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Eindelijk iets dat wel doorgaat:

Groot Oudewaters Dictee 
op Midland FM
Het Groot Oudewaters Dictee gaat gewoon door! U kunt meedoen vanuit 
uw eigen huis. Het dictee wordt voorgelezen op woensdag 22 april op 
Midland FM. Het zesde Groot Oudewaters Dictee is geschreven door oud 
winnaars Franka Melis en Aad Kuiper. Het onderwerp: 75 jaar Vrijheid.
Sigrid Hooftman: “Een heel specifi ek 
onderwerp. We dachten: we moeten er 
nu wat mee doen, of het gaat de 
prullenbak in.” Sigrid is voorzitter van 
Rotarylub Oudewater, die ieder jaar het 
dictee organiseert. “We wilden het 
graag door laten gaan, maar wisten niet 
goed hoe.” Tijdens de eerste corona-
maatregelen die tot 6 april golden, 
besloot het projectteam zich nog even 
op de vlakte te houden. “Toen we 
hoorden dat de maatregelen tot 28 april 
duren, zeiden we: dan kunnen wij niet 
met vijftig man in een zaal gaan zitten.”

Aanpassen
Aad Kuiper stelde voor het dictee op de 
radio uit te zenden. “Die vond het ook 
doodzonde om het meteen af te blazen.” 
De stap naar Midland FM was 
gemakkelijk gemaakt, toch hebben ze 
eerst een balletje opgegooid bij RTV 
Utrecht. Daar werd het idee enthousiast 
ontvangen, vertelt Sigrid, maar het was 
te kort dag. Midland FM maakte op 
korte termijn wel ruimte voor het dictee. 
“We hebben direct de posters aangepast 
en iedereen weer aangeschreven”, 
aldus Sigrid.
Het dictee wordt voorgelezen - door 
vaste voorlezer Marga Smits - op dezelfde 
datum en dezelfde tijd als gepland: 
woensdag 22 april om 20.00 uur op 
Radio Midland FM op107.5 FM 
of de website www.radiomidlandfm.net. 
Een half uur voorafgaand aan het dictee 
worden de spel- en spellingregels 

uitgelegd. U kunt vanuit uw eigen huis 
meeschrijven. Na het dictee verschijnt 
de tekst op www.oudewater.net/nieuws 
en kunt u uw eigen dictee nakijken.
“Dit jaar dus geen winnaar, het is ieder 
voor zich.”
Wel, benadrukt Sigrid, mag er over de 
uitslag gecorrespondeerd worden. 
“Heb je het goed of slecht gemaakt? 
Vond je het leuk of juist geen klap aan? 
We horen het graag!”
Inschrijven is niet nodig en deelname is 
dit keer gratis. De organisatie vindt het 
wel leuk te weten wie er meedoen,
u mag het laten weten op 
grootoudewatersdictee@gmail.com.

Het fi etspad vanaf Blokland richting IJsselstein is vanaf afgelopen weekend voor 
onbepaalde tijd gesloten als corona maatregel door de gemeente Montfoort.

Smal � etspad Blokland gesloten
En nog tillen de mensen hun � etsen over het hek
“Helaas met Pasen geen fi ets of wandeling over Blokland richting 
Molenvliet of Stuyvenbergweg. Het fi etspad langs het Molenvliet, tussen de 
Knollemanshoek/Achtersloot en Stuyvenbergwerg/Blokland is afgesloten 
voor onbepaalde tijd (in elk geval tot 28 april)”, zo werd afgelopen weekend 
medegedeeld op de facebookpagina ‘Je bent een Montfoortenaar als…’

Hoewel er door de meeste 
Montfoortenaren begripvol op wordt 
gereageerd, zijn er ook teleurgestelde 
reacties, vooral van mensen die het 
fi etspad gebruiken om zo naar hun werk 
te gaan. “Dat wordt lekker omrijden”, 
verzucht de een. “We leven in de wereld 
van 1,5 meter en dit pad is nog geen 
meter breed; niet gek dat het is 
afgesloten”, reageert een ander. 
Mensen beklagen zich ondertussen ook 
dat het niet goed staat aangegeven. 
Fietsers en wandelaars die vanuit 
IJsselstein komen, worden dan 
ineens geconfronteerd met een hek, 

waar ze niet doorheen kunnen. 
Hoewel; blijkbaar houdt het hek niet 
iedereen tegen, want een nabijgelegen 
buurtbewoner zegt: 
“En nog tillen mensen gewoon hun 
fi etsen over het hek! Niet te geloven!! 
Prikkeldraad moet erover!” 
Het zijn niet de enige maatregelen die 
gemeente Montfoort afgelopen weekend 
nam, om de mensen te ondersteunen bij 
de 1,5 meter-afstandregel.
Zo kondigde de gemeente al voor het 
Paasweekend aan dat de Noord- en 
Zuid-Linschoterzandweg tussen 
Linschoten en Oudewater richting 

Draaiorgel brengt blijdschap 
bij de Liezeborgh

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Oudewater afgesloten zou zijn voor 
gemotoriseerd verkeer. Voor fi etsers 
werd daarbij een nadrukkelijk appèl 
gedaan deze weg met niet meer dan 
twee tegelijk te gebruiken.
De maatregelen zouden vooralsnog alleen 
voor het lange paasweekend gelden.
“Mocht dat nodig zijn, dan verlengen we 
de maatregelen ook na het weekend”, 
aldus een woordvoerder van gemeente 
Montfoort.
Net als het voorgaande weekend was 
ook met Pasen het parkeerterrein bij het 
Linschoterbos afgesloten.
In het Linschoterbos gold bovendien 
tijdens het Paasweekend een 
éénrichtingswandelroute.

Op zaterdagmorgen bracht het draaiorgel ‘Het Zonnetje’ van Adrie Vergeer 
uit Gouda veel blijdschap en gezelligheid bij WelThuis De Liezeborgh in 
Haastrecht. Staand en zittend voor de ramen genoten de bewoners en het 
zorgpersoneel zichtbaar van de muziek. Sommigen waagden zich zelfs aan 
een dansje. Een leuk verzetje in deze tijd dat de bewoners geen bezoek 
mogen ontvangen.

Dit initiatief kwam van Theo en Els Frenk 
uit Zeeland. Zij hadden het draaiorgel 
van Adrie Vergeer uitgenodigd om voor 
hun 90-jarige moeder, mevrouw Frenk 
die in De Liezeborgh woont, te komen 
spelen. Uiteraard niet voor haar alleen. 
Velen beleefden veel plezier aan de draai-
orgelmuziek. Ook de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen van mevrouw Frenk 
waren hierbij aanwezig.

Muziek uit vroegere tijden
Het orgel heeft ruim een half uur 
gespeeld. Muziek van André Rieu en 
Toon Hermans vielen goed in de smaak, 
want daar zijn de meeste bewoners toch 
wel een fan van. Verder werd er veel 
muziek uit vroegere tijden gebracht. 
Allemaal herkenbaar voor de ouderen. 
Toen mevrouw Frenk 50 jaar werd, 
merkte één van de kinderen op, 

speelde het draaiorgel ook al. 
Maar dan op straat voor haar deur. 
Dit had haar man toen geregeld 
en dat is al weer 40 jaar geleden.
Adrie Vergeer vindt het leuk om dit te 
doen. Vooral nu. Er wordt in deze dagen 
niet in de stad gespeeld, dus er zijn 
weinig inkomsten. De Liezeborgh is bij 
Adrie en zijn vrouw niet onbekend. 
Bij diverse gelegenheden zijn ze hier 
vaak. Meestal met een klein draaiorgeltje 
en dan binnen. Maar dat gaat helaas nu 
niet, dus daarom met het grote 
draaiorgel naar Haastrecht gekomen.

Radiobingoavond bij 
Radio Stad Montfoort
In deze bijzondere tijden gaan ze er op zaterdag 18 april een gezellige 
avond van maken… gewoon een avond bingo, thuis vanuit uw luie stoel. 
Het RSM-bingoteam Edwin Tollenaar, Cock en Carla van Zuylen, maken 
zich op voor een vijf uur durende RSM-bingoavond.
De RSM-bingo wordt uitgezonden van 19.00 tot 24.00 uur en zal bestaan uit 
vijf rondes. Per uur (ronde) wordt er vier keer een prijs weggegeven; voor één 
horizontale rij, twee horizontale rijen, drie horizontale rijen en voor een volle kaart. 
En voor ieder uur is er een nieuwe bingokaart te koop. 
Zo kunt u dus zelf bepalen aan welk uur en hoeveel uren u wilt meedoen.
De bingokaarten kosten 1 euro en zijn verkrijgbaar bij: 
Jumbo Aarnoudse Montfoort, Pompstation Herman Tuls, Café ‘t Hemeltje, 
Woon-zorgcentrum Antoniushof, Ambachtelijke slager Ferry Lempers in 
Linschoten, Coop Heijmans Oudewater, Bloembinderij De Hooibergh in 
Benschop en online op www.radiostadmontfoort.nl
Let op: de bingokaarten voor deze radiobingoavond zijn te verkrijgen tot 
zaterdag 18 april 14.00 uur.

Deze keer 
doneren in plaats 
van collecteren 
voor Hospice 
Oudewater
Eigenlijk zou in de week van 13 tot en 
met 19 april de jaarlijkse collecte voor 
het Hospice Oudewater plaatsvinden, 
maar iedereen begrijpt dat dat nu niet 
kan. Vandaar deze keer de dringende 
oproep om te doneren.

Gelukkig geeft bijna iedereen óm het 
hospice en bijna iedereen geeft bij een 
collecte dan ook wel vóór het hospice. 
Want dat de giften hard nodig zijn, weet 
iedereen wel, en gelukkig zijn de giften 
dan ook altijd behoorlijk ruim. Daarom 
zien de Vrienden van het Hospice de 
oproep tot doneren met veel vertrouwen 
tegemoet en ze hopen dat u ze niet 
teleurstelt.

Het dictee wordt voorgelezen door 
vaste voorlezer Marga Smits.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 3 april 2020
ESMÉE Anniek Maria
dochter van 
Harry en Simone van Schaik
Dorpsstraat 7a
3481 EA Harmelen
Op zaterdag 4 april 2020
DEX
zoon van 
Arjan van Dijk en Evelien Verlaan
Dijkveld 9
3421 CE Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 19: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. M.J. Tekelenburg
’T KRUISPUNT
Geen diensten

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 19: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 19: 09.30 uur Ds. J.C. de Groot
 16.00 uur Ds. J. Lohuis
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 19: 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 19: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. T.L.J. Bos

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld 
is gesloten van maandag 20 t/m vrijdag 24 april.
WAARNEMERS, UITSLUITEND VOOR SPOEDGEVALLEN:

Voor de letters A t/m M:
Dokters Dubois / Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252

Voor de letters N t/m Z:
Dokters Brinkhuijsen / Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

Zou u hier rekening mee willen houden met het oog op de herhalingsrecepten?
U kunt dit ook nalezen op onze website:

www.huisartsen.dotsch.rietveld.praktijkinfo.nl

Nationale bijentelling
In het weekend van 18 en 19 april vindt de nationale bijentelling plaats. 
Het is een leuk werkje, ook als je weinig verstand van bijen hebt. 
Op de website www.nationalebijentelling.nl kun je een telformulier downloaden. 
Daarop staan tekeningetjes van negen verschillende soorten bijen die veel 
voorkomen, zeven hommels, zeven zweefvliegen en één wesp.

De wesp is de enige die geen donshaar 
heeft. Zijn strepen zijn hardgeel, hij glimt 
als een auto en het is niet waarschijnlijk 
dat je er op 18 of 19 april al eentje 
ontmoet, want wespen komen meestal 
pas als het fruit rijp is.
Het verschil tussen een bij en een 
hommel weet je vast wel: hommels zijn 
groter dan bijen, en dikker, ze brommen 
als ze vliegen en ze wonen onder de 
grond. Zweefvliegen zijn een geval apart: 
het zijn vliegen, die zich vermomd 
hebben als een bij of een wesp. Op die 
manier hopen ze insectenetende vogels 
te slim af te zijn. De meeste zweefvliegen 
hebben dan ook dezelfde geel-met-zwarte 

strepen als een bij of een wesp. Maar je 
kunt aan de manier van vliegen zien dat 
het geen bijen of wespen zijn: ze kunnen 
net als een vlieg stil hangen in de lucht, 
en ineens van richting veranderen. 
Zweefvliegen zijn meestal kleiner, slanker 
en driehoekiger dan bijen of hommels.
Om bijen te tellen moet het wel droog 
weer zijn, en het liefst zonnig: dan 
komen ze tevoorschijn. Ga tellen in je 
tuin, in een park, een boomgaard of 
langs een wandelpad.
Heb je de smaak te pakken en wil je 
bijen, hommels en zweefvliegen 
verzamelen, dan moet je waardplanten 
(waard betekent gastheer) en 
drachtplanten (dracht betekent: draagt 
nectar)in je tuin zetten. De plant Gulden 
Roede (plant kopen in het tuincentrum) 
is een super-waardplant voor bijen en 
zweefvliegen, en de Phacelia (zakje zaad 
kopen) is een geweldige drachtplant voor 
bijen en hommels. Beide soorten kun je 
dit jaar nog in bloei krijgen.
Je telresultaten kun je invullen op de 
website www.nationalebijentelling.nl.

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een 
project van Naturalis, Natuur&Milieu, 
LandschappenNL en 
IVN Natuureducatie.
Het doel is om zoveel mogelijk te weten 
te komen over de stand van de bijen in 
ons land. Zo kunnen we deze nuttige 
dieren helpen beschermen.
De Nationale Bijentelling wordt 
georganiseerd in samenwerking met 
EIS Kenniscentrum Insecten en 
Waarneming.nl.

Inventarisatie oevers en dijken langs de IJssel

Overlast buren
Kwadraad Maatschappelijk werk 
(werkzaam in de gemeentes in 
Utrecht-West en Zuid-Holland) heeft 
in verband met de corona-crisis een 
speciaal spreekuur buurtbemiddeling 
voor Oudewater geopend: 
elke werkdag van 11.00 tot 12.00 uur
via nummer 088 9004000.
Aan bemiddeling door Kwadraad zijn 
geen kosten verbonden.
Het nummer is bedoeld voor mensen die 
vanwege het thuis werken of afwachten 
met elkaar in confl ict komen. Omdat we 
veel thuis moeten blijven, hoor en zie je 
elkaar meer dan gebruikelijk en dan kun 
je misschien minder van elkaar 
verdragen. Buurtbemiddeling kan dan 
een oplossing zijn. Er zijn allerlei situaties 
de aanleiding kunnen geven tot irritatie, 
bijvoorbeeld geluidsoverlast.
Ga je klussen, laat het je buren even 
weten, en hoe lang het gaat duren. 
Zet je muziek of TV niet te hard.
Wacht tot je eerste boosheid over is 
voordat je je buren aanspreekt. 
Rustig vertellen wat je wilt werkt beter.
Neem gerust contact op met Kwadraad 
voor een adviesgesprek en om te over-
leggen wat je in jouw situatie kunt doen.

