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Dennis de Groot in Holland’s Got Talent
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Mooi Steigertje aan de NIeuwe Singel
ff Z@ppen naar de vorige eeuw
Eerste paal Natuurlijk De Loete
Carnaval zonder optocht in Knopengein
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:

Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort,
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

Wandelen langs de monumenten
in Haastrecht
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

De zaal van De Vaart
is gesloten

Linschotenaren zijn boos. Héél boos!

Dit jaar heeft de Historische Vereniging Haastrecht voor
Open Monumentendag een prachtige wandelroute uitgezet.
De wandeling voerde langs diverse mooie ‘leermomenten’.
Op deze manier kon men in de buitenruimte van de monumenten
en hun omgeving genieten.
De start was bij het gemaal De Hooge
Boezem. Via de Sluis, brug over de IJssel,
Stadhuis, de Franse school (het oude
schoolhuis), Koetshuis, Overtuin,
St. Barnabaskerk, Boezemmolen en het
Hofje van Zijll van der Ham liep men
langs bijzondere panden en objecten.
In de routebeschrijving werd hierover
veel informatie verstrekt. Bijzonder
interessant om dat allemaal te lezen.
Onderweg waren diverse activiteiten.
Bij de start bij kon men bij het Gemaal
kennismaken met het werk van de vier
kunstenaars Jeannette Ephraïm,
Marco Goudriaan, Nora van Krimpen
en Emmy Van Vliet. Zij zijn allen lid van
de KrimpenerKunstWaard.

(Foto’s: Emmy van Harskamp).

Linschotenaren
laten het er niet bij zitten

Ze komen tegen dat voornemen in het
geweer. Via de facebookgroep ‘Handen
af van De Vaart’ (waar inmiddels binnen
een paar dagen 400 mensen lid van zijn
geworden) wordt protest aangetekend
bij de gemeente.
Eva van der Ven en Sofie Stigter zijn
een protestactie gestart en doen een
oproep aan Linschotenaren om mee te
doen. Gemeenteraadslid voor Lokaal
Montfoort (en inwoner van Linschoten)
Mat Herben heeft vragen gesteld aan
B&W over de gang van zaken.

door Cees Reichard

Teus Stouthart, polderdichter van de
Krimpenerwaard verwelkomde iedere
bezoeker met zijn gedicht ‘De Hooge
Boezem’.
In het Koetshuis was de expositie over
het museum Paulina Bisdom van Vliet
te bezichtigen en men kon de
gedichtenroute ‘Dorpsbewoner’ lopen
en kennismaken met de gedichten
van de bekende landschapsdichter
Henk Kooijman (1928-1988).

Doodsteek voor het
verenigingsleven

vervolg op pagina 12

Druk in Oudewater op Open Monumentendag
Het was druk in Oudewater op Open Monumentendag 2020: mooi weer,
veel toeristen én, niet te vergeten, opnieuw een bijzonder programma in
verband met Open Monumentendag. ‘s Morgens, in het Stadskantoor,
kreeg wethouder Bas Lont, die heel even memoreerde aan een klassenfoto
uit zijn eigen vroege jeugd, de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte
stadswandeling uitgereikt door Julia Chorus van de werkgroep.
Deze uitreiking vond plaats voor het schilderij ‘Het Weeshuis’, vervaardigd
in 1651 door H. (Hendrik?) van Ommen, waarover Nettie Stoppelenburg
eerst de genodigden en later ieder heel uur aan een bijzonder
geïnteresseerd publiek uitleg gaf.
Margo Stekelenburg, een van de
organisatoren van het eerste uur,
vertelde: “De opening was echt een
feestje: door corona kon de opening
slechts in een klein comité plaatsvinden,
maar door de life-uitzending van
Midland FM 107.5 kon iedereen uit
Oudewater en omgeving meeluisteren
naar de openingshandelingen van
Open Monumentendag 2020.”
Na uitleg door Nettie Stoppelenburg van
het schilderij aan het kleine gezelschap
werd het gedicht ‘Momenten uit het
verleden’ dat stadsdichteres Nelleke den

door Aad Kuiper

Boer speciaal voor deze dag schreef,
voorgedragen door Joke van Diest.”
Nettie Stoppelenburg vertelde boeiend
over het weeshuis, dat destijds aan het
plein stond dat nu Gasplein heet, en
gebouwd werd in het begin van de
17e eeuw; ze vertelde over de goede
jaren in die beginperiode en dat er na het
Rampjaar, 1672, flink bezuinigd moest
worden en dat het pas in 1836 weer
werd gesloten. Ze vertelde dat de
financiën geregeld werden door de

Op 9 september werd de zaal van De Vaart per direct gesloten. Daar is
heel Linschoten boos over. Het coronateam van de gemeente wil
onderzoek doen naar de ventilatie. Dat die niet coronaproof is hoeft niet
aangetoond te worden. Dat is bij de exploitant al bekend. De gemeente
heeft de tweeduizend euro die nodig is voor de aanpassingen er niet voor
over en heeft ook verboden dat anderen aan het gebouw sleutelen.
Volgens wethouder Ivo ten Hagen wordt het pand binnenkort gesloopt.

Nettie Stoppenlenburg geeft uitleg bij
‘Het Weeshuis’.
Weeskamer, waar nog meer schilderijen
hadden gehangen dan alleen
‘Het Weeshuis’ en dat er daarvan nu
nog een over was dat op de zolder van
het Stadhuis te zien is, in het huidige
Stadsmuseum. Voor de minder
bedeelden was er naast het weeshuis in
Oudewater het armenhuis en gedurende
enige tijd na 1836 is ook het weeshuis
in Veenhuizen een plek geweest waar
verweesde kinderen uit allerlei streken
naar toe gingen, zo ook uit Oudewater.
Rond een uur of elf vond online de
‘leermonumentale’ quiz plaats.
Margo: “Vergeet niet de antwoorden,
voorzien van naam en telefoonnummer
in te leveren bij de TIP. Dit kan tot
uiterlijk 19 september.”
En ze kwam weer terug op deze dag:
“Ondertussen werden de opengestelde
kerken bezocht en ook de musea
Heksenwaag en Touwmuseum konden
genieten van veel belangstelling.
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“We hebben het niet over een periode
van een paar maanden, voordat er met
de verbouwing of herbouw kan worden
begonnen. Dat kan wel jaren duren”,
zegt Nieske van der Ven (die zich net als
veel andere Linschotenaren roert op de
facebookpagina ‘Je bent pas een
Linschotenaar als’). “We zijn niet op
voorhand tegen ver- of herbouw van
De Vaart, maar voordat duidelijk is wat
er voor De Vaart in de plaats gaat
komen, de vergunningen er zijn en de
financiering rond is, zijn we zomaar een
paar jaar verder. In de tussentijd hebben
wij de zaal en het buurthuis hard nodig.
Juist in deze Coronaperiode is er heel
veel behoefte aan een zaal waar
verenigingen in terecht kunnen.
Het Trefpunt en de Brede Vaart zijn te
klein. Het verkassen van activiteiten
naar Montfoort of Woerden is geen
optie en is ook in strijd met het
‘Twee Kernen beleid’ dat afgesproken is
toen Linschoten in 1989 werd
samengevoegd met Montfoort.

door Siem van der Burg

“Als er in Linschoten geen zaal is
van voldoende omvang met horecagelegenheid en ontmoetingscentrum
dan is dat de doodsteek voor het
verenigingsleven in Linschoten”,
zegt Mat Herben.

Het vertrouwen is zoek

Linschotenaren hebben het idee dat ze
door de gemeente gepiepeld worden.
“Er wordt alles aan gedaan om aan te
tonen dat de zaal en het buurthuis van
De Vaart niet levensvatbaar is”, zegt
uitbaatster van het Dorpshuis
Ilse Menting. “We mogen meepraten
over plannen voor de toekomst, maar
besluiten daaromtrent lijken allemaal al
genomen te zijn”.
Dat is volgens wethouder Ten Hagen
beslist niet het geval. “Wij hebben de
raad via een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over het proces. De raad
heeft hierover geen besluit genomen.
De projectopdracht is ter informatie
naar de raad gestuurd. Het streven is
om in het eerste kwartaal van 2021
één of meerdere serieuze varianten van
het stedenbouwkundige plan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen”.
Dat neemt niet weg dat het vertrouwen
in de gemeente ver te zoeken is.
Er is een participatiegroep van belanghebbenden opgericht, die mee mogen
praten over plannen voor een nieuw
centrum. Over oplossingen voor de
tussenliggende periode en over het
alternatief van de Stichting Libel voor
verbouwing van het bestaande complex
wil de gemeente echter niet praten.
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Eva van der Ven en Sofie Stigter zijn een protestactie gestart.
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www.ijsselbode.nl
De IJsselbode verschijnt op
dinsdag huis-aan-huis in
Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht,
Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug,
Linschoten, Montfoort, Oudewater,
Papekop, Polsbroek, Snelrewaard,
Vlist en Waarder.
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Inzending advertenties
Vrijdag vóór 14.00 uur
E-mail: advertentie@ijsselbode.nl
Advertentietarieven
Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Vacature
Sport
Vacature

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

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 20: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. D. Dekker

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. W. J. Dekker
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 20: 10.00 uur dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 20: 09.00 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 20: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 20: 10.00 uur Ds. Corjan Matsinger
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 20: 10.00 uur Ben van Blokland
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. A. Stijf
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 20: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Vr 18: 19.00 uur Wulverhorst (ook voor
mensen ‘buiten’ de Wulverhorst
Za 19: 19.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. M. Kreuk

gevonden
n
e

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.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Op zaterdag 26 september wordt gestart met de veteranenborrel in café
‘In het Witte Paard’ in Cabauw, Cabauwsekade 42 in Lopik. Met de uitbater zijn alle
Covid-19-maatregelen doorgenomen en samen met het bestuur van de SVL zullen zij
er zorg voor dragen dat deze regels nageleefd worden. De borrel begint om 16.00 uur
en eindigt zoals gebruikelijk om 18.00 uur. Veteranen uit de Lopikerwaard die graag
naar de borrel toe willen en er zelf moeilijk kunnen komen kunnen gratis gehaald en
gebracht worden. U kunt daarvoor voor donderdag 24 sept.bellen met nummer
06 -11834054. Wij hopen u op 26 september te mogen verwelkomen.
Na Lopik is Montfoort aan de beurt. Op 28 november is daar de volgende veteranenborrel. De veteranenborrel is toegankelijk voor veteranen en hun partners en andere
belangstellenden die graag een keer met een veteraan van gedachten wil wisselen.

vervolg van de voorpagina

OUDEWATER
Hennepakker - Spoeky; Poes, 12 jaar.
Grotendeels wit met zwarte vlekken en
zwarte staart.

Gevonden dieren

MONTFOORT
Doeldijk (Afvalbrengstation) - asielnaam
Sammy; Kater, Ca 4 maanden. Wit met
grijze/bruinige vlekken en een cyperse
tekening.
OUDEWATER
G.R. van Kinschotstraat - Kat, Jong. Wit
met een paar zwarte vlekken.
Wijngaardstraat - Poes. Zwart/wit.

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op donderdag 25 juni 2020
MAX Maximilianus Carolus en
MORRIS Maurits Adrianus
zonen van Maurice en Lieke
van den Hadelkamp
Hofstraat 11
3417 HZ Montfoort
Op woensdag 2 september 2020

JESSE

zoon van Rian en Marianne Vronik
Koningin Julianastraat 26
3421 JB Oudewater
Op zaterdag 5 september 2020
ILONA Cornelia Johanna
dochter van Frank van Rossum en
Melissa Slingerland
zusje van Fabian
Benedeneind ZZ 393
3405 CN Benschop
Op zondag 6 september 2020
dochter van Mark Hoogendoorn en
Shirly v.d. Poel
zusje van Jaimy
Benedeneind NZ 392
3405 CC Benschop

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

Oudewaternaren volgen de speciale stadswandeling.
In de kerken vonden naast de
bezichtigingen ook (kinder)concerten
door organist Gerben van Mourik plaats.
Vanaf de stadstoren klonk om één uur
een sprankelend beiaardconcert, waar
burgemeester Wim Groeneweg en
andere genodigden aanwezig waren.
Beiaardier Bob van der Linde bracht een
speciaal arrangement ten gehore dat was
samengesteld door de gedecoreerden van
26 april jongstleden. En voor wie het
gemist heeft: een compilatie van deze
bijzondere dag is, inclusief de
‘leermonumentale’ quiz, te beluisteren
via www.midlandfm.net.”

0348-414242
Vermiste dieren

GEBOREN

DAISY

dieren

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)

Door het coronavirus heeft de Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL),
evenals vele organisaties, haar activiteiten moeten opschorten.
Diverse activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid werden daardoor
noodgedwongen doorgeschoven naar 2021. De SVL hoopt op vrijdag
4 juni 2021 het tweejaarlijks Anjerconcert (voorheen het veteranenconcert)
in IJsselstein te kunnen organiseren.

OUDEWATER

rmiste
Ve

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

Stichting Veteranen
Lopikerwaard begint met
de Veteranenborrel

15 SEPTEMBER 2020

Collecte
opbrengst KWF
Kankerbestrijding
Oudewater heeft dit jaar, met een
nieuw collecteteam, een mooi
startbedrag van ruim € 2.000
opgehaald!
In Montfoort werd er € 6.710,opgehaald en in Linschoten € 2.421.Er is coronaproof gecollecteerd.
We zijn enorm trots op álle vrijwilligers
én gulle gevers! BEDANKT!

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Margo kijkt met een tevreden blik terug
op deze Open Monumentendag:
“De aangepaste Open Monumentendag
Oudewater werd een groot succes op
bescheiden schaal.”
En er was meer te beleven op deze
Open Monumentendag: de eerdergenoemde bijzondere en leuke
stadswandeling door Oudewater
die als titel ‘leermonumenten’ meekreeg
bijvoorbeeld. Hierop waren enerzijds
gebouwen te vinden die aangeduid
kunnen worden als plek waar je iets kon
leren en anderzijds allerlei plekken die met
leer en leerbewerking te maken hadden.

Een van de andere activiteiten kan nog
steeds ondernomen worden:
‘wie is wie op oude klassenfoto’.
Tot 12 oktober hangen in veel etalages
oude klassenfoto’s.
Met behulp van een wedstrijdformulier
dat verkrijgbaar is bij o.a. het
TIP-kantoor kan een rondgang langs die
oude klassenfoto’s gemaakt worden en
aangekruist worden wie wie is op de
betreffende foto; nog altijd een leuke
uitdaging!

Windschaduw

Column

Krijgt u een windmolen in uw achtertuin? En bederft die uw plezier
als u in de tuin, op uw balkon of achter uw raam zit te lezen door
telkens met zijn wieken een slagschaduw over uw boek of over uw
krant te werpen? Mag ik u dan alvast iets uitleggen waar u misschien
toch een beetje blij van wordt? U kunt daar een vergoeding voor
krijgen. Die vergoeding krijgt u, zodra het schaduwleed vaker dan
twintigmaal per jaar langer dan zeventien minuten geduurd heeft.
Hoe komen de ambtenaren van Wiebes bij die formule? Wel, de molen
moet om te beginnen op gepaste afstand van uw huis staan, en wat
‘gepast’ is heeft te maken met de afmetingen van de molen: hoe
groter, hoe verder die weg moet. Maar omdat we al in een behoorlijk
volgeplempt landje leven, is het onvermijdelijk dat er huizen zijn die
toch onder de schaduw van de windmolen vallen. Die schaduw duurt
gelukkig niet van zonsopgang tot zonsondergang, maar als de molen
een beetje krap dicht bij je huis staat kan die schaduw bijvoorbeeld
maximaal een half uur duren, en dan is de zon alweer verder aan de
hemel richting zonsondergang opgeschoven. Het tijdstip van
zonsopgang en zonsondergang speelt natuurlijk een rol, en de
kompashoek tussen uw huis en de molen ook, dat mag u zelf even tot
achter de komma uitrekenen.
Gelukkig voor het ministerie van financiën schijnt de zon niet altijd,
het is soms een hele dag bedekt, grijs of mistig en dan hebt u geen
last van schaduwen. Soms is het zonnig maar schuift er ineens een
wolk voor de zon. Hoe lang elk huis onder de slagschaduw van de
molen valt op de zomerdagen met volop zon kan het ministerie
eenvoudig berekenen, en het zet die gegevens op de harde schijf van
de windmolen.
En, let nu even goed op, bij het inregelen van de besturing van de
molen (de klok, de wolkenmeter, uw huis en de huizen van uw buren)
kan de computer zó afgesteld worden dat de molen een paar minuten
automatisch even stopt op de momenten dat uw huis langer dan
17 minuten onder de schaduw dreigt te gaan vallen. Als het
berekende verlies aan opbrengst minder is dan de schadeloosstelling
die ze u en uw buren moeten betalen, dan heeft u eventjes een
voordeeltje van minder schaduw, maar een nadeel dat u aan het einde
van het jaar misschien minder (of geen) schadeloosstelling ontvangt.
Slim toch?
Ter geruststelling: de bewoners van de Ruige Weide zullen helemaal
geen last van slagschaduwen hebben omdat de geplande molens ten
noorden van de Ruige Weide komen. En zoals u weet staat de zon in
ons land nooit in het noorden, dus zijn er ook nooit schaduwen in
zuidelijke richting. Dat is natuurlijk ook waarom de planners van de
RES-windmolens telkens zoveel mogelijk aan de noordrand van
gemeentes projecteren. Enfin, veel plezier ermee en veel sterkte: er
komen de volgende week alweer voorlichtingsavonden aan,
Otto Beaujon
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We kunnen tranen huilen, omdat je er niet meer bent.
Of we kunnen glimlachen, omdat je hebt geleefd.
We kunnen onze ogen sluiten en hopen dat je terugkomt.
Of we kunnen onze ogen openen en kijken wat je achterlaat!

DE MUSICAL CLASS LEERLINGEN VAN
MUZIEKHUIS OUDEWATER PRESENTEREN:

‘’t Komt goed...’
Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen,
laten wij weten dat is overleden mijn lieve vrouw,
onze altijd positieve moeder, schoonmoeder
en trotse oma

Coby Bras - Hoogendoor�

VOORSTELLINGEN JUNI 2021

OPEN LES MUSICAL CLASS:
ZATERDAG 19 EN 26 SEPTEMBER 10.00 - 12.00 UUR

* 15 januari 1948

Ton Bras
Marco en Jantha
Melissa en Lentini
Roxanne en Dylan
Danny en Jeroen
Onne
Feije

MAIL NAAR INFO@MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

OP
MATRASSEN
EN KUSSENS

Tom Dumoulin
Wielrenner
Team Jumbo-Visma

NU

15%

† 7 september 2020

Zaterdag 12 september hebben wij in crematorium IJsselhof te Gouda
in besloten kring afscheid van Coby genomen.
Correspondentieadres:
Familie Bras, Rootstraat 34, 3421 AW Oudewater

KORTING

*

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de Vierstroom,
het hospice Waddinxveen en de huisartsen Stolk en Sturkenboom
voor de liefdevolle verzorging van Coby.

ICONIC
LEGEND 7 & 8

Wij zijn heel verdrietig door het toch nog onverwachte overlijden van
City Bed IJsselstein
Utrechtsestraat 20, 3401 CV IJsselstein
T 030-6870321

Di t/m do 9.30 - 18.00 uur
Vr 9.30 - 18.00 uur
Za 9.30 - 16.00 uur

Coby Bras

oud-speler, lid en zeer gewaardeerd souffleur van onze toneelvereniging.

* Vraag naar de voorwaarden.

We zullen Coby enorm missen.

GEZOCHT: WONING
IN HET BUITENGEBIED VAN OUDEWATER (+/- 5 KM)
Bent u of kent u iemand die in het bezit is van een
(half)vrijstaande woning in het buitengebied van Oudewater?
En toevallig voornemens om deze woning te willen verkopen?
Dan horen wij dat graag.
Wij zijn op zoek naar de welbekende ’speld in de hooiberg’.
Kluswoning geen bezwaar!
Mogelijk kunnen wij elkaar blij maken. Bel gerust eens.
Ferry & Rosa Kasbergen 06-12423432

Wij wensen Ton en de kinderen Danny en Marco met hun gezin
heel veel sterkte toe.
Toneelvereniging De Schijnwerper Haastrecht

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 16 september

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo

Tuinzaal
Tuinzaal

Ouderen van buitenaf opgeven via de lijst
in de hal van De Wulverhorst of bel 562214

19.00 Creasoos

Ook voor ouderen van buitenaf
Donderdag 17 september

Tuinzaal

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 RKK Kerkdienst

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 20 september

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Dinsdag 22 september

10.45 Bewegen met fysio

Tuinzaal

14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal

Ook voor ouderen van buitenaf

Woon- en Zorgcentrum ’De Wulverhorst’
valt onder de verantwoording van
Stichting Ouderenzorg Oudewater

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Deo Volente donderdag 17 september 2020
hopen onze geliefde (groot- & overgroot-) ouders
De lessen Chi Neng zijn weer begonnen. Kom ook!
voor een krachtig immuunsysteem

info: world-of-chi.nl
Marktstraat 7 - Oudewater - 06 23920622

Dirk de Haaij
&
Neeltje Nicolina de Haaij-de Groot
te gedenken dat zij 50 jaar geleden
in het huwelijk zijn getreden.

