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LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

Op bedrijventerrein Tappersheul 
bevindt zich een concentratie van 
Oudewaterse ondernemingen. 
Veel inwoners vinden hier emplooi. 
Uit een recente inventarisatie blijkt 
dat fl ink wat lokale bedrijven willen 
uitbreiden. 

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Oudewater en de provincie Utrecht

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

Wij zoeken (reserve) bezorgers
voor Oudewater en Montfoort
Heb je interesse bel 0348-561478
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LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

Knopengeiners opgelet!
Volgende week verschijnt
als bijlage van De IJsselbode
‘De Knopengeiner’, de
carnavalskrant van Knopengein.

VOORVERKOOP CARNAVAL
De Heeren van Montfoort

donderdag 14 februari - 19.30 tot 21.30 uur - € 12,50 p.p.
St. Joseph

zondag 17 februari - 15.00 tot 18.00 uur - € 12,50 p.p. 

Deze krant, samengesteld door
carnavalsvereniging Les Boutonniers,
informeert u over het komende
carnaval in Montfoort. Zie ook:
www.lesboutonniers.nl

Download onze App via
Play Store of App Store

carnavalsvereniging Les Boutonniers,

www.lesboutonniers.nl

Play Store of App Store

‘Als kind al was ik gefascineerd door de ruimte. Vanaf de 

camping op de Holterberg keek ik uren naar de sterrenhe-

mel. Die fascinatie voor het onmetelijke is altijd gebleven’. 

Prins Ruben l ‘Homme de la Lune heeft echt iets met de 

ruimte. ‘Laatst ben ik nog naar astronaut Andr« Kuipers 

in de Ziggo Dome geweest. In ««n woord fantastisch. Een 

Carnavalsthema kiezen was dus voor mij niet zo moeilijk’, 

aldus de Prins. 

Prins Ruben, in het dagelijks leven Ruben Hesselink, is met 

zijn 27 jaar wederom een jonge Stadsprins. Als de man van 

de maan koos hij ruimtevaart als thema. Een mooie keuze, 

maar toch kan ik het niet laten om even te informeren naar 

die andere fascinatie van Ruben; het vrouwelijk schoon. 

Vorig jaar hebben we het daar bij zijn voorganger Prins 

Kevin immers uitgebreid over gehad. Toen bleek zijn grote 

interesse in hockeydames, maar ook in dames die soms hoc-

keyen of helemaal niet hockeyen! Oftewel: een heel brede 

interesse in dames. Hoe zit dat Ruben? De Prins heeft zijn 

antwoord klaar: ‘Die fascinatie is geen thema, maar is een 

levenswijze geworden, zeker nu ik samenwoon met Saskia!’

La Rue des Boutonniers

Ik zit voor het Prinseninterview aan een laag tafeltje met een 

gezellige club jongelui. Deze keer in de Titus Brandsmastraat. 

Ruben Hesselink en vriendin Saskia hebben het huis 

afgelopen zomer aangekocht. We praten hon-

derduit over verbouwingen, de woningmarkt 

in Montfoort, hockey, voetbal, dames, maar 

natuurlijk vooral over het Carnaval. Saskia 

praat mee en natuurlijk zijn 

R a a d s h e r e n  M i c h a e l 

Hummel, Justin Verburgt 

en Andr« Brugmans ook 

van de partij. Allereerst 

nemen we het dagelijks 

leven van de Prins en 

de Raadsheren even 

door. Prins Ruben is 

nog steeds actief in het online verkopen van witgoed. Het 

huis slokte afgelopen jaar veel tijd op, maar toch had hij ook 

nog tijd voor Les Boutonniers en zijn andere hobby’s. Het 

scheelde daarbij dat Michael naast hem woont. Michael is 

gestopt met zijn coachwerk voor een dameshockeyteam. Hij 

werkt  nog steeds fulltime als handelaar in grond en zand bij 

GBN, voorheen Grond Bank Nederland. Michael tipte Ruben 

over het te koop komen van het huis. ‘Als buurman heeft 

hij me ook perfect geholpen met de verbouwing dit jaar. 

Het wordt dus echt een Les Boutonniers bolwerk hier in de 

straat, want ook Berry de Wit woont een stukje verderop in 

de straat.

La Rue des Boutonniers, het klinkt in ieder geval prachtig.

DE PERFECTE GIN

Justin is dit jaar voor het eerst Raadsheer. Het blijkt een echte 

horecaman, die ook nog zelf gin produceert. ‘Ik ben momen-

teel kok in restaurants waar ze tijdelijk wat extra hulp nodig 

hebben. Erg leuk en je komt nog eens ergens. Dat werk com-

bineer ik met de productie en het vermarkten van een eigen 

gin soort. Het is gin met daarin smaakcomponenten van 

wilde dennentoppen en de witte berenklauw. Een unieke gin 

dus, die de echte kenners goed weten te waarderen.’ Justin 

speelt ook nog gitaar en is daarmee de muzikaalste van het 

stel. Ruben en Michael zingen ook wel graag, maar eigenlijk 

alleen met Carnaval. Of natuurlijk wanneer ze weer eens een 

bezoekje brengen aan het Nederlands elftal in hun opval-

lende oranje maatpakken. 

LANGE TRAP

Andr« werkt nog steeds bij VIOS Trappen in Driebruggen 

en de zaken gaan prima. Afgelopen jaar werden er weke-

lijks soms wel 520 trappen geproduceerd van ongeveer drie 

meter per stuk. We gaan eens wat rekenen. Dat betekent 

dus 1.560 meter trap in de week. Zet die eens een jaar lang 

boven op elkaar, dat is zo’n 81 kilometer hoog en 

dan ben je… precies in de ruimte! Toch? Want waar 

begint de ruimte eigenlijk? Iedereen kijkt verwach-

tingsvol naar Prins Ruben l ‘Homme de la Lune, die 

dat als deskundige toch zou moeten weten. Natuurlijk heeft 

hij zijn antwoord klaar; toch maar even googelen. ‘De ruimte 

begint op 100 kilometer hoogte boven het aardoppervlak.’

Kijk dat schept duidelijkheid. Het interview krijgt zo een 

behoorlijk wetenschappelijk niveau en dat gebeurt niet jaar-

lijks! We komen erachter dat de dampkring is opgebouwd 

uit de troposfeer, stratosfeer, mesosfeer en de ionosfeer. 

Hiermee eindigt meteen het wetenschappelijke gepraat, 

want de Carnavalssfeer vinden we allemaal toch wat belang-

rijker dan al die andere hoge sferen. 

GEZWETS IN DE RUIMTE

De verjongingsslag van Les Boutonniers wordt ook dit jaar 

weer onverminderd voortgezet. Het toont de visie en durf 

van de Carnavalsvereniging. Gelukkig is Andr« Brugmans 

met al zijn ervaring ook bij het gesprek en het blijkt dat 

Andr« en ik het tempo van de jongelui nog steeds prima 

bijhouden. Het goudgele sap komt weer uit de beste brou-

werij van Nederland, dus de avond kan niet meer stuk. 

Hoewel, ondanks jarenlange hints, wordt er nog steeds 

geen blokje geitenkaas bij het bier geserveerd, terwijl dat 

toch zo’n mooie combinatie is. Zo blijven er altijd verbe-

terpuntjes en wensen, maar het mag de pret niet drukken. 

Al gauw gaat het gesprek weer over Carnaval en alles wat 

daarbij hoort: dubieuze outfits, drank met mate, drank met 

vaten, lange avonden, vroege ochtenden en veel gezwets 

in de ruimte. Ik twijfel er niet aan dat met dit stel feestgan-

gers ook dit jaar het Carnaval weer een spektakelstuk gaat 

worden. Aan Les Boutonniers zal het niet liggen, zij geven 

ons in 2019 alle ruimte!  

Van uw Carnavalscorrespondent, Harold Vlooswijk
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De provincie Utrecht is maar klein, en het provinciebestuur heeft uitgerekend 
dat de grote steden in de provincie (o.a. Utrecht, Zeist, Nieuwegein, Amersfoort, 
Veenendaal, Woerden, Maarssen, Houten) op termijn niet geheel in hun eigen 
energievoorziening kunnen voorzien. Zij willen, kort door de bocht, dat kleine 
gemeentes met veel ruimte de grote gemeentes helpen door veel windmolens en 
zonnepanelen in de openbare ruimte te plaatsen om straks als provincie energie-
neutraal te kunnen worden.

wethouders, "en dan moet er naast onze 
grote mogelijkheden voor energieop-
wekking, ook oog zijn voor onze ambities 

en wensen op het gebied van wonen, 
economie en mobiliteit."

door Otto Beaujon

vervolg op pagina 4

Lezing Wil Houdijk ‘De weg is mijn doel’ 
Wil Houdijk houdt op zondag 10 februari om 14.00 uur in Het Witte Hof voor 
de Haastrechtse Kring een interactieve lezing over haar wandelervaringen ofwel 
haar Camino.

Zij is vorig jaar op 1 maart vertrokken 
vanuit haar woonplaats Haastrecht. 
Na 112 dagen arriveerde zij in Santiago 
de Compostella. Eerder in 2016 liep zij 
de GR 10 (Grand Randonnée) door de 
Franse Pyreneeën, van de Atlantische 
Oceaan naar de Middellandse zee.
Binnen een tijdsduur van 1 à 1,5 uur 
zal zij met ondersteuning van foto´s en 
muziek haar toehoorders meenemen op 
haar weg. Het onderweg zijn is voor haar 
een fascinerende reis. 
De verwondering in de natuur, 
ontmoetingen, de gastvrijheid, kloosters, 
kerken, de stilte etc. brengen je dichter 
bij jezelf en blijven innerlijk doorwerken 
in haar ervaring.
De lezing is zowel voor jongeren als voor 
volwassenen geschikt. 
Entree 10 euro, inclusief consumpties, 
donateurs Haastrechtse Kring gratis. 
Aanmeden via www.haastrechtsekring.nl 
of tel. 06 2213 4643.

Leger ingezet bij Hekendorpse ‘Snert’-wandeltocht

Ze hadden precies 52 leden en 
52 niet-leden die als wandelaar 
meeliepen, een mooie balans.

wandelweer en is er geen druppel regen 
gevallen. De start van de wandeltocht 
was tussen 12.00 en 13.00 uur, maar 
om 11.30 uur druppelden de eerste 
wandelaars al binnen in uitspanning 
Goejanverwelle. De routes werden goed 
ontvangen door de deelnemers en liepen 
o.a. via de Ruige Weidse Achterkade, 
het grensgebied van Zuid-Holland en 
Utrecht. Ondanks dat er geen grens-
confl icten waren, is toch het leger 
ingezet. De wandelaars van de 6,5 km 
zijn namelijk teruggebracht naar het café 
met een Amerikaanse Dodge uit de 
Tweede Wereldoorlog (1942) van 
Edwin van Riemsdijk. Ook hij zet zich al 
vele jaren belangeloos in voor de 
wandeltocht van de ijsclub. 
De warme chocomel onderweg viel 
goed in de smaak om het maar niet te 
hebben over de snert na afl oop.
“Volgend jaar weer?”, kreeg de 
organisatie diverse keren te horen. En ja, 
als het aan hen ligt kan men volgend 
jaar meelopen met de veertiende 
Hekendorpse ‘Snert’-wandeltocht.

Ondanks dat de weersverwachtingen in 
eerste instantie niet gunstig waren, 
was het op de zaterdag zelf prachtig 

Terwijl de stronk van de oude 
kastanjeboom wachtte op 
verwijdering werd de nieuwe beuk 
geplaatst. Het aanzien van de 
Kasteeltuin in Montfoort veranderde 
daarmee op slag.
Er kwam op vrijdag 1 februari heel 
wat zwaar materieel aan te pas. 
Een vijfduizend kilo wegende telescoop-
kraan manouvreerde de bruine beuk op 
zijn plaats. Het is met een stam van 
dertig centimeter ook daadwerkelijk een 
fl inke jongen. De medewerkers van de 
gemeentelijke buitendienst regelden het 

afzetten van de omgeving. 
Boomtotaalzorg verzorgde de aanplant 
en de voorbereidende werkzaamheden.
En hij staat er keurig recht bij. De boom 
is klaar om de oude kastanjeboom, die 
inmiddels door het Montfoortse 
Kunstenaars Collectief tot kunst is 
verheven, te doen vergeten. 
De nieuwe beuk en de bestaande 
kastanje worden dit voorjaar nog door 
een aantal nieuwe grondspots uitgelicht.
Plaatje weer compleet!

door Siem van der Burg

En hij staat!

Op zaterdag 26 januari werd de dertiende Hekendorpse ‘Snert’-wandeltocht 
gelopen. Met 104 deelnemers was de wandeltocht weer een succes. 

De gemeente Oudewater wil daar 
graag een bijdrage aan leveren, "maar 
wel op basis van een gelijk speelveld", 
benadrukken burgemeester en 
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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
Nancy Zwaal, 06-53366397
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Elly van der Neut, 0348-471511
Sport
Herman van Heusden, 06-10262519

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

Evenementenkalender
Februari

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

ZATERDAG

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

ZONDAG

10 Familie voorstelling ‘HOEHAA!’ (3+).
Vanaf 14.00 uur in het Muziekhuis.
Kom met de hele familie (kinderen vanaf 3+) 
genieten van de voorstelling HoeHaa! door 
Jeroen Schipper, bekend van o.a. 123ZING. 
Kinderen (en ouders!) worden door Jeroen en Henrik 
meegenomen op een muzikaal avontuur dat zowel in 
onderwerpen als in muzikale stijlen de hele wereld 
over gaat. Meer info: www.muziekhuisoudewater.nl OUDEWATER

 - Lezing ‘De weg is mijn doel’ door Wil Houdijk.Vanaf 
14.00 uur in Het Witte Hof. Wil Houdijk houdt een 
interactieve lezing over haar wandelervaringen ofwel 
haar Camino. De lezing (inclusief consumpties) is voor 
donateurs van de Haastrechtse Kring gratis, niet-
donateurs betalen € 10,-. Tijdsduur ong. 1 uur. 
Graag aanmelden via www.haastrechtsekring.nl of 
via Wil Houdijk 06-22134643. HAASTRECHT

 - Live op zondag: Windfall. 
Country vanaf 15.00 uur in Grand Café Concordia*. 
Windfall heeft speciaal voor deze middag een 
middagvullend repertoire met country songs. HAASTRECHT

WOENSDAG

13 Lezingavond bij de GVO. Lezing ‘Pieter Bruegel de 
Oude’ door de heer Gerard Koorman bij de 
Geschiedkundige Vereniging Oudewater. 
Vanaf 20.00 uur in zaal De Rank, Noorder Kerkstraat. 
Toegang: voor leden gratis, voor niet-leden € 2,50. OUDEWATER

VRIJDAG

15 Kleintje Carnaval Light 10-14 jaar. 
Vanaf 19.30 tot 22.30 uur in het Muziekhuis. 
Speciaal voor alle jonge feestbeesten van Oudewater 
organiseren De Blauwbaadjes en Muziekhuis 
Oudewater Kleintje Carnaval Light. 
Meer info: www.muziekhuisoudewater.nl OUDEWATER

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

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

ZATERDAG

16 Historische wandeling met Linn. Linn ontmoet jou op 
haar historische wandeling. Je wordt om 09.45 bij de 
Brede Vaart ‘clubgebouw’ van verenging Oud-
Linschoten verwacht. Vanaf hier gaan we met een 
aantal gidsen in groepen op pad en horen we mooie 
en interessante verhalen over ons dorp. Onderweg is 
een gezellige koffieshopstop en we eindigen bij een 
leuke ondernemer met open huis. De activiteit is 
rond 11.30 uur afgelopen. De toegang is gratis. Geef 
je op via linnontmoet@gmail.com LINSCHOTEN

 - Challenge Dance and Percussion met Constructions. 
Vanaf 20.15 uur in Theater Concordia*. 
Challenge is de Schoonhovense dans- en 
percussiegroep die dans en live slagwerk combineert 
tot spetterende, afwisselende theatervoorstellingen. 
In de nieuwe voorstelling Constructions neemt 
Challenge het begrip constructie letterlijk en 
figuurlijk onder de loep. Challenge is een dansgroep 
van Moving Motions. HAASTRECHT

ZONDAG

17 Live op zondag: The Outlaws. Rockmuziek vanaf 
15.00 uur in Grand Café Concordia*. HAASTRECHT

WOENSDAG

20 Aanschuifdiner in De Grote Haven. Zaal open om 
17.00 uur en het diner start om 17.30 uur. Opgeven 
voor maandag 18 februari bij Han van Diemen, tel. 
0182-501173 / 06-28928818; hvdiemen@gmail.com HAASTRECHT

 - Interactieve avond over zorgverlening van de 
thuiszorg. Mevrouw Joyce Jacobs spreekt hierover 
bij de Vrouwen van Nu. Hierna volgt ook nog een 
leerzame rondleiding. Zowel leden als 
belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in de 
Tuinzaal van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst, 
Prins Bernhardstraat 2. OUDEWATER

DONDERDAG

21 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

 - Lezing ‘Jongens, een slag apart’ bij Ouders Lokaal. 
Van 20.00 tot 22.00 uur in de Heeswijkschool, Jonker 
Fransstraat 1a. De lezing is bedoeld voor vaders en 
moeders die meer willen horen over pubers en de 
specifieke rol van mannen in de opvoeding. 
Deelname is gratis na aanmelding via de website 
montfoort.ouderslokaal.nl MONTFOORT

VRIJDAG

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

22 HapSnap aanschuifdiner. Van 18.30 tot 20.30 uur 
in ‘De Rank’, Verlengde Hoogstraat 26. Samen eten, 
elkaar ontmoeten kan leiden tot een beter begrip 
voor elkaar. Help (nieuwe) vluchtelingen in 
Montfoort en Linschoten aan een sociaal netwerk. 
Neem een gerechtje voor vier personen mee, 
zelfgemaakt of gekocht. Schuif aan! Info: 
www.swml.nl en aanmeldenvia hapsnap@swml.nl MONTFOORT

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

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 10: 10.00 uur Ds. T.J. Korten
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 10: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. C. Boele

MONTFOORT
‘T KRUISPUNT
Za  9: 19.00 uur Pater Henny Slot mhm
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 10: 10.00 uur Richard Klein
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 10: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 10: 10.00 uur Ds. R.G. van der Zwan
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 10: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 10: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van Holten
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 10: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS
Zo 10: 10.00 uur Woord en Communie
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 10: 10.00 uur Cees Terpstra

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 10: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

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

GEBOREN

Op woensdag 23 januari 2019
FENNE Eline
dochter van 
Maarten en Sabrina de Boer
zusje van Rens
Riek Kuipersstraat 8
3417 CP Montfoort

Op zondag 27 januari 2019
JOAS
zoon van Niels en Antoinette 
Hanemaayer-de Pater
Broertje van 
Noël, Reachelle, Joran en Ryan
Hogebrug 38
3465 HG Driebruggen

Wilt u ook uw geboortekaartjes door 
DRUKKERIJ HENO laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478
en de collectie geboorteboeken

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

DRUKKERIJ

Gratis bloeddrukmetingen
Op woensdag 6 februari kunt u tussen 
10.00 en 15.00 uur binnenlopen bij de 
Vierstroom Thuiszorgwinkel in Gouda 
voor een gratis bloeddrukmeting. 
Een afspraak maken is niet nodig. 
De bloeddruk wordt gemeten met een 
automatische bloeddrukmeter. 
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 Bodegraafsestraatweg 3, 
2805 GK te Gouda.

Marco van der Straten aanwezig
in Bijbelshop Oudewater 
met ‘Als ik in de hemel kom’

Boek en avond 
over leven 
na de dood
Hoe zit het eigenlijk met leven na de 
dood? Wat zegt de Bijbel erover en 
welke verwachting hebben christenen? 
Marco van der Straten gaat in ‘Als ik 
in de hemel kom’ op zoek naar 
antwoorden op deze vragen. 
Hij schreef er een boek over en is op 
woensdagavond 13 februari te gast in 
Bijbelshop Oudewater (Peperstraat 
1A) om erover te vertellen. Verder is 
er livemuziek door zangeres en gitarist 
Krista van der Straten.
Het boek Als ik in de hemel kom zet je 
stil en daagt je uit om zelf na te denken 
over iets waar we allemaal mee te maken 
krijgen: wat gebeurt er na dit leven? 
Marco neemt de lezer mee op een 
pelgrimsreis langs mensen die over de 
hemel en eeuwigheid hebben nagedacht. 
Sommigen als theoloog, anderen omdat 
ze ernstig ziek zijn of een kindje hebben 
verloren. Hij sprak speciaal voor het 
schrijven van zijn nieuwe boek met 
Kinga Bán, prof. dr. Willem Ouweneel, 
Martine Vonk, ds. Arie van der Veer, 
David en Martine Onnekink, Johan 
Wiesenekker en ds. Paul Visser. In de 
boekwinkel vertelt hij enkele verhalen.
De avond begint om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.45 uur). 
Toegang € 5,- inclusief koffi e/thee. 
Aanmelden kan via 
info@bijbelshopoudewater.nl 
of in de winkel.

Iedere 2e dinsdag van de maand 
organiseert Oudewaterse Vrouwen Samen 
voor alle vrouwen van Oudewater en 
omstreken een inspirerende, 
ontspannende of creatieve avond in het 
Cultuurhuis, Kluwen 1 te Oudewater.