Werkgroep 
Behoud 
Lopikerwaard
In het zojuist verschenen nummer 
van het magazine van de 
Werkgroep Behoud Lopikerwaard 
staat een aantal zeer actuele en 
lezenswaardige artikelen.
De redactie haakt in op het voorstel 
van de provincie Utrecht voor de 
energietransitie, de desastreuze plannen 
om bijvoorbeeld een hele rij mega-
windmolens langs de Lekdijk tussen 
Wijk bij Duurstede en Schoonhoven te 
plaatsen, met zinnig commentaar.
Verder schreef oud-huisarts 
Wim van Putten een uitgebreid artikel 
over zoönosen; dat zijn ziektes die van 
dier op mens overdraagbaar zijn. 
het gaat niet alleen over het 
coronavirus maar ook over bacteriële 
ziektes, ziektes veroorzaakt door 
prionen (gekke-koeienziekte) en meer. 
In het kader van 75 jaar vrijheid 
schrijven Hans de Jong en 
Wout van Kouwen over het 
Oudewaterse klooster in oorlogstijd.
Verder vind je er praktische tips over 
zonnepanelen (op woning of bedrijf). 
En niet te vergeten: de prachtige natuur 
in de Lopikerwaard, vogels, een 
wandeling langs de IJssel, alles in een 
kleurig en verzorgd magazine.
Je kunt het online lezen op 
www.werkgroepbehoudlopikerwaard.nl, 
en daar vind je ook hoe je lid of 
donateur kunt worden.

Vanuit een bootje worden damwanden, 
beschoeiingen en objecten in of vlak bij 
de dijk bekeken, in kaart gebracht en 
geregistreerd. Dat betekent niet dat deze 
objecten niet goed zijn of weg moeten. 
Het gaat om objecten die invloed kunnen 
hebben op de veiligheid van de dijken, 
zoals grote bomen, bebouwing, inlaten 
en kabels en leidingen.
De dijken zelf wordt voornamelijk lopend 
vanaf de openbare weg uitgevoerd. 
Binnen een zone van circa 10 meter 
vanaf het midden van de dijk, worden 
alle objecten in kaart gebracht die van 
belang kunnen zijn voor de veiligheid 
van de dijk.

Het kan voorkomen dat daarbij de 
medewerker van Antea Group (die de 
inventarisatie uitvoert) een particulier 
perceel of erf moet betreden. In dat geval 
belt de medewerker (herkenbaar aan 
haar of zijn mondkapje) aan of wordt er 
telefonisch contact opgenomen. 
Meer informatie over de werkzaamheden 
vindt u op de website van het 
waterschap: www.destichtserijnlanden.nl/
ghijhttp://www.hdsr.nl/ghij.
Voor vragen over de controles kunt u 
contact opnemen met de 
omgevingsmanager van Antea Group 
Priscilla van der Haar, 06-21164685, 
priscilla.vanderhaar@anteagroup.com

Vanaf 8 april tot en met de hele maand juni 2020 inventariseert het hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden de oevers en de dijken van de Hollandse IJssel 
aan de noordzijde (dus Montfoort-over-de-brug, de stadskant van Oudewater en 
Hekendorp- dorpszijde. De inventarisatie vindt plaats in het dijkvak vanaf 
Achthoven-Oost tot aan de Enkele Wiericke bij Hekendorp.
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vervolg van de voorpagina  |  Deze keer doneren in plaats van collecteren voor Hospice Oudewater

door Ellen van Leeuwen

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd
in Mazda• Reparatie

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

Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Kia Niro 5-drs - airco - automaat/hybride  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 € 16.990,-
Kia Picanto 5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition  . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 € 6.990,-
Kia Sportage 5-drs - airco - 1.6 GDI daynamic line  . . . . . . . . . . . . . . . . 2016 € 17.950,-
Seat Leon 5-drs - airco- stationwagen ST 1.6 d  . . . . . . . . . . . . . . . . 2014 € 10.750,-
Toyota RAV4 5-drs - airco - automaat executive   . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 € 25.950,-
Toyota Avensis 5-drs - airco - Stationwagen TS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 € 22.990,-

Wij doen alles voor uw auto
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GEZOCHT:MONTEUR!
m/v

De bloemen bloeien
De vogels fluiten
en opeens is het stil

In alle rust is overleden mijn lieve vrouw

Cornelia van Lunteren - Speelman
- Corrie -

* Zierikzee, † Oudewater, 
 12 april 1926 6 april 2020

Janus van Lunteren

De crematie heeft vrijdag 10 april 
in besloten kring plaatsgevonden.

Veel dank gaat uit naar de medewerkers 
van De Wulverhorst voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres: 
Oude Singel 7, 3421 ED Oudewater.

Juist op die momenten,
als het echt niet meer gaat,

laat me merken, laat me voelen,
dat U werkelijk bestaat.

Dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft,

dat ik zal zien als ik terugkijk
dat U mij gedragen heeft.

Verdrietig zijn we met Leontiene de Wit omdat 
haar partner

Fouad Yamini
zondag 12 april is overleden.  

Leontiene is de moeder van Rozemarijn (groep 8) 
en Annabel (groep 5/6) en Lotus (oud-leerling).

Wij wensen Leontiene, Lotus, Rozemarijn,  
Annabel en Fouads kinderen Demy en Darryl  

veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

Het team van de Immanuelschool

Dankzij een aantal ondernemers, die zich 
er over hebben ontfermd, dankzij het 
bestuur dat een en ander moest regelen, 
dankzij de Vrienden van het Hospice, 
dankzij de gemeente en zeker ook 
dankzij de vele vrijwilligers die zich ook in 
deze periode niet onbetuigd lieten, stond 
er in een paar maanden tijd een 
bijzonder mooi, maar tegelijkertijd ook 
een warm huiselijk onderkomen voor 
mensen die in hun laatste levensfase niet 
thuis kunnen of willen doorbrengen. 
Het doel van het Hospice Oudewater is 

Feest op de stoep van het Oranjepark

Het was niet de eerste keer dat Robin 
een show weggaf in Oudewater.  
Twee weken geleden trad hij ook al op in 
de tuin van De Wulverhorst.
Robin is een initiatief gestart om 
bewoners van zorgcentra een fijn 
optreden - op de stoep - te bezorgen. 
Het begon met een spontaan optreden 
bij woonzorgcentrum De Schutse in 
Lopik. Robin: “De ouderen waren 
dolgelukkig en stonden dansend bij de 
ramen en op de balkons.” Alles uiteraard 
op gepaste afstand, benadrukt Robin. 
Ook tijdens het optreden in het 
Oranjepark vraagt hij toeschouwers een 
aantal keer om de anderhalve meter 
afstand tot elkaar te bewaren.

Crowdfunding
Met zijn bedrijf Vocal Centre Nederland 
en collega-zangers wil Robin door heel 
Nederland optredens op de stoep bij 
verpleeg- en zorghuizen verzorgen. 
Afgelopen paasweekend verzorgden ze 
samen 120 optredens.
Om nog meer optredens te organiseren 

voor bewoners van zorginstellingen is 
Robin een crowdfunding gestart: 
‘Geen-Eenzaamheid’.
“Op dit moment zitten we op ongeveer 
dertig procent van de benodigde 
financiën om dit te kunnen betalen.” 
Robin betaalt ook de optredende 
artiesten een bescheiden vergoeding. 
“Voor veel artiesten is er op de moment 
geen enkele mogelijkheid tot het maken 

We missen jullie

Beste inwoners van
Woerden, Harmelen, Zegveld, Kamerik, 

Oudewater,Montfoort, Linschoten,

Heb je vragen: bel ons

Telefoon: 0348 – 418 354
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Tijd: 12.00 uur tot 16.00 uur

e-mailen kan ook: 
klantenservice@bibliotheekhgh.nl

Namens alle medewerkers van 
Bibliotheek Het Groene Hart

Mensen kwamen uit hun huizen en dansten en zongen op de stoep of hun 
balkon. Het was maandagmiddag feest voor de bewoners van het Oranjepark 
bij De Wulverhorst. Zanger Robin van Beek uit Lopik trad op, samen met 
‘onze’ Dennis de Groot. Ze zongen van het gevoelige ‘Halleluja’ tot de 
feestnummers ‘Als de zon schijnt’ en ‘Het kleine café aan de haven’: liedjes  
die herinneren aan een goede tijd. Als er een dak was, dan ging het eraf!

Tweede paasdag maakte ik een wandeling rond Oudewater. Het was 
misschien wel een van de mooiste wandelingen die ik ooit heb 
gemaakt. Andere mensen kwam ik nauwelijks tegen en op sommige 
momenten was het echt stil. Ik hoorde enkel het ritselen van de 
bomen in de wind, veel fluitende vogels en zelfs het stromen van 
water. Het rondje dat ik liep was niet nieuw voor me, toch ervaarde ik 
het nooit eerder als nu. Ik zag bomen die ik nog niet eerder zag, 
ontdekte beekjes en zag eenden rustig zonnebaden.
Tijdens m’n wandeling dacht ik ook na over deze column. Misschien 
wordt het toch tijd om iets negatiefs te schrijven, dacht ik, even 
ouderwets klagen. Maar waarover? In het normale leven ben ik al niet 
zo’n zeurkous en nu is er ook niets waar ik negatief over kan zijn. 
Drie weken geleden lapten nog veel mensen de coronamaatregelen 
aan hun laars, daar kon je dan lekker verongelijkt over zijn. Nu ook 
dat - op een enkele uitzondering na - tot het verleden behoort, blijft er 
weinig te klagen over.
Het schijnt dat we tegenwoordig 100 km p/uur mogen op de snelweg. 
Ik ben er al een tijdje niet geweest en ik hoor er ook niemand over. 
De politiek? Natuurlijk valt er altijd wat op te merken, maar nu er nog 
maar één focus is, lijken onze neuzen veel gemakkelijker dezelfde 
kant op te wijzen. Wachten in de rij - met 1,5 meter afstand - hoort er 
gewoon bij. Producten die zijn uitverkocht? Ik verwonder me wel over 
het hamsteren, maar de supermarktmedewerkers kan ik er niet op 
aankijken.
Files, benzineprijzen, vertraagde treinen, volle restaurants, te drukke 
festivals of stranden? Het is er allemaal niet of het is nu niet 
belangrijk. Zelfs het weer is mooi! Natuurlijk maak ik me zorgen over 
de toekomst. De toekomst van eigenlijk alles: hoe ziet ons leven eruit 
als we deze crisis ooit achter ons kunnen laten? Maar we zitten 
allemaal in dat schuitje, dus ook daar geen tijd voor een slachtofferrol. 
Het enige dat voor mij echt telt is onze gezondheid. Zolang we gezond 
zijn, heb ik niets te klagen.
Ellen van Leeuwen

ColumnKlagen ...

de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te 
houden of te krijgen in de laatste periode 
van het leven. Op die open dag kwamen 
maar liefst 600 mensen af. Allemaal met 
een warm plekje voor het hospice.
En nu noch de open dagen, noch de 
collecte door kunnen gaan, hopen de 
Vrienden van het Hospice Oudewater, 
voor iedereen die op de een of andere 
manier betrokken is bij het hospice, dat 
gulle gevers de donatie deze keer zelf 
overmaken op bankrekeningnummer 
NL71 RABO 0304 0418 82 t.n.v. 

Vrienden van het Hospice Oudewater.
Dat zou het hospice niet alleen financieel 
helpen, maar de vrijwilligers ook goed 
doen. Want het werk in het hospice gaat 
onverminderd door. En is onverminderd 
nodig. Wellicht is het juist nu tijd om 
‘online vriend’ te worden, want in deze 
tijd zijn onlinevrienden belangrijker dan 
ooit. Dat kan door te mailen naar 
vrienden@hospiceoudewater.nl of te 
bellen met Hein Dionisius, 
06-46250712.

van omzet.” Zelf verdient Robin er  
niets mee. “Ik doe dit omdat ik zie  
dat we mensen plezier brengen in  
deze bizar donkere tijden.”
U kunt het initiatief van Robin steunen 
door een donatie te doen op  
NL88 RABO 0132 2698 05  
t.n.v. stichting Vocal Center  
o.v.v. Donatie Geen-Eenzaamheid.
Kijkt u voor meer informatie op  
www.doneeractie.nl en zoek de actie:  
we zingen tegen eenzaamheid.
(Voor rechtstreekse stortingen geldt  
geen afdracht aan doneeractie.nl)

Dat zoveel mensen het hospice een 
warm hart toedragen bleek trouwens uit 
de belangstelling na de tijdelijke sluiting 
en de daaropvolgende opening in de 
geheel nieuwe locatie in januari. 
Zoveel mensen wilden even binnen 
kijken; de toestroom was werkelijk 
overweldigend.
Op zaterdag 11 januari 2020 was daar, 
op het nieuwe adres, Kerkwetering 11, 
een open dag. Het hospice dat 
‘inwoonde’ in de Schuylenburcht was al 
mooi, maar dit nieuwe bleek nog mooier. 
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Rotaryclub 
Oudewater
organiseert het

