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De IJsselbode: “Blijf ook nu lokaal kopen”
Trio Vagebond biedt troost en afleiding
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Hoe vergaat het onze zwembaden
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Bij deze Montfoortse scholieren kan de vlag uit
Wereldwinkel 40 jaar in Haastrecht

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

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

Nieuw initiatief voor lokale verbroedering

Samen sterk tegen Corona
Samen Sterk Tegen Corona is een nieuw initiatief dat moet gaan zorgen
voor positiviteit en verbroedering in deze onzekere tijd.
Middels de grote poster die op de achterpagina van deze IJsselbode staat
kan men naar buurtgenoten communiceren diehulp nodig te hebben óf juist
laten blijken iemand te willen helpen.
We kunnen er niet meer onderuit, het
Corona-virus grijpt nog steeds om zich
heen. Door de regering is een aantal
drastische maatregelen genomen om te
voorkomen dat het virus zich in rap
tempo verder verspreidt.
Maatregelen die nodig zijn om samen de
strijd tegen Corona aan te gaan.
Hoe het virus zich verder gaat
ontwikkelen is voor iedereen onduidelijk.
Omdat in een onzekere tijd als deze
positiviteit in de vorm van een vriendelijke
daad veel kan betekenen, is het ‘Samen
Sterk Tegen Corona’-initiatief gestart.
Dit initiatief houdt in dat we laten zien
dat we samen de strijd tegen Corona
aangaan, dat we er voor elkaar zijn,
ofwel: samen sterk staan.

Een stukje verbroedering door te laten
blijken dat je klaar staat voor je buurman
of buurvrouw die misschien wel wat hulp
kan gebruiken. Een boodschapje, de
hond uitlaten, het posten van een brief of
gewoon even een beetje aanspraak.

#SAMENSTERKTEGENCORONA

#SAMENSTERKTEGENCORONA

IK KAN WEL
WAT HULP
GEBRUIKEN
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HELPEN
BEL ME OP DIT NUMMER

BEL ME OP DIT NUMMER

SAMENSTERKTEGENCORONA

BESTEL EEN GRATIS POSTER OP SAMENSTERKTEGENCORONA.NL
#samensterktegencorona is een initiatief van

Twee invalshoeken

De basis van het initiatief is de poster in
De IJsselbode. Deze speciale ‘Samen
sterk tegen Corona’-poster kent twee
kanten. De ene zijde van de poster laat
zien dat men hulp aanbiedt voor degenen
die het nodig hebben, de andere zijde
communiceert juist dat men wel wat hulp
kan gebruiken.
Omdat het RIVM nadrukkelijk heeft
aangegeven sociale contacten zoveel
mogelijk te vermijden, kan men een
telefoonnummer invullen op de poster
waarop men bereikt kan worden.
Zo kan telefonisch worden besproken
wat de wensen zijn. Maar beter en
veiliger, kunt u uzelf als hulpverlener of
hulpbehoevende, of uw hulpvragende
buren aanmelden bij de onderstaande
instanties. Zij zorgen voor een koppeling
tussen beide partijen.

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

Markt Oudewater

De markt in Oudewater mag komende woensdag doorgaan.
Er mogen uitsluitend levensmiddelen - vis, brood, nootjes, stroopwafels,
hapjes, groente, kip - verkocht worden, en er wordt streng op toegezien
dat de onderlinge afstand van anderhalve meter gerespecteerd wordt.
Er komt extra ruimte tussen de kramen.
De gemeente vertrouwt er op dat iedereen zich aan de regels zal houden.

SAMENSTERKTEGENCORONA

BESTEL EEN GRATIS POSTER OP SAMENSTERKTEGENCORONA.NL
#samensterktegencorona is een initiatief van

Voor Montfoort/Linschoten
SWOM
Aanmelden hulpvragende
en hulpverlender:
Team Welzijn: 0348-469109
van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.30 en
van 13.00 tot 17.00 uur.
Of via welzijn@swomontfoort.nl

Iets kleins kan voor iemand namelijk iets
heel groots betekenen.

Voor Oudewater
Stadsteam Oudewater
Aanmelden hulpvragende
en hulpverlender:
Telefonisch via 0348-561893 op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag tussen 09,00 en 12,00 uur
Of via info@stadsteamoudewater.nl

Voor Haastrecht/ Vlist
SWOK
Aanmelden hulpvragende:
info@swok-midden.nl
Jolanda Gerbrandts 0182-350012
maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur
Aanmelden hulpverlener:
Simone Abel, info@abeloffice.nl
Of kijk op de facebookpagina
Coronahulp Haastrecht en Vlist

door Sjoukje Dijkstra

Montfoortse kinderen gaan
massaal op berenjacht
ZWEMBAD OUDEWATER BLIJFT (VOORLOPIG) GESLOTEN

maar wel met 1,5 meter afstand…

Beste zwemliefhebbers uit Oudewater en omgeving,

Afgelopen weekend kon je ze overal spotten: beren achter de ramen.
Van klein tot groot. Bij elkaar waren er ruim 150 beren om op te jagen als je
het goed deed, en de aanwijzingen volgde, zoals die op facebookpagina
‘Je bent een Montfoortenaar als…’ uit de doeken werden gedaan.

Zaterdag 25 april zou het Oudewaterse zwembad ‘ons Statenbad’ feestelijk worden geopend.
Echter, gezien de genomen maatregelen rondom het coronavirus, blijft het zwembad (voorlopig) gesloten.
Afgelopen dinsdag zou bij de IJsselbode de folder van ons bad gevoegd zijn. Deze folder hebben we voorlopig echter weer
in de opslag gedaan. Via deze folder werd u ook opgeroepen, om weer een nieuw zwemabonnement te kopen.
We begrijpen, dat u nu terughoudend bent bij het kopen van een nieuw abonnement.
Mocht u toch besluiten om het reeds nu te doen, dan steunt u ons als SBZO op een geweldige manier.
Onze vaste lasten lopen door, terwijl er geen inkomsten zijn. Zou het zwembad dit jaar onverhoopt niet meer open gaan,
dan is uw abonnement zeker geldig voor het komende seizoen.
Let wel op: de voorverkoopdagen zijn vervallen, maar via facebook is het vrij eenvoudig om een abonnement te bestellen.
Dankzij onze vrijwilligers ligt het park er weer mooi onderhouden bij en er wordt tevens een afdekzeil over het volledige
bad geplaatst, waardoor we de warmte ’s nachts beter kunnen vasthouden. Opnieuw een forse energiebesparende maatregel.
Personeel, vrijwilligers en bestuur zijn er klaar voor, om er weer een mooi seizoen van te maken.
Via de IJsselbode en de social media zullen we u op de hoogte houden, wanneer we open mogen gaan.

Berenjacht is een initiatief dat vanuit
Australië en België is overgewaaid naar
Nederland. Mensen zetten massaal
knuffels voor het raam zodat kinderen
tijdens hun wandeling op ‘berenjacht’
kunnen. “Ik heb er al 13”, aldus een
enthousiast kind vanaf de straat.
“Kijk mama, nog een beer!” Ook in
Montfoort werd enthousiast gereageerd
op de actie. Meer dan honderd mensen
reageerden op een oproep van
Nettie Kuijer om op berenjacht te gaan.
Ze plaatsten een beer, en daarbij hun
adres, zodat kinderen de beren
gemakkelijker zouden kunnen vinden.
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Het is een moeilijke onzekere tijd in het bijzonder voor het toerisme en horeca.
Helaas hebben wij moeten besluiten dit jaar geen Recreatiekrant uit te geven
zoals u dat van ons gewend bent, omdat nog nauwelijks te voorspellen is of en
wanneer het toerisme in onze streek weer op gang komt.
Zodra mensen weer vrij kunnen recreëren, uitstapjes maken en de horeca
bezoeken, zullen wij themapagina’s over toerisme, dagrecreatie en horeca in
De IJsselbode opnemen. Vanzelfsprekend zullen wij u als adverteerder daar
tijdig een passende aanbieding voor doen.

Afleiding van coronacrisis

Het initiatief is bedacht om kinderen
af te leiden in deze coronacrisis.
Het prentenboek ‘We gaan op
berenjacht’ uit 1995 van Michael Rosen
en Helen Oxenbury zou de inspiratie
zijn geweest voor de actie.
Op de landelijke facebookpagina
‘Wij gaan op berenjacht’ vertelt de
oprichter Nina: “Het is de bedoeling
dat mensen een knuffelbeer voor het
raam zetten zodat kinderen tijdens hun
wandeling op zoek kunnen naar de
beren.” Haar zus die in Australië woont,
vertelde haar over de succesvolle
berenjacht. “In de eerste instantie dacht
ik dat het hier niet zou werken vanwege
de angst om naar buiten te gaan.
Maar toen ik eenmaal de pagina had
opgericht kwamen er veel reacties op.”

1,5 meter afstand

Op de pagina wordt benadrukt dat
iedereen de regels van het RIVM in acht
moet nemen. “Als wij naar buiten gaan
dan houden we ook rekening met de
1,5 meter afstand. Het niet de bedoeling
dat we met zijn allen de straat op gaan.”
En dat is ook iets waar Montfoortenaren
zich netjes aan leken te houden.
Op straat liepen niet veel mensen: hier
en daar een vader of moeder met een of
twee kinderen. De gevoelstemperatuur
die rond vriespunt lag en de koude wind,
hielpen daarbij ook niet mee.
Reacties daarentegen waren - voor veel
deelnemers - hartverwarmend.
Lida De Rooij-Nagtegaal schrijft:
“Heb net twee beertjes voor het raam
gezet staan er bijna gelijk twee meisjes
te juichen. Wat een leuk idee om met
kinderen zo’n berenwandeling te maken.
Is trouwens voor alle leeftijden leuk een
beetje blij worden met het wandelen.”
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De IJsselbode:
“Blijf ook nu lokaal kopen”

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

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.
Oplage 15.000 ex.
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

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroek en Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488
www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820
www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Door het coronavirus wordt ons sociale
leven nagenoeg stilgelegd.
Dit zorgt momenteel voor een drastische
wending in het economisch verkeer.
Lokale ondernemers worden diep
geraakt door deze crisis.
Toch ontstaan er bij hen in deze tijd ook
nieuwe initiatieven en diensten;
Lokale winkeliers bieden de mogelijkheid
om hun producten aan huis af te leveren.
Horecaondernemers en -leveranciers
gaan bezorgen of bieden een afhaalmogelijkheid en er worden online
sportlessen gegeven.

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 5: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. N.M. van Ommeren
’T KRUISPUNT
Geen diensten

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Geen diensten
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 5: 09.30 uur Ds.T.J. Korten
16.00 uur Ds.D. Breure
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Geen diensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
Geen diensten
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 5: 09.30 uur Meekijkdienst
zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM
Zo 5: 09.30 uur Ds. J.R. Volk
18.30 uur Ds. C. Bos
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Luiden van
Kerkklokken

De klokken van de Hervormde
gemeente van Haastrecht hebben
de afgelopen twee weken op
woensdagavond geluid van 19.00 tot
19.15 uur. Aanstaande woensdag
1 april is de derde luiding.
Meer dan 600 torens, klokkenstoelen
en kerken hebben zich de afgelopen tijd
‘officieel’ aangemeld voor klokken van
hoop en troost. In ieder geval tot eind
april zullen deze klokken op dit tijdstip
luiden. Klokken luiden al eeuwen als
boodschappers voor de samenleving.
Klokgelui is een krachtig signaal naar de
samenleving.
De Hervormde gemeente van Haastrecht
luidt de klokken als hoopvol teken dat we
samen de Coronacrisis kunnen doorstaan
en dat we hoopvol durven uitzien naar
betere tijden voor ons allemaal.
Ze luiden de klokken als troostvol geluid
voor allen die rouwen om slachtoffers
van het Coronavirus en voor allen die het
lastig vinden om thuis deze weken door
te komen.
En ze luiden de klokken als boodschap
aan alle werkers in vitale beroepen:
“we waarderen hun inzet en zijn
dankbaar voor wat zij voor ons land
betekenen. In het bijzonder denken we
hierbij aan de hulpverleners die dag aan
dag klaar staan om medemensen te
helpen”. Voor meer informatie kunt u
www.klokkenvanhoop.nl raadplegen.

Corona screener
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en de Huisartsenpost Midden-Holland (HAP)
zetten de Corona Screener in. Inwoners van Midden-Holland met klachten die
mogelijk door het coronavirus (COVID-19) worden veroorzaakt kunnen via de
screener een snelle test doen.
Daarmee, zo hoopt het Groene Hart ziekenhuis, kan de ongerustheid bij
mensen met klachten in veel gevallen weggenomen worden. Zodoende hoopt
het Groene Hart ziekenhuis het aantal telefoontjes bij de huisartsenpraktijken
in de regio en bij de HAP Midden-Holland te verminderen.
De Corona Screener kunt u alleen online vinden via www.ghz.nl/Corona.
De screener bestaat uit een online
vragenlijst. Op basis van de antwoorden
wordt bepaald of iemand (1) geen,
(2) milde of (3) ernstige klachten heeft
die wijzen op besmetting met het
coronavirus. U krijgt daarop snel
antwoord: bij ernstige klachten (3) vindt
er onmiddellijk overleg plaats met uw
huisarts of artsen van de Nood-HAP,
en zo nodig neemt de nood-HAP de
zorg over. Bij klachten (2) die mogelijk
wèl met besmetting met het coronavirus
te maken hebben krijgt u advies thuis te
blijven en dan krijgt u na 48 uur
(2 dagen) een nieuwe vragenlijst waarin
u kunt invullen of de klachten heftiger
Wilt u dat de geboorte van uw
worden of niet. Het ziekenhuis zal daar
zoon of dochter in deze rubriek
naar bevind van zaken daar altijd op
gratis bekend gemaakt wordt?
reageren. Bij klachten (1) die niet wijzen
Stuur dan het geboortekaartje
op een mogelijke infectie met het
naar Noorder-Kerkstraat 4,
coronavirus krijgt de betreffende patiënt
3421 AX Oudewater
het advies thuis te blijven. Na 48 uur
ontvangt u dan automatisch een tweede
vragenlijst, zodat duidelijk wordt of de
Op vrijdag 13 maart 2020
klachten minder of erger worden.
FENNA Maria
Zo nodig wordt dit na nog eens 48 uur
dochter van
herhaald.
Lieuwe en Sandra Miedema
Deze werkwijze, die door specialisten en
zusje van Jelle
uw huisarts onderschreven wordt, schept
Vossenschanslaan 88
tijd en ruimte voor patiënten en
3445 ED Woerden
eerstelijns gezondheidszorg.