Lida Pauw over 
olie en handscrub
Op dinsdag 12 februari neemt Lida Pauw 
de vrouwen mee in de wereld van diverse 
oliesoorten. Een 100% natuurlijke manier 
om diverse lichamelijke ongemakken te 
verhelpen, voor het hele gezin. 
En de dames gaan ook aan de slag 
om zelf een handscrub te maken.
De kosten bedragen 10 euro. 
Dit is inclusief koffi e/thee/drankje. 
Deze avond begint om 19.45 uur. 
Info en aanmelden kan via 
oudewatersevrouwensamen@gmail.com

‘Let’s do it kids!’
op de Mariaschool

VANG) het proces van hergebruiken van 
grondstoffen is erg belangrijk voor de 
afvalscheiding. Dan een workshop met 
veel informatie over de plastic soep en 
de gevolgen daarvan. En de kinderen 
hebben een zwerfafvalexpeditie (de 
schoonmaakhelden) gedaan.
Elke groep had een stukje binnenstad 
toegewezen gekregen waar ze met 
prikstok/knijper vuil verzameld hebben 
dat her en der verspreid lag.
Met alle kinderen samen hadden ze een 
fl ink berg afval verzameld, die door de 
afvalverwerking meegenomen is.
De wethouder van Milieu, de heer Bas 
Lont, heeft een uurtje meegekeken bij de 
verschillende onderdelen, mede omdat 
de gemeente deze lesochtend bekostigt.
Het was voor alle betrokkenen een 
leerzame ochtend!

Een mooi en leerzaam initiatief voor 
een gezonde school! Want daar ligt de 
basis ook om te werken aan een 
gezondere wereld. Bewustwording en 
zorg voor onze leefomgeving is erg 
belangrijk.
Alle kinderen van de Mariaschool 
hebben maandag 28 januari les gehad 
over de plastic soep, afvalverwerking 
en wat we er zelf aan kunnen doen.
De groepen 1,2 en 3 hebben een 
voorstelling gezien van kabouter 
Zebbedeus van Dibbe Dabbe. Hij zorgt er 
altijd voor dat de kaboutertjes het bos 
opruimen….Natuurlijk best herkenbaar… 
want kinderen ruimen lang niet altijd zelf 
op, maar dan is het toch ineens 
gebeurd… door de kaboutertjes dus! 
Maar deze dag hoefde het niet, want de 
opruimhelden waren langs geweest en 
alles was netjes.
De kinderen werden al spelenderwijs 
meegenomen in het verhaal, waarin 
goed naar voren kwam dat de natuur, en 
dan vooral ook de dieren, lijden onder de 
vervuiling.
Gelukkig liep het voor de dieren hier 
goed af, maar in het echt is dat minder 
makkelijk.
Zij kregen vervolgens nog een uitleg over 
het hergebruiken van materialen, het 
recycling-proces van met name papier, 
plastic, blik en glas.
Ook kregen ze adviezen om geen plastic 
zakjes om je boterhammen te doen en 
geen drinkpakjes mee, maar een 
broodtrommel met een beker. Gelukkig 
gebeurt dat al heel veel bij ons op school!
De groepen 4 tot en met 8 hebben drie 
verschillende workshops gehad, over 
recycling (van afval naar grondstof: 
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Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk. Tel. 0182-342050
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

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

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

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

Hoogstraat 64
www.remcofashion4men.nl    

* De wintercollectie 2018 is afgeprijsd m.u.v. basis en nieuwe collectie en op=op!

Montfoort
Laatste winter stuks

Tot 70% afgeprijsd!*

REMCO
Montfoort

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressenPsychologische hulp voor 

uw kind wordt vergoed 
door de gemeente!
Hekendorperweg 36a, Oudewater

Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

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

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

www.phhaastrecht.nl

• 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

Citroën Zero automaat - elektrisch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 e 9.450,-
Fiat 500l lounge - pano   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2012 e 12.950,-
Kia Picanto 1.0 CVVT economy plusline - 5-drs - airco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 8.750,-
Nissan Leaf hybride - 5-drs - automaat - elektrisch   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 22.400,-
Nissan Micra hybride - 5-drs - airco - cruise control   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 8.750,-
Toyota Yaris hybride - 5-drs - airco - navigatie / aur   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 11.950,-

Wij doen alles voor uw auto

Familievoorstelling 
 HOEHAA! 3+ 

Een muzikaal avontuur voor het hele gezin.

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

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

Entree vanaf 12 jaar: € 7,50 

Oudewater LIVE 
Met partyband ‘FuSo’ 

Disco, pop en partyclassics maken deze avond

tot een heerlijke dansavond in het Muziekhuis. 

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

Kaartverkoop voor beide evenementen 

via Muziekhuisoudewater.nl

muziek
zang
theater
dans

muziekhuisoudewater.nl
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De Belgische avonturier Tom Waes was de afgelopen week in 
Gibraltar, te gast bij de (Engelse) grenspolitie, en zag, samen met een 
agent vanuit een onherkenbare auto, hoe krachtige speedboten 
‘s nachts vanuit Casablanca (met alleen het licht van de maan) 
aanmeerden in de jachthaven van Gibraltar. Zodra de landvast om de 
kikker viel, kwamen uit alle hoeken en gaten twee dozijn mannetjes 
tevoorschijn die naar het schip holden, en enkele seconden later met 
één of twee grote sporttassen de kade overstaken en even snel als ze 
verschenen waren om razendsnel tussen de containers en gebouwtjes 
te verdwijnen. De inhoud van hun tassen: hasjish en wiet. De agent 
besefte maar al te goed hoe machteloos de politie was tegen deze 
openlijke smokkel van het genotsmiddel dat in Noord-Afrika 
verbouwd wordt, hoofdzakelijk voor de Europese markt. 
En bovendien: vermoedelijk werd er ook wel iets van de dagelijkse 
aanvoer in Gibraltar zelf genuttigd, maar het overgrote deel was 
bestemd voor de Europese markt en zou zijn weg naar het noorden 
binnen enkele uren beginnen.
In Canada en in Uruguay is de teelt en de handel in 
Cannabisproducten niet langer illegaal. Canada grenst maar aan één 
ander land (dat het niet nodig vindt vanwege de wiet een muur te 
bouwen). In Europa ligt dat moeilijker: elk land (behalve straks 
Ierland en Engeland) grenst aan minstens twee andere landen, 
sommige landen aan wel zeven andere landen, en zolang er geen 
consensus in de EU is om wiet te legaliseren (kwaliteitscontrole, 
gereguleerde teelt, accijns, BTW, vennootschaps- en 
inkomstenbelasting, waterschapsheffi ng etc.) blijft het ploeteren.
De verwerpelijkheid van wiet is in vergelijking met roken en alcohol 
niet uit te leggen. De illegaliteit maakt wiet en hasj alleen maar duur. 
De IKEA verkoopt mini-kasjes voor thuisteelt (op de verpakking staan 
afbeeldingen van een krop sla en koriander, dat kan er ook in 
gekweekt worden) en dankzij de cookies ontvang je dagelijks spam 
waarin druppels wietolie aangeprezen worden. Criminelen huren hele 
huizen om kwekerijen in te vestigen, tot ze tegen de lamp lopen en 
daarmee ongewild de burger een portie leedvermaak bezorgen, dank 
daarvoor. En een veelvoud van hun jaaropbrengst komt dagelijks uit 
Afrika de EU binnen.
Otto Beaujon

Wiet Column

Hennepplantage aangetroffen 
met 500 planten
In een woning aan de Prinses 
Irenestraat heeft de politie een 
hennepkwekerij aangetroffen met 
ongeveer 500 planten. In verband 
met het onderzoek heeft de politie 
een verdachte aangehouden.
Burgemeester Pieter Verhoeve bereidt 
een besluit tot tijdelijke sluiting van de 
woning voor. Het huis is eigendom van 
een particuliere belegger. De huurder 
had 54 lampen geïnstalleerd die werden 
gevoed met illegaal afgetapte stroom, en 
er was sprake van een brandgevaarlijke 

situatie. De drie slaapkamers en de 
zolder van de woning stonden vol met 
hennepplanten.
Vorige week rolde de politie een 
hennepkwekerij op in een woning aan 
de Lange Burchwal.
Burgemeester Verhoeve roept inwoners 
op vooral gebruik te blijven maken van 
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. 
Dit is het onafhankelijke meldpunt waar 
je anoniem informatie kunt geven over 
ernstige criminaliteit en misdaad.

OUDEWATER

Portret van Jacobus Arminius

Wietplanten in één van de slaapkamers.

vervolg van de voorpagina

door Aad Kuiper

Lezing over Arminius: 
'Zijn wij ons brein de baas?'

Op uitnodiging van de afdeling Utrecht 
van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft Oudewater haar 
mening kenbaar gemaakt over vier 
actuele thema’s: wonen, mobiliteit, 
energie en economie.

Wonen
De komende jaren kan Oudewater nog 
enkele binnenstedelijke locaties benutten 
om nieuwe woningen te bouwen. Daarna 
zit de stad ‘op slot’. “Dat is zeer 
onwenselijk,” vindt wethouder Bob 
Duindam, “om een vitale stad te blijven, 
willen we voor onze eigen inwoners 
kunnen bouwen. Tot 2035 denken we 
ongeveer 600 nieuwe woningen nodig te 
hebben om in te spelen op de vergrijzing, 
gezinsverdunning en het behoud van 
jongeren. Dat vraagt om een verlegging 
van de rode contour.” Het houdt in, dat 
er buiten de denkbeeldige rode lijn die 
rond Oudewater op de kaart getekend is 
geen nieuwe wijken of wijkjes gebouwd 
mogen worden. Duindam: “Als je kijkt 
naar de totale woningbehoefte voor de 
provincie als geheel, dan zou Oudewater 
naar rato 1.400 woningen moeten 
bouwen. Dan zijn die 600 nieuwe 
woningen waar we op mikken slechts 
een bescheiden uitbreiding.” Met andere 
woorden: provincie, geef ons ruimte om 
nieuwe woningen te kunnen bouwen.

Mobiliteit
Als het gaat om de bereikbaarheid van 
de stad met het openbaar vervoer - en 
dan vooral de omliggende kernen - valt 
er nog wel wat te verbeteren, is de 
overtuiging van wethouder Walther Kok. 
De buslijnen 107 (Gouda-Utrecht) en 
505 (buurtbus Woerden-IJsselstein) doen 
Oudewater weliswaar aan, maar de 
frequentie is beperkt en de buitengebieden 
van Oudewater worden slechts in 
beperkte mate bediend. “Dat vraagt om 
innovatieve oplossingen. Niet alleen voor 
het openbaar vervoer, maar voor de 
mobiliteit in zijn algemeenheid. 
Woon-werkverkeer, bevoorrading van de 
winkels enzovoort,” meent Kok.

Energieopwekking
Oudewater beschikt met zijn groene 
buitengebieden over fl ink wat ruimte voor 
wind- en zonne-energie. Zo bezien heeft 
Oudewater de mogelijkheid om wel een 
twaalfvoud van het eigen energieverbruik 
op te wekken. Voor stedelijke gebieden 
zijn met name de mogelijkheden voor 
grote windmolens een stuk minder. 
Voor een deel van hun toekomstige 
energie (lees: groene stroom) zijn de 
grote steden aangewezen op gemeenten 
als Oudewater. Daar valt wat Oudewater 
betreft wel over te praten, maar, zo 
waarschuwt wethouder Bas Lont, “dan 
moet er wel sprake zijn van een 
gelijkwaardig speelveld. Naast een 
bijdrage aan energieopwekking voor 

De ontvangst in de spuithal die 
omgetoverd was tot een fraaie garderobe 
was al uitermate vriendelijk. Zo'n vier-, 
vijfhonderd, misschien wel zeshonderd 
mensen waren op het feest rond het 
vijftigjarig bestaan van Goudriaan 
Staalconstructies afgekomen: (oud-) 
medewerkers, soms met gezinsleden, 
familie, vrienden, leveranciers en klanten. 
In lange rijen stonden ze er om de 
belangrijkste mensen van het bedrijf te 
feliciteren met deze mijlpaal waarbij de 
oprichter, Gert Goudriaan en zijn zoon 
Johan, de huidige directeur, de spil 
vormden. Het offi ciële gedeelte begon 
dan ook veel later dan gepland. Gelukkig 
kon iedereen van echte barista's koffi e 
krijgen, met een bonbon met het nieuwe 
logo van het bedrijf, dat nog veelvuldig in 
beeld kwam. Via een looproute in de 
enorme bedrijfshallen konden 
verschillende producten van het bedrijf 
bewonderd worden: indrukwekkende 

(alweer) stalen trappen, prachtige 
hekwerken, schragen met enorme stalen 
balken, mooie grote machines, de 
nieuwe bedrijfsmontagebus en overal 
konden de bezoekers professionele 
toelichting krijgen. Voor de bezoekers, 
die niet zo bekend waren met een 
dergelijk bedrijf, ging er een wereld 
open; ze vielen van de ene verbazing in 
de andere. En aan het einde van die 
looproute stonden ze plotsklaps in een 
enorme hal die heel knap omgetoverd 
was in een schitterende feestzaal.
Johan Goudriaan vatte in zijn openings-
woord de geschiedenis van het bedrijf in 
een notendop samen en roemde daarbij 
zijn vader Gert: "Hij heeft het grootste 
aandeel geleverd met zijn gezonde 
boerenverstand en ik bedank hem voor al 
zijn gevraagde … en ongevraagde 
adviezen." Hij bedankt zijn vrouw Linda 
en Hans van Ingen, die na veertig jaar 
trouwe dienst nu met pensioen ging. 

Deze was al bij het bedrijf gekomen toen 
het, na de start in een schuurtje aan de 
Kerkwetering, aan de Lange Burchwal 
terecht was gekomen. Locoburgemeester 
Bob Duindam noemde Goudriaan 
Staalconstructies een kerngezond, 
vernieuwend en vitaal bedrijf. Hij liet 
weten dat niet alleen de directe omgeving 
van Oudewater voorzien werd van 
diverse staalconstructies, maar dat ze ook 
bijvoorbeeld het nieuwe station in Delft, 
een zwembad in Katwijk en Hoogh 
Catharijne hadden mogen voorzien van 
bijzondere constructies.
Een tiental vertegenwoordigers van het 
personeel roemden als verrassing in wat 
kleine verhaaltjes en gedichten, soms 
met een knipoog, de fi nanciële zaken 
van het bedrijf (de bodem van de 
schatkist was in zicht óf er was niet eens 
een schatkist), de zorg voor de inwendige 
mens, de feestjes, de 'leerschool' 
Goudriaan, de buitendienst, het prima 
werkgeverschap en Hilly Agterberg, 
secretaresse, voegde eraan toe: 
"Het lijken hier allemaal stoere mannen 
van staal, maar ze hebben gelukkig maar 
een klein hartje."
De gasten werden uitgenodigd tot het 
uitbrengen van een toost. Vervolgens 
kon iedereen zich tegoed doen aan 
allerlei heerlijke spijzen en dranken, 
terwijl ze ondertussen geanimeerd met 
elkaar in gesprek waren. 
Johan Goudriaan vatte het succes van 
het constructiebedrijf samen in een 
uitspraak van zijn vader: "'t Is heel niet 
ingewikkeld: je moet gewoon net iets 
beter zijn dan de rest!"

andere gemeenten, moet er dan ook oog 
zijn voor Oudewaterse belangen op het 
gebied van wonen, economie en 
mobiliteit.”

Economie
Op bedrijventerrein Tappersheul bevindt 
zich een concentratie van Oudewaterse 
ondernemingen. Veel inwoners vinden 
hier emplooi. Uit een recente inventari-
satie blijkt dat fl ink wat lokale bedrijven 
willen uitbreiden. “Op een termijn van 
vijf jaar verwachten wij een vraag naar 
uitbreiding van het bedrijventerrein 
Tappersheul 4, waarbij we eigen bedrijven 
voorrang willen geven op die van buiten 
Oudewater. Om dat mogelijk te maken 
verwachten wij van de provincie een 
meedenkende houding,” verklaart 
Duindam.

U10
Tien (grotere) gemeenten in de provincie 
Utrecht werken op allerhande gebied 
met elkaar samen. Dat doen zij onder de 
naam U10. Het tiental buigt zich onder 
andere over de thema’s wonen, 
mobiliteit, energie en economie. 
,,Oudewater maakt geen deel uit van die 
U10, maar we willen vanzelfsprekend 
wel onze opvattingen delen met de 
andere gemeenten. Het is duidelijk dat 
we elkaar de komende jaren hard nodig 
hebben’’, besluit burgemeester Pieter 
Verhoeve. Samen met Montfoort en 
Lopik wil Oudewater toetreden tot de 
U10.

50 jaar Goudriaan Staalconstructies: 
indrukwekkend!

Op woensdag 6 februari is de eerste 
Arminiuslezing. Thema zal zijn: 
'Zijn wij ons brein de baas?' 
Hersenwetenschappers gaan in debat 
over de vrije wil.
Op woensdag 6 februari (20.00 uur) 
weet Arminius (1560-1609) zich 
opnieuw omringd door een schare 
belangstellenden. Het gaat bij deze 
debatavond om theologische leerstel-
lingen van Arminius die een grote rol 
speelden bij de godsdiensttwisten tussen 
remonstranten en contraremonstranten 
tijdens het twaalfjarig bestand 
(1609-1621) in de 80-jarige oorlog. 
Arminius werd daarmee grondlegger van 
de Remonstrantse Broederschap 
(kerkgenootschap).
Twee vooraanstaande sprekers hebben 
hun deelname als inleider toegezegd: 
prof. dr. André Aleman (auteur van 'Je 
brein de baas', en hoogleraar cognitieve 
neuropsychiatrie aan de Universiteit 
Groningen) en prof. dr. Peter Hagoort 
(hoogleraar cognitieve neurowetenschap 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen, 
winnaar van de Spinozapremie). 
Burgemeester Pieter Verhoeve leidt het 
debat en kijkt uit naar de discussie: ,,Het 
is interessant om na te gaan hoe de vrije 
wil die Arminius honderden jaren 

geleden propageerde, vanuit de hersen-
wetenschap bezien wordt. Hoe vrij ben je 
als mens?''
Na afl oop van het debat vindt de 
presentatie plaats van het zogenaamde 
Arminiusfonds. Daarin zijn mensen en 
geld samengebracht in een onafhanke-
lijke stichting. Die stichting gaat één keer 
in de twee jaar een Arminiuslezing 
organiseren in Oudewater.

Een jaar lang eert Oudewater één van zijn 
beroemdste zonen, Jacobus Arminius, 
met lezingen en debatten.

In de eerste plaats indrukwekkend dat Gert Goudriaan een bedrijf in minder dan 
50 jaar uit kon doen groeien van de omvang van een klein schuurtje tot een 
enorme serie hallen waarin een allround constructiebedrijf grootse prestaties 
levert. In de tweede plaats was de opkomst op dit feest overweldigend; 
Goudriaan zei daar even later, nog enigszins geëmotioneerd over: "Wat me 
enorm raakt is dat de saamhorigheid hier veel groter is dan ik dacht."
In de derde plaats was het feest rond het vijftigjarig bestaan van dit bedrijf 
bijzonder indrukwekkend.
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V.l.n.r.: mevr. Honing-van As (40 jr), mevr. van Buuren-Brouwer (30 jr), 
mevr. Bijman-Verwey (30 jr), mevr. V.d. Wal-Berendsen (40 jr), mevr. de Vor-Verwey (30 jr), 
mevr. Holleboom-Spie (40 jr) en zittend: mevr. Burger-de Groot (45 jr).
De dames Goudriaan-ten Pierick (45 jr) en Meyerink-Schols (50 jr) waren helaas 
verhinderd.

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.

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Levering, reparaties 

en onderhoud van 

alle automerken!

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

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

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.

Ophaaldag Oud-papier a.s. zaterdag
in de buitengebieden van Oudewater en hekendorp.

graag vóór 08.30 uur gebundeld langs de weg
zelf inleveren:

ma. t/m za. bij fam. slingerland,
goudsestraatweg 17, Oudewater

stichting Verenigingsgebouwen herv. gem. Oudewater

Dankbetuiging

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het 
overlijden van

bets koops - Rateland
Uw aanwezigheid tijdens de condoleance en op de 
dag van de begrafenis en alle andere blijken van 
deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van 
dit verlies.

Kinderen, (achter)kleinkinderen 
en overige familieleden.

Oudewater, februari 2019

Verdrietig, maar dankbaar voor alle fijne 
herinneringen, hebben wij afscheid moeten 

nemen van onze zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Nel 
Bakker - van Rossum

Cornelia Alida

15 juni 1934                     2 februari 2019

Weduwe sinds 2016 van Krijn Bakker

Carlos en Marjon
    Rosella en Joost
    Sanne
    Timo en Jip

Mariëlle en Marcel
    Olaf
    Judy

Angèle

Nel is thuis. Mannenhuisstraat 20,  
3417 ED Montfoort.

Er is gelegenheid ons te condoleren op 
donderdag 7 februari tussen 19.30 en 

20.30 uur in De Heeren van Montfoort, 
Hoogstraat 41 te Montfoort.

De uitvaartdienst wordt gehouden op 
vrijdag 8 februari om 10.30 uur in de 

R.K. kerk Geboorte Johannes de Doper, 
Pastoor Spaanplein 2 te Montfoort.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
Begraafplaats De Stuivenberg, 

Blokland / Bovenkerkweg te Montfoort.

Hierna is er gelegenheid voor een samenzijn 
in De Heeren van Montfoort.

OUDEWATER

Uit de fora Ruimte en Samenleving
Vorige week vergaderden de fora Ruimte en Samenleving. Naast een aantal 
presentaties (bomen, automatisering, openbare verlichting) waren er ook een 
aantal regionale stukken. Alleen de zienswijze op de kadernota van de GGD 
regio Utrecht werd een hamerstuk, de rest van de punten ging als bespreekstuk 
naar de raad. Opmerkelijk punt uit de presentaties: nadat Woerden een aantal 
jaren geleden de openbare verlichting terugkocht van Citytech wordt nu ook in 
Oudewater voorgesteld om daartoe over te gaan. Tot een voorstel leidde dat nog 
niet, maar wel tot instemmende geluiden uit het forum.

