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(Voor)lezen op school
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
ff Z@ppen - Arie van Vliet
Gerard Verborg staat pal voor ambachtsman
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Geluidswal A12 bij Linschoten
Haastrecht wint El Vlistico

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

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

Het is Kinderboekenweek!

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
advocaten voor
het MKB

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat
Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

Stempeltocht met puzzels en verhalen

In het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen…’, hebben
de Oudewaterse musea, The Readshop en Hocus Pocus Zoetwaren de
handen ineengeslagen om een spannende stempeltocht, bomvol verhalen,
te organiseren. Voor kinderen vanaf 6 jaar, en helemaal gratis!
De stempeltocht start woensdag 7 oktober
om 14.00 uur bij de bibliotheek in
Oudewater, waar een verteller voorleest
uit een prachtig prentenboek.
Vervolgens krijgen de kinderen een
stempelkaart met een oude plattegrond
van Oudewater en kunnen ze stempels
verdienen. Bij het Touwmuseum maken
ze een touw, bij The Readshop en het
Stadsmuseum wacht een puzzel op ze en
bij Hocus Pocus draaien de kinderen een
heuse suikerspin. In de Hekenwaag
worden ze getrakteerd op nog een mooi
verhaal.

door Ellen van Leeuwen

Zoveel mooie verhalen

Saskia Wulterkens is cultuurcoach bij
bibliotheek Het Groene Hart. Ze hoopt
dat door de stempeltocht kinderen
ervaren dat je geschiedenis niet alleen uit
boeken kunt halen, maar ook door iets te
doen. “Oudewater herbergt zoveel mooie
verhalen.” Ze is trots op de samenwerking
waaruit de stempeltocht is ontstaan.
“Dat is typisch Oudewaters. Je stelt voor
om iets te organiseren en aan alle kanten

Heel Montfoort een blokje om….

Startschot gegeven voor
‘Samen de winter door’

Afgelopen donderdag werd het startschot gegeven voor ‘Samen de winter
door’. Dit initiatief van Het Knooppunt, de Buurtsportcoach en SWOM
werd genomen in het verlengde van ‘Week tegen eenzaamheid’. Tijdens de
eerste live uitzending van Montfoort Vitaal, was via een stream te zien hoe
Theaterkoor Marcello een muzikale aftrap deed.
Presentator Rick Vianen liet diverse
betrokkenen aan het woord komen,
die vertelden hoe dit initiatief van de
grond was gekomen, en waar het toe
diende. Zo vertelde Marie-José
Hermans, directeur van SWOM:
“Eenzaamheid is een belangrijk item.
Door de corona is het nog erger
geworden. Op verzoek van wethouder
Yolan Koster, hebben we dit begin de
‘Week tegen Eenzaamheid’ extra onder
de aandacht gebracht. We moeten ons
realiseren dat juist nu veel van de dingen
die we organiseren, tot ons groot

door Sjoukje Dijkstra

verdriet en vaak grote teleurstelling,
niet door kunnen gaan. Dus hebben we
gekeken: wat kunnen we wel? Vanuit die
gedachte vonden we aansluiting bij de
Buurtsportcoach en het Knooppunt.
Gezamenlijk besloten we van de Week
tegen Eenzaamheid een hele winter te
maken, want juist nu is de behoefte aan
contact zoveel groter. Daar speelt corona
ook een grote rol in.”
Ton van der Made van Knooppunt
vertelde: “Bij elke activiteit werden we

Het muzikale startschot van ‘Samen de Winter door’ werd gegeven door
theaterkoor Marcello op het Kasteelplein.

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

haken mensen enthousiast aan.”
Bij het organiseren van de stempeltocht
is met grote mate rekening gehouden
met de coronamaatregelen. Maar door
de aangescherpte maatregelen kunnen
op een aantal locaties de ouders niet
meer mee naar binnen. Het is dan aan
de ouders om te bepalen of hun kind
zonder begeleiding naar binnen kan.
Van tevoren inschrijven is niet verplicht,
maar wordt wel geadviseerd, ook in
verband met de richtlijnen van het RIVM.
Aanmelden kan bij Saskia op het emailadres Saskia.Wulterkens@bibliotheekhgh.nl.
“Deelname is gratis. Mochten kinderen
een museumjaarkaart hebben dan is het
voor de musea leuk als deze gescand
wordt.”

vervolg op pagina 4

tegengehouden door de maatregelen.
Daarom kijken we nu naar wat we wel
kunnen. Zo ging de Nijmeegse
Vierdaagse niet door. Dus, hebben we als
Knooppunt een alternatieve vierdaagse
georganiseerd, met kleinere groepjes.
Hieruit is het idee ontstaan voor ‘een
blokje om’. We willen mensen oproepen
om eens om zich heen te kijken. Klop
maar aan bij je buurvrouw of buurman,
en ga samen een blokje om. Als heel
Montfoort een blokje om gaat, hebben
we wat bereikt.”
Donderdagavond, na een regenachtige
dag, werd het blokje om vast gelopen
door zo’n 20 deelnemers. Ook Conny te
Lintelo van SWOM liep het blokje met
twee vriendinnen, en deelde live haar
ervaring met het publiek. “Gelukkig is
het nu droog”, zei ze. “Het is fijn om in
coronatijd lekker aan de wandel te gaan.
We maken zo dadelijk een stop bij een
koffiepunt. Met dit heerlijke weer kunnen
er koffiepunten buiten zijn, waar mensen
op veilige manier met elkaar koffie en
thee kunnen drinken.”
Ton vertelde dat ze normaal gesproken
ook op maandag 5 en 10 kilometer
lopen in groepjes. “Erna wordt koffie
gedronken. We hebben niet alleen
wandelen, maar organiseren normaal
gesproken veel activiteiten, zoals
klassieke muziekavonden en reisjes naar
musea. Dat kan nu niet. Het rondje door
Montfoort met elkaar, op afstand van
elkaar, kan wel.”
Dat beaamt Marie-José van SWOM.
Zij roept de mensen op: “Alsjeblieft, ga
wandelen. Doe dat blokje om met
elkaar.”In kader van ‘Samen de winter
door’ staat oktober in het teken van
wandelen: ‘Heel Montfoort wandelt’.
In november is dat ‘Heel Montfoort
speelt’ en in december ‘Heel Montfoort
Bakt’. Ook Marie-José zal nog eens haar
chefsmuts opzetten om als eerste te
kokkerellen op een van de kookavonden
voor en door Montfoortenaren.
“We hebben sinds kort in het Doe Mee
Huis een mooie keuken, waar we door
corona nog weinig mee hebben kunnen
doen. Dus, komen we vanaf 4 november
op de woensdagavond met kookavonden
, waarvoor mensen zich kunnen
aanmelden. Of ze nu willen koken,

Pauselijke onderscheidingen
in Haastrecht
Twee parochianen van de Rooms
Katholieke parochie St. Barnabas
in Haastrecht werden op zondag 4
oktober tijdens de misviering
verrast met een pauselijke onderscheiding. De onderscheidingen
‘Bene Merenti’ (goede verdienste)
werden door pastoor Van der Mee
uitgereikt aan mevrouw Adrie de
Ruijter-van Leeuwen en de heer
Hans Bakker.
Het was een mooie verrassing voor twee
trouwe en zeer dienstbare parochianen,
die zich al decennia lang inzetten voor
de parochie!
Adrie de Ruijter - van Leeuwen is 45
jaar geleden, gevraagd om huishoudelijk
werk in de pastorie te doen en te helpen
bij het schoonmaken van de kerk.
De organisatie van dit werk is bij haar in
goede handen. In de loop van de jaren
werd ze gastvrouw op het feest van

of mee eten, iedereen kan zich
aanmelden via SWOM”, aldus
Marie-José. Ook de presentator liet
weten dat hij ook wel een avondje wou
komen koken…: “Zet mij maar op de
lijst”, aldus Rick. “Zo kan het dus.
Iedereen kan meedoen. Per avond
hebben we twee koks nodig, en natuurlijk
mee-eters.”

Wandel Fit

Ook Wanda Catsman, wandeltrainer,
bekend van Wanda Wandelt, schoof aan.
Zij zal mensen, die graag willen

Maria ter Weghe en verzorgde ze de
bijeenkomst voor de vrijwilligers op het
jaarlijkse Barnabasfeest. Ze heeft ook
het zilver en koperwerk onder handen
genomen. Ook zorgt zij voor een
‘gezellige aankleding’ van de
gemeenschapsruimte van de parochie,
zodat daar op een fijne en goede manier
gebruik van gemaakt kan worden.
Zij doet dit nog altijd met dezelfde
toegewijde inzet.
Hans Bakker begon 45 jaar geleden met
het mee opbouwen van de kerststal.
Hij is dat blijven doen! Hij werd
‘de klusjesman’ van de parochie, voor
allerlei voorkomende kleine
werkzaamheden en reparaties. Ook is
hij in de Eucharistie behulpzaam als
acoliet. Een grote en bijna wekelijks
terugkomende taak is het verzorgen van
het kopieerwerk: parochieblad, liturgieboekjes, brieven, etc. Al deze werkzaamheden verzorgt hij met grote precisie.

wandelen, helpen met wandeltraining.
“Wandel Fit noemen we dat. Woensdag
of donderdagmiddag kunnen mensen
laagdrempelig komen trainen, waarbij ze
ook nog een stukje hersentraining krijgen
in de vorm van cognitieve fitness.” Niet
alleen de manier van lopen, maar ook
hoe mensen veilig kunnen wandelen is bij
haar een topic. “Mensen vinden het
spannend om alleen op pad te gaan.

vervolg op pagina 14
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Geniet en ontdek dit prachtig gebied!

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Nieuwe
promotievideo
Dierenhulpverlening
Woerden e.o.
Het was weer Dierendag!
De dag waarop stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o.
hun gloednieuwe promotievideo
presenteerde!

Heb jij nu altijd al willen weten wat hun
vrijwilligers doen of waar jouw donatie
terecht komt? Kijk dan vooral deze
nieuwe video. Wil jij na het zien van de
video je nu meteen aanmelden als
vrijwilliger of een donatie doen?
Dat kan! Word vrijwilliger:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl/
onze-vacatures/
Maak een donatie: www.doneeractie.nl/
help-ons-dieren-helpen/-44680
Meer informatie over de stichting en de
openingstijden vind je op
www.dierenhulpverleningwoerden.nl/
contact/

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 11: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. C. Mijderwijk

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 11: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Prof. Dr. M.J. Paul
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 11: 10.00 uur Nog niet bekend
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 11: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. G.H. Vlijm
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 11: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 11: 10.00 uur Ds. F.C. van Dijke
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 11: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 11: 09.30 uur Ds. D. Dekker
18.30 uur Ds. E. Gouda
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 11: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 11: 11.00 uur T. van Zaal
Di 13: 19.00 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 11: 09.30 uur Kand. H.B. van der Knijff
18.30 uur Ds. C. Boele

Staatsbosbeheer organiseert in
samenwerking met Het Beloken Land
op woensdag 14 oktober om 14.00 uur
een speciale herfstwandeling in het
natuurgebied Willeskop te Montfoort.
Langzaam wordt het echt herfst. Het kan
guur en winderig zijn of een stralende
herfstdag. Willeskop is het enige stukje
moeras dat er in de wijde omgeving te
vinden is. Tijdens de wandeling, die voert
over eeuwenoude houtkades, vertelt de
Staatsbosbeheer gids het geheim van
deze prachtige plek. Hoe is het gebied
ontstaan met al zijn veelzijdige natuur?
De gids van Staatsbosbeheer gaat het u
uitleggen.
Verzamelen vanaf 13.45 uur op
Het Beloken Land Blokland 116 3417
MR te Montfoort. De Staatsbosbeheer
gidsen verwelkomen de deelnemers met
koffie of thee en houden om 14.00 uur
een korte inleiding. De wandeling voert
door het weiland en over een
eeuwenoude houtkade. Daar heeft u
vanaf de uitkijktoren een prachtig zicht
op het totale gebied. Om ongeveer
16.00 uur bent u weer terug.
Deelnemers dienen zich aan te melden
via utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl
of via 06-23646290 (tijdens kantooruren).

GGD regio Utrecht (GGDrU) start eind september een gezondheidsonderzoek onder inwoners in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek
bestaat uit een vragenlijst over de gezondheid van inwoners in de regio.
Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd. Eind september ontvangen
108.000 willekeurig gekozen inwoners uit 26 Utrechtse gemeenten een
brief met daarin de uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen.
Resultaten van het onderzoek gebruiken gemeenten en GGD voor het lokale
gezondheidsbeleid.
De vragenlijst bestaat uit vragen over
gezondheid, leefgewoonten en
woonomgeving. Denk hierbij aan vragen
over bijvoorbeeld roken, lichamelijke
klachten, corona, bewegen en psychische
problemen. Met de resultaten uit het
onderzoek kunnen gemeenten en GGD
samen activiteiten organiseren om de
gezondheidssituatie te verbeteren.
Ook helpt het onderzoek om het gezondheidsbeleid van gemeenten zo goed
mogelijk te laten aansluiten bij wensen
van de inwoners. Om een goed beeld te
krijgen van de gezondheidssituatie, is het
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die
zijn uitgenodigd, de vragenlijst invullen.