GEBOREN

Op vrijdag 20 maart 2020
LINA Jozefina
dochter van Mark en Marieke de Wit
zusje van Jop
Twijnen 52
3421 JP Oudewater
Op maandag 23 maart 2020
JUDA Johannes Egbertus
zoon van
Bastiaan en Petra Gravelandt
broertje van Jeftha, Eshter en
Suzanna
Prins Bernhardstraat 40a
3466 LT Waarder

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

De IJsselbode met ruim 15.000
exemplaren een belangrijk kanaal om
hun boodschap over te brengen!
Daarnaast ondersteunt de ondernemer
met het plaatsen van een advertentie in
De IJsselbode het lokale nieuws.

Pasen komt er aan

Het is een rare tijd om feest te vieren,
maar toch zullen velen het Paasfeest,
danwel in een aangepaste vorm, met
elkaar vieren. Daarom hebben wij toch
besloten, indien wij genoeg deelnemers
hebben, om in De IJsselbode van dinsdag
7 april het welbekende ‘Paaseierenspel’
te plaatsen. Een leuke puzzel om de lezer
te vermaken. En voor de adverteerders
nog meer attentiewaarde! De prijzen zijn
ondernemersbonnen van de winkeliersverenigingen uit onze regio.
Zo worden de lokale winkeliers extra
ondersteund!

Koop lokaal; adverteer lokaal

Via verschillende kanalen wordt er
opgeroepen lokaal te kopen. Iets wat
De IJsselbode al jaren communiceert en
volledig achter staat! Belangrijk voor de
ondernemer is het bereiken van de
consument. Naast social media is

OPGELET
ADVERTEERDERS
MONTFOOR
MONTFOORT

HAASTRECHT

LOPIKERWAARD
LOPIKER
LOPIKERW
WAARD
WAARD

OUDEWATER
OUDEW
OUDEWA
ATER
ATER

KRIMPENERWAARD
KRIMPENER
KRIMPENERW
WAARD
WAARD

Nog meer
voor uw
attentiewaarde
advertentie...
het spel:
...doe mee met

ken
Paaseieren zoe
Voorbeeld:
Uit de advertenties van
Bij welke ondernemer hoort
De IJsselbode van dinsdag
bijvoorbeeld dit fragment?
7 april worden
fragmenten gehaald.
De lezer zoekt verspreid
door deMagere
hele krant varkensrollade
de juisteper
ondernemer
500 gram
bij de juiste
fragmenten.
5.49
Deze antwoorden bevatten
een letter enPER
al die
letters
500
GRAM
vormen samen een zin.

Lekker veel voord

2.

99
Wilt u ook extra attentiewaarde
K COOP Heijmans
B Slagerij Ultee

kilo 5.98

voor uw advertentie?

Voor maar € 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het spel Paaseieren zoeken!
Van dit Bloemkool
geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.
stuk
Wij hebben per
onder
andere de volgende formaten beschikbaar:
Advertentie

Paasei
Kuiken
Paashaas

= breedte x hoogte
2.29

Los tarief

1.000 mm contract*

= 85 x 50 mm

€

€

= 130 x 75 mm

€

1.

49

80,00
167,50
251,50

€

64,00
131,50
196,30

= 130 x 115 mm
€
€
Deze tarieven zijn inclusief deelname a € 10,00,
waarmee lokale ondernemersbonnen beschikbaar worden gesteld.
* De millimeters die u plaatst in onze speciale uitgave,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Hertog Jan

Wilt u meedoen
met
krat 24 x 30
cl het spel Paaseieren zoeken?
Letmaximaal
op! Deelname
6 kratten per klant is beperkt. OP=OP
Reageer16.99
dus snel, maar uiterlijk vóór donderdag
2 april via advertentie@ijsselbode.nl
of neem telefonisch contact met ons op: 0348-561478

10.

99

Kruimige
aardappel
zak 2.5 kilo

3.99

Spaar voor korting op
koffers & tassen

Bellen tegen de eenzaamheid
www.emte.nl/ellehammer

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

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

Petra Blom van melkveehouderijbedrijf Veld-Zicht (Hekendorps Buurt) heeft op
het bedrijf ook een kinderopvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar, geheel
volgens de richtlijnen van de Vereniging Agrarische Kinderopvang en conform
opleidings- en inrichtingseisen. Zij hebben sinds kort bovendien een vergunning
voor opvang van demente ouderen, maar vanwege de corona-crisis staat de
noodzakelijke uitbreiding in de ijskast, en moeten de kinderen noodgedwongen
voorlopig ook thuisblijven.
Petra heeft een opleiding als coach en pedagogisch begeleider gedaan, en is zodoende
vertrouwd met luisteren, vragen en vertellen. Zij biedt aan om dagelijks via de telefoon
te luisteren naar mensen in eenzaamheid en met onzekerheden, en ze te woord te
staan. Ook kunt u haar vragen of zij en haar team u met regelmaat even willen bellen,
of iemand in uw naaste omgeving waarvan u weet dat dit belangrijk is voor hem of voor
haar.
“Zo hopen wij een steentje bij te dragen om de eenzaamheid te doorbreken en samen
deze moeilijke tijd door te komen”, aldus Petra, “schroom niet om contact met ons op
te nemen! U kunt ons dagelijks bellen tussen 08.30 en 17.00 uur op 06-23853225.”

2

7

K
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You never walk alone

Is er iets wat ik voor je kan doen?
Kunnen we niet meer vragen.
Geen knuffel meer, geen glimlach, geen zoen
Leeg worden nu onze dagen,
Maar toch weer gevuld met mooie gedachten
Van alle mooie momenten in ons leven.
Hoe we huilden, maar meer hoe vaak we lachten
Bedankt Nico, jij die ons zoveel liefde hebt gegeven.

Totaal onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van

NICO
Nico was onze grootste en meest trouwe fan.
Samen met Lida was hij bij ieder optreden aanwezig.
Hij genoot met volle teugen van onze muziek.
We zullen hem blijvend missen.

Helaas, wij hebben onze kanjer moeten loslaten.
Maar we houden hem vast in onze herinneringen.

Wij wensen Lida en Zhen
heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Nico van Mechelen
* Oudewater, 29 juli 1952
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The Outlaws
The Oldtimers
Clean Foot Clan
Docq geluid

† Nieuwegein, 23 maart 2020
Lida en Zhen

Lange Burchwal 58, 3421 SM Oudewater

However far away
I will always love you
(Lovesong, The Cure)

Dinsdag 31 maart hebben wij, met naaste familie,
Nico begeleid naar crematorium IJsselhof te Gouda.
Via www.andanteuitvaart.nl/condoleance heeft u de mogelijkheid
om uw condoleance achter te laten en/of een herinnering te delen.
Wij stellen dat zeer op prijs.
Van alle steunbetuigingen en herinneringen kunnen wij later een boek maken.

Nico
We kunnen niet meer naar je luisteren.
We kunnen niet meer lekker met je praten.
We kunnen niet meer genieten van jouw volle lach.
Dat gaan we allemaal erg missen.
Maar vergeten gaan we je niet.
We hebben gelukkig hoofden vol mooie herinneringen.

Lida en Zhen deze herinneringen willen we graag met jullie blijven delen.
Henk en Marga - Johan en José - Hans en Vronie

Kijk altijd naar de zonnebloem
Die keert zich naar het licht
En heeft van alle bloemen
Het zonnigste gezicht
En als ’t nu eens donker is
Zo’n grijze, grauwe nacht
Kijk dan weer naar die zonnebloem
Die geeft je nieuwe kracht

De Zonnebloem afdeling Oudewater
wil alle lezers hiermee een hart onder de riem steken

Joop van Vliet B.V.

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

telefoon 06 - 20421247
en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0
n 08.00-17.0
va
en
op
vr
Ma t/m

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...
BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

Zumba Gold
Wij toveren een lach op jouw gezicht!

(40+)

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

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

PRIKBORD

Nu te volgen via Livestream
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IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

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.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Hoera

IRENE
50 jaar

Paniek? Angsten zijn
goed te behandelen!

Mail voor meer info:
dansklubpromenade@live.nl
VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
en uitlaten

■ Banden

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

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl
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OUDEWATER

Regionale Energie Strategie,
een project met haast
Op 2 maart mocht de Oudewaterse bevolking tijdens een inloopavond kennis
nemen van de immense plannen van de provincie voor het opwekken van
duurzame energie.
De bedoeling was, dat ook de burger zijn of haar stem kon laten horen over de
mogelijke scenario’s die alle drie varianten waren van een combinatie van grote
en kleine windmolens en zonnepanelen op daken en in weilanden.
De gezamenlijke opgave aan alle 21
Utrechtse gemeentes en waterschappen
is om gezamenlijk 1,8 tera-Watt-uur
aan elektriciteit op te wekken, een
duizelingwekkende hoeveelheid, goed
voor de huishoudens van 1.2 miljoen
Utrechtenaars, goed voor de stroom die
nodig is om het aardgas te vervangen en
goed voor alle energie om auto’s treinen
en schepen mee voort te stuwen, samen
ongeveer tien keer zoveel elektriciteit als
we nu verbruiken. Als voorbeeld van de
manier waarop die stroom kan worden
opgewekt, kunnen er op grondgebied
van de provincie Utrecht 45 megaturbines, plus 800 hectare zonneweiden
plus zonnepanelen op 15% van alle
dakoppervlak gelegd worden.
Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien,
wordt uitgewerkt in een regionale
energiestrategie (RES U16) waarin de
16 gemeentes, de vier waterschappen,
de provincie en Stedin deelnemen.

Bouwsteen per gemeente

Per gemeente organiseert de betreffende
wethouder raadplegingen (onder andere
met de bevolking, met de ondernemers)

door Otto Beaujon

die moeten leiden tot een afwegingskader:
het spanningsveld tussen de opdracht,
de ruimtelijke aspecten, de technische
aspecten, de opbrengst, de kosten en wie
uiteindelijk de rekening krijgt). Over dat
afwegingskader mag de gemeenteraad
van de betreffende gemeente een oordeel
uitspreken, dat wil zeggen: instemmen of
dwars liggen.
Herinnert u zich bijvoorbeeld maar, dat
het de gemeenteraden waren die enkele
jaren geleden er een stokje voor
gestoken hebben dat een Canadees
olie-exploratiebedrijf in Oudewater en
gemeente Vlist naar schaliegas ging
boren. Een complexe opdracht voor de
wethouder en een zware verantwoordelijkheid voor onze gemeenteraad, en nog
op korte termijn ook: de gemeente moet
uiterlijk per 1 juni a.s. de gemeentelijke
invulling aanreiken bij de provincie,
die dan beoordeelt of het genoeg is.
Dan wordt de definitieve provinciale RES
opgesteld, die in de eerste helft van
2021 door het parlement moet worden
goedgekeurd.

#ikscoutthuis

Scouting draait volop door, maar dan vanuit huis
Het zijn bijzondere tijden, ook voor de
ruim 190 leden van Scouting Jorisgroep
Oudewater. Van het ene op het andere
moment moesten de wekelijkse
activiteiten in en rondom clubgebouw
De Draak stoppen. Ieders veiligheid en
gezondheid staat tenslotte voorop.
Dat de tientallen vrijwilligers van de
Jorisgroep niet goed stil kunnen zitten
bleek al snel. Onder het motto ‘stay@
home’ werden al snel tientallen ideeën
bedacht en de eerste ‘#ikscoutthuis’opkomsten waren een feit.
“Zolang de maatregelen vanuit de
overheid gelden kunnen leden van alle
leeftijden thuis (binnen of veilig in de tuin)
gave avonturen beleven. Van een echte
Scoutingspeurtocht in huis voor de
jongste leden tot een online opkomst
met behulp van allerlei apps,” legt Lars
Vermeij, voorzitter van de Jorisgroep,
uit.
Tenminste iedere twee weken, en soms
zelfs vaker, worden nieuwe activiteiten
gedeeld met de jeugdleden. Sjors van
Zandwijk is leiding bij de welpen, jongens
van 7-11 jaar oud. Hij vertelt: “Samen
avonturen beleven, waar je stiekem en
ongemerkt ook nog iets van leert, hoort
bij Scouting. Met de activiteiten die we
samen met het hele leidingteam hebben
bedacht, kunnen jeugdleden thuis lekker
van de bank afkomen, hun vrienden en

vriendinnen op afstand ontmoeten en
superveel plezier beleven”.
De leukste activiteiten worden gedeeld
op de Facebook- en Instagrampagina van
de Jorisgroep. (Facebook.com/
Jorisgroep of Instagram.com/Jorisgroep)

Trio Vagebond biedt troost en afleiding
Was het het illustere Trio Vagebond dat dat de inwoners van Oudewater aandeed
tijdens de festiviteiten rond ‘750 jaar stadsrechten’, nu blijkt dit gezelschap niet
alleen af te komen op feestjes, boerenbruiloften en partijen, maar ook troost en
afleiding te bieden als de nood echt aan de man komt. Hoed af voor dit drietal:
Trio Vagebond vóór de Wulverhorst tégen Corona!
Deze ‘zwervers’ treden daar op waar iets
bijzonders is en waar prijs gesteld wordt
op hun oud-Hollandse liedrepertoire, of
dat nu is bedoeld als luim of als een hart
onder de riem. Ze schijnen optredens te
verzorgen in Utrecht, Den Bosch,
Dordrecht tot zelfs tot tijdens de Gentse
Feesten aan toe. En toch blijven ze in de
schaduw, want het gaat ze er niet om
beroemd te worden. Ze brengen
vrolijkheid en gezelligheid, maar bieden,
als dat nodig is, ook troost.
Deze keer waren ze bij De Wulverhorst
en speelden in verband met de
coronacrisis eerst buiten bij de tuinkamer
en later in de binnentuin. Zo konden alle
inwoners meegenieten van deze muzikale
vertroosting. Daar werkten alle
medewerkers van De Wulverhorst

BLIK op ...

Één van de activiteiten.

Corona

Women in Business Oudewater organiseert
onlinepresentatie over effectief thuiswerken
Werk jij ook verplicht thuis? Dat vergt nogal wat discipline en aanpassingsvermogen. Op donderdag 9 april organiseert Women in Business Oudewater (WBO)
een onlinepresentatie met tips en adviezen voor effectief thuiswerken voor
vrouwelijke ondernemers. De presentatie wordt verzorgd door een autoriteit op
dit gebied: Karen Visser - auteur van het boek ‘Vandaag begin ik echt’.
gewend zijn om vanuit huis te werken,
maar nu ook partners en kinderen thuis
zijn, kan het lastiger zijn je op je werk te
focussen.”
Karen Visser uit Reeuwijk helpt vanuit
haar bedrijf New Broom mensen op de
werkvloer bij het beter plannen en

door Ellen van Leeuwen

ordenen van hun werk. “Mensen zijn
vaak goed in hun vak, maar niet zo goed
in het organiseren daarvan. Ik vind het
leuk om mij daar tegenaan te bemoeien.”
Volgens Karen is het juist in deze tijd waarin we angstig en onzeker zijn belangrijk om je werkdag effectief en
efficiënt in te delen. “Afleiding is een
grote valkuil bij thuiswerken en dat geldt
nu helemaal. Het kan heel verleidelijk zijn
om constant de nieuwsapp op je telefoon
te openen.”