In het forum ruimte stond het beeld-
kwaliteitsplan van het Oranje Bolwerck 
op de agenda. Dit plan kon rekenen op 
instemming van het forum, met 
uitzondering van het voornemen om 
de projectontwikkelaar die het beeld-
kwaliteitsplan heeft gemaakt ook de 
opdracht te geven tot onwikkeling van 
het plan. Met name de Wakkere 
Geelbuik was het daar niet mee eens. 
De samenwerkingsrelatie tussen die 
projectontwikkelaar en de gemeente had 
vorig jaar al tot een nogal felle vragen-
wisseling tussen CDA en het college 
geleid. Het CDA wilde toen weten in 
hoeverre er al een overeenkomst lag. 
Dat kan nog een interessante discussie 
worden in de raad.
Het integraal Veiligheidsplan kent dit jaar 
drie speerpunten: persoonsgerichte 
aanpak, ondermijning en alcohol en 
drugs. De persoonsgerichte aanpak moet 
voorkomen dat jongeren richting het 

criminele circuit afglijden. Ondermijning 
is de term voor het doordringen van de 
onderwereld in de bovenwereld.
Het gaat dan om het witwassen van geld 
via ondernemingen die op papier iets 
heel anders doen dan zichtbaar is in de 
straat. Ook het huren van schuren 
bijvoorbeeld in het buitengebied voor 
opslag, waar dan drugslabs worden 
gevestigd. En hennepplantages, waarvan 
in Oudewater twee weken geleden de 
vijfde in een paar jaar tijd werd opgerold. 
Het beleid rond het terugdringen van het 
gebruik van alcohol en drugs staat ook 
binnen Oudewater al een tijdje op de 
agenda en is dus nu ook regionaal een 
speerpunt.
Bij de kadernota over de VRU was het 
instellen van een ‘egalisatiereserve’ het 
grootste discussiepunt. Die reserve wil de 
VRU graag instellen om te kunnen 
‘innoveren’. Voor die reserve worden 
nog spelregels ontwikkeld, zodat de raad 

ook grip kan houden op de besteding 
van die gelden. De Onafhankelijken 
hadden vragen over de positie van 
vrijwilligers. Dat heeft te maken met de 
‘normalisering’ van de ambtelijke 
rechtspositie en het aanscherpen van de 
regels rond zzp’ers en oproepkrachten. 
Zonder daar al te diep op in te gaan: dat 
zou kunnen leiden tot een dienstverband 
voor vrijwilligers.
De aanwezige vertegenwoordigers van 
de VRU beaamden dat dit nog een 
probleem vormt. De brandweer heeft 
(landelijk) een jaar uitstel gekregen 
om dit probleem op te lossen.
Tenslotte het vervangen van de 
Wilhelmina van Pruisenbrug in 
Hekendorp. Daarvoor wordt een krediet 
gevraagd van meer dan acht ton. 
Het wordt dan een brug met 
zelfbediening. Het dorpsplatform 
Hekendorp sprak in. ‘Goed dat er een 
plan ligt’, aldus de heer Van der Horst. 
Maar het type brug zorgde nog voor veel 
discussie. Maar ook dit stuk ging als 
bespreekstuk naar de raad.

door Trudie Scherpenzeel

Jubilarissen bij Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Oudewater telt zo’n negentig leden. Een aantal van die leden is 
al vele jaren lid. Tijdens de afgelopen, gezellige jaarvergadering, met een leuke 
bingo, zijn de jubilarissen van 2019 in ‘het zonnetje’ gezet.

Het oudste lid, mevrouw Meyerink, is dit 
jaar maar liefst vijftig jaar lid van de 
vereniging. Alle jubilarissen zijn door de 
avondvoorzitter, Coby Hoogendoorn, 
gefeliciteerd met hun jubileum en 
bedankt voor alles wat zij hebben gedaan 

voor de vereniging en nog doen.
Na het uitreiken van bloemen en, als 
blijvende herinnering een brievenopener 
die speciaal gemaakt is voor Vrouwen 
van Nu, werd de groepsfoto gemaakt.
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Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

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

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

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

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

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

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

Agenda
In het stadhuis, Visbrug 1:
• Gemeenteraadsvergadering

donderdag 7 februari om 20.00 uur
• Welkom aan nieuwe inwoners
 dinsdag 12 februari van 20.00 tot 21.30 uur
• Inloopspreekuur burgemeester en wethouders

dinsdag 19 februari van 14.00 tot 15.00 uur 
in het stadskantoor, Waardsedijk 219

 Aanmelden: 0348-428473 (wethouders Duindam, Kok en Lont) 
en 0348-428622 (burgemeester Verhoeve) 
of stuur een mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl

• Forumvergadering Samenleving
maandag 4 maart om 20.00 uur

• Forumvergadering Ruimte dinsdag 5 maart 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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Nabij Ruige Weide 45 

het aanleggen van een kavelpad, 
het dempen van sloten en het 
aanleggen van dammen

 (ingekomen: 24 januari 2019), 
dossiernummer 4150565 

• Dijkgraaflaan 152 
het plaatsen van een  
dubbele deur berging

 (ingekomen: 28 januari 2019), 
dossiernummer 4171803

Papekop
• Papekopperdijk 2 

het realiseren van een uitweg
 (ingekomen: 30 januari 2019), 

dossiernummer 4167325

Ontwerp-
omgevingsvergunningen
Oudewater
• Damweg 2 

het gedeeltelijk intrekken van de 
omgevingsvergunning voor het 
onderdeel milieu voor wat 
betreft de opslag en aflevering 
van LPG aan motorvoertuigen 
voor het wegverkeer

 (verzonden: 28 januari 2019), 
dossiernummer 1820302

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
Bij de volgende aanvragen is de 
beslistermijn met 6 weken verlengd.
Oudewater
• Oude Touwfabriek 50 

het legaliseren van een reeds 
aangelegde vlonder

 (verzonden: 25 januari 2019), 
dossiernummer 4067477

Opgaven
Net als alle andere gemeenten staat 
Oudewater de komende jaren voor 
grote opgaven op het gebied van 
duurzaamheid.

Het coalitieakkoord 2018-2022 
‘Voor Oudewater, mèt Oudewater!’ 
wijdt hier niet voor niets een apart 
hoofdstuk aan. Daarin staat onder 
ander dat de gemeente een plan 
gaat opstellen hoe zij die vermin-
dering van 50% CO2-uitstoot in 
Oudewater voor elkaar wil krijgen.
Plan
Vooruitlopend op dat plan, zit 
Oudewater niet stil. Zij wil initiatieven 
met een duurzaam karakter alvast 
ondersteunen. Daar ligt e 11.800 
voor klaar.
Twee thema’s staan daarbij centraal 
‘energie’ en ‘afval=grondstof’.

“Voor een duurzaam Oudewater 
kunnen wij niet zonder onze inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Alleen door samen te 
werken kunnen wij straks een 
duurzamer Oudewater doorgeven 
aan volgende generaties’’, beklem-
toont wethouder Bas Lont.

Geld	te	verdelen	voor	
duurzame	initiatieven

Beweging
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier 
niet om individuele aanvragen om 
bijvoorbeeld subsidie te ontvangen 
voor de plaatsing van zonnepanelen. 

De initiatieven moeten vooral anderen 
in beweging brengen om met duur-
zaamheid aan de slag te gaan.
Enkele voorbeelden? In 2017 en 2018 
mochten de organisatie van een 
duurzaamheidsmarkt, energiecafé, 
tweedehands kledingbeurs en de 
voedselweggeefgroep op een 
ondersteunende bijdrage van de 
gemeente rekenen.
Aanvragen
Subsidieaanvragen voor duurzame 
initiatieven kunnen tot en met 
28 februari 2019 worden ingediend. 

Wie meer wil weten of een  
aanvraagformulier wil opvragen, 
kan contact opnemen met initiatief-
begeleider Bas Spekreijse:
spekreijse.b@woerden.nl
of 0348-428684.

Informatiepaneel in het stads-
kantoor dat de energie van de 

zonnepanelen registreert.

Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Oudewater
• Vlasakker 5 

het plaatsen van een veranda  
en erfafscheiding

 (verzonden: 25 januari 2019), 
dossiernummer 4081869

• Oude Singel 1 
het bouwen van een veranda

 (verzonden: 25 januari 2019), 
dossiernummer 3907535

Hekendorp
• Westkade 6 

het realiseren van vervangende 
nieuwbouw van een 
recreatiewoning

 (verzonden: 30 januari 2019), 
dossiernummer 3876335

Aangevraagde vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• In en rondom het centrum 

het organiseren van 
Koningsdag Oudewater 
op 27 april 2019

 (ingekomen: 28 januari 2019), 
dossiernummer 1921012

Hekendorp
• In en rondom gebouw 

De Boezem 
het organiseren van 
Koningsdag Hekendorp 
op 27 april 2019

 (ingekomen: 28 januari 2019), 
dossiernummer 1921010

Ingetrokken vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Parkeerterrein Waardsedijk 

het organiseren van een kermis 
van 3 tot en met 7 april 2019

 (verzonden: 31 januari 2019), 
dossiernummer 1820618

De gemeente Oudewater staat voor een grote klimaatopgave: 
50% minder uitstoot van CO2 in 2030. Daarom trekt Oudewater 
geld uit om initiatieven met een duurzaam karakter te 
ondersteunen. In 2019 draait het om de thema’s ‘energie’ en 
‘afval=grondstof’.

Verleende vergunningen 
evenementen & activiteiten
Oudewater
• Diverse wegen 

het organiseren van de 
AvondVierDaagse 
van 21 tot en met 24 mei 2019

 (verzonden: 30 januari 2019), 
dossiernummer 1820715

Aangevraagde 
APV-vergunningen
Oudewater
• Markt 

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

 (ingekomen: 28 januari 2019), 
dossiernummer 1921013

Verleende APV-vergunningen
Oudewater
• Leeuweringerstraat 52 

het plaatsen van een steiger 
van 9 januari 2019 tot en met 
29 maart 2019

 (verzonden: 29 januari 2019), 
dossiernummer 1920895

RECTIFICATIE
In De IJsselbode van 29 januari 
stond onderstaande melding
Verleende 
omgevingsvergunningen 
reguliere procedure
Oudewater
• Damweg 

het in gebruik nemen van  
een bestaand hoofdgebouw  
als woning

 (verzonden: 22 januari 2019), 
dossiernummer 3781343

Die melding had moeten staan onder:
Ingetrokken omgevings-
vergunningen reguliere 
procedure.

Valentijnsactie NOVO en MidlandFM
“Hoewel het van oorsprong geen Nederlands feest is, raakt het toch steeds meer 
ingeburgerd en organiseren we daarom vanuit de NOVO al jaren een actie rond 
Valentijnsdag,” vertelt Margo Stekenlenburg in haar rol als vertegenwoordiger 
van die Ondernemersvereniging in Oudewater.

“We	zijn	begonnen	met	ballonnetjes	in	
de	vorm	van	een	hartje	-	gaat	er	iemand	
trouwen,	werd	er	dan	vaak	geroepen	-	en	
later	met	ons	logo	daarop.	
Die	ballonnetjes	zijn	altijd	gebleven;		
dat	blijft	leuk.	De	NOVO	heeft	samen	
met	drukkerij	HENO	(uitgever	van	o.a.	
De	IJsselbode,	red.)	een	leuke	actie	
gevoerd	waarin	liefdevolle	foto’s	
geüpload	moesten	worden.	De	respons	
was	erg	groot.	En	nu	doen	we	iets	heel	
anders,	samen	met	MidlandFM.”
“Ja,	dit	is	het	tweede	jaar	dat	de	NOVO	
met	MidlandFM	iets	samen	doet,”	vult	
Wil	de	Vries,	van	onze	lokale	zender,	
direct	aan.	“Vorig	jaar	al	konden	mensen	
plaatjes	aanvragen	en	nu	kunnen	mensen	
dat	weer	doen	…	maar	dan	voor	een	
ander,”	vertelt	ze	erbij	met	een	brede	
glimlach.	“Vorig	jaar	was	het	een	succes	
en	hadden	we	heel	veel	verschillende	
soorten	muziek;	van	pop	tot	klassiek	en	
alles	daar	tussenin;	het	was	enorm	
gevarieerd.	Op	zaterdag	9	februari	gaan	
we	flyeren	om	nog	meer	aandacht	aan	
deze	actie	te	geven,	maar	de	kaartjes	

kunnen	ook	bij	de	HEMA	en	de	EMTÉ	
ingevuld	en	achtergelaten	worden.		
Ook	liggen	er	bij	alle	NOVO-winkels	
aanvraagformulieren	voor	een	plaatje.
Invullen	dus	en	afgeven!	

Arjan	Tegelenbosch	gaat	er	daarna	een	
mooie	volgorde	in	aanbrengen	en	op	
donderdag	14	februari	van	09.00	tot	
12.00	uur	hebben	we	dan	een	extra	
extraleuke	uitzending.”	En	wie	dan	echt	
niet	kan	luisteren	of	het	nog	een	keer	wil	
horen	kan	in	het	weekend	daarop	via	
een	link	op	www.MidlandFM.net	de	hele	
uitzending	(nog	eens)	beluisteren.
Geniet	ervan!

Muziekhuis Oudewater presenteert: 
‘HoeHaa’, een muzikaal avontuur 
voor het hele gezin
Komend seizoen zijn er twee familievoorstellingen te zien in Muziekhuis 
Oudewater. Het Muziekhuis wil gezinnen met jonge kinderen de gelegenheid 
bieden om dicht bij huis bijzondere voorstellingen te zien.  
Op zondagmiddag 10 februari is de voorstelling ‘HoeHaa’(3+) te zien.

In	de	voorstelling	van	Jeroen	Schipper	
worden	de	kinderen	meegenomen	op	
een	muzikaal	avontuur	dat	de	hele	wereld	
over	gaat.	Met	swingende,	originele	en	
humorvolle	liedjes	is	het	een	feestje	voor	
ieder	kind.	Stilzitten	wordt	moeilijk.	
Klappen,	stampen,	lachen	en	dromen,	
elk	lied	biedt	de	gelegenheid	om	mee	te	
doen	(stilletjes	genieten	mag	ook).
Schoolgaande	kinderen	uit	Oudewater	
zingen	al	regelmatig	mee	met	de	hits	
van	Jeroen	Schipper.	Liedjes	als	
‘Opa&Oma’,	‘Kom	erbij’	en		
‘Monster	Kids’	worden	gebruikt	in	de	
muziekmethode	123ZING,	waar	alle	
basisscholen	in	Oudewater	mee	werken.	
Een	feest	der	herkenning!

Muziekhuis	Oudewater	vindt	het	
belangrijk	dat	Oudewatenaren	van	alle	

leeftijden	in	aanraking	komen	met	
muziek,	zang,	dans	en	theater.
Daarom	presenteren	zijn	nu	ook	familie-
voorstellingen	voor	de	allerkleinsten.	
Na	‘HoeHaa’	is	op	zondag	31	maart	de	
dansvoorstelling	‘Assepoes’	te	zien.
Kaartjes	kunt	u	online	kopen	via	www.
muziekhuisoudewater.nl	en	aan	de	deur.
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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

Tijd om te laten zien wat wij doen
Wij bestaan nu ruim anderhalf jaar. De Woningraat is ontstaan uit de fusie 
van drie kleine woningbouwverenigingen uit Oudewater, Lopik en Benschop. 
De eerste anderhalf jaar is hard gewerkt om de nieuwe organisatie in te 
richten. We hebben wat minder gecommuniceerd.
Dit jaar gaan we u weer regelmatig informeren over onze werkzaamheden. 
In De IJsselbode over onze werkzaamheden in gemeente Oudewater en in 
Het Kontakt voor de gemeente Lopik.

De hoofdtaak van De Woningraat
We werken aan een goede, duurzame en betaalbare woningvoorraad die passend is 
bij de vraag. Hoe doen wij dat?
- We renoveren en verduurzamen woningen
- Maken het plaatsen van zonnepanelen mogelijk
- Bouwen nieuwe woningen
- Investeren in betaalbaarheid
- Doen een bijdrage in leefbaarheid

Renoveren / verduurzamen
De prijzen in de bouw zijn gestegen en er is steeds vaker een tekort aan personeel. 
Dit is ook voor ons een knelpunt. Voor kleinere projecten is het lastig om een 
aannemer te vinden. Het renovatieproject van 2018 wordt daardoor uitgevoerd in 
2019. Er worden in Oudewater 29 woningen in diverse straten gerenoveerd. 
Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen is een belangrijk onderdeel van 
de werkzaamheden. Hierdoor wordt het wooncomfort voor de huurders verbeterd en 
gaan de energiekosten omlaag.

Zonnepanelen
Wij werken samen met Wocozon om zo veel mogelijk huurwoningen uit te rusten 
met zonnepanelen. Voor huurders in Benschop en Oudewater is dit nu al mogelijk. 
Voor huurders in Lopik gaat dit project nog starten. Elke met zonnepanelen 
uitgeruste woning brengt ons een stapje dichter bij onze doelstelling van een 
gemiddeld label B in 2021 over het hele woningbezit. Huurders betalen niets voor 
de zonnepanelen zelf. Alleen voor de zonnestroom betalen huurders een vast 
maandelijks voorschot bedrag. Het maandbedrag bij de gewone energieleverancier 
kan hiermee verlaagd worden. De prijs voor de zonnestroom is gemiddeld 20% lager 
dan de energie van de energieleverancier. Aanmelden voor zonnepanelen kan nog 
steeds via www.wocozon.nl/woningraat. Huurders ontvangen eerst vrijblijvend 
informatie. Er zijn al ruim 100 woningen van De Woningraat uitgerust met 
zonnepanelen!

Nieuwbouw
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van de bouw van 
30 eengezinswoningen in Noort Syde II. Bij de toewijzing is gewerkt met een 
doorstromingsexperiment. Met zeer positief effect! De nieuwe huurders zijn 
allemaal inwoners uit Oudewater. In 2018 is naast de nieuwbouw in Noort Syde 
ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe appartementen op de locatie 
Schuylenburcht en de locatie Wijngaardstraat. De ontwikkeling van de nieuwbouw 
op de locatie Schuylenburcht ligt helaas sinds de zomer stil. Na discussie over deze 
locatie in de gemeenteraad, zijn de uitgangspunten voor de locatie door de 
gemeente eind 2018 vastgesteld. Vanaf januari wordt gestart met het opstellen van 
het stedenbouwkundig structuurontwerp voor Nieuw Schuylenburcht. Na vaststelling 
van het structuurontwerp kunnen we starten met de planontwikkeling.
Aan de Wijngaardstraat gaan wij een gebouw met 21 appartementen realiseren. 
Op korte termijn verwachten wij uitsluitsel te krijgen van de gemeente over het 
ontwerp van het appartementengebouw. Als alle procedures doorlopen zijn, hopen 
wij begin 2020 met de bouw van de 21 appartementen te starten.

In maart weer een artikel
We gaan u de komende tijd regelmatig informeren.
Op www.dewoningraat.nl vindt u actuele berichten over projecten en overig nieuws. 
De volgende keer in deze krant vertellen wij over hoe wij investeren in betaalbaarheid 
en leefbaarheid en de stand van zaken van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

BRIL
VAN DE MAAND
FEBRUARI

Lekker veel voordeel

50%
KORTING

MINIMAALSpaar voor korting 
op Dr. Oetker 
bakvormen

www.emte.nl/bakvormen

*  Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. 
 

Week 2
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van donderdag 27 december t/m 
maandag 31 december 2018. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en 
alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

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

Jupiler
krat 24 x 25 cl
maximaal 6 kratten per klant

15.29  9.49

+1
bakvorm zegelbij 1 krat

 9.99
Heineken
krat 24 x 30 cl
maximaal 6 kratten per klant

16.29 

Mineola's
los, per 500 gram

1.59

+1
bakvorm zegelbij 2 stuks

Mora mega 
of fun mix
alle soorten*
per zak/doos

4.34-4.89
GRATIS
2e

0.99
kilo 1.98  

Week 06
Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 3 t/m zaterdag
9 februari 2019. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant
en alleen geldig bij EMTÉ Oudewater.

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.

Zetfouten, prijswijzigingen en uitverkocht voorbehouden.  

Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en niet geldig voor wederverkopers. 

EMTÉ klantenservice, bel gratis: 0800-2353683.  

Heb je een vraag of klacht over de bezorging van onze folder?  

Meld dit bij onze verspreider Axender, via telefoonnummer: 030-7556930. 10
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BESTE SLAGERIJ

TROTSE WINNAAR
Bron: GfK Versrapport

BESTE SLAGERIJ

13 14 15 16 17 18

TROTSE WINNAAR
Bron: GfK Vleeswarenrapport

AFDELINGBESTE VLEESWARENAFDELINGBESTE VLEESWAREN

14 15 16

TROTSE WINNAAR
Bron: GfK Vriesversrapport

KAASAFDELING
BESTE 

AFDELINGBESTE VRIESVERS 
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TROTSE WINNAAR
Bron: GfK Kaasrapport

KAASAFDELING
BESTE 

KAASAFDELING
BESTE 

1714 15 16 18

TROTSE WINNAAR
Bron: GfK Supermarktrapport

KAASAFDELING
BESTE 

SUPERMARKT
BESTE VERS 

18

Knorr Wereldgerechten
alle soorten, per pak

2.68-3.45 

GRATIS
2e

VOORDEEL
Lekker veel
Week 06 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig van zondag 3 t/m zaterdag 9 februari 2019

Riblappen
per 500 gram

6.24  

Johma salades
alle soorten, 2 bakjes à 175 gram

3.86-6.02

AGF
omschrijving

0.00

2 STUKS

2.99
? STUKS

0.00

+1
bakvorm zegel

bij 2 bakjes

PER 500 GRAM

3.49
kilo 6.98
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Kijk voor alle actievoorwaarden en deelnemende winkels op www.emte.nl/mepal. Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt t/m zaterdag 16 februari 2019.