De tekst staat
in het teken van
 75 jaar vrijheid.
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Droom
Als alles krakend tot stilstand komt is er ruimte om te dromen. 
Van een betere wereld. Niet zo zeer van die anderhalve meter 
samenleving, want die is nogal kil en koud. Noodzakelijk voor het 
moment, maar je mag toch hopen dat we elkaar op termijn weer 
mogen aanraken.
Met verwondering heb ik mij wat meer in toerisme verdiept. Alleen al 
in Nederland was toerisme in 2018 goed voor 800.000 banen en 90 
miljard aan omzet. Bijna 50 miljard daarvan was binnenlands 
toerisme (cijfers CBS). Vertaal dat naar wereldschaal en het duizelt je. 
Sinds 2009 is de omzet van cruisemaatschappijen verdubbeld van 
15,7 miljard naar 30 miljard, tot de uitbraak van corona dan.
Vanaf Schiphol vertrokken per dag 286 vluchten naar Europese 
steden. Vanaf mijn terras kon ik dat allemaal goed volgen via het 
raster van vliegtuigstrepen in de lucht. Nu kijk ik naar een 
strakblauwe lucht en viel die ene vliegtuigstreep in de late 
zaterdagmiddag echt op. De vloot staat aan de grond, de lucht is 
merkbaar schoner.
Vliegen in een anderhalve meter samenleving zal of leiden tot meer 
vluchten (want minder passagiers per vliegtuig) of tot het overwegen 
van andere transportmiddelen, zoals de trein. Voor korte vluchten 
(40% van de vluchten van Schiphol zijn korter dan 750 kilometer en 
als je de tijd die het kost om daar te komen, in te checken en te 
vliegen en vervolgens op je bestemming te geraken afzet tegen de tijd 
die een treinreis kost kon dat wel eens heel weinig schelen) zou de 
trein een alternatief kunnen zijn.
Hoewel, ik vloog vorig jaar naar Bergen in Noorwegen. Met de trein 
had me dat twee dagen gekost, vliegen was een uurtje (plus drie 
kwartier om op Schiphol te komen en anderhalf uur om in te checken 
en ruim een uur om bij mijn hotel te komen). Maar ja, voor die 
bestemming gaat over water vliegen sneller dan eromheen rijden.
Maar ook voor de corona uitbraak was de trein al in opkomst voor 
stedentrips.
Gedwongen thuisblijven leidt ondertussen tot grote creativiteit. 
Facebook ritselt van de puzzels, legpuzzels lijken nu weer populair en 
ommetjes in de eigen omgeving ook. Die afstand bewaren is nog 
steeds lastig, ook buiten. Maar goed, die zal toch wel weer een keer 
verdwijnen toch?
Moeder aarde haalt opgelucht adem. Vanuit een bepaalde stad, ik ben 
even vergeten welke, in India was voor het eerst in dertig jaar de 
Himalaya weer te zien.
Zullen we met elkaar afspreken dat we ons wat minder razend over de 
wereld gaan bewegen als dat weer mag? En wat minder vaak even een 
weekendje naar een verre stad? En dan met de trein, natuurlijk.
Tja, een mooie droom. Wel reizen, maar in een rustiger tempo.
Trudie Scherpenzeel

Raadsvergaderingen 8 en 9 april
Vanwege het samenscholingsverbod van meer dan drie mensen in tijden 
van corona waren in maart alle gemeentelijke vergaderingen afgelast. 
Het ging om twee forumvergaderingen en een raadsvergadering.
Op zondagavond stonden nog een groot aantal vergaderingen gepland, 
waaronder inhaalvergaderingen, in april, maar de maatregelen duren voort. 
Dus liep dat allemaal anders. Woensdagavond een vergadering en 
donderdag ook één.
Om 18.00 uur opende waarnemend 
burgemeester Groeneweg de naar alle 
waarschijnlijkheid kortste vergadering 
van de raad in Oudewater ooit. Behalve 
hijzelf en de griffi er waren er geen 
raadsleden aanwezig in de zaal. 
Aangezien de gemeentewet voorschrijft 
dat er een quorum van 8 (de helft + 1) 
raadsleden aanwezig moeten zijn om 
een rechtsgeldige vergadering te houden 
met rechtsgeldige besluiten, bleef hem 
niets anders over dan te constateren dat 
dit quorum er niet was.
De gemeentewet biedt echter de 
mogelijkheid om, als er geen quorum 
aanwezig is, een nieuwe vergadering uit 
te schrijven voor 24 uur later en zo 
geschiedde. Op die tweede vergadering 
hoeft geen quorum aanwezig te zijn om 
toch besluiten te kunnen nemen. Na één 
minuut en achtentwintig seconden werd 
de raadsvergadering gesloten. 
Burgemeester Groeneweg sprak de 
hoop uit dat er donderdagavond wel 
raadsleden naar het stadhuis zouden 
komen.

26 uur doorspoelen
De setting is uitgebreid, met slechts één 
raadslid, te weten René van den Hoogen. 

Hoewel uw verslaggever was gevraagd 
niet naar de vergaderzaal te komen, 
maar mee te luisteren via de live-stream, 
was te horen dat er wel andere 
raadsleden aanwezig waren op afstand. 
Meerdere keren werd iedereen verzocht 
de microfoon van de videoverbinding uit 
te schakelen omdat actieve microfoons 
leidden tot storende piepjes op de 
achtergrond.
De agenda bestond uit hamerstukken. 
Eén hamerstuk (overheveling van 
budgetten van 2019 naar 2020, wegens 
niet uitgegeven in 2019) werd op 
verzoek van het CDA (buiten de 
vergadering) van de agenda gehaald 
omdat men nog wilde spreken over de 
beantwoording van vooraf gestelde en 
beantwoorde vragen. De overige 
hamerstukken werden wel behandeld, 
met instemming van René van de 
Hoogen en een kwartiertje later was ook 
deze tweede vergadering van de ‘raad’ 
verleden tijd.
Naar verluidt werd daarna geoefend met 
video-vergaderen, maar dat was niet 
meer live te horen.
Het zijn rare tijden.

door Trudie Scherpenzeel

BLIK op ...

OUDEWATER

  Automotive Center denkt ook met 
u mee in tijden van corona 
Automotive Center aan de Wilgenweg 4 in Oudewater heeft een apparaat 
aangeschaft dat de airconditioning van uw auto reinigt en desinfecteert. 
“Met dit apparaat ontsmetten wij het gehele aircosysteem om kiemen zoals bacteriën, 
schimmels en algen te verwijderen en de groei van micro-organismen en virussen te 
voorkomen. Testen wijzen uit dat 99.99% van de virussen geëlimineerd worden, 
waaronder Covid-19”, aldus Michael Leyte, eigenaar van Automotive Center Oudewater.
“Zolang deze crisis duurt bieden we deze reiniging aan voor maar € 39,99.” 
Nieuw: haal- & brengservice
“Met onze   haal- & brengservice hoeft u geen enkel risico 
te lopen. Wij halen de auto bij u op en brengen hem na 
reparatie, onderhoud of vervanging van banden netjes 
bij u terug. Ook zullen wij zorgen dat wij de auto goed 
gedesinfecteerd bij u afl everen.”
Wilt u gebruik maken van de haal- & brengservice van 
Automotive Center Oudewater, of wilt u meer informatie 
over de virusreiniging? Neem dan contact op via: 
0348-562542 of 06-22565805 (Alleen Whatsapp!) of 
via de mail: info@automotiveoudewater.nl

 A LEADER IN AIRCO TREATMENTS

Reinig en desinfecteer
het aircosysteem

Beschermt tegen 
de verspreiding 
van virussen 
en bacteriën in 
voertuigen
Gebruik Wynn’s Aircomatic® oplossingen

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

Voor al uw wit- 
en schilderwerk

zowel binnen
als buiten

schilder
met 35 jaar ervaring

Redelijke prijzen
Vrijblijvend prijsopgave

Tel. 0348-564574
06-40363070

Hans de Jong, verzet in Oudewater
Op Midland FM was Hans de Jong kortgeleden te horen in een interview dat 
door Peter Boere werd afgenomen. Hans had voor deze week een verhaal 
voorbereid om aan vrijwilligers van TIP/STRO te vertellen, maar dat kan 
natuurlijk niet doorgaan. En Hans de Jong leverde ook een aantal zinnen 
voor het Groot Oudewaters Dictee, dat, behoorlijk ingekort en enigszins 
omgebouwd, met behulp van Midland FM, Oudewater.net en De IJsselbode 
toch, zij het in gewijzigde vorm, doorgang kan vinden.
De verhalen van Hans de Jong komen nu naar buiten in het kader van 
75 jaar Vrijheid, maar gaan vooral over het verzet in Oudewater.
Vorige week las u al een verhaal van hem en Wout van Kouwen in 
De IJsselbode, de leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater 
kregen inmiddels een uitgebreid, maar zeer lezenswaardig en indringend 
verhaal over de toenmalige gemeentesecretaris Arie den Boer en ook hier 
treft u informatie over en van Hans de Jong en het verzet in Oudewater.

De vader van Hans maakte deel uit van 
het verzet in Oudewater en Hans zag 
archieven in uit die periode en onder 
andere daarop baseert hij zijn kennis 
over het verzet in Oudewater, zo liet hij 
in het interview op Midland FM weten. 
“In Oudewater kwamen in het begin van 
de oorlog heel wat vluchtelingen uit 
onder andere het Grebbegebied, 
waarvoor een slaapplek geregeld moest 
worden en dus moest er heel veel 
geïmproviseerd worden. De gemeente en 
de meeste inwoners gingen daar 
bijzonder humaan mee om. Toen de 
oorlogshandelingen afgelopen waren 
keerden de meesten weer naar hun 
woonplaats terug. De eerste jaren (van 
de bezetting, red.) ging het leven in en 
rond Oudewater gewoon door. Later 
werd het lastiger; het gemeentebestuur 
moest zich schikken naar de bezetter en 
daar had o.a. de toenmalige 
burgemeester Van Doorninck de grootste 
moeite mee. Met zijn verzet luidde hij zijn 
ondergang in; hij hield zijn rug recht ten 
opzichte van de bezetter, maar de 
Duitsers bepaalden het. Op 15 januari 
1942 werd hij ontslagen.”
“Zo halverwege 1942 werden de eersten 
uit Oudewater opgeroepen om te gaan 
werken in Duitsland omdat ze daar 
arbeiders tekortkwamen. Eerst was dat 
nog vrijwillig, maar al snel werd het 
verplicht. Uiteraard gaven daar heel wat 
mensen, bang voor represailles, gehoor 
aan, maar andersom doken er ook heel 
veel onder. Uit deze groep mensen 
ontstond”, zo vertelt Hans, “de grootste 
verzetsorganisatie in Nederland, de LO 
(Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers).
Een bekende naam van die LO-ploeg in 
Oudewater, die bestond uit zo’n tien, 
twaalf mensen, is de toenmalige gemeen-
tesecretaris Arie den Boer. Activiteiten 
van de LO bestonden uit het regelen van 
(vervalste) persoonsbewijzen en 
betrouwbare onderduikadressen.”
Hans vertelt in onderstaand verhaal 
over het ontstaan van het verzet, de 
houding in het stadhuis en die van de 
ambtenaren, hoe persoonsbewijzen 
vervalst werden, de acties van de KP en 
de auto’s die daarvoor gebruikt werden. 
Later komen Dolle Dinsdag in Oudewater, 
de daaropvolgende hongerwinter en ten 
slotte de dropping en de razzia in begin 
van 1945 aan bod.

verzet niet schuwden, ondanks het 
gevaar dat er op het stadhuis door 
minder vaderlandslievende ambtenaren 
en die nieuwe NSB-burgemeester over je 
schouder kon worden meegekeken.”
“Arie den Boer, de gemeentesecretaris, 
had een fl inke stapel lege persoons-
bewijzen en bonkaarten op het 
gemeentehuis achterovergedrukt en ook 
werden bij overvallen door de KP in 
andere plaatsen persoonsbewijzen en 
bonkaarten buitgemaakt en naar 
Oudewater gebracht. Die persoons-
bewijzen en bonkaarten werden 
overgedragen aan mensen van LO.

door Aad Kuiper

Wehrmacht op te halen. Diverse malen is 
er een actie bij de Duitse Wehrmacht 
uitgevoerd én geslaagd. Als je een 
dergelijke acties omschrijft, was dit een 
roulettesspel met je leven als inzet en de 
‘spelers’ realiseerden zich terdege dat het 
anders had kunnen afl open. Dat ze in het 
hol van de leeuw deden of het de 
normaalste zaak van de wereld was, met 
een schreeuwlelijk als nepoffi cier, heeft 
hun status als knokploeg bevestigd, of de 
knokploegjongens helden waren is een 
vraag die u zelf mag beantwoorden.”
“Toen die KP zover was om in actie te 
komen, diende er eerst een probleem 
opgelost te worden: ze hadden geen 
vervoer. Arie de Jong kwam met een 
idee: ik heb een rijbewijs en zit in de 
auto’s, ik weet wel iets.” Zo werden er 
verschillende auto’s voor een fl ink aantal 
jaren ‘geleend’ of gewoon gejat.” 
Een van die auto’s, een bestelwagen die 
de naam ‘sinaasappelkist’ kreeg, deed 
jarenlang dienst. Zelfs na de oorlog werd 
hij nog gebruikt. “Mijn vader heeft hem 
nooit ingeleverd en nog heel lang als 
souvenir gehouden”, laat Hans de Jong 
weten.

Hans de Jong weet nog veel meer over het verzet in en rond 
Oudewater te vertellen en schreef daarom een aantal zinnen 
op die als basis bij het groot Oudewaters Dictee gebruikt 
zouden kunnen worden, want die tekst staat in het teken 
van 75 jaar vrijheid. 
Rotary Oudewater was daar al volop mee bezig, toen het er 
even op leek dat het dictee niet door zou kunnen gaan. 
Na rijp beraad werd aan Radio Midland FM, Oudewater.net en 
De IJsselbode gevraagd mee te doen en zo kan het dictee dus 
toch doorgang vinden. Maar wel heel anders dan oorspronkelijk 
gepland. Radio Midland FM zendt het dictee op de geplande 
datum, 22 april, op de geplande tijd, 20.00 uur, live uit. 
En de voorleesster is dezelfde die het dictee al jaren voortref-
felijk voorleest: Marga Smits. Nadat het dictee is voorgelezen 
verschijnt de tekst op Oudewater.net/nieuws en later uiteraard 
ook in De IJsselbode en kan iedereen het zelf nakijken. 
Een goede gelegenheid om eens mee te doen, zonder dat 
iemand het weet en dan ontdekken dat het eigenlijk best goed 
gaat, zo’n dictee maken.

