l.v. 
Marcel van de Ketterij. 
Koorbegeleiding: Arie Kortlever; solist: 
bariton Wim Timmerarends en er is 
samenzang met de Bovenstemgroep 
Montfoort met Kees van den End op 
orgel. Het appèlwoord wordt gedaan 
door ds. A. Simons. De toegang is 
gratis. Wel is er een collecte ten bate 
van het G.Z.B.-project ‘Hoop voor 
vluchtelingen’.

GRATIS BLOEDDRUKMETINGEN
Op woensdag 3 april kunt u tussen 
10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij 
de Vierstroom Thuiszorgwinkel in 
Gouda voor een gratis bloeddruk-
meting. Een afspraak maken is niet 
nodig. De bloeddruk wordt gemeten 
met een automatische bloeddruk-
meter. De medewerkers kunnen 
geen medisch advies aan de meting 
verbinden. Bij afwijkende waarden 
kan contact opgenomen worden 
met een huisarts. 
De Thuiszorgwinkel van Vierstroom 
is gevestigd aan de Bodegraafse-
straatweg 3, 2805 GK te Gouda.

OPEN OCHTEND 
HOSPICE WOERDEN
Op zaterdag 6 april 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

VriendenLoterij
De achterban steunt haar vereniging 
door specifi ek voor deze club mee te 
spelen met de VriendenLoterij.
De helft van ieder lot waarmee zij 
meespelen, gaat direct naar de clubkas. 
Opbrengsten worden zoal besteed aan 
een nieuw trainingsveld, een 
opknapbeurt van een clubhuis en hulp 
aan jong en oud in de regio.

Extra geld voor clubkas
In Oudewater haalde de Scouting 
Jorisgroep Oudewater hiermee maar 
liefst 7.574 euro op.
In Haastrecht haalde de VV Haastrecht 
het hoogste bedrag op: 5.245 euro.
En in Montfoort haalde MSV ‘19 
een bedrag van 1.742 euro op.
De VriendenLoterij is hierdoor een 
structurele fi nancier voor veel 
organisaties.
Clubs en verenigingen die nog niet 
aangesloten zijn, kunnen zich aanmelden 
via: www.vriendenloterij.nl/clubs

DIGITAAL INLOOPUUR IN VLIST
Voor uw vragen over mobiele 
telefoon, tablet of laptop kunt u 
op donderdagochtend 4 april bij 
onze vrijwilliger aankloppen van 
10.00 tot 11.30 uur in Ons Honk, 
Julianaplein te Vlist. 
Hieraan zitten geen kosten vast en 
een afspraak is vooraf niet nodig!
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Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Mark Luuring 
Schilders

PAPEKOP - OUDEWATER
T 0348-564143  M 06-22971402

Dit voorjaar het buitenschilderwerk 
van uw woning regelen?

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

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

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

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

Snel en eenvoudig een offerte via
WWW.LUURINGSCHILDERS.NL

Administratiekantoor gericht op het MKB, 
de ZZP’er en de startende ondernemer.

Ook voor particulieren de jaarlijkse aangifte 
inkomstenbelasting en aanvraag toeslagen.

voor een heldere
financiële aanpak

Nel van Leeuwen- de Vries
06-41289397
administratie@nelsoffice.nl

Waardsedijk 77 
3425 TC Snelrewaard
www.nelsoffice.nl

ELKE MAAND EEN HEERLIJKE WIJN VOOR EEN MEENEEMPRIJSJE!

ALLEEN IN 
APRIL. OP=OP

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

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL

*VAN 11,95

VOOR

CHATEAU MALBEC 
BORDEAUX 2016
Vergis u niet in de naam! Dit is 
een soepele Bordeaux, 
van voornamelijk Merlot,
Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc 
en ...
5% Malbec.

888,25

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

PALLETWIJN
VAN DE MAAND

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

Save The Date

Familiemusical

  Minoes
Za 25 mei - 14.00 u & 20.00 u

Zo 26 mei - 14.00 u 

Door de musicalleerlingen  
van Muziekhuis Oudewater

 

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl

Vier het 10-jarig bestaan van 
't Kaasmeisje met ons mee!
Bij aankoop van een 
jubileumplank met 

heerlijke kazen 
maakt u kans op een 

half jaar gratis kaas!
www.hetkaasmeisje.nl

Leeuweringerstraat 28, Oudewater
Blokland 95, Montfoort

Barmedewerk(st)er gezocht!
Oproepkracht

Wij zijn op zoek naar een oproepkracht, 
in het bezit van ‘Sociale Hygiëne’,  
die ons geregeld in de weekenden, 

met feestjes en partijen, en soms op een 
doordeweekse avond wil komen helpen.

Bij interesse neem telefonisch contact op met 
Tineke Scheel 06-30612690

Cafe Tante Pietje 
Rodezand 48, 3421 BB Oudewater

Wijdstraat 9, Oudewater
Om een afspraak te 

maken bel 0348-448277
of boek via de website: 

www.lesalonoudewater.nl

Bestaat deze maand 1 jaar!
Elke tiende betalende klant 

mag een lootje trekken en wint een leuke prijs!

Vanaf woensdag 3 april 
is onze woonschuur weer open!

Havenstraat 3 
3421 Bs Oudewater 0348 - 564370

Kom gezellig langs om 
voorjaarsinspiratie op te doen en 
onze nieuwe collectie te bekijken!

Bij iedere aankoop vanaf 10 euro 
krijgt u een leuke voorjaarsattentie gratis.

Geldig t/m woensdag 10 april en op = op!

Wij zijn verhuisd!
U bent van harte welkom op:

Heeswijk 141a
3417 GP Montfoort

Openingstijden Showroom
Maandag 09:30-17:00
Dinsdag 09:30-17:00
Woensdag 09:30-17:00
Donderdag 09:30-17:00
Vrijdag 09:30-17:00
Zaterdag gesloten
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Was gisteren. Hebt u er nog iets van gemerkt? In de maalstroom van 
dagelijks nieuws en nepnieuws word je zó vaak overrompeld door de 
meest heftige en onwaarschijnlijke nieuwsberichten dat een leuke 
één aprilgrap nauwelijks meer opvalt, en er haast niet van te 
onderscheiden is. Daar komt bij, dat we in een tamelijk humorloze 
wereld leven - een kwinkslag, een relativerend woord of gebaar, het 
kan er nauwelijks vanaf, bij de gezichten die ons dagelijkse 
medianieuws vullen. Eén van die bloedserieuze Engelse 
parlementsleden al eens zien lachen? Iets vriendelijks horen zeggen? 
Elke stemmingsronde in het lagerhuis heeft de onwaarschijnlijkheid 
van een wrange één aprilgrap. Trump? Hoeven we het niet over te 
hebben. En dan het nieuws zelf: vaak ronduit verbijsterend. 
Een Amerikaanse vliegtuigbouwer die bovenop de miljoenenprijs voor 
een toestel de koper het pakket veiligheidssoftware als een (dure) 
optie aanbiedt. Twee maatschappijen menen dat pakket niet nodig te 
hebben, en zien hun nieuwe, pakketloze toestel neerstorten.
De één aprilgrap is geen nepnieuws maar fopnieuws: het moet wel 
een grap blijven, zonder doden of slachtoffers die er een levenslang 
psychisch trauma aan over houden.
Eén van de meest geslaagde één aprilgrappen in Oudewater van de 
laatste jaren was het scheepje dat onder de Cosijnbrug gezonken was, 
en dat onmiddellijk de alarmbellen bij de autoriteiten deed rinkelen. 
De brandweer rukte uit, ontdekte dat ze erin gestonken waren, hun 
waardigheid was gekrenkt en ze stuurden een onkostennota naar de 
bedenker van de grap.
Dit jaar lanceerde de gemeente Oudewater een kruidentuin voor 
openbaar gebruik die een plaats moet krijgen in de tuin van de 
RK pastorie. Leuk hoor, maar dat was toevallig al wel een oud 
draaiboek, alleen was toen het kruidenvrouwtje uit Zalk nog niet in 
beeld. Vermakelijk, dat wel.
Otto Beaujon

ColumnEén april ...

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
door Aad Kuiper

door Otto Beaujon

Discus Fauna Plaza
Wilgenweg 19 3421 TV Oudewater 
info@faunaplaza.nl www.faunaplaza.nl

Het zonnetje lacht, de lucht is blauw, 
vlooien en teken: kom maar gauw!
Een uitdrukking die u waarschijnlijk nog nooit gehoord heeft maar stiekem 
toch een klein beetje van toepassing is in het voorjaar. Niet alleen omdat 
vlooien en teken in deze tijd van het jaar actiever zijn, maar ook omdat 
meer mensen met hun dieren het bos opzoeken.

Dierenpraat met…
Jacco

Deze Dierenpraat-column is een 
maandelijkse rubriek waarbij wij 

als Discus Fauna Plaza tips en 
advies geven over actuele zaken 

omtrent het huisdier.

Vaak krijgen wij de vraag wat het beste 
werkt tegen vlooien en teken.  
Simpel: Voorkomen! Voorkomen is 
altijd de beste oplossing. Met deze 
reden zijn er schema’s gemaakt die ons 
vertellen wanneer we moeten 
ontwormen en ontvlooien: Ontwormen 
moet eens in de 3 maanden gebeuren, 
en ontvlooien een maal per maand.  
Ontvlooien en ontwormen staan met 
elkaar in verband. Maar wat heeft het 
ontwormen van uw huisdier dan met 

ontvlooien te maken? Een vlo kan als 
gastheer voor een lintworm fungeren.
Met dit in ons achterhoofd geven wij 
ook altijd het advies dat wanneer u in 
een maand zowel moet ontvlooien als 
ontwormen het ontwormingsmiddel 
pas een week na het ontvlooien toe te 
dienen zodat alle vlooien, die mogelijk 
lintwormen bij zich dragen, geëlimineerd 
zijn voordat het ontwormingsmiddel 
toegediend wordt.
Teken kunnen alleen handmatig worden 
verwijderd. Deze wilt u zo snel mogelijk 
verwijderen, kijk uw dier dus altijd na 
het uitlaten even na. Teken kunnen 
namelijk ziektes overbrengen, met name 
de ziekte van Lyme. 
Voor het verwijderen bestaan handige 

Fauna Column #4

tekentangen. Ook bevatten de meeste 
vlooienbestrijdingsmiddelen een middel 
dat teken weert.
Bij meer vragen over vlooien- en teken-
bestrijdingsmiddelen kunt u altijd 
langskomen bij Discus Fauna Plaza  
voor persoonlijk advies.

Spectaculaire start 
restauratie Franciscuskerk
Eindelijk is het zover: komende maandag 8 april wordt het offi ciële startsein 
gegeven voor de volgende grote fase van de restauratie van de Sint 
Franciscuskerk in Oudewater. En iedereen is welkom om daar bij te zijn.

De kerk is vanaf 15.00 uur open om u 
en alle direct en indirect betrokkenen te 
ontvangen. Om 15.30 uur begint 
vervolgens het offi ciële gedeelte, waarbij 
provinciaal gedeputeerde mevrouw 
Mariëtte Pennarts-Pouw en pastoor 
Huub Spaan een kort woordje zullen 
doen. Dat mevrouw Pennarts speciaal 
naar Oudewater afreist om hierbij te zijn 
vervult de kerk niet alleen met de nodige 
trots, het benadrukt ook het belang van 
de restauratie. Als gedeputeerde van de 
provincie Utrecht, met onder meer 
(cultureel) erfgoed in haar portefeuille, 
wist zij de Sint Franciscuskerk op de lijst 
met zogeheten erfgoedparels te krijgen. 
Hierdoor kan ongeveer de helft van alle 

restauratiekosten in de vorm van 
subsidie worden gedekt. De andere helft 
komt dan vanuit de eigen gelederen in 
en om Oudewater, door de gulle giften 
van heel veel betrokkenen via de 
stichting Reddingsplan Franciscuskerk.
Ook de aanwezigheid van onder meer
de vicaris van het Bisdom, 
Mgr. Drs. T. Visser, het voltallige college 
van burgemeester en wethouders van 
Oudewater en alle bij de restauratie 
betrokken aannemers en vrijwilligers 
onderstreept het belang van deze fase 
van de restauratie, waarbij het 
zogenoemde Dwarsschip (Transept) van 
binnen en van buiten zal worden 
aangepakt. Dat gedeelte van de kerk is 
van binnen inmiddels volledig voorzien 
van steigers. In samenwerking met 
hoofdaannemer Burgy heeft de restaura-
tiecommissie een prachtig plan bedacht 
dat ervoor gaat zorgen dat de kerk 
tijdens missen en vieringen nauwelijks 
hinder ondervindt van de 
werkzaamheden en de steigers. Direct na 
de twee speeches zal deze oplossing op 
spectaculaire wijze uit de doeken 
worden gedaan. Aansluitend wordt met 
alle aanwezigen, dus wellicht ook met u, 
het glas geheven op een behouden vaart 
voor het Dwarsschip van de kerk.

Burgemeester Verhoeve en brigade-
generaal Damen wisselden van baan

Het Oudewaters dialect

Burgemeester Pieter Verhoeve en brigade-generaal Hans Damen wisselden een 
dag van baan in het kader van een uitwisselingsprogramma. Een collega militair 
van Damen, luitenant- generaal Martin Wijnen, was een der eersten die dit mocht 
ervaren en zei er het volgende over: "Toen heb ik ervaren welke impuls dat 
betekende voor mijn ontwikkeling op professioneel en persoonlijk vlak.
Ik kwam terug bij Defensie met meer inhoudelijke kennis en ervaring en 
bovendien als een rijker mens." En zodoende wilde hij leidinggevenden 
aanmoedigen medewerkers deel te laten nemen aan het uitwisselingsprogramma.

bedrijfsleven, waar het programma 
oorspronkelijk voor was bedoeld, vond 
hij toch ook nog wel een uitdaging, 
waarbij hij als voorbeeld de directeur van 
DHL noemde. Maar deze keer woonde 

Damen een overleg met het gezamenlijke 
college in Woerden bij en bracht daarna 
een werkbezoek aan de brandweerka-
zerne Oudewater waar een gesprek met 
brandweer en politie plaatsvond. 
Vervolgens stonden een bezoek aan 
kaasboerderij de Ruyge Weyde van de 
familie Van Vliet plus proeverij op het 
programma. De jonge René van Vliet 
leidde de generaal rond en vertelde met 
bijzonder veel kennis van zaken, 
enthousiast, boeiend met af en toe 
ruimte voor wat humor over de productie 
van rauwmelkse biologische kaas 
(20.000 kg per jaar) en wat daar allemaal 
voor komt kijken. Generaal Damen bleek 
duidelijk geïnteresseerd, maar als fan van 
'Boer zoekt vrouw' raakte hij ook 
hierover met René in een geanimeerd 
gesprek. Even later werd het weer 
serieus toen het ging over de melkrobot 
en de mestrobot die in de nieuwe schuur 
actief waren. De boerderij zelf staat er al 
vanaf 1536 en René van Vliet is de vijfde 
generatie van de familie die sinds 1847 
het bedrijf met een aantal andere 
familieleden runt. Brigade-generaal Hans 
Damen bleek een liefhebber van kaas en 
ging, na verschillende soorten geproefd 
te hebben met heel wat (bijzonder 
lekkere) pakketjes kaas op naar de 
volgende afspraken: een diner met 
burgemeester Pieter Verhoeve in 
restaurant Lumière en als afsluiting het 
bijwonen van het Oudewaters presidium 
(alle fractievoorzitters). Hij heeft 
ongetwijfeld een heel andere dag gehad 
dan gebruikelijk, leek er kennelijk van te 
genieten en dat zal vast ook voor 
burgemeester Verhoeve zo zijn geweest.