Maandag 21 september

10.00 Zingen met Monique
Tuinzaal
14.00 Volksdansen
Tuinzaal
14.00 Wandelen met Zonnebloem

&

ChantalGijssel
van

Wim
Speksnijder

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Ouderen van buitenaf opgeven via de lijst
in de hal van De Wulverhorst of bel 562214
Zaterdag 19 september

Corry Roest

Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

10.00 Spelletjes
Tuinzaal
14.00 KBO\PCOB spelletjesmiddag Tuinzaal
Vrijdag 18 september

aandacht voor afscheid

Zorg voor uw voeten

Pedicuresalon Lisette

Lisette van Jaarsveld-Oosterlaken
Hoenkoopsebuurtweg 57a
3421 GB Oudewater
0348-564979 | 06-29504714

Fieta en Baldwin
Adrie en Herman
Johanna
Gerrit-Jan
Jannie en Wijnand
Cor en Lydia
Anja en Klaas
Nico en Monique
Klein- en achterkleinkinderen
Graafdijk 18a, 3411 JW Lopik
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OUDEWATER
Poppetje van papier geeft hoop

Dennis de Groot doet auditie voor
Holland’s Got Talent
Met een papieren pop deed musicalster en poppenacteur Dennis de Groot
auditie voor Holland’s Got Talent. Afgelopen zaterdag was de uitzending
waarin hij optrad.
“Dit geeft hoop. Jullie laten zien dat,
wat er ook gebeurt, kunst altijd kan
blijven bestaan. Want wat je daarvoor
nodig hebt is een stuk papier,
drie talenten, een roos en een ballon”,
aldus een ontroerde Ali B na afloop
van de auditie van Dennis.
Vanuit het productiebedrijf
De Grote Haay van zijn partner
Mark Haayema maakt Dennis de

voorstelling 1, 2, 3, 4 Poppetje van
papier.
“Wij waren druk aan het repeteren voor
deze nieuwe, door onszelf bedachte,
productie. Door corona konden de
geplande voorstellingen niet doorgaan.
Toen we vervolgens werden gevraagd
mee te doen aan Holland’s Got Talent
dachten we: waarom niet, we hebben nu
toch niks anders te doen.”

door Ellen van Leeuwen

Zonder gezicht

Zaterdagavond was de auditie te zien in
het televisieprogramma.
Op het podium zagen we drie in het
zwartgeklede spelers, een pop gemaakt
van inpakpapier, twee afvalemmers, een
roos en een ballon. Op het nummer
‘Heaven’ van Do speelden zij een korte
scène over liefde en verlies. Het publiek,
de jury én ikzelf werden geraakt door de
prachtige act. Dennis: “Het is heel
grappig, we spelen met een pop van
papier zonder gezicht en toch raakt het
mensen. Ze worden er emotioneel van.
Je hebt het gevoel dat de pop je aankijkt
en hetzelfde moment denk je: maar hij
heeft geen ogen.”

Geduld

“We zijn gewoon door!”, Dennis is uiteraard - heel blij met de plek in de
liveshows die ze met de act hebben
bemachtigd. Bovendien is hij enthousiast
over de manier waarop de uitzending is
gemaakt. “Ze proberen echt alle acts,
waaronder die van ons, op de mooiste
manier in beeld te brengen.”
Overigens werd tijdens de auditieronde
hun geduld wel op de proef gesteld.
“We waren om 12.00 uur aanwezig en
rond middernacht mochten we het
podium op. Het is wel lastig om dan
gefocust te blijven.”
De voorstelling 1,2,3,4 Poppetje van
Papier is gisteren (alsnog) in première
gegaan in Theater De Krakeling in
Amsterdam. Voor meer informatie
over de voorstelling kunt u kijken op
instagram/@poppetjevanpapier.

DE IJSSELBODE

ONDANKS CORONA TOCH
25.000 BEZOEKERS IN ONS STATENBAD!
Het zwemseizoen is bijna weer ten einde. In het weekend van 18 september gaat
het bad officieel dicht en wordt met de hulp van veel vrijwilligers het bad weer
winterklaar gemaakt. Echter, gezien de mooie nazomer, hebben we besloten, een
week langer open te blijven voor al onze trouwe baantjeszwemmers tot 11.00 uur.
2020 is voor iedereen een bijzonder en spannend jaar. Corona heeft ons allen overvallen
en daardoor is het bad pas een maand later in beperkte vorm open gegaan. Door de vele
overheidsmaatregelen, die noodzakelijk genomen moesten worden, zijn we de eerste weken
in beperkte mate open geweest. Wilde men zwemmen, dan moest men zich inschrijven en
konden alleen baantjes getrokken worden met voldoende afstand van elkaar.
Maar de zomer bracht mooi weer en ondanks de beperkingen, die er waren, hebben we toch
begin september de 25.000ste bezoekster mogen ontvangen. Verder hebben we gemeend
een van de meest trouwe baantjeszwemmers extra in het zonnetje te moeten zetten. De
gelukkige van dit jaar is mevrouw Dorine Morsink die naast een bos bloemen ook een gratis
abonnement voor het komende seizoen heeft ontvangen.

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Pedicure ook in de avonduren
Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de schoonheidsspecialist!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - OEDEEMKLACHTEN
- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

Ook geopend in de avond!

Vele geplande activiteiten in en rond het zwembad hebben dit jaar geen doorgang kunnen vinden. Denk hierbij aan de Paasactie, de zwem4daagse, het midzomerfeest en het
afsluitende discofestijn. En OZV bestond 80 jaar en ook deze mooie vereniging heeft dit
niet groots kunnen vieren.
Als bestuur van SBZO zijn we nog steeds druk bezig om een 12 maanden zwemfaciliteit te
realiseren in Oudewater. De gesprekken met de gemeente lopen voorspoedig en we hopen
binnenkort tot overeenstemming te komen met elkaar. Meer dan 2.500 gezinnen hebben
inmiddels de petitie ondertekend, waarmee ze aangeven positief te zijn over de komst van
een nieuw zwembad. Dit is de helft van de Oudewaterse bevolking, die daarmee aan hebben
gegeven ons initiatief een warm hart toe te dragen.
Langs deze weg willen wij alle trouwe bezoekers
van ons zwembad bedanken voor hun bezoek en
we zien graag iedereen volgend seizoen weer
in “ons Statenbad”.
Bestuur SBZO

WWW.SBZO.NL

ADV IJsselbode_SBZO 2020 (110x220).indd 1

14-09-20 10:06

Kinderdagverblijf
Jip & Janneke
samen met:

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

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

Stichting Beheer Zwembad Oudewater

danslessen

Kinderdagverblijf Jip & Janneke heeft een
samenwerkingsverband met Studio Max Dance
en het Muziekhuis.
Studio Max Dance komt dansles geven aan
de kinderen. Dansen is niet alleen heel leuk,
het is ook belangrijk voor de motorische en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Door het
Muziekhuis Oudewater worden muzieklessen
gegeven. Zo zetten de kinderen de eerste
stappen in de wereld van muziek.

Muzieklessen

Het kinderdagverblijf en de peutergroep
maken tevens gebruik van de methode
123ZING. Hierdoor wordt muziek onderdeel
van de dag. Vele scholen maken ook
gebruik van deze methode waardoor er een
doorgaande lijn is.
Al deze lessen zijn onder opvangtijd en
kosteloos. Meer informatie over de opvang?
Bekijk de website www.kmnkindenco.nl
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Als de draad wordt doorgeknipt
voel je pas de diepte van verbonden zijn.
Als de draad wordt doorgeknipt
voel je pas de pijn gewond en alleen te zijn.

Dankbaar maar bedroefd laten wij u weten dat
na een veelzijdig, rijk en mooi leven is overleden
mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Verdrietig zijn wij om het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Joke Henderika
van Bon - Kind

Truus Benschop - van Zuilen
Geertruida
* 11 juli 1932

† 11 september 2020

Sinds 12 januari 2008 weduwe van Arie Benschop
Ria
Ad en José
Theo en Bianca
Kleinkinderen
Truus is thuis. Anne Franklaan 50a, 3417 GG Montfoort.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
worden gehouden op donderdag 17 september in
Crematorium Noorderveld te Nieuwegein.

Delft, 1 juli 1942

Oudewater Harrie van Bon
Bloemendaal Thera en Willem Jan
Oudewater Herk-Jan en Marly
Zoë en Flip
Tess
De crematieplechtigheid heeft in
besloten familiekring plaatsgevonden.

Dhr. H.G.M. van Bon
Molenwal 22 | 3421 CM Oudewater

De Heer is mijn Herder
Psalm 23

Vervuld van verdriet, maar dankbaar voor wat zij
voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij kennis
dat van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en superoma

Nel Zuidam - van Duuren
weduwe van Pieter Zuidam sinds 20 juli 1988
Lange Ruige Weide,
24 december 1926

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet
en vergroot de moed om verder te gaan.
Georg van Vliet
en familie

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer
zal zijn. Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.
In de vroege ochtend van vrijdag 11 september
hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
moeder, schoonmoeder, fantastische oma en omi

Elisabeth Adriana
den Houdijker-Boere
Lies
sinds 19 oktober 2005
weduwe van Hans den Houdijker
* Papekop,
30 maart 1935

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden,
kunnen wij dankbaar zijn,
dat God het kwam bevrijden.

Riet van Vliet - Schoonder�oerd

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.
We zullen haar nooit vergeten.

Woerden, 4 september 2020

Gelegenheid tot condoleren:
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Wij danken iedereen voor de overweldigende
belangstelling en het medeleven dat wij mochten
ontvangen na het overlijden van
mijn allerliefste vrouw, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma
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Gouda,
7 september 2020
Dirk en Trijnie
Frank en Corrie
Clara en Piet
Thijs en Monique
Lida in liefdevolle herinnering
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Familie Zuidam, p/a J. de Kat Begrafenisverzorging,
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp
De begrafenis heeft op 11 september jl plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats in Waarder.

† Montfoort,
11 september 2020

José en John
Rachel en Ronald
Faye
Lenn
Tessa en Arjan
Loïs
Elin
Jesse
Sanne en Robert
Lizze
Harry en Yvonne
Astrid en Dirk
Renske en Luuk
Liv
Kelly
Joris
Gezien de huidige omstandigheden nemen wij
in besloten kring afscheid van haar op
donderdag 17 september in de R.K. Kerk
Geboorte Johannes de Doper in Montfoort.
De uitvaartdienst is vanaf 18.45 uur online te volgen
en nadien terug te zien via kerkdienstgemist.nl
op de site van bovengenoemde kerk.
Vrijdag 18 september nemen wij in familiekring
afscheid van haar in Crematorium Noorderveld
in Nieuwegein.
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans t.a.v. familie den Houdijker,
Blokland 66, 3417 MP Montfoort

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van de
Prinsenhof voor de liefdevolle verzorging.

Oudewater, september 2020

Vermey

Daar het ons onmogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken voor de grote
hoeveelheid blijken van medeleven in
welke vorm dan ook na het overlijden van
mijn vrouw, onze moeder en onze oma

- sinds 2006 -

Riek van Vliet -Boere

uitvaartzorg

zeggen wij U hartelijk dank.

Montfoort | Oudewater | Lopik

De bemoedigingen hebben ons gesteund en
het heeft ons goed gedaan te weten dat wij
niet de enige zijn die haar missen.

T 0348 471962

Leo van Vliet
Kinderen
Kleinkinderen

vermeyuitvaartzorg.nl

Polsbroek, september 2020
U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

Danielle Verwaal

w w w. b r o u w e r d e k o n i n g . n l

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

06 53 53 68 88

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

Wiro van der Werf

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370
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Stadspenning voor Netty Hoffland
Op vrijdag 4 september overhandigde burgemeester Wim Groeneweg namens het
gemeentebestuur de stadspenning aan mevrouw Neeltje Maria (Netty) Hoffland.

Naast Donald Duck
op het terras?
Een restaurant of café runnen is niet makkelijk in deze tijd.
Maar wat doen de horecaondernemers in de gemeente hun
best om de maatregelen te volgen. Helpt u hen mee om de
restaurants en cafés gezellig én veilig te houden?

Extra regels

Restaurants en cafés zijn verplicht
om de naam, het telefoonnummer en
e-mailadres van hun gasten te vragen.
Krijgt iemand die in het restaurant of
café is geweest corona? Dan belt de
GGD met de mensen die daar op
hetzelfde moment waren.
Ook moeten gasten verplicht
reserveren, overal afstand houden
en een aantal vragen over hun
gezondheid beantwoorden.

Help mee

Iedereen moet wennen aan de nieuwe
regels. Maar de horecaondernemers
kunnen juist in deze tijd uw hulp goed
gebruiken. Dus blijf zo veel mogelijk
zitten, schuif niet met meubels en
schrijf gewoon uw eigen naam op,
en niet die van een stripfiguur.
De restaurant- en café-eigenaren in
de gemeente doen er op hun beurt
alles aan om zorgvuldig met uw
contactgegevens om te gaan.

Deze gemeentelijke onderscheiding is
aan mevrouw Hoffland uitgereikt
omdat zij zich gedurende 25 jaar
vrijwillig heeft ingezet voor de zorg
van Karina Muijs, dochter van Ria en
Dirk Muijs.
Netty Hoffland - en haar gezin bieden Karina een warm, tweede
thuis. Ze eten samen, spelen spelletjes
en zijn getuige van de belangrijke
momenten in het leven van het gezin
Muijs. Een hechte vriendschap is
ontstaan. Deze momenten zijn van
grote waarde voor de ouders van
Karina, die hiermee de zorgtaak voor
hun dochter kunnen blijven uitvoeren.
Netty Hoffland is tijdens een diner
met de familie Muijs verrast door de
burgemeester.

Welkom op de Milieustraat!

Alleen samen krijgen we corona onder controle.
#oudewatergaatdoor

Praat mee over windmolens
en zonnevelden in Oudewater

Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’
invulling aan de verplichting waar de gemeente aan moet
voldoen vanuit het Klimaatakkoord en de Regionale
Energiestrategie (RES). Eén van die verplichtingen is het
opwekken van elektriciteit via windmolens en zonnevelden.
Er zijn momenteel nog geen concrete
plannen van de gemeente voor het
realiseren van windmolens of zonnevelden in Oudewater. We horen de
geluiden hierover. We snappen dat u
hier vragen over heeft. Er is nog niet
besloten hoe en hoeveel we in
Oudewater gaan opwekken. Er is wel
besloten dát we gaan bijdragen aan
de Regionale Energiestrategie.
We moeten hier keuzes over maken.
De gemeente is sinds maart in
gesprek met inwoners over onder
welke voorwaarden er wat mogelijk
is, en welke gebieden we willen
beschermen. Dit wordt samen met
o.a.
een
ruimtelijke
analyse
vastgelegd in het ‘Afwegingskader’.
De gemeenteraad besluit over dit
Afwegingskader en de bijdrage aan
de RES. Zo bepalen we samen
hoe Oudewater bijdraagt aan het
Klimaatakkoord en de RES, welke
gebieden we willen beschermen en
onder welke voorwaarden windmolens
en zonnevelden mogelijk zijn in onze
gemeente.

Vervolg

Uw input wordt verwerkt. Daarna
wordt het concept vastgesteld door
het college en kunt u ook nog via de
formele zienswijze reageren.
De gemeenteraad besluit uiteindelijk
begin 2021 over het definitieve
Afwegingskader en de bijdrage aan
de RES. Zo bepalen we samen hoe
Oudewater bijdraagt, welke gebieden
we willen beschermen en onder
welke voorwaarden windmolens en
zonnevelden mogelijk zijn in onze
gemeente.

Op de Milieustraat wordt het afval
gescheiden ingezameld en hergebruikt. U kunt 12x per jaar uw grofvuil
gratis (m.u.v. huishoudelijk afval en
bouw- en sloopafval) naar de
Milieustraat brengen op vertoon van
uw afvalpas.

Weet u dat

U tegen betaling thuis grofvuil kunt
laten ophalen na het maken van een
telefonische afspraak (via 14 0348)?

Tip: Download de AfvalWijzer
app of kijk op
www.mijnafvalwijzer.nl

Reageer op het
concept-Afwegingskader

Op basis van alle inbreng is er in de
zomer eerst een concept-Afwegingskader opgesteld. We gaan hierover
graag met u in gesprek tijdens
verschillende avonden. Hier bespreken
we o.a. de voorgestelde voorwaarden
en een voorstel voor voorkeurlocaties.
• 16 september, deze avond is vol.
• 23 september, online avond.
• 28 september, vanwege de grote
belangstelling is deze extra avond
georganiseerd in de Klepper.
Meer informatie en aanmelden:
www.oudewater.nl/duurzame-energie
De stukken die bedoeld zijn voor de
avonden waar ze worden toegelicht,
zijn te vinden op www.oudewater.nl/
duurzame-energie.
Kunt u niet aanwezig zijn?
Wilt u wel reageren in deze fase?
Stuur een email met reactie
uiterlijk 4 oktober naar
energietransitie@oudewater.nl.

Dinsdag 22 september 2020

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 en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 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
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Openingstijden

vrijdag 13.30 - 15.30 uur
zaterdag 09.00 - 12.00 uur

Dit mag o.a. naar de
Milieustraat:

4 Asbest en asbesthoudend afval

tot 35 m3, verpakt in speciaal
plastic dat op de milieustraat
verkrijgbaar is
4 Autobanden zonder velg
4 Bouw- en sloopafval
(e 10,- per ¼ m3)
4 Elektrische apparaten
4 Gasflessen
4 Glas
4 Hard plastic
(zoals bijv tuinstoelen)
4 Klein chemisch afval
4 Kadavers
4 Kunststof verpakkingen
4 Matrassen
4 Meubels
4 Papier en karton
4 Piepschuim
4 Pmd (plastic-, metalen- en drankverpakkingen)
4 Snoei- en tuinafval
4 Textiel
4 IJzer en andere metalen
(bijvoorbeeld koper, lood, zink,
brons en messing)
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
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Hoenkoopse Buurtweg 53
in Oudewater
het vervangen van een brug,
ingediend op: 08-09-2020,
dossiernummer: 5435717

• G.J. van der Veenstraat 32
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde,
ingediend op: 09-09-2020,
dossiernummer: 5438037

• Kerkwetering 11 in Oudewater
het verbouwen van een
vrijstaande woning tot hospice,
ingediend op: 07-09-2020,
dossiernummer: 5431433

• Havenstraat 7 in Oudewater
het verbouwen van een pand
naar twee woningen,
ingediend op: 03-09-2020,
dossiernummer: 5423987

APV / Bijzondere wetten

• Broekerpark (langs ToleindIepenweg) in Oudewater
het organiseren van de
jaarlijkse veldrit Oudewater
op 28 november 2020,
ingediend op: 06-09-2020,
dossiernummer: 2024362

• Toleind en Iepenweg in
Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de jaarlijkse Veldrit Oudewater
op 28 november 2020,
ingediend op: 06-09-2020,
dossiernummer: 2024363

• Donkere Gaard 3 in Oudewater
het plaatsen van een rolsteiger
op 22 september 2020,
ingediend op: 07-09-2020,
dossiernummer: 2024365

• Joostenplein 35 in Oudewater
het wijzigen van leidinggevenden
drank- en horecawet,
ingediend op: 07-09-2020,
dossiernummer: 2024370

vervolg op pagina 2
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Nieuws van het college

Uitdagingen van de stad

De Klepper als huiskamer van de stad
De Klepper is al ruim 100 jaar een plek van Ontmoeten, Ontspannen en (jezelf) Ontwikkelen (3 O’s). Een wens van de gemeente is om dit
voor de komende 100 jaar veilig te stellen.
De ambitie
Bureau Boei voerde onderzoek uit naar de nieuwe bestemming van De Klepper.
Eén van de uitkomsten was de 3 O’s uit te breiden met de O van Ondernemen.
Dit zou de ﬁnanciële haalbaarheid vergroten.
Het bestuur hoopt zo van De Klepper de ‘Huiskamer van de Stad’ te maken.