Het verzet, de ambtenaren en 
persoonsbewijzen
Hans de Jong laat eerst weten hoe zijn 
vader het een en ander heeft beleefd en 
geeft daardoor een inkijkje in zijn 
betrokkenheid: “Als je leven je lief is 
waarom ga je dan bij het verzet? Voor de 
meesten gold dat zij tot in hun ziel 
voelden dat hun vrijheid was afgenomen; 
menig verzetsstrijder in spé viel kilo’s af 
na de inval; zo gekweld voelden zij zich 
met de gedachte niet meer gewoon te 
kunnen leven. Mijn vader, en dat gold 
voor meer mensen, kon de bezetting niet 
accepteren. Hij was automonteur bij 
Garage Brunt, weigerde echter te 
sleutelen aan auto’s van de Duitse 
Wehrmacht en nam daarom ontslag.” 
Ook boeiend is dat geloofsovertuigingen 
- in Oudewater was dat ten tijde van 
crises al eerder minder belangrijk 
gebleken - er niet meer zoveel toe deden: 
“Drie mensen vormden de spil van het 
verzet: Arend van den Bosch, Arie den 
Boer aan de protestants-christelijke kant 
en Han Putman aan de katholieke kant, 
de geloofshokjes werden gesloten. 
Voor verschillen in overtuiging was nu 
geen tijd.”
“Op 16 februari 1942, werd 
burgemeester van Doorninck ontslag 
verleend na diverse keren de NSB te 
hebben gedwarsboomd waar hij maar 
kon. Hij werd op 8 augustus 1942 
opgevolgd door de NSB’er Zweitse de 
Vries. Het slagen van LO lag voor een 
groot gedeelte bij ambtenaren die het 

Waren er nieuwe persoonsbewijzen nodig, dan 
werd Henk Bode benaderd
dit clandestiene ambtenarenwerk bij hem 
thuis of op het duikadres van de onder-
gedoken persoon in orde te maken. 
Henk was een meestervervalser.”
Hans de Jong legt uit: “De meest effectieve manier 
om jongeren, van wie de leeftijd niet direct van hun 
gezicht viel af te lezen, aan vervalste persoons-
bewijzen te helpen, was de volgende. In de geboor-
teregisters van 1925 en 1926 werden de namen 
opgezocht van hen, die korte tijd daarna weer 
waren overleden. Hun namen en geboortedata 
werden met alle verdere gegevens die vereist waren, 
vermeld op de persoonskaart die deel uitmaakte van 
het bevolkingsregister. Aan de hand daarvan werd 
weer een persoonsbewijs afgegeven die recht gaf 
op bonkaarten. Op deze manier werd in Oudewater 
alles gedaan om onderduikers te helpen om zo 
veilig mogelijk illegaal verder te gaan met hun 
leven.”

De KP, ook actief in Oudewater
Er waren her en der al zelfstandige Knokploegen 
werkzaam, die hun buit meestal onder hun eigen 
achterban verdeelden. De onderduikers die 
geholpen werden door de LO hadden dringend 
behoefte aan allerlei voorzieningen, zoals persoons-
bewijzen en bonkaarten die zij onder eigen naam 
natuurlijk niet konden krijgen. 
Daar haakte de KP op in. 
Hans: “De acties van de KP in Oudewater waren 
nogal divers, in boekjes en kranten is wel geschreven 

over acties in Duitse 
uniformen, dat klinkt heel 
stoer en daar werd ook 
wel lacherig over gedaan. 
Maar in werkelijkheid was 
het de goden verzoeken. 
Zie het als lef of 
overdonderen, maar in 
ieder geval was het 
hondsbrutaal om in het hol 
van de leeuw voedsel, 
benzine en medicijnen met 
valse papieren bij de 
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 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Partner van...

Alleen bij geen gehoor

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

13-04-2015   -   13-04-2020

Hetty Rijnbout
Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt,

  

Jeroen, Mireille en Summer
Saskia, Piet, Sela en Lukas

Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
nimmer klagend, altijd stil dragend,
moedig ging je door, steeds weer,
tot op het moment, het wilde niet meer.

Bedroefd maar dankbaar dat haar verder lijden 
bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 

moeder, schoonmoeder en geweldige oma

Gerda van den Hadelkamp - 
Dongelmans
Gerarda Jeane

* Oudewater, † Montfoort,
 22 juni 1947 8 april 2020

Hans van den Hadelkamp

Frank & Angela
Nikki
Jens
Senne

Nadine & Michael
Jason
Lynn

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Familie van den Hadelkamp 
Mastwijkerdijk 56, 3417 BS Montfoort

De bloemen, kaarten, bezoekjes en berichtjes die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Nel de Reuver - Nieuwenhuijsen
hebben ons ontzettend veel steun gegeven. Het was 
hartverwarmend om te zien hoe geliefd zij was.

Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstelling en 
warmte, in welke vorm dan ook.

Gijs de Reuver
Kinderen en kleinkinderen

Montfoort, april 2020

En niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en het einde is.

Na een zorgzaam en bewogen leven en moeizame 
laatste jaren is overleden onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Lenie van der Windt - Hordijk
sinds 1988 weduwe van Pieter van der Windt 

* Delftgauw, † Oudewater, 
 23 mei 1944 7 april 2020

Koos en Coby, Ellen in liefdevolle herinnering
Tim en Joke

Mila
Rick en Clare

Cees en Mieke
Peter en Jannah

Jasper
Rens en Barbara
Lucas en Liselot

Pieter en Carla
Bas en Marit

Ezra, Jonas
Rosalie en Niels

Mia

Arjan en Lida
Niels en Gioia
Eline en Jurgen

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

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.

Graag willen wij alle medewerkers van 
woon- en zorgcentrum De Wulverhorst bedanken 

voor hun persoonlijke en zeer liefdevolle verzorging 
van onze moeder.

Correspondentieadres: Familie Van der Windt,
Zwier Regelinkstraat 15, 3421 BZ Oudewater.

Het leven geeft en neemt.
Het heeft mij veel gegeven,
maar ook pijnlijk veel ontnomen.
En tegen onrecht vechten maakt te moe.
Ik heb getracht goed te leven,
dat zal mij niet altijd gelukt zijn.
Aan diegene die ik onheus heb behandeld zeg ik sorry,
geniet van het leven, wees goed voor elkaar.

Mijn man en de opa van Joshua is niet meer.

Om langer lijden te voorkomen heeft hij, 
onder begeleiding van zijn arts, ervoor gekozen 

zelf het moment van overlijden te kiezen.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de mooie 
herinneringen, nemen wij afscheid van.

Arinus Matheus Groenewegen
Rinus

* Rotterdam, † Oudewater, 
 8 april 1941 10 april 2020

Nel Groenewegen - Tompot

Joshua Groenewegen

Rinus is thuis.
Bezoek, mede door het Coronavirus, graag na 
telefonische overleg. 06-40015865

Vanwege de genomen maatregelen in Nederland zal 
de crematie op vrijdag 17  april in besloten kring 
plaatsvinden.

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 berichtjes en herinneringen kunnen wij later een 
tastbare herinnering in de vorm van een boek maken.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Ouder worden en niet meer weten wie je bent.
Mensen om je heen die je niet meer herkent.

Maar je bleef met kracht in ons leven.
Wij hopen dat je nu de eeuwige rust is gegeven. 

Vol liefdevolle herinneringen hebben wij afscheid 
genomen van onze moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder 

Elisabeth 
van Bunnik - Verwaal

Sinds 2010 weduwe van Willem van Bunnik

* Stolwijk,  † Oudewater,
26 november 1934 9 april 2020

Albert en Corrie
Lies en Danny
Marina en Cor
Lenie en Steven
Willeke en Herman

Klein-  en achterkleinkinderen

De begrafenis zal woensdag 15 april in besloten 
kring plaatsvinden.  

Het is fijn als u die dag in gedachten bij ons bent.

Correspondentieadres:
Lies van Bunnik
Spechtenkamp 38, 3607 KB  Maarssenbroek

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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Beste inwoners,

Deze week is het de vijfde week sinds de 
regering op 12 maart de eerste maatregelen 
nam om het coronavirus in te dammen. In die 
vijf weken is onze leefwereld totaal veranderd. 
Scholen en horeca zijn dicht, ondernemers en 
winkeliers hebben het zwaar, mensen werken 
zo veel mogelijk thuis, het is stil op straat, 
enzovoort, enzovoort.

Ook zijn er mensen ziek geworden. Sommigen 
werden beter, anderen overleden. Met alle 
getroffenen en hun families leef ik enorm mee.

Ik leef ook mee met de ouderen in onze 
samenleving. Velen krijgen nu veel minder of geen bezoek; vereenzaming 
dreigt. Daarom ben ik enorm blij met alle goede en lieve initiatieven die in 
de samenleving zijn ontstaan. En ik ben enorm trots op alle verzorgenden. 
Van mantelzorgers tot wijkzorg en van vrijwilligers tot verplegend personeel. 
Iedereen die onze zwakkeren en zieken op de been houdt: bedankt voor 
jullie enorme inzet!

Helaas zijn ook in De Wulverhorst mensen getroffen door het virus. 
Dat betekent dat bewoners niet meer hun appartement af kunnen en dat 
medewerkers in beschermende kleding de zorg verlenen.

Gelukkig is die kleding in De Wulverhorst nog voldoende aanwezig. 
Het personeel loopt hierdoor geen extra risico en vormt geen extra risico 
voor de omgeving. U kunt, op gepaste afstand, gewoon een praatje met hen 
maken. En er is ook positief nieuws: een mevrouw van 97 jaar had corona 
en is weer beter!

Tot slot wil ik u graag oproepen u aan alle maatregelen te houden. Houd 1,5 
meter afstand, was uw handen en blijf zoveel mogelijk thuis. Dat is niet 
gemakkelijk. Zeker niet als het mooi weer is. Maar alstublieft hou vol!

Alleen samen krijgen corona onder controle.

Wim Groeneweg, 
Burgemeester

Woensdag 15 april 2020

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

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

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp: 
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning  
en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Naast Oude Utrechtse straatweg 

1A te Oudewater 
het bouwen van een  
nieuwe schuur en het  
aanleggen van een inrit,
ingediend op: 07-04-2020, 
dossiernummer: OLO5067485

• Zwier Regelinkstraat 5 
in Oudewater 
het plaatsen van een digitaal 
informatiescherm,
ingediend op: 07-04-2020, 
dossiernummer: OLO5078383

• Aan de overzijde van 
Zuid-Linschoterzandweg 85 
in Snelrewaard 
het plaatsen van een steiger,
ingediend op: 08-04-2020, 
dossiernummer: OLO5074219

• Lijndraaier 31 in Oudewater 
het aanleggen van een 
dakterras,
ingediend op: 01-04-2020, 
dossiernummer: OLO5064885

• Noord-Linschoterkade 1 
in Oudewater 
het plaatsen van een steiger,
ingediend op: 02-04-2020, 
dossiernummer: OLO5066097

APV / Bijzondere wetten
• Prinses Margrietstraat 36 

in Oudewater 
het plaatsen van een schaftkeet 
en dixie in een parkeervak 
in de periode van 25 mei 2020 
tot en met 29 mei 2020,
ingediend op: 10-03-2020, 
dossiernummer: 2023524

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterzandweg 40 

in Snelrewaard 
het verbouwen van een woning 
en aanbouwen aan de 
achterzijde van de woning,
besluit: verleend op 02-04-2020, 
dossiernummer: OLO4894159

• Waardsedijk 209 in Oudewater 
het verbouwen van een pand 
naar een sportieve naschoolse 
opvang,
aanvraag ingetrokken  
op 02-04-2020,  
dossiernummer: OLO4792763

• Kerkwetering 11 in Oudewater 
het afwijken van de verleende 
vergunning op basis van 
gelijkwaardigheid,
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4952273

APV / Bijzondere wetten 
Ontwerpbesluiten 
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 209 in Oudewater 

het brandveilig gebruik van een 
sportieve (naschoolse) 
kinderopvang,
besluit: in ontwerp verleend, 
einddatum inzage 26-05-2020, 
dossiernummer: OLO5057053

Kennisgeving anterieure 
overeenkomst
Met inachtneming van artikel 6.24  
lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders 
bekend dat de gemeente Oudewater 
en Woningbouwvereniging 
De Woningraat op 31 maart 2020 een 
overeenkomst over grondexploitatie 
hebben gesloten met betrekking tot het 
perceel kadastraal bekend gemeente 
Oudewater, sectie B nummers 5854 en 
6976, plaatselijk bekend als de hoek 
St. Janstraat - Wijngaardstraat te 
Oudewater. Vanaf heden ligt een 
zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomst ter inzage tijdens 
openingstijden bij het Omgevingsloket 
van de gemeente Woerden.
Zienswijzen
Ten aanzien van de overeenkomst 
kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend.

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen via het 
liveblog van de gemeente
Op www.oudewater.nl houdt de gemeente Oudewater een 
liveblog bij. Hiermee blijft u op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen rondom het coronavirus in Oudewater.

Het liveblog verschijn nu viermaal per week: op maandag, woensdag, vrijdag 
en zaterdag. Alle liveblogs over het coronavirus staan per week gesorteerd. 
Zo kunt u ze gemakkelijk terugvinden.

Vaccinaties ook nu belangrijk!
Kinderen zijn kwetsbaar voor infectieziekten. Het is daarom 
belangrijk dat zij vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma 
krijgen, óók tijdens de coronacrisis. Datzelfde geldt voor de 
vaccinaties tegen de meningokokkenziekte.
Vaccineren gebeurt zo veilig mogelijk
Artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om veilig te vaccineren. Waar 
mogelijk wordt 1,5 meter afstand bewaard en zieke medewerkers blijven thuis.
Zijn u en uw kind na vaccinatie extra vatbaar voor het coronavirus?
Het antwoord is nee. Dat is niet het geval. De weerstand is na vaccinatie niet 
verminderd.
Heeft u of uw kind verkoudheidsklachten of koorts?Maak dan een 
nieuwe afspraak!
U bent niet welkom op het consultatiebureau als u (milde) verkoudheidsklachten 
heeft of koorts. Dat geldt voor begeleiders én kinderen of volwassenen  
die gevaccineerd moeten worden. Het gaat hierbij om klachten als neus- 
verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en lichte hoest.
In dat geval wordt de vaccinatie met 1-2 weken uitgesteld en kan een nieuwe 
afspraak worden gemaakt. Maak ook een nieuwe afspraak als er iemand uit 
het gezin koorts heeft. Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

‘Ommetjes’ voor bewoners 
van instellingen
Ook bewoners van instellingen hebben te maken met de maatregelen in het 
kader van het coronavirus. Denk bijvoorbeeld bewoners met een verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. Deze inwoners kunnen niet zonder begeleiding 
een wandeling maken. Maar ook zij hebben behoefte aan een frisse neus. 

Bewoners en begeleiders die in de instelling samenleven worden gezien als 
gezin. Daarom mag een begeleider met maximaal drie bewoners een ommetje 
maken, zónder 1,5 m afstand te hoeven houden. De begeleider is herkenbaar 
door het dragen van een hesje. Net als bij een gezin, geldt wel als voorwaarde 
dat geen van allen klachten heeft (hoesten, verkouden, koorts).

Verloopt uw paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs?
Neem dan alstublieft niet eerder dan drie weken voor de 
vervaldatum contact op met Burgerzaken.

Vanwege de coronacrisis is Burgerzaken alleen open voor spoedgevallen. 
Neemt u drie weken voor de vervaldatum contact op voor verlenging?
Dan kunt u ervan uitgaan dat het nieuwe document op tijd in uw bezit is.