Voor een bomvolle raadszaal 
hield Ton den Boon, geboren 
Oudewaternaar en directeur van 
de Dikke Van Dale (het Groot 
Woordenboek der Nederlandse taal) 
donderdag 27 maart op verzoek van 
de geschiedkundige vereniging een 
voordracht over het Oudewaters 
dialect.

Vrijwilligers 
Touwmuseum gefêteerd

door Aad KuiperHet Touwmuseum in Oudewater 
draait grotendeels op vrijwilligers. 
Die vrijwilligers worden jaarlijks 
getrakteerd op een uitje om ze te 
bedanken voor hun trouwe inzet.
Uiteraard heeft het uitstapje, net als het 
Touwmuseum zelf, iets te maken met de 
geschiedenis en komen Oudewater en 
touw vaak terug in de verhalen dat ze 
krijgen te horen. Dit jaar mochten zo'n 
twintig vrijwilligers in Utrecht genieten 
van DOMunder: een bijzonder leuke 
tocht onder het plaveisel van het 
Domplein in Utrecht.
Ontdekkingen in de aardlagen onder dat 
plein lieten de bezoekers zien wat zich in 

de afgelopen 2000 jaar had afgespeeld 
op die plek: van castellum, via de bouw 
van de eerste kerk door Willibrordus, en 
de 'stad in de storm', waarbij de Domkerk 
deels instortte, tot aan het heden waar 
een aantal terrassen de Domtoren 
fl ankeren. Aansluitend een voedzame 
lunch en voor de volhouders gaf 
Nettie Stoppelenburg nog een toegift 
door prachtige verhalen over de lantaarn-
consoles langs de gracht.
Kortom: een leuk bedankje zo vlak voor 
het toeristenseizoen weer losbarst.

Als taalwetenschapper was hij zorgvuldig 
te werk gegaan: hij had alle plaatsen in 
Oudewater en omgeving 'doorzocht' op 
eigen woorden en uitdrukkingen. (Voor 
wie het weten wil: het Meertens-instituut 
voor onderzoek van de Nederlandse taal 
en cultuur heeft uitgebreide openbare 
databanken met resultaten van 
onderzoek, op schrift en als geluid). 

Maar Ton den Boon had daar maar vrij 
weinig 'plaatselijke' woorden gevonden, 
terwijl Polsbroek bijvoorbeeld wel een 
paar honderd typische eigen woorden en 
uitdrukkingen te zien gaf.
En natuurlijk is Oudewater al sinds de 
vroegste tijden een handelsplaats 
geweest, waardoor de Oudewaternaars 
altijd relatief veel contact hebben gehad 
met schippers, handelsreizigers en 
mensen uit de omringende plaatsen als 
Polsbroek, Schoonhoven, Woerden, 
Gouda, Montfoort, Haastrecht, Vlist en 

Schoonhoven. Zodoende: meer 
streektaal dan plaatselijke taal.
Het was een feestje te kunnen luisteren 
naar een oude geluidsopname van een 
gesprek in de kroeg (tante Pietje) tussen 
twee echte Oudewaternaars van 
vroeger, over de keuenkoper die een 
'pit met geld' bij zich had, en de typisch 
Oudewaterse verkleinwoorden als 
touwgie, kamgie of pannegie. 
Een grappig reisje naar het verleden.

Pieter Verhoeve wilde graag eens een 
dag bij defensie werken en Hans Damen 
ging er graag in mee: "Als klein jongetje 
riep ik al dat ik later burgemeester wilde 
worden." Maar een ruil naar het 
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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.

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Faalangst of somberheid 
bij uw kind?

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

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

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

www.phhaastrecht.nlwww.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

DANKBETUIGING

Hij is aanwezig in afwezigheid,
een stukje dood, een stukje leven.

Maar zo met ons bestaan verweven,
dat wordt NOOIT verleden tijd.

Gerard Hoogenboom
Het aantal geschreven en gesproken woorden

en het warme medeleven heeft ons goed gedaan.
Daarvoor willen wij u bedanken.

Riet
Geertjan en Christine
Petra en Wout

Thijs
Daan

Marjan en Jos
Bram
Lucas

Oudewater, april 2019

Mijn lief, onze Frans, papa en opa

Frans van Hintum
* Utrecht,  † Haastrecht,
 3 augustus 1951 30 maart 2019

Teatske
Jelle

Madieke en Max
Teake en Mariëlle

Bauke
Hidde

Romke en Tanya
Tijmen
Berend

Familie Van Hintum
Familie Vergeer

Woensdag 3 april is er thuis op de Hoogstraat van 
19.00 tot 21.00 uur gelegenheid tot condoleren.
Vrijdag 5 april is er tevens gelegenheid tot condoleren 
van 11.00 tot 11.30 uur in Hotel Over De Brug, 
Veerlaan 1 te Haastrecht.
Aansluitend zal daar de afscheidsbijeenkomst voor 
Frans plaatsvinden.
Na afl oop begeleiden we Frans te voet naar de 
Algemene Begraafplaats, Provincialeweg Oost 82 
te Haastrecht.

Correspondentieadres: Andante Uitvaartbegeleiding, 
t.a.v. Familie Van Hintum,

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.

Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen 
aan de vele jaren die we met elkaar hebben gehad, 
geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve 
zorgzame man, mijn geliefde vader en schoonvader

Cornelis Hendricus Maria 
Hogendoorn

Kees
* 22 mei 1939 † 30 maart 2019

Gerda Hogendoorn - de Ruwe
Jeanette en Richard

Eloy 

Liever geen bezoek aan huis.

Donderdag 4  april is er van 19.00 tot 19.45 uur 
gelegenheid tot condoleren in ’t  Waerdsche Hof, 
Waardsedijk 106 te Oudewater.
De afscheidsbijeenkomst voor Kees wordt gehouden op 
vrijdag 5 april om 19.30 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 Hogendoorn,

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Zijt ons genadig, o HEERE, zijt ons genadig.
Psalm 123:3a

Met droefheid delen wij u mede dat door de Heere, 
na een lange periode van afnemende krachten en 
een korte periode van ziekte, is weggenomen mijn 
geliefde man, onze zorgzame vader, schoonvader 
en opa

Jan Gentenaar
bijna 50 jaar gelukkig getrouwd met 

Teunie Gentenaar - de Heer

Weesperkarspel Gouda
27 juli 1937 29 maart 2019

Dankbaar zijn wij voor de liefdevolle zorg en grote 
betrokkenheid van Buurtzorg Waarder-Driebruggen. 
Ook gaat onze dank uit naar de medewerkers van 
het Groene Hart ziekenhuis voor alle goede zorg.

T. Gentenaar - de Heer
Meta en Branko van der Waal - Gentenaar

Esther
Leendert en Marlies Gentenaar - Graveland

Obed
Jan en Cora Gentenaar - van Duuren

Jan
Jiska

Lydia en Alwin Nortier - Gentenaar
Mart-Jan
Teun in liefdevolle herinnering

Oosteinde 40
3466 LB Waarder

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. donderdag 4 
april van 19.30 uur tot 21.00 uur in het kerkgebouw 
van de Hersteld Hervormde Gemeente van Waarder, 
Esdoornstraat 35 te Driebruggen.

In dit kerkgebouw zal D.V. vrijdag 5 april om  
11.00 uur de rouwdienst gehouden worden.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
algemene begraafplaats aan de Molendijk te Waarder.

Geen bloemen.

Verdrietig en verslagen zijn wij door het 
overlijden van onze vriend en voorzitter van onze 

biljartvereniging

Koen van Rossum

Het is moeilijk de juiste woorden te vinden, 
maar in gedachten zijn we bij Sonja, 

de kinderen en kleinkinderen.

We wensen hen veel sterkte toe 
om dit grote verlies te dragen.

Biljartvereniging Goejanverwelle Hekendorp

Ieder mens komt een keer te overlijden,
ook ik kon dit niet vermijden.

Koen van Rossum
* 8 november 1949 † 29 maart 2019

Ik laat achter mijn lieve en zorgzame vrouw Sonja,
mijn lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen

Arno en Esther
Merel en Jasmijn

Erwin en Meta
Jette, Olaf en Wessel

Carla en René
Anne en Daan

Ik ben thuis alwaar geen bezoek. Condoleren kan 
op donderdag 4 april van 18.30 tot 20.30 uur aan 

de Goejanverwelle 7A, Hekendorp.
Graag parkeren richting de Boezem.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 
5 april om 11.30 uur in de aula van crematorium 

de IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.
Na de plechtigheid is er geen gelegenheid tot 

condoleren.



Skateclinic voor de jeugd bij SVO
Met het zomerseizoen voor  
de deur organiseerde schaats- en 
skeelervereniging Oudewater 
afgelopen zaterdag de eerste van  
een tweetal skateclinics voor de  
jeugd van 5 tot 12 jaar.
Iedereen die het leuk vond om het 
skaten eens te proberen was welkom  
op de combibaan op het Statenland. 
De jeugdtrainers hadden een parcours 
uitgezet waarbij de jeugdige skaters op 
speelse wijze kennis maakten met het 
skaten. Er werd geoefend met vallen en 
weer opstaan, er werden spelletjes als 
kat en muis en krantenmeppertje op de 
skates gedaan en de kinderen oefenden 
al met starten en remmen. Ook werd er 
al geoefend op het rijden door de bocht 
en moesten de kinderen proberen om 
zo diep mogelijk te zitten tijdens het 
skaten. Voor sommigen was het een 
hele kunst om overeind te blijven, maar 
aan het eind van de clinic konden alle 
deelnemers al zelfstandig een of 
meerdere ronden rijden over de bijna 
200 meter lange skatebaan. De meeste 
kinderen waren zo enthousiast dat ze na 
een uur nog helemaal niet wilden 
stoppen. Zij zullen tijdens de volgende 
clinic zeker weer van de partij zijn.

Tweede clinic
Op zaterdag 6 april wordt de tweede 
clinic gehouden. Ook dan is iedereen 
van 5 tot 12 jaar weer van harte 
welkom om te kijken of het skaten iets 

18.15 uur en op dinsdag 16 april van 
17.30 tot 18.30 uur is het ook nog 
mogelijk om een proefles te nemen. 
Opgeven hiervoor kan via hetzelfde 
mailadres.
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 Dinsdag 26 maart 2019

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

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

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

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

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

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

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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
•	 Gecombineerde vergadering Forum Samenleving en Ruimte 

maandag 8 april om 20.00 uur
De vergaderingen vinden plaats in het oude Stadhuis aan de Visbrug 
(ingang Kapellestraat). Meer informatie over vergaderingen en 
agendapunten is te vinden op gemeenteraad.oudewater.nl
Wilt u spreken tijdens een forum? U kunt zich aanmelden bij de griffie: 
griffie@oudewater.nl of 0348 566909

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
Hekendorp
•	 Hekendorpse	Buurt	1B 

het bouwen van een nieuwe 
woning en het veranderen van 
een bestaande inrit

 Ingediend op: 19-03-2019, 
dossiernummer: OLO4162471

•	 Hekendorpse	Buurt	2 
het verbouwen van de woning 
en bijgebouw en plaatsen van 
dakkapel

 Ingediend op: 19-03-2019, 
dossiernummer: OLO4256057

APV / Bijzondere wetten
Oudewater
•	 Deel	Biezenwal 

het organiseren van een 
buurtstraatfeest op 15 juni 2019

 Ingediend op: 14-03-2019, 
dossiernummer: 1921413

•	 Waardsedijk	213 
het organiseren van tentenkamp 
FC Oudewater 
21 tot en met 23 juni 2019

 Ingediend op: 20-03-2019, 
dossiernummer: 1921392

•	 Waardsedijk	213 
het brandveilig gebruik 
van een tent tijdens tentenkamp 
FC Oudewater 
21 tot en met 23 juni 2019

 Ingediend op: 20-03-2019, 
dossiernummer: 1921393

Fijn dat u grondstoffen gescheiden aanbiedt!
U kunt jaarlijks 4x uw grofvuil en 8x uw tuinafval gratis naar 
de milieustraat van het stadserf (Populierenweg 21) brengen 
met uw strippenkaart. De milieustraat is open op vrijdag  
van 13.30 tot 15.30 en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Milieustraat

Dit mag onder andere naar de 
milieustraat:
4 Grof huishoudelijk afval
4 Bouw- en sloopafval
4 Grof tuinafval
4 Asbest
4 Vlakglas
4 Elektrische apparaten

(bruin- en witgoed)

4 Kleine Gevaarlijk Afval.
4 Overige afvalstoffen, zoals 

PMD, (plastic, metalen en drank-
kartons), textiel, kleding en 
schoenen, papier- en karton, 
frituuroliën- en vetten, oude 
metalen, kadavers van kleine 
huisdieren.

Zet uw oud papier tijdig buiten
Op zaterdag 6 april halen de verenigingen en kerken uw 
oud papier en karton op met hulp van de nieuwe inzamelaar 
UMIA (v/d Hadelkamp, Oudewater).

De inzameldagen blijven ongewijzigd (zie uw afvalkalender of de  
AfvalWijzer). Wel kan het gebeuren dat zij iets vroeger of later bij u in 
de straat komen dan u gewend bent. Zet u daarom uw oud papier uiterlijk 
om 08.00 uur aan de weg?

Papekop
•	 Papekopperstraatweg	2 

het produceren van geluids-
overlast tijdens werkzaamheden 
aan het spoor van week 21 
tot en met week 26 in 2019

 Ingediend op: 09-03-2019, 
dossiernummer: 1921411

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
Oudewater
•	 Markt-Oostzijde	2A 

het plaatsen van zonnepanelen 
op een monumentaal pand

 Besluit: verleend op 21-03-2019, 
dossiernummer: OLO4252965

•	 Grommer	11 
het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning

 Besluit: verleend op 21-03-2019, 
dossiernummer: OLO4213005

•	 Damweg	2 
het gedeeltelijke intrekken van 
de omgevingsvergunning voor 
het onderdeel milieu voor wat 
betreft de opslag en aflevering 
van LPG aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer

 Besluit: verleend op 21-03-2019, 
dossiernummer: 1820302

•	 Kapellestraat	39 
het plaatsen van een nieuw 
afdak ten behoeve van een 
fietsenstalling op het binnenplein

 besluit: verleend op 21-03-2019, 
dossiernummer: OLO4195125

•	 Dijkgraaflaan	152 
het plaatsen van een dubbele 
deur berging

 Besluit: Beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4171803

Papekop
•	 Papekopperdijk	2 

het realiseren van een uitweg
 Besluit: verleend op 21-03-2019, 

dossiernummer: OLO4167325
Snelrewaard
•	 Waardsedijk	48 

het renoveren en het plaatsen 
van zonnepanelen op een schuur

 besluit: verleend op 21-03-2019, 
dossiernummer: OLO4006717

APV / Bijzondere wetten
Oudewater
•	 in	en	rond	het	centrum 

het organiseren van Koningsdag 
Oudewater op 27 april 2019

 besluit: verleend op 22-03-2019, 
dossiernummer: 1921012

•	 Markt 
het brandveilig gebruik van een 
tent tijdens de viering van 
Koningsdag Oudewater op 
27 april 2019

 Besluit: verleend op 22-03-2019, 
dossiernummer: 1921013

•	 Diverse	wegen	centrum 
het afsluiten van de weg tijdens 
de viering van Koningsdag 
Oudewater op 27 april 2019

 Besluit: verleend op 22-03-2019, 
dossiernummer: 1921014

lettie: “’s Morgens was het rond het 
vriespunt en in de hal was het ijskoud. 
De warming-up deden we in de 
sportschool naast de baan. Het was daar 
druk en enorm gezellig. na het inwerken 
veel kleding aan en door de sneeuw naar 
de ijshal. Daar zo kort mogelijk inrijden 
en dan de wedstrijd.”
Dat die wedstrijden in de Fosenhallen 
succesvol zijn verlopen mag duidelijk zijn. 

vervolg van de voorpagina

Dat geldt eigenlijk voor het hele schaats-
seizoen, want na haar tweede plaats bij 
het nk allround won ze in maart ook al 
de 11th Masters’ International Sprint 
Games in leeuwarden. Voor lettie zijn al 
die overwinningen uiteraard belangrijk, 
maar ongetwijfeld heeft ze veel meer 
genoten van een jaar blessurevrij en met 
heel veel plezier schaatsen.

voor hem of haar is. aanmelden is niet 
noodzakelijk, maar heeft wel de 
voorkeur. Dit kan via  
jeugdskaten@svooudewater.nl.
Op maandag 15 april van 17.15 tot 
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www.vlistbrocante.com

A n t i e k
Grenen-

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

Industrieel
Verlichting
Kleingoed

en nog veel meer…
Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

vakkundig  en betrouwbaar

Erkend Gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
Telefoon 0348-561361
Fax 0348-563995

Waaloord 22
3448 BD Woerden
Telefoon 0348-418890

Loodgietersbedrijf Oudewater

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

prikbord
uitsluitend voor niet-

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

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

Op woensdag 3 april verkoopt ons meisje 
‘t Kaasmeisje’, 

al weer 10 jaar 
met een stralende lach 

de lekkerste kazen en de mooiste pakketten 
in Oudewater en Montfoort.