526195
MONSTER

Sun vaatwastabletten
alle soorten*, doos 23/25/38 stuks

7.13-8.97  

Ariel wasmiddel
alle soorten (m.u.v. grootverpakkingen)* 
per stuk

5.89-7.44  

Campina  
yoghurt of magere kwark
alle soorten* 
pak 1 liter of bak 500 gram

1.15-1.49  

Friesche Vlag  
Halvamel of Goudband
pak 455 ml*

1.32-1.46  

GRATIS
2e

GRATIS
2e

GRATIS
2e

GRATIS
2e

* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt 50% korting op de totaalprijs.
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Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck
Op donderdag 7 februari bespreekt de gemeenteraad het 
‘Beeldkwaliteitsplan Oranje Bolwerck’. 
Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt als leidraad en 
toetsingskader voor de plannen in het gebied en de inrichting 
van het gebied. 

Dinsdag 5 februiari 2019

Dick Stapel

Oranje Bolwerck, eindelijk 
voortgang?
In het laatste forum Ruimte is het 
Beeldkwaliteitsplan ‘Oranje Bolwerck’ 
aan de orde geweest. Mooie ideeën 
met een goede balans in wonen, 
openbare ruimte en uitvoering.
De bebouwing komt op een promi-
nente plaats in onze binnenstad en 
de ontwerper is er in geslaagd de 
o-zo noodzakelijke woningbouw 
(m.n. ook voor starters) een goede 
uitstraling en ruimte te combineren. 

Natuurlijk zijn er nu nog veel vragen, 
b.v. hoe de starterswoningen blijvend 
voor starters beschikbaar blijven, 
hoe huurwoningen ook in de 
toekomst nog voor huurders 
bereikbaar zijn en of de mooie 
ideeën voor de openbare ruimte 
werkelijk uitgevoerd gaan worden. 
De CDA-fractie heeft daar de 
nodige vragen over gesteld.

Over het Oranje Bolwerck is al heel 
lang discussie. We moeten tempo 
maken! Maar dat mag geen reden 
zijn de zorgvuldigheid uit het oog te 
verliezen. Verdere planontwikkeling 
en verkoop van deze gemeente-
grond aan een ontwikkelaar vragen 
binnenkort al onze aandacht!
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Mark Kruiswijk

Prachtig plan maar..
Goede ideeën maar..
Tijdens de Forumvergadering zijn 
veel lovende woorden gesproken 
over het plan. Helaas volgde vaak 
een “maar”. Het is een prachtige 
locatie, dichtbij de binnenstad en 
met veel historische waarde. Daar 
moeten we zuinig op zijn.
Die zuinigheid uitte zich in het forum 
in kritische opmerkingen over de 
bakstenen, het looppad en andere 
details. Beste bewoners, we gaan 
na ruim tien jaar praten over deze 
locatie nu eindelijk bouwen.

Starterswoningen, koop en huur, 
een parkeergarage, een prachtige 
historische bouwstijl. Het beeldkwa-
liteitsplan voldoet aan alle gestelde 
eisen. Laten we daarom positief zijn 
en doorpakken. Als we nu het 
beeldkwaliteitsplan goedkeuren, 
kunnen we in de verdere uitwerking 
praten over de details. En ook hier 
zullen we elkaar weer tegemoet 
moeten komen.

Daarom roepen wij op het maximale 
uit deze mooie ontwikkellocatie te 
halen en elkaar tegemoet komen 
om het te kunnen realiseren. 
Als raad moeten we onze verant-
woordelijkheid nemen, knopen 
doorhakken en niet weer plannen 
uitstellen. Wij zijn voor!

Monique van den Berg

Meer m2 voor starters
Een lange tijd zat de potentiële 
nieuwbouwlocatie muurvast. Nu ligt 
er dan eindelijk een beeldkwali-
teitsplan voor het Oranje Bolwerck 
project op tafel waar hard aan is 
gewerkt.

In het Forum van afgelopen 
29 januari is bevestigd dat de 
eerste tien appartementen voor 
starters van minder dan 150.000 
euro er dan toch echt gaan komen.
De Onafhankelijken gaan in de 
komende raadsvergadering inzetten 
op meer m2 voor de tien starters-
woningen. Wij zien graag dat de 
Oudewaterse starters een grotere 
kans krijgen om zich hier te vestigen.
Tegelijkertijd willen wij ook bewaken 
dat onze senioren en andere doel-
groepen zich hier ook in kunnen 
vinden.

Het voorliggende plan voegt veel 
kwaliteit toe aan de omgeving. 
Bijvoorbeeld het wandelpad langs 
en deels over het water zou een 
prachtig uitzicht gaan geven 
wanneer het groen in bloei staat.

Al met al een beeldkwaliteitsplan 
waarin De Onafhankelijken zich 
kunnen vinden. Nu de snelheid erin 
houden!

Jan Broere

Starterswoningen in Oudewater!
Ze komen eraan: Starterswoningen 
in Oudewater! De eerste tien zullen 
worden gerealiseerd op Oranje 
Bolwerck. Oudewater is trendsetter. 
En dat voor een prijs van 150.000 
euro v.o.n. Focus ligt op de plaatse-
lijke woningzoekende. Daarnaast 
nog appartementen in goedkope 
koop(max 230.000 euro). En daar 
zijn we trots op.

De ChristenUnie-SGP strijdt al jaren 
voor betaalbare woningen voor 
onze eigen inwoners. Nu komt er 
op de woningmarkt een segment 
bij, de goedkoopste prijsklasse wel 
te verstaan. Het prijsniveau van 
starterswoningen is landelijk gestegen 
tot 193.000 euro. Slechts een op 
de zeven(16%) starters kan een 
gemiddelde starterswoningwoning 
fi nancieren. Dat is een halvering ten 
opzichte van 2012.
Maar het kan nog goedkoper volgens 
de ChristenUnie-SGP. 
Tiny House woningen van gemiddeld 
35.000 euro. Een bedrag wat 
binnen handbereik is van elke 
Oudewaternaar.
Geschikte locaties zijn nu nog het 
probleem. Maar hier gaan we aan 
werken. U hoort nog van ons!

Wim Knol

Meer starterswoningen!
Hoeveel en welke soort(en) 
woningen moeten er op het Oranje 
Bolwerck worden gebouwd? En wie 
heeft daarover het laatste woord? 
Over die vragen beslist de gemeen-
teraad bij de behandeling van het 
beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de 
bouwlocatie.
Het college pleit voor het bouwplan 
dat twee plaatselijke projectontwik-
kelaars op eigen initiatief hebben 
opgesteld voor een complex met 52 
appartementen in drie bouwlagen. 
Na goedkeuring van het BKP wil het 
college het plan in overleg met de 
initiatiefnemers verder uitwerken en 
de grond onderhands aan hen 
verkopen, ‘uitonderhandelen’, om 
met wethouder Duindam te spreken.

De Wakkere Geelbuik stelt een 
socialer woningbouwprogramma 
voor, dat beter recht doet aan de 
grote vraag naar betaalbare 
woningen in Oudewater. In plaats 
van tien moeten er minstens twintig 
starterswoningen van maximaal 
150.000 euro komen, vinden wij.

Na vaststelling van het defi nitieve 
woningbouwprogramma door de 
raad moet het plan worden aanbe-
steed aan de meest geschikte 
bouwer. Zodat niet het fi nancieel 
rendement voor de projectontwikke-
laars de doorslag geeft, maar de 
belangen van de Oudewaterse 
woningzoekenden voorop staan.

Hieronder leest u wat de fracties uit de gemeenteraad 
vinden van het voorliggende plan.
U bent van harte welkom om de bespreking in de 
gemeenteraad bij te wonen. Die begint om 20.00 uur 
in het stadhuis aan de Visbrug..

Voorproefje kunst- en cultuurprogramma 
basisscholen smaakt naar meer

Joris Lehr vertelde over de tijd dat hij nar 
was bij de oude koning Lear; hoe hij 
diens drie dochters en de koning zelf 
vermaakte en wat de gevolgen waren van 
de troonsafstand van de oude koning. 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 van 
de St. Jozefschool (de andere leerlingen 
waren eerder op de dag al geweest) 
genoten duidelijk: soms heel stil en dan 
weer uitbundig lachend of besmuikt 
giechelend. Joris zelf ondertussen 
toverde met het touw: van poort tot 
vlechten, van een mantel tot een 

eenvoudig hutje en van een schandpaal 
tot riemen waaraan bloedhonden een 
spoor volgden. Het spel van Joris Lehr 
was dan ook soms ernstig, dan weer 
humoristisch en af en toe zelfs hilarisch, 
maar altijd boeiend en stiekem een beetje 
leerzaam.
Directeur van de St. Jozefschool Tom 
Streng na afl oop: “Ze hebben genoten! 
En als een enkeling even rumoerig werd 
wist Joris ze ogenblikkelijk met een 
kwinkslag weer bij het spel te betrekken.” 
Er bleken rond het spel lesbrieven voor 

de leerlingen waarin de verbeelding - 
want daar ging het in dit stuk om - 
centraal stond en deze waren goed 
ontvangen. Ieder jaar stelt Kunst Centraal 
samen met de scholen een Kunstmenu 
samen uit het landelijk aanbod voor 
theater, dans, muziek, mediakunst, 
literatuur, audiovisueel en beeldend. 
De kinderen beleven zo in acht jaar 
schooltijd de diverse kunstdisciplines. 
Gezamenlijk wordt ervoor gezorgd dat de 
lessen aanvullend zijn op de reguliere 
schoolvakken: “’t Mag leuk zijn, een 
uitje, maar ‘ t moet wel een verrijking 
zijn,” meent Streng.
“Het Kunst- en Cultuurmenu is een 
programma dat scholen helpt de 
creativiteit van kinderen te ontwikkelen. 
Zowel de provincie Utrecht als 80% van 

de gemeenten dragen bij aan het 
programma. De scholen kunnen 
daardoor deelnemen tegen een 
gereduceerd tarief,” laat Frank van der 
Hulst, directeur van Kunst Centraal 

Als ‘voormalig nar van King Lear’ en nu verhalenverteller boeit Joris Lehr met 
alleen een stuk touw, zijn mime, zijn woordkeuze, zijn stem en zijn spel alle 
aanwezigen op virtuoze wijze. Niet alleen de aanwezige leerlingen, maar ook de 
volwassenen worden meegesleurd in zijn fabelachtig gebrachte spel.
Shakespeare voor het basisonderwijs in optima forma!
Als dit kenmerkend is voor alle activiteiten die door Kunst Centraal aan de 
leerlingen van de basisscholen van Oudewater zullen worden aangeboden dan is 
dat van een bijzonder hoog niveau.

door Aad Kuiper

weten. Maar de ook aanwezige 
wethouder Bob Duindam maakte 
duidelijk dat hiervoor binnen Oudewater 
geen fi nanciële ruimte gevonden kan 
worden …
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Fototentoonstelling ‘Van Boezemmolen nr 6
naar Rode Beuk 1693’

Voor dit project startte Van den Berg 
met het fotograferen van de Lek voor 
zijn huis richting Schoonhoven. 
Van hieruit is hij afgebogen naar Vlist 
richting Haastrecht. Na Haastrecht gaat 

met als titel: Van Boezemmolen nr 6 
naar Rode Beuk 1693. Er hangen mooie 
foto’s van o.a. Zwembad de Loete, 
de omgeving van het Gemaal de Hooge 
Boezem waar het riviertje de Vlist bij de 
Hollandsche IJssel aan is gekomen, en 
de rode beuk in de achtertuin van het 
museum Bisdom van Vliet.
Hij maakte zijn foto’s met behulp van 
uitgebreide fotoapparatuur, waaronder 
een drone voorzien van een camera. 
Het project is te volgen via de Facebook-
pagina ‘Grenzen van een polder’. 
De geëxposeerde foto’s zijn te koop.
Jaap van den Berg is bekend van 
fotowerken van waterconstructies, 
spiegelingen en waterlandschappen. 
Hij exposeerde al verschillende keren in 
de regio. Momenteel werkt hij aan een 
aantal nieuwe projecten. Zo volgt hij de 
komende jaren de kust van Nederland en 
vraagt tijdens ontmoetingen naar de 
liefde voor de zee. Zijn werk is te zien op 
zijn website www.beeldenmeer.nl.

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

Ben je geïnteresseerd in wat er gebeurt in 
HaastrecHt ... 

Woon je er sinds kort en wil je Haastrecht echt 
ontdekken... Of juist al een hele tijd, maar wil je nog 

meer te weten komen over wat er zich afspeelt in 
Haastrecht en directe omgeving?

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

Dan zoeken wij jou als 
correspondent voor HaastrecHt

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

Op naar het carnaval
In de weken voorafgaand aan carnaval zetten we 
elke week een carnavalsgroep in het zonnetje. 
Wie zijn ze en wat betekent carnaval voor ze?
Deze week De Heeswijkschool uit Montfoort.

Wie trekt de kar
van de Heeswijkschool

op 3 maart in Montfoort?
Het gaat eigenlijk best wel lekker. De kar van de Heeswijk is op de details 

na al klaar voor de carnavalsoptochten in IJsselstein en Montfoort. 
Er is echter nog één probleem. Ze zijn nog op zoek naar een trekker met 

berijder voor zondag 3 maart in Montfoort.
Maaike Schouwenburg coördineert het carnavalskar-project voor de kinderen van 
basisschool de Heeswijk in Montfoort. We hebben afgesproken bij een loods van 
Vlooswijk aan de Reinaldaweg. Maaike en twee andere moeders zijn aanwezig 
om te laten zien hoever ze zijn. Hun kinderen stuiteren al door de carnavalskar 

op de muziek die uit een bluetooth speaker schalt. Die zijn er hélemaal klaar voor!
“We hebben vijf moeders en drie vaders, die zorgen dat alles op zijn pootjes 

terecht komt. De vaders hebben er met name voor gezorgd dat de grote vogel 
voorop de kar geplaatst werd. Dat was een heftige klus.”

Het echte freubelwerk werd toebedeeld aan de moeders. En ook de kleding van 
de kinderen wordt door hen verzorgd.

Alle kinderen van de Heeswijk die willen, mogen mee. De kleinsten staan op de 
kar, de anderen lopen er achter. Maaike licht toe. “Het thema van de kar is 

‘jungle’. De meisjes op de kar zijn verkleed als papegaaien. De jongens hebben 
een safaripak. De kinderen achter de kar lopen als zebra’s en panters.

Het thema van de carnavalsvereniging is ruimte. Dat werd pas op de 11e van de 
11e bekend. Dat konden we niet afwachten. Wij beginnen al in september om 
op tijd klaar te zijn. Maar, in de jungle is ook veel ruimte hoor, dus ons thema 

past daar prima bij.”
Er gaat elk jaar best een heleboel tijd in zitten. Ook al wordt er tegenwoordig veel 

minder groots uitgepakt dan vroeger. Met een beperkte groep mensen en een 
zeer beperkt budget, weten ze er elk jaar toch wel weer iets van te maken waar 
heel veel kinderen en ouders plezier aan beleven. “Het is misschien een cliché 

maar het is superleuk om te doen, verhoogt de saamhorigheid en zorgt dat 
carnaval, naar goed katholiek gebruik, echt een feest is om naar uit te kijken.”
Grote tegenvallers zijn er dit jaar nog niet geweest. Alleen die trekker voor de 
optocht in Montfoort is nog wel ‘een dingetje’. Voor 2 maart in IJsselstein zijn 
we al voorzien. “Meldt maar in de krant dat we nog naarstig op zoek zijn naar 
hulp voor 3 maart”, zegt Maaike. Aanmelden kan via ov@heeswijkschool.nl.

En ze zoeken ook nog een stalling voor de zomerperiode. We zijn zuinig op de 
kar die eigendom is van de Heeswijkschool. Er is een heel beperkt budget. Als de 
kar aan zijn eindje is, zal er niet zomaar geld zijn om een nieuwe aan te schaffen. 

We zoeken dus een veilige en droge plek om hem te stallen. 
We hopen dat er een ondernemer is die ons ‘voor weinig’ kan en wil helpen. 

Aanmelden voor deze hulp kan ook middels een mail naar de oudervereniging.

door Siem van der Burg

HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

Fotograaf en fi lmer Jaap van den Berg uit Bergambacht exposeert tot en met 
31 maart in Theater Concordia in Haastrecht.
Er zijn foto’s te zien die hij maakte in de omgeving van Haastrecht in het kader 
van zijn fotoproject ‘Grenzen van een polder’. Grenzen van de Krimpenerwaard 
die gevormd worden door de rivieren de Lek, de Vlist en de Hollandsche IJssel. 
De prachtige natuur en geografi sche structuur van die grenzen worden in deze 
foto’s scherp weergegeven.

Handig communiceren, bellen, 
foto’s sturen met je familie of 
anderen. Wat is het, waarom is het 
zo handig en hoe doe je dat op je 
Smartphone?

SWOB Workshop 
over ‘Whats App’
Op woensdag 6 februari kunt u er meer 
over te weet komen in Hof van Stein 
Haastrecht. De Welzijnsstichtingen en 
de bibliotheek gaan u dit haarfi jn 
uitleggen van 14.00 tot 16.00 uur. 
Neem uiteraard wel uw Smartphone 
mee! Graag van tevoren opgeven, 
want de groepsgrootte is maximaal vijf 
personen. Je kan je hiervoor opgeven 
via de Bibliotheek 0180-669999 
tussen 14.00 en 17.00 uur.

hij verder langs Gouda naar Ouderkerk 
aan de IJssel.
De foto’s die in de gang naast de zaal 
van Concordia te zien zijn gaan over het 
traject in de omgeving van Haastrecht 

Kleuters Jozefschool op 
verkenningstocht naar KUNST
In het kader van het Rembrandtjaar hebben de drie kleuterroepen van 
basisschool St. Jozef de afgelopen weken een verkenningstocht gemaakt 
naar de verschillende vormen van Kunst.

Hierbij stond het prentenboek 
De Kunstbus centraal. Deze bus werd 
bestuurd door Rembrandt van Rijn.
In de bus zaten verschillende 
kunstenaars, die allemaal hun eigen 
schilderij maakten. De kinderen maakten 
kennis met schilders, zoals Mondriaan, 
Rembrandt, van Gogh en Kandinsky. 
Ze hebben ook allemaal hun schilderij 
gemaakt, een zelfportret of de 
Zonnebloemen van Van Gogh. 
Daarnaast kwamen ook beeldhouwen, 
muziek en dans aan bod. Elke week was 
er wel een speciale activiteit.
In de eerste kunstweek verzorgde 
dansdocente Maxime Jongerius een 
gastles geven voor iedere groep. 
Ook aan de ouders werd gevraagd of zij 
wilden meewerken aan het kunstproject. 
Zo was er een vader, die met zijn gitaar 
naar school kwam. Onder begeleiding 
van zijn gitaarmuziek werden diverse 

liedjes gezongen. De kleuters mochten 
zelfs even op zijn gitaar spelen.
In de laatste week kregen de kleuters 
bezoek van het poppentheater Dubbele 
Jan met de leuke voorstelling ‘Een huis 
voor Harry’.
Als afsluiting van het project werden de 
klaslokalen vrijdagmorgen omgetoverd 
tot een waar museum. Met zoals in een 
echt museum werden er hekken met lint 
geplaatst met de bordjes ‘Niet aanraken 
aub’ en op de tafels lagen mooie kleden 
om de kunstwerken van de kinderen nog 
meer tot uiting te laten komen.
Aan het eind van de ochtend gingen de 
deuren open van het Kleuterkunst-
Museum voor de papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s. Zij werden enthousiast 
rondgeleid door hun (klein)kind en de 
verwondering over al die prachtige 
kunstwerken was van hun gezichten 
af te lezen.

Basketball Oudewater
blij met nieuwe baskets

Sinds de oprichting van 
Basketball Oudewater in 
januari van vorig jaar 
basketballen een 
enthousiaste groep jongens 
en even gemotiveerde 
groep heren elke 
dinsdagavond in sporthal 
de Eiber. Maar wat is een 
basketbalvereniging zonder 
goede baskets?
In de sporthal hingen wel 
baskets, alleen waren deze 
niet geschikt om wedstrijden 
te spelen. Aangezien 
Basketball Oudewater de 
intentie heeft om deel te 
nemen aan een competitie 
moest hier verandering in 
komen. Toeval wilde dat er in 
Leusden een sporthal werd 
verbouwd en er professionele 
baskets overbleven. 
Gemeente Oudewater heeft 
deze overgenomen. 
De tweedehands baskets zijn 
nagenoeg ongebruikt en dus 
nog zeer geschikt.
Afgelopen dinsdag zijn de baskets 
offi cieel in gebruik genomen door een 
schot van wethouder Walther Kok op 
een van de baskets. Wethouder Kok: 
“Het is nog geen jaar geleden dat de 
aanvraag voor baskets binnenkwam en 
nu hangen ze al. Dat is geweldig! Ik word 
er blij van als ik zie hoe blij jullie met 
deze baskets zijn.”