Rookmelders redden levens
Driekwart van de Nederlanders hebben al
rookmelders in huis. Belangrijk, want als
je slaapt dan ruik je niets. Dus ook geen
rook als er brand in je huis ontstaat.
Daarom zijn werkende rookmelders van
levensbelang!

Een werkende rookmelder kan je
leven redden

Niet alleen de hoeveelheid rookmelders is
van belang, ook de juiste plaatsing en het
testen van je rookmelders is van
levensbelang. Heb jij al eens getest of je
jouw rookmelders in elke kamer van je
huis kunt horen? Zorg dat de rookmelder
in originele staat blijft, stofvrij is en een
werkende batterij heeft of is aangesloten
op netstroom. Dit en meer leer je de
komende maand tijdens de
Brandpreventieweken. Niet voor niets is
een werkende rookmelder op elke
verdieping van een nieuwbouwwoning
verplicht en vanaf juli 2022 ook voor

gevonden
n
e

bestaande woningen. Test vandaag nog
of jouw rookmelder thuis werkt. Het kan
jouw leven en dat van jouw huisgenoten
redden!

Vergroot eenvoudig de
brandveiligheid thuis

Op de website www.rookmelders.nl vind
je informatie over nut, noodzaak, soorten
en plaatsing van rookmelders.
In bouwmarkten in Nederland komen
displays van een brandweerman te staan
met meer informatie. Daar kan je ook
rookmelders kopen. Volg Veiligheidsregio
Utrecht op Facebook en Instagram om
regelmatig tips te ontvangen en om te
zien wanneer ons volgende Webinar over
rookmelders is. Heb je vragen?
WhatsApp VRU brandweer op
06-12958599, of bel 088-8781000 of
mail voorlichting@vru.nl. Zo vergroot je
eenvoudig de brandveiligheid thuis.

Vermiste dieren

MONTFOORT
Lodewijkstraat - Bentley; Kater (Brits
korthaar), halflangharig; zwart.
Miep Giesstraat - Gumball; Kater,
grijs-wit.

Gevonden dieren

dieren

0348-414242

Houtkade vanuit uitkijktoren (foto Staatsbosbeheer).

Gezondheidsonderzoek regio Utrecht van start

In heel Nederland zijn in oktober de Brandpreventieweken. Ieder jaar wordt
dan voorlichting over brandveiligheid gegeven om slachtoffers van
woningbrand te voorkomen. Dit jaar staat in het teken van:

rmiste
Ve

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

Herfstwandeling in
natuurgebied Willeskop

LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Poes. Lapje, witte
buik, bef loopt rechts door naar de nek
en witte neus. Cypers rood en grijze
vlekken, rechtsvoor wit voetje; punt van
de staart is zwart.
Cattenbroekerdijk - Poes. Donkergrijs/
bruin gemêleerd, tijgerachtig met witte
kin en aan de linker zijkant bek ook wit,
lichtbruin onder de staart.
MONTFOORT
Ereprijshof - Kater. Rood met witte
pootjes en bef.

Persoonlijk leefstijladvies

Inwoners die de digitale vragenlijst
hebben ingevuld, kunnen aan het einde
van het onderzoek een persoonlijk
leefstijlprofiel inkijken. Het leefstijlprofiel
geeft tips over gezondheid op basis van
de gegeven antwoorden. Ook is hier
meer informatie te vinden over

gezondheid en leefgewoonten.
Geen vragenlijst ontvangen, maar wel
geïnteresseerd in onderzoek?
Heeft u geen uitnodiging ontvangen,
maar wilt u wel meedoen aan
onderzoeken van de GGD? Geef u dan
op voor het inwonerspanel van GGD
regio Utrecht, via: www.panelggdru.nl.
U ontvangt dan ongeveer vier keer in het
jaar een online vragenlijst. Hierin staan
vragen over gezondheid en kunt u
bijvoorbeeld uw mening geven over het
beleid en de zorg in de gemeente.
Wilt u meer weten over het onderzoek?
Kijk op: www.ggdru.nl/
gezondheidsonderzoek2020

Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens
te Oudewater is gesloten van
maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober
Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:
Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:
Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:
Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!
Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

Succesvolle collecte voor HandicapNL in Montfoort
Met de collecte van HandicapNL is in Montfoort e 1.704,11 opgehaald.
Wij bedanken alle vrijwilligers en gevers die hieraan bijgedragen hebben.
Met de opbrengst worden landelijke en lokale projecten gefinancierd.
Collectant gemist? Op www.handicap.nl kan online gedoneerd worden.

Langzamerhand starten de verenigingen hun activiteiten weer op.
Uiteraard alles aangepast aan de voorgeschreven richtlijnen van de RIVM.
Vanaf nu plaatsen wij dan ook weer de evenementenkalender.
Verenigingen kunnen hun activiteiten hiervoor insturen
via de vernieuwde site van De IJsselbode, onder het kopje agenda,
of per mail naar de redactie@ijsselbode.nl

Evenementenkalender
VRIJDAG

9
-

Oktober

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

OUDEWATER

Open dag Hospice van 14.00 tot 16.00 uur.
In het Hospicehuis aan de Kerkwetering.

OUDEWATER

VRIJDAG

16

Klaverjassen bij De Geelbuik. Het klaverjasseizoen
start weer maar wel in aangepaste vorm. In verband
met de ruimte vinden de klaverjasavonden van De
Geelbuik voorlopig plaats in het clubhuis van FC
Oudewater, aanvang 20.30 uur

OUDEWATER

VRIJDAG

23

Klaverjassen bij FC Oudewater. In het clubhuis,
aanvang 20.30 uur.

30

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

OUDEWATER

VRIJDAG

OUDEWATER

WIJN
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PRIKBORD
SARTARELLI

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 7 oktober

10.00 Inloop koffie ochtend

AFGELAST

(Voor genodigden op inschrijving)

14.30 Klankschalen sessie

(Alleen voor bewoners)
(Max. 10 deelnemers op inschrijving)

18.00 Aanschuifdiner

Tuinzaal

AFGELAST

Donderdag 8 oktober

10.00 Spelletjes
AFGELAST
14.00 KBO/PCOB soos middag o.v.b.
Vrijdag 2 oktober

10.00 Sport en spel
AFGELAST
14.30 Weekafsluiting met borrel
Tuinzaal
19.00 Kerkdienst
Tuinzaal
Zaterdag 10 oktober

10.00 Koffiedrinken

Deze klassieke Italiaanse
VerdicchioSalentein
is deze
maand
Barrel Selection
6 flessen:
weer in de aanbieding!
89zet
.70 hem
Veelzijdig, maar
95bij
bijvoorbeeld eens in
groenterisotto of een
visschotel.

69.

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Diner
VO
R!
O R VIE

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen
Herv. Gem. Oudewater

9

Hoera, Anja 50 jaar!

,95

Donderdag 8 oktober 2020
Geen 18, geen alcohol

Geldig van 5 oktober t/m 22 november 2020, zolang de voorraad strekt.

Kent u haar?
Kaartje sturen
dan maar!

MAART
WiltALLEEN
u lieverIN
niet
de winkel in?
OP=OP
Vanaf
6 flessen bezorgen wij
de* Zolang
wijnen
graag bij u thuis!
de voorraad strekt,

We wensen je
een fijne
verjaardag.

alleen bij aankoop in onze winkel.

10.45 Bewegen met fysio

AFGELAST

14.15 Kook-/bakactiviteit

AFGELAST

(Ook voor mensen van buitenaf )

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

Prins Bernhardstraat 2

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN
OUDEWATER EN HEKENDORP

N EEN
WI

*VAN 13
VOOR

Maandag 12 oktober

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

,95

Tuinzaal

Zondag 11 oktober

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

VERDICCHIO
‘TRALIVIO’

(voor bewoners en buitenaf beide inschrijven in
de hal of bellen 0348-562214)

Dinsdag 13 oktober

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

|

3421 JD Oudewater

IJSSELVERE 23
OUDEWATER

Bezoek ook onze webshop

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

GRANDIVINI.NL

Liefs van Ben,
Lizanne & Mark,
Dionne & Nees,
Corné

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
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HEERLIJK ... ZO'N

R UGBEHANDELING !
• Scrubben van de rug
• Rugmasker van groene leem
• Massage van rug/voeten

nu voor € 45,00

(de hele maand oktober geldig)

Schoonheidssalon

Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

Uw bereik...
15.000 adressen

Bevoegd
leraar Engels
geeft
privéles en
bijles
(sinds 1992)

Tip: Cadeaubonnen
verkrijgbaar vanaf € 10,-

54,-

0182-385929

STICHTING LINOUENDA
'
hulp aan Roemenië
STICHTING LINQUENDA
BEDANKT ALLE GULLE GEVERS,

die voedsel hebben gedoneerd tijdens de
25e voedselactie bij de COOP te Oudewater.
In totaal hebben we 121 pakketten kunnen maken,
die eind oktober a.s. naar Roemenië
zullen worden vervoerd.
Nogmaals hartelijk dank!

Christelijk kinderboekenweek
t/m 10 oktober
Thema: ‘EN TOEN’
Drie boeken in leefdtijdscategorie:

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Onderbouw: Tijdmachien door Michel de Boer
Middenbouw:Mees en Tijn door Ina van der Beek
Bovenbouw: Maffe meester Daan

door Judith van Helden
Alles verkrijgbaar bij:

Ook dit jaar weer de
kinderkrant ‘Cridz’
www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Peperstraat 1a - www.bijbelshopoudewater.nl

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38 | 06-12549209

DE BOKKESPRONG
DELIVERY
IS TERUG!
Vanaf donderdag 8 oktober bezorgt
de Bokkesprong weer bij jou thuis in

Veelzijdig in Grond, Weg
& Waterbouw
Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Terras
• Damwanden
• Serre
• Onderhoud
• Bruggen
• Natuuroevers
• Steigers
Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of
0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

gemeente Oudewater.

Ella Breij

Professional Organizer

Een fijn THUIS
kunnen ervaren is
zeker in deze
bijzondere periode
wel zo prettig!
06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Bestel online
de lekkerste carpaccio, burgers, snacks,
frites en menu's.

BURGERS & STREETFOOD

Bestel vanaf donderdag 8 oktober via
e-food.nl/oudewater/bokkesprong

Openingstijden
Donderdag- tot en met zondagavond
van 17:00 - 20:00
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Gewijzigde openingstijden

Voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden zijn de openingstijden van de gemeente aangepast. Het stadskantoor is vanaf heden op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 09.00 tot 12.00 uur
en op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur, en dan alleen op telefonische
afspraak: 14 0348 (kosteloos) of per e-mail (https://www.oudewater.nl/
inwoners/afspraak-maken).
Het gemeentebestuur van Oudewater heeft er na de laatste aanscherping van de
maatregelen van het kabinet voor gekozen het dragen van een mondkapje in het
stadskantoor verplicht te stellen.

Windmolens schadelijk
voor de volksgezondheid

Dat windturbines geluidsoverlast veroorzaken betwist niemand. Dat windturbines
gezondheidsschade veroorzaken wanneer deze worden geplaatst op een afstand
kleiner dan twee kilometer van woningen; is minder bekend.
Wetenschapper prof. Frits van den Berg, verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen, deed afgelopen jaar onderzoek naar (geluids)overlast die windmolens
veroorzaken en de mogelijke impact op de volksgezondheid.
Hij stelt dat geluidsoverlast de grootste boosdoener is van de gezondheidsproblemen die omwonenden van windturbines ervaren. “De geldende normen houden
ook geen rekening met het feit dat het geluid van de windturbines veel verder
reikt dan verondersteld wordt”.
Het stoort prof. Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van
omwonenden afdoen als een ‘not in my backyard’-houding. “Dat is gewoon
arrogant. Mensen die tot op 2 kilometer afstand van een windpark wonen, hebben
er wel degelijk last van. Bovendien worden de geluidsnormen echt overschreden.
Windparken zijn gewoon big business.”
De reden dat de overheid nog niet komt met aanvullende wetgeving, lijkt gelegen
in het feit dat het verband vooralsnog onvoldoende wetenschappelijk is
aangetoond. Bovendien wegen de belangen van realisatie van de afspraken
rondom duurzame energie zwaarder.
Tegengeluiden van prof. Van den Berg, de World Health Organization (WHO), de
nationale GGD en het Europese Gerechtshof worden voorlopig onder het
vloerkleed geveegd. Allen vier zijn kritisch over het plaatsen van windmolens bij
nabijgelegen woningen.
Ik hoop dat de gemeente zich nog eens achter de oren krabt en haar plannen
overweegt.
Zeg: “JA” tegen duurzame energieopwekking die geen gevaar vormt voor ons
leefklimaat en buiten het gezichtsveld van woningen blijft. Generaties na u zullen
u hiervoor dankbaar zijn!
Elsbeth de Vlaming

(Voor)lezen op school
Normaal gesproken bezoekt vaak een echte schrijver de scholen tijdens de
Kinderboekenweek. Deze keer is dat niet mogelijk en daarom heeft
Bibliotheek Het Groene Hart het online lespakket Schoolschrijver
samengesteld. Op vier basisscholen krijgen de groepen 7 en 8 krijgen vier
weken interactieve lessen over bepaalde thema’s en lezen de boeken die
bibliotheek daarbij aanbiedt.