In contact

Karen Visser (foto: Anne Loos).

Belangrijke info voor (on)gewenste
bezoekers van het sportpark en de
voetbalvelden
Afgelopen weken zijn er enige keren in de latere avonduren ongewenste bezoekers
op ons sportpark geweest, die meenden een feestje daar te moeten vieren op de
banken onder de luifel. Naast veel kapot gegooid glaswerk, braaksel op de banken
en vernielde vuilnisbakken, is er ook een raam ingeslagen.
Als bestuur van FCO hebben we besloten passende maatregelen hiertegen te
moeten nemen. Vanaf heden zijn videocamera’s geïnstalleerd op de vitale plekken
rondom het gebouw. Daarop kunnen wij zien, wie zich wanneer op het sportpark
bevindt.
Met deze maatregel willen we het vandalisme op het sportpark bestrijden. Want
voor iedereen geldt: vanwege het coronavirus is het park voor niemand meer
toegankelijk.
Mochten er toch nog incidenten plaats vinden in de toekomst, zullen wij de
beelden overdragen aan de bevoegde instanties.
Het bestuur van FCO

Karen Visser: “Verdeel je thuiswerkdag in sprintjes”

“In deze bijzondere tijd wordt er veel
van ons gevraagd, ook als ondernemer.
Women in Business Oudewater wil,
waar mogelijk, een positieve bijdrage
leveren aan de zakelijke activiteiten van
haar leden”, legt bestuurslid Jolanda
Goense uit. “Veel ondernemers zullen

duidelijk van harte aan mee. Klaproos
bood de nodige technische ondersteuning
en deed dat op de manier zoals we
gewend zijn als zij culturele evenementen
ondersteunen: prima! Niet alleen was er
versterking voor de muziek, zodat binnen
alles goed gehoord kon worden, maar

door Aad Kuiper

met behulp van wat apparatuur kon er
zelfs van buiten naar binnen gesproken
worden en andersom; en dat lijkt nog
even zo te blijven.
Er werd meegezongen en, soms met
behulp van het ook heel enthousiaste
personeel, meegezwaaid.
Wellicht komen ze nog eens terug, dit
onvolprezen trio, dat, voor de
ingewijden, bestaat uit Joke van Diest en
Jaap en Richard Konings. Hulde!

Het belangrijkst volgens Karen is om je
werkdag te zien als een serie sprintjes.
“Maak er geen marathon van. Verwacht
niet dat je ‘s ochtends begint, alleen stopt
om te lunchen en om half zes je laptop
weer dichtklapt. De afleiding die er nu is,
is ook de realiteit.” Hoe daarmee om te
gaan en hoe je - digitaal - in contact blijft
met je (potentiële) klanten, vertelt Karen
tijdens de onlinepresentatie op 9 april.
Deelnemers aan de onlinepresentatie
krijgen via een link en wachtwoord
toegang tot de online omgeving waar
Karen de presentatie geeft. Via chat of
de microfoon kun je vragen stellen aan
Karen. Leden van WBO nemen gratis
deel aan de presentatie. Ben je vrouwelijk
ondernemer en woon of ben je actief in
Oudewater dan ben je ook van harte
welkom op 9 april. Een introductiebijeenkomst kost eenmalig 12,50 euro
in plaats van 20 euro. Stuur een mailtje
naar contact@wboudewater.nl voor meer
informatie.

Het hele weekend heb ik nagedacht over de column van deze week.
Ik wilde het niet over Corona hebben, want de hele dag gaat het sinds
een paar weken alleen nog maar over Corona. Het lijkt wel of er
verder op de wereld niets meer gebeurt dat het vermelden in
nieuwsuitzendingen en kranten waard is. Ik ben een nieuwsjunkie en
besteed per dag gauw tot wel een paar uur aan het nieuws. Maar mijn
nieuwsconsumptie is de afgelopen weken gedaald, niet gestegen.
Eigenlijk vind ik maar één moment van de dag belangrijk nog en dat
is de dagelijkse bekendmaking van de nieuwe cijfers voor Nederland
van het RIVM. En dan vooral de vraag of er een daling van de stijging
van het aantal nieuwe gevallen kan worden waargenomen. Want
daarvoor zitten U en ik nu al bijna drie weken binnen en gaan alleen
nog naar de supermarkt. Waar we massaal, van alle producten
waarvan je je zou kunnen voorstellen dat je er een voorraadje van zou
moeten hebben, WC-papier kopen. Nu koop ik dat al jaren in bulk, als
het in de aanbieding is, want dat is veel goedkoper. Ik had net voor de
crisis een pak van achttien rollen gekocht, dus ik kan nog even
vooruit.
Het aantal invalshoeken van waaruit deze crisis kan worden belicht is
schier eindeloos. En de talkshows doen niet anders. En aangezien er
veel talkshows zijn die dat dagelijks met grote ijver doen heb ik het
opgegeven om daarnaar te kijken, terwijl ik meestal toch wel een paar
van die shows per dag bekijk.
Ouders die moeten thuiswerken en tegelijk ervoor zorgen dat de
kinderen de digitale lessen volgen. En wat dat allemaal doet met
kinderen en ouders. Zieken die geen bezoek mogen ontvangen.
Mensen die alleen moeten sterven, wat ik eigenlijk nog het meest
schrijnend vind. De economie, die geheel is stilgevallen en waar
ongetwijfeld nog veel persoonlijk leed uit zal voortkomen. Ik wil er
niet badinerend over doen, want voor degenen die dat treft is het
verschrikkelijk. Ik kan er alleen niets aan doen. Ik kan nergens iets
aan doen en voel me machteloos. Want ik zit tegen de risicogroepen
aan en blijf maar binnen. Nou ja, ik kan nog wel iets doen aan mijn
makkelijke moestuin en wat snoeiwerk aan struikjes en zo. Dat is dan
weliswaar buiten, maar binnen de grenzen van mijn erfje. En van een
afstandje een gesprekje voeren moet de buren. Maar dan houdt het
op. Vlakt die piek al af? Het RIVM is er voorzichtig over. Het zal dus
nog wel even duren.
Ik wens ons allen een goede gezondheid, goed contact via telefoon en
sociale media en niet al te veel paniek toe.
Trudie Scherpenzeel
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Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je sterft
‘t is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt: ‘Ik ben wat moe!
Wat ben ik moe!
Ben zo moe!’
Maar op een keer, dan ben je
aan het laatste beetje toe.

viribus unitis

†

Na een liefdevolle verzorging in Mariёnstein is
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder
en ‘Oma Sappie’

Sjaan Sluis - van den Hoek

Bloemen vol dartelende vlinders
en de wind die zachtjes ruist door de bomen
Ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu gekomen
Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
omaoma is ingeslapen.
Haar liefde voor de dingen, die het leven mooi
maken heeft ze ons doorgegeven

Karin en Bert-Marien
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Zuidlinschoterkade 1a, 3421 EJ Oudewater

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie
herinneringen, laten wij u weten dat van ons is
heengegaan mijn lieve en zorgzame man, onze
fantastische vader, schoonvader en opa

Agnes Martha Huffener - Anbergen
- Agnes -

echtgenoot van Bep Slootjes - de Lange

sinds 5 september 1977
weduwe van Carel Huffener

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Oudewater
19 april 1933

Gouda
26 maart 2020
Joke en Johan
Evelien en Erik
Jurre
Annelies en Erik
Faye, Liv
Remco en Linda
Noud

sinds 1985 weduwe van Jan Sluis

Riet en Adrie
Arjan en Linda
Jorina en Mark

Leven is veranderen
veranderen is loslaten
loslaten is vrij zijn

Cornelis Slootjes
Cor

Hoenkoop, 24 juli 1925 IJsselstein, 23 maart 2020

Jos en Joke
Anny en Bas
Marscha en Ron
Joeri en Romy
Danietsja en Bert
Tirza
Larissa
Jeanet in liefdevolle herinnering,
Wil en Aart
Luis en Ineke
Catharina
Gerrit en Neeltje
Helen
Feroni en Jason
Carlos
Miralda en Farbood Julia
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Helma en Gijs
Karin en Rutger
Sonja en Joe
Carla en Ernst
Gezien de omstandigheden hebben wij op
31 maart helaas in besloten kring afscheid
genomen van onze moeder en oma.
Correspondentieadres:
Twijnen 21, 3421 JM Oudewater
Wij waarderen het als wij uw condoleance en
blijken van medeleven per post mogen ontvangen.

De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de
liefde die hij ons al die jaren heeft gegeven,
laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

* Haastrecht,
15 oktober 1935

† Haastrecht,
26 maart 2020

Bep Slootjes - de Lange
Carina en Arie
Sander en Lise
Lucas
Brenda
Marc en Inge
Door de huidige ontwikkelingen in Nederland zal de
afscheidsbijeenkomst op donderdag 2 april in besloten
kring plaatsvinden.
Een bezoek of blijk van medeleven op een later moment
zullen wij zeker waarderen.
Via www.andanteuitvaart.nl/condoleance heeft u de
mogelijkheid om uw condoleance achter te laten en/of
herinneringen te delen. Wij stellen dat zeer op prijs.
Van alle berichtjes en herinneringen kunnen wij later een
tastbare herinnering in de vorm van een boek maken.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Slootjes
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Johan van Leeuwen
2-4-2010 - 2-4-2020

“Voor altijd in ons hart”

Cornelis Moraal
Cees
U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

echtgenoot van Truus Moraal - Tollenaar
* 7 augustus 1940

0348 - 56 23 98

† 28 maart 2020

Truus Moraal - Tollenaar
Paula en Rene
Noor, Sjors
John en Miranda
Jeroen, Iris
De crematie zal in besloten kring plaats vinden.

Danielle Verwaal

Wiro van der Werf

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

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst
en de afdeling de Zwaan.
Correspondentieadres:
Familie Moraal, Graaf Florisweg 2,
2415 AB Nieuwerbrug aan den Rijn

vermey | uitvaartzorg

Onze geliefde oud-directeur

Johan van Leeuwen
2 april 2010 – 2 april 2020

Wij zullen nooit vergeten wat hij voor ons bedrijf en
voor veel mensen die bij ons werken, of gewerkt
hebben, heeft betekend.
Namens alle medewerkers van Velegro b.v.

Uw hartverwarmende medeleven na het onverwachte
overlijden van onze broer, zwager en oom

Hage Nap
weduwnaar van Corrie Nap - van der Vliet
heeft ons geraakt en getroost in ons verlies en verdriet.

aandacht voor afscheid

Corry Roest

We zijn dankbaar dat zo velen Hage de laatste eer
hebben bewezen en ons hebben gesteund in die
moeilijke periode.

&

ChantalGijssel
van
vermeyuitvaartzorg.nl | T

Al tien jaar niet meer bij ons,
maar nog steeds in ieders gedachten.

Familie Nap
Familie Van der Vliet

0348471962

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

Waarder, maart 2020

0348-568241

06 53 53 68 88

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

In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

PAGINA 6

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

31 MAART 2020

Het coronavirus is van grote invloed op het dagelijks leven, ook in Oudewater. Veel mensen hebben zorgen of vragen.
Over hun gezondheid, maar ook over zaken als kinderopvang, steun aan ondernemers of gemeentelijke diensten.
Inmiddels zijn er ook mooie initiatieven opgestart om anderen te ondersteunen. Via deze pagina informeren wij u hierover.
Lieve mensen,
Inmiddels staat heel Nederland en ook ons eigen Oudewater op
zijn kop. Alles gaat anders en veel voelt soms bedreigend. Zelfs
de weekmarkt kon afgelopen week niet doorgaan.
De onzekerheid over de toekomst houdt ons allen bezig.

Stadsteam Oudewater bundelt vraag en
aanbod van corona-hulp

Met mensen die positief getest zijn op het virus, heb ik contact.
Gelukkig worden de meeste mensen weer beter. Maar ook in
onze gemeente overlijden er helaas mensen aan de gevolgen
van het coronavirus. Dat is zeer ingrijpend voor alle betrokkenen. Als ik hiervan bericht krijg
en de verwanten dit op prijs stellen, is er ook dan weer contact. Ik leef mee met allen die
direct of indirect getroffen zijn.

Het Stadsteam Oudewater bundelt alle informatie over hulp en
ondersteuning met betrekking tot het corona-virus.
U vindt deze informatie op www.stadsteamoudewater.nl
Heeft u een nieuw initiatief of wilt u ook helpen?
Laat het dan weten via deze website.
Kent u iemand die deze informatie goed kan gebruiken?
Geef deze informatie dan alstublieft aan hem of haar door.
Er zijn al een hoop mooie initiatieven ontstaan rondom Corona hulp.
Daar is het Stadsteam erg blij mee.
Heeft u zelf ondersteuning nodig in deze heftige tijd? Of heeft u een vraag?
Neem dan contact op met het Stadsteam via 0348-561893. Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag zit er tussen 09.00 en 12.00 uur altijd iemand bij de telefoon.
Mailen kan naar info@stadsteamoudewater.nl
Wij zijn er voor elkaar!

Helaas moest ik het bericht ontvangen dat een van onze inwoners is
komen te overlijden. Ook vanaf deze plaats wil ik mijn medeleven
betuigen aan de familie.

Volg voor al nieuws over het coronavirus in
Oudewater via het liveblog op www.oudewater.nl

Afgelopen week bezocht ik enkele winkels en onze supermarkten van COOP en Jumbo om
te zien hoe we samen vormgeven aan onze zorg voor elkaar. Ik ben echt onder de indruk
hoe deze ondernemers vorm hebben gegeven aan de maatregelen. Helaas maken de
managers van beide winkels zich zorgen over de manier waarop het publiek omgaat met de
regels in en om deze winkels. Mensen, alstublieft houdt rekening met elkaar, houd afstand
en volg de aanwijzingen van de winkels op!

Overzicht initiatieven voor hulp en aanbod

Steeds meer mensen in Oudewater raken besmet met het virus.
Lang niet iedereen wordt meer getest. Dat betekent dat het virus
soms onder ons is, zonder dat we dat weten. Daarom zijn de
aanwijzingen over de onderlinge omgang met elkaar en de
maatregelen van hygiëne zo ongelooflijk belangrijk.

Als burgemeester geef ik leiding aan een crisisorganisatie die voor onze beide gemeenten
werkt. Dat doe ik samen met mijn collega van Woerden, burgemeester Molkenboer.
Zo kunnen we als lokale overheid vormgeven aan alle maatregelen die genomen moeten
worden. Juist in deze tijd wordt duidelijk hoe waardevol onze relatie met Woerden is.
Het helpt onze gemeente Oudewater op een goede en verantwoorde wijze door deze crisis
en dat mag ook wel eens worden gezegd. Ik zou zeggen: “Oudewater bedankt Woerden”!
Ik wens u allen veel sterkte.
Wim Groeneweg, Burgemeester Oudewater

Maatregelen aangescherpt
en aangevuld
Het kabinet heeft aanvullende en aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het
coronavirus. Deze maatregelen zijn tijdens de persconferentie op maandag 23 maart in grote
lijnen naar buiten gebracht. De aanscherping van de maatregelen is vooral gericht op
evenementen en samenkomsten. Hieronder een belangrijk deel van de maatregelen.
Een compleet overzicht van de maatregelen is te lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19.