Marloes Boetekees en Joost Driehuis zijn 
als oprichters van Basketball Oudewater 
enthousiast over de nieuwe baskets. “We 
trainen nu al een jaar met een groep 
enthousiaste jongens. Het heeft nog wel 
wat voeten in de aarde, maar we willen 
ze zeker klaar gaan stomen voor de 
competitie. De eerste oefenwedstrijd, 
tegen Jump IJsselstein, staat gepland 
voor dinsdag 12 februari.”

door Ellen van Leeuwen

Nu er professionele baskets hangen 
hoopt de vereniging op nog meer 
enthousiaste leden. De jeugd van 11 tot 
16 jaar traint op dinsdag van 19.15 tot 
20.15 uur. De senioren (17+) trainen 
vanaf 20.15 uur. Ook dames zijn van 
harte welkom! Voor meer informatie of 
aanmeldingen kunt u mailen naar basket-
baloudewater@gmail.com.
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Verenigingen en andere organisaties 
uit Linschoten en Montfoort kunnen 
hun activiteiten zelf plaatsen op
www.montfoortactief.nl
Meer informatie?
Mail naar info@montfoortactief.nl

ACTIVITEITENKALENDER

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

Afvalkalender 2019
Bovenkerkweg 1, 3417TA Montfoort

Januari
wk

1 31 1
Nieuwjaarsdag

2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Februari
wk

5 28 29 30 31 1 2 3

6 4 5 6 7 8 9 10

7 11 12 13 14 15 16 17

8 18 19 20 21 22 23 24

9 25 26 27 28 1 2 3

ma di wo do vr za zo

Maart
wk

9 25 26 27 28 1 2 3

10 4 5 6 7 8 9 10

11 11 12 13 14 15 16 17

12 18 19 20 21 22 23 24

13 25 26 27 28 29 30 31

ma di wo do vr za zo

April
wk

14 1 2 3 4 5 6 7

15 8 9 10 11 12 13 14

16 15 16 17 18 19 20 21
1e Paasdag

17 22
2e Paasdag

23 24 25 26 27
Koningsdag

28

18 29 30 1 2 3 4 5

ma di wo do vr za zo

Mei
wk

18 29 30 1 2 3 4 5

19 6 7 8 9 10 11 12

20 13 14 15 16 17 18 19

21 20 21 22 23 24 25 26

22 27 28 29 30
Hemelvaart

31 1 2

ma di wo do vr za zo

Juni
wk

22 27 28 29 30
Hemelvaart

31 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9
1e Pinksterdag

24 10
2e Pinksterdag

11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30

ma di wo do vr za zo

Oud papier
en karton

Oud papier
en karton

Groente-, fruit-
en tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons Snoeiafval

Uit vele onderzoeken is naar voren gekomen 
dat als kinderen met succes en plezier meedoen 
aan de gymlessen dit ook positief effect heeft op 
de leerprestaties binnen de andere schoolvakken.
De Buurtsportcoach is daarom met steun van 
gemeente Montfoort gestart met het project 
‘Beweeg Extra’.
Doel van dit project is om kinderen met (nog) meer 
plezier te laten deelnemen aan sport en spelvormen.
Beweeg Extra is gratis voor kinderen van groep 3 t/m 8 
en zal elke schoolweek plaatsvinden op de donderdagen 
tussen 16.00 tot 17.00 uur in sporthal Hofl and.
Binnen de lessen is aandacht voor elk individu en kan 
ieder kind op zijn/haar eigen niveau bewegen.
Wilt u uw kind buiten de reguliere gymlessen bijvoorbeeld 
een handstand, koprol of een salto leren maken? 
De buurtsportcoach gaat ermee aan de slag!
Ook leuke vernieuwende teamspellen en wedstrijd-
spelletjes komen aan bod binnen de lessen.

Beweeg Extra: 
geef u kind op voor gratis sport en spel

Militaire oefening
In de periode van 11 tot met 15 februari voert de 
Koninklijke Landmacht een oefening uit in 
verschillende gemeenten in de regio, waaronder de 
gemeente Montfoort.
De oefening vindt plaats in het kader van grond - lucht 
samenwerking en trainen van luchtsteun voor 
grondtroepen. Praktisch gezien houdt dit in dat 
tegelijkertijd, op diverse locaties in de gemeente, militaire 
wielvoertuigen verplaatsen en opstellingen innemen en 
vervolgens communiceren met militaire helikopters die 
ook deelnemen aan de oefening om simulaties uit te 
voeren. Het normale verkeer zal niet worden gehinderd. 
Aan deze oefening nemen zowel Nederlandse als 
buitenlandse eenheden deel. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie op niet-militair terrein.

Informatieavond 
dementie 7 februari
Op 7 februari organiseert SWOM een informatieavond 
dementie. Tijdens de avond is Freek Gillisen, 
verpleegkundig consulent dementie bij het 
Alzheimercentrum VUmc, te gast.
Freek Gilissen heeft een duidelijke visie op de zorg voor 
mensen met dementie en hun huidige plek in onze 
maatschappij. Vroeger was dementie een onderdeel van 
onze maatschappij. Als je de boerderij van je vader 
overnam, dan kreeg je opa erbij. Dat is tegenwoordig 
anders. Volgens Freek moeten mensen met dementie 
emanciperen. Hij zal aan de hand van voorbeelden uit de 
praktijk uitleg geven, vragen beantwoorden en in gesprek 
gaan met de mensen die aanwezig zijn.
De informatieavond wordt elke maand georganiseerd 
door de mantelzorgconsulent en dementieconsulent. 
De avond is voor iedereen die direct of indirect te maken 
heeft met mensen met dementie, ook voor hulpverleners, 
beleidsmedewerkers en andere professionals.
De avond is op donderdag 7 februari 2019
in het dienstencentrum van het Antoniushof.
Inloop is om 19.00 uur, start om 19.30 uur.
Toegang is gratis.

Neem voor vragen of opmerkingen contact 
op met Buurtsportcoach Willem de Koning 
via het contactformulier op 
www.debuurtsportcoach.nl.
Via www.debuurtsportcoach.nl/beweeg-extra 
kunnen de kinderen aangemeld worden.
Na aanmelding ontvangt u nog een 
bevestiging via de e-mail.

Urnenmuur
Op de begraafplaats Stuivenberg in 
Montfoort is een urnenmuur 
aanwezig, maar daar zijn nog maar 
een paar plekjes beschikbaar. Wel zijn 
er urnengraven in het talud langs het 
pad. Mensen die zich willen laten 
cremeren en niet hun urn willen laten 
begraven worden verwezen naar de 
Rooms Katholieke begraafplaats, 
waar nog meer plaatsen beschikbaar 
zijn in de daar aanwezige urnenmuur.
Een verontruste inwoonster van 
Montfoort (zij wil niet met haar naam in 
de krant) vindt het niet goed als mensen 
die al generaties lang buitenkerkelijk zijn 
naar deze begraafplaats worden verwezen 

door Elly van der Neuten is daar heel verdrietig over. Zij wil niet 
begraven worden maar gecremeerd als 
haar tijd gekomen is. Al haar naaste 
familie is ook gecremeerd en daarna 
uitgestrooid. Haar dochter vroeg haar 
onlangs of zij dit ook wilde en merkte 
daarbij op "dan heb ik geen enkele 
gedenkplek meer, niet van mijn ouders 
en niet van mijn grootouders". Daar 
heeft haar moeder wel begrip voor en zij 
wil dus regelen dat zij kan worden 
bijgezet in de urnenmuur op de algemene 
begraafplaats. Niet in een urnengraf 
want dat moet ook weer onderhouden 
worden en het kost meer ruimte en 
bovendien vindt zij dat dit het milieu 
belast. Maar er zijn dus nog maar een 
paar plekjes beschikbaar. Zij schreef de 
gemeente nogmaals een brief toen bleek 

Indrukwekkend toneel
Wat een diversiteit aan toneelgenres hebben de drie toneelverenigingen uit 
Montfoort afgelopen zaterdag laten zien aan hun publiek. Het centrale thema 
van de avond was ‘Brokstukken’ en werd door iedere club op geheel eigen 
wijze ingevuld.

Als eerste bracht Jan Claussen het stuk 
‘ADA’. Het was komisch om te zien hoe 
een ouder echtpaar, hun dochter van 
38, als het ware in de uitverkoop deed. 
Het leek te lukken, toch was de afl oop 
anders en verrassend. Hoewel het stuk 
enigszins gedateerd was, paste het 
uitstekend in het thema. Toneelgroep 
Graaf Jan heeft het gedurfd om een 
voor hun totaal ander genre te spelen. 
‘Mijn zoon, mijn man, mijn vader’. 
Het stuk maakte indruk en ontroerde. 
Het gegeven - wat zou jij doen als blijkt 
dat je zoon, man en vader een 
moordenaar blijkt te zijn. Aangeven bij 
de politie of verzwijgen? Het lukte de 
spelers om het publiek te boeien en te 
ontroeren.
De avond werd afgesloten door Rood 
Theaterproducties met ‘Thuis’. 
Een bewerking van drie eenakters tot 
één geheel. Een ontmoeting tussen de 
betere klasse en de onderkant van de 

maatschappij. Vier mensen zoekend 
naar liefde en warmte en het uiteindelijk 
bij elkaar vonden. Door professioneel 
gebruik van belichting werd het toneel 
verdeeld in twee decors, het ‘buiten’ van 
de zwervers en de villa van de dames. 
De positieve reacties na afl oop waren 
een beloning voor spelers en organisatie.

Volle bak bij 'Play in' van   St. Carolus

dat bij de ontvlechting van Montfoort/
IJsselstein een bedrag van een ton terug 
kwam naar Montfoort. Nu zou er in haar 
ogen wel geld beschikbaar zijn voor een 
uitbreiding van de urnenmuur op de 
algemene begraafplaats. Het is naar haar 
mening ook een maatschappelijk belang 
dat mensen voor hun dood iets kunnen 
regelen waarmee zij tevreden zijn. 
Een plekje in een muur neemt minder 
ruimte in beslag en hoeft niet te worden 
onderhouden. Een tekening hoeft ook 
niet meer te worden gemaakt, die is er 
nog van toen de begraafplaats werd 
aangelegd. De gemeente heeft tot dusver 
niet gereageerd op haar verzoek.

Hoe krijg je een orkest van 
87 muzi- kanten in het muziekcentrum 
van St. Carolus? En hoe bied je dan 
ook nog een aantal toehoorders de 
mogelijkheid te kijken en luisteren als 
dit orkest laat horen wat er die dag is 
bereikt.
Het was de tweede keer dat Wendy van 
Capelle en Korald Postuma het initiatief 
hadden genomen om een 'play in' te 
organiseren. Vorig jaar was het al een 

heel gezellige dag geweest met 
23 deel- nemers van de harmonie en 
ongeveer twintig deelnemers van 
buitenaf. Dit jaar was de harmonie al fors 
groter dan vorig jaar en het aantal 
aanmeldingen van niet-leden overtrof de 
stoutste verwachtingen.
"Geweldig zo'n opkomst", zegt slagwerker 
Wendy van Capelle. "Ze komen overal 
vandaan. Vanuit Montfoort, de regio en 
erbuiten. Lekker een dag muziek maken 

met liefhebbers is het mooiste wat er is".
Van 10.00 tot 15.30 uur werd er 
gerepeteerd, tussendoor geluncht en om 
16.00 uur trad het gelegenheidsorkest 
op voor geïnteresseerden. Dat laatste 
was niet het hoofddoel maar wel een 
leuke afsluiting.
De play-in is een van de nieuwe 
initiatieven waarmee de harmonie van 
St. Carolus zichzelf meer en meer op de 
muzikale kaart wil zetten. De laatste jaren 
komen er steeds meer zaken bij. 
Het MuzieKids Montfoort project met de 
basisscholen van Montfoort, de oprichting 
van het jeugdorkest, uitbreiding van 
muzieklessen met gitaar en nu dan de 
'play-in' zijn nieuwe initiatieven van de 
laatste drie jaar. Daar zal het zeker niet 
bij blijven. Er zijn al weer plannen 
gemaakt voor verdere initiatieven. Korald 
Postuma zegt "houd ons maar in de 
gaten op Facebook en op onze site 
https://www.sintcarolus.nl."

door Siem van der Burg



2 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
De eerst volgende openbare 
commissievergadering is op 
13 februari 2019 in het stadhuis 
van Nieuwegein.
De kleine commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 18 februari 2019 
in het stadhuis van Montfoort.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 28-01-2019 (Z/19/123463)
 Julianalaan 2, Montfoort

voor het plaatsen van gevelreclame.
• 28-01-2019 (Z/19/123497)
 Schagen 40, Linschoten

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken nadat de beschikking is 

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

Verleende omgevingsvergunning
• 31-01-2019 (Z/18/119555)
 Cattenbroekerdijk 28, Linschoten

het uitbreiden van een 
landbouwschuur.

• 01-02-2019 (Z/18/120978)
 Lieve Vrouwegracht 15, Montfoort

het bouwen van een dakopbouw.
• 05-02-2019 (Z/18/120551)
 Willeskop 63A, Montfoort

het aanbrengen van een dakkapel 
op het zijdakvlak.

MILIEU 
Ontheffi ng van de route voor het 
vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Montfoort maken 
bekend dat zij, ingevolge artikel 29 
van de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen, een ontheffi ng van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend 
aan:
• Primagaz Nederland B.V., 

Boreelplein 40, 7411 EH Deventer 
t.b.v. het vervoer van propaan - 
UN 1965 naar diverse locaties 
in de gemeente Oudewater via 
gemeente Montfoort.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffi ng liggen ter inzage van 
6 februari tot en met 20 maart 2019. 
Belanghebbenden kunnen tegen 
het besluit schriftelijk bezwaar 
indienen bij de gemeente Montfoort, 
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
(datum van publicatie) bij de 
gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- het stadskantoor van gemeente 

Montfoort, Kasteelplein 5 te 
Montfoort, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de 
verleende ontheffi ng wilt inzien, 
kunt u hiervoor (ook) een afspraak 
maken met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, mevrouw E. Pols, 
tel. 088-0225043.

WET RUIMTELIJKE ORDENING

Bekendmaking voorbereidings-
besluit Land van Cromwijk
Het college van burgemeester en 
wethouders van Montfoort maakt 

ingevolge het bepaalde in artikel 3.7 
lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat door de gemeenteraad op 
28 januari 2019 een 
voorbereidingsbesluit is genomen 
voor het plangebied Landgoed van 
Cromwijk, kadastraal bekend 
gemeente Linschoten sectie A 
nummer 1389, 1541, 1384, 1122, 
1123, 1961 (deels), 1846 (deels) en 
1848 t/m 1852 zoals weergegeven op 
de verbeelding met planidentifi catie-
nummer NL.IMRO.0335.
VBLandgoedCromwijk-VG02.
Hierbij is door de raad verklaard 
dat voor dit gebied een partiële 
herziening van het bestemmingsplan 
wordt voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit treedt in 
werking op 5 februari 2019 en geldt 
voor de duur van één jaar. Het besluit 
ligt vanaf woensdag 6 februari in 
papieren vorm voor een termijn van 
zes weken ter inzage in het 
stadskantoor en kan vanaf de dag 
van publicatie digitaal geraadpleegd 
worden via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(http://www.ruimtelijkeplannen.nl) 
op basis van de planidentifi catie 
(NL.IMRO.0335.
VBLandgoedCromwijk-VG02).
Tegen het voorbereidingsbesluit staat 
geen bezwaar of beroep open. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw Visser via 
telefoonnummer 0348 476400.

OPENBARE ORDE 
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, 5 februari 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

LTO organiseerde in de Schouw in Lopik een avond over ondermijning. Wat is dat, ondermijning? Kort gezegd: 
dat is de manier waarop de onderwereld zich probeert te vermengen met de bovenwereld. Bijvoorbeeld om geld 
wit te wassen, en daar gaat veel geld, heel veel geld, in om. In Tilburg is een onderzoek uitgevoerd en daar kwam 
boven tafel dat er in de onderwereld in die plaats meer geld omgaat dan er op de gemeentebegroting staat.

Ondermijning

De wijkagenten kennen hun omgeving 
en naarmate zij er langer werkzaam zijn 
steeds beter, maar zij kennen die niet 
zoals de bewoners. Hij gaf toe dat de 
hulp van inwoners hard nodig is bij de 
signalering. Alleen als we er met ons 
allen de schouders onder zetten kan er 
wat worden bereikt.
De avond werd ook bijgewoond door de 
burgemeesters van Montfoort en Lopik, 
alsmede twee wethouders. Zij proberen 
de laatste tijd ook steeds meer samen te 
werken met allerlei instanties om meer 
grip te krijgen op onwenselijke situaties.

Melden
Er wordt niet echt veel gemeld. Mensen 
zijn soms bang om te melden als zij een 
overtreder kennen, want die kent hen 
waarschijnlijk ook. Sommige mensen 
worden bedreigd en anderen denken: 
'Iemand anders heeft het waarschijnlijk 
al gemeld', of 'er wordt toch niks gedaan 
met mijn melding'.
En wat moet je dan melden?
Nou bijvoorbeeld, een agrariër heeft een 
leegstaande schuur en er komt iemand 
die die schuur wil huren, voor een hoger 
bedrag dan normaal zou zijn. Maar dan 
moet de verhuurder wel contant geld 
willen ontvangen en er moet geen 
huurcontract worden opgemaakt en hij 
krijgt geen toegang meer tot het pand. 
Dat is verdacht, hoewel Feike de Vries 
toegeeft dat het voor een boer die 
eigenlijk te weinig verdient om een 
investering te plegen wel heel verleidelijk 
kan zijn. Niet doen. Altijd stáán op 
huurcontracten en per bank betaalde 
huur. Zelf in je verhuurde pand 
regelmatig een kijkje nemen. Erop staan 
dat de huurder een paspoort overlegd, 
daar houden criminelen niet van. 

Als zo'n potentiële huurder dan afhaakt 
dan weet je dat er iets niet in orde is. 
Ook dat kun je melden, bij voorkeur met 
een opgenomen kentekennummer van 
de auto.
Melden is ook aan te raden als bij een 
vrijstaande schuur opeens veel activiteiten 
zijn, die eigenlijk niks met de oorspronke-
lijke bestemming van de schuur te maken 
hebben of op ongebruikelijke tijdstippen, 
zoals 's nachts. Het hoeven niet altijd 
drugs te zijn, er kan ook een malafi de 
autobedrijf in gevestigd zijn, waar gestolen 
auto's worden gestript of omgekat.
"Let op alles wat anders is dan normaal", 
zegt Feike de Vries. Ook als je iets te 
verkopen hebt, een huis of een schuur 
moet je opletten. Er kan bijvoorbeeld een 
notaris worden ingeschakeld die dan 
'vergeet' te melden dat er contant is 
betaald. Dus is het veiliger het via de 
eigen vertrouwde notaris te regelen en 
het geld op de bankrekening te 
ontvangen. En dat melden en jezelf 
indekken door het papierwerk goed te 
regelen helpt, ook als er onverhoopt iets 
toch mis mocht gaan.
Je kunt dan in ieder geval bewijzen dat je 
van niks wist. Dat bleek uit het verhaal 
van Roy Verheij uit de Achterhoek. 
Hij bezit een aantal schuren die hij 
verhuurd. Het meeste aan mensen die hij 
uit de omgeving kent, maar één schuur 
verhuurde hij via een makelaar. Elke dag 
reed hij de rondje langs zijn panden en 
sprak af en toe ook met de huurders en 
had ook van alle schuren een sleutel. 
Toch liep hij aan tegen ondermijning. 
In de grote schuur, 120 meter lang en 
20 meter breed, die hij via een makelaar 
had verhuurd aan een bedrijf dat schroot 
sorteerde en weer afvoerde (en dat ook 

werkelijk deed zoals hij met eigen ogen 
had gezien) bleek onder het schroot een 
drugslab te zijn gebouwd. Hij werd 
gewaarschuwd door een buurman die 
hem vertelde dat er allemaal politie bij 
zijn schuur stond en ging er heen en 
moest zich natuurlijk verantwoorden 
voor wat er in zijn pand gebeurde. 
Gelukkig had hij alles goed bijgehouden 
en ook de huur, die hij na veel gezeur 
uiteindelijk contant had gebeurd, direct 
naar de bank gebracht. Door de goede 
administratie kon hij bewijzen dat hij 
niet betrokken was bij de illegale 
activiteiten en hij werd dus niet 
gearresteerd, maar de emotionele 
schade is groot en het heeft hem veel 
geld gekost. De verzekeraar wilde de 
schuur niet meer verzekeren en zelf rijdt 
hij nu twee rondjes per dag om zijn 
panden in de gaten te houden.
Mike de Zwart, de andere wijkagent van 
Lopik, gaf toe dat hij in het verhaal van 
deze man echt niks kon ontdekken wat 
deze verkeerd had gedaan. En toch 
overkwam hem dit. Sindsdien geeft hij 
op dit soort bijeenkomsten lezingen om 
anderen te behoeden voor wat hem 
overkwam.