Altijd lezen

Ook op OBS De Schakels krijgen de
oudste leerlingen lessen van de
Schoolschrijver. Op de school, die in
hetzelfde gebouw als de bieb huist, wordt
het hele jaar door veel aandacht besteed
aan leesonderwijs, vertelt locatieleider
Jeannette de Graaf. “Vanaf het moment
dat onze leerlingen kunnen lezen, starten
zij op alle schooldagen met een half uur
lezen in een zelfgekozen boek. Dat zorgt
voor een moment van rust in de school,
voordat het intensieve dagprogramma
begint.”

Vossenjacht

Op de St. Jozefschool hebben de
kinderen een reis door de tijd gemaakt
tijdens een vossenjacht. De vossen waren
gekleed als personages van vroeger.
Als het de kinderen lukte om te vertellen
in welk tijdvak de vos leefde, verdienden
ze een letter. Met alle gevonden letters
kon het woord ‘kinderboek’ worden
gemaakt. In alle groepen wordt een
voorleeswedstrijd gehouden. De winnaar
van elke groep mag op de laatste dag van
de Kinderboekenweek een stukje voorlezen aan andere kinderen van de school.

Appeltulbandje

Op de Immanuelschool kwam in groep
1 t/m 4 wel een echte schrijfster en ook
een illustratrice op bezoek.
Juf Helma Feunekes en haar
schoondochter Anna Lena van Iersel
hebben samen een prentenboek
gemaakt: ‘Omi en het appeltulbandje’.
Juf Helma las het voor en Anna Lena
vertelde over haar tekeningen.
In groep 5 t/m 8 wordt er gewerkt aan
het schrijven van elfjes over het thema
‘En toen…’.
Uit elke klas wordt het beste elfje
beloond met een prijs.

Griffel en penseel

Op de Mariaschool doen alle kinderen
mee met de wedstrijd om een gouden
griffel of penseel. Wie schrijft het
mooiste verhaal? En voor de onderbouw:
wie maakt de mooiste illustratie?
Ook staat een dag in het teken van een
leesalarm. Op het moment dat het alarm
klinkt gaan alle kinderen lekker lezen in
hun eigen boek. Waar ze op dat moment
ook zijn; buiten, op het toilet, in de
gymzaal, ze gaan even lekker lezen.
Groep 5 en 6 gaat nog naar het
touwmuseum en voor groep 1 t/ m 4
komt er een historisch figuur op bezoek.

Voorlezen

Op de Jozefschool en de Mariaschool
lezen de leerlingen uit de bovenbouw
voor aan de kinderen uit de onderbouw.
Dat leidt tot veel gezellig leesmomentjes.
Op de Mariaschool worden ieder jaar
ook ouders en grootouders uitgenodigd
om voor te lezen. Omdat dit nu niet
mogelijk is, mogen (groot)ouders een
boek voorlezen op film.
De filmpjes worden afgespeeld op het
Digibord in de klas.

De zon schijnt bij boeren,
burgers en bedrijven

Er is veel onrust in Oudewater en omstreken over het plaatsen van windmolens.
Het is de in Utrecht woonachtige wethouder Bas Lont die met zijn team de optie
voor windturbines nog steeds openhoudt, terwijl minder ingrijpende oplossingen
in het verschiet liggen. Zo wordt tijdens inloopavonden steeds weer gevraagd aan
onze inwoners op welke locaties windmolens geplaatst zouden kunnen worden.
Deze suggestieve wijze van handelen komt het draagvlak onder Oudewaternaren
bepaald niet ten goede.
Behalve onrust signaleer ik groeiend wantrouwen onder onze burgers.
Dit komt omdat inwoners de indruk hebben dat het proces naar verduurzaming
een schijnvertoning lijkt te zijn. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat
Oudewaterse boeren, burgers en bedrijven oplossingen hebben bedacht.
Nota bene oplossingen waar bewoners weinig last van hebben en geen
gezondheidsrisico’s lopen. Waarom gaat onze wethouder hier niet op in?
Laat hij toch dankbaar gebruik maken van deze aanbiedingen.
Of zal hij dat van plan zijn, maar kwam hij daar nog niet aan toe?
In Oudewater gaat de voorkeur uit naar zonne-energie. Dit blijkt uit de vele
Oudewaternaren die de petitie hebben getekend en uit de geluiden die ik opvang,
ook vanuit de politiek. Veel inwoners zeggen: Wij willen verduurzamen met zon,
naar de behoefte van Oudewater en op een manier dat wij er zelf, inwoners van
Oudewater en omliggende buurtschappen, geen last van hebben.
Let wel: Dus geen windmolens en geen energie opwekken voor andere steden,
zoals voor Utrecht, Amersfoort en Zeist!
Ik kom nu terug op de oplossing die reeds voorhanden is. In 2030 zullen wij
ongeveer 20 gigawattuur schone energie moeten produceren. Dit is 50% van de
totale energiebehoefte van Oudewater. Een gedeelte hiervan hebben wij reeds
uitgevoerd met zonnepanelen op daken van bedrijven, schuren en woningen.
Laten wij heel behoudend zeggen dat van die 50% 1/5 deel al geregeld is door
ons. Dan houden wij over 40%. Om nu aan die 40% te komen hebben wij niet
meer dan maximaal 20 hectare aan terrein nodig. Uitgedrukt in een percentage
van de totale grondoppervlakte van Oudewater is dit 0,5%. En nu komt het:
Het aanbod van onze boeren ligt inmiddels drie keer zo hoog!
Wat ik maar wil zeggen is dat de oplossing reeds voorhanden blijkt. Het zijn
stukken grond die voor onze boeren niet gunstig liggen of gewoon op een plek
waarvan ook zij vinden dat er zonder overlast zonnepanelen geplaatst kunnen
worden. Een goed voorbeeld hiervan is een terrein aan weerszijden van het spoor
ter grootte van 7 hectare.
En hoe gaat onze wethouder hier mee om? Een ding is zeker. Toen verduurzaming
op de agenda kwam koos onze wethouder in eerste instantie voor een vorm
waarbij wij als inwoners slechts zouden worden geïnformeerd. Een vorm van
samenwerking die weinig ruimte laat voor overleg. Hij lijkt hierop terug te komen
en samen met zijn adviseurs en met zijn beleidsmedewerkers alsnog de stem van
Oudewaternaren te laten meewegen.
Het moment van besluitvorming moet nog komen. Echter dat wethouder Bas Lont
in het AD ons doet voorkomen dat de acties van Oudewaternaren te vroeg komen
lijkt mij bezijden de waarheid. Hij koos vorig jaar immers zelf voor een manier van
‘samenwerken’ die niet rijmt met wat participatie beoogt. Dus hoe eerder wij onze
stem laten horen hoe beter dat is. Dus vrienden van Oudewater wees op je hoede
en kies voor redelijkheid, gezondheid en kies ervoor dat het zicht op Oudewater
onaangetast blijft.
Laten wij in hemelsnaam dat mooie stadje blijven dat in bepaalde opzichten
verwijst naar oude tijden. Wij zijn Oudewater die vooroploopt met verduurzaming
en op eigen benen blijft staan. Trots en fier, ondernemend, met verstand en
eigentijds; een voorbeeld voor Nederland en een voorbeeld voor verduurzaming
met respect voor inwoners.
Harry van der Voort
harryvandervoort@gmail.com
http://duurzaamruigeweide.petities.nl

door Ellen van Leeuwen

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl
Wijkagent

Atie de Waard, wijkagent in Oudewater,
krijgt binnen de politie een andere baan.
Zij is vanaf begin januari 2018 in
Oudewater werkzaam geweest.
Haar collega Michael Chedi blijft nog
een poosje, en vermoedelijk komt er wel
weer een nieuwe wijkagent m/v bij.
Succes in je nieuwe baan, Atie,
en bedankt voor alles wat je voor
Oudewater gedaan hebt; het ga je goed!

Links Atie de Waard, rechts wijkagent
Michael Chedi.

BLIK op ...
Herfst
Met een tweede coronagolf is de herfst nu echt van start gegaan.
En weer wordt deze veroorzaakt door teruggekeerde vakantiegangers
naar rode en oranje gebieden. We zouden toch zo langzamerhand
moeten weten dat pandemieën zich met reizigers verspreiden over de
wereld. En hoewel ik ook graag reis, een noodzaak is dat niet en ik
begrijp dan ook niet dat mensen het risico nemen. Op het gevaar af
dat ik oud klink: vroeger gingen we niet meerdere keren per jaar naar
het buitenland en overleefden we ook. Vakantie over de grens is geen
eerste levensbehoefte en zal dat ook nooit zijn.
Maar ook in Nederland gedragen sommigen zich onverantwoordelijk.
Wat te denken van een illegaal feest in een bedrijfsloods met meer
dan 100 bezoekers en een bruiloft met 180 bezoekers en kerkdiensten
zonder mondkapjes en met zang met 600 bezoekers per keer, drie op
een dag. En dan hebben we het alleen nog maar over het afgelopen
weekend.
Ja, het is vervelend en ik ben er ook klaar mee om nergens meer naar
toe te kunnen. En toch moeten we doorbijten. Voor onszelf en voor
onze medeburgers die kwetsbaar zijn. En daar ben ik er één van.
En dus heb ik ook maar een doos mondkapjes aangeschaft en zal die
ook gaan dragen als ik naar de supermarkt ga. Hoe vervelend dat ook
is. En dat is de enige plaats waar ik één keer per week naar toe ga.
Voor de rest zal ik de dagen weer thuis doorbrengen. Dat deed ik
overigens al sinds 16 maart. En mocht ik toch ergens naar toe
moeten, dan met mondkapje. Beter veilig.
Dat ook mensen die dagelijks getest worden en omringd zijn met alle
medische zorg ziek kunnen worden heeft Trump het afgelopen
weekend bewezen. Nou is er natuurlijk in zijn omgeving ook sprake
van onverantwoordelijk gedrag en heeft hijzelf het goede voorbeeld
ook niet gegeven. De VS hebben pakweg 4 % van de wereldbevolking
en rond de 20 % van het aantal doden wereldwijd. En daar is het niet
dragen van mondkapjes een soort politieke statement in een bitter
verkiezingsjaar.
Je mag hopen dat hij de ziekte overleeft, want als dat niet het geval is
worden de VS waarschijnlijk in een nog grotere chaos gestort dan nu,
5 weken voor de presidentsverkiezingen, al het geval is.
Ik doe een oproep in deze column: Gedraag u verantwoordelijk, volg
de richtlijnen en draag mondkapjes. En hoop op een werkend vaccin
tegen dit dodelijke virus. Ja, ik weet dat het aantal sterfgevallen op
het aantal zieken verhoudingsgewijs niet heel groot is, maar in
Nederland zijn er toch al meer dan tienduizend mensen aan overleden
en lopen de ziekenhuizen weer vol. Gedraag u dus.
Trudie Scherpenzeel
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Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
Hoe ik was toen ik alles nog kon.
Na een leven van hard werken zonder klagen,
overleed toch nog sneller dan verwacht
op 87- jarige leeftijd mijn lieve man,
onze onvergetelijke vader, schoonvader
en fijne opa Trixy

Door de tranen van dit uur
sluipt de glimlach van de herinnering.
De fijne uren en momenten met een goed mens.
Dank voor alles wat je ons bracht.

Rob van Rooijen
* Utrecht,
12 juli 1945

† Oudewater,
30 september 2020
Tiny Hogenelst - Wammes

-Cornelis GijsbertusLinschoten,
8 september 1933

Harmelen,
2 oktober 2020

John en Janine
Jade
Marcel en Mariska
Valerie, Rosalin
Simone in liefdevolle herinnering
Kees is opgebaard in de familiekamer van De Rank,
Verlengde Hoogstraat 26 te Montfoort.
Er is daar gelegenheid afscheid te nemen op
dinsdag 6 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur en
woensdag 7 oktober tussen 14.00 en 15.00 uur.