Gewijzigde dienstverlening 
gemeente is voor iedereen 
wennen
Het is voor iedereen belangrijk de verspreiding van het coronavirus zoveel 
mogelijk te voorkomen. Dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening  
van de gemeente. Zo kan een beperkt aantal bezoekers tegelijk op de 
Milieustraat terecht en duurt het soms wat langer voor meldingen over de 
openbare ruimte kunnen worden opgepakt. Daarnaast is de gemeente beperkt 
open. Meestal heeft u hier begrip voor, maar soms ontstaan er irritaties.
Onze medewerkers begrijpen dat beperkte dienstverlening niet altijd prettig 
is. Maar zij doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Wij vragen uw begrip als zaken nu net iets anders lopen dan u gewend 
bent. #AlleenSamen krijgen we corona onder controle.

Faillissement 
Hulpmiddelencentrum
Het Hulpmiddelencentrum (HMC) is failliet. Het HMC is een 
leverancier van bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen. 
Ook gemeente Oudewater heeft een contract met HMC.

U behoudt uw hulpmiddel
Het HMC werkt voorlopig door. 
Zij richten zich vooral op reparaties, 
noodzakelijk onderhoud en kort- 
durende uitleen. Heeft u een hulp- 
middel van het HMC?
Dan hoeft u uw hulpmiddel niet in te 
leveren. Een andere aanbieder pakt 
de nieuwe aanvragen op.
Nieuwe leverancier
In overleg met de gemeente wordt 
gekeken hoe de dienstverlening van 
het HMC kan worden overgedragen. 
Zodra dit geregeld is, krijgt u bericht 
van de gemeente wie de nieuwe 
leverancier wordt.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het 
Stadsteam Oudewater:
tel. 0348-561893 (ma-di-do-vrij tussen 
09.00 tot 12.00 uur).

Coronanieuws



leeftijd aanmeldde om te gaan werken 
in Duitsland. Hij wilde eruit. Weg uit 
de bekrompenheid. Hoewel hij niets 
had met Duitsland en de Duitsers 
gebruikte hij deze vlucht naar, dacht 
hij, grotere zelfstandigheid. 
Maar hij kwam bedrogen uit.
Op 6 juni 1942 vertrok Toon per trein 
vanaf Utrecht naar Duitsland. 
Alle wagons van deze speciale trein 
zaten propvol mannen die min of 
meer gedwongen gingen werken in 
Duitsland. Eindbestemming station 
Basdorf bij Berlijn. Vandaaruit was 
het een kwartiertje lopen naar het 
Gemeinschaftslager Köllnische Heide 
waar de Nederlanders hun 
onderkomen hadden. Vanaf de eerste 
dag van aankomst moest er gewerkt 
worden in de grote BMW (Bayerische 
Motoren Werke) fabriek van 
vliegtuigmotoren. 
De BMW 801 dubbele radiale-motor, 
met een vermogen van 2000 pk was 
een van de belangrijkste Duitse 
vliegtuigmotoren. Vanaf het Lager 
(kamp) was het ongeveer een half uur 
lopen over het heideveld naar de 
fabriek. Zo’n anderhalf jaar bracht 
Toon in dit Lager door. 
Op 21 november 1943 verhuisde 
men naar een ander Lager dat meer 
uit de buurt van de fabriek lag. 
Die vliegtuigmotorenfabriek was 
natuurlijk regelmatig het doelwit van 
de geallieerde bommenwerpers en in 
die tijd was er nog geen sprake van 
een precisiebombardement. 
Regelmatig ontplofte er een bom vlakbij 
het Lager. Dat werd te gevaarlijk voor 
de arbeiders en zonder hen kon de 
fabriek niet draaien. Er waren binnen 
een straal van 40 km rond Berlijn 
maar liefst meer dan 3000 Lagers 
waar buitenlandse arbeiders, politieke 
tegenstanders, krijgsgevangenen, 
veroordeelden enz. de economie in 
Duitsland draaiende moesten houden, 
want hun eigen mannen moesten naar 
het front om te vechten. 
Elke man was nodig om Hitler de 
oorlog te laten winnen.
In de tijd dat Toon in dit nieuwe Lager 
(Gemeinschaftslager Berlin-Neukölln) 
was, ging het mis. Hij kreeg een steeds 
grotere hekel aan de Duitsers die de 
leiding hadden in de fabriek. Er was 
zelfs een Nederlandse SS-er bij waar 
hij helemaal een bloedhekel aan had. 
Ze werden als een soort slaven 

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

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in 
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Dachau overleefd,
maar voor altijd gebroken

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

Niet alleen wat betreft de vaderlandse 
geschiedenis, maar ook de historie van 

Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse 

geschiedenisverhalen voor u op papier gezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig 

geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.

De volgende afl evering verschijnt
over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

Toon met zijn vrouw en 
moeder in 1949.

Een voor ons unieke foto: Toon, hier vooraan, aan het werk in de BMW fabriek in Allach/Dachau.

Peet de Jong geschilderd 
door onze Oudewaterse 
kunstschilder Joop Joosten.

In het kader van 75 jaar bevrijding gaat dit keer ons verhaal 
over Toon de Jong.
Wim Geurts had in zijn jeugd samengewerkt met Toon. 
Hij wist als geen ander hoe deze man was getekend door zijn 
oorlogsbelevenissen. Mensen hadden een mening en oordeelden 
zonder te weten wat hij allemaal in die jaren daar in Duitsland 
had meegemaakt. Tegenwoordig zouden we zeggen: 
“Hij had een rugzakje met vele zware stenen erin”.
Wim heeft tot zijn dood contact met Toon de Jong gehouden 
en zich daarna voorgenomen hem ooit te rehabiliteren voor zijn 
soms afwijkende gedrag. Dit jaar is het er dan van gekomen.
Wim beet zich er in vast, dook in vele oorlogsarchieven 
en had een gesprek met zijn stiefzoon Henk.
Wim viel van de ene verbazing in de andere. 
We konden er niet onderuit: dit verhaal moest verteld worden.

door  Wout  van  Kouwen
(deel 101)

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

Drie in de pan
Achter het bouwbedrijf Schinkel 
tegenover de Heulbrug op het 
Amsterdamse Veer bevonden zich drie 
huisjes. In een van die huisjes werd 
Toon 100 jaar geleden op 29 januari 
1920 geboren. Naast het huis uit 
1911 van bouwbedrijf Schinkel liep 
een smal steegje en daarachter lagen 
de drie huisjes die in de volksmond 
‘Drie in de pan’ werden genoemd. 
Later werden ze opgekocht door het 
bouwbedrijf en kwam er een loods 
voor in de plaats.
De start van het leven van Toon was al 
problematisch. Hij was namelijk een 
zogenaamd ‘voorkind’. Zijn moeder 
was Teuntje Michies, maar de vader 
was onbekend. Bijna twee jaar later 
trouwde Teuntje uiteindelijk met Peet 
(Petrus) de Jong. Uit de akte blijkt dat 
hij door Peet de Jong werd erkend als 
zijnde zijn zoon. Volgens de toen 
geldende wetgeving kreeg Toon 
daardoor de achternaam De Jong.

behandeld terwijl ze eigenlijk gewoon 
arbeiders waren. Toon kon niet tegen 
dit onrecht en ging dwarsliggen. 
Het begon met kleine sabotage-
handelingen tot hij uiteindelijk een 
draaimachine vernielde. Hij wist dat 
dit vreselijke consequenties voor hem 
zou kunnen hebben en vluchtte uit het 
Lager weg richting Nederland. 
Hij wilde naar huis; weg uit deze 
gruwelijke Nazi-wereld. Maar echt ver 
kwam hij niet. Hij had zo’n 150 km 
afgelegd toen hij op 7 februari 1944 
in Maagdenburg door de Gestapo 
werd gearresteerd en overgebracht 
naar de gevangenis in Potsdam bij 
Berlijn. Voor zijn sabotagedaad werd 
hij veroordeeld tot 1 jaar dwangarbeid. 
Hij moest weer gaan werken in de 
BMW-fabriek maar nu als 
dwangarbeider en kreeg ook de 
kleding van een dwangarbeider te 
dragen. Dit Lager was in Oranienburg 
op zo’n 35 km van Berlijn. In dat 
Lager kreeg Toon het aan de stok met 
een beul van een bewaker. De man 
dreigde hem dood te knuppelen en 
Toon moest zich in uiterste wanhoop 
verdedigen met de dood van de 
bewaker tot gevolg.
“Het was hij of ik”, zei Toon er later 
over. Hij werd overgebracht naar de 
beruchte Spandau gevangenis en 
moest daar de nodige martelingen 
door de Gestapo ondergaan. 
De doodstraf dreigde, maar omdat hij 
uit zelfverdediging had gehandeld, 
kreeg hij alleen een zware straf: 
15 jaar dwangarbeid.
Inmiddels was de BMW fabriek bij 
Berlijn volledig verwoest door een 
bombardement van de geallieerden 
met maar liefst 700 bommenwerpers 
die geëscorteerd werden door 800 
gevechtsvliegtuigen.

Strafl ager Allach/Dachau
Toon werd op 4 januari 1945 
overgeplaatst naar het S.S. Strafl ager 
Allach/Dachau in het zuiden van 
Duitsland net boven München. 
Hij kreeg een kampnummer (335263) 
dat op zijn arm werd getatoeëerd. 
Ook daar moest hij weer vanaf het 
Strafl ager in de BMW fabriek aldaar 
werken. Maar liefst 17.000 mensen 
werkten in die fabriek, waarvan 70% 
dwangarbeiders.
Dachau was een hel. Het was dan wel 
geen vernietigingskamp, maar de 
dwangarbeiders stierven er bij 
honderden. Ze kregen slecht te eten en 
werden geslagen en gemarteld tot ze 
er vaak dood bij neervielen.

Op 28 april 1945 werd Dachau door 
de Amerikaanse troepen bevrijd. Toon 
de Jong werd, zoals het in de offi ciële 
papieren stond: ‘Levend aangetroffen’. 
Hij was een van de 32.000. Ook de 
priester Van Genuchten, al vanaf 
7 november 1941 in Dachau, 
behoorde tot de bevrijden. Hij zou 
later van 1950 tot 1956 pastoor in 
Oudewater zijn.

Eindelijk naar huis
Toon was blij. Hij kon eindelijk 
na drie jaar naar huis. Maar de 
verschrikkingen die hij daar had 
meegemaakt zouden hem voor 
de rest van zijn leven tekenen.
In de herfst van 1945 kwam hij via 
Frankrijk weer terug in Oudewater. 
Toon was echter volledig 
getraumatiseerd en kon zijn draai 
helemaal niet vinden. 
Werkte soms, verdween dan weer 
een tijdje, zwierf anderhalf jaar 
dolend rond door Frankrijk en keerde 
opeens weer terug.
Hij schreef er later over: “Ik heb tot 
mijn 29ste jaar een rot leven gehad. 
Ik was een verschoppeling. 
Toen leerde ik mijn vrouw kennen en 
kreeg ik een menswaardig bestaan”.

Getrouwd
Toon trouwde op 1 juni 1949 in 
Utrecht met Allegonda Bontrop die uit 
een eerder huwelijk reeds vijf kinderen 
had met de achternaam De Bruijn: 
Martin, Anton, Theo, Henk en Truus. 
Het echtpaar ging wonen in het 
steegje ‘Drie in de pan’ op 
Amsterdamse Veer nr. 4; broer Kees 
woonde op nr. 6 en vader Peet de 
Jong op nr. 8. De hele familie De Jong 
had als bijnaam: ‘De Koekebak’, 
vandaar misschien ook dat de huisjes 
‘Drie in de pan’ genoemd werden.
De kinderen van Allegonda zaten nog 
in een kindertehuis en bij pleegouders 
en konden toen weer herenigd worden 
met hun moeder. In 1953 verhuisde het 
gezin naar de Van Kinschotstraat 6. 
waar gelukkig wat meer ruimte was 
voor de vijf kinderen en ouders.
Toon was inmiddels gaan werken bij 
Brinkers (de koekenfabriek), maar hij 
kreeg al snel, door zijn martelingen in 
Duitsland, lichamelijke problemen. 
Hij werd nierpatiënt en er ontstonden 
problemen met zijn gehoor, rug en 
maag. Uiteindelijk werd Toon in 1957 
afgekeurd en kreeg een invaliden-
uitkering. Dat was geen vetpot en 
daarom kluste hij er soms wat bij op 
de boerderij van IJff vooraan in de 
Linschoten.
Er waren echter niet alleen lichamelijke 
klachten. Ook geestelijk ging het 
helemaal niet goed. Als hij in het café 
wat gedronken had, was hij bij 
thuiskomst soms niet meer te houden. 
Hij zette dan herhaaldelijk de 
brandende kachel vanuit de hoek 
midden in de kamer.
Toon werd ook een keer bij boer IJff 
uitgenodigd op een feestje. Toen ze 
daar op een gegeven moment Duitse 
liedjes draaiden, ging hij helemaal 
door het lint. Zijn stiefzoon Henk was 
dan de enige die hem weer rustig kon 
krijgen. Op advies van dokter Clercx 
is hij rond 1960 voor driekwart jaar 
opgenomen geweest in de 
psychiatrische afdeling van het 
St. Jorisgasthuis in Delft. Daar kon hij 
zijn verhaal kwijt en dat had een 
goede uitwerking op hem.
In 1984 stierf Toon op 64 jarige 
leeftijd. Een man die getekend was 
door de oorlog waarvan we nu het 
75-jarige bevrijdingsfeest vieren.

Bronnen: Wim Geurts, Henk de Bruijn, Piet Brouwer, Wikipedia.

SS’-ers in Dachau geëxecuteerd
Bij de bevrijding stuitten de onthutste soldaten op een goederentrein met een 
evacuatietransport uit concentratiekamp Buchenwald. In de open wagons lagen 
2.000 lijken. Bij het crematorium troffen de soldaten nog eens 3.000 lijken 
aan. De mannen waren verbijsterd bij de aanblik van deze verschrikking. 
De verbijstering sloeg om in woede. De soldaten, die toch echt al heel wat 
meegemaakt hadden, gingen volledig door het lint. In hun opperste woede 
hielden ze zich niet meer aan het oorlogsrecht en executeerden standrechtelijk 
alle achtergebleven SS-kampwachten.

Naar de werkverschaffi ng 
in Duitsland
Uit het huwelijk van Peet en Teuntje 
werden drie kinderen geboren: 
Piet, Kees en Jans. Zij hadden altijd 
wat moeite met Toon als oudere 
stiefbroer. Toon voelde zich daar niet 
prettig bij. Dat moet ook de reden 
geweest zijn dat hij zich op 22-jarige 
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Actuele informatie 
over het coronavirus
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.

wk ma di wo do vr za zo

14 30 31 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30 1 2 3

Afvalkalender APRIL 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

1e Paasdag

2e Paasdag

Koningsdag

Montfoort hulpbrochure
Hulp in tijden van corona
Het coronavirus beïnvloedt het dagelijks leven van ons allemaal. Extra kwetsbaar zijn onze ouderen en 
mensen met een zwakke gezondheid. Voor die mensen en voor hun naasten is deze tijd bijzonder zwaar.
Daarom hebben wij een Montfoort hulpbrochure uitgebracht. In deze brochure staat bijvoorbeeld praktische 
informatie over hulp bij boodschappen doen. Maar ook contactgegevens van personen en organisaties die 
wellicht kunnen helpen bij de praktische problemen waar inwoners nu tegenaan lopen.
De informatie in de brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Gemeente Montfoort, 
SWOM, huisartsenposten Linschoten en Montfoort en Ontmoeten raakt.
De brochure is vorige week huis aan huis bezorgd in Montfoort en Linschoten.
De brochure is ook te downloaden via www.montfoort.nl/corona

Update SWOM
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.