Waarom laten we het niet zoals het is?
Door de ﬁnanciële situatie van de gemeente kunnen we onze huidige plannen met De Klepper
waarschijnlijk niet (op klassieke wijze) op korte termijn realiseren. Waarom laten we het dan
niet zoals het is? We kunnen het zo niet laten want:
• Het dak is gammel en lekt.
• De kosten voor energie (niveau G) zijn onbetaalbaar en ontoelaatbaar.
• Het gebouw is niet toegankelijk voor rolstoelers. Dat is wel de eis die aan overheidsgebouwen
gesteld wordt. En dat geldt voor de begane grond en op de verdiepingen.
• De indeling van De Klepper is onlogisch en niet economisch. Er zijn veel gangen
(kruip door sluip door) en loze ruimten. Deze vierkante meters leveren niets op.
• Veel huurders betalen een symbolische prijs, maar hebben wel exclusief gebruik van de
ruimten. Hierdoor staat het grootste deel van het gebouw leeg, terwijl het niet gebruikt wordt.
• Op dit moment is het gebouw bedrijfseconomisch niet te exploiteren. Sterker nog, er moet
geld bij. Die situatie is ongewenst en niet langer ﬁnancieel houdbaar.
Keuzes
Maar wat dan wel? Hierbij staan wij open voor uw suggesties.
Een aantal vragen en keuzes waar we nu voor staan zijn:
• In welke vorm kunnen we De Klepper - en met name de functie van de grote zaal - behouden?
• Zijn er andere opties voor het realiseren van ‘Een huiskamer van de Stad’ elders in
Oudewater?
• Onder welke condities en randvoorwaarden zou verkoop van De Klepper tot de
mogelijkheden behoren?
• Zijn die condities en randvoorwaarden haalbaar en realistisch?
• Moeten we De Klepper een heel andere bestemming geven?

Inwoners zijn betrokken
3 februari zijn de plannen in Forum Samenleving met de gemeenteraad en belangstellende
inwoners gedeeld. Op basis daarvan is het gekozen scenario verder uitgewerkt. In april
voerden we diverse gesprekken met verenigingen die nu in De Klepper gehuisvest zijn en met
de bibliotheek. En in mei vroegen we inwoners te komen met ideeën over hoe we De Klepper
nog beter konden inzetten als ‘Huiskamer van de stad’.
Wij kregen hierop 23 schriftelijke reacties. De belangrijkste boodschap daarvan is: ‘Behoud de
grote zaal voor feesten en partijen’. Wij hebben naar die boodschap geluisterd en pasten de
bestaande plannen aan op deze belangrijke wens.
Dilemma’s
De kosten voor de renovatie en herbestemming van De Klepper komen na doorrekening van
de plannen uit op 3,4 miljoen euro. In de begroting staat hiervoor een bedrag opgenomen van
800.000 euro. Op dit moment is er onvoldoende ﬁnanciële ruimte in de begroting om dit gat
op korte termijn te dichten. Hoe nu verder?

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Papekopperstraatweg 52
in Papekop
het vergraven van een
watergang ten behoeve van
de bouw van een stal,

besluit: verleend op 03-09-2020,
dossiernummer: 5305691

• R. Snellius van Rooijenstraat 3
in Oudewater
het plaatsen van een dakopbouw,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5331209

• Utrechtse straatweg 30
in Oudewater
het vervangen van kozijnen aan
de achterzijde van de woning
op de eerste verdieping,
besluit: verleend op 07-09-2020,
dossiernummer: 5139303

• Papekopperstraatweg 2
in Papekop
het bouwen van een veranda,

besluit: vergunningvrij op 03-092020, dossiernummer: 5154647

• Waardsedijk 209 in Oudewater
het tijdelijk plaatsen van een
toiletunit en twee kleedruimtes,
besluit: verleend op 03-09-2020,
dossiernummer: 5275247

• Tramweg 12 in Oudewater
het plaatsen van dakkapellen op
de voor- en achtergevel,
besluit: verleend op 07-09-2020,
dossiernummer: 5341367

We onderzoeken alle mogelijkheden om De Klepper in stand te houden
Het college heeft opdracht gegeven alle ﬁnancieel haalbare mogelijkheden en scenario’s voor
het in stand houden van De Klepper te onderzoeken. In welke vorm dan ook. Daarbij doen we
er alles aan om de grote feestzaal overeind te houden. Hierbij staan wij absoluut open voor uw
suggesties. Laat het ons weten als u een goed idee of plan heeft dat ﬁnancieel haalbaar is.
De uitkomsten van het onderzoek worden eind september / begin oktober verwacht. Op basis
van deze uitkomsten, komt het college tot een nieuw advies aan de gemeenteraad.
Na een besluit van de gemeenteraad kunnen de plannen worden meegenomen in de begroting
van 2021. Via berichtgeving in De IJsselbode en www.oudewater.nl houden wij u hiervan op
de hoogte.
Heeft u vragen of suggesties?
Heeft u vragen over dit artikel? Of heeft u ideeën over hoe we De Klepper in stand kunnen
houden? Laat het ons weten!
Stuur uw vraag of suggestie per e-mail naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl.
Het college van Burgemeester en Wethouders, Oudewater

• Korte Havenstraat 24A / Korte Havenstraat 24 in Oudewater
het plaatsen van een vrijstaande overkapping,
besluit: verleend op 04-09-2020, dossiernummer: 5314893

APV / Bijzondere wetten
• Parkeerplaatsen aan de Sint Janstraat,
tegenover Kapellestraat 37 in Oudewater
het plaatsen van diverse materialen ten behoeve van
werkzaamheden vanaf 9 september 2020
tot en met 16 april 2021,

besluit: verleend op 07-09-2020, dossiernummer: 2024345

• Weiland achter Steinsedijk 75 in Hekendorp
het organiseren van de opening van het winterwerk van de
Hervormde Gemeente op 12 september 2020,
besluit: melding geaccepteerd op 03-09-2020,
dossiernummer: 2024312

• Havenstraat 15 in Oudewater
het plaatsen van een steiger
vanaf 11 tot en met 25 september 2020,

besluit: verleend op 08-09-2020, dossiernummer: 2024336

Wereldwijde opschoonactie
Aanstaande zaterdag 19 september vindt de grootste
wereldwijde opschoonactie van het jaar plaats.
Op World Cleanup Day krijgt de planeet een grote
schoonmaakbeurt.
Doet u ook mee? Aanmelden en meer info:
www.worldcleanupday.nl of www.supportervanschoon.nl

Dinsdag 22 september 2020
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Mooi steigertje aan de Nieuwe Singel
Aan de Nieuwe Singel ligt een mooie nieuwe sloepensteiger.
Deze is speciaal aangelegd voor mensen die voor de vaarroute van de
Oude Hollandse Waterlinie kiezen die Oudewater kruist.
Maar natuurlijk is iedereen, of je nu per boot, te voet of op de fiets komt,
uitgenodigd er zo af en toe te verpozen; het ligt er namelijk prachtig.
Het geeft je een beetje een beeld van hoe Oudewater er als vestingstad
vroeger uitzag. Het aanwezige bordje vertelt erover.
Afgelopen dinsdag werd het steigertje
officieel geopend, hoewel er werd
gefluisterd dat er al een of meer boten
voor een korte pauze hadden afgemeerd.
En dat is niet zo vreemd als je merkt hoe
je op die steiger kunt genieten van het
uitzicht. De website van de Oude
Hollandse Waterlinie geeft heel veel
informatie prijs en niet alleen over
Oudewater en voor mensen met een
boot. Over de vestingsteden van die
Oude Hollandse Waterlinie in het
algemeen schrijven ze: ‘De kruitdampen
zijn al lang opgetrokken en het
kanongebulder is verstomd; de
vestingsteden hebben hun werk gedaan.
In de 19e eeuw hield de waterlinie op te
bestaan en veel vestingsteden hebben
toen direct de hoge wallen afgegraven en
de poorten afgebroken om de toegang
tot de stad gemakkelijker te maken.
Toch hebben zij stuk voor stuk nog
allemaal een mooi, gezellig en historisch
centrum.’ En vervolgens worden onder
andere Bodegraven, Gouda, Montfoort,
Schoonhoven en Woerden in de
schijnwerpers gezet. Over Oudewater als
vestingstad schrijven ze bijvoorbeeld:

‘Uniek stadje aan de IJssel. Oudewater
verkreeg stadsrechten in 1265 en is
daarmee de oudste stad in het Groene
Hart. Oudewater ligt aan de monding
van het riviertje de Lange Linschoten in
de Hollandse IJssel.’ Ze verrassen de
lezer overigens ook met een grote
hoeveelheid bijzondere activiteiten die
zich allemaal redelijk dichtbij afspelen en
trakteren de bezoekers daarnaast niet
alleen op vaar-, maar ook op
uitnodigende fiets- en wandelroutes.
Van de nieuwe vaarroutes van de
Stichting Oude Hollandse Waterlinie
komt de Prins Willem III vaarroute, die
onder andere door Haastrecht,
Hekendorp en Montfoort loopt, dicht in
de buurt van die nieuwe steiger.
Wethouder Bas Lont ging, met in zijn
kielzog Carolien van Dam en
Femke Steenbergen van de gemeente
Oudewater, met de Geelbuik, vakkundig
gevaren door schipper Willem Seine,
vanaf de Amsterdamse Veer naar de
nieuwe steiger aan de Nieuwe Singel.
Daar werd het gezelschap welkom
geheten door Margot Stolk, Lara Braat
en stagiaire Esther van de Oude

uitsluitend voor nietcommerciële 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.

door Aad Kuiper

Hollandse Waterlinie, die al vanuit de verte naar de
passagiers in de Geelbuik hadden gezwaaid. De eerste, geen
Oudewaterse, heette iedereen welkom in hun eigen stad,
Oudewater, terwijl Seine de Geelbuik vastlegde aan een
tweetal bolders. Wethouder Lont verhaalde over de
contouren van de vestingstad die Oudewater destijds was,
met het toen tegenoverliggende bolwerk: “Daar (Lont wijst
naar de overkant) kwamen de Spanjaarden binnen.” En hij
voegt eraan toe: “Toen waren we nog niet sterk genoeg.”
En even later:
“In het Rampjaar 1672 hebben we de poort gewoon
opengedaan; een ideale manier van oorlog voeren, want er
gebeurde niets.”
“Als je van boven kijkt zie je duidelijk dat hier een
vestingstad lag. En dat willen we beter zichtbaar maken.
Deze steiger helpt daarbij.”
Margot Stolk: “Je kunt in en rond die vestingsteden leuke
ommetjes maken, want er zijn veel wandelpaden. En we
hebben nu ook, naast de bestaande, drie nieuwe vaarroutes
met betrekking tot de Oude Hollandse Waterlinie
gerealiseerd met een totale lengte van ruim 150 kilometer.
En nu dus ook hier een steiger. Dit soort dingen zijn
belangrijk, want ze verbinden.”
Nu is dat in Oudewater niet tegen dovemans oren gezegd,
want daar houden geelbuiken wel van: verbinden. Natuurlijk
willen Oudewaternaren ook wel eens ergens anders gaan
kijken, maar ze zijn in het algemeen toch wel zo trots op
hun touwstad, dat ze anderen graag uitnodigen er eens een
kijkje te komen nemen. En of dat nou per boot, op de fiets
of met de benenwagen is; dat maakt ze niet veel uit.
En wie er meer over wil weten: bij TIP ligt een folder, er is
de eerdergenoemde website www.oudehollandsewaterlinie.
nl en er bestaat voor de vaartochten ook een handige
vaar-app die te downloaden is vanaf www.lzi.travel.nl

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Geldzorgen?
Schulden?
Overzicht kwijt?
Wij helpen u graag. Er zijn geen kosten!
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Daar zijn we
dan, onze
Nannepan ...
Ook zij moet
eraan geloven!
Het is raar
maar waar ...
ook zij wordt
18 september

50 jaar!

JAARLIJKSE VOEDSELACTIE
Voor de 25ste keer organiseert Stichting Linquenda
samen met de COOP Oudewater
een actie voor onze gezinnen in Roemenië.
Omdat het de 25ste keer is willen we meer
voedselpakketten maken om uit te delen.

Kom boodschappen doen
bij de COOP en help Roma de winter door
Onze vraag aan u:

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 september
staan we met een kraam bij de COOP.

Medio oktober 2020 rijdt er een vrachtwagen
richting Roemenië om daar de pakketten uit te laden,
zodat onze contacten daar ze kunnen ronddelen.
Helaas gaan we zelf niet,
vanwege Corona is dat nu nog te gevaarlijk.
Heeft u vragen en/of opmerkingen:
Marco Blankenburgh, 06-40887397.

Stagiaire Esther, Femke Steenbergen, Margot Stolk, Carolien van Dam, Willen Seine (in de Geelbuik), Bas Lont en Lara Braat

Kortingsvouchers voor energiebesparende maatregelen in huis
Wat je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen.
Met dit achterliggende motto biedt Energie Oudewater vouchers aan om
gratis of met flinke korting te investeren in minder energiegebruik.
Het is inmiddels bekend: de transitie van
fossiel naar duurzame energie komt
eraan. Dat houdt in dat elk huishouden
in de loop van de tijd zal over gaan op
duurzaam geproduceerde energie.
Hoe de energie nu of in de toekomst
wordt opgewekt er zal altijd een
prijskaartje aan hangen. Dus investeren
om minder energie te gebruiken loont
altijd! Om iedereen in Oudewater die hier
nog aan twijfelt, of het al weet een beetje
meewind te geven deelt Energie

Oudewater vouchers uit. Vier
verschillende vouchers die kunnen
worden ingezet om energie te besparen
in de woning. De voucheractie wordt
georganiseerd in samenwerking met de
gemeente.

Vier Verschillende Vouchers

Energie Oudewater deelt vier vouchers
uit die recht geven op een voordelige
deal. Elke voucher geeft recht op korting
voor een bepaalde energiemaatregel. Je

kan één voucher gebruiken of meerdere. Maar let: op het
aantal vouchers is beperkt. Wie het eerst komt, die het eerst
maalt en op=op.

Meedoen

Op de site van Energieoudewater.nl is alle informatie over de
voucheractie en hoe een voucher kan worden afgenomen.
Belangrijk is nog om te weten dat de voucheractie loopt tot
1 maart 2021 en dat het aantal vouchers gelimiteerd is.
Iedereen die nog meer wil weten over deze voucheractie is
op dinsdag 29 september welkom tijdens het Energiecafé in
het Zalencentrum aan de Westsingel.

• Voucher 1: Aanschaf kleine energiebesparende maatregelen t.w.v. € 50,Denk hierbij aan ledverlichting, tochtstrips, radiatorfolie e.d. Tot maximaal € 50,wordt de rekening totaal betaald door de inzet van deze voucher.
• Voucher 2: Energieadvies of CV optimaal inregelen t.w.v. € 60,Een specialist maakt een advies hoe de woning het best kan worden geïsoleerd of
hoe de cv en radiatoren optimaal (dus zuinig kunnen worden ingeregeld).
Met het inzetten van de voucher zijn de kosten respectievelijk € 25 en € 50,-.
De jaarlijkse besparing is een veelvoud.
• Voucher 3: Woning isoleren t.w.v. € 200,Voor wie nog niet, of nog maar gedeeltelijk is toegekomen, aan het grote werk.
Voor het isoleren van spouwmuur, dak of vloer kan deze voucher worden ingezet.
Bekend is dat deze isolatiemaatregelen zich snel terugverdienen en ook nog eens het
wooncomfort vergroten.
• Voucher 4: Mondeling Advies t.w.v. € 50,Voor een persoonlijk mondeling advies aan huis over energiebesparende maatregelen
in uw situatie kan deze voucher worden ingezet.
De voucher dekt de kosten voor het advies. Dus een gratis advies.

Open Monumentendag

Leerlingen Oudewater
bezoeken stadhuis
Onder het motto ‘beleef een leermoment in een
leermonument’ werden er in aanloop naar Open
Monumentendag verschillende klassenbezoeken naar het
inmiddels eeuwenoude stadhuis van Oudewater
georganiseerd. Afgelopen week stond er bijna elke dag wel
een groep enthousiaste leerlingen klaar om het stadhuis te
bekijken. Aan het einde van de week waren alle
Oudewaterse groep 7/8 leerlingen een leermoment rijker.

STICHTING LINOUENDA
'
hulp aan Roemenië

SCHAATSEN BIJ SVO
Vanaf oktober is het bij SVO mogelijk voor jong en oud om te
(leren) schaatsen. Diverse trainingsgroepen van beginners tot
gevorderden zijn er om een goede schaatstechniek te leren,
te verbeteren en onderhouden. Dit onder leiding van ervaren
trainers en bovendien in een gezellige sfeer.
Schaatsen is een mooie sport om de conditie te verbeteren
en alle lichaamsspieren soepel te houden.
En dat in de gezonde buitenlucht.
Interesse?

toerschaatsen@svooudewater.nl

SVO kent de volgende schaatsgroepen:
vrijdag 16.30-17.30 uur en zaterdag 07.00-08.00 uur
en woensdag 21.00-22.00 uur (woensdag geen trainer).
En diverse jeugdschaatsgroepen op zaterdag 18.45-19.45 uur.
Interesse? Meldt u dan aan!

jeugdschaatsen@svooudewater.nl

Graag een instrument willen bespelen?
Kan je nog geen noten lezen?
Donderdag 17 september start Muziekvereniging Concordia in
Haastrecht met de groepslessen Algemene Muzikale Vorming.
In deze cursus leer je de grondbeginselen van het muziek
maken. De lessen zijn wekelijks m.u.v. de schoolvakanties.
Voor € 160,- 30 lessen, een heel seizoen plezier!
Kom vrijblijvend een proefles meedoen.
Voor meer informatie: 06-47276771.

Nettie Stoppelenburg nodigde de
leerlingen uit om in de week voorafgaand
aan Open Monumentendag een unieke
geschiedenisles te ervaren. Terwijl bij de
ene school de nadruk lag op fantastische
families, werd bij de andere school weer
meer naar de mens in het stadhuis
gekeken. Een ding hadden de bezoeken
echter gemeen: de vragen van de

leerlingen stonden centraal.
Zo kwamen de leerlingen er onder
andere achter waardoor er grotere en
kleinere stenen in de muur van het
stadhuis zitten. Wie de vrouw is die
buiten aan het stadhuis hangt en het
verhaal van het schilderij van de
Oudewaterse Moord werd verteld.
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Momenten uit het verleden
Ik heb ze allemaal ooit bewaard
gevangen in oude verhalen, gekerfd in mijn hart
of diep weggestopt achter in de linnenkast

Wie is wie
op oude klassenfoto

Ze vormen hoge muren om me heen, een monument
van opgestapelde jaren, dichtgemetseld door de tijd

Binnen het kader van Open Monumentendag
(dit jaar met het thema: ‘Leermonumenten’)
heeft de NOVO een speciale actie bedacht:

zoveel waar ik niet meer bij kan komen

‘Raad waar de uitbater van betreffende winkel te vinden is
op de oude klassenfoto’

Ik krab mijn nagels stuk op de stenen, soms glinstert er iets
in het gruis maar voor ik het weet verpulvert het weer

Tijdens de voorbereiding hebben we er
zelf al veel lol om gehad en beseffen dat
het een heel moeilijke maar hilarische
actie is geworden.
We hebben het makkelijker gemaakt door
per foto drie mogelijkheden aan te geven:
‘als je het niet weet heb je altijd nog
33,3% kans als je wat aankruist’.
Hoe gaat het in zijn werk
Van 12 september tot 4 oktober, hangen
in veel etalages oude klassenfoto’s.
Op zich laat dit al een prachtig tijdsbeeld
zien. Probeer op deze foto’s te ontdekken
waar betreffende uitbater te vinden is.

U maakt kans op een mooie boottocht
op de ‘Geelbuik’ voor 6 personen,
onder begeleiding van een gids.
Bovendien een goed gevulde
hapjesmand voor onderweg.

is het niet gebeurd of lang niet zo mooi

Let op in verband met het coronaprotocol:
het tijdsbestek van drie weken geeft
iedereen de gelegenheid deze ‘wandeling’
op eigen gelegenheid te lopen.
Het heeft een looprichting, aangegeven
op het wedstrijdformulier.
Houdt u aan deze route en houdt
anderhalve meter afstand van anderen.
Heeft u gezondheidsklachten: blijf thuis.

over de grond, zie ik zomaar iemand van vroeger

Kruis dit aan op het wedstrijdformulier, welke te verkrijgen en in te leveren is bij:
The Readshop, het TIP-kantoor, DA-drogist Johan Schouten en de Hexameter
Afhalen kan tot 26 september. Inleveren tot 4 oktober.

Soms ook
zakt de muur ineens in elkaar, rollen de stenen
die mijn blik vangt of
herkent hoe ik lachte op een oude schoolfoto
Nelleke den Boer – Strien

Stadsdichter Oudewater

Er is voor deze actie navraag gedaan ivm eventuele schending van privacy.
De meeste foto’s zijn echter openbaar op www.schoolbank.nl
Mocht u belangstelling hebben in een bepaalde foto waar u zelf ook op blijkt
te staan, neem dan contact op met Margo Stekelenburg van ‘de Hexameter’,
Gasthuissteeeg 11.