Edwin en Mirjam
Ruben
Tim en Saskia

De crematie wordt gehouden, in besloten kring,
op donderdag 8 oktober te Utrecht.

Correspondentieadres:
Tiny Hogenelst - Wammes,
Lakerpolderplein 14, 2807 MA Gouda.

Wij willen u bedanken voor de vele blijken van
betrokkenheid tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn fantastische vrouw,
onze zorgzame en lieve moeder,
mijn schoonmoeder en onze trotse oma

Ans Verkleij - Bode

Gelegenheid tot condoleren:
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
zorginstelling De Rijnhoven voor
de liefdevolle verzorging.

Cornelis Berkouwer
Gouda 8 november 1932 - Gouda 2 oktober 2020
Onze liefhebbende vader, opa en oude “opa stok”
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Pa is thuis, alwaar geen bezoek.
De Ruyterstraat 34, 2851 TD Haastrecht
Onze speciale dank gaat uit naar het team van
‘De Vierstroom’. Hun betrokkenheid en zorg
werden door hem en ons zeer gewaardeerd.
Pa hield van bloemen.
Donderdag 8 oktober zal om 11:00 uur de viering van zijn
leven in besloten kring plaatsvinden.
Deze is via een geluidsopname te volgen via
htts://www.kerkoproep.nl/#/kerken/11300
Aansluitend begeleiden we pa lopend naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats Haastrecht aan
de Provincialeweg Oost 82.
Na de begrafenis is er verder geen gelegenheid tot condoleren.

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Slot
Heiliglevenstraat 2, 3417 HL Montfoort

Vermey

uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

Wij danken u voor uw medeleven in
de afgelopen jaren. Voor uw vele bezoekjes,
telefoongesprekken, lieve kaartjes, uw gebed en
prachtige bloemen. Maar ook uw medeleven na
het overlijden van mijn lieve man, vader en opa

Arie Cornelis de Langen
en de belangstelling op de begraafplaats
hebben wij zeer gewaardeerd.

Uw aanwezigheid en medeleven, lieve brieven,
de vele kaarten en bloemen
zijn ons tot steun geweest.
Het is voor ons een grote troost te weten hoeveel
zij ook in het leven van anderen heeft betekend.
Theo Verkleij
Kinderen en kleinkinderen

Verdrietig, maar met mooie herinneringen en dankbaar dat
wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, nemen wij
afscheid van

Riet Slot - Vermeij

Hans en Jacqueline
Yvette

Het afscheid van Rob heeft op maandag 5 oktober
in besloten kring plaats gevonden.

Zij die wij liefhebben en verloren
zijn niet meer waar zij waren
maar zijn altijd waar wij zijn!

Sinds 2019 weduwnaar van Aag Berkouwer - Hagen

Kees Slot
Liefde houdt niet op
Waar het leven eindigt
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Dank ook aan de huisarts Dr. Kruijt en
de Vierstroom Haastrecht-Vlist voor
de liefdevolle zorg aan Arie gegeven.
Hartelijk dank daarvoor!

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Schoonhoven, oktober 2020

J. de Kat Begrafenisverzorging

Hetty de Langen, kinderen en kleinkinderen
West-Vlisterdijk 18
2855 AH Vlist

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

aandacht voor afscheid

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Corry Roest

&

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

0348-568241

06 53 53 68 88

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

Wij zijn ontroerd en onder de indruk door
zoveel medeleven en belangstelling gedurende
de periode van ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze krachtige vader,
positieve schoonvader en trotse opa

Cees de Bree

www.andanteuitvaart.nl

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

Wat zal het leven anders zijn
nu jij er niet meer bent

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

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

Al die bezoekjes, kaarten, telefoontjes,
appjes en bloemen hebben hem en
ons heel veel steun gegeven.
Hiervoor onze welgemeende dank.
Corina
Gert-Jan, Inge, Dex en Femm
Martijn, Marieke, Sammie en Joe
Montfoort, oktober 2020

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl
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Burgemeester Wim Groeneweg richt zich tot iedereen in Oudewater
Binnenkort valt deze brief ook
bij u in de bus.

Bezoek: Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Post: Postbus 100
3420 DC Oudewater

Aan alle inwoners van
de gemeente Oudewater

Coronacijfers gemeente
Oudewater: terugblik
september 2020
Op het dashboard van de Rijksoverheid zien we de dagelijkse
cijfers over corona. Ook meldt de GGD dagelijks aan
burgemeester Groeneweg of er inwoners positief getest zijn.
Tijdens de eerste golf gaven we wekelijks de stand van zaken
door. Inmiddels bereikt ons de tweede golf.
Vanaf nu blikken we aan het einde van elke maand terug.
Tijdens de eerste golf waren 51
inwoners positief getest op het
COVID-19 virus. Na het beëindigen
van de lockdown bleef het lang rustig.
In juli en augustus kwamen daar
9 nieuwe meldingen bij. In september
zijn daar 24 mensen bijgekomen,
waarvan 10 in de laatste 7 dagen.
Op 30 september was de score 84
positief geteste corona besmettingen
in onze gemeente.
Oudewater is tijdens de eerste golf
hard getroffen door het coronavirus.
Harder dan de meeste gemeenten in
de regio.

Met de huidige cijfers volgt
Oudewater de landelijke tendens.
Het virus verspreidt zich (ook) in
Oudewater steeds sneller. Dat is
zorgelijk. Te meer daar er ook alweer
besmettingen gemeld zijn bij
De Wulverhorst. Laten we samen
proberen deze ontwikkeling te keren:
Hou 1,5 meter afstand, blijf thuis bij
klachten en laat u testen. #HouVol
Meer cijfers vindt u op
rijksoverheid.nl en rivm.nl.
Oudewater behoort tot de
veiligheidsregio Utrecht

Supermarkten delen
bierviltjes uit met boodschap

Onderwerp:
Uw kenmerk:

Telefoon: 14 0348
Fax: (0348) 428451
info@oudewater.nl
www.oudewater.nl

Zorgen over oplopende coronabesmettingen
Comm./AK
Uw brief van:
geregistreerd onder nr.:

Ons Kenmerk

Doorkiesnummer/Behandeld door:

20U.15948

8709

KvK-nummer:
53878388
IBAN-nummer:
NL88BNGH0285006789

Datum:

5 oktober 2020

Verz.

/ A. Koolmees

Beste stadsgenoten,
Een brief van uw burgemeester had u misschien niet verwacht. Het is dan ook niet zomaar dat ik u
schrijf. Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste weken het Coronavirus weer om zich heen grijpt.
Minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge roepen al weken op om ons aan de
coronaregels te houden. Toch gaat het nu snel de verkeerde kant op. Nemen we de regels van hoe
we met elkaar omgaan nu niet serieus? Dan is het gevaar van besmetting groot.
Samen met onze wethouders heb ik goed contact met groepen en organisaties in Oudewater over de
Corona- uitbraak en de maatregelen die we moeten nemen. Er zijn afspraken gemaakt met winkels,
supermarkten, horeca, sportverenigingen en gezondheidszorg. Vaak worden die afspraken goed
nageleefd. Maar de inzet van hen alleen is niet voldoende. Daar hebben we u bij nodig!
Aandacht voor elkaar is ook rekening houden met elkaar
In de tijd dat ik burgemeester van Oudewater ben, heb ik ervaren hoe hecht onze gemeenschap is.
Aandacht voor elkaar zit in de genen van Oudewater. Aandacht voor elkaar is ook rekening houden
met elkaar. Niemand wil antwoord kunnen geven op de vraag: “Wie heb ik vandaag besmet?”.
Nu weet ik uit eigen ervaring hoe lastig het is de coronaregels altijd voor 100% na te leven. Ik wil u
daarom vragen hierover met uw gezin of huisgenoten in gesprek te gaan. Hoe gedragen wij ons? Is
dat zoals we zouden moeten doen? Welk gedrag kunnen we misschien veranderen of aanscherpen?
Wat willen we onszelf toestaan? En is dat realistisch en verantwoord? Niet om te kunnen oordelen of
u zich wel of niet aan alle regels houdt. Maar omdat u toch ook niet wil dat oma, opa, een kwetsbare
vriend(in) of kennis ernstig besmet raakt door het gedrag van uzelf, uw gezin of uw huisgenoten?
Want ons onnadenkend of soms onverantwoord gedrag is de grootste verspreider van het virus.
Wees het goede voorbeeld en hou vol!
Deze brief stuur ik u, omdat ik zeer bezorgd ben over de snelle verspreiding van het virus. Alleen door
ons gedrag aan te passen, kunnen we het tij keren. Ik roep u op het goede voorbeeld te zijn. Spreek
elkaar aan als dat nodig is en laten we alstublieft volhouden. Want alleen samen krijgen wij het
coronavirus onder controle. Ik reken op u!
Hartelijke groet,
Wim Groeneweg,
Burgemeester (wnd.)

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

‘Oudewater is met afstand de gezelligste stad’
‘A-N-D-E-R-H-A-L-V-E-M-E-T-E-R’
Dit zijn twee van de vijf slogans
die op bierviltjes staan die
supermarkten sinds vorige week
uitdelen aan jongeren. Als zij een krat
bier of andere alcoholische drank
kopen, krijgen de jongeren gratis
een pakketje.
Jongeren hebben behoefte aan
(groeps)contact buiten het eigen gezin.
Zij blijven elkaar informeel ontmoeten.
Hierdoor is het niet altijd makkelijk de

corona richtlijnen op te volgen.
Terwijl 70% van de jongeren zegt het
wel eens te zijn met de maatregelen.
Met de bierviltjes actie hoopt de
gemeente Oudewater de bewustwording onder jongeren te vergroten
voor de noodzaak je te houden aan
de corona maatregelen.
Wil je ook een pakketje bierviltjes?
Ga dan naar de Jumbo of de COOP
in onze gemeente.

Bijna 14 jaar? Vraag dan op
tijd een identiteitsbewijs aan!
Kinderen vanaf 14 jaar hebben een eigen paspoort of
identiteitskaart nodig vanwege de identificatieplicht.
Wordt uw kind bijna 14 jaar?
En heeft uw kind nog geen eigen reisdocument?
Laat uw kind dan op tijd een reisdocument aanvragen.
Een kind onder de 18 jaar valt onder het jeugdtarief.
Een identiteitskaart kost e 30,70 en een paspoort e 55,35.
Op www.oudewater.nl leest u alle informatie over het aanvragen
van een reisdocument.

Dinsdag 6 oktober 2020

Vallende
bladeren

Het is herfst en dan geven
vallende
bladeren
soms
overlast. De bladeren vallen
in een relatief korte tijd en
dat betekent dat het de
gemeente niet lukt om overal
tegelijkertijd het blad op te
ruimen. Daarom roepen we
graag uw hulp in bij het
opruimen
van
gevallen
bladeren.
Op
verschillende
locaties
plaatst de gemeente vanaf
oktober tot eind december
weer bladkorven.
De locaties van de bladkorven zijn
zorgvuldig geselecteerd, waarbij is
gekeken naar de aanwezigheid van
grote gemeentebomen op de locaties,
het tijdstip dat het meeste blad valt en
het gebruik. Ook verkeersveiligheid
en bereikbaarheid met een vrachtwagen om de korven leeg te maken,
zijn punten van aandacht bij het
plaatsen van de bladkorven.
Natuurlijk zijn de bladkorven alleen
bedoeld voor bladeren en niet voor
ander afval.

vervolg op pagina 2
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Afgelopen week was de jaarlijks terugkerende landelijke Week tegen Eenzaamheid, in Oudewater
omgedoopt naar het positievere ‘De Week van de Ontmoeting’. En, ondanks de beperkende
coronaperikelen, waren er natuurlijk wel wat activiteiten. Maar jammer genoeg weinig fysieke,
de meeste digitaal en telefonisch. In De IJsselbode stond er een bladzijde vol over.

De Nachtwacht en andere activiteiten
Naast mogelijkheden tot een ontmoeting in De Rank of in het Cultuurhuis,
een afspraak met het Stadsteam en allerlei ontmoetingsmogelijkheden die
via een website te regelen waren of een praatje via de telefoon, spande
De Wulverhorst de kroon. Zij organiseren vaak en veel, en niet alleen voor
de bewoners, maar voor iedereen in Oudewater die daar behoefte aan heeft.
Uiteraard rijdt het coronavirus nu veel
activiteiten in de wielen, maar er was in
de voorbije week wel het een en ander te
doen. Eén daarvan was, weliswaar geheel
toevallig, maar toch … dat De Nachtwacht in De Wulverhorst te bewonderen
was. Dat was eenmalig. Maar er gebeurt

door Aad Kuiper

meer op een aantal plaatsen, elke week
is er wel iets. Weg met de eenzaamheid,
op weg naar de ontmoeting: zorg dat je
erbij bent, of zorg dat iemand anders
erbij komt.