Gewijzigde openingstijden SWOM
In de komende periode zal het kantoor van SWOM in de 
ochtend open zijn. Voor vragen kunt u terecht bij het 
kantoor van team welzijn. U kunt op werkdagen van 
09.00 tot 17.00 uur wel telefonisch contact opnemen met 
SWOM.

DoeMeeKrant SWOM
Omdat iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven en de 
verveling begint toe te slaan heeft de SWOM in 
samenwerking met de gemeente, een DoeMeeKrant 
gemaakt. De krant wordt deze week verstuurd aan alle 
inwoners van 75 jaar en ouder. U kunt de krant ook 
downloaden via www.swomontfoort.nl.

Mondkapjes
Het naaien van de mondkapjes blijft nodig. Steeds meer 
zorg-organisaties gaan gebruik maken van de kapjes. 
Vindt u het leuk om hieraan mee te werken? Het patroon 
en verdere informatie vindt u op www.maakjemondkapje.
nl. De mondkapjes kunt u inleveren in de ton in de hal 
van het Huis van Montfoort. Ook materialen zijn nog 
steeds welkom.

OLVG-coronacheck 
app
Heeft u griepachtige klachten en vraagt u zich af 
of u het coronavirus hebt?
Sinds kort kunt u dit digitaal laten checken in de 
nieuwe, gratis OLVG-coronacheck app voor iedereen 
die in de provincie Utrecht woont.
In deze app vult u dagelijks uw gezondheidsgegevens in. 
Een zorgverlener bekijkt uw gegevens en geeft advies. 
Als u naar aanleiding van de corona check advies krijgt 
om medische hulp in te schakelen dan verwijst het UMC 
Utrecht u naar een zorgverlener in uw eigen regio.
Aanmelden voor de OLVG-coronacheck kan via 
www.umcutrecht.nl/coronacheck.
Het UMC Utrecht werkt voor de corona check samen met 
ziekenhuizen in heel Nederland en met de GGD en 
huisartsenorganisaties in de regio Utrecht.

Het 4 en 5 mei comité Montfoort maakt bekend 
dat vanwege de coronacrisis en bijbehorende 
maatregelen de herdenkingsbijeenkomst op het 
Kasteelplein op 4 mei en alle festiviteiten gepland op 
en rondom 5 mei helaas zijn afgelast en één jaar zijn 
uitgesteld.
Dat is bijzonder spijtig, want 2020 is een mooi 
jubileumjaar. Maar in de gemeente Montfoort blijven we 
vooruitkijken en we noemen het dan maar gewoon:

Dus zet alvast in uw agenda:

woensdag 5 mei 2021.
We gaan ervan uit dat we er dan alsnog een prachtig 
feest van kunnen maken. Uiteindelijk is 76 jaar in vrijheid 
leven ook een feestje waard!
Voor de tussenliggende periode wensen wij u 
-ondanks de ontstane moeilijke situatie - veel sterkte, 
blijmoedigheid en doorzettingsvermogen toe én ….. 
blijf allen gezond!

 + 1

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
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Hanneke Bergsma bedenkt challenges 
waar opa’s en oma’s met hun 
kleinkinderen aan mee kunnen doen, 
zoals de zaaiwedstrijd, die allesbehalve 
zaai is.

De ouderen waren erg blij met hun bloemenverrassing.
CV Les Boutonniers konden ouderen in Montfoort blij maken met bloemen,  
dankzij Bloemenboutique Nicole en Voorhout Bloemkunst en Decoratie.

door Sjoukje Dijkstra

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
• 05-04-2020 Z/20/162239
 Waardsedijk-Oost 9 in Montfoort 

Nodulair bouw, Waardsedijk-Oost.
Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. 
Dat is pas mogelijk nadat er een 
besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 

voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348-476400.

Verlengen beslistermijn
• 07-04-2020 Z/20/157555
 M.A. Reinaldaweg 22 in Linschoten 

Plaatsen bijgebouw en 
perceelafscheiding bij 
rijksmonument ‘Engherweide’.

Verleende omgevingsvergunning
• 09-04-2020 Z/19/155631
 Om ‘t Wedde 5 in Montfoort 

Woning en winkel ombouwen naar 
totaal drie appartementen.

Overig
Ontwerpbestemmingsplan 
Energietuin Mastwijkerdijk 
en bijbehorend  
MER-beoordelingsbesluit.
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort maken bekend dat  
zij het ontwerpbestemmingsplan 
‘Energietuin Mastwijkerdijk’  
(NL.IMRO.0335.BP15041-ON01)  
ter inzage leggen. 
Dit ontwerpbestemmingsplan is 
opgesteld om de realisatie van een 
energietuin welke voorziet in de 
opwek van duurzame energie in 
combinatie met een extensieve 
recreatiefunctie.

INZAGE
Het ontwerpbestemmingsplan 
‘Energietuin Mastwijkerdijk’ ligt van 

donderdag 16 april 2020 tot en met 
woensdag 27 mei 2020 voor een 
ieder ter inzage bij het 
Klantcontactcentrum  
in het stadskantoor van Montfoort, 
Kasteelplein 5.  
Daarnaast is het plan digitaal te 
raadplegen via de gemeentelijke 
website en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Gezien de situatie betreffende corona 
is het niet mogelijk om een mondelinge 
zienswijze in te dienen.

INDIENEN ZIENSWIJZE
U kunt uw schriftelijke zienswijze 
richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort, per adres 
Omgevingsdienst Regio Utrecht, 
postbus 13101, 3507 LC Utrecht, 
onder vermelding van  
‘Zienswijze obp Energietuin 
Mastwijkerdijk, Z/19/143282’.

Het MER-beoordelingsbesluit
Op basis van de Wet milieubeheer  
in samenhang met het Besluit 
milieueffectrapportage dient voor 
bepaalde besluiten, een  
MER-beoordeling uitgevoerd te 
worden om na te gaan of een 
milieueffectrapport vereist is. In het 
MER-beoordelingsbesluit voor het 
ontwerpbestemmingsplan Energietuin 
Mastwijkerdijk is bepaald dat er geen 
MER nodig is.  
De motivering is opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan.  
Op grond van artikel 6:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt dit 
MER-beoordelingsbesluit beschouwd 
als een voorbereidingshandeling, 

waartegen geen bezwaar of beroep 
open staat, tenzij het de 
belanghebbende, los van het voor te 
bereiden besluit, rechtstreeks in zijn 
belang treft. Voor zienswijzen op het 
planvoornemen wordt verwezen naar 
de procedure van het 
ontwerpbestemmingsplan.

VERKEER 
Werkzaamheden tussen de 
Heeswijkerpoort en de Boslaan
Op vrijdag 17 april vinden er 
asfaltherstelwerkzaamheden plaats 
op de N228 tussen Heeswijkerpoort 
en de Boslaan.  
Er wordt via een rijdende afzetting per 
rijstrook gewerkt. Als aanvulling op 
deze verkeersmaatregel worden er 
twee verkeersregelaars ingezet om 
het verkeer in goede banen te leiden. 
Het doorgaande verkeer kan op 
aanwijzing van de verkeersregelaars 
langs de werkzaamheden rijden. 
Wij proberen de overlast tot een 
minimum te beperken. Gelieve 
rekening te houden met de situatie en 
uw rijgedrag hierop aan te passen.

Werkzaamheden N228  
richting de Meern
Op dinsdag 21 en woensdag 22 april 
vinden er tussen 09.00 en 15.00 uur 
werkzaamheden plaats op de N228 
richting aan de Meerndijk (tussen de 
Nedereindseweg en de A12).  
Tijdens deze werkzaamheden geldt er 
ter plaatste een snelheidsbeperking. 
Het verkeer wordt met een om- en om 
regeling beurtelings langs de 

werkzaamheden geleid. Daarnaast 
worden er verkeersregelaars ingezet.

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

Ingebruikname gemeentegrond
• H. van Zuilenstraat, Montfoort, 

van 6 april tot 19 mei, 
verzonden 3 april 2020

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht.

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

Openbare bekendmakingen

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Gerrit Jan van der Veenstraat 20 
3417 GB  Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

Algemene informatie

De Donald Duck challenge, de Yathzee challenge, de broodbak challenge…  
kleinkinderen dagen hun opa’s en oma’s uit

Ouderen Montfoort kunnen virtueel gymmen  
en challenges doen met de kleinkinderen

De oefeningen zijn geschikt voor 
iedereen, maar vooral gericht op 50+/ 
60+. Ook heeft Bergsma leuke 
challenges geschreven voor opa’s, oma’s 
met kleinkinderen. Dit zijn spelletjes die 
opa’s en oma’s met kleinkinderen 
kunnen doen, terwijl ze telefonisch of via 
beeldbellen contact houden. Of op 
gepaste afstand. “Toen we hoorden dat 
bejaardentehuizen dicht gingen, kon ik 
niet achterblijven. Ik wilde iets doen voor 
ouderen”, aldus Bergsma. “De filmpjes 
zijn twee minuten en makkelijk te 
openen.”
Ze heeft zich daarbij laten filmen door 
haar man of kinderen, en vertelt dat ze 
elke oefening voordoet, zodat de mensen 
het na kunnen doen. De challenges 
hebben niet alleen maar met lichaams-
beweging te maken. Bergsma vertelt 
enthousiast: “Het varieert van 
broodbakken tot spelletjes van vroeger 
en nu en lezen. Zo hebben we de Donald 
Duck challenge, waarbij grootouders en 
kleinkinderen een Donald Duck lezen en 
elkaar vertellen waarom ze dat zo leuk 
vinden. Zo leren ze elkaar ook echt beter 
kennen. Een van de eerste challenges 
was buiten in de tuin, waarbij ze een 
wedstrijd konden doen met het zaaien 
van een zonnebloempit.  
Bij alle challenges heb ik ook buiten leren 
meegenomen. Ik ben 2,5 jaar geleden 
begonnen met een master studie  
sportinnovatie. Mijn doel is - en dat is 
bijna klaar - om een buiten-lesmethode te 
schrijven. Dat is leren in de breedste zin 
van het woord. Buiten leren is erg 
waardevol, omdat kinderen met meer 
zintuigen leren. Ze leren door ontdekken 
en doen. Het mooiste is als ze een eigen 

onderzoeksvraag bedenken. Dit zorgt 
voor meer betrokkenheid en hierdoor 
onthouden ze beter. Alle buitenles-
dingetjes verwerk ik in challenges. 
Bijvoorbeeld de Broodbak challenge, 
waarbij het gesprek met opa en oma 
over lievelingsbrood gaat en de werking 
van de molen.”
Bergsma benadrukt dat daarbij niks 
verplicht is. Ze krijgt er hele leuke 
reacties op. “Mensen vinden het erg leuk 
om dit met hun kleinkind te doen. 
Ook omdat het hele leuke gesprekken 
oplevert. Ik verweef hierbij mijn 

buitenlessen in beweegopdrachten.” 
Volgens Bergsma is het belangrijk dat 
kinderen niet eenzijdig leren. “Laat ze 
maar hun eigen onderzoeksvraag 
formuleren. Dan krijgen ze veel meer 
ideeën.” Bergsma heeft geen idee 
hoeveel mensen er mee doen aan de 
gymnastiekoefeningen en challenges. 
Wel wordt ze op straat aangesproken,  
en vragen mensen haar: ‘Wanneer komt 
het volgende filmpje?’. 
“Mensen reageren ook met: ‘Je zit weer 
te frunniken aan je shirt’. En; ‘Wat leuk. 
Je bent gewoon jij.’ Als we zo mensen op 
leuke ideeën brengen, dan zeg ik: waarom 
niet. Laat ze maar naar buiten gaan…”
“Bij de sjoelcompetitie staat de vraag: 
‘Konden opa en oma vroeger tegen hun 
verlies?’ Dan krijg je zulke leuke 
verhalen. Wanneer verloor u dan en 
gooide u het bord door de kamer? 
Dan heb je op een heel ander niveau een 
gesprek, waardoor opa’s en oma’s 
verbinding hebben met kleinkinderen en 
elkaar niet verliezen. Dat is natuurlijk een 
beetje het doel.” Bergsma denkt ook aan 
de mensen die misschien digitaal minder 
vaardig zijn: “Ik wil mijn challenges ook 
wel printen en verspreiden. Bijvoorbeeld 
in Antoniushof. Er is blijkbaar wel vraag 
naar. Mensen hebben nu eenmaal 
behoefte aan beweging, en nog meer: 
behoefte aan contact met elkaar.  
Als we op deze manier aan die behoefte 
tegemoet kunnen komen, dan doen we 
dat graag!”
Informatie: Voor mensen die meer 
informatie willen hebben over de 
oefeningen of challenges.  
Hanneke Bergsma is bereikbaar via haar 
mailadres: info@hannekebergsma.com. 
De challenges worden ook geprint en in 
de Antoniushof neer gelegd voor 
ouderen die niet online actief zijn.

Tulpen voor bewoners en zorgpersoneel 
van Antoniushof en De Bongerd
Leden van Carnavalsvereniging Les Boutonniers hebben zaterdag tulpen 
langs gebracht bij de bewoners van het Antoniushof en De Bongerd.  
Ook het zorgpersoneel van het Antoniushof kreeg een mooie bos tulpen.

door Sjoukje DijkstraAls gevolg van het coronavirus zijn er momenteel ook geen gymnastiek- 
bijeenkomsten op woensdagmorgen in Antoniushof.  
Hanneke Bergsma die de gymnastiek verzorgt, heeft daarom het initiatief 
genomen om twee keer per week videooefeningen op te nemen en te publiceren.

“Ondanks de vervelende tijd waarin we 
met zijn allen zitten, proberen we het 
toch nog een beetje gezellig met elkaar te 
maken. Mede dankzij Voorhout 
Bloemkunst & Decoratie en 
Bloemenboutique Nicole wensen wij een 
ieder heel veel geluk en gezondheid”, 
aldus de carnavalsvierders.