Bianca van harte gefeliciteerd, liefs paps en mams!

Bianca al 10 jaar 
‘t Kaasmeisje 

van Oudewater en Montfoort!

Gefeliciteerd!
Dikke kus van ons allemaal!

Koop uw abonnement
Bestel uw zwemabonnement in de voorverkoop met een 
flinke korting eenvoudig online! Selecteer het gewenste 
abonnement, vul uw gegevens in, upload uw foto en betaal
veilig en snel via iDeal. 
Ga hiervoor naar www.sbzo.nl

Tevens kunt u in het zwembad op de voorverkoopdagen 
op 6 en 13 april een foto laten maken en gelijk een 
zwemabonnement kopen.

Opening zwembad zaterdag 20 april om 10.00 uur! 
Aansluitend een dag vol activiteiten.
Volg onze website voor het dagprogramma.

Stichting Beheer Zwembad Oudewater

ons StAtenbAd 
GAAt weer Open

www.SbzO.nl

Koop nu 

uw abonnement 

met korting in de 

voorverkoop. 
 

Advertentie_t.b.v IJsselbode 2019.indd   1 07-03-19   08:43

LOCATIE: WEIDS
HOENKOOPSE BUURTWEG 40, HAASTRECHT

INTERESSE? 
RESERVEER NU JE TAFEL EN STUUR EEN E-MAIL NAAR 

INFO@DONFOODANDEVENTS.NL

DON FOOD & EVENTS ORGANISEERT: GEZOCHT: lieve, ervaren & flexibele oppas aan huis 
in Haastrecht voor onze dochter van 8 en zoon van 6.
Het betreft 2-3 ochtenden & middagen per week (in principe ma, di & vr) 
waarop je onze kinderen in de ochtend naar school brengt en in de 
middag weer van school haalt om ze mee naar ons huis te nemen tot wij 
thuiskomen. Daarnaast is het fijn wanneer je ons met licht huishoudelijk 
werk kunt ondersteunen.
Ben jij die lieve oppas die ons gezin wil komen helpen of wil je meer informatie 
neem dan contact met ons op via oppashaastrecht@hotmail.com

UITNODIGING
woensdag 10 april 2019

Bent u op zoek naar een 'Gezonde School' voor uw kind?
Een school waar naast goed onderwijs, het ontwikkelen van de talenten

van uw kind belangrijk is?
Dan nodigen wij u van harte uit om een kijkje te komen

nemen op de Mariaschool.
Woensdag 10 april openen wij onze deuren van 08.30 tot 

10.00 uur en kunt u de school 'in bedrijf' zien.
Zien wij U ook? Graag tot dan!

Nieuwstraat 9-11 - 3421 BT Oudewater

www.mariaschool-oudewater.nl

De Mariaschool maakt deel uit van Stichting ‘De Groeiling’

Schildersbedrij f 
A. Oosterwijk

voor alle 
voorkomende 
schilders- 
werkzaamheden
zowel binnen 
als buiten!

Bel 06-11437505
of mail naar
aoosterwijk@kpnmail.nl
voor een vrijblijvende 
afspraak of offerte!

Arie Oosterwijk
Goejanverwelle 25
3467 PN Hekendorp

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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door Elly van der Neut

door Siem van der Burg

Uit de advertenties van 
De IJsselbode van dinsdag 

16 april worden 
fragmenten gehaald.

De lezer zoekt verspreid 
door de hele krant

de juiste ondernemer
bij de juiste fragmenten.

Deze antwoorden bevatten
een letter en al die letters 
vormen samen een zin.

Wilt u ook extra attentiewaarde
voor uw advertentie?

Voor maar e 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw 
advertentie in het spel Paaseieren zoeken!

Van dit geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.
Wij hebben onder andere de volgende formaten beschikbaar:

Advertentie = breedte x hoogte  Los tarief  1.000 mm contract*
Paasei =   85 x   50 mm € 80,00 € 64,00
Kuiken = 130 x   75 mm € 167,50 € 131,50
Paashaas = 130 x 115 mm € 251,50 € 196,30

Deze tarieven zijn inclusief de € 10,00 voor een Paasei
waarmee prijzen beschikbaar worden gesteld.

* De millimeters die u plaatst in onze speciale bijlagen,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Wilt u meedoen met het spel Paaseieren zoeken?
Let op! Deelname is beperkt. OP=OP

Reageer dus snel, maar uiterlijk vóór woensdag 
10 april via advertentie@ijsselbode.nl 

of neem telefonisch contact met ons op: 0348-561478

HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

Voorbeeld:
Bij welke ondernemer hoort 
bijvoorbeeld dit fragment?

K COOP Heijmans
B Slagerij Ultee

HAASTRECHT

OUDEWAOUDEWAOUDEW TERATERA

MONTFOORTMONTFOORTMONTFOOR

LOPIKERWLOPIKERWLOPIKER AARDWAARDWKRIMPENERWKRIMPENERWKRIMPENER AARDWAARDW

  ADVERTEERDERS OPGELET

          Nog meer 

attentiewaarde voor uw 

advertentie...

...doe mee met het spel: 

Paaseieren zoeken

Week 14
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 31 maart t/m 
zaterdag 6 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Lekker veel voordeel

75%
KORTING

TOTSpaar voor korting op 
koffers & tassen

www.emte.nl/ellehammer

Bloemkool
per stuk

2.29

10.99

 1.49

99

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

16.99  

Kruimige 
aardappelen
zak 2.5 kilo

3.99
 2.49

Magere varkensrollade
per 500 gram

5.49

PER 500 GRAM

2.99
kilo 5.98

Uit het forum Montfoort

Slagkragt, 
theaterconcerten 6.0

Zoals u weet wordt in 2022 herdacht 
dat de Oude Hollandse Waterlinie dan 
precies 350 jaar geleden in gebruik 
genomen is.
De Groene Hart Kunstprijs 2019 
(www.groenehartkunst.nl) heeft alvast 
een passend verplicht thema:  
'Water, vriend en vijand'.

Ontwerpen 
gevraagd
de stichting die de verdwenen 
waterlinie levend wil houden, 
organiseert in aanloop naar de 
festiviteiten van het jubileumjaar  
een ontwerpwedstrijd, via  
www.groenehartkunst.nl, voor een 
verbeelding van de oude Hollandse 
Waterlinie, die 'een kunstobject met 
een repeterend element in 
beeldentaal moet voorstellen', dat in 
elk van de oorspronkelijke zestien 
steden langs de oude Hollandse 
Waterlinie in de openbare ruimte 
moet terugkeren.
aan deze kunstprijsvraag die open staat 
voor zowel professionals als amateurs 
zijn geldprijzen verbonden van 2.000, 
1.000 en 500 euro en een publieksprijs 
van eveneens 500 euro. 
de voorwaarden en het inschrijvings-
formulier vindt u op de website. u mag 
uw ontwerp tot uiterlijk 18 augustus 
2019 indienen. alle ontwerpen worden 
vanaf 19 oktober t/m eind november 
tentoongesteld in Galerie rijlaarsdam in 
nieuwveen.

Startnotitie
Maandagavond stond de startnotitie voor 
de omgevingsvisie voor de lopikerwaard 
op de agenda. lopik, Montfoort, 
woerden, oudewater en ijsselstein 
buigen zich gezamenlijk over de visie 
welke kant het op moet met het Groene 
Hart. en dat gaat over allerlei 
onderwerpen: recreatie bijvoorbeeld 
(moet er een bungalowpark komen) en 
over energie (in hoeverre moet de 
lopikerwaard gaan voorzien in de 
energiebehoefte van de grote steden). 
natuurlijk gaat het ook over 
woningbouw, over het landschap en de 
landbouw. van de startnotitie werden de 
forumleden niet heel erg blij. er waren 
vragen over de verdeelsleutel van de 
lasten die grote steden over de omgeving 
zullen uitstorten en de kosten die er aan 
verbonden zijn. Het heeft nu al 42.000 
euro gekost en die zijn uit het potje van 
de omgevingswet gehaald. de verdere 
financiële onderbouwing ontbreekt. 
wethouder verhagen zei dat vanuit de 
werkgroep, waarin leden van alle raden 
vertegenwoordigd zijn, bouwstenen 
worden aangedragen waarmee iedere 
gemeente zelf aan de slag moet. 
sommige dingen zullen specifiek 
Montfoorts zijn. nog voor het 
zomerreces zal wethouder rensen gaan 

praten met burgers uit Montfoort over 
hun wensen en eisen.

Cameratoezicht
ook op de agenda stond het cameratoe-
zicht in de gemeente Montfoort. lokaal 
Montfoort had hier in januari vragen over 
gesteld, nadat was gebleken dat 
camerabeelden niet in ijsselstein konden 
worden uitgelezen, terwijl het contract 
over de vier vaste camera's in Montfoort 
met ijsselstein nog tot volgend jaar mei 
loopt. Het contract verbreken was 
vreselijk duur, vertelde burgemeester 
Hartskamp; dus pas volgend jaar wordt 
gekeken of Montfoort nog wel vier vaste 
camera's nodig heeft of dat wij het 
afkunnen met mobiele camera's. er zijn 
namelijk ook allerlei regels verbonden 
aan het gemeentelijk gebruik van vaste 
camera's. die mogen alleen worden 
gebruikt als er verwacht wordt dat er 
misdrijven staan te gebeuren of onveilige 
situaties kunnen ontstaan. dat is anders 
met camera's die door particulieren zijn 
opgehangen. die mogen wel 24/7 
worden gebruikt en de politie mag die 
beelden ook opvragen en gebruiken bij 
opsporing van verdachten, maar dat mag 
dus niet met ambtelijke apparatuur. 
de aanschaf van de vier vaste camera's is 
dus een beetje overkill geweest, maar 

Montfoort zit er nog anderhalf jaar aan 
vast. ook werden er vragen gesteld over 
vuurwerk tijdens de jaarwisseling en waar 
de boa was die nacht. die was ziek, 
deelde de burgemeester mee en 
ijsselstein had, tegen de afspraken in 
geen vervanger gestuurd (de ontvlechting 
ging pas 1 januari in dus op 
oudjaarsavond was de samenwerking er 
nog). vuurwerkvrije zone's wil de 
burgemeester niet instellen; zij was juist 
heel tevreden over het verloop van de 
jaarwisseling en ook over het feit dat er 
veel mensen zelf hebben opgeruimd. 
er bleek maar voor 700 euro schade 
aangericht. Zij wil eventueel wel een 
telefoonnummer in het leven roepen, 
zodat niet alleen lokaal Montfoort de 
lasten van klachten hoeft te dragen.

Vragen
vragen waren aan het begin van de 
vergadering gesteld door Pak over de 
Commanderije en de kloostertuin die 
door de uitbater van een modern jasje is 
voorzien. Hierover komt een informatie-
brief. ook werd gevraagd wanneer de 
stadsmuur wordt afgemaakt en wat er 
wordt gedaan aan het gat dat is ontstaan 
door een instorting. daar staat nu een 
houten schutting en die moet verdwijnen. 
de handhaving is overgedragen aan de 
odru.

Pinokkio, next level:  
een oud verhaal 
in een nieuw jasje
Toneelvereniging jan Claussen speelt 
op vrijdagavond 5 april de familiemu-
sical pinokkio, next level in dorpshuis 
de Vaart.
wie kent niet het bekende verhaal van de 
marionet Pinokkio, die graag een echte 
jongen wil worden. we zijn er allemaal 
mee groot geworden. een verhaal dat 
menig ouder zal hebben aangegrepen 
om zijn kinderen de nodige levenslessen 
bij te brengen. en ook in deze moderne 
versie van het bekende verhaal zijn die 
levenslessen aanwezig. levenslessen, 
zoals: om ergens te komen moet je je 
best doen en: vertrouw niet zomaar 
iedereen. Het is ook een verhaal waarvan 

500 kilometer glasvezel in Montfoort

op dinsdag 26 maart ging, op de 
kruising van de parklaan en de 
bleek, de eerste schop symbolisch de 
grond in voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in Montfoort en 
linschoten. over belangstelling 
vanuit de gemeente, provincie,  
het bedrijfsleven en de eerste 
providers hadden aannemer baM  
en netwerkbouwer e-Fiber niet te 
klagen. de interesse van de bewoners 

gegevens te verwerken. om die reden 
verdient de ‘verglazing’ alle steun.
theo van kortenhof, één van de glasve-
zelambassadeurs die zich heeft ingezet 
om voor alle huishoudens in de 
gemeente gratis aansluiting op een 
glasvezelnetwerk mogelijk te maken, 
beaamt dit. Hij is er erg blij mee.  
“nu al worden veel inwoners van 
Montfoort regelmatig geconfronteerd 
met verstoringen van televisiebeelden en 
met een trager en instabiel internet. 
Het internetgebruik neemt ieder jaar 
met veertig procent toe. de problemen 
worden daardoor alleen maar groter. 
bij het glasvezelnetwerk is de snelheid 
van de communicatie zo hoog dat dit 
soort problemen niet meer aan de orde 
zijn en dat we voorbereid zijn op 
toekomstige mogelijkheden met het 
internet. denk daarbij aan onderwerpen 
als thuiswerken, studie, zorgaanbieders, 
langer thuis kunnen wonen, interactieve 
kerkdiensten, het volgen van lokale 
sportactiviteiten en dergelijke”.
deze maand wordt er gestart met de 
aanleg. om kosteloos te worden 
aangesloten op het netwerk dient een 
glasvezelabonnement te worden 
afgesloten vóór de deadline. tijdens de 
aanlegperiode is dit nog mogelijk. 
na die periode betaal je voor een 
aansluiting minimaal vierhonderdvijftig 
euro. de deadlines zijn te vinden op 
www.iedereenglasvezel.nl. voer uw 
postcode en huisnummer in voor alle 
informatie over Montfoort.