•

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar
buiten voor werk wanneer u niet thuis
kunt werken, voor boodschappen, of om
voor anderen te zorgen. Een frisse neus
halen kan, maar doe dit niet in een
groep. Houd altijd afstand van anderen
(minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale
activiteiten
en
groepen
mensen.
Ook thuis: maximaal drie mensen op
bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
• Alle bijeenkomsten worden verboden tot
1 juni (in plaats van 6 april), ook met
minder dan 100 mensen.
Voor begrafenissen en sommige
bruiloften geldt een uitzondering,
waarover later meer informatie komt.
• Winkels en het openbaar vervoer worden
verplicht om maatregelen te nemen om

•

•

•

ervoor te zorgen dat mensen afstand
houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
Voor kappers, schoonheidsspecialisten en
andere zogenoemde contactberoepen op
het gebied van uiterlijke verzorging geldt
tot 6 april dat zij helaas hun vak niet
meer mogen uitoefenen.
Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt:
werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen
waar groepsvorming verboden is. Het kan
gaan om parken, stranden of wijken.
Bij groepen van drie of meer die geen
anderhalve meter afstand houden, wordt
gehandhaafd. Personen in hetzelfde
huishouden, zoals gezinnen, en kinderen
zijn hiervan uitgezonderd.
De bestaande maatregelen wil de
overheid ook beter kunnen handhaven.
Daarom krijgen burgemeesters de
mogelijkheid om via een noodverordening
makkelijker en sneller op te kunnen
treden. Burgemeesters kunnen specifieke
locaties sluiten, zoals parken, stranden
en campings. Er kunnen ook boetes
worden opgelegd.
Eerder afgekondigde maatregelen blijven
van kracht.

Let op: dit zijn de maatregelen die zijn aangekondigd op maandag 23 maart. Omdat deze
pagina eerder is opgesteld dan de datum van uitgifte, kan het zijn dat er al nieuwe maatregelen
zijn of dat deze spoedig bekend gemaakt worden.
Dinsdag 31 maart 2020

Speciale facebookpagina’s matchen vraag en aanbod in Oudewater
‘Corona hulp vraag en aanbod Oudewater’ of op ‘U bent pas een Oudewaternaar als ...’
Kinderopvang Veld-Zicht in Hekendorp biedt luisterend oor
Professionals bieden u graag een luisterend oor. Bellen kan tussen 08.30 uur en 17.00 op
06-23853225. Indien gewenst kunnen wij u met regelmaat even bellen. Kent u iemand in uw
naaste omgeving voor wie dit belangrijk is? Geef dit gerust door.
Handje Helpen Montfoort en Oudewater
Op www.handjehelpen.nl kun je je inschrijven als tijdelijke vrijwilliger. Je kan worden ingezet
om mensen telefonisch een luisterend oor te bieden of bij het bieden van praktische
ondersteuning, zoals boodschappen doen of de hond uitlaten. Bellen kan ook naar 030-2632969.
Telefoonlijnen
Verschillende organisaties hebben speciale telefonische hulplijnen geopend.
De Luisterlijn is zelfs 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.
Luisterlijn

030-2943344 of 0900-0767

24 uur per dag bereikbaar

ANBO telefoonlijn

0348 466666

09.00 - 21.00 uur,
ook voor niet-leden

KBO-PCOB telefoonlijn

030-3400600

09.00 - 17.00 uur

Niet Alleen

0800-1322

Mantelzorglijn

030-7606055

Rode kruis hulplijn
voor kwetsbaren

070 4455888

09.00 - 21.00 uur,
zaterdag 10.00 - 16.00 uur
voor mensen uit
niet-Nederlandse culturen
met vragen over zorg

Mikado helpdesk
MIND Korrelatie

0900-1450
ook whatsapp en chat

Kindertelefoon

0800-0432

iPractice

020-2444888

voor hulp bij psychische en
sociale problemen
voor vragen over mentale
gezondheid en corona

#oudewatergaatdoor
Overal in de gemeente zien we dat mensen
er het beste van proberen te maken.
Ouders werken thuis, en helpen tegelijkertijd
hun kinderen met huiswerk. Ondernemers
verzinnen creatieve acties om hun klanten te
blijven bedienen. En er zijn mooie initiatieven
om elkaar tijdens de crisis te helpen.
Op social media willen we laten zien dat
Oudewater door gaat in deze coronatijd.
Daarom
hebben
we
de
hashtag
#oudewatergaatdoor in het leven geroepen.
Wilt u laten zien waar u mee bezig bent?
Deel het dan op Instagram, Facebook of
Twitter met #oudewatergaat door.

@jongerenoudewater
@GemOudewater
@gemeenteoudewater.officieel
vervolg op pagina 2
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Zwanger? Haal de gratis
prik tegen kinkhoest
Vrouwen die 22 weken of langer zwanger zijn kunnen een gratis prik krijgen
tegen kinkhoest. Kinkhoest is gevaarlijk voor pasgeboren baby’s.
Door moeders tijdens de zwangerschap in te enten, zijn de baby’s vanaf de
geboorte beschermd tegen kinkhoest.

Hoe een afspraak maken?

Bel met de GGD Regio Utrecht, tel.: 030-6940035 (maandag tot en met
vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur)
Kijk op www.ggdru.nl/zwanger voor meer informatie.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 47
in Snelrewaard
Het herbouwen van een
bestaande schuur en
hooiberghut,

ingediend op: 18-03-2020,
dossiernummer: OLO5032325

Geef ons de ruimte!
U zit vast niet te wachten op schade, een bekeuring of uw weggesleepte auto
moeten ophalen. Maar u wilt vast ook graag dat de brandweer snel ter plekke
is als er brand uitbreekt. Zorg daarom dat uw auto niet fout geparkeerd staat.
Dat is ook prettig voor alle vrijwilligers die met de vuilniswagen uw oud papier
en karton ophalen. Deze vrijwilligers stonden op diverse plekken lang vast
vanwege fout geparkeerde auto’s, wachtend op de politie.
Liefdewerk oud papier, wat u zegt.
Voorkom een bekeuring, schade of erger en parkeer uw auto alleen op
daarvoor bestemde plekken.
Want als de vuilniswagen er niet doorheen kan, is dat vervelend, maar als de
brandweer er niet door kan, kan dat ronduit gevaarlijk worden.

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

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

APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat 3
in Oudewater
het plaatsen van een steiger
vanaf 4 tot en met 25 mei 2020,
ingediend op: 19-03-2020,
dossiernummer: 2023480

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 68 in Snelrewaard
het bouwen van een proeflokaal
inclusief stal en bed en breakfast,
besluit: verleend op 23-03-2020,
dossiernummer: OLO4451135

• Utrechtse straatweg 16
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
op de zijgevel van de woning,
aanvraag ingetrokken
op 24-03-2020,
dossiernummer: OLO4984797

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 23 in Oudewater
het plaatsen van een container
vanaf 18 februari 202
tot 18 april 2020,

aanvraag ingetrokken op 19-032020, dossiernummer: 2023271

• Noord-IJsselkade in Oudewater
het organiseren van
Meet the Dragons
op 6 juni 2020,
aanvraag ingetrokken op 24-032020, dossiernummer: 2023197

• Noord-IJsselkade in Oudewater
het afsluiten van de weg
tijdens het Drakenboot Festival
op 6 juni 2020,
aanvraag ingetrokken op 24-032020, dossiernummer: 2023198

• Noord-IJsselkade in Oudewater
het in gebruik nemen van een
standplaats voor fastfood op
6 juni 2020,
aanvraag ingetrokken op 24-032020, dossiernummer: 2023199

• Noord-IJsselkade in Oudewater
het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens het Drakenboot Festival
op 6 juni 2020,
aanvraag ingetrokken op 24-032020, dossiernummer: 2023200
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• Gemeente Oudewater
het organiseren van de
avond 4-daagse Oudewater
vanaf 9 tot en met 12 juni 2020,
aanvraag ingetrokken op 24-032020, dossiernummer: 2023320

• Diverse straten binnenstad,
Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de start en finish avond 4-daagse
Oudewater op 9 juni 2020,
aanvraag ingetrokken op 24-032020, dossiernummer: 2023321

• Peperstraat 1A in Oudewater
het plaatsen van een steiger vanaf
14 tot en met 27 april 2020,
besluit: verleend op 24-03-2020,
dossiernummer: 2023300
• Monument Waardsedijk en
binnenstad, Oudewater
het organiseren van de
dodenherdenking op 4 mei 2020
en het organiseren van
bevrijdingsfestiviteiten
op 5 mei 2020,
aanvraag ingetrokken op 25-032020, dossiernummer: 2023427

• Waardsedijk en diverse straten
binnenstad, Oudewater
het afsluiten van de weg op
4 en 5 mei 2020,

aanvraag ingetrokken op 25-032020, dossiernummer: 2023428

• In en rondom centrum
Oudewater
het organiseren van
Koningsdag op 27 april 2020,

aanvraag ingetrokken op 25-032020, dossiernummer: 2023387

• Diverse straten in binnenstad,
Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de viering van Koningsdag op
27 april 2020,
aanvraag ingetrokken op 25-032020, dossiernummer: 2023388

• Markt Oudewater
het schenken van zwakalcoholische dranken tijdens
Koningsdag op 27 april 2020,

aanvraag ingetrokken op 25-032020, dossiernummer: 2023400

• Wijdstraat 22 in Oudewater
het plaatsen van twee containers
vanaf 6 maart tot en met
13 maart 2020,
besluit: verleend op 25-03-2020,
dossiernummer: 2023447

Dinsdag 31 maart 2020

Scholen gaan gewoon door met lesgeven
“Kinderen worden uitgedaagd om niet alleen digitale lessen te volgen, maar
vooral ook voldoende te blijven bewegen en het werk af te wisselen met leuke
activiteiten”, vertelt Hanneke van der Snoek, schoolleider van de
Immanuelschool. “Het dagelijkse 5-woordendictee wordt bijv. met stoepkrijt
opgeschreven waarbij ze tussen de woorden door een rondje rennen. Of denk
eens aan de creatieve opdracht om met karton aan de slag te gaan. De mooiste
bouwwerken worden dan gemaakt en naar ons toegestuurd.”
“De digitale vaardigheden van zowel
ouders, kinderen als leerkrachten
ontwikkelen zich in een razendsnel
tempo. Ook de mogelijkheden binnen
ons besloten platform (Social Schools)
zijn allemaal benut. Het is mooi om te
zien dat we de pas ingezette digitale
portfolio nu ineens volop kunnen
gebruiken om opdrachten in te leveren,
waar zowel ouders als leerkrachten op
kunnen reageren.”

Ondanks angst
ook mooie ervaringen

“Ondanks alle angst, het ongewone,
het missen van de structuur van een
schooldag, ervaren we ook echt mooie
kanten. Ouders bewonderen en spreken
volop hun waardering uit naar het team,
hetgeen ons ook echt op de been houdt.

Aan de andere kant hebben wij diep
respect voor ouders die ineens zelf thuisonderwijs moeten geven, naast het werk
dat ze zelf ook, al dan niet thuis, moeten
doen. Met elkaar zijn we daar deze
periode glansrijk doorheen gekomen.”
“Ik zou uiteraard liever geen coronacrisis
hebben, maar ben wel blij met wat er aan
positiviteit, verbinding en saamhorigheid
is ontstaan in de afgelopen tijd.
Met elkaar maken we er het beste van en
we weten nu meer dan ooit dat we elkaar
echt heel hard nodig hebben. En dat is
mooi! Het geeft voor mij een stukje weer
van de bedoeling waarom ik hier op
aarde ben.” Besluit Hanneke, maar zegt
er direct achteraan: “Of ben ik dan te
filosofisch?”
Vervolgens laat Hanneke enkele reacties
zien van kinderen op de Immanuelschool.
Amira (groep 7):
“Heey, ik vind het niet zo leuk om thuis
te werken. Liever in de klas met de
leerlingen uit mijn klas, maar als ik thuis
werk, kan ik langer werken en meer
afkrijgen. En ik vind dat de leerkrachten
en juf Hanneke echt hun best doen om
ons goed online les te geven.”
Iwan: “Haloo (groep 3)
Ik ben iwan. Het leukste hier is zeom op
de kompuuter (ZOEM is een online
leesprogramma in groep 3, Hanneke).
Doei
Yinthe (groep 2):
“Ik vind het niet leuk dat ik niet met
andere kinderen mag spelen. Ik wil graag
weer in het tuincentrum spelen op
school. (het tuincentrum is een ingerichte
leer- en speelplek in de klas, Hanneke)

door Aad Kuiper

Mila (groep 4):
“Ik vind het nieuw. Ik heb dit nog nooit
gedaan. Nu werk ik thuis met mijn
computer naast papa. Hij helpt me als
het niet lukt. Ik mis mijn vriendinnen wel.
Ik vind het niet leuk om de hele dag thuis
te zitten.”
Jesper:
“Ik ben Jesper en ik ben 8 jaar. Ik zit in
groep 4. Mijn vader heeft mij goed
geholpen met mijn schoolwerk. Dat vind
ik leuk. Ik mis mijn aangepaste stoel en
de gymlessen. Ik vind het leuk dat ik veel
kan spelen.
Groetjes van Jesper.”
Bente (groep 4):
Ik vind het leuk en tegelijke tijd ook saai.
Ik mis me vriendinnen. Wel leker rustig
werken en muziekie luisteren en op de
komputer werken.”
Marit (groep 4): “Ik vind het heel fijn om
thuis te werken want ik heb meer rust en
dan kan ik me beter concentreren.”