Natuurlijk hebben Les Boutonniers ook 
nog een boodschap voor de mensen:  
“Wees verstandig, blijf op ruime afstand 
van elkaar, was je handen zoveel als 
mogelijk en ga er niet op uit.... dat doen 
we wel weer als deze ellende allemaal 
weer achter de rug is. Blijf gezond.”



In deze bijzondere tijden zijn de leerkrachten van De Hobbitstee in Montfoort 
hard aan het werk om het onderwijs op afstand inhoud te geven. In de eerste 
week al konden alle kinderen op dinsdag 17 maart een tasje ophalen met alle 
benodigde lesmaterialen. Toen er een verlenging van de sluiting van de scholen 
kwam is er weer hard gewerkt om een nieuw lespakket samen te stellen. 
Deze zijn door de leerkrachten bij een aantal groepen thuisgebracht. 
Met de bolderkar gingen ze langs alle kinderen uit de groep.

School in coronatijd
Op donderdag 9 april kwamen een aantal groepen op school langs om hun 
spullen op te halen. En wat een verrassing, de paashaas stond klaar om alle 
tasjes uit te delen. Hier zit naast lesmateriaal voor taal, spelling en rekenen 
ook een paastraktatie en paasspeurtocht in. 
In samenwerking met een 
aantal ouders kunnen de 
kinderen van De Hobbitstee 
in het paasweekend op zoek 
naar de tien eieren die in de 
omgeving van de school te 
vinden zijn. De speurtocht is 
in verschillende moeilijk-
heidsniveaus meegegeven. 
En omdat de Koningsspelen 
niet doorgaan, zit er een 
bingokaart in voor de 
alternatieve Koningsspelen, 
die je gewoon thuis kunt 
doen. Natuurlijk met leuke 
sportieve spelletjes.
En ook voor Moederdag zit 
er iets in de tas, maar dat 
kunnen we nu nog niet 
verklappen natuurlijk...

Huisarts André de Vries van Medisch Centrum 
Montfoort: “Het is redelijk onder controle”
“Houdt die 1,5 meter vol, blijf zorgen voor goede handhygiëne en wees niet te angstig!”
De eerste keer dat hij een beschermend pak aantrok, deed hij dat buiten de deur van een corona-patiënt. Dat doet huisarts 
André de Vries van Medisch Centrum Montfoort nu anders. “Ik laat de mensen nu eerst naar binnen gaan, en kleed mij dan 
om in de gang.” Het is het nieuwe normaal of eigenlijk de nieuwe werkwijze, waaraan hij en zijn collega’s van het 
Medisch Centrum Montfoort inmiddels gewend zijn.
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Huisarts André de Vries in vol ornaat 
met beschermend pak aan op pad.

Lofbetuiging van Rineke Goos-Keizer:

Hulde aan deze mensen
Montfoortse Rineke Goos-Keizer vertelt hoe zij van dichtbij heeft gezien hoe de 
huisartsen aan het werk zijn: “Mijn buurman en zijn vrouw waren allebei erg ziek en 
mijn buurman is uiteindelijk overleden. In die week ervoor had hij intensieve zorg 
nodig en zijn vrouw was niet in staat om dat alleen te doen.
Twee artsen, doctor Oude - Ophuis en doctor De Vries, kwamen regelmatig langs 
en ook de thuiszorg heeft veel hulp gegeven. Ook kwam tot drie keer toe ‘s avonds 
en ‘s nachts het ambulancepersoneel helpen, omdat hij uit bed gevallen was. 
Iedereen deed dat met zoveel liefde en geduld.”

Niets is te veel
“Ik wil hierbij even mijn respect uitspreken voor alle medewerkers van ons 
Medisch Centrum en alle diensten die een verlengstuk zijn van deze mensen.
Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe zij met niet afl atende energie onze zieken thuis 
verzorgen en bezoeken. Soms wel twee of drie keer per dag. 
Veelal op de fi ets en elke keer weer alle beschermende kleding aantrekken. 
Niets is te veel. Hulde aan deze mensen...”

Huisarts André de Vries.

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra
“We beginnen elke ochtend met een 
briefi ng in de wachtkamer, waarbij we 
zelf ook twee meter uit elkaar kunnen 
staan. De nieuwe manier van werken 
met griep- en luchtwegspreekuren is 
inmiddels gewoon voor ons. Wat nooit 
gewoon wordt, is wanneer je hoort van 
mensen die zieke familieleden hebben 
gehad, of wiens familieleden overleden 
zijn. Dat is heel heftig.” In Montfoort 
heeft het coronavirus net wat harder 
toegeslagen dan in Linschoten.
“Ook Oudewater is een donkere plek.” 
De Vries denkt dat dit mede door het 
carnaval komt en de wintersport. 
“Het is net iets meer dan gemiddeld 
eromheen.” Hij heeft desondanks goed 
nieuws te melden: “Het is redelijk onder 
controle. Ik denk dat het nu echt afvlakt.”
Sinds kort beginnen ook de gewone 
consulten weer terug te komen. 
“We merkten dat veel mensen dachten 
dat het te druk was met corona. 
Ze stelden het naar de dokter gaan uit. 
Druk is het niet. Het is echt meer een 
andere manier van werken.” Hij merkt 
dat mensen soms bang zijn dat ze het 
zullen oplopen als ze naar de huisarts 
gaan. Daarom benadrukt de huisarts: 
“Voor de luchtweg-spreekuren en 
mensen die komen met corona-achtige 
klachten gebruiken we een andere 
ingang. Mensen die hiervoor komen, 
blijven in de auto zitten, en die halen we 
op in beschermende kleding. 

Mensen kunnen dus - als ze zelf geen 
corona-symptomen hebben - veilig op 
het spreekuur komen. Ook in de 
wachtkamer. In de supermarkt loop je 
meer risico het op te lopen”, zegt hij.
“Diabetes, COPD (Chronisch 
Obstructieve Long Ziekte) zit nu op de 
gang boven. Dat is op de eerste 
verdieping, met de trap naar boven. 
Daar komt niemand langs met corona. 
Zo kunnen we de veiligheid van deze 
kwetsbare groep waarborgen. 
Praktijkverpleegkundigen doen daarnaast 
meer met (beeld)bellen.” De huisartsen-
praktijk heeft zoveel mogelijk geprobeerd 
om de gewone zorg nu ook te laten 
doorlopen: “Ook omdat we andere 
medische problemen niet willen missen.”

Afscheid
Het meest heftig aan deze periode vindt 
huisarts De Vries de mensen die 
overlijden aan het coronavirus. 
“Als iemand op de IC overlijdt, is er 
nauwelijks nog contact met de partner 
mogelijk. Je hoort dan soms dat mensen 
iemand bij het ziekenhuis Leidsche Rijn 
afl everen. Als ze dan corona hebben 
moeten ze naar Nieuwegein. Vervolgens, 
als zo iemand overlijdt, is er nauwelijks 
gelegenheid tot afscheid nemen. Daarna 
is er dan een uitvaart met heel weinig 
mensen. Door gebrek aan contact, is het 
niet goed mogelijk om te rouwen. Wat ik 
dan wel mooi vind - dat heb ik een keer 
gezien - dat mensen langs de straat op 
gepaste afstand hun respect tonen als de 
rouwauto voorbij komt rijden. Sommigen 
doen dat dan door het raam. Toch kan ik 
er niet aan wennen. Ook bij mensen die 
chemo krijgen. De onzekerheid die ze 
hebben. Het kan zijn dat iemand zieker 
wordt na een week. Voor mensen die 
een chemokuur krijgen, zijn de kansen 
niet zo groot dat ze beter worden. 
Dit vergt een heel ander soort uitleg.”
Wat De Vries ook moeilijk vindt in deze 
tijd is dat mensen elkaar zo weinig 
kunnen zien: “De kinderen die allemaal 
thuis zitten. Voor kinderen in een lastige 
thuissituatie is het nog heftiger.” Ook de 
manier van werken, ook al is hij het nu 
gewend, ervaart hij als belemmerend. 
“Ik geef graag een hand of een schouder-
klopje. Nu werk ik met een masker voor. 
Dat is erg lastig. Ik heb ook iemand 
begeleid die thuis is overleden. Die wilde 

niet naar het ziekenhuis. Als iemand dan 
in slaap gaat thuis, waar de kinderen niet 
bij zijn, dat is zo triest. Zijn vrouw was er 
wel bij. Met een masker op is het heel 
lastig om te laten zien hoe akelig je het 
vindt. Je moet veel meer zeggen hoe je 
je voelt. Iemand kan dat niet zien met 
een masker op.”
De Vries is trots op het huisartsen-
systeem, zoals dat in Nederland bestaat. 
Hij denkt dat mede daardoor ook minder 
mensen op de Intensive Care (IC) 
belanden, omdat de mensen hier thuis 
goed kunnen opknappen. In Italië gingen 
mensen met symptomen naar het 
ziekenhuis. Hadden ze het nog niet, 
kregen ze het daar wel. Wat dat betreft, 
is het in Nederland goed geregeld. 
Alles gaat heel gestructureerd. Er is geen 
chaos. Daar ben ik wel trots op. 
Zo krijgen we het goed onder controle.”
Het werken in zo’n pak vindt hij niet erg. 
“Ik doe nu altijd een dun t-shirt onder 
mijn blouse. Daar let ik op. Het pak kan 
er dan zo overheen en het is niet te 
warm. Verder een bril, handschoenen en 
een mondkapje. ‘’In Montfoort zijn veel 
mondkapjes, handschoenen en schorten 
gebracht. Daar is hij erg blij mee. “In het 
begin hadden we niet genoeg. Toen is er 
gigantisch veel ingezameld en gebracht. 
Nu hebben we voldoende, misschien ook 
voor de volgende keer, mocht er weer 
een epidemie komen. Mensen komen 
ook geregeld langs met kaartjes en 
lekkers voor het personeel van het 
Medisch Centrum. Hij lacht: “We kunnen 
niet alles opeten. Dat is ook niet goed 
voor de gezondheid.” Ook in die zin 
maakt hij zich wel zorgen over de 
gezondheid van de mensen. “Ik ben bang 
dat ze te weinig bewegen, nu ze thuis 
zitten. Ik ben er wel van om het bewegen 
te stimuleren. Anders is straks iedereen 
ontregeld qua bloeddruk. Het is wel bizar 
om te zien hoe ieders leven verandert. 
Het mooie van huisarts zijn, is dat je alle 
verhalen hoort. Ik heb ook wel 
ondernemers gehad, die enorm veel 
stress hebben nu. Dat is heftig. Het zet je 
wel tot nadenken ook over hoe vanzelf-
sprekend contact met mensen was, hoe 
vanzelfsprekend het was dat we goede 
horeca en restaurants hadden. 
Het sociaal leven staat nu allemaal stil. 
Indrukwekkend.”

Zorg voor elkaar
Huisarts André de Vries heeft een 
boodschap voor de mensen in 
Montfoort: “Houdt die 1,5 meter vol, 
blijf zorgen voor goede handhygiëne en 
tegelijkertijd: wees niet te angstig.” 
Hij constateert dat veel mensen bang 
zijn. “Dat hoeft niet, als we ons aan de 
maatregelen houden, dan kunnen die 
ook langzamerhand worden afgeschaald. 
Blijf ook goed voor elkaar zorgen. Het is 
op een andere manier, maar probeer 
contact te blijven houden. Ondanks dat 
elk land het anders doet, heb ik 
vertrouwen in hoe het in Nederland 
wordt aangepakt. Dit past bij hoe 
Nederlanders in elkaar zitten. Laten we 
tegelijkertijd ook uitkijken dat we elkaar 
niet de maat nemen. In de eerste weken 

zijn mensen nog lief voor elkaar, maar 
mensen kunnen zich ook gaan ergeren. 
Het is echt niet zo, dat als iemand het 
krijgt, dat hij of zij niet goed heeft 
opgelet. Dat is net als met rokers. 
Als iemand longkanker krijgt, wordt er 
gelijk gevraagd of iemand gerookt heeft. 
Krijgt iemand corona, dan betekent dat 
niet dat iemand zijn handen niet goed 
heeft gewassen of niet goed heeft 
opgelet. Let liever op jezelf: leef gezond. 
Kijk naar andere methodes van 
beweging. Je hebt van die 7 minuten 
apps, maar je kunt ook gaan 
bootcampen met de kinderen. Hoe leuk 
is dat? Je wordt er wel creatief van. Als je 
zelf gezond blijft, kun je er ook zijn voor 
de ander. Zo zijn we er voor elkaar.”

Poll: Meerderheid Montfoortenaren zou privacy 
opgeven voor betere coronapreventie
Zou je je digitale privacy opgeven voor betere coronapreventie? We peilden de mening van Montfoortenaren op de 
Facebook pagina ‘Je bent een Montfoortenaar als’... Een meerderheid van bijna zeventig mensen is best bereid de privacy 
op te geven om het corona virus een halt toe te roepen. Niet iedereen is overtuigd van die noodzaak, want dertig mensen 
(toch ruim een kwart van de 100 stemmers) willen hun privacy absoluut niet opgeven, want wie zegt dat een app helpt? 
Een klein aantal stemmers, nog net op één hand te tellen (ten tijde van schrijven) weet het niet, want: geen idee hoe dat 
moet werken.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Op de facebookpagina - Je bent een Montfoortenaar als - plaatsten we een poll om 
de mening van Montfoortenaren te peilen.