ACTIE
Coop witte of
bruine bollen
Hollandse
sperziebonen
500 gram los
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 14 september t/m 20 september 2020. Week 38. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

*
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Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer
geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse
geschiedenis, maar ook de historie van
Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse
geschiedenisverhalen voor u op papier gezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig
geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt
over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

Herman Struik alias Piet Maas
Vanaf de corona uitbraak
zijn Hans de Jong en ik
bezig met het samenstellen
van een boek over de
Tweede Wereldoorlog
OUDEWATER
in Oudewater.
Het boek zal onder de titel ‘Oudewater 1940-1945’ in de serie
‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’ half november te koop worden
aangeboden als afsluiting van het 75-jarig bevrijdingsfeest.
Als voorproefje hierbij de verkorte versie van een hoofdstuk
dat gaat over Herman Struik (verzetsnaam Piet Maas).
Bij het ‘Verraad van Benschop’ kwam hij op 13 februari 1945
om het leven. Herman had enige tijd leiding gegeven aan het
verzet in Benschop en in Oudewater.
Toch staat zijn naam niet vermeld op de oorlogsmonumenten
in die plaatsen. Het is vreemd dat een man, die zo’n belangrijke
rol heeft gespeeld in het verzet, nergens geëerd wordt.
Hoe dat komt, leest u in deze aﬂevering van
‘ff z@ppen naar de vorige eeuw.’

Herman Struik
Herman werd op 7 april 1921
geboren als Hermanus Arnoldus
Antonius Struik in Rijssen, een plaatsje
in Overijssel. In het hecht katholieke
gezin van meubelmaker Johannes
Struik groeide Herman op. Op zijn
veertiende ging hij werken bij het
Dagblad van het Noorden. Na een
korte opleiding werd hij typograaf bij
die krant. “Herman was een stoere,
sportieve jongen. Geen bangerik en
geen jongen waar je ruzie mee wilde
hebben”, zei een dorpsgenoot later
over hem.
Onder invloed van twee verkeerde
vrienden sloot Herman zich op
17 september 1942 aan bij de N.S.B.
En Herman ging zelfs nog een stapje
verder dan zijn vrienden en meldde
zich aan bij de SS. Toen de krant door
papierschaarste moest stoppen,
meldde Herman zich aan bij het
Wachtbataljon van Kamp Amersfoort
om zo de Arbeitseinsatz te ontlopen.
Hij had het er goed naar zijn zin en
ging met alles akkoord. Toen het kamp
in februari 1943 verbouwd moest
worden, werd Herman tijdelijk
gedetacheerd op vliegbasis
Soesterberg. Daar leerde hij Corrie
Bode uit Oudewater kennen. Zij werkte
in de huishouding van haar zus Dinie
in Soesterberg. Het was liefde op het
eerste gezicht. Tegen Corrie zei
Herman dat hij in een dronken bui
getekend had voor de SS.
Na de zomer van 1943 keerde
Herman weer terug naar het
verbouwde Kamp Amersfoort. Hij zag
dat de gevangenen steeds slechter
behandeld werden en kreeg
medelijden met hen. Hij begon ze te
helpen en dat werd hem door de
Duitsers niet in dank afgenomen.
Herman werd ongeschikt verklaard
voor het wachtbataljon en werd voor
straf met een grote groep Nederlandse
Waffen-SS-rekruten naar het oostfront
gestuurd. Hoewel hun opleiding met
de Kerst nog niet was afgerond, werd
de groep toch naar het front bij
Leningrad gestuurd. Daar maakten de
Nederlanders de grootste
verschrikkingen mee en werden door
de Russen ingesloten. Met slechts
zeventien man van zijn eenheid wist
Herman ‘heldhaftig’ uit te breken.
Daarvoor ontving hij het ‘IJzeren Kruis
van Verdienste Tweede Klas’.

Vanwege zijn moedige optreden kreeg
hij verlof om terug te keren om met
Corrie te gaan trouwen. Voordat hij
naar het oostfront werd gestuurd, had
hij haar zwanger gemaakt.

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

(deel 106)

in Rotterdam te brengen. Herman had
daar geen probleem mee en zo rolde
hij langzaam het verzet in.

Voor- en tegenstanders
De mening over Herman was over het
algemeen positief. De pater sprak van:
“Hij was zeer betrouwbaar en
dapper!” Ook andere verzetslieden in
de streek waren vol lof over hem.
Wesdorp, de directeur van de
gasfabriek in Oudewater:
“Ik heb Herman leren kennen als
volkomen betrouwbaar, eerlijk en
dapper. Hij deed niets zonder
opdracht van de commandant”.
Cornelis van der Klis uit Oudewater
vond hem zeer correct in zijn
optreden.
De Woerdense BS-commandant
huisarts Frans Schrijver, die voor zijn
nieuwe persoonsbewijs had gezorgd,
dacht daar heel anders over:
“Herman vertelde zijn verhaal over
zijn lidmaatschap van de NSB en
de SS telkens anders. Hij verklaarde
mij nadrukkelijk aan het Russische front
geen schot te hebben gelost.
Toen ik na de oorlog hoorde dat hij het
IJzeren Kruis had gekregen, was ik een
illusie armer”.

Gedeserteerd
Corrie schrok van de frontverhalen
van haar kersverse echtgenoot.
Zij wilde dat hij niet terugging.
Ook Herman zag het niet zitten zich
weer bij zijn kameraden aan het
oostfront te melden. Hij had heel wat
meegemaakt bij de SS en was er
helemaal klaar mee. Herman beloofde
Corrie dat hij bij haar zou blijven en
meldde zich ziek. De twee kregen
tijdelijk onderdak bij Corries zus Rie
en haar man Abraham Engels in de
Tulpstraat 26 in Woerden.
Op 11 juli 1944 werd daar hun zoon
Jan (Johannes Cornelis) geboren.
Herman zat toen al bijna een maand
ondergedoken bij Johannes de Goeij
op de Steinsedijk 15.
Dat was geregeld via zijn schoonvader
Cor Bode door Willem Brehm van de
L.O. Oudewater. Het was net op tijd,
want nog diezelfde week stond er in
Woerden een Duitse ofﬁcier op de
stoep die naar hem op zoek was.
Via De Goeij kwam Herman in contact
met pater Raphaël van het
Passionistenklooster in Haastrecht.
Deze pater vond Herman meteen
sympathiek. “Hij had totaal geen
eigenwaan”, zei de geestelijke.
Hij vroeg of Herman het aandurfde
om in het klooster verborgen wapens
naar de verzetsgroep van Peter Noord
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Pater Raphaël (Harry Kleijne).
Hij was Overste van het
Passionistenklooster in
Haastrecht en was een
belangrijke pion in het
verzetswerk in onze streek.
Ook de nonnen in Oudewater hadden
het niet zo op hem. Toen Herman bij
De Goeij weg moest omdat daar een
grote groep Duitsers met paarden
werd ingekwartierd, kreeg hij
onderdak bij de nonnen in Oudewater.
Een paar dagen later kwamen enkele
leden van het verzet uit Benschop
bonnen brengen. Een van hen vroeg
toen of ze nog iets konden doen voor
de zusters. “Ja, die vent meenemen”,
was het bitse antwoord. En zo kwam
Herman op 16 september terecht in
Benschop op de boerderij van
A.C. Klever.

do o r Wo ut van Ko uwen

De verzetsgroep had door de diverse
droppings voldoende wapens in bezit,
maar hoe ermee om te gaan?
Dat werd een mooi klusje voor dé
wapeninstructeur Herman Struik,
die inmiddels een persoonsbewijs had
op de naam Piet Maas.
Herman oefende op alle mogelijke
manieren met de jongens.
Hij maakte er een prachtgroep van.
De schietoefeningen vonden plaats
achter in de weilanden bij de
boerderijen van A.C. Klever en
Piet Klever. Ze hadden een door de
Duitsers achtergelaten vrachtwagen
buitgemaakt en kwamen zelfs in het
bezit van Duitse uniformen. Die waren
afkomstig van Italiaanse deserteurs of
ze waren gewoon van ingekwartierde
Duitsers weggekaapt.
Omdat men in Oudewater de KP ook
goed georganiseerd en geleid wilde
hebben, werd Herman ook door hen
gevraagd en zo kreeg hij ook het
commando over de gevechtsgroep in
Oudewater waar zijn gezin inmiddels
woonde.

Het verraad van Benschop
Maar het begon in Benschop uit de
hand te lopen. Herman fokte de boel
te veel op en maakte hen enthousiast
voor wapens. Net als elders in het
land gebeurde, waanden ze zich min
of meer onaantastbaar en baas in
eigen gebied. Terwijl in Oudewater
door de bedachtzame Van den Bosch
en Han Putman achter de schermen de
boel goed in de hand werd gehouden
en voorzichtigheid troef was, wilden
veel jongeren in Benschop ook bij het
verzet. Meedoen was bij hen
spannend en gaf aanzien. Het verzet
was hun verzetje. Niks mooiers dan
met z’n allen tegen die Duitsers
schoppen.
Men verloor alle voorzichtigheid uit
het oog en liet zelfs op 20 september
een foto maken door De Jong uit
IJsselstein van de groep van 60 man
en een vrouw. Er werden meer dan
100 afdrukken van gemaakt en de
foto circuleerde na een tijdje overal in
Benschop. Tot die natuurlijk op een
gegeven moment in verkeerde handen
kwam.

Bronnen:
Bert van Harmelen, Hans de Jong,
‘Het verraad van Benschop’ door Bram de Graaf.

Het graf van Herman Struik
in Benschop.
Han Putman: Half februari 1945
beleefden we een heel slechte week.
In Benschop werd de hele verzetsgroep
door verraad uitgemoord. Het maakte
hier diepe indruk. Het waren ellendige
dagen. Piet Maas (Herman Struik) en
Theo Klever zaten in de schuilplaats op
de hofstede van Arie Klever.
Ze hadden wapens bij zich en vochten
zich dood. Enkele dagen later kwamen
de Moffen terug met zeven gevangenen.
Op de boerderij van Piet Klever
werden ze gefusilleerd waarbij o.a.
de tweede zoon van de oude Piet, de
gebroeders van Ieperen en Arie Klever.
De vader en zijn dochters werden
gedwongen erbij te zijn.

Monument
Al op 7 november 1945 werd een
groot monument onthuld op een
waardige plek: juist naast de hofstee
van de gebroeders Klever waar zich
zoveel had afgespeeld.
Han Putman: Maar voor het zo ver
was, had men eerst nog een knelpunt
op te lossen. Mocht de naam van
Herman Struik wel of niet op het
monument gebeiteld worden. Hij had
namelijk een oorlogsverleden. Men
kwam er niet uit en besloot de zaak
aan Prins Bernard voor te leggen en
zich aan diens uitspraak te houden.
Het is de reden dat de naam van
Herman Struik niet vermeld staat.
Om het trieste verhaal toch nog een
beetje positief af te sluiten: De weduwe
Corrie Bode trouwde op 24 juli 1947
met, u gelooft het niet, Herman Struik.
Hij was een neef met dus dezelfde
naam en woonde in Rijssen, naast de
eerder gesneuvelde oorlogsheld(?).

De vorige aﬂeveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen. Daarbij is gebruik gemaakt
van extra materiaal als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.

Benschop

Op 2 maart 1944 traden Herman Struik en Corrie Bode
in Amersfoort in het huwelijk. Alleen de familie was aanwezig
en Herman droeg een burgerpak.

Nu de geallieerden zo dichtbij waren,
werd de ondergrondse actiever.
Overal in het land werden gevechtsgroepen opgericht, ook in Benschop.
Tijdens een vergadering eind 1944 op
de boerderij van Piet Klever, werd
besloten Herman Struik in de groep op
te nemen. Gaandeweg bleken ze een
enorme steun aan hem te hebben.
Sterker nog: hij werd hun leider.

IN VOORBEREIDING:
EEN BOEK OVER OUDEWATER TIJDENS DE DUITSE BEZETTING.
HET BOEK ZAL EIND DIT JAAR OP DE MARKT KOMEN.
MOCHTEN ER NOG MENSEN ZIJN DIE MATERIAAL
OF EEN INTERESSANT VERHAAL HEBBEN OVER DE OORLOG,
DAN HOUD IK ME NATUURLIJK AANBEVOLEN.
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Proeverij muziekavond
op het Concordiaplein

VLIST

Eerste paal geslagen
Natuurlijk De Loete

Jan Molenaar heeft op vrijdag 11 september de eerste elfmeter lange paal
geslagen voor de aanleg van het natuurgezuiverde zwembad in Haastrecht.
Personeelsleden en vele vrijwilligers die ook aan deze grootse vernieuwing
meewerken waren er getuigen van. Molenaar is bestuurslid en vrijwilliger
sinds jaar en dag van de Vlister Openluchtbaden (VOB).
De palen, in totaal een kleine 400, dragen straks een bak waarin een helofytenfilter
wordt gerealiseerd: een grote plantenbak die het zwemwater zuivert en chloor
overbodig maakt. De vernieuwde Loete wordt het tweede natuurgezuiverde zwembad
in Nederland. Het is gereed bij de start van het nieuwe seizoen in 2021 en heet dan
‘Natuurlijk De Loete’.
De VOB heeft jaren gewerkt aan een
plan voor een zwembad dat klaar is voor
de toekomst en aansluit bij de directe
omgeving van natuur en water,
de Hooge Boezem en Bilwijk.
Met een natuurgezuiverd zwembad
verwacht de VOB meer bezoekers aan
te trekken en een paar maanden per jaar
langer open te kunnen blijven.

De realisatie van het natuurgezuiverde
zwembad wordt mede mogelijk gemaakt
door bijdragen van het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling,
de gemeente Krimpenerwaard en de
provincie Zuid-Holland.
Op www.vlisterbaden.nl onder de rubriek
Natuurlijk De Loete zijn de vorderingen
van de verbouwing deze winter te volgen.

Afgelopen zaterdag vond op het Concordiaplein in Haastrecht vanaf
vijf uur ‘s middags een ‘Proeverij muziekavond op het plein’ plaats.
The Amazing Stroopwafels en de sleazy listening band ‘Drie Vierkante Meter’
gaven hun muzikale medewerking.
Het werd een zitconcert op een groot terras.
Het was een sfeervolle avond waar
men een borrelplank kon bestellen met
onder meer lokale streekproducten en
versnaperingen. Voorts kon men bij de

slijterij Bij de Sluis naast de huiswijnen uit
een kleine selectie geselecteerde wijnen
bestellen.
Normaal vindt ieder jaar in september de

(Foto: Emmy van Harskamp).
door Cees Reichard

Proeverij plaats op het Havenplein met
het Nederlands kampioenschap
kaasrollen en een muzikale omlijsting.
Vanwege de coronamaatregelen kon
dat dit jaar geen doorgang vinden. Het
alternatief werd een succes.

Eerste Verhalencafé een succes
Op zondagmiddag werd in Theater Concordia in Haastrecht het eerste
Verhalencafé van de Verhalencompagnie gehouden. Veel belangstellenden
kwamen luisteren naar de diverse verhalen die ten gehore gebracht werden.
Dank zij het kleinschalige, het intieme gebeuren en de diversiteit aan
verhalen van de vertellers werd het een succesvolle middag.

Voor de pauze was er een open
podium met drie korte optredens
van verteltalenten uit de regio en
Corie Grootendorst droeg enkele
gedichten van Henk Kooijman voor.
Tussen de verhalen door gaf
David Samson op percussie
muzikale intermezzo’s.

Muzikale vertelvoorstelling

Na de pauze was het tijd voor een
muzikale vertelvoorstelling.
Gastverteller Katty Wtterwulghe vertelde
twee boeiende verhalen. Zij werd door
David Samson met melodische percussie
begeleid. Het was voor het eerst dat
Katty en Samson samenspeelden.
Jan Molenaar slaat eerste paal (foto: Janet de Graas).

Schenking van 25.000 euro
voor natuurgezuiverd bad
De ledenraad van Rabo Regiofonds Krimpenerwaard heeft op 11 september jl.
besloten de Stichting Vlister Openluchtbaden (VOB) voor de realisatie van Natuurlijk
De Loete een bijdrage toe te kennen van 25.000 euro. Een mooie ‘steun in de rug’
aan dit unieke project! De realisatie van het natuurgezuiverde bad wordt ook mogelijk
gemaakt door bijdrage van Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling,
de gemeente Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland.

Cursussen Algemene Muzikale
Vorming in Haastrecht
Lijkt het jou ook zo leuk om zelf muziek te maken? Zou je graag een
instrument willen bespelen? Kan je nog geen noten lezen?
Donderdagavond 17 september start muziekvereniging Concordia in
verenigingsgebouw De Grote Haven in Haastrecht met de groepslessen
Algemene Muzikale Vorming.
In deze cursus leer je de grondbeginselen
van het muziek maken. De cursus is voor
kinderen die noten willen leren lezen en
spelen. De eerstejaars kinderen leren op
een blokfluit spelen, noten lezen en
schrijven, liedjes zingen, liedjes maken en
samen spelen. Kinderen die al noten
kunnen lezen zijn welkom in de
tweedejaars groep. Daar wordt een
blaasinstrument zoals bijvoorbeeld een
klarinet, saxofoon, dwarsfluit, trompet of

bariton gekozen. Het instrument geeft de
vereniging in bruikleen. Dit is een mooie
kans om te ontdekken of muziek maken
wel wat voor je (kind) is.
De lessen zijn wekelijks met uitzondering
van de schoolvakanties.
Twijfel je nog?
Kom dan de eerste les even uitproberen.
Dit verplicht je tot niets.
Aanmelden kan nog deze week,
bel naar 06-47276771.

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050

Hij voelde de verhalen goed aan en zijn
improvisaties waren voortreffelijk.
Voorzitter Rein Versluis vond de
programmering geweldig. Er was een
grote verscheidenheid aan vertellers.
Prachtig om te zien en te horen hoe
ieder zijn eigen verhaal brengt. Hij hoopt
dat dit succesvolle café voor anderen
aanleiding mag zijn om zich op te geven
voor het open podium. Ook mogen
musici zich melden voor muziek als
omlijsting van het programma. Zeer
tevreden was hij over de opkomst.
De voorstelling was uitverkocht.

Op zondag 25 oktober wordt het
volgende Verhalencafé georganiseerd.

Op 12 en 13 december
is er weer het Verhalenfestival,
Verhalen tussen Oud en Nieuw 2020.

Het zwerfafval wordt te lijf gegaan
In verschillende kernen in de Krimpenerwaard gaan deze week scholen,
verenigingen, wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente
Krimpenerwaard zwerfafval opruimen.
Ook in Haastrecht en Vlist wordt het zwerfafval te lijf gegaan.

Eigen omgeving

Activiteiten Opschoondag
in Haastrecht en Vlist
Op zaterdag 19 september tijdens
de Opschoondag / World Clean-up
Day wordt vanaf 09.30 uur door de
inwoners van Haastrecht en Vlist
het zwerfafval geruimd. Tot nu toe
verleent de huidige vuilraapploeg
van ongeveer tien personen hieraan
haar medewerking.

Kinderen onder begeleiding van
een ouder zijn ook welkom.
Afgelopen vrijdagmiddag zijn de kinderen
van de YellowBellies Haastrecht al
zwerfvuil gaan rapen.

Inwoners die ook hun handen uit de
mouwen willen steken om het dorp
schoner te krijgen worden uitgenodigd
mee te doen en zich om 09.15 uur te
melden bij de oude brandweergarage aan
de Bredeweg 29.
Vanaf deze locatie start ook SGP-raadslid
Jan Verburg met drie personen om het
zwerfvuil langs de Vlist te rapen.
Vanzelfsprekend wordt er rekening
gehouden met de coronamaatregelen.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Psychologisch en op
persoonlijk
vlak groeien.
DE IJSSELBODE
Daar isHET
het
nu DAT
tijd voor.
BLAD

www.bertus-service.nl

door Cees Reichard

GESPELD WORDT....
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

Ook is het mogelijk dat inwoners met
buren en/of straatbewoners hun eigen
omgeving schoonmaken.
Stichting Krimpenerwaard Schoon stelt
materialen beschikbaar zoals knijpers,
handschoenen en vuilniszaken.
Na de opruimactie kan men de
materialen samen met het ingezamelde
afval, hier ook weer inleveren.
Met alle hulp van veel vrijwilligers
worden Haastrecht en Vlist weer vrij
van zwerfafval.