Lege agenda

Column

We hadden nog allerlei afspraken in onze agenda staan. Een borrel bij
vrienden, eten bij familie, kinderen uit logeren. En nu zouden al die
sociale activiteiten ineens niet doorgaan? Alleen het idee al…. Snel
bedacht ik allerlei redenen waarom juist wij nog wel lekker sociaal
mochten doen. Want; het leven is een feest, maar wel vooral als je het
deelt met je vrienden en familie. Een weekend zonder plannen? Ik kan
ze in mijn hele volwassen leven op twee - hooguit drie - handen tellen.
Maar goed, natuurlijk behouden ook wij ons van sociale contacten
voor onze gezondheid en die van anderen. Hoe we dat vol moeten
houden? Geen idee!
Nu zij we twee weken verder en, u wist het wellicht allang, zo slecht is
het allemaal nog niet. Twee weken heb ik, op wat videogesprekken en
een praatje met de caissière na, doorgebracht met manlief, dochter en
zoon en we vermaken ons prima. We hebben echt tijd voor elkaar én
we krijgen zo lekker weinig prikkels van de buitenwereld. Feestjes die
ik zou kunnen missen worden niet gevierd, jaloersmakende
vakantiefoto’s niet gedeeld op social media en al m’n vriendinnen
zitten ook thuis. Ineens valt het wel mee met die enorme drang naar
sociale contacten. En ja, ook wij vechten elkaar weleens de tent uit,
we zijn heus geen heiligen. Maar ik vind het een leerzame periode;
misschien kan het voortaan altijd wel een tandje minder?
Bovendien, de tuin staat er stralend bij, de koelkast is behangen met
ingekleurde kleurplaten, we hebben samen gedanst en de stoep
versierd met stoepkrijttekeningen. Gefietst, koekjes gebakken en
rustig aangedaan. En we zijn natuurlijk op Berenjacht geweest! In veel
ramen in Oudewater staan knuffelberen. Kinderen kunnen op
berenjacht en de beren turven. Wat een feest!
Begrijp me goed: ik vind het verschrikkelijk wat ons en de wereld
gebeurt. Het nieuws maakt me elke dag een beetje meer verdrietig.
De verhalen worden met de dag schrijnender. Ook in Oudewater
worden we behoorlijk getroffen door het virus. Angstig, en
verschrikkelijk voor de patiënten, vrienden en familie. Maar dat er
ondanks (of dankzij?) al deze ellende zoveel mooie initiatieven
ontstaan, daar word ik heel blij van. Bandjes die spontaan optreden,
boodschappen die worden gebracht bij zieken. We maken massaal
stoepkrijttekeningen, delen tulpen en plantjes uit. Bakken koekjes en
maken kaarten voor elkaar. Allemaal lichtpuntjes in deze zware tijd.
Ik hoop dat we dit meenemen. Dat we, wanneer we ons normale leven
hopelijk weer kunnen hervatten, nog steeds koekjes bakken voor
elkaar, boodschappen langsbrengen en beren - of paaseieren - achter
het raam zetten voor onze kinderen.
Ellen van Leeuwen
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iPads voor De Wulverhorst

Voor ons verpleeghuis De Wulverhorst betekent het coronacrisis: geen bezoek
meer voor de bewoners. Daarom is de bedrijvenvereniging Oudewater voor
De Wulverhorst op zoek naar een aantal iPads (of soortgelijke tablets) waarmee
telkens een bewoner van De Wulverhorst contact kan onderhouden met zijn of
haar ‘buitenwereld’.
Namens De Wulverhorst vraagt
Ton Hendrickx zulke iPads te leen, van
bedrijven of mensen die ze momenteel
niet zelf gebruiken (en voor de duur van
de crisis). Wilt u om te beginnen laten
weten of u een tablet beschikbaar hebt
en of u bereid bent het enkele maanden
(?) uit te lenen?
Er zijn op het moment toezeggingen
binnen voor vijftien apparaten, en als
we alle bewoners van De Wulverhorst
die daarvoor in aanmerking komen

willen voorzien dan hebben we er zo’n
zeventig nodig.
Ondertussen werken we aan de
voorwaarden: verzekering, installatie
van software (Skype), ontsmetting enz.
Vooralsnog zijn we al geholpen met
een eerste inventarisatie.
U kunt uw tablet aanmelden bij
Ton Hendrickx 06-21573518,
of inleveren bij Marleen van Dam,
Goudse straatweg 74.

Hoe vergaat het
onze zwembaden

Ook de zwembaden kunnen nog niet open.
In het verspreidingsgebied van deze krant zijn dat er drie:
De Loete in Haastrecht, Ons Statenbad in Oudewater
en het Knopenbad in Montfoort.
Niet gek als mensen voorlopig terughoudend zijn de aanschaf van een
abonnement. De vaste kosten lopen door, al zijn die in de maanden dat
het bad gesloten is laag: geen verwarming, schoonmaak, personeel.
Alle drie de zwembaden zijn optimistisch, en verwachten eerder of later,
maar in elk geval zodra het verantwoord en toegestaan is, hun
zwemgasten in de loop van dit voorjaar weer te kunnen ontvangen.
Hoe de drie zwembaden op verschillende manieren met het probleem
omgaan, leest u in bijgaande overzichtjes.

De Loete Haastrecht

Bart Boevink, voorzitter van De Loete, vindt het nog te vroeg om iets te zeggen over
een datum waarop het Haastrechtse zwembad open kan gaan: hij wil de persconferentie van 6 april (volgende week dus) afwachten. Wat de regering gaat zeggen over
het onderwijs: mogen de leerlingen straks wel weer in elkaars omgeving verkeren?
Geldt dat - de lijn doortrekkend - ook voor zwembaden? Blijft de algemene stip aan de
horizon van 1 juni in alle opzichten gehandhaafd?
Het zwembad heeft vanzelfsprekend een startplan klaar liggen, veel abonnementen
zijn in de voorverkoop al wel verkocht, en het is logisch dat de mensen daar in
voldoende mate ‘waar voor hun geld’ voor krijgen.

Zwembad Oudewater

Ook Ons Statenbad in Oudewater weet nog niet wanneer het seizoen daadwerkelijk
kan beginnen; voorlopig geldt nog voor alle sportactiviteiten 1 juni als richtpunt.
Het bestuur van de SBZO geeft wel aan, dat van elk abonnement dat mensen nu al
gekocht hebben de geldigheidsduur op een behoorlijke manier verlengd zal worden.
Dus zelfs mocht er dit jaar in het geheel niet meer gezwommen kunnen worden,
dan behoudt het abonnement zijn geldigheid in 2021. En hoewel de voorverkoopdagen al voorbij zijn, kunt u nog steeds een abonnement kopen. Het bestuur is
erkentelijk voor het vele werk dat door vrijwilligers reeds verzet is om in de
startblokken te staan voor het seizoen. Via social media en De IJsselbode kan zo op
de kortst mogelijk termijn bekend gemaakt worden wanneer het bad open gaat
nadat de regering het zwemmen in zwembaden weer vrijgegeven zal hebben.

Knopenbad Montfoort
is er helemaal klaar voor
Waarschijnlijk weer voorzien van een til-lift!
Normaal gesproken zou het Knopenbad op 28 april open zijn gegaan. Maar er
is niet zoveel ‘normaal’ meer in zwembadland. Het bad en de ruimtes liggen er
weer net zo strak bij als andere jaren. Beheerder René Peters en collega
Monique Vernooij waren er al weer heel lang druk mee. Helemaal klaar voor
een nieuw seizoen. Er wordt nu toegewerkt naar een opening op 4 juni 2020
en een feestelijke officiële opening op zaterdag 6 juni.
Waarschijnlijk inclusief de ingebruikname van een nieuwe til-lift.
De badpakkenverkoop en zwemvierdaagse gaan helaas niet door.
‘Misschien dat we nog iets verzinnen
om een zwemvierdaagse in augustus te
houden’; zegt voorzitter Jos van Zijl.
“Maar dat bepalen we later wel.
Eerst maar alles richten op de 4e juni.
We gaan er alles aan doen om er daarna
alsnog een mooi seizoen van te maken.
Op 2 juni starten we de verkoop van
seizoen- en leskaarten.
Tot zondagavond 10 mei aanstaande
kunnen abonnementen besteld worden
tegen het voorverkooptarief.
Op de tarieven voor de abonnementen,
zowel in de voorverkoop als regulier,
zal dit jaar een korting worden gegeven
van 25%. Voor de zwemlessen kan
iedereen zich ook gewoon opgeven.
We zullen er alles aan doen om, door
middel van een aangepast schema met
meer lessen per week, iedereen goed
zwemonderwijs te geven.
We hopen dan weer, net als voorgaande
jaren, een groot aantal bezoekers te
mogen begroeten. Het Knopenbad is
gelukkig heel populair. De bezoekers
komen overal vandaan. Natuurlijk komen
de meeste bezoekers uit Montfoort en
Linschoten. Maar ook uit Woerden,
Harmelen, Nieuwegein en zelfs uit
Utrecht trekken ze hier naartoe.

Lift

Een van de bijzondere zwemgasten is de
heer Murk uit IJsselstein. Hij nam recent
een heel mooi initiatief. We hebben sinds
enkele jaren namelijk geen til-lift meer
om mensen met een beperking het water
in te tillen. Er was, na het defect gaan
van de vorige, geen geld om een nieuwe
aan te schaffen. De heer Murk lijdt aan

door Siem van der Burg

ALS en kan steeds moeilijker het water
in. Hij startte recent een succesvolle
crowdfunding actie waardoor het
grootste deel van de aanschafkosten al is
binnengebracht. De laatste paar duizend
euro die we nog zoeken hopen we de
komende weken binnen te halen.
Als de lezers van De IJsselbode ons
daarbij willen helpen kunnen ze voor hun
bijdrage terecht op https://knopenbad.nl/
crowfunding-actie-karo-murk-voorzwembadlift
Meer info is te vinden op
www.knopenbad.nl

Autobedrijf Pieter Markus

door Siem van der Burg

Druk met auto’s ... en met tuinmachines!
Piet(er) Markus, echtgenote Patricia
en de vier monteurs hebben het
gelukkig nog druk. We hebben veel
gepland onderhoudswerk en kunnen
op gepaste afstand van elkaar aan de
slag blijven. De voorjaarszon trekt
veel klanten weer hun tuin in. En dan
kunnen ze bij ons terecht voor de
aanschaf en het onderhoud van hun
tuinmachines.
Sinds januari 2000 zijn Piet en Patricia
de eigenaren van het bedrijf aan de
Goejanverwelle 90 in Hekendorp.
Ze namen het bedrijf over van de vorige
eigenaar waar Piet toen al werkte samen
met Ronald. Dat was een bedrijf voor de
verkoop van personenauto-occasions,
het onderhoud aan personenauto’s,
landbouwmachines en trekkers.
Na de overname is het onderhoud van
personenauto’s, de verkoop van
occasions en tuinmachines voortgezet.
Het onderhoud en de verkoop van

landbouwmachines en trekkers is toen
overgenomen door een bedrijf in
Benschop.
“Wij hebben onze klanten in Hekendorp
en in de omliggende plaatsen” zegt Piet.
“De afstand tot onze werkplaats is geen
probleem. Wij halen de auto indien
gewenst op bij de klant en brengen hem
weer schoon en perfect in orde terug.
We zijn onderdeel van de AutoCrew
werkplaatsformule van Bosch. Bij ons
zijn alle automerken, hybride- en
elektrische voertuigen welkom voor
APK-keuringen, regulier onderhoud en
seizoen controles. Klanten hoeven niet
bang te zijn dat ze hun fabrieksgarantie
verliezen omdat wij originele kwaliteitsonderdelen gebruiken. Daarnaast zorgen
we voor pech-hulp tegen een aangenaam
tarief. Niet alleen auto’s zijn bij ons in
goede handen maar ook tuinmachines.
We proberen op dat vlak aan de weg te
timmeren. Je kan voor van alles bij ons

terecht. Maaimachines in alle soorten en
maten, onkruid borstelmachines,
hogedrukreinigers, kettingzagen,
bladblazers, trimmers, hand-, rug- en
motorspuiten, versnipperaars, verticuteer
machines, kantensnijders enzovoorts.
Sinds het merk EGO leverbaar is op de
Nederlandse markt zijn wij er dealer van.
Machines op accu’s waaronder: maaiers,
trimmers, bosmaaiers, bladblazers,
kettingzagen en heggenscharen.
Misschien is het nog niet zo een bekend
merk, maar wij geloven er in. Het is
kwalitatief top-gereedschap voor zowel
particulier- als professioneel gebruik.
We hopen dat steeds meer klanten ons
weten te vinden voor auto-onderhoud en
tuinmachines. Wij staan elke dag voor ze
klaar, doen er alles aan om uit te blinken
op het gebied van service en klantvriendelijkheid en bieden dat alles voor een
betaalbare prijs!” Meer informatie vindt u
op www.pmarkus.nl

Vind de krenten uit de pap
bij Jan van der Vlist Antiek & Brocante

door Ellen van Leeuwen

Jan van der Vlist Antiek & Brocante;
een beetje verscholen op industrieterrein Tappersheul, een paradijs voor
de liefhebber van oude, vintage,
brocante of gerestylede meubelen.
Je vindt er meubels en accessoires uit
vrijwel alle werelddelen. Nieuw of
gemaakt van oude materialen.
“Veel mensen weten niet dat je ook
als particulier altijd welkom bij ons
bent,“ vertelt Bianca van der Vlist.
Het begon allemaal veertig jaar geleden
met de verkoop van kastjes vanuit zijn
eigen schuur aan de Hekendorperweg.
Toen dat niet meer ging betrok Jan
samen met John Steenbergen een pand
op het industrieterrein. Na een aantal
uitbreidingen behelst de loods nu ruim
3.000 m2 en staat vol met ‘de krenten
uit de pap’. Kasten, tafels, lampen,
beelden en bijzondere attributen als een
kano, een oude slee of een kaasplank uit
een echt kaaspakhuis.
Iedere week komt er brocante binnen uit
heel Europa zoals Zweden, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, Hongarije, Tsjechië,
Roemenië, België en de Oekraïne.
Alle spullen worden met zorg en liefde
uitgezocht. Bianca: “We kopen niet via
internet of de mail. We willen het zelf
zien, je moet er een gevoel bij hebben.
Jan gaat een paar keer per week op pad
in Europa. John die gaat naar Turkije en

Engeland en ik doe de inkoop in Azië. “
Er is ook een grote afdeling met grenen
kasten in originele staat. “Zoals ze
vroeger bij de mensen thuis stonden.”
Deze kasten kunt u naar uw eigen idee
laten restaureren of logen. Bovendien is
er een grote afdeling met industriële
meubels en accessoires. Geen namaak,
maar spullen die echt gebruikt zijn in een
fabriek.

In verband met de coronacrisis is Jan van
der Vlist Antiek & Brocante voorlopig
van maandag tot en met vrijdag open
van 08.00 tot 17.00 uur.
Volgens Bianca is er ruimte genoeg om
voldoende afstand te houden.
“We hebben desinfectiegel en papieren
handdoekjes. We maken veel schoon, de
deurknoppen worden continue gereinigd.
Iedereen is van harte welkom!”

Boeken

Maakt u ook van de situatie gebruik
om eens een boek te lezen?
De afgelopen twee weken las ik de
briefwisseling tussen journalist Joris
Luijendijk en oud-VNO-voorzitter
Kees van Lede. Het heet: Pessimisme
is voor losers, de ondertitel is beter:
Op de rand van een nieuwe tijd.
Heel verhelderend, zoals Van Lede,
beheerst en op afstand, het wereldgebeuren bekijkt. Als lid van de raad
van bestuur van één van de grootste
(Amerikaanse) banken heeft hij een
inzicht in geld en machtsverhoudingen
dat niet velen gegeven is. En beide
schrijven in een makkelijke
spreektaal, de moeite waard.
Een ander recent boek heet: ‘I love you,
Rietveld.’ Het is ondanks de Engelse titel
een oerhollands boek over de Utrechtse
architect Gerrit Rietveld die in opdracht
van Truus Schröder in 1924 het wereldberoemde Rietveld-Schröderhuis bouwde.
Het wit-rood-blauw en grijze huis staat nu

door Otto Beaujon

op de werelderfgoedlijst van de Unesco.
Rietveld was getrouwd, en Truus was
getrouwd, maar artistiek konden ze het
wonderlijk goed samen vinden.
Het boek is een prachtige biografie van
beide, geschreven door Jessica van Geel
en boeiend van de eerste tot de laatste
bladzijde.