De Nachtwacht in De Wulverhorst

Nog even over die Nachtwacht; ze
hebben er in De Wulverhorst heel veel
Oudewaternaren, wel of niet woonachtig
in De Wulverhorst, een groot plezier mee
gedaan. Na de officiële opening op
vrijdag volgde op zaterdag ‘burendag’,
waarop iedereen die in de buurt woonde
kon komen kijken. Voor de aansluitende
zondag waren alle vrijwilligers uitgenodigd.
Op inschrijving mochten alle Oudewaternaren komen kijken en daar is heel wat
gebruik van gemaakt. Hele schoolklassen
zijn geweest. Voor de bewoners van
De Wulverhorst was voorafgaand een
portrettengalerij georganiseerd, waarbij
bewoners in de stijl uit de tijd van
Rembrandt waren uitgedost en … op de
foto gezet. Later weer hadden liefhebbers
in de stijl van Rembrandt geschilderd en
kwam antiquair Jan van ‘t Riet ‘kunst en
kitsch’ presenteren; veel bewoners
hadden bijzondere voorwerpen
meegenomen die Van ‘t Riet met
kennersoog beoordeelde. Monique van
den Hoogen had een kunstbingo
georganiseerd, terwijl op de laatste dag
dat De Nachtwacht de tuinzaal nog in
een minimuseum had veranderd, een
‘bourgondische maaltijd’ volgde: een
heerlijke maaltijdsoep uit een uitgeholde
broodbol.

Zorg dat je erbij bent, of zorg dat
een ander erbij komt

Een dikke week allerlei activiteiten dus en
De Wulverhorst wil meer, veel meer.
En niet alleen in de Week van de
Ontmoeting’, maar ook in alle andere
weken van het jaar. En niet alleen voor
de bewoners van De Wulverhorst, maar

St. Jozef- en Mariaschool
leveren maatwerk

V.l.n.r.: Juf Nanda, Nelleke en Fenna.

voor iedereen in Oudewater die gewoon
eens iets anders wil. Naast de creasoos,
‘zingen met Monique’, geheugentraining,
volksdansen, fysio-bewegen, kan iedereen
ook gewoon gezellig komen
koffiedrinken. Maar, let op! … nu even
niet.
“Er waren allerlei activiteiten gepland,
maar die zijn voor zo’n beetje iedereen
geschrapt”, laat Maureen Sonneville
weten. “Het is heel jammer; we kunnen
even niet anders”, zegt ze, met spijt in
haar stem. “Maar”, klinkt het alweer
optimistisch, “zodra het kan, gaan we
weer van alles voor iedereen regelen.
En dan laten we dat natuurlijk via
De IJsselbode weten.”

Eenzaamheid, ook in Oudewater

‘Eenzaamheid is je niet verbonden
voelen. Je mist een hechte, emotionele
band met anderen. Of je hebt minder
contact met andere mensen dan je
wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke

ervaring. Veelal is het een verborgen
probleem. Anderen kunnen moeilijk van
buitenaf zien of je je eenzaam voelt.’
Voorgaande staat te lezen op de website
eenzaam.nl. Op die website valt veel te
lezen over oorzaken én gevolgen, over
feiten en cijfers, dat het iedereen kan
overkomen, dat er heel veel mensen last
van hebben en wat je er zelf aan kunt
doen en hoe je een ander kunt helpen.
In de eerste week van oktober was de
jaarlijkse landelijke Week tegen
Eenzaamheid, ‘Kom Erbij’, en werden er ondanks de coronaperikelen - activiteiten
georganiseerd, maar eenzaamheid vindt
uiteraard niet per se in die week plaats,
maar doorlopend. Eenzaamheid kan
zomaar ineens toeslaan, opduiken op
een onverwacht moment. Let op, blijf
alert, voor jezelf en anderen: Weg met de
eenzaamheid, op weg naar de
ontmoeting: zorg dat je erbij bent, of
zorg dat iemand anders erbij komt.
Ook in Oudewater.

‘Praktijkklas’ of ‘De praktijker’

niet te veel praten”, zegt ze na afloop,
door Aad Kuiper
“deze kinderen moeten het vooral van
Maar vandaag zien we een groepje van
‘doen’ hebben.”
acht kinderen aan het werk die deels van
Nanda Visser heeft al behoorlijk veel
de Mariaschool en deels van de
ervaring opgedaan: ze werkte met het
aan toe, maar direct weer serieus,
St. Jozefschool komen. Hierbij wordt
‘Leonardo-concept’ en was ook werkzaam
“want het is voor allemaal maatwerk.”
afwisselend op de ene en de andere
in het speciaal onderwijs (VSO-zmlk).
“Dit alles is opgezet, omdat beide
locatie gewerkt. “Op de locatie
“Als er bij deze leerlingen iets niet lukt,
directeuren: Annemarie Nobel en
Mariaschool”, vertelt Nanda Visser,
zouden ze het liefst weg willen of
Tom Streng de noodzaak zien.
“kunnen we gebruik maken van de
stoppen ze met werken; en dat gebeurt
Nanda Visser voert het uit, maar dit hele
gymzaal. Daar gaan we vooral bewegend
nogal eens. Dat geldt trouwens voor veel
plan is opgezet samen met de IB’ers van
leren; de kinderen oefenen bijvoorbeeld
kinderen die moeite hebben met het
beide scholen Judith Potman en Sylvia
al hollend en dansend de tafels en bij die
reguliere leerprogramma. Ze hebben veel
Lamens. “En dankzij de collega’s die
kinderen voelt dat niet als leren ..., maar
aan hun hoofd, soms te veel, en moeten
leerlingen signaleren die hiervoor in
ze doen het wel; en met een goed
zich dus dikwijls aanpassen. Daarom
aanmerking komen en ze vervolgens één
resultaat. Je ziet dat ze ervan genieten en
moeten wij ervoor zorgen dat ze zich
dagdeel in de week loslaten, zodat ze
zijn verrast dat het werkt, dus zijn de
prettig voelen en zodoende zoeken wij
naar de Praktijkklas kunnen en op al die
leerlingen ook nog eens blij met wat ze
uitdagingen die bij ze passen; lastiger
andere dagen in de week heel hard
spelenderwijs geleerd hebben.
voor sommige leerlingen en praktischer
werken om al hun leerlingen te geven
We noemen het ‘leren door te spelen’ en
voor deze groep. En dat is voor ons ook
wat ze nodig hebben. Onderwijs dat doe
we werken dat op verschillende manieren
een hele uitdaging”, voegt ze er lachend
je niet alleen maar samen.”
uit.” De Praktijkklas heet dit groepje
enthousiaste leerlingen
op de Jozef- en
‘De praktijker’ op de
Mariaschool. Op de
locatie St. Jozefschool is
het groepje van acht
leerlingen twee aan twee
bordspellen aan het
maken. Je hoort ze
De coronacrisis treft de horeca hard. Ondernemers gaan daar creatief mee om. Zo ook
overleggen, ze bedenken
Café de Bokkesprong in Oudewater. Door de huidige regels mag de horeca tot 21.00 uur
oplossingen voor
gasten ontvangen en dienen zij om 22.00 uur gesloten te zijn. Voor een café met veel
problemen waar ze
tegenaan lopen, ze zijn
avondbezoekers heeft dit enorme impact.
creatief bezig, maar ook
Maar Don zit niet stil, en pakt zijn idee van de vorige lockdown weer op. Vanuit de productielocatie
heel praktisch.
van DON food & events worden in heel Oudewater, Hekendorp, Papekop en Snelrewaard weer
De bordspellen hebben
burgers, frites en snacks bezorgd. Don Janmaat vertelt: ‘Tijdens de lockdown in april en mei zijn we
vaak een relatie tot een
een tijdelijke bezorgservice gestart met hamburgers, frites en snacks. Dit bleek een groot succes,
bestaand spel, maar
menig Oudewaternaar bestelde de burgers online. Volledig coronaproof werden de bestelling bij
leerlingen ‘toveren’ er
nieuwe elementen in,
mensen thuis bezorgd.’
zodat er nieuwe
uitdagingen gecreëerd
worden. Ook hier voelt
het niet als leren, maar
ze doen het wel. En bij
het spelen van die
bordspellen moet je ook
nog eens goed nadenken
om die te spelen; de
reken- een taalvaardigheid worden vergroot.
Daarnaast legt juf Nanda
Visser nog wat uit over
het plannen van
activiteiten, over hoe je
handig kunt leren en hoe
je het beste hulp in kunt
schakelen. “Maar ik moet

Café de Bokkesprong gaat
weer burgers bezorgen!

Wat zijn de kinderen bij juf Nanda
hard aan het werk, en met wat een
ongebreideld enthousiasme. Het is
een genot om ze te zien overleggen,
denken, afwegen, puzzelen en
natuurlijk doen, want er moet wel
een goed resultaat komen. “Je ziet
dat ze plezier hebben in hun werk,
waardoor ze het schoolwerk anders
ervaren, niet eens in de gaten
hebben dat ze ondertussen ook aan
het rekenen zijn”, legt juf Nanda
uit. Juf Nanda Visser vindt uiteraard
dat kinderen zich in de allereerste
plaats prettig moeten voelen op
school: geaccepteerd zoals ze zijn,
begrepen, gewaardeerd en
vertrouwd. “Dan kunnen ze veel
meer dan ze soms zelf denken “.
De tijd dat alle leerlingen in een klas
hetzelfde werk deden ligt inmiddels ver
achter ons. En dat is maar gelukkig ook.
Maar hoe je dan een betrekkelijk grote
groep leerlingen - betrekkelijk, omdat
sommige lezers zich wellicht nog
herinneren dat ze in klassen van 40, 50

leerlingen zaten - passend werk laat
maken, is een kunst op zich. Maar op
elke school willen ze dat wel, want wil je
niet dat alle leerlingen zich prettig voelen
op school en ze ook nog eens zo veel
mogelijk laten leren?!
Sommige kinderen hebben, om welke
reden dan ook, enige moeite met het
reguliere lesprogramma en moeten vaak
op een andere wijze uitgedaagd worden
om te leren. Dit geldt zowel voor
leerlingen die in de regel ‘begaafd’ of
‘hoogbegaafd’ worden genoemd, als voor
de kinderen die vaak meer ‘praktisch’
dan ‘talig’ zijn ingesteld. Voor de eerste
groep leerlingen zijn al verschillende
mogelijkheden bedacht - bijvoorbeeld de
inmiddels alweer verdwenen
Leonardoscholen - maar het blijft in veel
reguliere klassen een lastige kwestie om
deze leerlingen te bieden wat bij ze past.
Daarom doen niet alle scholen iets met
deze netelige kwestie. Op de Mariaschool
wel, want daartoe hebben ze een
plusklas, geheten ‘De verrekijker’ in het
leven geroepen. Op de St. Jozefschool
heet een vergelijkbare klas de
‘projectklas’. En dat werkt op beide
scholen goed.

Corona verhindert inloopavond
voucheractie
Het is bijzonder jammer, maar Energie
Oudewater heeft in overleg met gemeente
Oudewater moeten besluiten de inloopavond van
29 september voor de voucheractie uit te stellen.
De sterke toename van het aantal coronagevallen, de
dientengevolge beperkende maatregelen van de
overheid en het gegeven dat je niet precies weet hoeveel
geïnteresseerden er zullen komen had tot een
ongewenste situatie kunnen leiden. Een risico dat de
initiatiefnemers niet wilden nemen.
Men hoopt op een later moment alsnog de inloopavond
te kunnen laten plaatsvinden of zij verzinnen een digitale
manier, mocht het langer duren. Vragen kunnen altijd
via info@energieoudewater.nl worden gesteld.

Overigens loopt de voucheractie naar wens.
Veel inwoners van de gemeente Oudewater hebben
inmiddels ingeschreven op de voucheractie via de site
www.energieoudewater.nl
Met name de vouchers Kleine Energiebesparende
Maatregelen en Mondeling Energie Advies lopen hard.
Dus wees er snel bij, want op=op!
De voucheractie loopt nog door tot 1 maart 2021,
maar het kan natuurlijk zo maar, dat de vouchers
dan al lang op zijn.

Daarnaast heeft Don ervoor gezorgd dat men zich op zaterdagavond niet hoeft te vervelen en zal
ook de online bingo’s weer oppakken. Vanuit het café wordt een online bingo gepresenteerd waar
men leuke prijzen kan winnen die bij lokale ondernemers worden gekocht. Klaproos Culturele
Ondersteuning verzorgt de livestream zodat iedereen het thuis goed kan volgen. Wel hoopt Don dat
deze ellende snel weer over is. ‘Ik mis de gezelligheid en het blij maken van gasten, op dit moment
ligt de nadruk logischerwijs op het naleven van de coronaregels’.
De bingo is zaterdag 10 oktober om 20.00uur, kaarten zijn te bestellen via de link op Facebook.
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Voorontwerpbestemmingsplan

Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul
Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de
gemeente Oudewater kennis van de voorbereiding van het
bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul’.