voor de ceremonie was beperkt. 
dat zegt hopelijk niets over de 
interesse in het glasvezelnetwerk zelf.
in zijn speech, voorafgaand aan het 
symbolische eerste graafwerk, meldde 
wethouder ivo ten Hagen van de 
gemeente Montfoort dat hij uitkijkt naar 
het nieuwe glasvezetnet. er is een 
groeiende behoefte aan een snel 
netwerk. Glasvezel is een uitstekend 
medium om grote hoeveelheden 

door Siem van der Burg

v.l.n.r.: Eric Vos (E-Fiber), Ivo ten Hagen (wethouder gemeente Montfoort) en  
Michel de Groot (BAM Infra Telecom)

Het eerste weekend met de '25th 
anniversary edition' theaterconcerten 
6.0 van slagkragt zit er op. de show 
staat weer als een huis. als de 
slagwerkgroep van Muziekvereniging 
st. Carolus op het toneel staat,…….
dan weet je wel hoe laat het is! 
er mag dan gerekend worden op 
meedogenloos slagwerk, virtuoze 
grooves, hilarische acts, strakke 
beats en een meeslepend 
schouwspel.
slagkragt bestaat alweer 25 jaar maar is 
verre van stoffig! Het grootste deel van 
de voorstelling bestond uit nieuwe 
stukken. de meeste geschreven of 
gearrangeerd door oprichter, artistiek 
leider en regisseur erwin outshoorn. 
"veel van de stukken passen we aan aan 
het soort show dat we maken. 
van muziek maken we theater. Met het 
geheel vertellen we een verhaal waar we 
het publiek in meenemen. soms heeft 
het beeld voorrang boven de muziek. 
Met name de overgangen tussen de 
onderdelen van de show moeten 
naadloos in elkaar overgaan.  
dat is soms lastiger dan het lijkt. 
Het moeilijkste aan de voorstelling is 
altijd wat je niet ziet. achter de coulissen 
is het een mierennest met héél veel 
activiteiten. soms een soort logistieke 
nachtmerrie". aan de reacties van het 
publiek viel af te lezen dat de missie 
weer geslaagd was. de show was 
indrukwekkend. niet in de laatste plaats 

door de belichting en techniek die werd 
verzorgd door toss levy.
door de jaren heen hebben de mannen 
en vrouwen van slagkragt een geheel 
eigen trommelstijl ontwikkeld waarbij 
een flinke dosis muzikale humor niet 
ontbreekt. en de nieuwelingen in de 
groep sluiten daar naadloos bij aan. 
de jongste getalenteerde slagwerker is 
nienke sodaar. Zij is de eerste die 
doorstroomt vanuit het Muziekids 
Montfoort project van Carolus. 
de groep bestaat uit een mooie mix 
van jong talent tot zeer ervaren rot in 
het slagwerkvak. allemaal zeer gedreven 
en enthousiast. "onze muziek wordt 
grof gesneden en rauw geserveerd", 
zeggen de slagwerkers. "kijk maar uit, 
want we maken gehakt van je zintuiglijk 
vermogen!"
de voorstellingen van het afgelopen 
weekend waren uitverkocht. 
Het Muziekcentrum was tot de nok 
gevuld. tweehonderdvijftig bezoekers 
waren onder de indruk. als u nog geen 
kaartje heeft en er komend weekend bij 
wil zijn moet u echt heel erg snel zijn. 
voor de laatste twee voorstellingen, op 
vrijdag 5 april en zaterdag 6 april om 
20.15 uur, zijn nog maar enkele kaarten 
beschikbaar. Ze zijn te koop bij 
Mado, waterpoort 2, Montfoort 
en 'the read shop', 
leeuweringerstraat 22, oudewater.

de ouderen onder ons zullen denken: je 
kunt je kinderen nog zoveel levenslessen 
bij willen brengen, maar ze zullen toch 
door het maken van hun eigen fouten 
moeten leren. een voorstelling met zeer 
herkenbaar thema’s dus.
jan Claussen is eind september 
begonnen met de voorbereidingen voor 
deze nieuwe familievoorstelling onder 
leiding van regisseur rob wielenga, die 
nu al voor de derde keer met de groep 
werkt aan een musical voor de hele 
familie. Hij heeft de tekst van ko van de 
bosch geschikt gemaakt voor de groep 
spelers die meedoen aan het stuk en hij 
heeft op bekende nummers van abba 
teksten geschreven bij dit verhaal. samen 
met de werkgroep techniek, onder 
leiding van remco van es, is hard 
gewerkt om deze voorstelling van een 
heel bijzonder technisch tintje te 
voorzien. voor jan Claussen komt hun 
voorstelling daarmee zeker op een “next 
level”. Het is een stuk waarin voor alle 
leeftijden iets te vinden is. voor de 
kinderen zijn er de verschillende kleurrijke 
figuren en de mooie, technische decors. 
de volwassenen zullen genieten van de 
teksten van de bekende auteur en acteur 
ko van de bosch, die ervoor gezorgd 
heeft dat de versie die jan Claussen 
opvoert iets minder braaf is!
de voorstelling vindt plaats in 
dorpshuis de Vaart op vrijdagavond 
5 april. de zaal is open om 19.30. 
de voorstelling start om 20.00. 
Kaarten kunnen aan de zaal gekocht 
worden. let op: er is geen 
mogelijkheid om te pinnen. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te krijgen bij 
boon’s supermarkt in linschoten. 
U kunt ook reserveren via  
marion@janclaussen.nl
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door Siem van der Burg

Goedlachse Bianca 
al 10 jaar ‘t Kaasmeisje
Onwijs trots is Bianca Vlooswijk dat haar winkel ‘t Kaasmeisje al 10 jaar bestaat. 
“Het is hard werken, maar nog steeds ga ik elke dag met veel plezier naar de 
winkel. Dagelijks branden we onze noten vers, maken we diverse cadeaupakketten, 
gaan we op zoek naar leuke streekproducten en natuurlijk de lekkerste kazen.”
Tien jaar geleden opende 
Bianca haar winkel aan de 
Leeuweringerstraat 28 in 
Oudewater.
Ze groeide op in Montfoort, 
waar haar ouders aan 
Blokland 95 hun 
kaasboerderij met winkel 
runden. Zes jaar geleden 
heeft Bianca de winkel van 
haar moeder overgenomen 
en zo werd een tweede 
vestiging een feit. Inmiddels 
runt haar broer Jirco de 
boerderij van hun ouders, 
waar ‘t Kaasmeisje vanaf de 
start haar kazen vandaan 
haalt. Ambachtelijke kazen, 
van jong tot overjarig en 
diverse kruidenkazen, maar 
ook Le Petit Doruvael, een 
inmiddels zeer bekend,
roodbacteriekaasje ontwikkeld door hun ouders. Zus Patricia heeft een zorgboerderij bij haar 
broer Jirco op het erf, deelnemers van haar zorgboerderij ‘Doruvael buitenzorg’ helpen in de 
winkel van ‘t Kaasmeisje met verschillende (inpak)werkzaamheden.
Bianca: “Het geeft me echt een rijk gevoel om het bedrijf voort te kunnen zetten wat onze ouders 
ooit hebben opgebouwd en waar ze zo trots op zijn. Natuurlijk doen we dit ieder op ons eigen 
manier en in ons eigen vakgebied, maar het samenwerken en zakendoen met elkaar gaat zo 
vanzelf. Op vrijdag werk ik in Montfoort en dan is het als vanouds koffie aan de keukentafel!” 
Ouders Ad en Ans Vlooswijk adviseren hun kinderen graag waar nodig, luisteren en komen graag 
op de koffie. Naast familie wordt Bianca ondersteund door een geweldig team van collega’s. 
Schoonzus Marieke staat zelfs ook al tien jaar in de winkel in Oudewater! Buiten de verkoop van 
heerlijke kazen en nootjes geeft het enthousiaste team ook graag advies voor uw kerstpakketten, 
streekpakken en cadeautjes.

Actie voor 10 jarig bestaan
Koop een heerlijk gevulde jubileumplank bij ‘t Kaasmeisje in Oudewater 
of Montfoort en proost met hun mee. Laat uw gegevens achter en 
misschien wordt u wel één van de vier winnaars die een half jaar lang 
wekelijks een pondje kaas van de boerderij of de Noord Hollandse 
variant gratis krijgt. Check de voorwaarden in de winkel.

Leeuweringerstraat 28, Oudewater
Blokland 95, Montfoort
www.hetkaasmeisje.nl

Nieuwe cadeaubon bij
de NOVO ondernemers
in Oudewater
De NOVO, ofwel ondernemersvereniging van Oudewater
zit niet stil. Naast het organiseren van vele activiteiten
als o.a. de VIPavonden en winkeliersacties rondom de
feestdagen introduceren zij nu ook de NOVOcadeaubonnen.
Voorzitter Joost Middelman: “We hebben een frisse cadeaubon met bijpassende envelop laten 
ontwerpen, zodat de cadeaubon een leuk geschenk is om te geven en te krijgen. Een origineel 
cadeau voor verjaardagen, Moederdag of Vaderdag of als paasgeschenk voor de gastvrouw/heer.” 
De bon, verkrijgbaar in verschillende waardes al vanaf 5 euro, is in het leven geroepen voor 
iedereen die een fl exibel cadeau wil geven wat lokaal in Oudewater besteed kan worden. U kunt 
met de bon terecht in de winkels en plaatselijke horecagelegenheden die zijn aangesloten bij de 
NOVO. Deze herkent u aan de NOVO sticker op de deur. Alle aangesloten leden zijn ook online 
te vinden op oudewater.net/novo
Verkooppunten
“Om te zorgen dat de cadeaubon altijd en makkelijk aan te schaffen is, hebben we gezocht naar 
meerdere uitgiftepunten”, aldus Joost. De bon kan de hele week in Oudewater worden 
aangeschaft bij de volgende verkooppunten: COOP Supermarkt Heijmans, TIP en The Read Shop. 
Moet er op het allerlaatste moment nog een origineel cadeau worden geregeld dan kunt u zelfs 
nog in de avonduren of op zondag terecht bij COOP Supermarkt Heijmans.

Nieuwe cadeaubon bij
de NOVO ondernemers

De NOVO, ofwel ondernemersvereniging van Oudewater

feestdagen introduceren zij nu ook de NOVOcadeaubonnen.
Voorzitter Joost Middelman: “We hebben een frisse cadeaubon met bijpassende envelop laten 
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Lentelunch Zonnebloem wederom succes

Kunst in de klas en op naar het museum!

Vergeten zangeressen, niet vergeten

Fotowedstrijd Oude Hollandse Waterlinie
Jaarlijks organiseert de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een fotowedstrijd. U hebt tot 
30 september 2019 de tijd om uw mooiste foto in te zenden.
Het thema is: 'genieten van de vestingsteden', en het is aan de fotograaf om dat in beeld te brengen. 
Dat beeld moet wel gemaakt zijn tegen de herkenbare achtergrond van een stad, een vestingwerk, 
een arsenaal of kazerne die deel heeft uitgemaakt van die waterlinie. Een tweede vereiste is dat er 
mensen op staan.
De elf vestingsteden waren: Woudrichem, Gorinchem, Nieuwpoort, Schoonhoven, Oudewater, Woerden, 
Gouda, Nieuwpoort, Weesp, Naarden en Muiden.
Het reglement voor de fotowedstrijd is te vinden op www.oudehollandsewaterlinie.nl
U kunt er een waardebon van 250, 100 of van 50 euro mee winnen. Veel succes!

In de aanloop naar de herdenking van de 
'Tweede Wereldoorlog' op 4 en 5 mei 2019 
is de Oudheidkamer Montfoort op zoek naar 
verhalen en spullen van onderduikers.
Dat wat ze in huis hebben is inmiddels 
tevoorschijn gehaald. Maar het is nog lang 
niet wat ze voor ogen hebben.
De Oudheidskamer doet een oproep aan alle 
inwoners van Montfoort om te helpen. "Als je 
verhalen kent over onderduikers (zelf of van 
familieleden of van kennissen), die je wilt delen dan 
horen wij dat graag", zegt Kees Bazuine. En ook 
spullen van onderduikers ontvangen wij graag als 
geschenk of in bruikleen.
"Veel verder dan wat publicaties van na de oorlog, 
rantsoenbonnen en een knijpkat komen we op dit 
moment namelijk niet", vult Peter Gruters aan. 
"We willen graag de verhalen, foto's en de spullen 
over onderduikers boven water halen om ook over 
dit thema huidige en toekomstige generaties te 
kunnen informeren. We willen voor mei een 
tentoonstelling samenstellen in de vitrinekasten in 
het Huis van Montfoort. Na de beëindiging van 
deze tentoonstelling archiveren we de spullen en 
verhalen, om zo de kennis over de geschiedenis 
door te kunnen geven aan volgende generaties".
Over de oorlog zelf is er in Montfoort best veel 
bekend en beschikbaar, volgens Bernard Weber. 
Maar specifi ek over onderduikers niet. Vanaf begin 
1941 werden er Joden weggevoerd naar concen-
tratiekampen en vanaf mei 1943 werden alle 
mannen van 18 - 35 jaar opgeroepen voor de 
Arbeitseinsatz. Met name vanaf 1942 gingen 
steeds meer Nederlanders zich bezig houden met 
verzet en sabotage van de Duitse bezetters en met 
het regelen van onderduikmogelijkheden.

In de Montfoortse Bevrijdingskrant 1995, 
uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding, 
is in een artikel van Ada Beerthuizen ingegaan op 
het vele goede (en gevaarlijke) werk dat door de 
gemeenteveldwachter van Willeskop, Marinus 
Antonius ter Laak, voor onderduikers werd verzet. 
In dit artikel staat (terecht) de mens Marinus 
Antonius ter Laak centraal en niet de 
onderduikers. Het is bekend dat er zich in de 
oorlogsjaren in Benschop gemiddeld zo'n 100 
onderduikers per dag schuil hielden. En dat 
gedurende vele maanden achtereen. Met een 
totaal aantal onderduikers van wel zo'n 200 
mensen gedurende de gehele oorlogsperiode.
"Het kan haast niet anders, dan dat er ook in 
Montfoort gedurende de oorlogsjaren heel wat 
mensen ondergedoken hebben gezeten. 
We komen daarom graag in contact met mensen 
die ons kunnen helpen. Misschien zijn er een 
aantal die de oorlog nog bewust hebben 
meegemaakt. Of mensen waaraan foto's, 
documenten, oorlogskranten of verhalen over 
onderduikers in Montfoort zijn doorgegeven. 
Wij maken graag een afspraak voor een interview. 
Bent u in het bezit van voorwerpen, foto's , 
documenten of oorlogskranten over onderduikers 
in Montfoort en wilt u deze enige tijd in bruikleen 
geven van de Oudheidkamer, dan horen wij dat 
graag.
Mail of bel naar: Kees Bazuine, telefoon 
0348 - 472710; email: k.c.bazuine@gmail.com 
of Peter Gruters, telefoon 06 11907746; 
email: pcjgruters@hotmail.com

Oudheidskamer Montfoort
op zoek naar onderduikers-
verhalen en -spullen

Afgelopen zaterdag 23 maart vond de 
jaarlijkse lentelunch plaats bij de Zonnebloem 
afdeling Montfoort/Linschoten.
Vanaf 11.00 uur was de zaal in het Antoniushof 
open en werden de gasten ontvangen onder het 
genot van koffi e/thee en muziek.
De tafels waren al gedekt en de gasten konden 
genieten van diverse lekkernijen, waaronder 
kroketten geleverd door 'in den Houten klomp', 
broodjes en een fruitsalade.
Naast al het lekkers konden de gasten ook 
genieten van het gezellig samenzijn en muziek.
De catering werd verzorgd door een groep van 
achttien vrijwilligers uit Montfoort en Linschoten.
Wij kijken terug op een succesvol evenement 
waar negentig gasten van konden genieten.