‘Bericht uit Parijs’ is een thriller van de
jonge Franse schrijver Guillaume Musso,
met een interessant hedendaags thema:
In de drukte van het vliegveld van
New York loopt een man op zijn mobiel
te kijken, let niet op en botst tegen een
vrouw die ook op haar mobiel loopt te
kijken terwijl ze de andere kant op gaat.
Rolkoffer, mobiel, tas met laptop,
regenjas en koffiebekertje gaan tegen de
grond, ze doen even lelijk tegen elkaar,
rapen hun spullen op en haasten zich elk
naar hun gate. Pas in het vliegtuig naar
San Francisco ontdekt de man dat hij
haar mobiel opgeraapt heeft, en zij is
onderweg naar Parijs met de zijne.
Ben je ook nieuwsgierig naar de foto’s en
de apps op de telefoon van een ander?
Daar komt een hele hoop gedoe van...
Uitgegeven door Bruna.
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Ook voor ons als fysiotherapiepraktijk heeft het coronavirus gevolgen.
Wij kunnen momenteel niet meer behandelen zoals u dat van ons gewend bent.
1-op-1 behandelingen mogen alleen nog plaatsvinden in uiterste noodzaak,
in overleg, en met de veiligheidsmaatregelen zoals opgesteld door het RIVM.

Stille Week

Wij kunnen u wel helpen middels fysiotherapie op afstand.
Dit betekent dat wij middels telefonisch contact of beeld-bellen een zo accuraat
mogelijke diagnose kunnen stellen. Aan de hand hiervan kunnen wij u voorzien
van advies en u een op maat gemaakt oefenschema toesturen.
Daarnaast kunt u op onze site filmpjes vinden met tips over thuiswerken
en oefenprogramma’s voor alle leeftijden.

www.fysiooudewater.nl
Ook voor zwangere vrouwen zijn wij beschikbaar
om te ondersteunen met filmpjes en uitleg.
Op het moment dat de geldende maatregelen veranderen
hopen wij u weer op de gebruikelijke manier te kunnen helpen.
Wij houden hierbij de adviezen van het RIVM scherp in de gaten.
Voor al uw vragen kunt u bellen naar 0348-562502
of mailen naar info@fysiooudewater.nl.

Verder willen wij iedereen veel gezondheid toewensen in deze moeilijke periode.

maandag 6 april t/m

Team Fysiotherapie Mastwijk/Wagemakers

donderdag 9 april 2020

19.30 - 20.00 uur

De overdenkingen kunnen
beluisterd worden via de website
hervormdoudewater.nl

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

ACTIE
Luxe
feeststol met
amandelspijs

Fanta of Sprite

stol 750 gram
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%
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5

9999 9999
3.3.
1.1.

2 flessen à 1500 ml
combineren mogelijk

S
I
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R
1+1 G

3.98 1.99

Heineken pils

krat 24 flesjes à 300 ml

16.99

9.

49

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 30 maart t/m 05 april 2020. Week 14. *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

Melkan stuk 48+
kaas

stuk 450-520 gram

5.43
5.82

3.

99
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Beste inwoners en
ondernemers van
Montfoort en Linschoten,
Vorige week zondag werd ik
door de GGD geïnformeerd
over de eerste besmetting
met het Coronavirus in
onze gemeente en
inmiddels zijn er meerdere
gevolgd. We leven intens
mee met deze inwoners en
hun familie en hopen op
een spoedig herstel.
Het was helaas te
verwachten; ook inwoners
in onze gemeente raken besmet. Het formele aantal
besmettingen is overigens geen goede graadmeter
voor het totaal aantal besmettingen. Zo wordt niet
meer iedereen met klachten getest. Dit is ook de reden
waarom de GGD heeft aangegeven het aantal
besmettingen in onze regio niet meer te delen.
Alle maatregelen beïnvloeden ons leven zeer.
Kinderen krijgen thuis les en veel ouders werken thuis
of zijn elders hard nodig. Een lastige combinatie die
best spanning kan opleveren. Ook onze ouderen
hebben het zwaar. Afgelopen maandag ﬁetste ik in
Linschoten langs De Lindescote en zag een vrouw
buiten zwaaien naar, zo hoorde ik later, haar
schoonmoeder. Ik sprak haar aan en ze vertelde dat
alleen haar man naar binnen kon gaan. Slechts één
bezoeker per inwoner. Gelukkig maar dat haar man die
middag nog op bezoek was geweest bij zijn moeder:
‘s Avonds werd duidelijk dat er vanaf dat moment
helemaal geen bezoek meer mocht plaats vinden.
Dat doet pijn.
We denken aan ondernemers die hun omzet zien
verdampen, of bijvoorbeeld onze horeca-ondernemers
die hun zaak zelfs moeten sluiten. En zo zijn er nog
meer voorbeelden te noemen. Creativiteit wordt
aangewend om de ﬁnanciële schade te beperken.
Het geeft allemaal veel onzekerheid, ook voor de
werknemers.
Kortom, deze crisis raakt ons allemaal op alle fronten.
Reden te meer om naar elkaar uit te kijken en met
elkaar de schouders er onder te zetten. Vaak staan we
machteloos. Dat is nu niet het geval, want iedereen
kan iets doen. Namelijk: blijf zoveel mogelijk thuis en
neem de regels in acht. Vooral ook een oproep naar
onze jongeren. Ik zie nog teveel jongeren die in hun
jeugdige overmoed nonchalant gedrag vertonen of
zelfs niet aanspreekbaar zijn op hun gedrag en in
groepjes blijven rondhangen. Doe dat niet.
Laten we voor elkaar zorgen en naar elkaar uitkijken.
Wij staan voor u klaar en samen komen we hier
doorheen.
Petra van Hartskamp,
Burgemeester

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie
rondom het coronavirus in gemeente Montfoort?
Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

Heeft u vragen?
Stel ze gerust:
Publieksinformatienummer Rijksoverheid

Nog vragen over het coronavirus?
Bel het publieksinformatienummer van de
Rijksoverheid: 0800-1351.
Deze lijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.

GGD regio Utrecht

Website: https://www.ggdru.nl/
Bereikbaar op 030-6086086

Gemeente - Huis van Montfoort

Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur
Bereikbaar op 0348-476400

Gemeentelijk noodnummer

In dringende gevallen is de gemeente bereikbaar op
0348 476465.

Opening
zwembad
Knopenbad
Vanwege de coronacrisis gaat het bestuur van het
Knopenbad er op dit moment - met de kennis van nu en
met enig optimisme - vanuit dat het zwembad op
donderdag 4 juni open kan gaan.
Als dit door nieuwe ontwikkelingen toch niet mogelijk is,
worden inwoners daarover geïnformeerd.

Planning voorverkoop

• Abonnementen bestellen: tot zondagavond 10 mei
kunt u nog een abonnement bestellen tegen het
voorverkooptarief. Op de tarieven voor de
abonnementen, zowel in de voorverkoop als regulier,
zal dit jaar een korting worden gegeven van 25%.
• Inschrijven zwemlessen: vooralsnog gaan de
zwemlessen dit jaar gewoon door. Inwoners kunnen
hun kinderen hiervoor opgeven. Over de invulling van
de zwemlessen volgt later een bericht.
• Voorverkoop: zal plaatsvinden op dinsdagavond
2 juni. Ook hierover, met name plaats en tijd,
volgt later informatie.
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Koningsdag

Oud papier
en karton

27
Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

SWOM zit niet stil. Zij werken aan ‘leuke dingen’ voor
de komende twee maanden. Er zijn al heel veel
creatieve ideeën gedeeld en daar is de SWOM mee
aan de slag gegaan. Er zijn verschillende activiteiten
waar u ook op afstand aan mee kunt doen.
Maakt u gebruik van één van de activiteiten of diensten
van de SWOM, kijk dan voor meer informatie op de
nieuwspagina van de SWOM via www.swomontfoort.nl.
Heeft u concrete vragen, stel deze zoveel mogelijk
telefonisch via 0348-469109.
De SWOM heeft van o.a. de thuiszorg de vraag gekregen
of zij mondkapjes kunnen naaien. Bent u of kent u iemand
die handig is met de naaimachine en heeft u kantoenen
stof, katoenen biaisband en garen in huis? Kijk dan voor
het patroon op: http://www.maakjemondkapje.nl.
De mondkapjes kunt u afgeven in de daarvoor bestemde
ton in het portaal van het Huis van Montfoort,
Kasteelplein 5. U kunt ook het patroon bij de receptie van
SWOM ophalen. Heeft u thuis nog katoenen stof,
naaigaren en biaisband van 2 cm breed liggen en wilt u
dit doneren? U kunt dat ook inleveren in de daarvoor
bestemde krat in het portaal van het Huis van Montfoort.

Dementie en corona

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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Update Corona
Vrijwilligers SWOM

Mondkapjes maken:
helpt u mee mondkapjes naaien?

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

2e Paasdag

dinsdag 31 maart 2020

Actuele informatie
over het coronavirus

Afvalkalender APRIL 2020
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31 MAART 2020

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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In deze onzekere tijd is het voor de ‘gezonde’ ouderen al
moeilijk om alle ontwikkelingen te volgen. Maar als je dan
ook nog een vorm van dementie hebt of andere
psychische klachten is het nog lastiger om je aan alle
maatregelen te houden. U kunt mogelijk mensen met
dementie of verward gedrag tegenkomen op straat.
Het kan zijn dat zij niet goed weten wat er speelt en met
welke maatregelen zij rekening moeten houden.
Zorg voor elkaar en neem zelf de regels in acht.

Een kaartje raakt

De katholieke kerk organiseert een kaarten-carrousel.
In de supermarkten van Montfoort en Linschoten is een
grote ‘Een kaartje ráákt’-doos geplaatst.
U kunt hier een kaartje achterlaten voor iedereen die een
teken van betrokkenheid, aﬂeiding, hoop, bemoediging
en troost kan gebruiken. Bent u of kent u iemand die
graag zo’n kaartje zou willen ontvangen dan kunt u
contact opnemen via ikzalerzijn@ontmoetenraakt.nl
o.v.v. van kaartje en het adres waar dit gewenst is.
De SWOM gaat ervoor zorgen dat in ieder geval alle
inwoners van het Antoniushof, Kasteelplein, de Bongerd,
de Lindescote en de Lindewaard kaartjes en tekeningen
krijgen via de carrousel.

Ook een steentje bijdragen?

Heeft u een mooi initiatief of idee om iets betekenen voor
de kwetsbare inwoners van de gemeente Montfoort?
Bel naar 0348-469109 en meldt u bij ons aan.
Samen kunnen we dan kijken hoe dit idee tot uitvoer
gebracht kan worden.

Vragen of zorgen
over kind of gezin?
Jeugdteam Montfoort
kan helpen
De maatregelen rondom Corona vragen veel van ons.
Het is een uitzonderlijke situatie, waarin het hele
maatschappelijke leven is stilgelegd en kinderen niet
naar school of naar de opvang gaan.
Dit kan veel stress en spanning geven in gezinnen.
Daarnaast ontstaan er in gezinnen mogelijk zorgen over
bijvoorbeeld het behoud van een baan, over ﬁnanciën,
of over gezondheid.
Het Jeugdteam Montfoort is er ook
in deze tijd voor ouders en kinderen
die het nu moeilijk hebben.
De werkzaamheden van het
Jeugdteam gaan, met inachtneming
van de maatregelen, gewoon door.
Juist nu wil het team een extra luisterend oor bieden,
vragen beantwoorden waar het kan en kinderen en
gezinnen op weg helpen.
Heeft u vragen of loopt u ergens tegen aan?
Het Jeugdteam Montfoort is de hele week bereikbaar
via 06-27056153.

vervolg op pagina 2
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Uitloop van werkzaamheden Onder de Boompjes
Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zijn er
helaas leveringsproblemen van benodigde materialen
ontstaan. Daardoor hebben de werkzaamheden aan het
Oude Stadhuis enige vertraging opgelopen.
Dat betekent dat Onder de Boompjes ter hoogte van de

Montfoortse IJsselbrug nog t/m 6 april afgesloten is voor
doorgaand rijverkeer.
Voor de Montfoortse IJsselbrug geldt vanaf de noordelijke
richting (IJsselplein) ook een inrijverbod. Het verkeer
wordt omgeleid via de provinciale wegen. Wij verzoeken

u rekening te houden met de tijdelijk gewijzigde situatie
en uw leveranciers op de hoogte te brengen.
De gemeente doet er alles aan om de overlast tot een
minimum te beperken.

Openbare bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 19-3-2020
Z/20/161091
Schepenenstraat 5 in Montfoort
Plaatsen van dakkapel.
• 20-03-2020
Z/20/161107
IJsselkade 36 in Montfoort
Bouw van dubbele garage.
• 23-03-2020
Z/20/161363
Schagen 23 in Linschoten
Het uitbreiden van een woonhuis.
• 23-03-2020
Z/20/161213
H. van Zuilenstraat 2 in Montfoort
Schilderwerk Brederodestraat e.o.

BOUWEN
Welstand
Tot nadere orde zijn er geen
openbare overleggen met de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit
‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken
worden zoveel mogelijk digitaal of
telefonisch afgehandeld.

Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is

voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 24-03-2020
Z/20/157073
Anne Franklaan 40 in Montfoort
Het realiseren van een nieuwe
erker en kap op garage.

• 26-03-2020
Z/20/157318
Maarschalklaan 13 in Montfoort
Het aanbouwen van een erker.
• 30-03-2020
Z/20/159161
Tiendweg 75 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak.
Montfoort, 31 maart 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

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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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Je hele schoolcarrière leef je eigenlijk naar je examens toe, en dat gaat nu niet door

Bij deze Montfoortse scholieren kan de vlag (nu al) uit…
Het nieuws dat de eindexamens komen te vervallen, sloeg vorige week in als een bom.
Ook bij Montfoortse scholieren Danique van Leeuwen, Yke van Dam en Kiki van der Veen.
Deze vriendinnen volgen het vwo aan het Minkemacollege in Woerden.

door Sjoukje Dijkstra

Waar de één een gat in de lucht sprong, is een ander minder blij. Zeker zij die voor de eindspurt gingen, moeten er nu extra hard aan
gaan trekken om het toch te halen. Naast opluchting, is er ook teleurstelling nu het eindexamen niet voor dezelfde spannende
ervaring zorgt. “Het voelt als oneerlijk. Alsof wij er zo makkelijk vanaf komen.”