Eigenlijk behoort deze actie overbodig te zijn.
Als jij je ook ergert aan de blikjes, petflessen en
ander zwerfvuil help dan mee om je buurt of
straat weer schoon te krijgen. Meld je dan aan
via ikdoemee@krimpenerwaardschoon.net

Samen maken we onze
buurt weer schoon!
Compleet, goed
betaalbaar

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

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Autobedrijf Marcel Eegdeman
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Emmy van Vliet vertelt enthousiast over haar bijzondere luchtenfoto’s.
Meerkoetencode - Jeannette Ephraïm

Open Monumentendag bij het Gemaal

Zorgelijke financiële ontwikkelingen
jeugd- en ouderenzorg

door Cees Reichard

Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard laat de
gemeenteraad weten dat het zich zorgen maakt om de financiële
ontwikkelingen bij de jeugdzorg en ouderenzorg (Wmo).
Het college verwacht in 2020 een toename van de lasten. Voor de
jeugdzorg 1,7 miljoen euro en voor de Wmo bijna 700.000 euro meer dan
begroot was. In 2019 waren de lasten bij de jeugdzorg al met 23%
gestegen ten opzichte van 2018. De verwachte toename in de jeugdzorg
wordt nu geschat op 13%. De komende maanden zal duidelijk worden of
deze afvlakkende trend zich voortzet tot eind 2020.

Gebrandschilderd paneel - Marco Goudriaan

Wandelen en Fietsen
door de Krimpenerwaard

Het college laat weten dat het een
moeilijke opgave wordt om de begroting
voor 2021 en latere jaren sluitend te
krijgen. Waarschijnlijk zal de gemeente
zelf incidenteel een deel van de lastenstijging moeten dekken. Dat lukt niet
voor de langere termijn. Zeker gezien de
verwachte lastenontwikkeling bij de
jeugd- en ouderenzorg. Het college is
van mening dat het Rijk met middelen

19 september van 10.00 tot 14.00 uur

Hollandse Fietstocht door de Krimpenerwaard
Hollandse luchten, de molenaar laat de
wieken draaien, wind in je haren,
vergezichten over de polder en streekproducten. Alles zit verpakt in deze
fietstocht door de prachtige polders van
de Krimpenerwaard.
Fiets je mee met gids Maurice Kruk voor
een Hollandse fietstocht? We bezoeken
de 6e Boezemmolen in Haastrecht en
lunchen bij het Schapenschuurtje.
Onderweg vertelt de gids over de cultuur,

LINSCHOTEN

het landschap en de natuur. De kosten
voor dit arrangement bedragen 25 euro
inclusief gids, bezichtiging van de
Boezemmolen en een lunch bestaande
uit twee belegde broodjes en een flesje
fruitsap. We verwachten om ongeveer
14.00 uur weer terug te zijn in
Haastrecht.
De start is om 10.00 uur vanaf het
Concordiaplein in Haastrecht.
Aanmelden kan via info@abeloffice.nl

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit
Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met
onze redacteur ...

Cees Reichard

0182-501440
c.reichard@hetnet.nl

MONTFOORT

Alles mag en niets moet
Dit vriendenteam uit Montfoort maakt al heel wat jaartjes mooie fietstochten
onder het motto ‘alles mag en niets moet’. Het is absoluut geen verplichting;
als je zin hebt kom je en als je geen zin hebt dan kom je niet.
Alle mannen zijn reeds door
Schoorsteenveger Vergeer en De Hoop
Bouw, beide uit Montfoort, voorzien van
een nieuw shirt met korte en lange
mouw, een windjack, fietsbroek en tot
slot fietssokken, zodat zij er voorlopig
weer tegenaan kunnen.
Vanaf maart tot oktober pakt dit
vriendenteam hoofdzakelijk de racefiets.
En als de herfst-/wintermaanden er weer

zijn dan maken zij mooie tochten met
de mountainbike door het bos op vooral
de Utrechtse heuvelrug en soms een
uitstapje naar Limburg of de Posbank
bij Arnhem.
Jaarlijks houden zij ook een fietsweek in
allerlei verschillende landen, zoals de
Italiaanse dolomieten of Franse Alpen
om hun klimkwaliteiten te testen, en daar
zitten echt serieuze bergen bij van boven

de 2.500 meter boven zeeniveau.
De vrienden zijn echte liefhebbers en
gaan graag op weg, maar niet ten koste
van alles; als er de hele dag slecht weer is
voorspeld of als het, zoals afgelopen
zomer, boven de 35 graden is, dan slaan
zij het fietsen een keertje over, het moet
ook wel verantwoord blijven.
“Uiteraard hopen wij nog zo lang
mogelijk samen te blijven fietsen; wij
hebben immers een goed voorbeeld in
onze groep die laat zien dat je met
72 jaar nog een knap niveau kan halen.”

over de brug moet komen. Gebeurt dit
op korte termijn niet, dan zullen er
moeilijke keuzes gemaakt moeten
worden.

Brandbrief

Niet alleen de gemeente
Krimpenerwaard kent dit probleem.
Veel gemeenten hebben ook financiële
zorgen over de jeugd- en ouderenzorg.

Krimpenerwaard heeft in juni het
initiatief genomen om samen met de
regiogemeenten een brandbrief over
deze problematiek naar de Vereniging
Nederlandse Gemeenten te sturen.
Hierin werd aangegeven dat het voor
veel gemeenten al lastig was om de
begroting voor 2020 sluitend te krijgen.
De kosten in het Sociaal Domein blijven
steeds verder oplopen, zowel voor de
opgelegde kortingen door het Rijk als
door een steeds verder toenemende
vraag. De mogelijkheden voor
gemeenten om te sturen op deze kosten
zijn zeer beperkt. In de brief gaf men
aan dat ze willen dat het Rijk ingrijpt en
over de brug komt met een aantal
ingrijpende maatregelen. Inmiddels
hebben meer dan 100 gemeenten de
Tweede Kamer opgeroepen om met
structurele oplossingen te komen.

Spelbegeleider
Jeugd aan Zet
Fenna Bouwmans
krijgt prijs uitgereikt
Fenna Boumans (12) was een van de eerste die reageerde op de vacature
van Jeugd aan Zet spelbegeleider in de krant voor de Zomeractiviteiten
voor kinderen.
Afgelopen zaterdagavond kreeg zij een prijs uitgereikt uit handen van wethouder
Herman van Wiggen. Zo kreeg ze een fruitmand van Vlooswijk fruit en een
waardebon van 50 euro van de Montfoortse winkeliersvereniging.
Fenna woont in Montfoort. Ze heeft
ruim tien keer als spelbegeleider
meegedaan. Ze wilde ook graag aan de
EHBO-training meedoen, omdat ze later
in de zorgsector gaat werken.
Deze EHBO-training wordt
(waarschijnlijk naar begin oktober)
verplaatst vanwege de Coronauitbraak
en de schoolroosters van de spelbegeleiders. Fenna is in de opnames
van Montfoort Vitaal door presentator
Rick Vianen geïnterviewd. Daarin heeft
ze aangegeven dat ze graag vrijwilliger
bij de VOM wil worden. Mandy de Rooij
van de VOM is daar heel blij mee. Haar
ouders waren ook in het Knopenbad en
zijn supertrots op hun dochter.

door Sjoukje Dijkstra

Coördinator Buurtsportcoach John van
Echtelt laat weten dat tien van de vijftien
kinderen doorgaan als spelbegeleider
voor ouderen. “Onder leiding van de
SWOM gaan het Knooppunt, de
Zonnebloem, de Buurtsportcoach en de
Jeugd aan Zet (doemeemetMDT)
spelbegeleiders de komende maanden
activiteiten voor ouderen organiseren.
Daarin staat ‘Ontmoeten’ centraal.
De maand oktober heet ‘Heel Montfoort
wandelt’, november ‘Heel Montfoort
speelt’ en december - uiteraard ‘Heel Montfoort bakt’.”

Fenna Boumans was een van de eerste spelbegeleiders van Jeugd aan Zet en kreeg
hiervoor een prijs overhandigd van wethouder Herman van Wiggen.
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Coronaproof carnaval
zonder optocht in 2021
in Knopengein
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Prins André le Chef de Mission:
“Er zijn belangrijker dingen dan carnaval, gezondheid staat voorop”

Wat hadden we corona graag achter ons willen laten in 2020. Dat beaamt
ook André Brugmans, ofwel Prins André le Chef de Mission van
carnavalsvereniging Les Boutonniers. Nu al maakt de carnavalsvereniging
bekend dat de grootste carnavalsoptocht van boven de rivieren ook in 2021
niet door kan gaan. Was het vorig jaar een storm die roet in het eten
gooide, nu meldt de carnavalsvereniging met pijn in het hart een knoop te
hebben doorgehakt, vanwege corona: “Net als onze buurgemeentes kunnen
wij de veiligheid van onze (10.000) bezoekers en deelnemers niet 100%
coronaproof garanderen. Dit maakt het organiseren van een optocht
onmogelijk, want veiligheid voor ons allemaal staat voorop!”
Wel zal de dit jaar jubilerende carnavalsvereniging er alles aan doen om het
carnaval zo leuk mogelijk te organiseren,
met acties die aan de coronaeisen zullen
voldoen. Zo verklappen ze nu alvast dat
ze op hun ‘elfde van elfde’-feest een
enorm toffe livestream gaan neerzetten
met topartiesten, veel bekende gezichten
en een hoop leuke extra’s! Een beetje
afgekeken van het ‘Blijf thuis’-festival dat
met een paar duizend kijkers hoge ogen
gooide. “Het belooft een coronaproof
carnaval te worden in ons mooie
Knopengein.”

Het wijze besluit

Veel discussie is er niet over geweest
volgens de Prins. Hij vertelt hoe ze vorige
week als bestuur bij elkaar zaten. “In het
Zuiden van het land, in de grote steden
zag je dat de knoop al was doorgehakt.
We wilden de beslissing eerst uitstellen,
maar langzamerhand gaan mensen rond
deze periode al beginnen met wagens
bouwen. Dus, wilden we daarin
duidelijkheid scheppen. Met de huidige
regels is het onbegonnen werk om
Montfoorts binnenstad af te zetten,
looprichtingen te bepalen en anderhalvemeterzones in te richten. We zijn ook
bang met de cijfers die oplopen dat de

door Sjoukje Dijkstra

teugels strakker aangetrokken gaan
worden. Dan zou een eventuele optocht
weer geannuleerd worden. Het enige dat
zeker is: geen optocht is het besluit nu.
Iedereen stond daarachter.”
Ondanks dat er geen optocht komt,
denkt de prins dat er wellicht toch nog
een nieuwe prins en een nieuw thema
bekend gemaakt zullen worden. “Wat dat
betreft zullen we op elk moment dat we
normaal gesproken een carnavalsactiviteit hebben, ook zeker van ons laten
horen. Tuurlijk wordt het geen feest met
600 mensen in een besloten ruimte,
maar we moeten het op een andere
manier inrichten.”

Utopie

Desondanks wil de carnavalsvereniging
wel blijven vasthouden aan tradities zoals
de Leutbunker. “Dat blijft de plek, als we
iets willen organiseren. De Soos of de
Heren van Montfoort blijven onze
uitvalbasis. Mocht dat lastig worden,
zullen we zeker creatief nadenken over
hoe we het oppakken.” Op het ‘elfde
van elfde’-feest, ditmaal georganiseerd
op de veertiende, zal er wellicht een

Burgemeester Petra van Hartskamp met links Prinses Nienke Célèbre le Festival en rechts Prins André le Chef de Mission bij de
sleuteloverhandiging van de stad in 2020.
verslagploeg door Montfoort rijden.
“Zij laten dan zien hoe mensen thuis
carnaval vieren. Het ‘Blijf-Thuis’-festival
kwam ook op die manier in de ether en
was er erg succesvol mee. Het is een
avondje vermaak op een andere manier.
Je ziet bekende Montfoortenaren en
carnaval leeft toch bij een hoop mensen.
Liefst hebben we het allemaal zoals het
was, maar voor dit jaar is dat een
utopie.”

Gezondheid voorop

André vertelt hoe Les Boutonniers
momenteel bezig zijn om een
programma in elkaar te knutselen.
“We hebben een commissie op poten
gezet die de verdere invulling zal
ontwikkelen. Zodra we daarover meer
weten, brengen we dat naar buiten.”
Hij benadrukt daarbij dat - hoewel het
absoluut jammer is - carnaval niet het
belangrijkste is in het leven. “Er zijn

belangrijker zaken. Gezondheid staat
voorop. Als we nu daar keihard ons best
voor doen met z’n allen, zodat we die
gezondheid weer kunnen garanderen,
dan slaan we dit jaar dat feestje maar
even over, ofwel: doen we het op een
alternatieve manier. Het voelt goed om
die keuze nu alvast gemaakt te hebben.
Laten we hopen dat Montfoort carnaval
niet zal vergeten, en we volgend jaar
weer terug kunnen naar ‘normaal’.”

Heeft u nieuws voor uit Montfoort en/of Linschoten?
Neem dan contact op met een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT: Sjoukje Dijkstra
06-14546424 - sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN: Siem van der Burg
06-83709132 - siemvdb@yahoo.com
plan blijft de huidige sporthal waar die nu
is. Voordelen van het plan zijn er legio.
Zo komt er geen jarenlange overlast door
nieuwbouw, hoeft er niet zwaar
geïnvesteerd te worden voor een nieuw
complex en is het draagvlak voor het
plan bij verenigingen en Linschotenaren
veel groter. Het enige nadeel is dat het
college zijn politieke ambities niet waar
kan maken. Met name richting de U16
gemeenten en de landelijke politiek”.

De zaal moet weer open!

Mat Herben maakt zich hard voor een snelle heropening en behoud van de Vaart.

vervolg van de voorpagina
Hoe haal je het in je hoofd om over
sloop op korte termijn te praten als er
nog geen goedgekeurd plan is!, vragen
inwoners en betrokkenen zich af.
Volgens de gemeente Montfoort is er
geen sprake van dat het gebouw gesloopt
wordt voordat er plannen zijn.
De gevormde participatiegroep maakt
samen met de stedenbouwkundige en de
projectleider het stedenbouwkundige
plan. Dat is volgens B&W dus geen participatiegroep die alleen maar kritische
opmerkingen mag maken, maar een
echte samenwerking. De komende tijd
(de periode juli 2020- januari 2021)
wordt benut om te komen tot een
stedenbouwkundig plan voor
herontwikkeling van het Burgemeester
de Geusplein en het zalencentrum
De Vaart. Daarbij wordt onder andere
gekeken naar de huidige sociale functies
en de mogelijkheden voor het
ontwikkelen van woningbouw. Het doel
is om een breed gedragen stedenbouwkundig plan voor het gebied te
ontwikkelen. De plannen worden aan de
inwoners van Linschoten voorgelegd,
voordat ze naar de gemeenteraad gaan.

De agenda van de coalitie en
wethouder Ivo ten Hagen

Volgens Mat Herben is de hele gang van
zaken te herleiden tot de agenda van het
Progressief Akkoord (GroenLinks, PvdA
en de Onafhankelijken),
Inwonersbelangen en de VVD. Zij willen
dat er sociale huurwoningen komen voor
inwoners en vinden dat het zalencentrum
en het buurthuis te veel geld kosten.
Er moet bezuinigd worden. Met de
herbouw gaan ze volgens Mat Herben
beide doelen echter niet realiseren.
In de nieuwbouwplannen van de
gemeente is de bouw van twintig sociale
huurwoningen voorzien. Er is een
zogenaamde U16 huisvestingregeling
waar de gemeente Montfoort zich aan
moet houden. U16 staat voor zestien
Utrechtse samenwerkende gemeenten.
Die regeling heeft tot gevolg dat slechts
25% van de woningen mag worden
gereserveerd voor Linschotenaren.
Grote kans dat de rest naar ‘urgente
gevallen’ van Utrecht West gaat. Dat er
‘geld bij moet’ bij De Vaart is ook niet
juist. Elk jaar leverde de verhuur van het
zalencentrum en het buurthuis ongeveer
60.000 euro op. Totaal is er de
afgelopen tien jaar ruwweg 600.000
euro besteed aan verbouwingen,

afschrijving en exploitatie. De Vaart kan
kostendekkend worden geëxploiteerd.
Herben zegt: “Als de gemeente
Montfoort dat niet kostendekkend kan,
dan kopen wij het gebouw wel terug en
exploiteren wij het zelf. Ooit is het
gebouw voor 1 gulden verkocht aan
Montfoort. Wij willen het wel terug voor
1 euro. Maken ze er nog winst op ook!
We zijn ook heel benieuwd waar het geld
van de nieuwbouw vandaan moet
komen. Waarschijnlijk is dat een
veelvoud van de gelden die nodig zijn
voor verbouwing.

Alternatief plan
heeft groter draagvlak

“Het alternatieve plan van de Stichting
Libel voorziet niet in huur, maar in
ongeveer twintig koopappartementen”,
vervolgt Herben. “Daar kunnen dan
eigenaren van huidige koophuizen
naartoe die kleiner willen gaan wonen.
Op die manier komen er starterskoopwoningen beschikbaar voor
Linschotenaren. Dit plan behelst een
verbouwing van De Vaart en een kostendekkende exploitatie. In beide plannen
blijft er een sporthal behouden.
De gemeente zegt er echter niet bij waar
die sporthal dan staat. In het alternatieve

Volgens Herben, Stichting Libel, de
participatiegroep en heel veel
Linschotenaren is het tijd voor aktie.
Op korte termijn moet het ventilatiesysteem worden aangepast. Dat kan met
een relatief kleine ingreep via het dak.
De benodigde 2000 euro hoesten een
aantal Linschotenaren op. “Wethouder
Ten Hagen hoeft niet wakker te liggen
van eventuele neveneffecten, want die
zijn er niet en mochten ze er onverhoopt
toch zijn dan wordt dat ook opgelost”,
zegt horecaexploitant Ilse Mensink.
Wethouder Ten Hagen zegt op zijn beurt:
“Er mogen geen verbouwingen door
derden aan het pand van de gemeente
worden gedaan, omdat de gemeente
altijd verantwoordelijk zal blijven. Wel
mag er met mobiele installaties gewerkt
worden die de lucht in een ruimte
kunnen verversen. Als er een oplossing is
die zonder aanpassingen of verbouwing
kan worden uitgevoerd én er is geld van
investeerders, dan hebben we daar vanuit
de gemeente niets op tegen”. Herben
vindt dat een onbegrijpelijke route.
De gemeente is eigenaar en beheerder.
Zij moet als een goede huisvader over
haar eigendommen waken. Als de
gemeente dat niet doet, handelt ze in
strijd met de wet, omdat het handelen
dan ‘niet redelijk’ en ‘niet billijk’ is.
Daarna wil Herben antwoord op de
vragen die hij aan B&W heeft gesteld
over de sluiting van het Dorpshuis en de
status van de plannen. Het schrijven aan
de gemeente met de vragen is te vinden
op https://lokaalmontfoort.nl/blog/
raadsvragen-inzake-dorpshuis-de-vaart .