De leerlingen van de Howiblo zijn in de afgelopen 
periode druk bezig geweest met het jaarlijkse 
creatieve project in de school. Dit jaar stond het 
thema 'kunst' centraal. De Howiblo doet net iets 
meer op het gebied van Kunst en Cultuur voor de 
kinderen, om het creatieve brein bij de kinderen 
meer dan voldoende aandacht te geven. 
De school maakt daarom ook gebruik van het 
Kunstmenu van Kunst Centraal. De kleuters 
hadden hiervoor vorige week schrijfster Sanne 
te Loo in de groepen.
Voor het schoolproject had elke jaargroep een 
schilder als voorbeeld en werd er naar hartenlust op 
allerlei creatieve manieren aandacht gegeven aan de 
stijl van de schilder. Bijzondere kunstenaars als 
Mondriaan, Kandinsky, Haring, Warhol, Van Gogh, 
Miro, Matisse en Picasso kwamen aan bod. 
De kinderen maakten allemaal ook een eigen 
schilderij.
Thuis konden de kinderen zelf inloggen om hun eigen 
kunstwerk tussen de bekende meesterwerken terug te 
vinden en zo te kunnen tonen aan de rest van de 
familie.
En misschien het allermooiste: alle kinderen gingen in 
deze periode met de bus naar een museum in 
Amsterdam en bezochten daar het Rijksmuseum of 
het Stedelijk museum. 

Daar werden de klassen op eigen niveau ontvangen 
en kregen een rondleiding op maat.
Inmiddels hangen alle 275 schilderwerken van de 
Howiblo kinderen op een heel groot kunstdoek bij de 
entree van de school.

Zaterdagmiddag hebben ruim 170 mensen 
genoten van Charlotte Welling & Trio Dobbs. 
Voor de derde keer in successie was deze 
viermans formatie in Montfoort. Op initiatief 
van Cultureel Montfoort bezorgden zij de leden 
van De Zonnebloem en stichting 'Met je Hart' 
uit Linschoten een onvergetelijke middag.
De enthousiaste groep wist al snel het publiek te 
boeien. Er klonk menig "Oh ja" - "Wat zong ze ook 

alweer". Conny Vink, Karin Kent, Mieke Telkamp; 
ze kwamen allemaal voorbij.
Er werd meegezongen en bij het lied 'Mijn wiegie 
was', veranderde de zaal in een groot koor. 
Een boeiende presentatie over achtergronden en 
anekdotes van de liedjes en artiesten maakte het 
programma compleet. Het slotapplaus werd 
beloond met de onvergetelijke hit van 
Anneke Gronloh: 'Soerabaja'.
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Afvalkalender april 2019
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

wk ma di wo do vr za zo

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21

17 22 23 24 25 26 27 28

18 29 30 1 2 3 4 5

1e Paasdag

2e Paasdag Koningsdag

Wo 3 Open Club Open Avond
 Open Club Montfoort - Bovenkerkweg 80
 20:00 - 21:00
Do 4, Cursussen reanimeren
en Wo 17 voor volwassenen en kinderen
 Dorpshuis de Vaart
 19:00 - 22:00
Wo 10, Open Club
17 en 24 Open Club Montfoort - Bovenkerkweg 80
 20:00 -21:00
Za 13 Lentemarkt 2019
 Winkeliersvereniging - Centrum Montfoort
 10:00 - 16:00
Za 13 Passie Concert
 Cultureel Montfoort - RK. Kerk
 20:00 - 22:00
Ma 15 Aanschuifdiner in Linschoten
 SWOM - Cultuurhuis de Brede Vaart
 18:00 - 21:00
Do 18 Aanschuifdiner in Montfoort
 SWOM - Antoniushof 1
 18:00 - 21:00
Do 18 Informatieavond nationale

diabetes challenge
 Zalencentrum St. Joseph
 19:00 - 20:30
Di 23 Lentespelen Montfoort
 De Buurtsportcoach - Stadspark Montfoort
 09:30 - 12:30
Vr 26 Koningsdag vrijmarkt
 Oranjecomité Montfoort - Hofplein
 16:00 - 21:00
Vr 26 HapSnapmaaltijd
 St. WegWijs Montfoort & Linschoten
 De Rank, Verlengde Hoogstraat 26
 18:30 - 20:30
Vr 26 Koningsnacht met DJ?
 Dorphuis de Vaart - Jacob Barneveldstraat 24
 21:00 - 02:00
Za 27 Oranje Pret op het Plein
 Oranjecomité Montfoort - Hofplein
 10:00 - 17:00
Di 30 Lentespelen Linschoten
 De Buurtsportcoach - Uilenpark Linschoten
 09:30 - 12:30
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 April

Raadsvergadering 
8 april vervalt!
In verband met het geringe aantal agendapunten 
vervalt de raadsvergadering van 8 april a.s.

Meepraten over 
jeugdhulp, Wmo of 
werk en inkomen?
Kom naar de bijeenkomst op 17 april.
Daar wordt ingezoomd op hoe inwoners het beste 
betrokken kunnen worden bij beleid en uitvoering 
in het sociale domein.
Hoe regelen we in de gemeente de jeugdhulp, de Wmo 
en alles rondom werk en inkomen? Daartoe maakt de 
gemeente beleid. Al deze onderwerpen vallen samen in 
het zogenaamde ‘Sociaal Domein’. Gemeente heeft de 
uitvoering van het Sociaal Domein opgedragen aan 
externe partijen, maar blijft zelf verantwoordelijk voor het 
beleid. Dit beleid maken we niet alleen.

Participatieraad
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en 
adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen 
rondom jeugd, Wmo en werk en inkomen. 
Zowel de gemeenteraad als het college hechten veel 
waarde aan deze adviezen. Ze vormen een belangrijk 
onderdeel in het beleid.

Nieuwe vorm van inwoners betrekken
De Participatieraad constateert dat het lastig is om het 
brede palet van het Sociale Domein continue te blijven 
volgen of er uit eigen ervaring over te kunnen adviseren. 
Het blijkt ook nog niet zo makkelijk om een goede brug te 
vormen tussen inwoners en het college. 
De Participatieraad en de gemeente willen daarom graag 
in gesprek met geïnteresseerde inwoners van Montfoort 
en Linschoten over hoe inwoners het beste betrokken 
kunnen worden bij de vormgeving en uitvoering van het 
beleid in het Sociaal Domein.

Bijeenkomst 17 april
Bent u geïnteresseerd en wilt u meepraten over 
jeugdhulp, Wmo, Participatiewet, maar ook andere 
(aanrakende) onderwerpen zoals passend onderwijs of 
de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt?
Praat en denk met ons mee op woensdagavond 17 april 
van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur. De locatie van de avond 
wordt bepaald aan de hand van het aantal aanmeldingen.

Meer info en aanmelden
Meer weten over de avond, over de mogelijkheden mee 
te denken of wilt u zich aanmelden voor deelname?
Neem dan contact op met Judy Alkema, 
voorzitter Participatieraad, via 06-54207207.

Aanbieden van papier
Papier scheiden is in onze gemeente Montfoort goed 
ingeburgerd. In 2018 is bijna een miljoen kilo aan oud 
papier en karton ingezameld. Dat komt neer op een 
scheidingspercentage van bijna 80%!
Veel van dit papier wordt opgehaald door lokale 
organisaties, die hierdoor indirect door inwoners 
gesteund en ondersteund worden. Het aanbieden en 
scheiden van papier kan natuurlijk altijd beter. 
Daarom een paar tips voor een schone omgeving en 
(nog) betere inzameling van oud papier en karton.

Schone straat
Bied het papier aan de straatkant gebundeld aan, 
zodat dit niet op straat belandt.

Minder papier
Reclamefolders en huis-aan-huis bladen zorgen voor 
zeer veel papier afval. U kan gratis een Nee-Ja of 
Nee-Nee sticker voor op de brievenbus ophalen aan de 
balie van het stadhuis.

Kwaliteit
Hou het papier zo veel mogelijk droog. Dit zorgt voor een 
verhoogde mate van recycling.

Brengen
Mocht u te veel papier hebben en de eerste donderdag van 
de maand niet kunnen afwachten, breng het papier dan 
naar één van de verzamellocaties (bij bijvoorbeeld scholen, 
kerken en verenigingen). Ook staat er een papier- en 
kartoncontainer op het terrein van de gemeentewerf.

h

Begin 
met energie!

Jouw Huis Slimmer 

Het onafhankelijke energieplatform van 
jouw gemeente staat voor je klaar!

jouwhuisslimmer.nl
085 48 58 379
info@jouwhuisslimmer.nl

Heb jij vragen over  hoe 
je energie kunt besparen? 

Wegafsluiting 
Blindeweg van 8 april 
t/m 12 april 2019
Van maandag 8 april t/m 12 april vinden er 
grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats 
aan de Blindeweg in Montfoort.
De kwaliteit van de fi etssuggestiestroken van de Blindeweg 
is erg achteruit gegaan. Groot onderhoud is nodig om de 
weg in een goede en veilige conditie te brengen.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand verkeer 
mogelijk op de Blindeweg. Dat geldt voor zowel auto’s als 
fi etsers. Het verkeer wordt met borden omgeleid. 
Ook worden er tijdens de werkzaamheden, tussen 07.00 
en 18.00 uur verkeersregelaars ingezet. 
De weg blijft wel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 
Neem voor meer informatie over deze werkzaamheden 
contact op met de gemeente Montfoort via
info@montfoort.nl of 0348-476400
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
10 april 2019 in het stadhuis 
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 15 april 2019
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 13-03-2019 (Z/19/137541)
 Hoogstraat 31, Montfoort

verbouw winkel en realisatie 
appartementen.

• 17-03-2019 (Z/19/137650)
 Dorpstraat 24, Linschoten

wijzigen van de gevel.
• 19-03-2019 (Z/19/137711)
 Watermuntplein 16, Montfoort 

plaatsen van een dakopbouw.
• 22-03-2019 (Z/19/137802)
 Heeswijk 113, Montfoort

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

Verlengen beslistermijn
• 22-03-2019 (Z/19/123463)
 Julianalaan 2, Montfoort

voor het plaatsen van 
gevelreclame.

• 12-04-2019 (Z/19/122207)
 Hoogstraat 74, Montfoort

het bouwen van een berging.

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
• 25-03-2019 (Z/19/136139)
 Beatrixstraat 30, Montfoort

bouwen erfafscheiding aan de 
achterzijde.

MILIEU 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Montfoort maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
zij een melding op basis van het 

Activiteitenbesluit hebben ontvangen 
van:
• G. Klein Metaal B.V. voor het adres: 

Tasveld 3 a, 3417 XS Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
melden van een reeds bestaand 
bedrijf voor het vervaardigen van 
RVS machines en tanks.

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

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

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

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

Evenementenvergunning
• KPJ Kidsspektakel / Tentfeest

op 13 april 2019, perceel bij 
IJsselveld 5 en 5a te Montfoort,
verzonden 26 maart 2017

Ontheffi ng art. 35 Drank- en 
horecawet:
• Kidsspektakel/Tentfeest

op 13 april 2019,
verzonden 20 maart 2019.

Verkeersbesluit aanwijzen 
gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken:
• Hannie Schaftstraat 30, Montfoort 

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

• Hoogstraat 41 / Korte Kerkstraat, 
Montfoort
door het plaatsen van bord E6 
(incl. onderbord met kenteken) 
van Bijlage 1 van het RVV 1990.

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

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

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

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

STORING
CityTec
T 088-8959300

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie
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Openbare bekendmakingen

Wethouder Jocko Rensen en directeur van SWOM Marie-José Hermans tijdens de Aftrap Preventief Huisbezoek met de vrijwilligers.

door Sjoukje Dijkstra

"Het gaat juist om een groep die 
anders niet in beeld is", zei wethouder 
Jocko Rensen vorige week bij de 
aftrap Preventief Huisbezoek van 
SWOM en gemeente Montfoort. 
Bij dit project gaan negen vrijwilligers 
op bezoek bij inwoners van 75 jaar en 
ouder om te polsen waar hulp nodig is.
Aan de oudste groep - de 85+'ers - is als 
eerste een brief gestuurd. Hiervoor 
ontvingen al 200 85+'ers in de afgelopen 

aangeven daar behoefte aan te hebben, 
komt een vrijwilliger bij ze langs om met 
ze in gesprek te gaan. Tijdens zo'n 
gesprek stellen ze vragen op het gebied 
van bewegen, wonen en veiligheid, 
lichamelijke gezondheid en zelfred-
zaamheid. Ook vervoer, mantelzorg, 
dementie, maatschappelijk werk, sociale 
contacten, tijdsbesteding en digitale 
vaardigheden komen aan de orde. 
Bijzonder aan het project van SWOM en 
de gemeente Montfoort is dat meerdere 
partijen de handen ineen hebben 
geslagen om dit project succesvol te 
maken. Zo zijn de buurtsportcoach, 
ADFYS, huisartsen van Montfoort en 
Linschoten, de Zonnebloem en 
Knooppunt betrokken."

Soortgelijk project
Het is niet de eerste keer dat er een 
dergelijk project van de grond komt. 
Vrijwilliger Els Wentzel van de 
Participatieraad Montfoort, was zo'n zes 
jaar geleden verbonden aan een 
soortgelijk project. Ook nu is ze weer 
nauw betrokken. Zij vertelt: "Dat was 
toen al heel succesvol. Het was hetzelfde 
concept, maar dit is beter opgezet en 
begeleid. De eerste keer was meer even 
uitproberen en dat deden we toen ook 
met Oudewater samen." Persoonlijk zal 
ze nu ook weer als vrijwilliger bij de 
mensen langs gaan. "Het is zo goed om 
mensen die thuis zitten op deze manier 
te bereiken. Als ze met vragen zitten kun 
je ze in de juiste richting sturen. Daarbij 
signaleer je ook dingen die niet goed zijn 
en dat kun je doorgeven aan de 
coördinatoren."
Dat het zes jaar geleden al zo succesvol 
was, merkt ze vandaag de dag nog 
steeds. "Mensen die ik toen bezocht, 
houden me soms nog aan op straat: 
'Wanneer kom je weer eens?', vragen ze 
dan." Dat het project destijds vroegtijdig 
stopte, kan ze niet verklaren. In de 
afgelopen jaren heeft ze zich daarom ook 
hard gemaakt naar burgemeester & 
wethouders om dit project weer leven in 
te blazen. Nu het dan zo ver is, is ze blij 
dat ze daar weer onderdeel van mag zijn. 
"Het is mooi om als vrijwilligers SWOM 
uit te dragen en te laten zien wat ze 

allemaal doen. We doen allemaal veel 
meer vrijwilligerswerk dan dit", zegt ze. 
"Bovendien kunnen we altijd extra 
mensen gebruiken. Vooral mannen 
hebben we nodig. In deze groep zit er 
maar een."
Appelman beaamt dat. "Voor dit project 
zelf kunnen we er nog wel minstens drie 
vrijwilligers gebruiken. In het algemeen is 
SWOM natuurlijk altijd op zoek naar 
vrijwilligers die een steentje kunnen 
bijdragen." Ze benadrukt dat het altijd in 
de eigen tijd kan. "De ene vrijwilliger 
bezoekt eens per week iemand, de 
andere vrijwilliger bezoekt een keer per 
twee weken een inwoner. Alles is goed." 
De vrijwilligers ontvangen allemaal een 
training. Daarnaast worden ze 
maandelijks begeleid door de 
vrijwilligerscoördinatoren.
Bij de offi ciële aftrap van het project 
door wethouder Rensen en directeur 
Marie-José Hermans van SWOM, waren 
alle vrijwilligers aanwezig. Rensen sprak 
een dankwoord uit naar de vrijwilligers 
en benadrukte hoe belangrijk zij zijn voor 
het slagen van dit project. "De informatie 
rondom die kwetsbare groep komt uit 
contacten met de bewoners. Juist u heeft 
daarom zo'n belangrijke plaats in dit 
verhaal." Daarvoor wou hij zelf dan ook 
wel wat extra moeite doen, gaf hij aan. 
Dus had hij ter gelegenheid van de aftrap 
taart geregeld, want dat had hij beloofd. 
"Wat doet u, als u belooft taart mee te 
brengen?", vroeg hij aan de aanwezigen. 
"Zelf bakken", aldus een mevrouw, die 
daarmee de lachers op haar hand had. 
"Ik had het kunnen uitbesteden aan een 
secretaresse, maar ik vond dat ik het zelf 
moest doen", zegt Rensen.
Voor de aftrap met de vrijwilligers 
overhandigde de wethouder een map 
met daarin alle benodigde informatie aan 
een van de vrijwilligers. "Het is een heel 
boekwerk geworden", aldus Elly Bakker. 
"Willen jullie nog meer formaliteiten? 
Of zullen we taart gaan eten?", vroeg 
Rensen na het offi ciële moment. 
"Taart eten!", vonden aanwezigen. 
Rensen: "Prima, wie wil er een groot 
of klein stuk?"