Voorontwerpbestemmingsplan

Glas = 100% recyclebaar
De scherven van lege glazen flessen
en potten worden gebruikt voor de
productie van nieuw glazen verpakkingsmateriaal.
Glas is 100% recyclebaar zonder
verlies van kwaliteit.

Dit mag er in de glasbak:

4 Verpakkingsglas, inclusief

restjes, doppen en deksels.

Dit mag er niet in:

x
x
x

Glas van ruiten (Milieustraat)
Spiegels (restafval)
Te groot kapot glas
(kan naar de Milieustraat)

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Rodezand 42 in Oudewater
Het aanbrengen van
twee ventilatie units
Ingediend op: 29-09-2020,
dossiernummer: 5485535

• Amsterdamse Veer 12
in Oudewater
Het saneren, isoleren en
vernieuwen van een dak

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

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

Potjes en flessen met deksels en restjes
ook gewoon in de glasbak mogen?
Er staan verspreid over de gemeente
Oudewater glasbakken (zie overzicht
op de AfvalWijzer). Of lever het in bij
de Milieustraat.
Houd rekening met elkaar en gebruik
de glasbakken in woonwijken alleen
tussen 07.00 en 22.00 uur.

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oudewater maken op
grond van de Inspraakverordening
gemeente Oudewater van 4 oktober
2007 bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul’ voor eenieder
ter inzage ligt van 7 oktober tot en
met 17 november 2020.’

Plangebied en doel

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de kern van Oudewater.
Het gebied ligt ingeklemd tussen de
Polderwetering en de Broekkade.
Ten westen van het plangebied ligt
het
bestaande
bedrijventerrein
Tappersheul. De polder ‘NoordLinschoten’ grenst aan de oostelijke
zijde aan het plangebied.
Het plangebied is deels gelegen
binnen de bestaande landschapszone
die een overgang van stad naar
landschap vormt.

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
van een schuur in beschermd
stadsgebied.
Ingediend op: 25-09-2020,
dossiernummer: 5476959

APV / Bijzondere wetten
• Toleind in Oudewater
Het afsluiten van de weg
tijdens een ANBW streetwise les
op 22 januari 2021.
Ingediend op: 29-09-2020,
dossiernummer: 2024488

• Tappersheul 11 in Oudewater
Het plaatsen van een container
vanaf 9 t/m 12 oktober 2020.
Ingediend op: 24-09-2020,
dossiernummer: 2024470

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

• Utrechtse straatweg 28 in
Oudewater
Het aanleggen van een inrit.
Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5369819

• Hekendorpse Buurt 67 in
Hekendorp
Het terugplaatsen van
een hekwerk.

Besluit: verleend op 28-09-2020,
dossiernummer: 5355297

• Populierenweg 17 in Oudewater
Het renoveren van de gevel van
het pand en het realiseren van
zelfstandige kantoorunits.
Besluit: verleend op 25-09-2020,
dossiernummer: 5115559

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

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
Uit het bestemmingsplan blijkt dat
door de voorgenomen activiteit geen
belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu zich voordoen die het
opstellen van een milieueffectrapport
noodzakelijk maken.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan
inclusief bijlagen kunnen worden
ingezien
via
onze
website
www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’,
onder de project pagina met
betrekking tot de uitbreiding en via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planidn. NL.IMRO.0589.BPTH3-VO01

Vanwege het coronavirus wordt
geadviseerd
alleen
naar
het
gemeentehuis te komen indien dit
noodzakelijk is. Wilt u de stukken op
papier inzien, dan kunt u telefonisch
contact opnemen via het algemene
telefoonnummer 140348.

Reactie voorontwerp
bestemmingsplan

Gedurende de bovengenoemde
termijn van terinzagelegging kan
eenieder schriftelijk reactie indienen
bij het college van Oudewater,
postbus 100, 3420 DC Oudewater of
uitbreidingtappersheul@oudewater.nl.
De reactie dient de volgende
informatie te bevatten: naam en
adres van indiener, datum, redenen
van de reactie en het plan waarop de
reactie betrekking heeft.
Voor meer informatie of vragen kunt
u contact opnemen met C. Sol, tel.
14-0348.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken, gelet op
het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij een beschikking tot het opleggen van (een)
maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:
Besluitdatum:
Inrichting:
Adres:
Betreft:

6 oktober 2020
Aannemers- Handels- en Transportbedrijf Van Dam B.V.
Willeskop 182A in Oudewater
Beschikking tot het opleggen van maatwerkvoorschriften

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Oudewater.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- een handtekening;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.
Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank
via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden. Voor het instellen van een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. U wordt
hierover door de rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken
na datum van verzending ter inzage bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur
na telefonisch overleg 088-0225000;
- Gemeente Oudewater, Waardsedijk 219 te Oudewater,
voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.

Dinsdag 6 oktober 2020

OUDEWATER

Zorgovereenkomst
vernieuwd

De gasten in het hospice in Oudewater krijgen naast
begeleiding en aandacht van coördinatoren en vrijwilligers
medische zorg van hun huisarts en verpleegkundige zorg van
medewerkers van Vierstroom Zorg Thuis.
De samenwerking met Vierstroom dateert vanaf de periode dat het
hospice gehuisvest was in de laatste bewoonde vleugel van de
Schuylenburcht. Zodoende was er behoefte aan de zorgovereenkomst
te vernieuwen. Dat gebeurde vorige week: de
samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Aad de Greef,
voorzitter van het hospice Oudewater en Susan Veenhoff, directeur
van Vierstroom Zorg Thuis.

Heeft u algemeen nieuws
voor De IJsselbode uit
Oudewater, Hekendorp,
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met
een van onze redacteurs ...

Ellen van Leeuwen
06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper

06-51468312
ackuiper@xs4all.nl
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Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer
geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse
geschiedenis, maar ook de historie van
Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse
geschiedenisverhalen voor u op papier gezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig
geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt
over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

Arie van Vliet
Het zal u vast niet ontgaan zijn. Enkele weken geleden, om
precies te zijn op 16 september, is een zeer markante persoon
uit onze omgeving overleden: Arie van Vliet uit de Ruige Weide.
Velen kenden hem als ‘De burgemeester van Poppelendam’.
Het was een schok voor Hans de Jong en mij, want wij hadden
slechts enkele maanden daarvoor met Arie een gesprek gehad
over zijn oorlogsbelevenissen tijdens de Arbeitseinsatz voor ons
boek over de Tweede Wereldoorlog (zie blauwe kader).
Eigenlijk wilde hij er niet over praten, maar gelukkig kwam hij
ons tegemoet door het toch te doen, zodat we zijn bijzondere
ervaringen in het boek konden opnemen.

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

(deel 107)

do o r Wo ut van Ko uwen

De drie musketiers
Arie werd op 17 juni 1924
geboren op de Theodorushoeve,
Provincialeweg Oost 15 net voorbij het
Vette Varken. Toen hij 19 werd, kreeg
hij een verjaarscadeau waar hij op
zijn zachtst gezegd totaal niet blij mee
was. Hij moest zich melden om in
Duitsland te gaan werken voor de
Arbeitseinsatz. Nooit verder van huis
geweest dan een bezoek aan de
kaasmarkt in Gouda en nu dit: werken
voor de Duitsers in een vijandig land
waarvan hij de taal niet sprak.
De schrik sloeg hem om het hart.
In allerijl liet zijn vader een houten
koffer van triplex bij Piet Vermeij
maken. Daar werd o.a. kaas in
gestopt en een bijbel waarin zijn
moeder voor hem had geschreven:
‘Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst
ziet, wil dan nooit vergeten:
God verlaat u niet.’.
De volgende dag werd Arie door zijn
vader met de paardenbrik naar het
station in Gouda gereden. Toen hij op
de trein naar Duitsland wilde stappen,
ontmoette hij twee neven uit de
Bollenstreek: Jan van Leeuwen en Hein
Heemskerk. Zij zagen dat Arie alleen
was en nodigden hem uit in hun coupé
plaats te nemen. Het klikte tijdens die
treinreis meteen tussen de drie en ze
zouden de twee jaren in Duitsland
onafscheidelijk blijven. Een groot
geluk voor Arie: die kameraadschap
was een geweldige steun in de vele
moeilijke periodes die nog zouden
volgen.
Het eindstation was Limburg an der
Lahn. Daar moest het drietal gaan
werken bij de ﬁrma Ohl. Door dit
bedrijf werden in de oorlog granaten
gemaakt. In Allendorf werden die
gevuld met dynamiet. Het drietal
woonde in een wegenbouwwagon op
het Lager bij de fabriek. Bij aankomst
in het Lager kreeg Arie al een eerste
schop onder zijn kont van de
Lagerführer omdat hij wat moeite had
met het dragen van zijn zware koffer:
‘Lauf, Höllander, laufen.’ Geen lekker
begin dus.
Het was hard werken in de fabriek: de
ene week ‘s nachts, de andere week
overdag en dat elf uur per dag.
Op zondag waren ze vrij.
Regelmatig werd de fabriek
gebombardeerd. Het ergste
bombardement vond plaats op
Kerstavond 1944. Er werd een
fosforbom gegooid. Door de kracht
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Dit artikel is slechts een
samenvatting van het verhaal
dat Arie ons vertelde over de
Arbeitseinsatz en dat in zijn
geheel is opgenomen in het
boek ‘Oudewater 1940-1945’.

Het boek zal vanaf half november te koop zijn bij
The Read Shop, het T.I.P.-kantoor en bij de schrijver zelf.

Arie van Vliet met het echtpaar Schwenk.
ervan werd veel grond opgegooid
waaronder Hein bedolven raakte.
Met veel moeite konden de twee hem
nog net op tijd uitgraven, maar Hein
wilde de rest van zijn leven nooit meer
over het voorval praten, zelfs niet
tegen zijn eigen vrouw. Dat kon hij
emotioneel niet aan. De fabriek was
veranderd in een puinhoop.
Ze konden er niet meer werken.
De machines werden verplaatst naar
Flacht. Daar ging de productie van
granaten verder tot de Amerikanen
ook deze fabriek vernietigden.

Vanaf nu ben je mijn zoon
Arie maakte daar in Duitsland de
meest verschrikkelijke dingen mee.
Hij had een geweldige steun aan zijn
twee kameraden, het geloof en de
brieven die hij regelmatig kreeg van
zijn meisje Rijkje de Koning uit de
Ruige Weide. Maar vooral in de
beginperiode werd Arie door heimwee
overmand. Zo ver van huis en familie.
Juist in die periode overkwam hem iets
heel bijzonders. Onverwachts werd hij
door het arbeidsbureau opgeroepen
om bij boer Wilhelm Schwenk in
Lohrheim te gaan helpen bij de
hooibouw. De boer moest twee
bedrijven draaiende zien te houden:
dat van hem en zijn broer Fritz, die als
militair aan het Oostfront was.

Er was dus personeel nodig.
Arie draaide mee in het gezin met de
kinderen Ellie, Tonie, Erich en Inge.
Toen hij een poosje bij de boer in
Lohrheim was, zei moeder Schwenk
tegen hem: “Je hebt heimwee”.
Ze pakte Arie beet, gaf hem twee
zoenen en zei: “Vanaf nu ben je mijn
zoon!”
Dat was achteraf het mooiste dat
Arie in die tijd was overkomen.
Hij zei daar later over:
“Het was een zware tijd. Het was
vaak een strijd om verder te leven.
Pas nadat moeder Schwenk me
aannam als haar zoon, knapte ik op.”
De boer wilde hem na acht weken
graag houden, maar Arie moest terug
naar de fabriek om ‘Der Krieg’ te
winnen. Eén keer in de veertien dagen
echter liepen Jan, Hein en Arie op
zondagmiddag de veertien kilometer
op houten schoenen naar Lohrheim.
Ze genoten er van de gastvrijheid en
warmte in het Duitse boerengezin.
Als ze weer terugkeerden naar het
kamp, kregen ze brood, boter en fruit
mee.
Na de oorlog is het contact gebleven.
Regelmatig bezocht Arie, met zijn
vrouw Rijkje, zijn weldoeners uit die
tijd. En ook de Schwenkjes hebben
verschillende keren, op de motor, de
Ruige Weide aangedaan. Na het
overlijden van Arie was er zelfs nog
contact met de familie. Door corona
kon men uit Duitsland niet bij de
begrafenis aanwezig zijn, maar men
liet wel een krans bezorgen.

De laatste oorlogsdagen

De drie musketiers v.l.n.r.: Hein Heemskerk, Jan van Leeuwen
en Arie van Vliet.
De foto werd in juli 1943 in Limburg an der Lahn gemaakt.