Participatiegroep

Tenslotte willen Linschotenaren dat de
gevormde klankbord-/participatiegroep
een serieuze rol krijgt toegedicht bij het
maken van plannen. Volgens Eric Jan

Hagoort van de Stichting Libel zijn er nu
een paar bijeenkomsten geweest waarbij
er meegedacht en meegepraat kan
worden. “In eerste instantie werd er
gezegd dat er vanaf ‘scratsch’ begonnen
zou worden in de participatiegroep en
dat alles nog mogelijk was. Er bleek
echter al een projectopdracht te zijn
waarin staat dat er gesloopt gaat worden.
Volgens wethouder Ten Hagen zou dit
stuk al door de raad gegaan zijn.
Maar volgens Eric jan Hagoort en
Mat Herben is het enige wat er in de
raad besproken is, dat De Vaart
herontwikkeld zou worden. Dit wil niet
per definitie zeggen dat er gesloopt moet
worden. Het kan ook opnieuw
bestemmen betekenen. “De vraag is of
de gemeente ook echt naar ons luistert
en er naar handelt. De tijd zal het leren”.
In ieder geval mag er niet worden
gesloopt!
Dat er met De Vaart iets moet gebeuren
is duidelijk, zeggen alle geïnterviewden.
Het gebouw is qua constructie wel goed,
maar verouderd. Verbouwen heeft hun
voorkeur. Ze zien het ook helemaal zitten
dat het De Geusplein aangepast wordt
als dé centrale plek in het dorp.
“Tijdens het planningsproces moet het
dorpshuis echter -zeker in de huidige
coronatijd- nog gewoon gebruikt kunnen
worden door het sport- en verenigingsleven. Als de gemeente en met name
wethouder Ivo ten Hagen daar vóór gaat
liggen krijgen ze nog een zware dobber
aan de Linschotense belangengroepen.
Dan komt het vertrouwen in de aanpak
er niet. Als het Progressief Akkoord,
Inwonersbelangen, de VVD en de
wethouder denken met de huidige
aanpak zichzelf voor de landelijke politiek
in the picture te zetten of te scoren op
sociaal huurwoningbeleid dan hebben ze
het mis. Als er onrust onder de burgers
ontstaat zullen ze juist negatief opvallen.
We rekenen er op dat onze
gemeentelijke bestuurders voor rede
vatbaar zijn en dat we kunnen werken
aan een korte termijn heropening van
De Vaart en een goed plan voor de
toekomst. De Vaart dicht en slopen
vóórdat er met de bouw van een nieuw
gebouw kan worden begonnen is
heilloos. Laat B&W en de coalitie maar
kiezen: partijpolitiek en carrière, of het
lokale belang van Linschotenaren
voorop”!
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Beste inwoners van
Montfoort en Linschoten,
Afgelopen week is het aantal
positief geteste personen die
kunnen worden gerelateerd
aan de clusteruitbraak in de
leeftijdscategorie twintigers
verder afgenomen en lijkt
hiermee onder controle.
Als gevolg hiervan is besloten
om over te gaan tot
versoepeling van de eerder
genomen extra voorzorgsmaatregelen, zoals het door de
ondernemers gesloten houden van een tweetal
horecagelegenheden en de horeca bij de
voetbalvereniging in Montfoort.
De horecaondernemers die eerder gesloten zijn
geweest, hebben door de GGD laten onderzoeken of
hun inrichting voldoende ‘coronaproof’ is. Daarnaast zijn
aanvullende maatregelen genomen om het
bezoekersaantal goed te kunnen reguleren.
Voorzichtigheid blijft echter geboden. Niet alleen het
totaal aantal besmettingen in de gemeente Montfoort is
de afgelopen periode behoorlijk toegenomen. Ook loopt
de besmettingsgraad landelijk op het ogenblik snel op!
Ik verwijs u voor een wekelijkse update van de Covid -19
cijfers naar de website van het RIVM.
Afgelopen weekenden -maar ook het komend weekendis en wordt er in onze gemeente intensief gecontroleerd
op de naleving van de coronamaatregelen. Controle
vindt plaats door politie en BOA’s. Voor de BOA’s geldt
dat een aantal wat minder zichtbaar zijn, omdat zij “in
burger” surveilleren. Dit laatste om vooral een
representatief beeld te verkrijgen van de naleving.
Ook in de toekomst zullen wij blijven controleren en zo
nodig fors optreden, maar als wij ons tegen het virus
willen wapenen dan moeten we dat toch echt zelf doen!
Wij moeten gemotiveerd blijven om onszelf en de ander
te willen beschermen. Ik wil daarom dan ook álle
inwoners -en dus óók jonge mensen- op het hart
drukken om alsjeblieft de RIVM-richtlijnen te blijven
volgen. Neem je verantwoordelijkheid. Dit betekent dus
ook dat als je in quarantaine moet gaan je dat ook doet.
Dat je als ouders je kinderen daarop aanspreekt en je
daar zelf ook aan houdt.

Het fundament voor
het Huis van Ervaring
is versterkt

Montfoort

dinsdag 15 september 2020

Werkzaamheden Waardsedijk
23 t/m 29 september 2020
Tussen woensdag 23 en dinsdag 29 september voert
KWS in opdracht van de gemeente Montfoort
onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op de
Waardsedijk tussen Montfoort en Oudewater.
Er zitten scheuren in het asfalt en groot onderhoud
is nodig om de weg in een goede en veilige conditie
te brengen.
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand
verkeer mogelijk op de Waardsedijk.

Werkzaamheden

De Waardsedijk wordt aan de oostkant van het werk
gebied afgesloten, ter hoogte van huisnummer 1.
Aan de westkant van het werkgebied wordt de weg
afgesloten, ter hoogte van huisnummer 22
(grens gemeente Oudewater-Montfoort).
Het verkeer wordt met borden omgeleid. Ook worden er
tijdens de werkzaamheden, tussen 07.00 en 18.00 uur,
verkeersregelaars ingezet. De weg blijft toegankelijk voor
bestemmingsverkeer. Bij calamiteiten krijgen nood-en
hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Op 23 en 24 september worden er onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd.
Op locaties waar scheuren in het asfalt zitten, wordt het
asfalt verwijderd en nieuw asfalt aangebracht.
Op 29 september wordt de belijning aangepast over de
hele lengte van de Waardsedijk, tussen de gemeentegrens
en het Jan Glissenaarpad.
De nieuwe lijnen komen meer naar binnen te liggen
waardoor er een suggestiestrook voor ﬁetsers ontstaat.
Hierdoor wordt de rijbaan visueel versmald en krijgt de
ﬁetser een duidelijkere plek op de weg. Ook sluit de
belijning dan beter aan op die van de Waardsedijk op
grondgebied van de gemeente Oudewater.

Overlast

Wegafsluiting

Meer informatie

Op woensdag 23 september, donderdag 24 september
en dinsdag 29 september is er geen doorgaand verkeer
mogelijk op de Waardsedijk.
De weg is tussen 07.00 uur tot 18.00 uur afgesloten.

Wij zullen er alles aan doen om de weg zo kort mogelijk
af te sluiten en de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat u enige hinder
van de werkzaamheden zult ondervinden.
Wij vragen uw begrip daarvoor.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene
omstandigheden roet in het eten gooien.
Hierdoor kunnen de werkzaamheden langer duren,
of moet het werk worden uitgesteld naar een later
moment. Als de planning onverhoopt verschuift,
volgt daarover een bericht.
Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd.
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente
Montfoort via info@montfoort.nl of 0348-476400.

Interview familie Vlooswijk

Het energiezuinigste huis in de regio
Woerdense pannen

De voormalige boerderij van de familie Vlooswijk
aan de Nieuwe Zandweg in Linschoten werd
gesloopt en een duurzame twee-onder-een-kap
woning kwam ervoor in de plaats.
De foto’s zijn gemaakt door Gijs Possel.

‘Elke vrijdag nam ik vrij van mijn werk om te helpen’,
vertelt Matthijs. Matthijs is bouwkundige en werkt bij een
groot architectenbureau. ‘Voor de muren gebruikten we
als isolatiemateriaal een soort legoblokken, die later met
beton volgestort werden. Ik heb er heel wat gestapeld.
Op het dak kwamen vijftig zonnepanelen, die precies
tussen de ‘Oude Holle’ dakpannen- gemaakt in Woerden
- pasten. Hiermee wekken we onze eigen energie op.
De ramen zijn van driedubbel glas en zitten in
geïsoleerde kozijnen. Ramen zijn altijd de grootste
energielekken. Maar bij ons leveren ze juist warmte
terug. Ze zijn zo geplaatst, dat ze in de winter maximaal
zon opvangen en in de zomer minder. Jaloezieën zorgen
ervoor dat te veel warmte buiten gehouden wordt.
‘We hebben een warmtepomp aangelegd, waarvoor een
gat van 100 meter geboord moest worden. Deze pomp
geeft warm tapwater voor keuken en badkamers en zorgt
via de vloerwarming in de zomer zelfs voor koeling.
Onze huizen hebben een balansventilatie systeem
(evenveel lucht erin als eruit) met een warmteterugwinning
unit die koude lucht opwarmt met de afgevoerde warme
lucht. In huis is het constant ±20 graden, het is dus altijd
lente bij ons’, grinnikt Hombergen.

Sociaal duurzaam

We zijn verheugd dat de samenwerkingsovereenkomst voor het Huis van Ervaring is
ondertekend!
De gemeente Montfoort, SWOM, en de Bibliotheek
Het Groene Hart streven gezamenlijk naar een nieuwe,
toekomstbestendige, laagdrempelige en toegankelijke
plek om te leren, kennis te delen, te ontmoeten en te
ontwikkelen. Dit uit zich in het Huis van Ervaring.
Met het samenwerkingsverband is het fundament voor
deze samenwerking en het Huis van Ervaring versterkt.
De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door:
wethouder gemeente Montfoort: mevrouw Koster,
voorzitter de Bibliotheek: mevrouw Cnossen,
directeur de Bibliotheek: mevrouw Van den Bremen,
voorzitter SWOM: mevrouw Verburg en bestuurslid
SWOM: de heer Veldman.

Matthijs Hombergen, schoonzoon van de familie
Vlooswijk: “Dit stuk land is al zo lang in de familie, daar
wilden we geen afstand van doen. En daarom is hier
deze twee-onder-een-kap woning gekomen: dezelfde
vorm, hetzelfde volume, met gemetselde hanenkammen
boven de ramen en de boerenvlecht langs de kopgevel.
Maar van binnen roept niets meer de herinnering op aan
de oude, versleten boerderij.
Dit huis voldoet aan het huidige bouwbesluit en is klaar
voor de volgende generaties. Het is sociaal en
milieutechnisch een duurzaam huis “

Met een blik op de toekomst

Passief huis

Voor de verdere ontwikkeling van het Huis van Ervaring
wordt gewerkt met een groeimodel waarin aan de hand
van de behoefte van de inwoners de dienstverlening
steeds verder wordt uitgebreid. Dit doen we niet alleen
met bovenstaande partners maar ook met andere
organisaties en verenigingen in de gemeente Montfoort.
Aan de invulling van de dienstverlening wordt hard
gewerkt en de verbinding met andere partners kan
worden gezocht. Na anderhalf jaar worden de ervaringen
geëvalueerd, waarna besloten wordt of het Huis van
Ervaring wordt voortgezet.

gemeente

www.facebook.com/gemeentemontfoort

In onze gemeente kijken we naar elkaar om en zorgen
wij voor elkaar. Ik vertrouw erop dat u zich aan de
maatregelen blijft houden. Alleen door alert te zijn en te
blijven, houden we samen corona onder controle.
Petra van Hartskamp
Burgemeester

15 SEPTEMBER 2020

Het jonge gezin woont sinds april dit jaar in het nieuwe
huis. Binnenkort betrekken boer Vlooswijk en zijn vrouw
ook hun nieuwe huis op de oude plek. Een tussendeur
verbindt beide woningen, zodat in geval van nood,
mantelzorg geregeld kan worden. In de keuken van de
ouders is een raam geplaatst, zodat zij kunnen zien wie
er door de tussendeur binnenkomt. Beide huizen hebben
hun eigen ‘machinekamer’, waar veel kostbare, maar
noodzakelijke apparaten staan. En dat alles aangelegd
binnen die thermische schil. Kortom, het is een prachtig
fabriekje daar aan de Nieuwe Zandweg 30.
Aagt De Ruyter de Wildt
vrijwilliger Duurzaam Montfoort

‘Een passief huis heeft een zeer lage energiebehoefte’,
legt Matthijs uit, ‘waarbij gezondheid en comfort de
uitgangspunten zijn. Vloeren, muren en dak vormen een
geïsoleerde en luchtdichte schil om het huis heen.
Zou daar een lek in komen, dan krijg je met condensatie
te maken en dat veroorzaakt schimmel. Het is belangrijk
dat alle prefab onderdelen nauwkeurig op maat gemaakt
zijn. Je kunt niet later een extra gat boren. Denk aan een
thermosﬂes, zit daar een barst in, dan werkt het niet.
In Nijmegen vonden we een aannemer die de praktische
kennis in huis heeft om zo’n passief huis te bouwen.

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

vervolg op pagina 2

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

PAGINA 15

Project Herontwikkeling Burgemeester de Geusplein
en zalencentrum De Vaart
Het zalencentrum De Vaart met het daarbij behorende
Burgemeester De Geusplein is de entree van het
gebied Voorvliet, een belangrijke beelddrager voor de
gehele ontwikkeling. Met een aantal bewoners en
betrokkenen gaan wij de komende periode aan de
slag over hoe het Burgemeester De Geusplein
herontwikkeld moet worden. Daarbij moet een
oplossing gevonden worden voor datgene dat er nu
nog in De Vaart een plaats heeft. Ook kijken we naar
mogelijkheden voor woningbouw langs het plein.
Het streven is om in het 1e kwartaal van 2021 een
stedenbouwkundig plan ter besluitvorming aan de
raad voor te leggen.

Achtergrond

Na de ingebruikname van De Brede Vaart in 2010, is het
zalencentrum De Vaart in Linschoten meer dan eens
onderwerp van gesprek geweest. Het gebouw uit 1975
functioneert al jaren niet efficiënt meer, er is achterstallig
onderhoud en ruimten worden niet of nauwelijks meer
verhuurd waardoor inkomsten in geen verhouding tot de
(werkelijke) kosten staan. Er staan nu ruimtes leeg, zowel
in De Vaart als in de Brede Vaart. De gemeente staat
voor een aanzienlijke bezuinigingsopgave, mede daarom
wordt nu naar een oplossing gezocht.
Ook is al vaker gesproken over het opwaarderen van het

Burgemeester De Geusplein in relatie tot de omliggende
gebouwen, waarvan een kleinschalig woonprogramma en
sociale functies deel zouden kunnen uitmaken, zoals in
de woonvisie staat. De afgelopen jaren zijn diverse
plannen en acties de revue gepasseerd, zonder dat deze
tot een concreet plan hebben geleid waarover
burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een
besluit hebben genomen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Met een delegatie van betrokkenen, de participatiegroep,
wordt bekeken hoe de huidige gebruikers en functies van
De Vaart een nieuwe plek kunnen krijgen.
Het plein en de ruimten daaromheen moet voor de
Linschotenaren een aantrekkelijk centrum met passende
voorzieningen blijven.
De komende tijd (de periode juli 2020- januari 2021) wordt
benut om te komen tot een stedenbouwkundig plan voor
herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein en
het zalencentrum De Vaart. Daarbij wordt o.a. gekeken
naar de huidige sociale functies en de mogelijkheden
voor het ontwikkelen van woningbouw. Het doel is om
een breed gedragen stedenbouwkundig plan voor het
gebied te ontwikkelen. De plannen worden aan de
inwoners van Linschoten voorgelegd, voordat ze naar de
gemeenteraad gaan.

Afvalkalender SEPTEMBER 2020
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).
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Groente-, fruiten tuinafval

Restafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

De opdracht (het project) gaat over het maken van een
stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van het
gebied tussen de sporthal, de Jacob Barneveldstraat en
de Laan van Rapijnen, ofwel het Burgemeester de
Geusplein. Het zalencentrum en dorpshuis De Vaart zijn
een onderdeel van dit plangebied. De sporthal maakt hier
geen onderdeel van uit, maar de kleedkamers wel.
Als het nodig of wenselijk is, kan er ook breder in de
omgeving worden gekeken naar mogelijkheden.

Proces en planning

Samen met stedenbouwkundig bureau SRO uit Utrecht
gaan we met bewoners en betrokkenen in gesprek om tot
het stedenbouwkundig plan te komen. Dit doen we in de
vorm van een participatiegroep die een aantal keer (fysiek)
bijeenkomt waarbij de deelnemers een actieve rol hebben.
Ideeën, suggesties en wensen worden opgehaald en zoveel
mogelijk in de planvorming verwerkt. Het uitgangspunt is
om samen met de participatiegroep een financieel
neutraal stedenbouwkundig plan te ontwikkelen.
Op twee momenten presenteren we de plannen aan alle
inwoners van Linschoten. Het streven is om dit plan in
het 1e kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de raad
voor te leggen.

Landelijke Opschoondag

De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

Oud papier
en karton

Wat is het plangebied?

Op zaterdag 19 september is er weer de Landelijke
Opschoondag. Gemeente Montfoort doet al enige
jaren mee met deze landelijke opruimactie.
Weg met al dat zwerfvuil in onze straten en sloten!
Met elkaar in twee uur tijd zorgen voor een schone
leefomgeving, vele handen maken licht werk.
Doet u ook dit jaar weer mee?
Op twee plaatsen in de gemeente beginnen we de
opruimochtend om 10.00 uur en deze duurt tot 12.00 uur:
• in Montfoort vanaf de parkeerplaats Hofplein en
• in Linschoten vanaf de parkeerplaats De Vaart.
Voor prikstokken en vuilniszakken wordt gezorgd.
En uiteraard wacht na afloop een kopje koffie of thee.
Tijdens de opschoondag houden wij ons uiteraard aan de
richtlijnen van het RIVM. Het is eventueel ook mogelijk
om vanuit je eigen straat de opruimactie te starten,
dit graag vermelden bij de aanmelding.
Doet u mee?
Dan kunt u zich aanmelden bij
z.ambassadeurs@gmail.com
of telefonisch via 06-19468944.

Snoeiafval

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader orde zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’
mogelijk. De zaken worden zoveel
mogelijk digitaal of telefonisch
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op
16 september 2020.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
23 september 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 28-7-2020
Z/20/169143
Wulverhorst 128 in Montfoort
Aanbouw.

• 29-7-2020
Z/20/169147
Blokland 62 in Montfoort
Nieuwbouw loods.
• 1-9-2020
Z/20/169121
Liefhovendijk 2 in Linschoten
Renoveren van toegangspoort.
• 2-9-2020
Z/20/169048
Liefhovendijk 18 in Linschoten
Een muurdoorbraak op begane
grond.
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.
Verlengen beslistermijn
• 8-09-2020
Z/20/167663
Marjoraan 9 in Montfoort
Een overkapping bubbelbad.
Verleende omgevingsvergunning
• 7-9-2020
Z/20/167004
Bovenkerkweg 94 in Montfoort
Realisatie van de tweede urnenmuur
begraafplaats ‘Stuivenberg’.

OPENBARE ORDE

Overig
Damoclesbeleid gemeente
Montfoort 2020
Op 20 juli 2020 heeft de burgemeester
van Montfoort het ‘Damoclesbeleid
gemeente Montfoort 2020’ vastgesteld.
De verordening is elektronisch
bekendgemaakt door middel van
elektronisch uitgegeven
gemeentebladen.
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook bekendgemaakt
op deze gemeentepagina.
Dit betekent dat rechten alleen kunnen
worden ontleend aan de publicatie van
het elektronisch Gemeenteblad:
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

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.
Montfoort, 15 september 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

Maak een afspraak, T 0348-476 400
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur,
van 13.30 tot 17.00 uur
en van 18.00 tot 20.00 uur

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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
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MILIEU

Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
T 088-02255000

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef 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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Coronaproof Open Monumentendag
in Montfoort en Linschoten

Geen torenbeklimmingen, wél rondleidingen en trommelplezier
Getrommel in de straten van Montfoort, een optocht van kinderen in de
straten… Het was geen lawaaiprotest, maar Open Monumentendag.
De workshop ‘Als je van trommelen hout’ - en dat deden deze kinderentrok de aandacht. Onderwijl vond er in de Knoperij een nieuwe expositie
plaats, en wel in kader van leermonumenten. Scouting Montfoort had hier
foto’s neergelegd vanaf 1960.

door Sjoukje Dijkstra

verteld door theatermaker Michiel van de
Burgt, beter bekend als Wouter van de
Waterlinie. Klokslag 11.00 uur opende
hij met een welkomstwoord: “Ik vind het
bijzonder om hier aanwezig te zijn als
trompetter van de hartstochtelijke
protestantse Prins Willem de Derde”,
zei hij. “Ik was hier toen de Oude
Hollandse Waterlinie werd hersteld.
Onze republiek werd aangevallen door
Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen.
Wij werden bedreigd door Lodewijk de
XIV. Wij hadden onze grenzen niet op
orde. Hij kwam over de linie bij de IJssel.
De schansen werden overvallen…
Van Mijdrecht tot Gorinchem zetten wij
de weilanden blank met een laagje water.
Net voldoende water om niet te kunnen
varen, maar net genoeg om het
onbegaanbaar te maken met paard en
wagen”, aldus Wouter van de Waterlinie.
Na de inleiding, kondigde hij de muziek
aan, en wisselden muziek en verhalen
elkaar af. “Hij kan het wel goed
vertellen”, vond een bezoekster.

Rondleidingen Linschoten
Corona proof opstelling in de katholieke kerk Montfoort.
Twee mensen tegelijk mochten hier
naar binnen. Overal waren coronamaatregelen van kracht. Zo waren er
geen torenbeklimmingen en waren er in
Linschoten slechts 15 van de 150
vrijwilligers op de been. De tegenstelling
met het voorgaande jaar, toen er ook
rondritjes gemaakt konden worden en er
een grote markt gehouden werd, kon
niet groter zijn. “Eigenlijk had ik niet
verwacht dat er nog mensen verkleed
rond zouden lopen”, aldus een blij
verraste bezoeker tegen twee dames in
klederdracht. Zij verkochten

Linschotense ballen en hadden een kar
bij zich, niet alleen voor hun koopwaar,
maar ook om de anderhalve meter
afstand te kunnen waarborgen.
In Montfoort werd de anderhalve meter
in de rooms-katholieke kerk gewaarborgd
doordat de stoelen netjes op anderhalve
meter uit elkaar waren gezet. Het concert
dat werd uitgevoerd door het barokensemble Camerata Capelle kon op veel
belangstelling rekenen. Het werd
afgewisseld met verhalen over de lokale
geschiedenis van de Oude Hollandse
Waterlinie en het Rampjaar 1672,

Ook gids Hans Bakker, die de mensen
rondleidde in Linschoten, had de
deelnemers aan zijn lippen hangen.
De gids van Vereniging Oud Linschoten
(VOL) geeft niet alleen rondleidingen op
Open Monumentendag. “Ik doe dit al
een jaar of acht. Ook tijdens familiefeesten.” Aan de rondleiding namen ook
Linschotenaren deel.
“Ik woon hier al 86 jaar”, aldus
voormalige slager Verweij. “Waarom ik
meeloop? Misschien om nog wat te
leren…”, lachte hij. “Ik zal de gids niet
onderbreken hoor, want ik kan ook flink
wat verhalen vertellen.” Toch kon hij het
niet laten, want ‘Bij de Tol’ vertelde de
gids hoe hier goedkoop vlees werd
verkocht van verdronken koeien in het
noodslachthuis tot 1980. Dat vond
Verweij destijds niet zo leuk, liet hij
weten, want het was wel concurrentie.
“Sorry dat ik onderbreek.”
“Dat geeft niet. Wij vinden het leuk om te
horen”, aldus de deelnemers en de gids.
Gerrit Kamphof, ook een Linschotenaar,
liep ook mee. “Toch leuk om wat op te
steken over Linschoten.”
Net als in Montfoort - waar de Sint-Jans
kerk, de rooms-katholieke kerk,
het Oude Stadhuis en molen De Valk open waren voor bezichtiging, waren
ook in Linschoten historische panden
opengesteld. De snoepwinkel, maar ook
de kapper konden op veel bekijks
rekenen. Hoewel, ook hier maar één of
twee personen per keer de panden
konden betreden. Kapper Martyn
Duyveman stelde kappersattributen ten

Ascelien en Lily le Noble zijn bevriend
en doen al een poosje als vrijwilliger mee
aan Folklore.