Feestelijke aftrap Preventief Huisbezoek 
SWOM bij Huis van Montfoort

weken een brief van de gemeente. 
"Iedereen komt aan de beurt. Dus de 
mensen die nog geen brief ontvangen 
hebben, ontvangen die later in het jaar", 
aldus Katja Appelman, medewerker team 
welzijn van SWOM. Juist de oudste en 
daarmee in veel gevallen meest kwetsbare 
groep verdient in haar ogen nu eerst 
aandacht. Op de brief kwam een respons 
binnen van 59 procent. "En er zijn nog 
meer reacties, want er zijn vandaag ook 

weer aanvragen binnengekomen", aldus 
Appelman.
"Die groep zullen we nu verdelen onder 
de vrijwilligers", zegt ze. De groep 
inwoners van Montfoort en Linschoten 
vanaf 75+ is volgens haar opgedeeld in 
groepen, waarbij de oudste groep eerst 
benaderd wordt. Katja Appelman en 
Conny te Lintelo, vrijwilligerscoördina-
toren bij SWOM, begeleiden het project. 
Appelman vertelt: "Wanneer mensen 
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Voorjaarsconcert muziekvereniging 
Concordia Haastrecht
Zaterdag 6 april geeft muziekver-
eniging Concordia haar jaarlijkse 
voorjaarsconcert in verenigings-
gebouw de grote Haven in 
Haastrecht. Met medewerking van 
een vioolsoliste en met een 
afwisselend repertoire belooft het 
weer een mooie muzikale avond te 
worden.
Concordia Haastrecht doet veel aan de 
opleiding van jeugdmuzikanten. Zij is 
dan ook erg blij met het grote aantal 
jeugdleden. om iedereen in de 
gelegenheid te stellen op eigen niveau 
muziek te maken, heeft muziek-

vereniging Concordia een startersorkest 
o.l.v. dirigente daniëlle van der bas, een 
leerlingenorkest en een harmonieorkest 
o.l.v. dirigent Mark tempelaars. naast 
genoemde orkesten zullen ook de 
aMv-leerlingen o.l.v. diana anker van 
zich laten horen tijdens het 
voorjaarsconcert.
aanvang is 19.30 uur en toegang is  
5 euro per persoon. er is een pauze met 
lotenverkoop en taartenverkoop.
voor informatie of reservering kunt u 
mailen naar  
info@concordiahaastrecht.nl

Wethouder Jan Vente  
heropent Wereldwinkel
op vrijdagmorgen heeft wethouder jan Vente (CU) de vernieuwde en 
aangepaste Wereldwinkel in Haastrecht heropend. Hij vond dit voor de 
Krimpenerwaard als Fairtrade gemeente een bijzonder moment.

de wethouder stelde dat decennia jaren 
geleden er veel wereldwinkels 

ontstonden. Zij streden om een eerlijke 
wereldhandel te krijgen. dit kon alleen 

Wethouder Jan Vente hangt de vlag uit (foto: Bert Maijenburg).

‘Een lichte lunch’ van De Schijnwerper.

door Cees Reichard

Kees de Langen voorzitter  
Gemeente Belang Krimpenerwaard

Theater, poëzie en humor  
bij 4Eenakterfestival

Gemaal ontvangt weer 
scholieren bij start  
nieuwe seizoen

Deze week in Concordia

Vermiste dieren
HekendorP
Goejanverwelle - snuitje; Poes, 
24-04-2017. Halflangharige lapjeskat.

Gevonden dieren
MontFoort
M.a. reinaldaweg - Poes. Cypers grijs, 
bruin/zwart, geen wit, lichte kin.
Cattenbroekerdijk - kat. Zwart met wit.
oudewater
Poppelendam - kat. licht cypers rood, 
witte bef.
G.r. van kinschotstraat - kater. Grijs 
cypers, voor witte teentjes, achter witte 
sokjes, wit bij de keel/ puntje staart 
zwart. Halsband: groen.

Een mooi en sfeervol voorjaarsconcert 
van muziekvereniging OBK Driebruggen

Tijdens de algemene ledenvergadering 
is Kees de langen unaniem als 
nieuwe voorzitter van gemeente 
belang Krimpenerwaard benoemd. 
Kees neemt hiermee het stokje over 
van roland baas.
kees gaf na zijn benoeming aan: "we 
hebben een fantastische groep leden die 
actief zijn als lid/bestuur/ (steun)fractie/
wethouder. we nemen verantwoorde-
lijkheid en gaan moeilijke keuzes niet uit 
de weg. kortom de schouders eronder 
met elkaar om de krimpenerwaard nu en 

in de toekomst een krachtige gemeente 
te laten zijn waar het goed leven, wonen, 
werken en recreëren is. dit kunnen we 
niet alleen, maar moeten we met elkaar 
doen en ik wil als voorzitter hier graag 
mijn bijdrage aan leveren".
kees is geboren en getogen in vlist en 
sinds drie jaar woonachtig in 
bergambacht, is getrouwd en heeft een 
21 jarige dochter. kees is werkzaam als 
bedrijfseconoom en vervult diverse 
bestuursfuncties in diverse verenigingen 
en stichtingen.

Kinderen krijgen bij een schoolbezoek 
aan het gemaal de Hooge boezem 
achter Haastrecht een interessant 
lesprogramma aangeboden. bij het 
gemaal zetten de kinderen zelf 
nederland deels onder water. Hier 
brengen ze een machine op stoom en 
zoeken op de grote topografische 
vloerkaart hun eigen huis en school. 
ook krijgen ze korte films over de 
februariramp 1953 te zien en 
waarom dijken nodig zijn.
een team van vrijwilligers met onder-
wijservaring maakt de kinderen in 
anderhalf uur tijd wegwijs in de wondere 
wereld van polders en hoe je kunt leven 
onder de zeespiegel. leerkrachten 
vinden dit een waardevolle aanvulling op 
de lessen die zij in de klas geven.

op donderdag 21 maart kwam de 
Goudse Casimirschool naar het Gemaal 
voor een buitenles. Ze was de eerste van 
maar liefst vijftig groepen in het Groene 
Hart die dit jaar het museum bezoeken.
lyanne de laat van het Gemaal zegt dat 
op dinsdag 2 april het Gemaal weer 
voor een nieuw seizoen opengaat. 
dit jaar voor het eerst ook op 
zondagmiddag. de openingstijden tot en 
met 31 oktober zijn: dinsdag t/m 
zondag van 13.00 tot 16.00 uur. 
Groepen kunnen op afspraak het hele 
jaar door een bezoek plannen via  
info@gemaalhaastrecht.nl of telefonisch 
06-13749168.

door eerlijke producten te verkopen. 
Maar dat lukt niet altijd en je ziet de 
laatste tijd dan ook wat wereldwinkels 
verdwijnen. Hij vindt het dan ook prettig 
dat de wereldwinkel Haastrecht blijft 
bestaan. vervolgens hing hij de nieuwe 
wereldwinkelvlag uit en hij kocht enkele 
fairtrade-producten. deze rekende hij bij 
erelid Coen Pinkse af en hiermee was 
de heropening een feit.
voorzitter Fred wegman vertelde eerder 
tijdens deze bijeenkomst dat de inrichting 
wel aan een vernieuwing toe was. al 
geruime tijd was er de intentie deze aan 
te pakken, maar hoe? “ begin dit jaar is 
er iemand op ons pad gekomen, die een 
plan wilde opstellen. dit plan paste in 
ons budget en dus trokken we de stoute 
schoenen aan. de afgelopen weken is er 
al druk gezaagd, getimmerd en geverfd, 
dit vaak bij de vrijwilligers thuis. en vanaf 
23 maart zijn de grootste veranderingen 
aangebracht. de toonbank is een feest 
om te zien. deze is ontworpen door 
Frans de Haas. ook werd de centrale 
verwarming en de verlichting aangepast.”
wegman benadrukte dat al deze 
aanpassingen grotendeels gerealiseerd 
konden worden met de plaatselijke 
ondernemers. Hij bedankte hen 
hiervoor. ook bedankte wegman alle 
vrijwilligers die zich ingezet hebben om 
tot dit mooie resultaat te komen. Het is 
een mooie ruime winkel met veel licht 
geworden.

door Cees Reichard

Zondag 7 april om 14.00 uur

Jeugdcircus Acrobatico
jeugdcircus acrobatico komt terug naar 
Haastrecht met hun nieuwe show 
‘Foresta Magica’ in de sportzaal van 
theater Concordia. daar bouwen ze een 
echte circuspiste.

acrobatico is een heel bijzonder 
jeugdcircus! Met elkaar circus maken 
betekent niet alleen maar kunstjes leren. 
Het gaat ook om samenwerken, op 
elkaar vertrouwen, creatief zijn, blijven 
oefenen tot je iets kunt en daar terecht 
heel trots op zijn. Maar samen circus 
maken betekent vooral: veel plezier!  
en dit plezier zie je ook terug in de 
optredens van acrobatico. Het 
enthousiasme en de passie van de 
ervaren circusartiesten zorgen voor 
indrukwekkende acts; de tomeloze inzet 
van de jongere artiesten is vertederend. 
de circustheatershows zijn niet alleen 
zeer afwisselend door de diversiteit in 
circusdisciplines, maar ook bijzonder 
indrukwekkend door de creativiteit en de 
kwaliteit van de acts. verpakt in een 
originele show met mooie muziek en 
prachtige kostuums is een voorstelling 
van acrobatico altijd één groot feest…!

Kaarten zijn te bestellen via  
www.theaterconcordia.nl en te koop 
in grand Café Concordia op 
werkdagen vanaf 17.00 uur en voor 
de voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website). op 
vertoon van je jeugdpaspoort 
Krimpenerwaard krijg je 10% korting! 

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Theater, poëzie en humor op het 
4eenakterfestival op zaterdag 6 april 
vanaf 20.15 uur in Theater Concordia 
in Haastrecht. Het belooft een 
gevarieerde culturele avond te 
worden.
voor de negende keer organiseert 
toneelvereniging ‘de schijnwerper’ 
 dit bijzondere theaterfestival.
Het zijn vijf afwisselende voorstellingen 
op één avond. artoha, rood theater-
producties, de theaterbakkerheij en  
de schijnwerper verlenen hun 
medewerking. Zij willen met diverse  
korte theaterstukken het publiek 
vermaken en verwonderen.
artoha uit Haastrecht speelt de 

komische voorstelling 'impromptu'.  
rood theaterproducties uit oudewater 
speelt het stuk 'thuis' over vier mensen 
op de brokstukken van hun leven.  
de theaterbakkerheij uit Gouda speelt 
twee monologen uit 'Grensgeval' waarbij 
twee personen balanceren op 'de grens'. 
tot slot brengt de schijnwerper de 
eenakter 'een lichte lunch', geschreven 
door Peter van straaten, onder regie 
van irene nieuwveld. deze eenakter 
gaat over twee zussen en één ober die 
tijdens een lunch hun levensverhaal met 
elkaar bespreken.
Kaarten zijn te bestellen via  
www.deschijnwerper.nl, aan de deur 
of telefonisch via 0182-502652.

op zaterdag 23 maart jl. heeft 
muziekvereniging oefening baart Kunst 
uit driebruggen haar voorjaarsconcert 
gegeven in de pKn gereformeerde 
kerk Waarder.
deze avond was gekozen om de 
verschillende groepen te laten horen:  

de koperblazers (trompetten en bugels), 
saxofoongroep, slagwerk en het 
opleidingsorkest.
de koperblazers openden de avond  
met het stuk 'brass Machine' van  
Coert Zonneveld.
vervolgens kwam het optreden van de 
saxofoongroep o.l.v. Maaike schrama. 
die speelde een tweetal bekende stukken 
namelijk, 'smoke on the water' en YMCa.
als derde liet het opleidingsorkest een 
aantal fraaie muziekstukken horen 
waaronder 'bicycle race' for two bicycle 
bells & band van ivo kouwenhove. dit 
stuk werd met veel enthousiasme 
gespeeld, het toegestroomde publiek 
genoot volop.
ook de slagwerkgroep gaf een 
demonstratie van hun kunnen. Zij lieten 
een tweetal mooie stukken horen o.a. 
'vice versa' en 'drum Mixture'.

Jubilarissen
na de optredens van de groepen  
werden een drietal jubilarissen in het 
zonnetje gezet: voorzitter sietse 
Zwanenburg en Gerben Hoogendoorn 
met hun 12,5 jarig jubileum en Geert-jan 
Hoogendoorn met zijn 40 jarig jubileum!
Zij kregen voor deze bijzondere 
gelegenheid uit handen van penning-
meester sandra Hagoort een 
ZHbM-speldje en een certificaat.
na de pauze vervolgde het groot orkest 
onder leiding van Mark van Mil het 
programma. Het gevarieerde programma 
had een internationaal karakter. 
Zo speelde het de 'Grenadiersmars'  
(turf in je ransel), een oer-Hollandse 
mars die nog steeds traditioneel gespeeld 
wordt door militaire orkesten zoals  
de koninklijke Militaire kapel en 
regimentsfanfare Garde Grenadiers en 
jagers.
Maar ook werd het zesdelige werk 
'windows of the world' van Peter 
Graham gespeeld.
ook werd o.a. 'las Playas de rio'  
ten gehore gebracht. dit maakte de 
heupjes in de muzikanten los en de 
'three russian Folksongs' zorgde voor 
een sfeer van kampvuur, zang en dans.
Muziekvereniging obk driebruggen  
kan weer uitkijken op een zeer  
geslaagd concert!
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ZONDAGVOETBAL

ZATERDAGVOETBAL

Voorjaarsloomheid  
frustreert toeschouwers
Woerden - WDS 0-0
Tweemaal dezelfde tegenstander 
treffen binnen een week en in 180 
minuten niet weten te scoren is op 
zich geen schande. Vooral als er 
sprake is van gedeelde smart. 
immers, ook tegenstander Woerden - 
net als Wds gewikkeld in de strijd 
om de tweede positie op de ranglijst - 
wist het doel niet te vinden.
als het gezegde ‘een corner is een 
halve goal’ opgeld zou hebben 
gedaan, waren de blauwwitten uit 
Woerden er met de buit vandoor 
gegaan. (12-5). nu leverden de twee 
confrontaties beide ploegen slechts 
twee punten op.
een wedstrijd die als een nachtkaars 
uitgaat, moet even een lichtje hebben 
laten flikkeren. dat was zaterdag 
eigenlijk geen moment het geval. 
slechts in de slotminuten wist woerden 
tot een wegens off-site afgekeurde goal 
te komen en wist de driebruggenaar 
emiel Griffioen uit een voorzet van 

invaller jesse loenen net over het doel 
van ramon Hoveling te koppen. wat 
doelrijpe kansen betrof hield het daarmee 
wel op.