De omstandigheden voor het drietal
bleven zwaar. Arie mocht nog wel
voor verlof tien dagen naar huis, kon
even kort met Rijkje contact hebben,
maar moest daarna weer terug anders
werden de andere twee achterblijvers
gestraft. Jan en Arie waren al met
verlof geweest toen deze regeling
plotseling werd stopgezet. Hein had
pech. Hij moest in Duitsland blijven.
Ook kreeg Arie bij een bombardement
een granaatscherf in zijn linkerbeen.
Jan bedacht zich geen moment en
peuterde met zijn mes de scherf uit
Aries been, terwijl het slachtoffer het
uitgilde van de pijn.
Er waren momenten dat het drietal het
niet meer zag zitten en in huilen kon
uitbarsten. “We komen nooit meer
terug”, dachten ze dan.
Aan het eind van de oorlog moesten
ze veel opruimen: ook veel lichamen
van dode mensen. Bijvoorbeeld toen
er een bom was gevallen op een
bunker en iedereen dood was.
Maar de bevrijding naderde.
Het oorlogsgeluid kwam steeds
dichterbij.

Ook na de oorlog kwamen de drie nog zeer regelmatig bij
elkaar: v.l.n.r.: Jan, Hein en Arie.
Het was met recht een ‘vriendschap voor het leven’.
In moeilijke tijden zochten ze elkaar altijd op.
Er ontstond ook een sterke band tussen hun kinderen onderling,
die tot op de dag van vandaag bewaard bleef.
Na het overlijden van Arie is de weduwe van Hein, die inmiddels
94 jaar oud is, ook nog op bezoek geweest in de Ruige Weide.

De bevrijding
Op 22 maart 1945 zagen ze de
eerste Amerikanen, maar echt bevrijd
waren ze nog niet. De Duitsers hadden
de bruggen over de Lahn opgeblazen.
De hele weg stond vol met Amerikanen
die de rivier niet over konden en men
was druk bezig met het aanleggen van
een noodbrug. De dwangarbeiders
zaten klem tussen de Amerikanen en
de S.S.-ers. Ze konden de stad niet uit.
De ﬂuitende granaten vlogen over en
weer.
Heel ingrijpend voor ze was de komst
van vijf Duitse soldaten. Ze wilden niet
meer meevechten en meldden zich bij
de dwangarbeiders. De deserteurs
waren van hun leeftijd en gaven zich
huilend aan hen over. Geweren en
mitrailleurs werden ingeleverd en men
ging op zoek naar burgerkleding voor
de vijf zodat ze niet meer zouden
opvallen. Voor drie van hen werd iets
gevonden, maar de twee anderen
moesten hun uniformen aanhouden.
Opeens verschenen er S.S.-ers.
Zij zagen de twee deserteurs en
schoten ze per plaatse voor hun ogen
dood. Als aan de grond genageld
door verbijstering over het voorval
keken de dwangarbeiders toe. Net zo
plotseling als ze gekomen waren,
verdwenen de Duitsers ook weer in de
nacht. Een Amsterdammer in het
groepje riep de anderen op de in het
duister wegrennende S.S. te
beschieten, want ze hadden nu
wapens. Dat deden ze. De volgende
dag, bij het aanbreken van de dag,
zagen ze de Duitsers dood op het
bergpad liggen. De drie Duitsers in
burgerkleding werden die dag
uitgeleverd aan de Amerikanen.
Zij hadden de oorlog door die
burgerkleding overleefd, maar hun
twee kameraden niet met de bizarre
reden dat er voor hen geen
burgerkleren meer voorhanden waren.

Daags na de bevrijding mocht het
drietal met een Ausweis Limburg in.
Overal lagen lijken in de straten.
Het maakte diepe indruk. Ook zagen
ze tussen de doden een dikke
politieman liggen. Ze hadden altijd
veel last van de rotzak gehad.
Ineens kwamen ze hun Lagerführer
tegen. Jan greep zijn kans, pakte hem
beet en smakte hem op de grond.
Daarna moest de treiteraar drie keer
“Leve de koningin” zeggen voordat
Jan hem losliet. Als afsluiting gaf hij
hem een trap onder zijn kont na.
Met een trap onder de kont waren ze
door hem verwelkomd, nu nam het
drietal op deze passende wijze
afscheid van hem.
Het was heerlijk om bevrijd te zijn,
maar de aanblik van al die doden was
verschrikkelijk. Als troost kregen ze
van de Amerikanen eten, drinken en
sigaretten.

Op weg naar huis
Terug in Holland werden ze in het
plaatsje Heer bij Maastricht
ondergebracht. Ze konden niet verder
doorreizen naar huis, want de rest van
Nederland was nog niet bevrijd.
Toen dat eenmaal het geval was,
vertrok Arie naar kamp Amersfoort en
vandaaruit kon hij met een bus dan
eindelijk naar huis: naar de
Theodorushoeve.
Na een moeilijke eerste periode thuis
pakte Arie zijn leven weer op en
trouwde met zijn jeugdliefde Rijkje de
Koning. Zij kregen drie kinderen: Rien,
Laura en Ad. Arie bleef zijn hele leven
op de hofstede in de Ruige Weide
wonen tot hij dus laatst op 96-jarige
leeftijd overleed. Die laatste jaren keek
hij dankbaar terug op een goed leven.
Maar de oorlog vergeten: dat kon hij
helaas nooit. Die zat helemaal in hem.
Bronnen: Arie van Vliet † en Laura van Vliet.

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

VLIST

Gerard Verborg staat pal voor ambachtsman
Af en toe geeft hij te kennen dat hij zich niet altijd helemaal rechtmatig
behandeld voelt, maar anderzijds spreekt hij vaak over de lof die hem
(en zijn vrouw Riet) van alle kanten wordt toegezwaaid, maar heel veel, en
dan ook nog in een zeer rap en enthousiast tempo, praat hij over allerlei
activiteiten die hij in de afgelopen jaren allemaal ondernomen heeft; en dat
zijn er nogal wat. Naast zijn werk als timmerman-restaurateur was hij
verzamelaar van onder andere gereedschappen, schreef hij een boek,
richtte hij een museum op, was hij penningmeester (maar een die niets met
geld van doen had), was hij voorzitter van de Haastrechtse
Monumentencommissie, en dan zijn er vast nog zaken die tijdens de
stortvloed van woorden met de pen niet bij te houden waren. Maar eerst en
vooral wil hij recht doen aan de ambachtsman in het algemeen, en aan al
het handwerk, waar volgens hem te vaak en te veel op neergekeken wordt.
Daar houdt hij een warm pleidooi voor, Gerard Verborg uit Haastrecht.
Wie Gerard Verborg googelt vindt veel
verhalen over hem. In een van de eerste
interviews die je over hem te lezen krijgt,
in het Reformatorisch Dagblad van 4 mei
1977, liet Verborg al ‘waarschuwende
woorden horen’. Hij was destijds
‘conservator van het, begin dat jaar (1977
dus, red.) door prins Claus geopende
ambachtsmuseum te Haastrecht.’ In zijn
zoektocht naar erkenning van de
ambachtsman vertelde hij de verslaggever
van die krant: „Als de ambachtslieden
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uitsterven is het gedaan met de
monumentenzorg. Daarom is het
noodzakelijk, dat er weer echte ambachtsscholen komen”. Maar er is veel meer
over hem te vinden, in het AD onder
andere en bij de Historische Vereniging
Haastrecht. Er verschenen artikelen over
hem in het Archeologie Magazine (2014)
en in de GezinsGids (2016). Afgelopen
augustus in De IJsselbode vertelde Rob
van Zuijlen aan Cees Reichard nog dat
hij zich heel goed wist te herinneren dat

door Aad Kuiper

burgemeester Van der Linden de eerste
jaarmarkt in Haastrecht opende door
onder andere een zilveren munt te slaan
die door muntmeester Gerard Verborg
ontworpen was. Een veelzijdig man, van
vele markten thuis.

Timmerman-restaurateur

Gerard werd geboren in 1937 in
Wageningen en liet weten geen gelukkige
jeugd te hebben gehad. Hij vertelt
terloops dat hij eerst door grootouders en
later in een internaat werd grootgebracht.
Op internet lees je gedetailleerder
verhalen, maar in dit artikel beperken we
ons tot al zijn activiteiten, niet over wat
hem overkwam. In die beginjaren kwam
hij overigens wel al in aanraking met
antiek. Zowel zijn oma als een broer van
haar hadden een antiekwinkel. Na een
opleiding tot timmerman volgde een wat
dolend bestaan tot hij in het begin van de
jaren zestig Riet ontmoette - waar hij al
bijna zestig jaar mee getrouwd is - en
waarna zijn leven in een wat rustiger
vaarwater kwam. Uiteindelijk werd hij
timmerman-restaurateur.

Van verzamelen tot een museum

“Ik begon zo rond 1960 met verzamelen”,
vertelt hij. “Mijn eerste gereedschap was
een waterpas. En toen ik die had
overgedaan aan een architect, kreeg ik
daar zo’n enorme spijt van dat ik van
alles ben gaan verzamelen en dat
allemaal heb gehouden. Daarom kon ik
een heel museum vullen.” Actief als hij
was, schreef hij in 1975, samen met een
aantal anderen, waar onder professor dr.
S.L. Kwee (werkzaam aan de TU
Eindhoven en bekend van o.a. Leven en
werken naar menselijke maat, red.)
schreef hij in 1975 het boek ‘is vakmanschap meesterschap’. Met ongeremd
enthousiasme vertelt hij over ‘zijn’
Nationaal Ambachtsmuseum Verborg
waar hij van de oprichting in 1977 tot
aan de sluiting in 1999 bijzonder actief
voor was. Dat museum bevond zich in
het voormalige Koetshuis naast wat nu
Museum Paulina Bisdom van Vliet is.
Hij kan er nog steeds niet over uit dat het
werd geopend door niemand minder dan
prins Claus. Bij die gelegenheid
demonstreerde Verborg een van zijn
andere talenten: het slaan van penningen.
Welke zwerftochten alle gereedschappen
na sluiting afgelegd hebben, zit hem nog
steeds enigszins dwars. Maar dan weer
vol trots laat Verborg hem, wat betreft
het museum, ondersteunende brieven
zien van onder andere Atzo Nicolai
(VVD).

Nederlands muntmeester toont
waardering voor Verborg als
penningmeester

Verborg laat nog veel meer zien van zijn
verzamelingen: veel bijzondere oude
foto’s - hij heeft er zo’n 1400, die hij
deels kocht toen de gemeente Gouda de
archieven aan het saneren was - en zijn
enorme collectie aan munten, of
misschien liever gezegd: penningen; we
schreven er al eerder over. Aan de TU
Delft volgde hij een opleiding voor het
vervaardigen van munten; van het
ontwerpen tot en met het ‘slaan’.
Er blijken meer methoden te zijn om
munten te vervaardigen: van het echte
slaan met een hamer, via het ‘schroeven’
tot en met het drukken met een pers.
Gerard Verborg kan je er alles over
vertellen. Hij maakte munten voor onder
andere de GOVEKA, de Europese
Monumentendag 1992, de Rabobank en
Albert Heijn. Bij elkaar wel zo’n 3000,

meent hij. Bij een speciale gelegenheid
kreeg Verborg een brief vol loftuitingen
van drs. Chris van Draanen, destijds
directeur van De Nederlandse Munt in
Utrecht. Daarin had Van Draanen het
over zichzelf als muntmeester en over
Gerard Verborg als ‘penningmeester’ en
roemde hem als de ambassadeur van het
muntwezen.

Gerard Verborg, een actief man,
met steun van Riet

Over die foto’s wil Verborg nog wel even
kwijt dat hij het heel jammer vindt dat
zijn foto’s, die hij te goeder trouw had
uitgeleend, zonder zijn toestemming en
zonder bronvermelding elders zag
opduiken. Maar al snel komen we weer
op allerlei andere activiteiten waar hij
zich voor inzette. Hij was medeoprichter
van de jaarmarkt in Haastrecht,
organiseerde samen met anderen,
gesponsord door de SNS, de grootste
ambachtenmarkt tot dan toe, waar maar
liefst 35 ambachtslieden hun vakmanschap lieten zien, steunde diverse
projecten in o.a. Afrika en, dichter bij
huis, Gouda en was maar liefst negen
jaar bestuurslid van Pax Christi. Hij kan
nog wel uren, dagen misschien wel,
vertellen over van alles wat hij deed. Wie
meer over Gerard Verborg wil weten kan
bijvoorbeeld eens zoeken naar Nationaal
Ambachtsmuseum Verborg. Meer over
Gerard Verborg als persoon is te vinden
bij de Historische Vereniging Haastrecht
waar in een interview van 28 oktober
2019 zijn levensgeschiedenis uitgebreid
werd opgetekend. In een boeiend artikel
in het AD van oktober 2018 spreekt
Verborg zijn waardering uit voor het
vakmanschap van de timmerman, de
loodgieter, de steenhouwer en de glaszetter als hij samen met de verslaggever
door de St. Jan in Gouda loopt. En hij
spreekt aan het eind van dat interview uit
dat hij blij is met alle positieve reacties
die hij over zijn activiteiten ontvangt.
Maar het meest nog toont hij zijn blijdschap voor het artikel van Egbert van
den Bosch (op Regio Online) - Erkenning
voor Gerard Verborg: ‘een leven in het
teken van het ambachtswerk’: “Zo’n
mooi verhaal. En uiteindelijk erkenning!”
Dit lijkt een afsluiting, maar Gerard
Verborg is, samen met Riet, nog lang
niet van plan om alleen maar achter de
geraniums te gaan zitten. Hij heeft nog
heel wat te doen. En zij steunt hem.