Anoniem melden
Voor wie bang is om te melden zijn er 
nog een aantal mogelijkheden om 
anoniem te melden. Ten eerste is daar 
Team Criminele Inlichtingen (tel. 
079-3458999). Anoniem melden kan 
namelijk niet bij de wijkagent. Die zal 
altijd contact opnemen met de melder. 
Het TCI neemt wel contact op maar is 
dan altijd in burger. Ook is er nog Meld 
Misdaad Anoniem (tel. 0800-7000) of 
via de website meldmisdaadanoniem.nl. 
Deze organisatie is niet van de politie of 
justitie en deelt alleen niet herleidbare 
informatie met de politie. Bijvoorbeeld: 
iemand belt met de mededeling dat de 
tussenmuur van zijn woning en de buren 
zo warm aanvoelt en dat hij een 
wietgeur ruikt. Ook is hem opgevallen 
dat de ramen van de dakkapel zijn 
afgeplakt. Dan wordt alleen dat laatste 
aan de politie doorgegeven, want dat 
kan ook door anderen zijn gezien en is 
niet direct herleidbaar naar de melder.

door Elly van der NeutUit de raad van Montfoort
De vergadering begon met een zoete 
verrassing voor iedereen die aanwezig 
was in de raadszaal. Er was een roze 
koek en die ging vergezeld van een 
verklaring van VVD, PAK, CDA, 
Lokaal Montfoort, Inwonersbelangen 
Montfoort-Linschoten en D66, waarin 
deze partijen nogmaals hun afschuw 
uitspraken over de Nashville -verklaring 
alsmede het feit dat deze is ondertekend 
door enkele Montfoortse predikanten. 
Ook vinden zij het niet terecht dat het 
college van Montfoort daags na het 
verschijnen van de verklaring de 
regenboogvlag niet heeft gehesen. Zij 
vinden dat hiermee een kans is gemist 
om een krachtig statement te maken 
voor de sociale acceptatie, veiligheid en 
emancipatie van LHBTI’s. De fracties 
verklaren verheugd te zijn dat het college 
dit jaar werk gaat maken van het actie-
programma aangaande LHBTI-
emancipatie en daat het college dat dit 
jaar aan de raad zal aanbieden.

Kadernota 
Veiligheidsregio Utrecht
Hoewel het stuk door het forum als 
hamerstuk naar de raad was verwezen 
werd het toch weer een bespreekstuk 
omdat er twee amendementen waren 
ingediend. In de reactie van het college 

op de kadernota, een brief met een 
zienswijze, stond dat de gemeenteraad 
met de nota kan instemmen, met 
uitzondering van het instellen van een 
ontwikkel- en egalisatiereserve. 
Het amendement spreekt zich expliciet 
uit tegen het instellen van zo’n reserve en 
stelt hiermee de brief van het college 
scherper. Het amendement werd 
unaniem aangenomen.

Garantie banenafspraak
Op 1 april 2015 is een wet van kracht 
geworden waarin de overheid zich garant 
stelt voor 25.000 banen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, te 
realiseren voor 2024. De VRU heeft er 
tot nog toe 3,45 vervuld en dat zouden 
er in 2020 
15 moeten zijn en in 2030 20 banen. 
Er is in de huidige begroting geld 
gereserveerd (64.000,-), maar dat is bij 
lange na niet genoeg. In 2020 moeten 
organisaties een boete van 5.000 euro 
betalen voor elke niet gerealiseerde baan. 
Een baan realiseren kost om een nabij de 
25.000 euro. Het lijkt er dus nu op dat 
er alleen geld is gereserveerd voor de 
boete en niet voor het creëren van de 
banen. Toegevoegd aan de brief komt nu 
de volgende aanvulling: 
“De raad doet het verzoek om in de 
begroting 2020-2030 voldoende 
middelen te reserveren die passen bij een 
maximale inspanning om garantiebanen 
te realiseren”.
Ook dit amendement, ingediend door 
Inwoners Belangen Montfoort-
Linschoten en Progressief Akkoord, werd 
unaniem aangenomen. Wel werd in de 
discussie duidelijk dat het bij de VRU als 
organisatie wel moeilijk is om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
de organisatie zelf aan te stellen, omdat 
het overgrote deel bestaat uit politie- en 
brandweerlieden. De gevraagde banen 
moet er waarschijnlijk komen in 
uitbesteedde werkzaamheden als schoon-
maakwerk en misschien administratie.

door Elly van der Neut

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Wat heeft dat nu met ons en met het buitengebied, waar de LTO leden boeren, 
te maken? Helaas meer dan we denken. We kennen allemaal wel de 
voorbeelden uit de krant van dumpingen van afval in het buitengebied. 
We horen ook af en toe over ontruimingen van panden of schuren, vanwege 
wietkwekerijen. We kennen de resultaten van onderzoek van rioolwater waaruit 
blijkt dat er veel drugs worden gebruikt.
Feike de Vries, wijkagent in Lopik, hield een presentatie over hoe vaak, en hoe, 
dit vooral voorkomt in onze omgeving. En wat we er zelf aan kunnen doen om 
dit zoveel mogelijk de kop in te drukken. Alert zijn en melden!
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Zaterdag 9 februari

Lezing over de 
rol van molens in 
de omgeving

Het Groene Hart ligt in een waterrijk 
polderlandschap. Om het laaggelegen 
en overwegend drassige Nederland 
bewerk- en bewoonbaar te maken 
moest eeuwen geleden de grond droger 
worden gemaakt. Daarvoor werden 
poldermolens gebruikt.
Waar in de regio stonden poldermolens? 
Welke soorten molens werden in de 
omgeving van Linschoten, Montfoort, 
Oudewater en Woerden nog meer 
gebruikt?
Conservator bij de stichting Molen-
documentatie en molenaar op de 
Middelste Molen te Cabauw, Erik 
Stoop, deed onderzoek naar molens 
binnen het gebied van Hoogheemraad-
schap De Stichtse Rijnlanden.
Bij Vereniging Oud-Linschoten 
(VOL) presenteert molenkenner 
Stoop de lezing ‘Het ontstaan van 
het landschap rond Linschoten en de 
rol van de molens’. De VOL Thema-
inloopochtend wordt gehouden op 
zaterdag 9 februari van 10.00 tot 
12.00 uur in scholencomplex 
De Brede Vaart, Laan van 
Rapijnen 36a. Aanvang voor de 
molenpresentatie is 10.30 uur. 
www.oud-linschoten.nl

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

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 6% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

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

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

Hoogstraat 1 - 3417 HA Montfoort  -  0348-471470

Euronics Van der Wijngaard wordt

Wij gaan verbouwen ...
Van donderdag 7  t/m woensdag 13 februari: 
- is de ingang Hoogstraat 1 gesloten
- kunt u ons wel bereiken via de 

ingang Witgoed aan de Keizerstraat 4
Donderdag 14 en vrijdag 15 februari zijn wij helemaal gesloten

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

HEROPENING
ZATERDAG

16 FEBRUARI
PLUS Benschop verlaagt groente 
en fruit blijvend fors in prijs
Groente en fruit staan bij veel klanten dagelijks op het menu, en zijn de basis van elk 
boodschappenlijstje. Bovendien zijn groente en fruit een belangrijk onderdeel van een 
gezond eetpatroon. Omdat PLUS staat voor Goed Eten - geproduceerd met liefde voor 
het product en met aandacht voor mens, milieu en dierenwelzijn - verlaagt de 
supermarkt de prijzen blijvend op veel populair groente en fruit. Zo maakt PLUS 
Willemsen Goed Eten voor iedereen nog betaalbaarder.
De producten die in prijs verlaagd zijn, 
worden Laagblijvers genoemd. 
Deze Laagblijvers zijn alledaagse groente 
en fruit, zoals broccoli, paprika’s, appels, 
komkommers, tomaten, courgettes en 
champignons. Een Laagblijver is geen 
tijdelijke aanbieding, maar het hele jaar 
door extra scherp geprijsd. De Laagblijvers 
zijn in de winkel te herkennen aan het 
opvallende paarse logo.

PLUS helpt consument 
bewuster en gezonder kiezen
De structurele prijsverlaging op groente en 
fruit is niet de eerste stap die PLUS heeft 
gezet om consumenten bewuster en 
gezonder te laten kiezen. Zo introduceerde 
de supermarktorganisatie als eerste in 
Nederland een caloriemeter bij alle 
niet-alcoholische koude dranken, een 
suikermeter bij ontbijtgranen en een 
vezelmeter bij brood. De inhoud van blikjes 
frisdrank is aangepast van 330 naar 250 ml. 
Op verpakkingen van het PLUS Huismerk 
prijkt al geruime tijd geen kindermarketing 
meer en kinderproducten van A-merken 
voorzien van kindermarketing worden niet 
meer op kinderooghoogte geplaatst.

Naast het promoten van de consumptie van groente en fruit, besteedt PLUS veel aandacht aan 
het belang van goed ontbijten en een dagje zonder vlees. PLUS verbetert bovendien continu de 
productsamenstelling van de huismerkproducten, bijvoorbeeld door minder suiker, verzadigd vet 
en/of zout te gebruiken. De supermarkt is daarnaast als hoofdpartner verbonden aan Schooldag 
van de duurzaamheid rondom de Kinder Global Goal ‘Gezond & Happy’.

Kijk voor het complete assortiment op

plus.nl/laagblijvers

Nieuw! 
Laagblijvers bij PLUS
• Alledaags groente & fruit 

blijvend in prijs verlaagd. 

• Niet alleen nu goedkoop,  
maar altijd goedkoop!

Zo is goed eten betaalbaar  
voor iedereen. 

Je herkent de  
LAAGBLIJVERS  
aan dit logo:

plus.nl

Carlo en Bettina Willemsen / Oranje Nassaustraat 1-3 // 3405 XH Benschop // T: 0348 451642

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

plus.nl

Carlo en Bettina Willemsen
 Oranje Nassaustraat 1-3 // 3405 XH Benschop // T: 0348 451642

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 17.00

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 

Veteranen Anjerconcert 2019
Geef acht! Met dit commando werd de Grenadiersmars ingezet als slotakkoord 
van het Veteranen Anjerconcert in het Fulco theater in IJsselstein. Naast de 
uniformen en dit commando was er niet veel waaraan je kon merken dat de 
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso optrad. De aanwezige veteranen 
en burgers kregen een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld van hoog 
niveau, van een schitterend orkest met geweldige solisten.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard organiseerde 
voor de tweede keer het tweejaarlijks 'Veteranen 
Anjerconcert'. Tot voor kort nog 'veteranen concert' omdat het vooral voor veteranen 
bedoeld was en geheel in het teken stond van veteranen. Vanaf 2018 heet dit concert 
het Anjerconcert en zijn ook niet-veteranen welkom. De Anjer is het teken van de 
veteranen. Daarmee wordt de maatschappelijke waardering voor hen uitgedrukt.
Het Fulco theater was op zaterdag 2 februari volledig bezet en de sfeer zat er tot het 
eind goed in. Spreekstalmeester, de adjudant Bart Schmitterman, kon na de pauze 
vaststellen dat er net zoveel stoelen bezet waren als ervoor. Ze hadden dus iets goed 
gedaan. En dat was zeker waar. Het concert en de sfeer waren zo goed dat niemand er 
ook maar een moment aan dacht om ertussenuit te knijpen. De aanwezige veteranen, 
hun families, de ambassadeurs (de burgemeesters uit de 5 Lopikerwaard gemeenten), 
het bestuur van de stichting en de vele geïnteresseerden en muziekliefhebbers genoten 
vol tot het eind.
Het orkest onder leiding van dirigent majoor Tymen Botma bracht een oorstrelend 
hedendaags programma waarbij je het ene moment dacht met een symfonieorkest te 
maken te hebben, dan weer met een big band en dan weer met militaire kapel. 
De solisten, sergeant Riane van Kooten op hoorn en korporaal Hannah de Witte op 
dwarsfl uit, speelden adembenemende stukken. Het kwaliteitsniveau was trouwens van 
toepassing op het hele orkest. Kers op de muzikale taart was zanger Simon Feenstra, 
bekend van 'Next Level', die met 'Feeling Good', 'Me and Mrs. Jones', 'I got you under 
my skin' en 'It's a beautiful day' de aanwezigen zelfs tot meezingen kon bewegen.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard kan terugzien op een zeer geslaagd evenement. 
Als u geïnteresseerd bent in het werk van de stichting dan kunt u zich via de site 
http://www.veteranen-lopikerwaard.nl abonneren op de nieuwsbrief. Tevens kunt u 
daar terecht om hen te steunen als donateur of sponsor voor de evenementen.

Muziekvereniging Ons Genoegen organiseerde de 7e editie van 'Kids in Concert'. 
Een concept waarbij de gehele uitvoering draait om leerlingen die zowel solo als 
in groepjes kunnen laten horen wat ze (al) kunnen. Bovendien wordt er op de 
dag een nieuw muziekstuk ingestudeerd welke diezelfde middag nog wordt 
uitgevoerd door de beide leerlingenorkesten. 
Het leerlingenorkest o.l.v. Jan de Koning en de leerlingen drumband o.l.v. Betty 
Schrijvershof hebben het muziekstuk 'Playground' van Ivo Kouwenkoven ten gehore 
gebracht, hetgeen prachtig uitgevoerd werd! Het muziekstuk bestond uit vier gedeelten, 
'Folkdance', 'Sunday Afternoon', 'Hide ‘n Seek' en 'Saterdaynight Fever', leuke en 
gevarieerde stukken. Naast dit muziekstuk, heeft het leerlingenorkest nog 'Three 
Classics for Youth' en 'Easy Pop Suite' gespeeld en de leerlingen drumband 'Solistic 
Blocks', 'Group V' en 'Drumcaps'.
Bij Ons Genoegen kunnen zowel slagwerkers als bespelers van blaasinstrumenten al 
snel opgenomen worden in de leerlingenorkesten. Kinderen leren zo sneller samen 
spelen en trekken zich aan elkaar op. Een succesvolle formule die een aantal jaren 
geleden door drijvende kracht Ruud de Groot is opgezet. 
Het Atrium van het Antoniushof was weer goed gevuld met belangstellenden en de 
kinderen presteerden weer buitengewoon. Bijna dertig leerlingen in opleiding bij Ons 
Genoegen kwamen al dan niet solo in actie deze dag. 
Sommigen zijn alweer enkele jaren lid, maar zelfs de jongste leden kwamen al in actie. 
Ons Genoegen is trots en prijst zich gelukkig met zoveel talent!
Ons Genoegen onderneemt veel acties om de muziekbeoefening betaalbaar te houden 
voor iedereen. Zo worden de leerlingen van Ons Genoegen opgeleid door eigen leden 
en worden instrumenten gratis in bruikleen gegeven aan de leerlingen.
Natuurlijk werden ook de leraren wederom bedankt. Dankzij hen kan men weer 
terugkijken op een fantastische muzikale dag!

Kids in Concert druk bezocht

door Siem van der Burg
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Linschoten - Sportief 3-3
Ondanks de gelijkmaker in de blessuretijd was er weinig reden om te juichen 
voor de Linschotenaren. Er waren twee punten verloren in de strijd om een 
koppositie in de tweede periode. Dat was de wrange constatering. 
De Linschotenaren begonnen de wedstrijd prima. Al na 2 minuten wist Sam da Cruz 
doelman Vijfhuizen te verschalken; 1-0. Verdere mogelijkheden de stand uit te bouwen 
werden om zeep geholpen, waardoor de mannen uit Woerdense Verlaat (met oud-Linscho-
tenspeler Demirbas) niet alleen langszij te komen (Van den Haak; 1-1, 22e min), maar nog 
voor de rust de leiding konden nemen. Justin Verkerk nam dat voor zijn rekening; 1-2 (40e 
min). De Linschoter defensie ging hierbij niet bepaald vrij-uit. De frustratie over het 
spelverloop werd afgereageerd op de arbiter.
Pas ver na de rust en het inbrengen van Bram Elenbaas kwamen de gastheren weer enigszins 
tot zichzelf. Dat leidde 13 minuten voor tijd tot de gelijkmaker van Daan Walgreen; 2-2. 
In een hectische slot van de parij leek Sportief toch nog aan het langste eind te trekken na 
een treffer van Florian Nieuwkoop; 2-3 (85e min). Zijn schot was doelman Doornenbal te 
machtig. Oud-Linschoten-coach Stoof leek even spekkoper, maar rechtervleugelverdediger 
Tom Mooij zette hem in blessuretijd weer met twee voeten op het kunstgras. Hij schoot een 
vrije trap langs de muur via de onderkant van de lat binnen; 3-3.

Montfoort onderuit tegen SVL
Montfoort - SVL 0-1

In de uitwedstrijd in november voor 
de winterstop, won de ploeg van 
Bart Schreuder nog met 0-1 van 
SVL. Afgelopen zaterdag echter liet 
Montfoort met matig voetbal de kans 
liggen om de aansluiting te behouden 
in de top drie. De ploeg verloor met 
0-1 van de bezoekers uit Langbroek. 
Willem Baaij schoot een vrijetrap in 
de verre hoek en zette zijn ploeg op 
0-1 voorsprong…..
Vooraf was er voor Montfoort alles aan 
gelegen om deze wedstrijd winnend af te 
sluiten. De derde positie op de ranglijst 
zou dan gehandhaafd blijven en de 
mogelijkheid om te strijden voor de titel 
bleef aanwezig. Het pakte echter anders 
uit.

Strafschop
Montfoort was in de eerste helft 
weliswaar de bovenliggende partij, 
maar veel hoogtepunten waren er niet. 
Voetballend was Montfoort de betere 
ploeg, maar het ontbrak vaak aan de 
juiste eindpass en daarom bleven de 
echte kansen uit. Pas in de 36e minuut 
was er enige opwinding toen Mike van 
Oostrom een goed schot produceerde, 

dat echter door doelman Merkens werd 
verwerkt. Twee minuten later fl oot 
arbiter Van de Rest resoluut voor een 
stafschop toen Denny van Loen in de 
rebound binnen de zestien door de 
doelman en twee verdedigers zwaar 
onderuit werd gehaald. Het publiek ging 
er eens voor zitten, maar de neutrale 
assistent-scheidsrechter bleef met de vlag 
omhoog staan, waarop de onpartijdige 
verhaal ging halen. Na enig beraad 
herriep hij zijn beslissing, want er was 
eerder al buitenspel geconstateerd. 
Met een 0-0 stand gingen de twee 
partijen de kleedkamers in voor overleg 
en bezinning.

Willem Baaij
Na de thee begon Montfoort niet al te 
sterk aan de tweede helft, waarin de 
balsnelheid duidelijk lager lag dan in het 
eerste bedrijf. Het duel kwam maar traag 
op gang en dit was vooral in het voordeel 
voor de bezoekers. Wat iedereen vreesde 
gebeurde in de 62e minuut, toen Willem 
Baaij uit een vrije trap de bal langs Robin 
Vianen in de verre hoek schoot, 0-1. 
De oranje manschappen leken nu 
wakker geschud en de ploeg begon haast 

te maken om weer op gelijke hoogte te 
komen. Dat lukte bijna toen 
Van Oostrom de bal naar Van Baal 
passte, die echter snoeihard en 
ruimschoots over schoot. Ook Van Loen 
kreeg nog een mogelijkheid maar zijn 
halve omhaal mislukte. SVL verdedigde 
met man en macht de minimale 
voorsprong tot in de laatste minuut. 
Na het eindsignaal van de scheidsrechter 
vierde SVL de overwinning en keerde 
met drie belangrijke punten huiswaarts. 
Montfoort bleef aangeslagen en enigszins 
verbijsterd met lege handen achter. 
De schade op de ranglijst valt mee, want 
door het gelijke spel van Heerjansdam 
en Nieuwlekkerland komt de ploeg nu 
op een vierde positie. De komende drie 
weken kan Montfoort zich opmaken 
voor drie mooie wedstrijden; uit tegen 
koploper Sportlust, thuis de nummer 
3 Nieuwlekkerland en uit tegen de 
nummer vijf Heerjansdam.

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl

Speelronde 14 bij de zaterdagvoetballers uit de IJsselstreek 
leverde slechts 1 afgelasting op. Het veld in Polsbroek bleek 
onbespeelbaar waardoor SPV’81 het niet kon opnemen tegen 
koploper Gouda. Montfoort ontving SVL en deed zichzelf te kort, 
het vergat te scoren. SVL had aan 1 treffer voldoende om het 
duel te winnen. FC Oudewater moest op bezoek bij nummer 2 
Jonathan en verloor met 2-1. Door het verlies is de ploeg 
inmiddels afgezakt naar plaats 8, op slechts 4 punten van de 
degradatieplaatsen. Moerkapelle en WDS kwamen niet tot 
scoren, de wedstrijd eindigde zoals het begon. Linschoten kreeg 
Sportief op bezoek. Beide ploegen wisten driemaal het net te 
vinden waardoor de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel eindigde.
De beide zondagploegen uit de IJsselstreek kwamen ook in actie. 
In 3Q-2 waren de kaarten al geschud. MSV’19 eindigt als vierde 
en Haastrecht als achtste. MSV’19 moest op bezoek bij Blijdorp. 
Een doelpuntrijke wedstrijd eindigde in een 3-3 gelijkspel. 
Haastrecht was te gast bij NOC Kralingen en wist daar een 1-2 
zege te boeken. 