Trommelend gingen de kinderen door de straten van Montfoort
toon, die hij en zijn vader voor hem,
hadden verzameld. “Ik heb ze altijd al in
de zaak liggen. Nu liggen ze hier
uitgestald.” Ondertussen gaan zijn
kapperswerkzaamheden gewoon door.
“Straks heb ik weer afspraken. Daarom
heb ik dit gedeelte afgezet met lint.”

25 schapen

Ondanks corona viel ook in Linschoten
nog genoeg te bezichtigen, te ervaren en
te doen. De openbare rechtszaak
betreffende het geschil om 25 schapen
kon op een tiental toeschouwers
rekenen, die netjes verspreid toekeken
hoe het geschil - op rijm - werd beslecht.
Ascelien en Lily le Noble zijn bevriend en
doen al een poosje als vrijwilliger mee
aan Folklore Linschoten. “Ascelien is er
twee jaar geleden bij gekomen. Voor mij
is dit het vierde jaar…”, vertelde Lily.
“Mooi dat de geschiedenis tot leven
komt. We hebben zo’n oud, mooi dorp.
Het is belangrijk dat je de geschiedenis in
ere houdt.” Ze hoopt dat het volgend
jaar weer normaal is. “Zodra in de
zomer de Open Monumentendag er weer
aan komt, krijgen we wel de kriebels.
Twee jaar geleden heb ik eieren
verkocht. Kleding lenen ze van de
Vereniging Oud Linschoten (VOL).
“Ik heb wel mijn eigen kousen, klompen
en omslagdoek.” Van voorbijgangers
kregen ze positieve reacties.

“Een groep fietsers stopte bij ons en
bleef echt even hangen.”
De Linschotense ballen kostten 5 euro
per blikje en vinden gretig aftrek…
“We hebben er nog maar een paar over,
en we gaan nog even door tot vier uur.”
“Kom gezellig kijken bij het schilderij”,
nodigde ‘Neeltje de Wasvrouw’
‘Bij de Tol’ uit. Bij het gemeentelijke
monument uit 1893 was een tentoonstelling te zien over de Doleantiekerk,
met als hoogtepunt het schilderij ‘Gezicht
op Linschoten in de winter van 1934’
van A.P. Huijzer. Dit schilderij is
eigendom van de gemeente Montfoort
en is afgelopen winter gerestaureerd.
‘Neeltje de Wasvrouw’ kon hier alles over
vertellen. “Mijn huis staat er niet op,
maar het stond er toch echt al in die
tijd”, zei een bezoeker, wijzend op dat
ene plekje op het schilderij waar zijn huis
moest staan. Hoe dat dan kon, kon
‘wasvrouw Neeltje’ ook niet verklaren…
Ze vindt het erg leuk om te doen, en doet
dit al zo lang ze het hebben opgezet.
“Dit was een schilder die heel ‘zunig’ was.
Die schilderde op een plank.” Ze poseert
met de geschilderde plank. “Linnen was
te duur.” Ze vertelt: “Wij zitten hier tot
14.00 uur. We lossen elkaar af.” Ze raadt
aan om alles nog te bekijken in het dorp.
“Genoeg te doen en te zien… en
hopelijk volgend jaar nog meer.”

“Dit was een schilder die was heel ‘zunig’. Die deed het op een plank.”

Groep 7 Howiblo leert alles over de Hervormde Kerk Montfoort
tijdens Open Monumenten Klassendag
‘Het dak is blauw, want vliegen poepen niet op blauw’
Wat was er in Montfoort voor er mensen woonden? En waarom staat de
Hervormde Kerk zo scheef in de stadskern van Montfoort?
Het zijn allemaal vragen die Peter Versloot stelde aan de kinderen van
groep 7 van de Howiblo. Zij kregen vrijdag een rondleiding in het kader
van Open Monumenten Klassendag.
Tijdens de 45 minuten durende tour
staken de kinderen veel op van de
geschiedenis van Montfoort en de
Hervormde Kerk. Dat er lang geleden
alleen maar moeras was hier in
Montfoort bijvoorbeeld. Dat de kerk
scheef staat, zodat die wijst richting het
Oosten. Maar ook hoe hoog het
kerkgebouw is - 45 meter - en hoe oud 600 jaar -. Dat de kerk zo oud was,
hadden de kinderen niet gedacht.
Dat de haan op de kerk verguld is met
goud, vonden de kinderen fascinerend.
En waarom nou die haan? Dat wist de
leerkracht van groep 7 wel te
beantwoorden. “Vanwege het opstaan
van de dag”.
Ook de postbode die zijn rondje deed
stak nog wat op… 600 jaar oud?!!
“Wisten jullie dat dit een kruiskerk is?”,
vroeg hij de kinderen. “Dat is net wat ik
wou vragen”, aldus Versloot. “Als je over
de kerk vliegt, wat voor vorm heeft de
kerk dan? Een kip? Nee, een kruis.
We gaan nu naar binnen. Het is een
heilig gebouw, dat betekent dat we wel
eerbiedig moeten zijn.”
“Krijgen we ook een hostie?”, vroeg een
meisje. “Nee, dat is niet in deze kerk.”

Katholieke geschiedenis

“Waarom is er een trap om de kerk
binnen te komen? Waarom is de kerk zo

hoog?” “Vanwege het water?”
“Dat is omdat er graven onder de kerk
waren. In deze kerk werden vroeger
mensen begraven. Op een bepaald
moment was de kerk vol. Toen heeft
men er nog een laag opgebouwd en is de
kerk anderhalve meter opgehoogd.”
Na het desinfecteren van de handen
gingen de kinderen zitten voor het
preekgestoelte, waar de geschiedenisles
van Versloot zich vervolgde. Zo leerden
de kinderen over de katholieke
geschiedenis van de kerk, en hoe ten
tijde van de Reformatie de beelden uit de
kerk verwijderd werden. Dat dit in
Montfoort op heel ordentelijke wijze
gebeurde, omdat de Burgemeester
destijds geen zin had in de Beeldenstorm
die overal plaatsvond. Geboeid luisterden
de kinderen naar Versloot, die ze vertelde
hoe 100 jaar geleden een Maria-beeld
werd teruggevonden. “Misschien heeft de
timmerman die per ongeluk in het water
laten vallen of expres, maar ze hebben
het beeld gerestaureerd. Het is nu het
mooiste beeld van de katholieke kerk in
Montfoort.”

Klankbord

Alles passeerde de revue: waarom het
dak blauw is… (vliegen poepen niet op
blauw), de kerkbrand uit 1629,
bijzondere getallen uit de Bijbel,

het houtsnijwerk van adelaars op het
preekgestoelte, het dakje boven de
preekstoel, ofwel wat men het klankbord
noemt. “Dit zorgt ervoor dat het geluid
goed verspreid wordt. Hier komt het
woord klankbord vandaan. Een van jullie
mag het eens uitproberen.” Dat wilden
de kinderen wel. Enthousiast gingen de
vingers in de lucht. Geke Dingemans was
uiteindelijk de gelukkige. Zij vertelde als
een professionele dominee vanaf de
kansel wat ze allemaal geleerd had.

Rijke stinkerds

Vervolgens werden de kinderen
meegenomen door de rest van het
kerkgebouw, en leerden ze over de
graven. “Napoleon vond het geen goed
idee dat we mensen begroeven onder de
kerk, omdat het ging stinken. Daar komt
de uitdrukking ‘rijke stinkerds’ vandaan.
Alle botten zijn sindsdien elders
begraven. Er ligt niemand meer onder de
kerk. De grafstenen liggen er nog wel.”
Sommigen zagen nog bekende namen.
“Hé Kemp!” “Misschien wel een
voorouder”, meende Versloot. Bij de
antieke, houten deur hield hij even stil.
Hier verdrongen de kinderen zich.
“Even afstand nemen”, waarschuwde de
leerkracht, waarna Versloot zijn verhaal
vervolgde. “Deze deuren hebben de
brand overleefd. Kijk, eens hoe mooi
deze deur gemaakt is… Hier zie je ook
vormen in. Bijvoorbeeld deze vis”, wees
hij. “Dit zijn ook geen gewone spijkers.
Die had je vroeger nog niet. Dit zijn
nagels die gemaakt zijn door de smid.”

Geke Dingemans uit groep 7 van de Howiblo mocht de preekstoel even uitproberen
- als een profi dominee sprak zij haar klasgenoten toe.

Bijzonder

Waarom er gaten in de toren zaten?
Dat wisten de kinderen, en ook de
volwassenen niet. “Hier hingen de
touwen door, waarmee de klokken geluid
konden worden.” Hier kwam de
rondleiding dan ten einde. Versloot
vertelde de kinderen nog wat er op het
programma stond voor Monumentendag.
“Zo gaat er getrommeld worden.
Morgen kwart over tien bij de Knoperij.”
“Wat vond je nou leuk?”, vroeg hij aan
Geke Dingemans die op het preekge-

door Sjoukje Dijkstra

stoelte mocht staan. “Het was leuk en
bijzonder om op de plaats van een
dominee te staan. Ook dat je in een heel
oud gebouw staat, dat lang geleden door
mensen is gebouwd.” “Komen wij ook in
de krant? Wanneer komt het erin?”,
wilden Sterre, Guus en Sam weten.
Maar ze moesten weer naar school voor
de laatste lesuurtjes, en snel. “Kom op!
We zijn aan de late kant. Doorlopen!”,
drong de leerkracht aan, waarna de
kinderen er de vaart in zetten…
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Woensdag 9 september

Nederlands kampioenschap
alleen voor genodigden

Kampioenschap
van Linschoten
Senioren Topklasse
20.33
19.97
19.40
18.70
18.49
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Op zaterdag 19 september vindt het Nederlands Kampioenschap
Fierljeppen plaats op accommodatie De Jint te Burgum. Helaas kan er in
verband met Covid-19 geen vrije toegang zijn. Er is slechts plaats voor 250
bezoekers. De uitreiking van de prijzen en de huldiging van de kampioenen
vinden meteen na de wedstrijd plaats in het zandbed.

Jaco de Groot, Kamerik
Rian Baas, Utrecht
Erwin Timmerarends, Bodegraven
Thomas van Midden, Vlist
Maik Backx, Haastrecht

Dames Topklasse

Alle deelnemers plus reserves ontvangen binnenkort een brief met daarin een link
waarmee ze drie supporters op naam kunnen aanmelden. Het is om dezelfde reden
dat er geen brieven worden verzonden naar genodigden. Een aantal personen
ontvangen persoonlijk bericht dat zij wel aanwezig mogen/kunnen zijn. Omdat het
‘s avonds al vroeg donker is zal alle gelegenheid geboden worden om op donderdag,
17 september, ook overdag te trainen.

15.89 Fabiënne Overbeek, Benschop
15.20 Wendy Helmes, IJsselstein
14.79 Kimberly Slootjes, Haastrecht

Junioren Topklasse

18.52 Chris Anker, Vlist
18.46 Reinier Overbeek, Benschop
18.21 Guus Hoogland, Montfoort

Jongens Topklasse

18.02 Harmen Timmerarends, Montfoort
17.65 Mark van der Horst, Schoonhoven
17.52 Roy Velis, Benschop

Meisjes Topklasse

14.80 PR - Laura Maaijen, Haastrecht
13.41 Suzanne Mulder, Vlist

Zaterdag 12 september

Kampioenschap
van Kockengen
Senioren Topklasse
21.78
20.84
20.74
20.52
20.28

PR - Rian Baas, Utrecht
Thomas van Midden, Vlist
Erwin Timmerarends, Bodegraven
Wilco van Amerongen, Benschop
Jaco de Groot, Kamerik

Nieuw PR voor Rian Baas
met een sprong van 21,78
Drie van de vijf Hollandse kampioenen die onlangs in Polsbroekerdam de
hoogste treden van het schavot konden betreden, slaagden daar in
Kockengen niet in. Reinier Overbeek deed bij de junioren zijn status eer aan
door met 21,38 de eerste plaats op te eisen en dat gold ook voor Mark van
der Horst bij de jongens. Op de hoofdschans deed Rian Baas van zich
spreken met een nieuw persoonlijk record van 21,78. Daarmee bleef hij niet
alleen Hollands kampioen Thomas van Midden bijna een meter voor, maar
ook de ander bijzonder goed presterende topsenioren. Die wisten allemaal
de 20 metergrens te overschrijden.
Voor Jaco de Groot was een afstand van
20,28 voldoende voor slechts een vijfde
positie op de ranglijst. In Friesland zullen

Dames Topklasse
16.77
16.08
15.20
15.16
14.82
14.39

Wendy Helmes, IJsselstein
Fabiënne Overbeek, Benschop
Kimberly Slootjes Haastrecht
PR - Joriene Baas, Oudewater
Demi Groothedde, Jaarsveld
PR - Marlinda Cluistra, Haastrecht

Junioren Topklasse

21.38 Reinier Overbeek, Benschop
18.70 Chris Anker, Vlist
18.51 Lucas van Eijk, Haastrecht

Jongens Topklasse

18.50 Mark van der Horst, Schoonhoven
18.22 PR - Harmen Timmerarends,
Montfoort
17.41 Roy Velis, Benschop

Meisjes Topklasse

16.07 PR - Laura Maaijen, Haastrecht
14.87 Suzanne Mulder, Vlist
13.25 Moniek van Vliet, Nieuwkoop

deze afstanden de nodige schrik hebben
opgeleverd. Het heeft er alle schijn van
dat de Hollanders op het juiste moment
zullen pieken.
Dat gold ook voor de Hollandse dames
top. Ook hier moest je minstens tegen de
15 meter of verder springen om in het
eindklassement op een ereplaats terecht
te komen. Wendy Helmes zette een
opvallende 16,77 neer voor Hollands
kampioene Fabienne Overbeek, 16,08.
Hier liet ook Joriene Baas zich weer zien
met een persoonlijk record van 15,16.
Harmen Timmerarends deed bij de
jongens een geslaagde poging zijn maat
Mark van der Horst het vuur na aan de
schenen te leggen. Hij liet een
persoonlijk record van 18,22 noteren.
Van der Horst zette daar 18,50
tegenover.
De grens van 16 meter werd bij de
meisjes geslecht door Laura Maaijen.
Zij kwam tot 16,07, een PR waarmee de
Hollands kampioene naar een tweede
plek werd verwezen.

Zondagvoetbal FCO ter ziele
“Unio”, klinkt het uit de mond van een in een blauw shirt gestoken speler.
Hij claimt een ingooi tijdens de afscheidswedstrijd van het zondagvoetbal
in Oudewater. De roodwit gestreepte tegenstanders zijn het oneens met
zijn verzoek en krijgen gelijk van scheidsrechter Jesse Overbeek.
Het was zondag de laatste keer dat er op de velden van het Markveld op
zondag werd gevoetbald. Leden van het laatste zondagelftal van
FC Oudewater bonden de strijd aan tegen de spelers die al eerder afscheid
genomen hadden van het voetbal.
door Gerard van Hooff

1932-2020

Na 88 jaar zal het voortaan stil zijn op
het complex en slechts een door de
ouders begeleide kleuter te vinden zijn in
de speeltuin. Zondag was in het
verleden de wekelijkse rustdag, want
lang nog was de zaterdag een normale
werkdag. Rekening houdend met de
mogelijkheid eerst de kerkgang te
plegen, werd lange tijd pas om 12.00
uur gestart met voetballen. Het zaterdagvoetbal had vooral een christelijke
grondslag. Bij gereformeerde en
hervormde landgenoten werd de
zondagsrust strikter toegepast.

Einde van tijdperk

Onderscheidingen bij Polsstokclub Jaarsveld

Binnen het randgebeuren van het polsstokspringen wordt onnoemelijk veel arbeid
verricht. Allemaal vrijwilligerswerk dat veelomvattend en gevarieerd is. Oud-springers
blijven bijna vanzelfsprekend betrokken bij hun vereniging en ook bij de Polsstokbond
Holland. De Polsstokvereniging Jaarsveld liet onlangs blijken daar bijzonder veel
waardering voor te hebben. Leo Roskam, Lambert Groothedde en Wim Roskam
werden in de bloemen gezet vanwege hun jarenlange inzet voor de vereniging in het
bijzonder en het polsstokspringen in het algemeen. Volgers van het zomerse polsstokgebeuren kennen de heren in de rollen van oud-springer, wedstrijdleider, commentator,
trainer, coach, mikker (het op zijn plek houden van de polsstok), bestuurslid.
Eigenlijk teveel om op te noemen! Nog twee; toeschouwer en meeschrijver.

Diede de Groot prolongeert titel US Open
Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft zaterdag haar titel op de US
Open met succes verdedigd. De Nederlandse was in de finale in twee sets
te sterk voor de Japanse Yui Kamiji. De 23-jarige Oudewaterse, als eerste
geplaatst op Flushing Meadows, versloeg Kamiji met 6-3 en 6-3.
Dit is de derde keer op rij dat De Groot de US Open op haar naam zet.
In totaal heeft De Groot nu acht Grand Slam-titels in het enkelspel op
haar palmares staan.
De USOpen was sinds de komst van het Corona het eerste Internationale toernooi
op de kalender. “Het was weer even wennen, maar heel fijn om eindelijk weer een
toernooi te spelen. De zogenaamde US Open bubbel levert een bijzondere ervaring.
Zonder publiek spelen is vreemd, zeker bij zo’n normaliter massaal evenement.
Het levert echter ook wel weer mooie ervaringen op. Zo kregen topspelers toegang
tot een persoonlijke skybox, deze worden normaal gesproken toebedeeld aan
sponsoren”, aldus Diede. De Groot staat samen met Marjolein Buis morgen ook
nog in de dubbelspelfinale. Het Nederlandse duo neemt het in de eindstrijd op tegen
de Japanse Kamiji en de Britse Whiley.

Werd na de fusie tussen de vv Unio en
Oudewater-OVS aanvankelijke nog met
drie teams aan de zondagcompetitie
deelgenomen, inmiddels is het in de
strijd houden van een enkel team
organisatorisch te moeilijk geworden.
Opheffen van de zondagafdeling was
het gevolg. Nog een keer speelden twee
teams als afsluiting van een tijdperk een
wedstrijdje van twee keer een half uur.
Het zondagteam in de clubkleuren van
FCO, de gastspelers in de blauwwitte
kleuren van Unio. Het hele voetbalarsenaal werd nog een keer geëtaleerd.
Van hakballetjes naast tot het ‘stelen’
van een doelpunt door de ‘goaltjesdief’,
van een lobje over de doelman tot de
sprint over de as van het veld en van het
coachen van de medespelers tot het
ageren tegen een scheidsrechterlijke
dwaling. Bij een enkeling bleken de
spieren niet meer bestand tegen een
hoge belasting en moest het water uit de
zak redding brengen.