Waarom deze stelling?
Tijdens de laatste persconferentie werd 
gesproken over de introductie van een 
app, die zou moeten bijhouden waar je 
bent geweest en of je in contact bent 
geweest met iemand die besmet is. 
De app zou als hulpmiddel moeten 
dienen voor mensen om zichzelf 
desnoods in quarantaine te stellen, 
mochten ze in aanraking zijn geweest 
met een besmet persoon. De app zou 
naar alle waarschijnlijkheid vrijwillig 
worden uitgerold, en verwacht wordt dat 
60 procent van de bevolking zo’n app in 
gebruik zou nemen. Gebeurt dit laatste 
niet, dan zou de app, die alleen werkt 
als de meerderheid hem in gebruik 

neemt, niet werken. In dit laatste geval 
zou het ook nog wel eens verplicht 
kunnen worden de app te gebruiken. 
Althans, zo werd gesuggereerd/ 
geïmpliceerd door de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Hugo de Jonge.
Wat Johan van der Meijden betreft 
kunnen ze het bekijken met de app. 
Hij hoeft hem niet. Danny de Haan 
schrijft het prima te vinden. Hij licht 
graag toe: “De app gaat waarschijnlijk 
via bluetooth werken (RSSI) en houdt op 
die manier op je eigen telefoon bij met 
wie je in contact bent geweest. Het lijkt 
me niet dat er persoonsgegevens 

verzameld zullen worden, maar dat er 
gewoon een ID als bijv. “MtxcrkS9w^Dj
Mg9TWst5v2SuX8!9H6%B” 
gegenereerd zal worden en dus niet naar 
een persoon te herleiden zal zijn. 
Wanneer er iemand is besmet en zijn/
haar ID als push bericht wordt 
verzonden naar alle gebruikers van de 
app, kijkt de app in jouw lokale database 
of er een ‘match’ met dat andere ID is. 
Pas dan krijg jij een melding dat je op 
datum X in contact bent geweest met 
iemand die waarschijnlijk toen het virus 
bij zich droeg. Tenminste, bovenstaand 
is het meest privacyproof.
“Ik heb zelf een iPhone en daarvan weet 
ik dat apps in een zogeheten sandbox 
werken, met andere woorden geen 
enkele app kan zonder jouw 
toestemming bij je persoonlijke 
gegevens. Als ze naar persoonsgegevens 
gaan vragen, denk ik dat ik net als 
Johan van der Meijden af zal haken. 
Ze zeggen dat het gaat om het contact 
dat je met anderen hebt gelegd, op 
welke afstand en welke datum. Dat kan 
prima zonder persoonsgegevens.
Ben je overigens bang dat de overheid je 
kan volgen, dan moet je echt je telefoon 
weg gooien, zelf een oude Nokia 
kunnen ze volgen via de zendmasten.”
Marjolein Visser komt met een link naar 
een pagina van Amnesty International 
die uitlegt aan welke voorwaarden zo’n 
app moet voldoen. Op deze webpagina 
benadrukt Amnesty International 
sowieso dat het vrijwillig moet zijn. 
“Techniek mag niet leiden tot verplichte 
maatregelen.” Verder laat de organisatie 
die zich inzet voor de mensenrechten 
weten: “Belangrijk punt hierbij is dat de 
mensenrechten worden gerespecteerd 
door de nieuwe apps. Ook de tekort-
komingen van de technologie moeten 
worden erkend in de keuzes die gemaakt 
worden over de inzet ervan.”
Wordt vervolgd.



Anne van Dijk naait 
beschermende overals
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Het begon met katertje Bram die als 
eerste kat gevangen werd.
Bram is inmiddels een grote kater. 
Hoewel hij vanwege de slechte start 
altijd wat klein zal blijven, denkt 
Diana.

Foto’s: Sophia Griffi oen - van der Willik.

door Sjoukje Dijkstra

Vangactie zwerfkatten IJsselveld beëindigd

Deze actie is nu afgelopen. Volgens 
Diana Hoogvorst lopen er - zover bekend 
- geen zwerfkatten meer rond. Ze is 
tevreden over het resultaat. Met haar ook 
Ton en Ina Bunnik die zich met hart en 
ziel hebben ingezet om voor elkaar te 
krijgen dat zwerfkatten gesteriliseerd/ 
gecastreerd werden en teruggezet in ‘de 
natuur’. En de kittens en sociale katten 
werden ondergebracht in het asiel of een 
gastgezin. Kattenliefhebber Hoogvorst 
vertelt: “Bram was de eerste. Hij zit 
inmiddels bij collega en vriendin Nicolle. 
Hij doet het goed. Zo is hij bij de 
dierenarts geweest en is hij gecastreerd. 
Hij had wat last van zijn oogje. Dat was 
de nasleep van een ziekte, denk ik. Bram 
was een beetje schuw. Nu scheelt het dat 
Nicolle alleen woont. Dus heeft hij het 
rustig. Ook is hij een beetje klein voor 
een katertje. Dat zal met zijn moeilijke 
start te maken hebben gehad.”
Rondom de Trappenfabriek - waar ook 
Bram als eerste kitten gevangen werd - 
bleken heel wat katten en kittens te 
lopen. Dus ging de actie daar van start. 
Om de dierenartskosten te dragen werd 
een inzamelingsactie gestart. 
De medewerkers van Syntus haalden 
heel veel geld op. Veel bewoners gaven 
gehoor aan de oproepjes op Facebook 
om een fi nanciële bijdrage te geven. 
Ook Jumbo en Albert Heijn droegen hun 
steentje bij en doneerden royaal brokjes, 
natvoer, snoepjes en kattenmelk.

Tevreden met het resultaat
De stand is inmiddels dat er vijf kittens 
gevangen zijn en ondergebracht in 
gastgezinnen van de Stichting 
Dierenhulpverlening Woerden. 
Ze hebben inmiddels allemaal een eigen 
huisje. Een volwassen poes bleek ook 
redelijk sociaal en is in het asiel 

kunnen we ingrijpen.” Diana Hoogvorst 
adviseert mensen die een kat nemen 
vooral om het beest direct te laten 
steriliseren of castreren. Zeker wanneer 
mensen hun kat vrij laten rond lopen. 
“Dan vermenigvuldigen ze zich snel”, 
zegt ze. Daarom: laat je kat steriliseren of 
castreren en laat hem dan ook gelijk 
chippen. Als ze gaan zwerven en ze 
komen op het industrieterrein heb je 
kans dat je kat gevangen wordt, en weer 
bij je wordt afgeleverd.”

HAASTRECHT            VLIST Gratis IJsselconcert Jan van Woudenberg

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in 
Dordrecht wilde met de Pasen 999 
beschermende overals hebben. 
Deze werden door veel vrijwilligers 
gemaakt, waaronder Anne van Dijk 
uit Haastrecht. Zij vertelt dat zij hier 
veel tijd aan besteedt.
Via de televisie hoorde Anne dat er 
mondkapjes te kort waren. Omdat zij 
handig met de naaimachine is, heeft zij 
een berichtje naar de plaatselijke 
huisartsen gestuurd met de vraag hoe zij 
kan helpen Zij kreeg een berichtje terug 
dat er veel vraag is naar beschermende 
overals die genaaid moeten worden. 
Het zijn pakken die van een speciale stof 
gemaakt zijn die vocht uitlaten en geen 
bacteriën en virussen binnen laten 
komen. Hierop heeft zij positief 
gereageerd.

21 overals
Anne: “De volgende dag had ik een rol 
van 52 meter stof voor de deur met 

ritsen en alle andere benodigdheden. 
Toen ben ik maar begonnen. Eerst 
patroon knippen, alles afl ocken en 
daarna naaien. Ik heb uren en dagen 
zitten werken met als resultaat dat ik na 
tien dagen 21 overals af had.
Ik heb ze op een verzamelpunt in 
Oud-Alblas gebracht. Van hieruit gaan 
ze naar het ziekenhuis in Dordrecht.”
De mevrouw bij wie Anne de overals 
afl everde, was bij haar zieke ouders in 
Zeeland geweest. Deze mevrouw moest 
nu zelf in quarantaine met als gevolg 
dat zij niet kon werken. Anne heeft de 
niet afgemaakte overals van haar 
meegenomen om ze af te maken. 
Het waren er tien. Voor de Pasen had zij 
ze af en in Oud-Alblas teruggebracht.
Nu weet Anne niet of er nog materiaal 
beschikbaar is. Zo ja, dan wordt dat zo 
snel mogelijk bekendgemaakt en worden 
er nog meer overals gemaakt.

opgenomen. Dat gaat op dit moment 
heel goed en er is belangstelling voor 
haar voor adoptie. Ton Bunnik laat 
weten: “Een heel mooi resultaat. Er is 
geen toename meer van zwerfkatten op 
deze locatie. Uiteraard zullen er op het 
industrieterrein nog wel zwerfkatten 
lopen, maar omdat wij geen reacties en 
fi nanciële bijdrage van bedrijven hebben 
gehad, noch meldingen over daar 
lopende katten, sluiten we de actie af.”
Diana Hoogvorst is van mening dat het 
een goede actie was. “We hopen dat er 
geen jong spul meer rondloopt, maar je 
weet het natuurlijk nooit.” Zelf heeft ze 
de verdenking dat er ook nog 
zwerfkatten rondlopen op de buitenring 
van het industrieterrein. “Er worden veel 
katjes doodgereden daar. Dan worden ze 
weg geschept door een gemeentewerker. 
Het is natuurlijk ook druk daar. 
Bovendien, gaan zwerfkatjes vaak dood 
doordat ze ziek worden. Ze hebben 
darmproblemen, wormpjes, enzovoorts.” 
Meerdere malen deden zij een beroep op 
de bedrijven op het industrieterrein. 
Dat daar weinig respons op kwam, heeft 
haar teleurgesteld. “We hebben alle 
bedrijven op het IJsselveld 
aangeschreven. Heel gek dat er geen 
reactie kwam. Misschien, omdat het voor 
hun toch een beetje een ‘ver van je 
bed-show’ was.”
De kattenvangers van Montfoort zijn 
dankbaar voor alle hulp, die ze 
uiteindelijk wél kregen: “Dank aan 
medewerkers Syntus, u als inwoner van 
Montfoort voor de fi nanciële bijdrage, 
Albert Heijn en Jumbo voor het voer en 
de Trappenfabriek voor het beschikbaar 
stellen van terrein om de dieren te 
vangen. We mogen ze daar ook blijven 
voeren en kunnen zo in de gaten houden 
of het goed met ze blijft gaan. Zo niet, 

Het begon allemaal met kitten Bram. Dit katertje werd halverwege september 
2019 op het terrein van Syntus gevangen. Hij kreeg een liefdevol thuis bij een 
van de medewerkers van Syntus, Nicolle. Op initiatief van Diana Hoogvorst werd 
toen een actie opgestart om te proberen de zwerfkatten en - kittens op IJsselveld 
te vangen met als doel het zwerfkattenprobleem terug te dringen.

door Cees Reichard

Muzikaal talent Jan van Woudenberg uit IJsselstein 
gaf een gratis IJsselconcert in Haastrecht. Het kwam 
voort uit een initiatief van de familie Visser en vond 
plaats op het industrieterrein in Haastrecht.
Jan is afkomstig uit een horecagezin, begon als dj en heeft 
sinds enige tijd aansluiting gevonden bij niemand minder dan 
zangdocent Kees Taal. Nu hij vanaf zijn ‘thuispodium’, 
café de Punt in IJsselstein en heel veel andere locaties in het 
hele land geen optredens meer kan verzorgen en toch, op 
weg naar wellicht ooit een optreden bij de Toppers of 
De Vrienden van Amstel live, graag wil blijven performen, 
vond hij in Haastecht een uitdaging én een perfecte locatie.
Vanaf gepaste afstand heeft menigeen zich, op eenzelfde 
wijze als tijdens een Prinsengrachtconcert in Amsterdam, 
vanuit een bootje of een raamkozijn kunnen laven aan de 
nummers die Jan van Woudenberg over de Hollandse IJssel 
liet schallen.

OUDEWATER

Op zaterdag 11 april rond 15.30 uur zaten al diverse Hekendorpers heerlijk in 
hun voortuin in het zonnetje met een natje en een droogje. Dit uiteraard wel op 
gepaste afstand, zodat de 1,5 meter richtlijn van de RIVM in acht genomen kon 
worden. Zij waren in afwachting op wat er komen ging. In deze bijzondere 
Coronatijd heeft men behoefte aan sociale contacten en gezelligheid.

Straatbingo in Hekendorp
Het bestuur van Verenigingsgebouw de Boezem uit Hekendorp organiseerde 
namelijk deze middag een geslaagde straatbingo. Het idee hadden ze via de 
media verkregen en vonden dit zo leuk dat ze dit ook in Hekendorp wilden 
uitproberen. Na een videovergadering door het bestuur is in een paar dagen 
tijd de bingo verder uitgewerkt.

Oproep
Anne Roept alle mensen op die handig 
met de naaimachine zijn, te helpen met 
beschermende overals te maken. 
Zij kunnen zich bij haar telefonisch 
melden op: 06-22280432.
Het ligt in de bedoeling dat ze thuis 
werken en ze moeten naast een 
naaimachine wel over een eigen 
lockmachine beschikken.
Ze benadrukt dat er nog veel vraag is 
naar deze beschermende overals. 
“Ik werk nu voor Dordrecht, maar als 
het ziekenhuis ze niet meer wil hebben, 
worden ze verdeeld onder de 
huisartsen, verloskundigen, zorghotels 
en thuiszorgorganisaties.”

door Aad Kuiper

Er konden zeven straten meedoen en alle 
huizen hadden vooraf een fl yer inclusief 
bingokaarten in de brievenbus gekregen. 
De deelname was gratis, maar men 
mocht alleen meespelen vanuit de 
voortuin. Op een aantal kruispunten zat 
iemand van het bestuur met een 
megafoon of microfoon en versterker op 
een scheidsrechterstoel, zodat de 
bingocijfers omgeroepen konden 
worden. Buiten bij de Boezem werd er 
fanatiek gedraaid aan het Bingo rad. 
Indien men Bingo had, diende men dit 
kenbaar te maken door met een T-shirt 
of een vlag te zwaaien. Hierna kwam de 
paashaas op de fi ets door het dorp 
gesjeesd. De volle bingokaart moest in 
een schepnet gedeponeerd worden en 
werd verderop door het bestuur 
gecontroleerd. Bij een goede bingo 
volgde uiteraard een vrolijke en/ of 

smaakvolle prijs die gesponsord was door 
LRC Hardlopen en de Welkoop.
In totaal hebben zo’n 125 Hekendorpers 
meegespeeld en kan de organisatie 
terugkijken op een grandioze middag. 
De sfeer was opperbest en er is veel 
gelachen.
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Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Gratis second 
opinion voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Zorgen om kind na meemaken 
traumatische ervaring?

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

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 14 april t/m 19 april 2020. Week 16. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

    Alle verpakte 
tomaten 

 bak of schaal 250-750 gram 

2.49

1.24
 0.69

0.34

_

_
50% KORTING*

     Alle Ariel 
of Lenor 

 2 stuks 
combineren mogelijk 

24.98

12.49
 8.78

 4.39

_

_

1+1 GRATIS*
2.49

1.24

 Dreft handafwas 
of vaatwas, 

Ambi Pur of Antikal 
combineren mogelijk 

29.98

14.99
 3.98

 1.99

_

_

1+1 GRATIS*

Alle Coop, Slagerskwaliteit 
of Zwanenberg maaltijdreepjes

spek, ham of kip 
bakje 150/250 gram

3.49

2.61
 2.09

 1.56

_

_
25% KORTING*

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

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

Levering, reparaties

en onderhoud

van alle automerken!

Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

0348 - 56 25 42
www.automotiveoudewater.nl

U kunt bij ons uw auto in 15 minuten virusvrij maken!
99,99% virus eliminatie
in 15 minuten,
INCLUSIEF COVID-19!
Zolang de coronacrisis duurt 
voor maar € 39,99

06-22565805 (alleen Whatsapp!)
info@automotiveoudewater.nl
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