Mooi stadion, mindere mat
op een hobbelige grasmat werd het met 
de tweede positie op de ranglijst als inzet 
geen moment een echte wedstrijd. 
in beide formaties was niet iets te 
herkennen wat op een strijdwijze leek. 
slechts de spelers die zich in de nabijheid 
van het ronde speeltuig bevonden leken 
zich druk te maken over het verloop van 
het spel. er was weinig ‘vuur’ te 
bespeuren, hoewel individuele spelers 
wel met hun krachten leken te smijten. 
balverlies was aan de orde van de dag en 
bij balverlies leek de drang om zich zo 
snel mogelijk te herstellen niet echt 
aanwezig. Het eerste kwartier was de 
thuisclub vooral actief op de speelhelft 
van de zwarten uit driebruggen, maar tot 
het realiseren van kansrijke situaties 
leken zij niet in staat. slechts Miquel 
Cubero van Coevorden tikte de bal na 
14 minuten net naast de paal.

Eerste mogelijkheid
op de eerste mogelijkheid van wds-zijde 
moesten de supporters tot de 20e minuut 
geduld oefenen. elwin van der stigchel 
kopte op aangeven van Mark venhuis 
over. deze laatste mocht de tweede 
driebrugse poging achter zijn naam 
schrijven. Gehinderd door de 
woerdenaar schulz leverde zijn poging 
slechts de tweede wds-corner op. tot 
aan het rustsignaal van scheidsrechter 
van den eijnden viel nog slechts een 
door jan boerefijn cadeau gegeven 
hoekschop op en het gebrek aan 
duelkracht aan de zijde van de 
voorwaartsen van wds. daar werd de 
geblesseerde eric Cromwijk node gemist.

Van hetzelfde laken
ook de in de pauze genuttigde thee had 
niet de gewenste uitwerking. de hoop 
dat de wedstrijd zou opbloeien werd niet 
bewaarheid. wel werden de duels ietwat 
pittiger en kwam rechtsachter Hans 
simon als eerste in aanmerking voor 
een gele kaart. Met twee wissels deed 
woerden-trainer blok een poging zijn 
ploeg van nieuwe impulsen te voorzien 
en zowaar kreeg jacinto Papilaja na 
ruim een uur spelen een reuze 
mogelijkheid. Hij zocht het doel echter 
te hoog. negen minuten later was de 
volgende schotpoging een feit en 
onderwijl maakte de cornerteller 
overuren. aan de zijde van de bezoekers 
maakte jesse loenen zijn entree voor 
Miquel Zouw en deze ingreep van 
trainer lok zorgde in ieder geval voor 
wat meer aanvallende dreiging, omdat 
loenen patent had op een aantal 
voorzetten vanaf de rechterflank. 
doelman Hoveling liet zich niet 
verschalken.

Irritant
voor een enkeling werd de frustratie 
over het eigen optreden zichtbaar. 
woerden-spits van Zwienen ontpopte 
zich als een ‘vervelend voetballertje’, 
maar daar wist de arbiter wel raad mee; 
geel. na twee mogelijkheden nog iets 
aan de stand te doen -eerlijk verdeeld- 
konden beide ploegen de constatering 
maken dat twee wedstrijden op rij hen 
ieder vier verliespunten hadden 
opgeleverd. daardoor wordt het dringen 
op de ranglijst waar achter Gouda liefst 
vijf ploegen jacht maken op de tweede 
positie, te weten veP, wds, woerden, 
kamerik en linschoten.

VOETBALPROGRAmmA
Dinsdag 2 april
wds - sPv ‘81 20.00

Zaterdag 6 april
Montfoort - sliedrecht 14.30
Cdw - FC oudewater 14.30
linschoten - kamerik 15.00
sPv ‘81 - siveo ‘60 14.30
sportief - wds 14.30

Zondag 7 april
Msv ‘19 - voorschoten ‘97 14.30
Haastrecht - HMC 14.00

Er stond voor de zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek slechts 
een beperkt aantal wedstrijden op het programma. Montfoort 
moest op bezoek bij Heerjansdam en kon het niet bolwerken. 
De thuisploeg bleek net iets slagvaardiger en won met 3-2. 
WDS en Woerden kruisten opnieuw de degens. Wederom 
eindigde de wedstrijd in een dubbelblanke score, 0-0. 
SPV’81 kreeg koploper Gouda op bezoek en ging niet geheel 
onverwacht onderuit. De aanstaande kampioen won met 1-5.
Op zondag kwam alleen MSV’19 in actie. De ploeg acteert in de 
derde klasse B Hoog en moest op bezoek bij RKDES. MSV kon 
niet echt overtuigen en het ontbrak vooral aan het collectief, 
werklust en inzet. Koploper RKDES won het duel met 2-0.

VOETBALwEEkEND

door Gerard van Hooff

TAfELTENNis

www.vvhaastrecht.nl
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SPV - Gouda 1-5
gouda was de eerste 
20 minuten sterker, zonder 
dat dit tot grote en 
uitgespeelde kansen leidde. 
in de 20e minuut echter glipte daan de 
Heer over links door de verdediging van de 
thuisploeg en scoorde met een lob; 0-1. 
er kwamen er meer kansen. in de 31e 
minuut kopte Mike van dam de bal uit een 
corner hard op doel, maar stond doelman 
both pal. in de 35e minuut ging issam el 
bouazatti er op rechts vandoor, maar gleed 
uit. in zijn val tikte hij nog wel de bal aan 
langs de op het verkeerde been staande 
both; 0-2. een minuut later werd Hassan 
over rechts weggestuurd. Hij wachtte even 
de verdedigers op en schoot hard en laag in 
de rechterhoek; 0-3.
na de hervatting veranderde er weinig. 
in de 57e minuut kregen de polsbroekers 
na een handsbal van verdediger Tang een 
strafschop toegekend. aanvoerder Martijn 
de Heer kweet zich van zijn taak; 1-3. nog 
geen 3 minuten later was het 1-4, nadat de 
bal uit een hoekschop voor de voeten van 
Kapteijn belandde. na 63 minuten spelen 
kreeg spV nog een kans, maar deze werd 
door Thomas spelt om zeep geholpen. 
de gebroeders ouahabi waren verantwoor-
delijk voor de uiteindelijke eindstand. 
Zij bereidden de laatste treffer voor die op 
naam kwam van topscorer daan de Heer; 
1-5. dinsdagavond staat er voor spV’81 
een inhaalwedstrijd in driebruggen tegen 
Wds op het programma.

Heerjansdam - 
Montfoort 3-2
dit werd een wedstrijd die er 
om ging welke ploeg zou 
aanhaken bij de subtop, of 
wie daar zou blijven. Heerjansdam stond 
vooraf op de vierde plaats en Montfoort op 
de zesde. in de 2e minuut kwam Montfoort 
al op een vroege voorsprong. na een 
hoekschop tikte bart Roelofs bij de eerste 
paal de 0-1 binnen. Youri van noort van de 
thuisploeg schoot van afstand in de handen 
van doelman Robin Vianen. na een counter 
van Montfoort moest keeper schreuder 
ingrijpen op een schot van nicolai Verbiest. 
in de 29e minuut begon Van noort aan een 
goede actie vanaf links en zijn lage voorzet 
werd bij de eerste paal binnengetikt door 
Ronald ouwens, 1-1. Montfoort werd voor 
de rust nog een keer gevaarlijk door Kevin 
Quint, die na een afvallende bal hard op 
het doel schoot. Hij zag vervolgens 
schreuder de bal over de lat tikken.
na de rust trok Heerjansdam het initiatief 
naar zich toe en nadat salacroup zijn schot 
uit een goede positie geblokt zag worden, 
werd het na ruim een uur spelen 2-1. 
een aanval via scheurwater en ouwens, die 
Van noort op maat bediende. 
de middenvelder schoot vervolgens de bal 
hard en laag in de verre hoek. Twintig 
minuten later liep stoops op een 
onmogelijke bal en bracht ouwens is 
stelling die verwoestend uithaalde voor de 
3-1. in de 88e minuut kopte don Mimpen 
nog de 3-2 binnen.

RKDES - MSV 2-0
MsV’19 kon in de eerste helft niet echt overtuigen en het ontbrak vooral aan het collectief, 
werklust en inzet. alle duels gingen zonder enige uitzondering verloren en ook de afvallende 
bal was continu voor de tegenstander. Het mocht een wonder heten dat des al niet in de 
10e minuut op voorsprong kwam, toen de bal op miraculeuze wijze tussen drie verdedigers 
van MsV en doelman Wesley oostrom caramboleerde, maar geen doel trof. na twintig 
minuten echter was het geluk voor MsV’19 over en mikte Van Koert de bal in een leeg doel, 
1-0. nog geen vijf minuten later kwam des, na de verre trap van doelman eveleens, met 
maar liefst zes man tegenover drie verdedigende MsV’ers te staan. opnieuw slaagde 
Van Koert erin om de bal via Kolfschoten het doel in te werken, 2-0.
in de tweede helft bracht coach Ron Verkuijl lars van de berg en Harm oostveen in, 
waarmee bart Vianen en junior Kolfschoten het veld verlieten en wisselde de coach na een 
vol uur spelen ook Mark Kemp, waarvoor a-junior diego Konincks in de plaats kwam. 
Maar ook de a-junior, afgelopen zaterdag nog goed voor twee goals, kon het tij voor 
MsV’19 niet keren en moest zelfs regelmatig mee de verdediging in om zijn directe 
tegenstander partij te bieden. Met een wonderbaarlijke redding van de des-doelman in de 
slotfase moest MsV het maar doen en waar ook RKdes er niet in slaagde om het duel 
definitief in het slot te gooien, bleef er toch nog spanning in de wedstrijd. des verstevigde 
zijn koppositie en MsV’19 bleef opnieuw puntloos.

Stand
 1 Gouda  20-53
 2 veP  19-35
 3 sC woerden 20-35
 4 Wds  19-34
 5 kamerik  19-33
 6 siveo ‘60  20-32
 7 linschoten  20-32
 8 sportief  20-23
 9 Moerkapelle  20-23
10 rohda ‘76 18-22
11 Moordrecht 19-20
12 bodegraven 20-17
13 rijnstreek  18- 9
14 spV 18- 4

46e Rivierenland fonds Parkloop
op zaterdag 13 april heeft atletiek- en trimvereniging avantri in schoonhoven 
de 46e parkloop op het programma staan. om 12.00 uur is de start van de 
1.500 meter, een leuke test voor de jongere atleten; om 12.20 uur de 5 km. 
de 10 km prestatieloop (5 ronden) begint om 13.00 uur.
voor alle deelnemers is er een herinnering. Het is geen vlak loopparcours door de 
hoogteverschillen in het park en het heeft een gevarieerde ondergrond.
voor meer informatie o.a. de te kloppen records, kijk op www.avantri.nl

Degradatie De Vaart  
lijkt onvermijdelijk
na de onverwachte en ruim uitgevallen 
8-2 nederlaag tegen concurrent HttC 6 
lijkt degradatie voor het eerste tafel-
tennisteam van de vaart onvermijdelijk.  
een niet fitte theo van diepen kon in de 
eerste partij net niet de winst grijpen en 
verloor de vijfde game met 11-9. Hierna 
verloren richard aantjes en edwin de 
waard ook, maar hun dubbel leverde een 
fraaie winst op: 11-9, 11-9, 11-8. 
aantjes kon in zijn tweede partij nog met 
12-10 in de vijfde game winst boeken, 
maar meer zat er niet in voor het team 
uit linschoten. de vaart staat nu met 26 
punten onderaan in de 3e klasse b en 
speelt vrijdag 19 april thuis de laatste 
wedstrijd tegen Hilversum 14.
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Jubileumfoto met inzet van een drone
Tijdens de drukke receptie van de jubilerende tennisclub bergvliet in Haastrecht 
werd een aparte jubileumfoto vanuit de lucht gemaakt. alle gasten werden 
uitgenodigd om op baan 3 het getal 50 te formeren. allen deden hier aan mee. 
Met een drone, bestuurd door Vincent oosterwijk werd dit vastgelegd en zo 
werd wereldkundig gemaakt dat bergvliet haar gouden jubileum viert.  
Zodra men de drone zag gingen de handjes spontaan de lucht in.

door Cees Reichard

Eerste en tweede plaats  
voor Xander van Loon
op het Yokoso dutch open toernooi in amsterdam wist Xander van loon de 
schijnwerpers op zich gericht te krijgen. in een deelnemersveld van liefst 1.177 
beoefenaars van taekwondo uit 31 landen wist hij eenmaal een eerste en ook eenmaal 
een tweede plek te veroveren. eerste werd hij in de categorie traditional Forms en 
Creative Forms en bij het onderdeel Musical open Hands Forms en traditional 
weapens werd de oudewaternaar tweede.

Onderlinge wedstrijden Olympia
Zaterdag 30 maart vonden de jaarlijkse onderlinge gymnastiekwedstrijden van 
gym- en dansvereniging olympia uit Haastrecht plaats.
deze wedstrijden zijn door het bestuur en de trainers georganiseerd en bleken een 
groot succes! Maar liefst vijftig jongens en meiden lieten het beste van zichzelf zien op 
onderdelen als brug, balk, vloer, sprong en rekstok. Het publiek, dat in grote getale 
aanwezig was in sporthal Concordia, applaudisseerde geregeld voor de sportieve 
prestaties van de gymnasten. alle deelnemers namen na afloop een medaille en 
diploma in ontvangst en konden terugkijken op een geslaagde wedstrijd waarbij het 
plezier met elkaar voorop stond.

Zilveren medaille voor  
Haastrechtse Romy
tijdens de Friendship Cup 2019 heeft de uit Haastrecht afkomstige romy van vliet 
een zilveren medaille behaald op het onderdeel zonder materiaal. deze wedstrijd 
ritmische gymnastiek met deelnemers uit verschillende landen vond plaats op zaterdag 
30 maart in alkmaar. voor haar oefening met hoepel behaalde zij een 5e plaats. romy 
traint bij de eerste divisie van rksv wilskracht in alphen aan den rijn.