VOETBALWEEKEND

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 9 februari
Sportlust ‘46 - Montfoort 14.30
DVSU - FC Oudewater 14.00
WDS - Rijnstreek 14.30

Vep - Linschoten 14.30
Moordrecht - SPV ‘81 14.30

Jonathan - FC Oudewater 2-1
Aantreden tegen de nummer twee in de stand scheen de Oudewaternaren 
opnieuw vleugels te geven. Prima voetballend zette de nog altijd door blessures 
geteisterde ploeg van trainer Akkermans door middel van een bliksemstart de 
tegenstander zwaar onder druk. Maar ook deze keer was was het geluk uiteindelijk op de 
hand van de thuisploeg. Oudewater bleef uiteindelijk met lege handen achter. De eerste 
minuut was nog niet voorbij of de Zeister doelman Xavier Gyina mocht zijn handen 
dichtknijpen. Met gigantisch veel mazzel wist hij een kans van Joost Miltenburg om zeep te 
helpen en bofte hij ook nog eens na een overtreding op Bart Griffi oen binnen de beruchte 
lijnen. Deze bleef onbestraft. Binnen dezelfde tijdspanne maakte genoemde goalie ook nog 
een schot van Griffi oen keurig onschadelijk en was een inzet van Tim Goes een prooi voor 
zijn grijpgrage handen. Een wat sullige overtreding van Niek Sluijs op de jonge Jesse Bertens 
(de Zeister Man of the Match), leverde de Oudewaterse verdediger geel op wat hem er echter 
niet van weerhield om de rest van de wedstrijd zonder een enkele rem op zijn spel te spelen. 
Een uitbraak over rechts van de soms op het randje acterende Matthijs Visser eindigde in het 
niemandsland achter het doel. Met pijn en moeite kon verdediger Bart Rijnja bij een uiterst 
fraaie aanval via de vleugel (Walter van der Neut) een doelpunt voorkomen Dit was na 
ongeveer een half uurtje voetbal. Kort voor rust scoorde de wat vervelend spelende Hachimi 
wel; geen doelpunt maar een terechte gele kaart. Een van de laatste 'wapenfeiten' in de 
eerste helft was een schot ruim over het doel van Kaj van den Heuvel door Jaouad Amjahid.
Op dezelfde wijze als eerder startte Oudewater de tweede helft weer overdonderend. 
Een kopbal van Tim Goes verdween in de handen van doelman Gyina en een inzet van Bart 
Griffi oen verdween langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Het geluksengeltje van de 
Zeister ploeg bleef allengs trouw op de lat zitten en zat daar nog steeds toen Joost 
Miltenburg een enorm pegel van zijn linkerschoen liet vertrekken. De geschatte afstand was 
zo'n 30 meter en het schot spatte keihard uiteen op de bovenligger. Hierna kon Xavier Gyina 
opgelucht ademhalen. Op het uur viel dan toch het eerste -overigens fraaie- doelpunt voor 
Jonathan. De dader, Jesse Bertens, haalde op mooie wijze de bal achter zijn standbeen langs 
en liet de Oudewaternaren verbouwereerd achter; 1-0 (60e min.). Kort hierna viel ook de 
2-0. Dit was een kopbal van invaller Marco Knopper uit een hoekschop. Overigens was hier 
wel Oudewaterse onoplettendheid debet aan. In de slotfase was het alleen nog maar 
Oudewater dat de klok sloeg. De Zeister verdedigers stonden echter pal. Slechts eenmaal 
werd de Oudewaterse druk te veel voor ze en viel de bal in het doel van Jonathan. Tim Goes 
was hier wel bij betrokken, maar de keeper van de thuisploeg ging zeker niet vrijuit; 2-1 
(88e min.). In blessuretijd ontstonden er nog een paar hachelijke situaties voor het Zeister 
doel, maar zoals gezegd was het geluk dit keer meer bij de thuisploeg dan bij de bezoekers. 
Oudewater verdiende meer.

Weer effe wennen
  Moerkapelle - WDS 0-0
Schaatsen en zwemmen schijn je 
nooit te verleren. Voor voetbal geldt 
dat schijnbaar maar ten dele. 
De tweeëntwintig acteurs die 
zaterdag de winterstop defi nitief 
achter zich lieten moesten hun ritme 
in de eerste helft duidelijk zien terug 
te vinden. Die herstart van de 
voetbalcompetitie gaf een uiterst 
pover beeld. Naarmate de wedstrijd 
echter vorderde leken de spelers de 
bedoeling van het spelletje weer 
beter te begrijpen. Dat leverde vooral 
in de slotminuten enkele scoringsmo-
gelijkheden op, waarvan die van de 
thuisclub wel de meest spectaculaire 
was.
Als vervolg op de tweede gele kaart die 
middenvelder Ivo Lemkes na een 
overtreding op de Moerkapelse spits 

Verweij mocht de thuisclub van even 
buiten het strafschopgebied een vrije trap 
nemen. Jaron van Dommele kweet zich 
van die taak en zag de bal na toucheren 
van doelman Boerefi jn liefst tweemaal de 
onderkant van de lat raken om vervolgens 
na de scrimmage slechts een hoekschop 
op te leveren. Het oog van de naald was 
net groot genoeg voor de bezoekers die 
in de slotminuut nog twee keer etaleerden 
wel degelijk over schotkracht te 
beschikken. Zowel de pegel van Matthijs 
Omta als de streep van invaller Elwin van 
der Stigchel troffen geen doel. 
De wedstrijd eindigde daarmee met 
dezelfde stand als waarmee om half drie 
was afgetrapt; 0-0. Bij aanvang stond 
WDS op de ranglijst verscholen op een 
zesde positie met liefst drie wedstrijden 
(één van 4 minuten tegen Sportief) 
achterstand. Het was dus zaak drie 
punten mee naar huis te nemen.

Optisch veldoverwicht
Op het kunstgras was aanvankelijk 
weinig te beleven voor de toeschouwers. 
Slechts Mark Venhuis wist bij vlagen in 
aanvallende zin iets te presteren, maar 
dat kon de keeper van de thuisclub niet 
verontrusten. Qua balbezit sloeg de 
balans in het eerste half uur door in 
Driebrugs voordeel en dat leverde een 
optisch veldoverwicht op. Pas rond de 
30e minuut mocht Jan Boerefi jn zijn 
aanwezigheid wat glans geven door 
inzetten van achtereenvolgens Verweij en 
invaller Den Ouden te pareren. 
Deze schoten vormden de inleiding tot 
meer evenwicht in de partij. Hierbij 
kwam het gevaar van de zijde van de 
thuisclub voornamelijk van de balvaardige 
linksbuiten Harmen Verweij die het zijn 
opponent Steven Verlaan (voor de 
geblesseerde Hans Simon) moeilijk 
maakte. Het slotakkoord van het eerste 
bedrijf was trouwens weer voor de 
bezoekers. Mark Venhuis zag een vrije 
trap tot corner gepromoveerd worden en 
aansluitend was hij bij diezelfde 
hoekschop de leverancier van twee 
rebounds die beide door doelman 
Lorenzo Sloof werden gekeerd.

Bijna-doelpunten
De kruising van paal en lat leek het in de 
rust afgesproken doelwit. Al in de 46e 
minuut werd die positie tweemaal 
bezocht door WDS. Eerst was doelman 
Lorenzo Stoof de sta-in-de weg, daarna 
miste Emiel Griffi oen de plek op een 
haar. WDS pakte ook nu het initiatief, 
maar langer dan een kwartier wisten de 
gasten dit niet vol te houden. Was het 
een bewuste keuze om zo voorin meer 
ruimte achter de verdediging te kunnen 
vinden of waren de gastheren er achter 
gekomen dat er een zekere mate van 
kwetsbaarheid bij de zwarte brigade 
aanwezig was? Feit was dat de beide 
vleugelspitsen - Van Dommele en Verweij 
- zich steeds nadrukkelijker manifes-
teerden. Moerkapelle-verdediger 
Van Nieuwkoop van afstand over en 
aanvoerder Daniel van den Hoven 
trachtte zijn kopkracht te benutten. Nu 
was Boerefi jn hem echter de baas. Ivo 
Lemkes liep in deze fase tegen zijn eerste 
kaart aan en beide coaches begonnen 
hun reserves (wissels) aan te spreken. 
Eric Cromwijk won een duel van Van den 
Berg maar had een lob in huis met de 
juiste hoogte en invaller Joop van Beek 
miste aan de overzijde dé Moerkapelse 
kans op een openingstreffer. Met nog 
een kwartier te gaan eindigde een rush 
van Venhuis met een inzet tegen de 
doelman en zag Ivo Lemkes zijn rebound 
op een woud van benen uiteen spatten. 
Steeds chaotischer werden de momenten 
in de doelmonden en de WDS-supporters 
stonden al klaar om te juichen toen 
een combinatie tussen Lemkes en 
Hagoort eindigde met een inzet van 
eerstgenoemde. Nu stond de paal succes 
in de weg. Beide ploegen gingen in de 
slotminuten voor de winst en dat leidde 
tot een aantal bijna-doelpunten. 
Maar voor bijna koop je in het voetbal 
niet veel.

Jos Lodder (WDS) houdt Jaron van 
Dommele (Moerkapelle) en de bal 
in het oog.

door Gerard van Hooff

door Joop Kurver

Een duel met maar weinig echte 
hoogtepunten. SVL gaat met 
3 belangrijke punten aan de haal 
(voor meer actiefoto’s zie: 
www.kijkopijsselstreek.nl).
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MSV'19 en Haastrecht acteerden de 
eerste seizoenshelft in de derde 
klasse Q2. Door de terugloop van 
zondagverenigingen voelde de KNVB 
zich genoodzaakt om na de 
winterstop een gehele nieuwe 
indeling te maken om zodoende in 
het seizoen 2019-2020 weer een 
aantrekkelijk programma met 
voldoende clubs te kunnen 
presenteren. Hoe komt men tot die 
nieuwe indeling.
De	nummers	1	tot	met	6	uit	Q2		
(o.a. MSV'19)	plaatsen	zich	voor	de	3e	
klasse	hoog	A.	De	kampioenen	en	
nummer	2	uit	de	3e	klasse	hoog	
promoveren	naar	de	2e	klasse	van	het	
zondagvoetbal.	De	nummers	3,	4	en	
5	uit	de	3e	klasse	hoog	spelen	volgens	
een	hiervoor	vastgesteld	schema	samen	
met	de	nummers	12	en	13	van	de	2e	
klasse	C	en	D	een	nacompetitie	voor	
2	plaatsen	in	de	2e	klasse	van	het	

zondagvoetbal.	De	nummers	6,	7,	8,	9	
en	10	uit	3e	klasse	hoog	plaatsen	zich	
voor	de	3e	klasse	19/20.	De	nummers	
11	en	12	uit	3e	klasse	hoog	spelen	
volgens	een	hiervoor	vastgesteld	schema	
samen	met	de	periodekampioenen	van	
de	3e	klasse	laag	een	nacompetitie	voor	
2	plaatsen	in	de	3e	klasse	van	het	
zondagvoetbal.
De	nummer	7	tot	met	14	uit	Q2		
(o.a. Haastrecht)	plaatsten	zich	voor	de	
3e	klasse	laag.	Er	zullen	vier	3e	klassen	
laag	zijn.	De	kampioenen	en	nummer	
2	uit	de	3e	klasse	laag	promoveren	naar	
de	3e	klasse	van	het	zondagvoetbal.	
De	nummers	3,	4	en	5	uit	de	3e	klasse	
laag	spelen	volgens	een	hiervoor	
vastgesteld	schema	samen	met	de	
nummers	11	en	12	van	de	3e	klasse	
hoog	een	nacompetitie	voor	2	plaatsen	
in	de	3e	klasse	van	het	zondagvoetbal.	
De	overige	nummers	spelen	seizoen	
'19/20	4e	klasse	van	het	zondagvoetbal.

MSV'19 in derde  
klasse Hoog, 
Haastrecht derde  
klasse Laag

ZONDAGVOETBAL
NOC Kralingen - Haastrecht 1-2
De laatste wedstrijd in de ‘normale’ derde klasse speelde Haastrecht bij NOC 
Kralingen. Voor de Haastrechtenaren stond alleen de eer nog op het spel.  
Door de resultaten in de eerste seizoenshelft komt de ploeg in het vervolg  
van de competitie uit de in Derde klasse Laag. Daarin zal men het verblijf in  
de Derde klasse moeten veiligstellen. Haastrecht kwam bij NOC in de eerste  
helft op een achterstand door een eigen doelpunt van Hessel Honkoop. Nog voor de thee 
werd de stand gelijkgetrokken door Bjorn van Leeuwen. De dienstdoende scheidsrechter 
haakte in de rust af omdat hij was getroffen door een zweepslag.
Met een nieuwe leidsman binnen de lijnen ging Haastrecht op zoek naar de overwinning. 
Deze zou er ook komen. Het was Lars Harmsen die zijn ploeg een 1-2 overwinning 
bezorgde. Omdat de halve competitie in de overige derde klasse nog niet is beëindigd zal 
Haastecht komende zondag niet in actie komen. Gezien de eindstand in 3Q2 lijkt het een 
zekerheid dat Stolwijk en Cabauw in de Derde klasse Laag weer de tegenstanders gaan 
worden.

TAFELTENNIS

DRESSUUR

door Herman van Heusden

8070 dagen geleden

De Vaart begint met nederlaag
Woerden 4 - De Vaart 8-2
Het	eerste	tafeltennisteam	van	De	Vaart	
begon	in	de	3e	klasse	B	met	een	8-2	
nederlaag	uit	bij	het	sterke	Woerden	4.	
Alleen	Theo	van	Diepen	boekte	een	
snelle	overwinning	en	ook	Edwin	de	
Waard	won	fraai	met	11-9,	13-11,	7-11,	
11-9	van	dezelfde	speler.	Wim	van	
Kesteren	bleef	met	lege	handen.	In	hun	
laatste	wedstrijden	kwamen	Theo,	Wim	
en	Edwin	na	verlies	van	de	eerste	twee	
games	nog	goed	terug	in	de	derde,	maar	
verzuimden	in	de	vierde	de	kans	te	
grijpen	op	een	beslissende	vijfde	game.	
Vrijdag	speelt	De	Vaart	thuis	tegen	WIK	
1	uit	Kockengen.

Junior IJsselruiter 2019
In	de	afgelopen	weken	hebben	de	
jeugdleden	van	de	vereniging	de	
Hollandsche	IJsselruiters	in	Oudewater	
samen	met	onze	instructie	hard	geoefend	
voor	de	allerbelangrijkste	wedstrijd	van	
het	jaar;	de	Junior	IJsselruitercompetitie	
2019.	In	deze	competitie	kunnen	de	
kinderen	hun	kwaliteiten	laten	zien	op	
het	gebied	van	dressuur,	springen	en	
vaardigheid.	Op	zaterdag	2	februari	was	
de	eerste	van	de	vier	wedstrijden	dressuur.
‘s	Morgens	vroeg	waren	er	al	kinderen	
druk	om	alle	pony’s	van	de	vereniging	
klaar	te	maken	voor	de	wedstrijd.	
Er	werd	gewassen,	haren	ingevlochten	
en	zadels	gepoetst.	Om	12.00	uur	startte	
de	eerste	rubriek	met	de	oudere	kinderen.	
Mandy,	Mahlika	en	Mariëlle	waren	aan	
elkaar	gewaagd,	waarbij	Mariëlle	er	met	
de	eerste	prijs	vandoor	ging.
Onze	toppony	Nino	ging	ook	in	de	
volgende	rubriek	met	Maaike	Blom	met	
een	eerste	prijs	weer	naar	stal.	In	de	
rubriek	F4	won	Danique	Verheul	met	
pony	Moos	de	felbegeerde	beker,	op	de	
voet	gevolgd	door	Lotus	en	Annabel	die	
beiden	met	hetzelfde	aantal	punten	een	
tweede	plaats	scoorde.	Rachel	met	pony	
Gaby	was	derde.
De	oudste	pony	van	stal,	Lovely,	reed	
samen	met	Roos	Slootweg	in	rubriek	F3	
naar	een	eerste	plaats,	op	de	voet	gevolgd	
door	Benthe	tweede	en	Yara	derde.

‘Zahra’
Stallieveling	pony	Zahra	liet	zich	van	haar	
allerbeste	kant	zien	en	werd	samen	met	
Lizette	Francken	eerste	in	de	rubriek	F2.	
Sanne	en	Passie	werden	knap	tweede	en	

Medailles voor Merel van 
Rossum en Stef van Kampen
De	judoka's	van	Proost	Sport	uit	
Oudewater	lieten	zaterdag	weer	van	zich	
horen.	Merel	van	Rossum	nam	als	enig	
meisje	deel	aan	het	derde	Deborah	
Gravestijn	Classic	judo-	toernooi	in	
Rotterdam.	Dit	toernooi	is	alleen	voor	
meisjes	en	is	een	hele	happening.
In	de	ochtend	was	het	de	beurt	aan	de	
jongste	meisjes	en	in	de	middag	voor	de	
leeftijdscategorie	9	tot	en	met	12	jaar.
Het	middagprogramma	begon	met	het	
voorstellen	van	alle	clubs,	daarna	een	
gezamenlijke	warming	up	en	dan	de	start	
van	alle	poules	op	tien	matten.	Het	leuke	
is	dat	alle	meisjes	een	roze	band	om	
krijgen.	Niemand	weet	dus	welke	kleur	
band	men	is.	Er	werden	twee	poules	
gemaakt	en	de	winnaars	van	de	poule	
streden	in	een	finalewedstrijd	om	een	
roze	judo	pak.	Merel	was	op	dreef.	
Zij	won	al	haar	partijen	in	de	poule.	
Driemaal	via	ippon	en	eenmaal	op	
beslissing.	Maar	in	de	finale	verloor	Merel	
en	ging	ze	net	niet	met	het	roze	pak	naar	
huis.	Hierna	werden	nog	clinics	gegeven	
door	judoleraressen	en	konden	de	
judoka's	op	de	foto	met	sporticoon	
Deborah	Gravestijn.
Stef	van	Kampen	nam	op	zaterdag	
2	februari	via	het	RTC	Zuid/West	deel	
aan	het	International	Belgian	Adidas	
Judo	Open	in	Visé	(België).	Voor	Stef	
was	dit	zijn	eerste	belangrijke	inter-
nationale	toernooi	van	dit	seizoen.
Hij	kwam	uit	in	de	100+	categorie.	
De	eerste	tegenstander	was	een	sterke	
Canadees,	de	strijd	ging	gelijk	op	maar	
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Komende vrijdag is het 8070 dagen 
geleden dat de laatste Elfstedentocht 
werd geschaatst. "We staan daarmee 
op de drempel van de langste 
Elfstedenloze tijdperk uit de 
geschiedenis", aldus sporthistoricus 
Jurryt van de Vooren, die ter 
gelegenheid van dit feit het boek 
'8070 dagen - wachten op de 
Elfstedentocht' schreef.
Halverwege	januari	neigde	het	nog	een	
strenge	winter	te	worden.	Optimisten	
linkten	de	weers-	en	ijsvoorspellingen	
zelfs	al	aan	die	van	de	Elfstedenwinter	
1997,	maar	uiteindelijk	bleef	het	
schaatsen	op	natuurijs	beperkt	tot	wat	
schermutselingen	op	ondergespoten	
landijsbanen.	Voor	de	schaatsliefhebbers	
dus	alle	reden	om	uit	te	wijken	naar	de	
Oostenrijkse	Weissensee	om	daar	deel	te	
nemen	aan	een	van	de	Alternatieve	
'kluunloze'	Elfstedentochten.	De	75	
jeugdschaatsers	van	SVO	konden	
zaterdag	voor	hun	JeugdElfstedentocht	
terecht	op	kunstijsbaan	de	Vechtsebanen	
in	Utrecht.

Weissensee
Het	was	dit	jaar	ijskoud	op	de	op	1.100	
meter	hoogte	gelegen	Weissensee.	
's	Morgens	bij	de	start	van	de	vier	
Alternatieve	Elfstedentochten	voor	
toerschaatsers	waren	temperaturen	van	
bijna	-20	graden	heel	gewoon.
"Het	ijs	was	kneiterhard	en	zat	vol	met	
scheuren",	aldus	Bert	Vermeij,	die	in	het	
gezelschap	van	zijn	fietsmaten	Cees	
Hofman	en	Kees	Wiltenburg	deelnam	
aan	de	derde	Alternatieve	Elfstedentocht	
op	dinsdag	29	januari.	De	drie	mannen	
deden	het	relatief	rustig	aan	en	finishten	
na	bijna	elf	uur	schaatsen.	Bert:	"Het	was	
een	pittig	stukkie.	We	hebben	rustig	
geschaatst,	maar	waren	ruim	op	tijd	
binnen.	We	kunnen	het	nog."	Snelste	
SVO'er	tijdens	deze	tocht	was	Ronald	
van	den	Brink	uit	Montfoort.	
De	ijzersterke	schaatser	finishte	na	
7.30.26	en	werd	in	het	fictieve	
'Oudewaterse	dagklassement'	gevolgd	
door	Peter	Kromwijk	en	Wil	van	der	
Neut.	Pedro	Hoogenboom	bereikte	de	
finish	niet.	Hij	ging	met	bevroren	tenen	
van	het	ijs.	Eenzelfde	lot	onderging	Carel	
Doesburg	uit	Montfoort	bij	de	Tweede	
Alternatieve	Elfstedentocht.	
De	Montfoorter	moest	met	ernstige	
bevriezingsverschijnselen	aan	de	vingers,	
na	187.5	km	en	in	het	zicht	van	de	
finish,	de	tocht	beëindigen.	
Het	onderstreepte	nog	maar	eens	de	

zwaarte	van	de	tochten	op	het	
Oostenrijkse	bergmeer.	Dat	ondervond	
ook	Oudewaternaar	Adrie	Boere,	die	bij	
de	derde	tocht	stevig	ten	val	kwam.	
Na	een	lange	behandeling	bij	de	EHBO	
hervatte	de	doorzetter	de	strijd	en	finishte	
alsnog	binnen	de	elf	uur.
Twee	kilometervreters	slaagden	er	in	om	
tweemaal	de	200	kilometer	te	schaatsen.	
Benno	van	Vliet,	vorige	winter	ook	al	
actief	in	Canada,	presteerde	het	om	zijn	
tochten	in	9.08.15	en	9.09.52	te	
schaatsen.	Een	man	van	de	regelmaat	
dus!	Ook	Thijs	van	Weelden	schaatste	de	
Alternatieve	tweemaal.	De	eerste	keer	
kwam	hij	met	zijn	moeder	Marjo	over	de	
finishlijn	en	donderdag	deed	hij	dit	solo.
Freek	Wiltenburg	was	voor	het	derde	jaar	
op	rij	present	op	het	door	besneeuwde	
bergen	omsloten	meer.	Vorig	jaar	maakte	
hij	nog	grote	indruk	door	de	zwaarste	
tocht	van	de	laatste	jaren	te	volbrengen.	
Dit	jaar	was	hij	tijdens	de	eerste	tocht	'de	
professionele	haas'	voor	een	groep	
toerschaatsers	die	de	tocht	binnen	de	
negen	uur	wilde	schaatsen.	Freek,	die	
werd	aangemoedigd	door	zijn	ouders:	
"Dat	we	al	na	8	uur	en	40	minuten	
schaatsen	binnenkwamen,	zonder	ook	
maar	iemand	van	de	groep	te	verliezen,	
zegt	alles	over	de	omstandigheden.	
De	omstandigheden	waren	bij	onze	tocht	
beter	dan	die	bij	de	andere	tochten.	
's	Ochtends	was	het	met	-15	graden	wel	
erg	koud,	maar	toen	het	zonnetje	
eenmaal	doorkwam	was	iedereen	volop	
aan	het	genieten."
John	van	Echtelt	ging	bij	de	tweede	
Elfstedentocht	van	start.	Deze	tocht	werd	
gehouden	op	vrijdag	25	januari.	"Bij	de	
start	was	het	-18.2,	maar	er	stond	
gelukkig	geen	wind.	Ook	de	ijsomstan-
digheden	waren	redelijk,"	vertelde	John	
na	afloop.	Desondanks	kwam	de	
Montfoorter	na	zo'n	70	km	door	een	
flinke	scheur	in	het	ijs	ten	val.	Zijn	helm	
voorkwam	verder	onheil.	Door	zijn	harde	
kennismaking	met	het	ijs	verloor	John,	
die	op	de	veelgebruikte	Salomons	
schaatste,	het	contact	met	zijn	groep	en	
moest	hij	twee	ronden	solo	over	het	ijs.	
Tussendoor	kreeg	hij	steun	van	zijn	
vrouw	Mariëlle	die	hem	voorzag	van	
warme	koffie.	Nadat	John	vervolgens	
lange	tijd	in	een	groep	kon	meekoersen	
restte	hem	de	laatste	drie	ronden	weer	
een	solotoer	richting	de	finish,	die	hij	na	
9.58.24	seconde	bereikte.	Na	afloop	
vertelde	de	vermoeide	John	dat	hij	veel	
baat	had	gehad	van	de	wekelijkse	
toertrainingen	bij	SVO.	Daarnaast	had	
hij	ook	meerdere	keren	'op	het	natuurijs'	

van	Biddinghuizen	getraind.
Tom	van	Vliet,	marathonschaatser	bij	
Marino	Skaters	en	landelijk	rijdend	bij	de	
beloften,	behaalde	geen	opvallende	
uitslagen	op	de	Weissensee.	
Op	woensdag	23	januari	finishte	hij	als	
81ste	bij	de	Aart	Koopmans	Memorial	
over	80	kilometer.	Dit	overigens	na	een	
valpartij	in	de	laatste	ronde.	Bij	het	
Nederlands	Kampioenschap	en	de	
Alternatieve	Elfstedentocht	voor	
wedstrijdrijders	stapte	Tom	voortijdig	van	
het	ijs.