1. Wat was je eerste reactie op het
feit dat het eindexamen niet op de
traditionele manier gaat?

scholieren balen, omdat zij erg hoopten
op een goed eindexamencijfer om mee
te slagen, omdat het toch 50% van het
eindcijfer is en dus een groot verschil kan
maken.”
Kiki: “Ja ik denk zeker wel dat sommige
scholieren balen. Het centraal examen
telt natuurlijk ook voor de helft mee, dus
als jij een 5.3 staat kan je dit goed
ophalen met je centraal examen.
Ook denk ik dat sommige mensen balen
omdat ze nu niet de ervaring van in de
zaal zitten en examens maken of de
afsluiting hebben. Vanaf de eerste klas
wordt al gezegd van ‘dit is belangrijk voor
je examen’. Je hele schoolcarrière leef je
eigenlijk naar je examens toe.”

Danique: “Ik vind het wel jammer, je hebt
niet dezelfde ervaring als al die andere
leerlingen die in de jaren daarvoor
slaagden. Dus, het voelt een beetje
oneerlijk. Alsof wij er zo makkelijk vanaf
komen. Aan de andere kant heb ik
afgelopen jaren ook hard geleerd voor
mijn schoolexamens en ben ik wel blij dat
niet alles afhangt van de eindexamens.”

4. Denk je dat je geslaagd bent?

Yke van Dam
Leeftijd: 17 jaar

Danique van Leeuwen
Leeftijd: 18 jaar

Yke: “In eerste instantie was ik heel blij
met het nieuws omdat ik wist dat ik dan
eigenlijk gewoon geslaagd ben, maar
ergens vind ik het nog wel jammer dat
we geen centraal examen maken.
Voor mijn gevoel is het CE toch wel echt
de afsluiting van de middelbare, en die
hebben we dus niet meer.”
Kiki: “Ik schrok wel een beetje, omdat ik
nu helemaal niet meer wist wat ik kon
verwachten en hoe ik mij het beste kon
voorbereiden op alles. Het was best
vervelend dat alles heel onduidelijk was
en het allemaal veranderde steeds.”

2. In hoeverre was je al lekker
bezig met leren? En is dit dus
balen?

Danique: “Ik moest nog beginnen aan
mijn laatste SE week, daar was ik wel al
druk mee bezig wat grotendeels ook
eindexamenstof is. Heel erg balen is het
dus niet, alleen dat de SE week nu wel
uitgesteld is.”
Yke: “Ik was nog niet echt begonnen
met het leren voor de SE’s, omdat de
SE week al een week was uitgesteld.”
Kiki: “Voor mijn schoolexamens was ik al
best wel ver, omdat die op dat moment al
over een week zouden zijn. Voor mijn
centraal examens had ik al wel veel
geoefend voor Engels en Nederlands met
de examenbundels tijdens de lessen.
Ook had ik al een examen voor wiskunde
gedaan, verder was ik vooral bezig met
de SE’s die eraan kwamen.”

Danique: “Ik sta er op dit moment erg
goed voor. Dus, daar heb ik wel geluk
mee. Slagen doe ik dus wel. Nu alleen
nog voor de laatste toetsweek goede
cijfers halen om mijn gemiddeldes hoog
te houden, dat staat toch wat leuker op
je diploma.”
Yke: “Ik kan volgens mij niet meer
zakken, maar ik moet nog wel een aantal
schoolexamens maken.”
Kiki: “Ik denk dat ik wel geslaagd ben,
want ik sta er namelijk prima voor.”

3. Denk je dat er ook scholieren
zijn die balen, omdat zij juist op
het laatste moment zouden gaan
presteren?

Danique: “Ik denk dat er aardig wat
mensen zijn die op het laatste moment
hun cijfers wilden ophalen. Ook een paar
van mijn vrienden, maar die proberen nu
alles op alles te zetten om hun cijfers op
te halen met hun laatste
schoolexamens.”
Yke: “Ik denk dat er best wel veel

5. Wat ga je doen als je geslaagd
bent? Feestplannen, als corona
maatregelen zijn opgeheven?
Danique: “Het is natuurlijk afwachten
hoelang de maatregelen nog gaan duren.
Feest vieren gelijk kan dus nog niet,
maar als de maatregelen opgeheven zijn,
gaan we zeker feest vieren.”
Yke: “Als ik geslaagd ben wil dat zeker
goed gaan vieren, maar het is natuurlijk
nog even afwachten wanneer dat kan.”
Kiki: “Als de corona maatregelen zijn
opgeheven, ga ik zeker feest vieren.
Ik hoop dat er ondanks corona toch nog
examenfeestjes kunnen komen en het
niet nog heel lang door gaat.”

6. Heb je stress gehad door alle
corona gedoe? Hoe is het om nu
duidelijkheid te hebben?

Danique: “Ik had wel stress, je weet niet
wat er gaat gebeuren en examentrainingen waren al afgelast, dus dan sta je
er wel een beetje alleen voor. Als je dan
iets niet begrijpt zit je wel met een
probleem. Het is daarom wel fijn om nu
te weten waar je aan toe bent, dat geeft
toch wat rust.”
Yke: “Ik vond vooral de onzekerheid of
de toetsen (Schoolexamens en centraal
examen) door zouden gaan best wel
vervelend, omdat ik geen idee had
waarvoor ik zou moeten leren. Ik vind
het heel fijn dat we nu in ieder geval die
duidelijkheid hebben, zodat ik nu voor die
laatste SE’s kan gaan leren.”
Kiki: “Ik was niet heel erg gestresst,
omdat ik er wel prima voor sta en ik
dacht dat ik het met zelfstudie ook wel
aan zou kunnen. Toch was ik ergens wel
bang om te zakken, maar dat had ik het
hele jaar al. Ik vond het wel erg vervelend
dat het allemaal zo onduidelijk was en dat
ik gewoon echt niet wist wat ik kon
verwachten en hoe en wat ik moest
voorbereiden. Ik was blij toen er eindelijk
duidelijkheid over was.”

7. Last but not least, Aan wie
willen jullie een opbeurende
boodschap meegeven?

Kiki van der Veen
Leeftijd: 17 jaar

Danique, Yke en Kiki: “Aan alle eindexamenleerlingen die nog even moeten
doorzetten om de beste cijfers te halen
voor hun schoolexamens om te slagen.
Het zit er bijna op en het zou toch wel
leuk zijn als je dan toch dat diploma nog
haalt!”

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode 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

Opschorting
festiviteiten in
Linschoten
Het Oranjecomité Linschoten heeft
besloten om de festiviteiten rondom
koningsdag op te schorten.
Dit in verband met de onzekere
situatie waarin we momenteel leven.
Ook het comité viering 75 jaar
vrijheid Linschoten schort de
festiviteiten op 5 en 6 mei op.
De ontwerpwedstrijd voor de
vuurschaal gaat wel door, zodat op
5 mei hierin wel een vuur ontstoken
kan worden.
Ook wordt er nog gekeken naar een
manier het bevrijdingsontbijt door te
laten gaan. Voor de obstacle run, het
promsconcert en de bevrijdingsloterij
wordt gekeken of er een nieuwe datum
gevonden kan worden.
Het Oranjecomité en de comité viering
75 jaar vrijheid Linschoten willen wel
iets voor Linschoten organiseren.
Zodra de situatie het toelaat zal comité
75 jaar vrijheid een dorpsfeest
organiseren. En omdat de
koffieochtend van 18 april komt te
vervallen zal het Oranje comité op de
dag van het dorpsfeest ook een
alternatief voor de ouderen verzorgen.
We wensen iedereen veel sterkte,
hoop, medeleven en vooral gezondheid
toe. Geduldig wachten wij met u op het
moment dat we in Linschoten weer
bijeen kunnen komen en alsnog met
elkaar iets kunnen gaan vieren.
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We willen graag iets doen voor iedereen

Zusjes van Vliet doen boodschappen
voor de ouderen van Montfoort

De zusjes Lopke en Bolijn van Vliet werden gespot door Rachel Sprenkels,
terwijl zij boodschappen deden voor ouderen van Montfoort. “Deze 2 zussen
doen boodschappen voor de oudere mensen in Montfoort....Wat een TOPPERS
zijn jullie”, aldus Rachel op Facebook. Waarom ze het doen, dat vertelt Lopke
van Vliet graag:

1. Hoe kom je erbij om dit te
doen? En waarom doe je het?
Toen bekend werd dat het corona virus
ook in Nederland aanwezig was, ben ik
erg geschrokken. Ik hoorde dat vooral
ouderen de dupe van het virus zouden
worden. Wij wonen tegenover twee
appartementencomplexen waar veel
oudere mensen wonen. Veel van deze
mensen zag ik niet meer over straat
lopen, omdat ze bang zijn om het virus te
krijgen. Ik voelde mij hulpeloos, omdat ik
dacht dat ik niks voor Nederland kon
doen. Maar door briefjes door de
brievenbussen van deze appartementen
te doen, was ik begonnen met hulp
aanbieden voor boodschappen of andere
zaken. Ik hoop zo de mensen een gevoel
te geven dat wij voor hen klaar staan.
Mijn zus is me gaan helpen, omdat zij net
als ik ook iets wil doen voor iedereen.
Dat is top!

2. Voor hoeveel mensen doen
jullie boodschappen?

Ik ben nu door ongeveer twaalf mensen
gebeld, die lieten weten hoe goed ze het
vonden van dit initiatief. Tot nu toe heb
ik voor drie mensen een aantal keer
boodschappen gedaan. Maar ook boeken
bestellen op bol.com of gewoon een
praatje maken vinden de mensen al fijn.

3. Wat vinden jullie persoonlijk
het moeilijkste aan deze crisis?

Het moeilijkste vind ik om te beseffen
hoe erg deze crisis is. Veel mensen deden
er vorige week nog nuchter over, want

door Sjoukje Dijkstra

het is maar een griepje. Maar dit is niet
zomaar een griepje. Mensen moeten dit
beseffen! Deze ‘griep’ gaat zoveel
mensen het leven kosten...

4. Waar word je blij van deze
dagen?

Ik zie dat er veel Montfoorters zijn die
elkaar door deze periode helpen. Dat
vind ik fijn om te zien. Nu het zonnetje
nog schijnt lopen er veel mensen (op
afstand!) buiten om een praatje met
elkaar te maken. Hier krijg ik een
glimlach van op mijn gezicht.

31 MAART 2020

“Dit is iets wat ik kan doen”

Bianca van Rooijen maakt
mondkapjes voor zorgmedewerkers

In deze tijd van crisis lijken veel mensen op zichzelf gericht (lees: hamsteren,
niet luisteren naar de richtlijnen), toch komen er ook mooie initiatieven tot
stand. Zo deed SWOM een oproep aan mensen om mondkapjes te maken voor
hun zorgmedewerkers. Bianca van Rooijen las die oproep en twijfelde geen
moment. Ze sloeg - tussen de bedrijven van thuisonderwijs en werken door vorige week gelijk aan het naaien.
We legden haar een paar vragen voor:

1. Hoe kom je erbij om dit te
doen? En waarom doe je het?

Er was een oproep vanuit de SWOM dat
de zorgmedewerkers van Montfoort
geen mondkapjes hebben, en of er
mensen met een naaimachine waren die
willen helpen. Dit is iets wat ik vanuit
huis kan doen naast mijn werk en de
thuisscholing van de kinderen.

2. Hoeveel heb je er al gemaakt?

Ik heb er dertig geknipt en er zitten er nu
zes helemaal in elkaar. De rest is half af.

door Sjoukje Dijkstra

3. Wat vind je persoonlijk het
moeilijkste aan deze crisis?
Dat je niet zomaar kan doen waar je zin
in hebt, je moet bij veel dingen
nadenken.

4. Waar word je blij van deze
dagen?

Dat mijn kinderen het toch het grootste
deel van de tijd het goed samen kunnen
vinden en elkaar ook willen helpen bij
het thuiswerk. Dat de kleine klusjes in
huis sneller opgepakt worden. Dat we
meer als gezin bij elkaar zijn.

Mondkapjes gemaakt door Bianca.

5. Doen jullie nog meer behalve
boodschappen?

5. Kan iedereen mondkapjes
maken? Gebruik je nog een kek
patroontje?

Telefonisch contact doet veel ouderen al
goed. Ik heb al mijn hulp aangeboden en
ik weet dat mensen die mij nodig hebben
meteen contact met me opnemen.

Iedereen met een naaimachine kan
helpen. Bepaald kek is het patroon niet.
Maar het patroon is goedgekeurd door
de FOD (Belgische gezondheidsdienst)
en op dit moment het meest
betrouwbaar.

6. Om wie maken jullie je het
meest bezorgd?

Natuurlijk ben ik het meeste bezorgd om
mijn eigen oma’s. Ik weet dat ze zich
goed aan de regels houden en ik hoop
dat iedereen dit doet.

6. Om wie maak jij je het meest
bezorgd?

7. Wat is jullie boodschap/ lichtje
van hoop voor de lezers van de
IJsselbode deze dagen?

Om mijn familie die in het buitenland
woont. Mocht daar iets gebeuren, dan
kunnen we daar niet naar toe.

Mijn lichtje van hoop voor de mensen die
dit lezen... Iedereen helpt elkaar! Dit is
zo mooi om te zien. Blijf dit zeker doen!
#hartonderderiem #samensterk

7. Wat is je boodschap / lichtje
van hoop voor de lezers vd
IJsselbode deze dagen?
Bianca van Rooijen heeft er een klein hulpje bij. Ook haar dochter kan goed met de
naaimachine overweg.

Het is mooi om te zien dat er zoveel
mooie initiatieven tot leven komen op
dit moment.
#hartonderderiem #samensterk

Hart onder de riem in krijttekening
Jop en zijn ouders besloten om
Montfoort een hart onder de riem te
steken en tegelijkertijd een boodschap
mee te geven. Op een muurtje aan de
wegkant van hun huis, maakten ze een
prachtige krijttekening. Stay home is in
grote letters te lezen. Een oproep, waar
de meeste Montfoortenaren gelukkig
goed gehoor aan geven. Tegelijkertijd
werd de buurt flink opgevrolijkt met de
vrolijke kleuren uit Jop’s
muurschildering.

De zusjes van Vliet doen boodschappen voor ouderen in Montfoort
(foto: Rachel Sprenkels).

Primeur: volledig online collecte
voor ZOA vanwege corona
ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in
de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus.
Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. De collecte zal volledig
online plaatsvinden. Zo willen we voorkomen dat het coronavirus indirect nog meer
slachtoffers maakt in fragiele landen als Zuid-Sudan en Jemen.