Luck Raeck op dreef
Vrijdagavond speelden de badmintonners 
van luck raeck een thuiswedstrijd tegen 
The backhands uit ermelo. 
de tegenstanders waren onbekend en dat 
maakt het altijd extra spannend.
Vanaf het begin ging het goed voor de 
thuisploeg. leon lejeune en Clemens 
peeters speelden het herendubbel. 
de eerste set ging ze behoorlijk makkelijk 
(21-11) af, maar de 2e set kwam de 
tegenpartij goed terug. Met een set stand 
van 21-19 trokken leon en Clemens deze 
toch naar zich toe. bij het damesdubbel 
gebeurde precies het omgekeerde. judy 
aertsen en Marike Huckriede speelden een 
spannende eerste set die ze met 21-19 naar 
zich toetrokken. in de tweede set ging het 
een stuk makkelijker en speelden ze erg 
goed samen. Het werd 21-7. daarmee 
stond het na de dubbels 2-0 voor luck 
raeck. daarna werden de vier enkelwed-
strijden gespeeld. leon had de eerste set 
goede tegenstand, maar won wel met 
21-17. in de tweede set was leon toch echt 
beter en won deze met 21-6. Clemens had 

Inschrijving zestigste Jeugdavondvierdaagse

Ieder jaar grote deelname aan het Recreantentoernooi

Tafeltennisvereniging TOP 
viert 65-jarig jubileum
op 13 april houdt tafeltennisverenging Top een groot feest.  
dit ter gelegenheid van de oprichting 65 jaar geleden. 
Het wordt een open dag met allerlei activiteiten en een feestavond.

in het begin van de jaren vijftig 
hadden we in Haastrecht twee  
tafeltennisverenigingen.  
soa (snelheid overwint alles) speelde 
in de nederlandse Protestantenbond aan 
de Hoogstraat en toP (topprestaties 
ons Parool) in het verenigingsgebouw 
de Grote Haven.
Haastrecht was niet groot genoeg  
voor twee tafeltennisverenigingen. 
deze werden samengevoegd en gingen 
als toP verder. de oprichters waren o.a. 
de gebroeders Maarten en bertus verkleij, 
jan bakker en Martien stolwijk. en als 
geestelijk leider Pater Hilarion, omdat 
het een van oorsprong katholieke 
vereniging was.
Men startte met dertig leden en men 
bleef in de Grote Haven spelen. 
de jeugd in Concordia.
in 1982 verhuisde men naar de locatie  
aannemersbedrijf Henk van straaten 
aan de Hoogstraat. Hier heeft men tien 
jaar onderdak gekregen.
daarna is toP naar de gymzaal van de 
scholen aan het amaliahof gegaan. 
dit nieuwe onderkomen kreeg de mooie 
naam ‘toPPunt’ en men speelt hier al 
weer 25 jaar. een gebouw waar men 
zeer trots op is.

Nederlands Kampioen 
tafeltennis
voorzitter rené steenbergen vertelt 
dat toP door de verhuizing van het 
verenigingsgebouw naar van straaten 
veel nieuwe leden kreeg.  
“wat het ledenbestand betreft, waren 
het de gloriejaren van de vereniging. 
de verenging telde in die tijd 130 leden. 
nu zijn het er 65.”
in de loop der jaren heeft toP heel wat 
succesvolle tafeltennissers gebracht. 
Zo noemt steenbergen bijvoorbeeld in 
één adem: lex Pinkse, nico verwoerd 
en Henny vonk. vol trots vertelt 
steenbergen dat jeugdspeelster  
joke Pinkse in 1961 en 1962 

door Cees Reichard

nederlands kampioen tafeltennis bij de 
jeugd-meisjes is geworden.

Zelfwerkzaamheid
door zelfwerkzaamheden is er veel 
gerealiseerd. Zo waren Chris boom, 
Henny vonk en john van Zuijlen vaak de 
aanjagers waarbij veel tot stand is 
gekomen. steenbergen wil graag even 
stil staan bij de legendarisch figuur Han 
Mulder die o.a. 25 jaar voorzitter van de 
vereniging is geweest. Hij is tot op het 
laatst actief. “dank zij het toenmalige 
financiële beleid zitten we nu op deze 
prachtige locatie. er was bijvoorbeeld 
bezwaar om de contributie te verhogen. 
Maar Mulder vond dat de leden vooruit 
moesten denken en het geld moesten 
reserveren voor de toekomst en voor een 
goede locatie. en dat heeft hij goed 
gedaan.”
steenbergen roemt de onderlinge  
sfeer. de meeste leden doen aan vrijwilli-
gerswerk voor de vereniging zoals 
schoonmaken, opruimen, tuinieren en ga 
zo maar door. dit gaat allemaal vanzelf. 

“Hieruit mag je toch wel opmaken dat 
de sfeer goed is. Het is een hechte 
vereniging.”

Activiteiten
deelname aan de competitie is één van 
de belangrijkste activiteiten van de tafel-
tennisvereniging. er zijn nu zeven teams 
actief. Het recreantentoernooi is erg 
succesvol en wordt al 35 jaar 
georganiseerd. Het is al op de 
Hoogstraat ontstaan. eerst was het 
individueel en sinds 25 jaar wordt er in 
groepsverband aan deelgenomen. 
ook in dit jubileumjaar wordt er weer 
een nieuw toernooi gestart.
steenbergen vertelt dat toP vroeger in 
de kerstvakanties altijd meedeed met het 
taPtoe toernooi voor de jeugd. 
dit werd landelijk georganiseerd. Helaas 
is dit er niet meer. verder zijn er nog 
onderlinge toernooien zoals het oliebol-
lentoernooi en de clubkampioen-
schappen. op de woensdag is er een 
vaste recreantenavond waar iedereen 
mag binnenkomen.
“ omdat we nu gepensioneerd zijn, 
willen we één of twee keer per week 
opengaan voor senioren onder het 
genot van een bak koffie en wat 
tafeltennis”, zegt steenbergen. “Het is 
een laagdrempelige sport en ik hoop dat 
we met dit jubileum nog wat nieuwe 
leden mogen inschrijven.”

op 21, 22, 23 en 24 mei wordt 
de zestigste jeugdavondvierdaagse 
gelopen. in dit jubileumjaar wil de 
organisatie er een nog groter feest 
van maken. alle dagen muziek en 
alle dagen iets lekkers!
iedereen van 4 tot en met 12 jaar is van 
harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen, ingedeeld in buurt-, school-, 
sport- en scoutinggroepen.
kinderen die niet meer met hun school/
klas mee kunnen lopen, kunnen zelf een 

op dinsdag 21 mei, wanneer de 
avondvierdaagse van start gaat, bestaat 
nog gelegenheid tot inschrijven tussen 
17.00 tot 18.15 uur.
dit kan dan in de bouwkeet op het 
achterste gedeelte van parkeerterrein 
klein amerika, echter wel tegen een 
verhoogd tarief van e 8,00 per persoon.
de routes en verdere informatie  
kunt u vinden op onze website  
www.jeugdavondvierdaagse.nl

groepje vormen en daar een begeleider/
ouder bij zoeken die meewandelt. 
inschrijven voor dit evenement kan 
op maandagavond 8 april tussen  
19.00 en 20.00 uur in de kantine  
van Camping streefland aan de 
Provincialeweg west 27.
Het is verstandig om met de auto te 
komen omdat wij voor alle wandelaars 
een attentie hebben.
Het startgeld bedraagt e 6,50 per 
persoon.

voor de tennisclub belangrijke partners. 
Hij vond het jammer dat de knltb en 
de gemeente krimpenerwaard afwezig 
waren. laatstgenoemde had het druk 
met de huldiging van schaatskampioen 
Patrick roest in lekkerkerk. wel had de 
gemeente een waardebon van 100 euro 
geschonken. op een later tijdstip zullen 

beide instanties de vereniging komen 
feliciteren.
de voorzitter gaf een korte terugblik op 
de geschiedenis van de tennisclub. 
Hij vindt dat dank zij het vele  
vrijwilligerswerk het park er weer goed 
bij ligt. Hij hoopt dat 2019 een goed 
jubileumjaar mag worden. vervolgens 
hesen Marga blom, de echtgenote van 
de eerste voorzitter oene blom, met 
jayla van leeuwen, het jongste lid van 
de vereniging, de jubileumvlag.

geen moeite met zijn tegenstander en won 
makkelijk in 2 sets (21-6 en 21-8). bij de 
dames was de tegenstandster van judy in 
de eerste set de weg een beetje kwijt. 
Zij maakte veel fouten en mede daardoor 
won judy makkelijk met 21-5. in de tweede 
set kwam de tegenstandster goed terug en 
werd het een prachtige wedstrijd met mooie 
rally's. Maar ook nu was judy beter en zij 
won deze set met 21-18. de laatste enkel-
wedstrijd werd gespeeld door Marike. 
Het was een mooie wedstrijd, met af en toe 
goede rally's maar Marike kwam geen 
moment in de problemen en won makkelijk 
met 21-10 en 21-12. als laatste werden de 
twee dubbels gespeeld. judy en leon 
speelden samen en waren heel snel klaar in 
twee sets (21-12 en 21-6). Clemens en 
Marike deden er iets langer over. de sterke 
heer van de tegenstander deed goed zijn 
best, maar ook hier was luck raeck de 
betere partij met 21-11 en 21-13. 
Uiteindelijk dus een klinkende 8-0 
overwinning.

BADMINTON

een groot aantal genodigden had gehoor 
gegeven aan de uitnodiging voor de 
opening van het nieuwe tennisseizoen, 
tevens jubileumjaar. voorzitter bert van 
noord was vereerd dat hij zoveel leden 
en oud-leden mocht begroeten.
Hij begroette ook het van den akkerfonds 
en de stichting bisdom van vliet. Zij zijn 
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HAM Technische Installatie BV in Lopik is al ruim 40 jaar totaalinstallateur van onder andere
elektrische-, gas-, water- en cv-installaties, luchtbehandeling en dak- en zinkwerk

Alles voor uw comfort, productiviteit en veiligheid, wij installeren ’t.

Voor ons kantoor zijn wij op zoek naar een:

Wat ga je doen?
Je beantwoordt de telefoon, je verwerkt werkbonnen, urenstaten en inkoopfacturen 
en doet alle daarbij behorende administratieve werkzaamheden.

Wat vragen wij?
• Je kunt zelfstandig én in teamverband werken
• Je bent fl exibel én administratief voldoende onderlegd
• je hebt enkele jaren relevante werkervaring
• je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
• je hebt affi niteit met de installatiebranche 
• Je hebt bij voorkeur ervaring met Syntess (Atrium)

Wat bieden wij?
• Een plezierige, informele werksfeer
• Een functie met veel eigen verantwoordelijkheid en volop afwisseling
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Metaalnijverheid

Ben je geïnteresseerd in of heb je een vraag? 
Stuur een e-mail met CV naar a.vdham@hamti.nl of bel naar 
Arjan van der Ham, 0348 – 558190

Administratief medewerker m/v
Circa 16-24 uur per week

VCA

Wij zijn op zoek naar een

Helpende (niveau 2) voor 9-12 uur per week
voor onze locatie Bloesemhof in Montfoort
Bloesemhof is een kleine, op zichzelf staande locatie in Montfoort. In Bloesemhof delen maximaal 
acht bewoners de woning. Er is een huiskamer met keuken, waar gekookt wordt en gemeenschappelijk 
wordt gegeten. Daarnaast kunnen bewoners gebruik maken van diverse voorzieningen, waaronder het 
dienstencentrum en de winkel in Antoniushof. Bewoners krijgen zoveel als mogelijk is zorg op maat. 
Uitgangspunt is om die zorg te geven die de bewoner nodig heeft en daarbij het gevoel van 
eigenwaarde en zelfstandigheid niet uit het oog te verliezen.

Wat vinden wij belangrijk
Wij zijn een klein, gezellig en collegiaal team, daarom verwachten wij van onze nieuwe collega ook 
dat hij/zij collegiaal, enthousiast en betrokken is en beschikt over een gezonde dosis humor. 
Daarnaast beschikt onze nieuwe collega over een flexibele werkhouding en weet hij/zij van aanpakken. 
Tot slot is het belangrijk dat je actief betrokken bent bij en een bijdrage levert aan de organisatie 
rondom de zorg. Deze organisatie hebben wij verdeeld in teamrollen. 
Elk teamlid heeft één of meer teamrollen.

Wij bieden
Een leuke en uitdagende baan in een team met enthousiaste en professionele collega's. 
Het salaris is conform de CAO VVT en bedraagt maximaal e 2.397,39 (FWG 25).
Daarnaast hebben wij een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, zoals een fiets- en een 
fitnessvergoedingsregeling en ruime bij- en nascholingsmogelijkheden.

Enthousiast en wil je reageren?
Ga naar onze vacaturesite: www.rijnhoven.nl/werkenbij/ en vul het sollicitatieformulier in of neem contact 
op met team Werving & Selectie op 06-33484848 of stuur een mail naar werkenbij@rijnhoven.nl

......dichtbij thuis!

Ben je een kei in je vak, is zorgen je tweede natuur, wil jij werken als 
helpende in een zorgteam én heb jij ervaring met intramurale zorg? 
Dan komen wij graag met jou in contact!

Kern van de functie: 
het uitvoeren van project voorbereidende werkzaamheden,
interne ondersteuning van de projectleiders bij de uitvoering van een project.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•	 Het	opstellen	van	offertes.
•	 Het	uitrekenen	van	hoeveelheden	en	treffen	van	voorbereidingen	 

t.b.v. projecten.
•	 Het	opstellen	van	(concept)	calculaties	en	orderbevestigingen 

t.b.v. opdrachtgevers.
•	 Het	aanvragen	en	beoordelen	van	offertes	van	leveranciers	 

(materiaal/uitvoerend	personeel).
•	 Contact	onderhouden	met	de	uitvoerder,	tegelzetter,	 

onderaannemers	en	leveranciers,	zowel	telefonisch	als	schriftelijk.
•	 Planningen	uitwerken	en	bewaken	in	overleg	met	de	projectleider.

De functie-eisen:
•	 MBO	niveau	in	denken	en	werken.
•	 Heb	je	werkervaring	in	een	soortgelijke	functie	of	heb	je	net	je	opleiding	

afgerond? In beide gevallen zijn er mogelijkheden voor jou.
•	 Technische	kennis	van	ondervloeren	en	tegelwerken	is	een	pre.
•	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	in	woord	en	geschrift.
•	 Ervaring	met	Microsoft	Office	/	Autocad.
•	 Gevoel	voor	commercie.
•	 Goede	rekenvaardigheid,	calculatie-ervaring.
•	 Flexibel,	stressbestendig,	georganiseerd 

en je moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met 
Eric Sangers op 0172-610780.

Sollicitatie voorzien van motivatie en CV 
kan gestuurd worden naar info@unimar.nl

Wij zoeken een
Werkvoorbereider / Calculator (fulltime)

2018468 vVLIET combi-advertentie 130x260.indd   1 29-03-19   12:48

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

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 

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd 
in Mazda• Reparatie

Goudse straatweg 18-20 | 3421 GJ Oudewater
0348 - 56 25 44 | info@bcsvandam.nl

15 x Mazda diverse uitvoeringen !
Kijk voor nog meer occasions op:
www.autobedrijfvandam.nl

Fiat 500 2-drs - airco - CABRIO tuRBO S   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2014 e 10.900,-
Kia Picanto 5-drs - airco - 1.0 CVVt economy plusline   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 8.950,-
Kia Venga 5-drs - airco - navigatie - trekhaak - panorama dak   .  .  .  .  .  . 2015 e 13.450,-
Mazda CX-3 5-drs - airco - 2.0 skyactive tS navigatie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 18.750,-
Nissan Leaf 5-drs - airco - automaat - elektrisch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 22.400,-
Nissan Micra 5-drs - airco - cruise control   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 8.750,-

Wij doen alles voor uw auto

BRIL
VAN DE MAAND
APRIL

Week 14
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 31 maart t/m 
zaterdag 6 april 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant 
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Lekker veel voordeel

75%
KORTING

TOTSpaar voor korting op 
koffers & tassen

www.emte.nl/ellehammer

Bloemkool
per stuk

2.29

10.99

 1.49

99

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

16.99  

Kruimige 
aardappelen
zak 2.5 kilo

3.99
 2.49

Magere varkensrollade
per 500 gram

5.49

PER 500 GRAM

2.99
kilo 5.98
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