Biertje toe

Uiteindelijk werd het - na heuse
drinkpauzes en rust - 3-3. Daarmee kon
iedereen vrede hebben en de dertig
spelers konden zich laven aan het
traditionele flesje bier. Een enkeling gaat
zijn loopbaan nog voortzetten op het
zaterdagvoetbal. Zowel veteranen 35+,
FCO 6 en 8 dienen daarbij als opvang.
Het overgrote deel hangt de voetbalschoenen aan de wilgen, bewaart ze
voor betere tijden of verkoopt ze op
Marktplaats.
Scoreverloop; 1-0 Dennis Rietveld (FCO
zondag 1), 1-1 Jelle Kuiper (oud-speler),
2-1 Dennis Rietveld (FCO zondag 1),
3-1 Ad Boere (FCO Zondag 1), 3-2
Jelco van Jaarsveld (oud-speler), 3-3
Raimond Sangers (oud-speler)

Lonneke van Peperstraten wint de
Trappenmarathon op de Wilhelminaberg
Afgelopen zaterdag nam Lonneke van Peperstraten, instructeur bij
Richard Proost Sport, deel aan de 10 km Trappenmarathon.
Geen gewone 10 km run. Iedere ronde, tien in totaal, bestaat uit de trap
van 508 tredes en een afdaling en een ronde terug naar de trap.
Lonneke kwam als snelste dame na 5.080 tredes over de finish!
Een topprestatie!
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Verburch maatje te groot

BEKERVOETBAL
HDV - Oudewater 0 - 16
Houdt Dapper Vol is de volledige naam van de Haagse voetbalvereniging
HDV. Op het tweede gedeelte van het Haagse Zuiderpark, onder de rook van
wat eens het oude ADO-stadion was, werd een wedstrijd afgewikkeld die in
feite geen wedstrijd was. Een heel saaie bedoening daar in het Haagse.
Ondanks de huisvesting van diverse verenigingen was er behalve bij de pot
op het HDV-veld en enige honderden meters verder bij de ADO-amateurs
niets te beleven. De vele meeuwen hadden vrij spel op de lege velden.
Na drie gemiste kansen door diverse aanvallers van Oudewater scoorde Bart Griffioen
de 0-1 (2e min). Voordat er een kwartier gespeeld was stond er 0-4 op het bord.
Tim Goes en tweemaal Sven Rietveld -laatste uit strafschop- zorgden daarvoor.
Door weer Goes en Simon LaLau werd de ruststand 0-6.
In de rust maakten drie wissels hun entree. Voor het uur was de 0-10 een feit door respectievelijk de jeugdige debutant Jur Anbergen, Laurens de Vor, Tim Goes en Sven Rietveld.
Na 70 minuten was er even een licht handgemeen, maar toen waren nummer 11 (Sven
Rietveld) en 12 (Ivo Anbergen) al een feit. Een diagonaal keihard schot van Mike Rijsbergen
won de schoonheidspriis en was de dertiende goal. Tim Goes, Jur Anbergen en
Sven Rietveld waren het laatste kwartier nog doeltreffend; 0-16.

Oliveo - WDS 3-0
Voor de laatste wedstrijd om de beker ging WDS op bezoek bij Oliveo.
Beide ploegen hadden 6 punten uit de eerste twee wedstrijden, waardoor het
een rechtstreeks duel was voor de volgende ronde in de bekercompetitie.
Een lichtpuntje voorafgaand aan de wedstrijd was dat Jos Lodder als
kersverse vader weer terug in de selectie te vinden was. Na een kwartier
spelen was het voor WDS duidelijk dat Oliveo kwalitatief sterker was,
waardoor WDS een hoop strijd in het spel moest gooien. Dankzij goed keeperswerk van
Bas Boere kon WDS het lang volhouden. Toch werd er aan het einde van de eerste helft op
fraaie wijze gescoord door Oliveo.
WDS bleef ook na rust onder druk staan en kreeg al snel twee doelpunten tegen, waardoor
de stand op 3-0 werd gezet. Hierna volgden nog enkele speldenprikjes vanaf de kant van
WDS, maar deze mochten niet resulteren in grote kansen. Met een eindstand van 3-0 eindigt
hier het bekerseizoen voor WDS.
Volgende week wacht voor WDS de eerste competitiewedstrijd, in Harmelen,
tegen titelkandidaat SCH’44.

Linschoten - Verburch 0-3
Tegen de derdeklasser uit Poeldijk begonnen de Linschotenaren voorzichtig.
Ook de ploeg uit Poeldijk keek eerst de kat uit de boom nadat al in de
2e minuut een openingstreffer maar ternauwernood kon worden
voorkomen door doelman Maikel Paling. Een onachtzaamheidje van
gelegenheidsverdediger Walgreen vormde de inleiding. Een diagonaal schot
van de Verburch-linksachter leverde via Paling een corner op. De bezoekers
speelden verzorgder, leden minder balverlies en hadden overduidelijk meer
rust in hun spel.
Bij de thuisploeg was aanvoerder Da Cruz
het meest gezochte aanspeelpunt.
Voornamelijk met een lange bal van
achteruit. Via de flanken wist Linschoten
geen gevaar te stichten. Slechts een
schot van linkervleugelverdediger Mooij
was voor Linschoten een wapenfeit,
terwijl De Poeldijkers de lat boven de
Linschoter goalie wisten te treffen.
En kwart wedstrijd was er op dat
moment gespeeld.

Aansluitend liet linksbuiten Van der Knaap
het nog afweten, nadat hij op een
schitterende wijze in de diepte was
weggestuurd, maar in de 38e minuut
werd de marge vergroot tot twee
doelpunten. Met een simpele
voetbeweging kon hij als eindpunt
fungeren bij een snel uitgevoerde
tegenaanval over de rechterzijde; 0-2.

Verder achteruit

Binnen klein uur beslist

Gaandeweg moest Linschoten verder
achteruit en wonnen de bezoekers meer
duels. Tot de 34e minuut hielden de
roodwitten stand. Toen had de doelman
van de thuisclub geen antwoord op het
kopballetje waarmee de geheel
vrijstaande Swinkels een voorzet van de
rechterflank bekroonde; 0-1.
Dat smaakte voor de gasten naar meer.

door Gerard van Hooff

Mochten de Linschotenaren nog illusies
hebben gekoesterd over een ommekeer
in de strijd, dan werd daar in de
52e minuut een eind aan gemaakt.
Linksbuiten Van der Knaap werd binnen
de beruchte lijnen onreglementair
afgestopt door verdediger Dion
Braakensiek en dat leverde een 100%
terechte strafschop op. Het slachtoffer

zelf voltrok koelbloedig het vonnis en liet
het net achter Paling bollen; 0-3.
Tim Clements en Bram Elenbaas
kwamen de gelederen nog versterken,
maar het leed was al geleden.
Linschoten was niet bij machte ook
maar iets dat op een kans leek te
creëren. Daarentegen speelden de
Poeldijkers de wedstrijd min of meer
laconiek uit. Tot ongenoegen van hun
coach die zijn onvrede hierover liet
merken.

Bijdrage doelman

Doelman Maikel Paling droeg in die
periode nadrukkelijk zijn steentje bij aan
het voorkomen van een grotere
eindstand. Ten koste van een aantal
hoekschoppen voorkwam hij verdere
doorboringen van zijn heiligdom.
Ook toen Van der Knaap een fraaie solo
langs de achterlijn ten beste gaf, stond
hij pal. Pogingen van de thuisclub om, al
was het maar voor de statistieken, de
eer te redden leden schipbreuk.
Zoals in de laatste minuut toen de
ingevallen Tim Clement verzuimde te
scoren. Daar stond het missen van een
gelegenheid uit de categorie ‘droomkans’
door Verburch’s Van den Berg
tegenover.

VOETBALPROGRAMMA
Zaterdag 19 september
1e klasse C
Nivo Sparta - Montfoort S.V. ‘19
3e klasse D
Desto - FC Oudewater
4e klasse C
VV Haastrecht - GSV
SPV ‘81 - Moerkapelle
4e klasse B
Linschoten - Alphense Boys
SCH ‘44 - WDS

15.00
14.30
14.30
14.30
15.00
14.30

Selectiesponsors:

SPV’81 - DSVP 1-4

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 19 september - 14.30 uur
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Dat de 4e klasser SPV’81 het in eigen huis lastig zou krijgen tegen
3e klasser DSVP uit Pijnacker bleek al snel aan het begin van de eerste helft.
SPV had zijn handen vol aan deze zeer beweeglijke en snelle counterploeg
van coach Dennis van den Steen en de ene na de andere aanval werd via de
flanken ingezet. In de 25e minuut scoorde Jense voor DSVP de openingstreffer. Vlak voor rust kopte Van Horssen de 2-0 binnen.
Na de thee kwam SPV verrassend sterk terug en scoorde Twan Koorevaar
de 1-2, maar twee minuten later schoot Ceder de 1-3 in de touwen.
SPV kreeg nog wel enkele goede mogelijkheden, maar de bal wilde er
gewoon niet meer in. Van der Elst bracht de eindstand op 1-4.
Even over halfdrie gaf scheidsrechter
Joppe Dingemanse het eerste fluitsignaal
en konden de twee ploegen de strijd
aanvangen voor de bekerwedstrijd in
Groep 2, poule 05. Ondanks de zeer
‘luidruchtige’ bank van de bezoekers en
de veelal onterechte opmerkingen floot
de onpartijdige een uitstekende wedstrijd.
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SPV komt tekort tegen DSVP
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Doelman Jeroen Both
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Al in de 3e minuut was er een grote kans
voor de snelle Tim Ceder, maar doelman
Jeroen Both keerde de inzet. Niet veel
later stond keeper Both opnieuw in de
weg, nu voor Michel van der Elst.
Tien minuten later tikte Jeroen Both,
die een zeer puike wedstrijd keepte,
wederom een bal van Van der Elst
via de paal naast het doel.
Zo hield de ontketende keeper zijn doel
schoon en kon de SPV-ploeg de bezoekers
voorlopig nog op de nul houden. Maar de
thuis supporters zagen al aankomen dat
dit niet al te lang kon duren.

door Gerard van Hooff

In de 25e minuut kon Nick Jense na een
prima combinatie de openingstreffer
scoren, 0-1. Na een half uur spelen weer
een prachtige redding van doelman Both
die met de vuisten het leder wist te
pareren. De thuisploeg deed wel iets
terug. Uit een vrije trap van aanvoerder
Ivo Sluis kreeg Lex van Maurik een grote
kans, maar dichtbij de paal stuitte de bal
te hoog op om te kunnen scoren.
Een minuut later produceerde
Stijn Achterberg een goed schot op doel
dat echter overvloog.
DSVP was daarentegen toch
productiever, want vlak voor rust kopte
Matthijs van Horssen uit een corner van
rechts de bal van heel dichtbij eenvoudig
langs de SPV-doelman, 0-2.

Twan Koorevaar

De warme thee en de instructies van
trainer-coach René Eyra hadden de

Westerhuis Notarissen Gouda

www.vvhaastrecht.nl
Laatste duivenweekend

Weer een dubbelslag
voor combinatie Wouters

Afgelopen weekend was officieel het laatste duivenweekend van dit jaar.
Er waren weer twee vluchten: één jonge-duivenvlucht vanuit Fontenay Sur
Eure (470 km) en een natoervlucht vanuit Peronne (270 km).
Beide vluchten werden gewonnen door de combinatie Wouters.

Fontenay

Comb. Wouters 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 etc.
Overbeek-Rijsbergen 2, 10, 12
Houdijker en zoon 9 en 17
Paul Houdijk met plaats 11
Cees Spelt met plaats 22.
Per vergissing werd vorige week vermeld
dat Cees Spelt alle jonge-duivenvluchten
van dit jaar had gewonnen, maar de
eerlijkheid gebiedt te melden dat
combinatie Wouters drie vluchten won,
Overbeek-Rijsbergen een vlucht en
Cees Spelt won vier vluchten.

Dit resulteerde in
een eindstand
jonge duiven 2020:
1e Cees Spelt, 2e Combinatie Wouters
en 3e Overbeek-Rijsbergen.
Volgende week volgen meer eindstanden.

Peronne

Comb. Wouters 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14.
Overbeek-Rijsbergen 4, 6, 12 en 13.
Chris Busscher met de 10e plaats
Cees Spelt 15, 17, 18
Andre Houdijk met plaats 20.

Twan Koorevaar in de aanval en langs zijn tegenstander Michel van der Elst.

groen-witte brigade
schijnbaar goed gedaan, want de ploeg
ging na de rust direct fel van start.
Dat leverde al een grote kans op voor
Lex van Maurik, die echter naast schoot.
SPV’81 werkte hard en DSVP kwam
steeds meer onder druk te staan.
In de 52e minuut kon Twan Koorevaar,
na prima aandringen van Van Maurik en
Achterberg, de bal in de rebound
snoeihard binnenschieten, 1-2.
Met het enthousiaste publiek achter zich
leek het erop dat SPV de wedstrijd kon
doen kantelen, maar de meer ervaren
DSVP-ploeg liet zich niet van de wijs
brengen en ging na de aftrap direct in
de tegenaanval. De razendsnelle
Tim Ceder die de hele partij al een
echte plaaggeest was voor SPV, schoot
na de snelle uitbraak binnen twee
minuten de bal loepzuiver langs Both in
de verre hoek, 1-3. Koorevaar deed tien
minuten later nog een goede poging,
maar zijn inzet ging rakelings naast.
In de 73e minuut tikte Nick Jense uit
een scherpe voorzet de bal eenvoudig
binnen, 1-4. Ivo Sluijs kon nog
verandering brengen in de stand, maar
zijn schitterende schot vanaf de tweede
lijn belandde op de lat.
Zaterdag 19 september speelt
SVP’81 zijn eerste competitiewedstrijd thuis en ontvangt
Moerkapelle in Polsbroek.
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Joop van Vliet B.V.

Medewerker commerciële
binnendienst verzekeringen (32u)
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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
w w w. h oj v v . n l

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Waag jij de sprong?

EN NOG VEEL MEER...

De functie
In je dagelijkse werk adviseer je klanten over producten, diensten, prijzen
en condities. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten die telefonisch
contact met ons opnemen of per e-mail ons benaderen. Daarnaast stel je offertes
op en wikkel je deze zelfstandig af. Naast het onderhouden van de bestaande
portefeuille inclusief administratieve werkzaamheden werk je samen met de
buitendienst adviseur.

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

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

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Wie ben jij?
Jij bent servicegericht en hebt een commerciële instelling. Je bent representatief
en straalt vertrouwen uit. Daarnaast vragen we het volgende:
• Minimaal MBO werk- en denkniveau;
• In het bezit van Wft Basis, Wft Schade Particulier en bij voorkeur Wft
Schade Zakelijk of bereid zijn dit op korte termijn te gaan halen;
• Minimaal 32 uur per week beschikbaar;
• Woonachtig in de regio.

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Wat zijn je werkzaamheden?
• Vragen van onze relaties beantwoorden op het gebied van schadeverzekeringen;
• Ondersteunen van collega’s bij uitvoeren van hun taken;
• Verwerken van wijzigingen, nieuwe verzekering naar verzekeraars;
• Behandelen van schades van onze relaties.

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

Wat bieden wij?
• Een klein, jong, ambitieus team dat van gezelligheid houdt;
• Ontwikkeling- en opleidingsmogelijkheden;
• Een informele organisatie waar veel ruimte is voor eigen inbreng en ideeën;
• Een marktconform salaris;
• Contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een contract
voor onbepaalde tijd.

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

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

Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste team?
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie!
Stuur je brief met korte motivatie en cv
naar Rob Kühnen, mailadres: rob@rienregelt.nl

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
fo
Craw
Faac
Condoor,
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

LEERLING ELEKTROMONTEUR
MONTAGE MEDEWERKER

Wĳ zĳn op zoek naar een technisch aangelegde

Aanhangwagen Monteur

Die indien gewenst ook verkoopondersteuning kan verlenen.
De belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Aﬂeveringsklaar maken van nieuwe en gebruikte
aanhangwagens en paardentrailers
• Onderhoud en reparatie van aanhangwagens en paardentrailers
t/m 3.500 kg
• Maatwerk en speciale aanpassingen
• Indien gewenst: ondersteuning bij verkoop van nieuwe en
gebruikte aanhangwagens.
Voor interesse of meer informatie kun je contact opnemen met:
Van der Horst Aanhangwagens B.V.
t.a.v. Wouter van der Horst
Benedenkerkweg 1b, 3417 GL Montfoort
0348-471493 ● info@horstbv.nl

www.horstbv.nl
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Wij hebben een plezierig werkklimaat.
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Een professionele
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• Een professionele en
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dhr. van Weerdenburg op telefoonnummer
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Zie ook onze website: www.vwelectrotechniek.nl
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Heb je interesse in een van deze functies?
Stuur dan een mail naar info@vwelectrotechniek.nl of
bel met dhr. van Weerdenburg op telefoonnummer 0348 451632.
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In deze rubriek
leest u alles over de
laatste ontwikkelingen
in uw ziekenhuis.

GOUDA I BODEGRAVEN I SCHOONHOVEN I ZUIDPLAS

De zorg verandert: we worden met elkaar steeds ouder en hebben daarom steeds meer zorg nodig.
Tegelijkertijd is het voor veel ziekenhuizen nu al lastig om alle vacatures op te vullen. Hoe zorgen we
ervoor dat iedereen straks nog die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft? In het GHZ staat zorginnovatie
voorop: samen kijken we naar wat anders kan in het ziekenhuis en tegelijk nog beter kan voor de
patiënt. De komst van het coronavirus bracht de afgelopen maanden veel beperkingen met zich mee
maar geeft óók kansen voor vernieuwing. Denk aan (beeld)bellen met de specialist of de operatie van
keelamandelen in de ochtend zodat je ‘s avonds gewoon in je eigen bed kunt slapen.
Heeft u ook een goed idee hoe de zorg anders kan? Laat het ons weten via fit@ghz.nl

TELECONSULTATIE VOOR
HUISARTSEN
In het GHZ werken steeds meer afdelingen met
teleconsultatie. Bij teleconsultatie stelt de huisarts
digitaal een zorgvraag aan een medisch specialist.
Eventueel aangevuld met bijvoorbeeld foto’s of
bloeduitslagen.
De huisarts krijgt binnen 24 of 72 uur antwoord van de
medisch specialist mét een duidelijk advies. Dit is vaak
een behandeladvies dat door de huisarts kan worden
uitgevoerd, maar kan ook alsnog een verwijzing naar
het ziekenhuis zijn.
Remko van der Ham, dermatoloog:
‘Dit is een hele fijne manier van samenwerken.
Voor patiënten is het prettig dat zij de zorg dicht bij
huis krijgen en minder naar het ziekenhuis worden
verwezen. Een bijkomend voordeel is dat er geen
eigen risico betaald hoeft te worden. In het ziekenhuis
is vervolgens meer tijd beschikbaar voor de patiënten
met een complexe zorgvraag. Kortom: een win-win
voor iedereen!’

NA OPERATIE VAN
KEELAMANDELEN WEER
IN EIGEN BED
Patiënten (van 16 jaar of ouder) bij wie de keelamandelen verwijderd moeten worden, hoeven in
het GHZ niet langer een nacht te blijven slapen. Jim
Kemper, KNO-arts: ‘De kans op problemen zoals een
nabloeding, is bij deze operatie klein. Als er tóch
problemen komen, dan is dit meestal binnen 4 tot 6
uur na de operatie. De operatie van de keelamandelen vindt daarom zo veel mogelijk in de ochtend of
aan het begin van de middag plaats. Als het verder
goed gaat mag de patiënt aan het eind van de dag
gewoon weer naar huis!’

SAMEN BESLISSEN MET DE
KEUZEHULP!
Voor veel aandoeningen bestaan meerdere
behandelingen. Elke behandeling heeft voordelen
en nadelen. Wat de beste behandeling is, verschilt
per patiënt. Iedereen is ten slotte anders! In het GHZ
starten wij dit jaar met keuzehulpen.

MET THERAPIELAND
KUNNEN WIJ PATIËNTEN
NÓG BETER HELPEN
Patiënten die naast hun ziekte ook psychische
klachten hebben, worden begeleid door een medisch
psycholoog. Sinds kort kunnen deze patiënten naast
de begeleiding ook online
behandelmodules van het platform Therapieland
volgen. Bijvoorbeeld over angst, zelfbeeld of hulp bij
chronische aandoeningen.

De keuzehulp geeft informatie over de ziekte en de
behandelingen die daarbij mogelijk zijn. Ook stelt
de keuzehulp vragen zodat duidelijk wordt wat de
patiënt belangrijk vindt. Arts en patiënt beslissen
daarna samen welke behandeling het beste bij
de patiënt past. We beginnen met keuzehulpen
voor patiënten met een liesbreuk en patiënten met
galstenen. Daarna worden ook keuzehulpen voor
veel andere aandoeningen ingezet.

GZ-psycholoog Ellen van der Meijden: ‘Een mix van
online en offline zorg is een hele effectieve manier van
behandelen. Het fijne aan het gebruik van Therapieland is dat patiënten via een beveiligde chatfunctie
op elk moment met ons kunnen communiceren, zo
kunnen wij hen nóg beter helpen.’
De verwachting is dat de zorgvraag de komende
jaren blijft groeien. Door deze werkwijze kan het GHZ
meer patiënten helpen én krijgen de patiënten de
best passende behandeling.
Locatie Gouda

Locatie Bodegraven

Tel: (0182) 50 50 50

Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

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