Hulp ter plekke

Hanneke van der Mel organiseert de collecteweek in Linschoten. Hanneke van
der Mel: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en
de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk
willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn
kwijtgeraakt!
Ik hoop daarom dat ook mensen in Linschoten online een donatie zullen doen.
Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan en er is
inmiddels ook een online collectebus speciaal voor Linschoten aangemaakt, maar
geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online

Vorig jaar haalden we in Linschoten bijna 1.700 euro op. De opbrengst van de
collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp
schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen.
Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333
(eenmalig 3 euro).

#hartonderderiem #samensterk #stayhome

Montfoortse basisschool Graaf-Jan
heeft boodschap voor de kinderen

door Sjoukje Dijkstra

“Lieve kinderen wij missen jullie. Blijf gezond.” Dat viel afgelopen weekend te lezen op de Montfoortse Graaf Jan van Montfoort
school… Leerkrachten op de school, die net als andere scholen momenteel werkt met thuisonderwijs, vinden het moeilijk om aan te
zien: de lege klassen. Dus, ontstond het idee om de kinderen op afstand toch nog een boodschap mee te geven om te laten weten dat
er aan ze gedacht wordt. Daarnaast deed de Graaf Jan ook mee met de berenjacht. In de lerarenkamer stond vanaf zondag, einde
middag ook een beer naar buiten te kijken. Of veel kinderen hem gespot hebben…?
#hartonderderiem #samensterk

Zumba Gold dansfitness op afstand!
“Neem thuiszitten niet te letterlijk” meldde neuropsycholoog Erik Schreuder bij ‘DWDD’ afgelopen week. Veel zitten en
weinig bewegen heeft een negatief effect op je afweersysteem. Promenade gaat helpen om Zumba dansfitness liefhebbers
op een leuke manier in beweging te krijgen.
Dansklub Promenade kan door de Corona-maatregelen geen danslessen meer geven in Woerden en Montfoort. De klub start
daarom met het aanbieden van Zumba Gold dansfitness voor beginners via het internet. Thuis dansles voor je eigen PC of TV.
“Bewegen is juist in deze tijd bittere noodzaak”, zegt Ronald Stodel, die de lessen gaat verzorgen. “Tijdens de beginnerscursus
Zumba Gold kun je thuis verschillende dansstijlen en dansjes leren. Een danspartner is niet nodig. De online lessen worden
aangeboden op zondag en donderdag. Twee keer per dag bestaat er de mogelijkheid een les te volgen. Om 11.15 uur of om
21.15 uur. Een les duurt 30 minuten.
De kosten voor twee weken meedoen bedragen 30 euro per persoon. Elke leerling krijgt twee keer per week de unieke inlogcode
voor die dag opgestuurd via mail. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. We krijgen hele leuke positieve reacties op dit initiatief.
We willen graag op deze manier ons steentje bijdragen aan het welzijn van Zumba dansfitness-liefhebbers”.
Voor meer informatie en het aanmelden voor de les: dansklubpromenade@live.nl
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

Buurtgenoten helpen ouderen
Mark Rutte: ‘Let een beetje op elkaar’. Deze oproep ondervindt Piet Vervoort
(74) uit Haastrecht zonder meer. Hij vindt het belangrijk om in deze moeilijke tijd
dit positief geluid te laten horen over hulp aan ouderen. Hij vertelt dat hij het
ontzettend leuk vindt dat buurtgenoten hem veel aandacht geven. Zij lopen de
deur bij hem plat met de vraag of zij boodschappen voor hem kunnen doen.
Of ze brengen hem lekkere dingen als macaroni, erwtensoep of gesneden fruit.
Enkele andere leeftijdsgenoten ervaren volgens Piet dit ook zo.
“Het is spijtig dat door het coronavirus
Ik ben alleen, de muren praten niet,
de goede contacten om je heen
maar door al deze belangstelling voel je
weggevallen zijn. Dit wordt weer
je niet alleen. Je voelt je goed omdat je
goedgemaakt door je buurtgenoten.
van alle kanten geholpen wordt”, zegt

31 MAART 2020

Dat kan al vanaf e
door Cees Reichard

Piet. Zelfs van onbekenden krijgt hij kaarten
met opbeurende teksten. “Dat is toch
bijzonder?”
Piet vertelt dat ook vanuit de kerken veel
aandacht aan de ouderen geschonken
wordt. Hij vindt dit een goede zaak.
Hij wil alle mensen die hulp bieden heel
hartelijk danken.

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

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
Piet Vervoort.

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

Kaartenactie
en hulp aan ouderen

Vanuit dit initiatief bieden inwoners uit Haastrecht en Vlist hun hulp aan. Dit kan o.a. zijn boodschappen
doen of bijvoorbeeld de hond uitlaten. Er worden belteams ingezet die de ouderen met regelmaat bellen
voor een praatje en een beetje aandacht. Ook kunnen de inwoners de ouderen die alleen zijn aandacht
geven door hen een kaartje of tekening te sturen. Ingrid Aerts maakte een brievenbus, waarin dit allemaal
verzameld kan worden en die bij de ouderen in Haastrecht en Vlist bezorgd worden.
Deze box staat in de Coop in Haastrecht.
Mensen die willen helpen kunnen zich aanmelden bij Simone Abel via info@abeloffice.nl
Voor hulp kan men zich telefonisch melden bij SWOK-M via 0182-350012.

O
T
E
M
O
C
L
WE
B
U
H
THE
voor
n
e
g
n
i
d
i
sche ople
i
n
komst
h
e
c
o
t
e
T
e
d
→
n
an nu e
v
n
e
p
e
o
r
be

Ben je geïnteresseerd in techniek, kies dan voor het
Kalsbeek College. In de gloednieuwe TechnoHUB
kun je kiezen uit maar liefst 3 vmbo-profielen:
Mobiliteit & Transport (alles met auto’s)
Bouwen, Wonen & Interieur
Produceren Installeren Energie (keuzevakken)

Kijk voor meer info op
kalsbeek.nl en technohub.nl

0182-342050

door Cees Reichard

Veel ouderen in Haastrecht en Vlist krijgen door het coronavirus niet of nauwelijks nog bezoek.
Via Faceboek is op initiatief van Ilonka Neuteboom in samenwerking met welzijnsstichting
SWOK-Midden voor deze groep een hulpactie opgezet.

→
→
→

www.bertus-service.nl

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl
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Wereldwinkel
40 jaar in Haastrecht

door Cees Reichard

Coen Pinkse vanaf het begin betrokken bij ‘Levenskans voor Allen’
Eind jaren zeventig wilde pater Pascalis Bakker
van het Passionistenklooster, met een groepje
vrijwilligers iets voor de derde wereld doen.
Men overwoog een kind te adopteren.
Maar voor sommigen was dit niet voldoende.
Coen Pinkse had in Gouda een soort voorloper
van een wereldwinkel gezien en dit sprak hem
wel aan. Al pratende vond men dat dit wellicht
iets voor Haastrecht kon betekenen.
Op 19 maart 1980 werd ‘Levenskans voor
Allen’ opgericht. Zij stelde als doel kennis over
de ontwikkelingslanden te verspreiden en
tevens producten uit die zelfde landen te koop
aan te bieden. Dit was tevens de start van de
Wereldwinkel.
De Wereldwinkel kwam in de oude schuur van
Coen Pinkse op de hoek Hoogstraat - Veerstraat.
Op 16 mei 1980 was het dan zover. De toenmalige
huisarts Jaap Barendrecht verrichtte de opening
onder grote belangstelling. Hij meende dat de
Wereldwinkel geheel past in de nieuwe vormen van
hulp aan de derde wereld. Vervolgens trok hij een
scherm weg als symbool van de verbondenheid van
Haastrecht met de derde wereld.
De ledenwerving liep voorspoedig, hieraan werd
ontleend dat de Wereldwinkel in Haastrecht breed
werd gedragen.

Verkoop en cursussen

Producten werden ingekocht bij S.O.S.
Wereldhandel in Oosterhout. Tegenwoordig zijn de
importeurs voornamelijk geconcentreerd in
Culemborg en worden er ook online inkopen
gedaan. Voorwaarde is dat de producten afkomstig
zijn uit de derde wereld. In de beginjaren lag het
accent voornamelijk bij de verkoop van levensmiddelen, maar toen werden er ook al kunstnijverheid
verkocht. De supermarkten bieden tegenwoordig
steeds meer fair trade producten aan.
De Wereldwinkel ging veel aan scholing doen en
veel vrijwilligers volgden cursussen zoals
‘ontwikkelingssamenwerking’. De scholen werden
bezocht en er werd een kwartaalblad uitgegeven.
Ook nu verschijnt er nog ongeveer zesmaal per jaar
een nieuwsbrief. Mede dankzij de grote inzet van
zeer trouwe vrijwilligers is de wereldwinkel een
groot succes geworden.

Nieuwe behuizing

Na lang zoeken naar een geschikte locatie verruilde
na ruim twintig jaar de Wereldwinkel van de ruimte
bij de familie Pinkse naar een wat ruimere winkel
op de Hoogstraat. De eerste vijf jaar is het pand
gehuurd. Maar toen de huur werd opgezegd is het
dankzij de sponsoren en donaties mogelijk
geworden het pand te kopen. Opnieuw werd
duidelijk dat de Wereldwinkel nog steeds breed door
de bevolking van Haastrecht wordt gedragen.

Het assortiment van producten werd uitgebreid en
de openingstijden werden verruimd.
In maart 2019 werd de winkel vernieuwd en
aangepast aan de moderne tijd en door wethouder
Jan Vente heropend.

Ondersteuning projecten

Coen vertelt dat door de acties ‘Fietsen en
wandelen over grenzen’ veel geld ingezameld werd.
In de beginjaren werden grote bedragen
overgemaakt naar het Weeshuis en de school voor
dove kinderen en blinden in het Thaise Pattaya.
“Er waren jaren bij dat we tot 4.000 gulden voor
dit goede doel mochten overmaken.” Tot op de dag
van vandaag worden nog steeds diverse projecten
gesteund.
Succesvolle projecten waren bijvoorbeeld die
van World Servants. Maar ook de stichting
‘Help mij leven’, het waterfilter project op Bali en
Juf Lieke naar Malawi heeft de vereniging kunnen
ondersteunen.
In dit jubileumjaar wil de Wereldwinkel een nieuw
project van World Servants steunen.

Vrijwilligers

De wereldwinkel wordt helemaal gerund door
vrijwilligers. Al de vrijwilligers, van toen en nu, zijn
er waren heel trouw. Het is niet bijgehouden maar
velen waren of zijn al jaren actief. Maar één daar
van spant de kroon, Coen Pinkse.
Coen is vanaf het begin betrokken bij ‘Levenskans
voor Allen’ Vele jaren was hij bestuurlijk actief.
Nu is hij nog vaak in de winkel. Sinds 2015 is
Coen erelid van ‘Levenskans voor Allen’.
Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan in mei
2005, kreeg Coen voor zijn jarenlange inzet een
Koninklijke Onderscheiding. Hij werd benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Coen wil opmerken dat naar zijn mening de
economische volksverhuizing minder groot zou zijn
geweest als de wereldwinkelbeweging vele malen
sterker was aangeslagen. Hij meent dat men dit
toen nog niet had zien aankomen.

Jubileumjaar

Vol vertrouwen ziet het bestuur het jubileumjaar
tegemoet. Men is er best een beetje trots op dat in
een klein dorp dit 40-jarig jubileum gevierd mag
worden. Dit zal niet ongemerkt voorbij gaan, maar
door de coronacrisis is alles op dit moment op een
laag pitje gezet. De jaarvergadering wat de aftrap
van het jubileumjaar had moeten worden en de
kinderspeurtocht van 18 april zal ook worden
verplaatst. De Wereldwinkel is in ieder geval tot
6 april dicht.
Op afspraak kan de winkel worden bezocht
(zie raambiljet bij de winkel). Er komen beslist
betere tijden om dit jubileum uitgebreid te gaan
vieren.

VACATURE

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER PERSONEEL
& ORGANISATIE (32-40 UUR)
Als administratief medewerker P&O draag je primair zorg voor de salaris
administratie. Samen met je directe collega pak je ook taken op het
gebied van Personeelszaken op. Je bent een administratieve held en
verwerkt moeiteloos de handelingen omtrent in, door en uitstroom van
personeel in de salarisadministratie.

JOUW KENMERKEN
 Goede communicatieve vaardigheden
 Snel kunnen schakelen
 Accuraat
 Vriendelijk en behulpzaam
 Flexibel
 Teamspeler

JOUW WERKZAAMHEDEN ZIJN O.A.
 Administratie van de in, door en uitstroom van personeel
in de salarisadministratie
 Opmaken proforma berekeningen bij sollicitaties
 Invoeren personeelsmutaties
 Urenregistratie, verlof en roosters
 Bewaken personeelsdossiers
 Registratie en administratie van de bedrijfsauto’s
 Overige administratieve zaken

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Coen Pinkse in de winkel.

 MBO+ werk denkniveau op administratief gebied
 Opleiding in salarisadministratie
 Bij voorkeur opleiding P&O

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Maaltijdservice Groene Hart

Maaltijdservice Groene Hart in Stolwijk bezorgt al 25 jaar verse warme maaltijden dagelijks aan
huis (Tafeltje dekje) in onder andere de gemeente Krimpenerwaard.
Zij laten weten nog capaciteit te hebben om mensen te bedienen in risicogroepen en/of mensen
die tijdelijk geen mantelzorger hebben.
Maaltijdservice Groene Hart is te vinden op www.maaltijdservicegroenehart.nl, waar u onder meer het
weekmenu kunt vinden. ‘Instappen’ kan per direct, telefonisch 0182-342453 (bereikbaar in de
ochtenduren tussen 08.30 tot 12.00 uur) of (spoed) 06-11879467 (mevrouw Riebeek).
In overleg met de gemeentelijke stichtingen voor WMO gaat Groene Hart maaltijdservice zolang de
coronacrisis duurt gratis maaltijden beschikbaar stellen op donderdag en zaterdag voor cliënten van die
gemeentelijke teams.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

SOLLICITEREN?
Stuur je cv en motivatie naar personeel@deheerlandenwater.nl.
Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Peter Kamsteeg,
op 06  10 52 88 64 of Ad de Heer 06  22 44 47 20. In verband met het
coronavirus zullen de sollicitatiegesprekken op gepaste afstand worden
gevoerd of via een video call.

MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF OP:
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL
Noordzijdseweg 145a  Polsbroek

SAMENSTERKTEGENCORONA

#samensterktegencorona is een initiatief van

SAMENSTERKTEGENCORONA

#samensterktegencorona is een initiatief van

BESTEL EEN GRATIS POSTER OP SAMENSTERKTEGENCORONA.NL

BEL ME OP DIT NUMMER

IK KAN WEL
WAT HULP
GEBRUIKEN

#SAMENSTERKTEGENCORONA
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BESTEL EEN GRATIS POSTER OP SAMENSTERKTEGENCORONA.NL

BEL ME OP DIT NUMMER

IK KAN JE
HELPEN

#SAMENSTERKTEGENCORONA
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Vouw deze pagina dubbel en plaats de juiste zijde voor uw raam!