Vechtsebanen
De jeugdschaatsers van SVO hoefden 
niet naar Oostenrijk af te reizen voor 
de Elfstedentocht. Voor hen werd 
afgelopen zaterdagmiddag de 
JeugdElfstedentocht georganiseerd op 
het thuisijs van de Utrechtse kunstijs- 
baan. De organisatie was in handen 
van de Utrechtse schaatsverenigingen. 
SVO was verantwoordelijk voor het 
beroemde bruggetje van Bartlehiem 
en de stempelpost Leeuwarden.
Een	van	de	toeschouwers	deed	op	
dramatische	en	op	bijna	'Theo	Koomen-
achtige'	wijze	verslag	van	de	Tocht	der	
Tochten:	"In	het	schemerdonker	van	de	
ijshal	wachtten	de	schaatsertjes,	sommige	
best	een	tikkeltje	zenuwachtig	of	ze	
Leeuwarden	wel	zouden	halen,	op	het	
startsein.	Het	dweilorkest	zorgde	er	met	
hun	vrolijke	klanken	voor	dat	alle	
kinderen	in	beweging	bleven,	zodat	de	
spieren	niet	al	te	veel	afkoelden.	Nadat	
het	startsein	geklonken	had,	was	het	
dringen	geblazen	richting	het	ijs.	Snel	
werden	de	ijzers	ondergebonden	en	werd	
er	koers	gezet	naar	de	eerste	
stempelpost.
De	weersomstandigheden	waren	niet	
best.	Regen	en	een	koude	wind	maakten	
de	tocht	extra	zwaar.	Het	ijs	was	ook	niet	
overal	van	al	te	beste	kwaliteit	en	
menigeen	maakte	een	forse	duikeling.	
Flinke	bloedneuzen,	schaafwonden	en	
blauwe	ogen	waren	dan	ook	het	gevolg	
voor	veel	deelnemers.	Ondanks	de	
verwondingen	zette	iedereen	toch	goed	
door	en	haalde	stempel	na	stempel.	
Het	dweilorkest	zorgde	ondertussen	voor	
een	gezellige	sfeer	en	onderweg	was	er	
voor	iedereen	een	lekkere	versnapering	
om	de	broodnodige	energievoorraad	
weer	aan	te	vullen.	Na	uren	schaatsen,	
het	was	inmiddels	alweer	donker,	
bereikten	de	laatste	deelnemers	de	finish.	
Natuurlijk	kregen	alle	kinderen	het	
felbegeerde	kruisje	uitgereikt."
Een	van	de	SVO-jeugdschaatsertjes	wist	
na	afloop	nog	net	uit	te	brengen:		
"Ik	geloof	dat	ik	wel	tachtig	rondjes	
geschaatst	heb!"
Wat	ook	met	zekerheid	kan	worden	
gezegd	is	dat	het	schaatsen	van	de	
JeugdElfstedentocht	voor	een	zevenjarige	
schaatsertje	minstens	een	even	grote	
prestatie	is	als	die	van	de	mannen	en	
vrouw	die	op	de	Weissensee	de	200	
kilometer	schaatsten.	Een	serieuze	
vergelijking	met	de	echte,	Hollandse	
Elfstedentocht	is	voor	deze	kinderen	
helaas	niet	te	maken.	Die	werd	tenslotte	
voor	het	laatst	in	1997	gehouden.		
Nu	al	bijna	8070	dagen	geleden!

Laura	met	bonte	pony	Gaby	derde.
De	allerjongste	kinderen	in	de	rubriek	F1	
begeleid	door	instructie	en	aangemoedigd	
door	hun	ouders	reden	daarna	hun	
proef.	Desi	van	Dam	en	Aiby	van	de	
Meer	behaalden	een	gedeelde	eerste	
plaats.	Mandy	en	Nylah	een	gedeelde	
tweede	en	Andie	met	pony	Ringo,	
Snorrie,	werden	derde.
Aan	het	einde	van	de	wedstrijddag	
kwamen	de	kinderen	in	de	ring	met	een	
eigen	pony.	Zeven	jeugdleden	van	de	
Hollandsche	IJsselruiters	hadden	zich	
hiervoor	opgegeven	om	alvast	te	oefenen	
voor	de	officiële	KNHS-wedstrijden.	
Fenna,	Loraine	en	Babette	behaalden	
hier	de	eerste	plaatsen.	Na	de	prijsuit-
reiking	en	het	applaus	voor	alle	
vrijwilligers	in	een	overvolle	kantine	
gingen	alle	32	kinderen	met	blije	
gezichtjes	naar	huis.	Op	6	april	is	de	
volgende	wedstrijd	in	deze	Junior	
IJsselruitercompetitie	2019.

Eerste FNRS-dressuurwedstrijd 
De Lange Linschoten
Op	zaterdag	2	februari	werd	de	eerste	
FNRS-dressuurwedstrijd	van	dit	jaar	
gereden	bij	Hippisch	Centrum	De	Lange	
Linschoten.	Ondanks	het	druiligere	weer	
was	er	een	mooi	deelnemersveld.
In	de	F2	verschenen	3	enthousiaste	
deelnemers.	De	eerste	plaats,	met	221	
punten,	was	voor	Sara	Donk	en	Dios.	
Sofie	Trijssenaar	en	Pipo	werden	keurig	
tweede	met	219	punten	op	de	voet	
gevold	door	Pipa	Haveman	en	Mexico.	
Die	reden	218	punten	bij	elkaar.	Anne	
Heuff	stuurde	Cisco	keurige	de	baan	
door	en	dit	werd	door	de	jury	beloond	
met	206	punten	in	de	F3.
In	de	klasse	F4	reed	Noa	Hopman	op	
Vrouwke	die	een	derde	plaats	wist	te	

bemachtigen	met	210	punten.	Met	212	
punten	werd	Liselotte	Trijssenaar	met	
Share	tweede	en	Guusje	van	
Meerendonk	op	Mexico,	die	voor	haar	
proef	220	punten	kreeg,	werd	eerste.	
De	F5	was	voor	de	zusjes	van	de	Berg	
die	beide	hun	handen	vol	hadden	aan	
pony	Boy.	Uiteindelijk	werd	Suze	eerste	
met	205	punten	en	Lin	tweede	met	203	
punten.	Het	deelnemersveld	in	de	F6	
bestond	uit	Ramona	Voorhof	op	Share	
die	een	eerste	plek	behaalde	met	214	
punten.	Jytta	van	de	Haselkamp	werd	
tweede	en	kreeg	voor	haar	proef	op	Boy	
206	punten.	Linda	Kasbergen	en	
Kayleigh	Veerman	kwamen	uit	in	de	
klasse	F7.	Linda	en	Aprad	kregen	van	de	
jury	208	punten	voor	hun	proef.	
De	eerste	plaats	was	voor	Kayleigh	met	
Veertje,	zij	reden	een	prachtige	proef	wat	
ook	gewaardeerd	werd	met	227	punten.

DANS
Zesde plaats voor dansers D'joy
Afgelopen	zondag	was	het	bij	dansschool	
D'joy	weer	tijd	voor	een	wedstrijd!	Na	
een	hoop	prachtige	plekken	behaald	te	
hebben,	8e	of	9e	van	de	gemiddeld	
twintig	teams,	heeft	het	wedstrijdteam	
zich	gisteren	meer	dan	bewezen!
Na	heel	hard	en	gedisciplineerd	trainen	
hebben	ze	een	prachtige	zesde	plek	
weten	te	veroveren!	De	concurrentie	was	
niet	slecht	en	dus	gingen	de	dansers	en	
hun	coach,	Ilana	Immerzeel,	zenuwachtig	
naar	de	prijsuitreiking.	Toen	hun	naam	
werd	omgeroepen	en	de	meiden	hun	
prijs	mochten	ophalen	waren	er	tranen	
van	geluk	en	heel	veel	blijdschap!	Het	
harde	trainen	komt	nu	tot	uiting:	wat	
ontzettend	fijn	en	wat	een	prachtige	
beloning	op	het	werk!	Op	naar	de	
volgende	wedstrijden.

Stef	maakte	met	een	armklem	een	
ippon.	Daarna	won	hij	op	ippon	van	een	
Belg.	In	de	halve	finale	moest	hij	het	
opnemen	tegen	een	Fransman	van	150	
kilo,	deze	extra	kilo's	waren	nog	net	iets	
te	veel	voor	Stef,	hij	belandde	in	een	
houdgreep.	Om	het	brons	moest	hij	het	
tegen	een	andere	sterke	Fransman	
opnemen,	deze	kreeg	vrij	snel	twee	
straffen,	maar	Stef	kreeg	wazari	tegen	
een	half	punt,	het	hing	erom.	Hierna	
wilde	de	Fransman	weer	aanvallen	maar	
greep	met	zijn	hand	het	been	van	Stef	en	
dat	mag	niet,	dus	kreeg	hij	zijn	derde	
straf	en	won	Stef	de	wedstrijd.	Een	zeer	
verdiende	derde	plaats.
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Wat bieden wij?
•	 Goed	salaris	conform	de	CAO	Kinderopvang.
•	 Een	super	gezellig	team,	informele	sfeer	&	korte	lijnen.
•	 Een	veelzijdige	baan	in	een	leuke	organisatie.
•	 Uitgebreide	mogelijkheden	om	jezelf	te	ontwikkelen	
in	de	richting	die	jij	interessant	vindt.

•	 Doorgroeimogelijkheden	binnen	de	snel	groeiende	organisatie.
•	 Yellowbellies	is	een	innovatieve	werkgever	die	om	je	geeft.

Een	goede	klik	met	het	team	vinden	we	belangrijk.	Dat	jij	je	thuis	
voelt	binnen	Yellowbellies	ook.	Omdat	kwaliteit	bij	ons	voorop	staat,		
vinden	we	het	ook	belangrijk	dat	je	aan	een	aantal	punten	voldoet.

Dus… herken jij je hierin?
•	 Afgeronde	opleiding	PW,	op	MBO-3	of	MBO-4	niveau	(bij	voorkeur	SPW-4).
•	 Uitstekende	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	(certificaat	niveau	3F).
•	 VVE-gecertificeerd	(is	een	pre).
•	 Sportieve,	enthousiaste	en	initiatiefrijke	instelling.
•	 Goede	communicatieve	vaardigheden	en	kan	zowel	zelfstandig	als	 in	een	
team	functioneren.

•	 Pedagogisch/	didactische	vaardigheden.

Geeft	het	jou	ook	zoveel	energie	dat	
kinderen	aan	het	einde	van	de	dag	
met	een	grote	glimlach	worden	opgehaald?
Neem	dan	contact	met	ons	op	voor	een	
kennismaking.	Stuur	een	mail	naar:
YelloWbellies KinDeropvang 
ouDeWater/Montfoort
info@yellowbellies.nl	of	bel	06-22304221.

Gezocht: sportieve
peuteropvang/BSO leid(st)er

Deeltijd - Minimaal 20 uur per week

bellies
Yellow Voor meer informatie kun je bellen met 

Mark van Bentum M 06 - 22 304 221 of 
Danny Muijs (06 - 51 111 679)

Autoschade van Duin is een begrip in de regio op het gebied 
van schadeherstel aan personenauto’s en (lichte) bedrijfswagens 

voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Voor onze afdeling Plaatwerkerij zijn wij op zoek naar

een

allround autoschadehersteller 
en een enthousiaste en leergierige 

leerling autoschadehersteller

interesse in een van deze functies?
Stuur een sollicitatiebrief en/of cv, liefst per e-mail, 

naar danielle@autoschadevanduin.nl
autoschade van duin

Wilgenweg 8 - 3421 TV OUDEWATER - 0348-561779
Voor meer info over ons bedrijf 

check www.autoschadevanduin.nl of onze facebookpagina

Functie-eisen:
•	Afgeronde	opleiding	autoschade- 

hersteller of in opleiding voor 
autoschadehersteller

•	Aantal	jaar	ervaring	als	
autoschadehersteller

•	Gemotiveerd
•	Flexibele	instelling
•	Goed	functioneren	in	teamverband
•	Technisch	inzicht
•	Woonachtig	in	de	omgeving 

van Oudewater

geboden wordt:
•	Moderne	

werkplaatsfaciliteiten
•	Oog	voor	kwaliteit
•	Mogelijkheid	voor	het	

volgen van cursussen
•	Marktconform	salaris	 

en goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden

•	Prettige	werksfeer
•	CAO	klein	metaal

Strien Gebouwbeheer B.V. is een klein aannemersbedrijf actief 
in de nieuwbouw, verbouw, renovatie, badkamer- en keuken-
verbouw samen met Strien Keukens B.V. Strien is gevestigd in 
Benschop, het werkgebied is Lopikerwaard en omgeving.

Ter uitbreiding van het team zijn we op zoek naar:

TIMMERLIEDEN
Het betreft een dienstverband van 40 uur per week, 

met salaris conform de bouw CAO.

• Ben je een gemotiveerde en enthousiaste teamspeler;
• Kan je oplossingsgericht werken;
• Heb je ervaring in de bouw, met name verbouw;
• Ben je in het bezit van een rijbewijs B/E;
• Woon je binnen een straal van 25 km van Benschop;
• En heb je interesse om binnen ons team te komen werken?

Solliciteer en neem contact op met 
Kees-Jan, 06-22499467 of mail

kj.louw@strien-gebouwbeheer.nl

Strien Gebouwbeheer B.V.
Benedeneind 449 - 3405 CR Benschop

Gezocht: Enthousiaste Beheerder Zalencentrum
 voor de Protestantse Gemeente Oudewater
 voor 10 uur in de week
Als beheerder bent u het eerste gezicht van het Zalencentrum en bent u 
verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van het Zalencentrum. 
U zorgt ervoor dat huurders van onze ruimten zich welkom weten en dat alles 
rondom de verhuur en het beheer goed geregeld is.
Voor een verder uitgebreide functiebeschrijving verwijzen we naar de website 
van de Protestantse Gemeente Oudewater: www.protgemoudewater.nl
•	 Wij	 bieden	 een	 uitdagende	 en	 afwisselende	 functie	

waarbij er veel contact is met mensen.
•	 De	werkzaamheden	zullen	deels	overdag	en	deels	 in	

de	 avonduren	 plaats	 vinden.	 De	 tijdindeling	 van	 de	
werkzaamheden is voor een groot deel zelf te bepalen.

•	 Voor	 een	 goede	 uitoefening	 van	 de	 functie	 is	 het	
belangrijk dat u beschikt over flexibiliteit, gastvrijheid, 
organisatietalent en goede schriftelijke en mondelinge 
communicatieve vaardigheden.

Graag zien wij uw reactie op deze vacature voor 25 februari a.s. tegemoet. 
U kunt nadere informatie omtrent deze vacature opvragen bij Hans van Zijl, 
cvk@protgemoudewater.nl of 06-48180097.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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AGENDA
Informatiebijeenkomsten op locatie Gouda
7 februari Inloopdag stoma 
 tussen 10:00 – 12:00 uur
13 februari Inloopdag fibromyalgie 
 tussen 10:00 – 12:00 uur

Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden via 
www.ghz.nl/voorlichting

KINDEREN MET ASTMA
Het GHZ heeft in samenwerking met een aantal 
huisartsenpraktijken en ZorgBrug een project 
opgestart voor kinderen met astma. Kinderen die 
te maken hebben met astma of piepen in de 
ademhaling kunnen hier terecht. Zij worden daar 
gezien door een verpleegkundig specialist kinder-
longziekten. De verpleegkundige stelt de diagnose, 
verzorgt de begeleiding bij het medicijngebruik en 
doet controle afspraken. Dit alles in nauw overleg 
met de huisarts en kinderarts.

Huisartsen Geukes en Maaijen zijn blij met deze stap: 
“Voor de kinderen en hun ouders is het prettig dat 
zij dicht bij huis terecht kunnen. Het laagdrempelige 
contact heeft een positief effect op de gezondheid 
van de kinderen: er is minder schoolverzuim en we 
hoeven minder prednison- kuren toe te schrijven.’’

Communicatieprijs 2018 gewonnen. De jury 
oordeelde dat de omgekeerde visite het beste 
initiatief is op het gebied van communicatie tussen 
zorgverlener en patiënt. 

Bij de omgekeerde visite komt de patiënt op de 
verpleegafdeling Oncologie naar een aparte 
spreekkamer waar zijn of haar arts en 
verpleegkundige in alle rust en privacy de patiënt 
informeren. De grote visiteronde op zaal is hiermee 
verleden tijd. Oncoloog Wendy van der Deure: “ De 
omgekeerde visite heeft heel veel voordelen. Het 
verhoogt de privacy. Naasten van een patiënt 
kunnen de gesprekken desgewenst bijwonen. 
Daarnaast draagt de beweging van de patiënt bij 
aan het verminderen van functieverlies na een 
ziekenhuisopname.”

GHZ WINT MEDISCH CONTACT COMMUNICATIEPRIJS 

Om een ziekenhuisbezoek of -opname aangenamer 
te laten verlopen, hebben wij de GHZ App ontwikkeld. 

De vernieuwde app helpt bij het voorbereiden op 
een ziekenhuisverblijf en verstrekt informatie over ons 
ziekenhuis, artsen en specialismen. Daarnaast biedt 
het volop amusement, ontspanning en vele services. 
De app is gratis te downloaden via de App Store of 
Google Playstore. 

DE GHZ APP IS VERNIEUWD

Begin dit jaar is het GHZ gestart met immuno-
therapie voor patiënten met longkanker*.

Immunotherapie is een behandeling met 
medicijnen. Met deze medicijnen wordt het 
afweersysteem versterkt zodat het kankercellen 
beter kan doden. De therapie moet ervoor 
zorgen dat eventuele uitzaaiingen worden 
opgeruimd. 

Op dit moment heeft ongeveer twintig tot dertig 
procent van de patiënten baat bij immuno-
therapie. De andere patiënten reageren beter op 
standaard chemotherapie. Over het algemeen 
ervaren patiënten tijdens behandeling met 
immunotherapie een betere kwaliteit van leven 
dan tijdens een behandeling met chemotherapie. 

*Het betreft een behandeling voor patiënten met 
  kleincellige longkanker stadium 4.

IMMUNOTHERAPIE VOOR PATIËNTEN 
MET LONGKANKER

De afdeling Oncologie heeft met het initiatief de 
‘omgekeerde visite’ de Medisch Contact 

In deze rubriek 
leest u alles over de 

laatste ontwikkelingen 
in uw ziekenhuis.

GOUDA   I   BODEGRAVEN   I  SCHOONHOVEN   I   ZUIDPLAS

Snel en gemakkelijk 
naar het ziekenhuis?

Neem de gratis GHZ Regiobus. 

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis 
Twitter www.twitter.com/GHZGouda

en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl/regiobus 

Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.Neem de gratis GHZ Regiobus.

Locatie Gouda
Tel: (0182) 50 50 50

Locatie Bodegraven 
Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl
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