Week van Ons Water
Gerard Verborg en Riet Verborg-Dikhooff met een foto van ’Nationaal Ambachtsmuseum Verborg’.

Begroting Krimpenerwaard 2021-2024

Beperkte lastenstijging en
zorgen voor de toekomst

Het college van B&W heeft de begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad
aangeboden. In 2021, het laatste volledige jaar van deze collegeperiode,
wordt verder invulling gegeven aan de realisatie van de ambities en doelstellingen uit het collegeprogramma “Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler.”
De begroting is tot stand gekomen in een
tijd waarin de gemeente
Krimpenerwaard, net als vele andere
gemeenten in Nederland, zich geconfronteerd ziet met grote (financiële)
uitdagingen en onzekerheden, zoals de
financiële ontwikkelingen binnen het
Sociaal Domein en de gevolgen van
COVID-19. Samen met de
gemeenteraad is gekeken naar de inzet
van diverse dekkingsmogelijkheden.
Daardoor zijn we er ook dit keer weer in
geslaagd de raad een begroting aan te
bieden waarin we invulling kunnen geven
aan onze ambities voor een duurzamer
en vitaler Krimpenerwaard en waarin we
de stijging van de lastendruk hebben
kunnen beperken.

Begroting

Bij de behandeling van de kadernota
2021 in de raad van 16 september was
duidelijk dat er de komende jaren weinig
financiële ruimte is. Samen met de raad
is daarom gekeken naar dekkingsmogelijkheden om tot een sluitende begroting
te komen. Dit is gelukt. 2021 sluit met
een kleine plus, waardoor ingrijpende

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

Cees Reichard

0182-501440
c.reichard@hetnet.nl

maatregelen volgend jaar niet nodig zijn.
De jaren daarna laten nog wel tekorten
zien. In 2021 gaat B&W met de raad in
debat hoe we dit kunnen oplossen.
Ria Boere: “De financiën staan er niet
goed voor door de financiële ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en de
gevolgen van COVID-19. Als we geen
extra geld krijgen van het Rijk, moeten
we komende jaren moeilijke keuzes
maken die de leefomgeving en het
welzijn van inwoners raken. Gelukkig
hebben we dat voor 2021 nog niet
hoeven doen. We zijn erin geslaagd om
de stijging van de lastendruk voor
inwoners zo laag mogelijk te houden.”

Gemeentelijke heffingen

Ook deze keer zijn we erin geslaagd de
totale woonlasten slechts beperkt te laten
stijgen, met ca. 2,7% voor eigenaren.
De verwachting is dat we hiermee rond
het landelijk gemiddelde blijven.
De ozb-opbrengst en het tarief
rioolheffing stijgen met 1,8% door de
inflatiecorrectie. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat wij te maken hebben
met stijgende tarieven voor verwerking,
kostenverhoging in de inzameling en
lagere opbrengsten voor grondstoffen.
Dit maakt dat wij genoodzaakt zijn een
lichte stijging in de vaste en variabele
tarieven door te voeren. Samen met
onze afvalinzamelaar Cyclus kijken wij
hoe we de structurele afvalkosten omlaag
kunnen krijgen.
Al eerder was besloten om de hondenbelasting gefaseerd af te schaffen. 2021 is
het laatste jaar waarin we deze belasting
nog heffen.
De tarieven voor bouwleges en
lijkbezorging worden, bovenop de inflatiecorrectie van 1,8%, extra verhoogd.
Dit om de kostendekkendheid te
verhogen. Dit is in lijn met het eerdere
besluit van de gemeenteraad over dit
onderwerp.

Uitdagingen

Net als alle gemeenten zien wij ons
geconfronteerd met grote (financiële)
uitdagingen. De almaar stijgende
zorglasten in het Sociaal Domein blijven
een grote zorg. In de begroting 2021 is
de mogelijke lastenstijging nog als risico
meegenomen. Maar als het Rijk de
komende jaren niet komt met
compensatie voor de mogelijke extra
lastenstijging ontstaat een financiële
situatie die niet lang houdbaar is zonder
in andere voorzieningen te moeten
snijden.
Ook hebben we te maken met de
gevolgen van COVID-19. Dit raakt
iedereen en zet het leven van onze
inwoners en ondernemers op de kop.
De corona-crisis heeft ook impact op de
gemeentelijke financiën. Toch willen we
ervoor zorgen dat Krimpenerwaard de
gemeente blijft waar je wilt wonen,
werken en verblijven, corona-crisis of
niet. We doen er dan ook al het
mogelijke aan om dit zo te houden.

Behandeling begroting

Op 2 oktober is de begroting 2021 aan
de Raad aangeboden. De raad behandelt
de begroting op dinsdag 10 november.

Herfstwandeling 1672
langs de Vlist

Vrijdagmiddag 16 oktober neemt watergids Marina Perdijk je mee op de
herfstwandeling ‘1672’ langs het kronkelende riviertje de Vlist.
De wandeling is onderdeel van de landelijke ‘Week van Ons Water’ en een
ontdekkingstocht langs de overblijfselen van de Oude Hollandse Waterlinie.
Onderweg gaan de wandelaars ook voorbij de tientallen monumentale
boerderijen en door het prachtige en vogelrijke natuur-, recreatie- en
waterbergingsgebied de Hooge Boezem.
Na een maaltijd bij Café de Vlist krijg je
op de Koeneschans de mogelijkheid
terug in de tijd te kijken. Met je mobiel
in een virtual reality paal zie je hoe het
er in 1672 uitzag. Verderop zijn
bezoeken gepland aan melkvee- en
kaasboerderij Van Eijk met winkel, de
molen met de langste wieken van
Nederland en het Gemaal in Haastrecht,
dat als museum 25 jaar bestaat.

Trek je stoute schoenen aan

De 7 km lange wandeling heet 1672 en
verwijst daarmee naar het Rampjaar,
toen voor het eerst de Oude Hollandse
Waterlinie werd toegepast. Laaggelegen
land tot kniehoogte onder water zetten
was toen, tot aan de komst van de
vliegtuigen, hét wapen om binnenvallende legers tegen te kunnen houden.
De Koeneschans was een strategische
plek, vandaar dat de wandeling hier
start. Onderweg vertelt Perdijk hoe dit

inunderen in de praktijk ging en dankzij
welke maatregelen we nu in dit lage
polderland onder de zeespiegel nog
steeds kunnen blijven wonen, werken en
recreëren.

Handig om te weten

Reserveren is noodzakelijk.
De wandelaars verzamelen om 12.10
uur bij de bushalte in het centrum van
Haastrecht. Het arrangement incl.
verrassingsmaaltijd bij Café de Vlist,
versnaperingen, bezoeken aan de
Koeneschans, boerderij Van Eijk, de
Boezemmolen en het Gemaal, gidsen en
vervoer duurt tot ongeveer 17.00 uur.
Voor meer informatie en aanmelden:
Lyanne de Laat, tel. 06 3001 3037 of
mail ll.merla@planet.nl, www.gemaalhaastrecht.nl/arrangementen.
Wandeling 1672 langs de Vlist
(foto: Jan Trouwborst)
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Concordia Filmavond

Even in een andere wereld genieten van goede films. Dat kan. Elke twee
weken op donderdagavond is er in Theater Concordia een Filmavond met
een zeer gevarieerd aanbod kwaliteitsfilms. Deze films zijn echte aanraders
om te zien. En om de bezoeker ook vooraf context te geven worden de
films kort toegelicht door Arthur Weghorst. “Een heel waardevolle
toevoeging”, aldus een bezoeker.
De film draait in Theater Concordia op groot scherm met een fantastisch geluid.
De zaal is huiselijk ingericht en u wordt aan uw tafeltje bediend.
Daarmee wordt de filmavond wordt natuurlijk coronaproof volgens RIVM-richtlijnen
georganiseerd.
Ook worden er op de woensdagmiddag in schoolvakanties kinderfilms vertoond.
Onderstaand volgt het filmaanbod voor de komende maanden.
Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl en te koop in Grand Café Concordia op openingsdagen
vanaf 17.00 uur.

Programmering
Donderdag 15 oktober - 20.15 uur

Jojo Rabbit

Woensdag 21 oktober - 14.00 uur

Lion King

Donderdag 29 oktober 20.15 uur

Lighthouse

Donderdag 12 november - 20.15 uur

Beentjes van Hildegard

Donderdag 26 november - 20.15 uur

Green Book

Donderdag 17 december - 20.15 uur

A star is born, lady Gaga

Woensdag 23 december - 14.00 uur

Kapsalon Romy

Provincie en regio U10 werken samen
aan beter regionaal fietsnetwerk
De provincie Utrecht en de regio
U10 maken een ‘pedaal’slag in het
verbeteren van regionale fietsroutes.
De U10-gemeenten, De Ronde
Venen, Lopik, Montfoort en
Oudewater hebben tot en met 2023
ruim vijftig fietsprojecten op de
agenda staan om het regionaal
fietsnetwerk te verbeteren,
variërend van de aanleg van
fietsstraten tot het aanpakken van
onveilige verkeerssituaties.

Handtekeningen verzamelen

Fietskoerier Sjoerd fietst de provincie en gemeenten af om de handtekeningen op te
halen. Locatie: Nieuwe fietsstraat Nieuwegein Houten.

De provincie Utrecht wil de gemeenten
daarbij financieel en praktisch
ondersteunen. Vanaf 1 oktober fietst de
fietskoerier de provincie en gemeenten af
om de handtekeningen te verzamelen.
De komende jaren investeert de
provincie 47 miljoen euro in bijdragen
aan gemeenten voor regionale fietsroutes
en snelfietsroutes. Een flink deel daarvan
is voor verbeteringen in U10-gemeenten.
In een intentieovereenkomst geven de
gemeenten aan met welke projecten zij
graag aan de slag willen en de provincie
op haar beurt hoe zij de gemeenten
daarbij wil ondersteunen. Dit geeft beide

partijen duidelijkheid welke projecten
opgepakt kunnen worden. Hiervoor is
inmiddels een prioriteitenlijst gemaakt.
“Samen hebben we forse fietsambities en
het geld om te investeren. Dat is fijn, juist
in deze tijd. Voor het eerst zijn er zelfs
meer plannen dan we nu aan kunnen.
Dat toont het enthousiasme bij
gemeenten en helpt om serieuze stappen
te zetten,” aldus gedeputeerde mobiliteit
Arne Schaddelee.
Wethouder Peter Bekker (IJsselstein),
voorzitter van het onderwerp fiets bij de
U10-regio: “Fietsen is gezond en
bevordert de mobiliteit. Wij willen graag
dat mensen vaker voor de fiets kiezen.
Wij moeten dan zorgen dat de keuze
voor de fiets aantrekkelijk is. En een
fietsroute stopt niet bij de
gemeentegrens. Hoe kort of hoe lang
een fietstocht ook is, wij kunnen de
fietsers met een regionaal fietsnetwerk
faciliteren en stimuleren.”

Fietsstraat Nieuwegein Houten

Een recent voorbeeld van de
samenwerking tussen gemeenten en
provincie is het verbeteren van de
fietsroute over de OvereindsewegHeemsteedseweg-Koppeldijk.
De gemeenten Nieuwegein en Houten

hebben hier met een bijdrage van de
provincie gezamenlijk een fietsstraat
gerealiseerd, waarmee de fietsroute van
Nieuwegein richting Utrecht Science
Park is verbeterd.
Voor Montfoort zijn onderstaande
projecten meegenomen:
Verbetering veiligheid kruispunt Doel
-IJsselveld-LindeboomsewegCattenbroekerdijk in 2020
Herinrichting Hofstraat als fietsstraat in
2021
Fietsverbinding Reijerscop –
Cattenbroekerdijk in 2023; aansluiting
snelfietsroute Woerden-Utrecht

U10

In de netwerkorganisatie U10 dragen
twaalf Utrechtse gemeenten zorg voor
het behoud en verdere versterking van
de kwaliteiten van de regio. Dit zijn de
gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten,
IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht,
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede,
Woerden en Zeist. Aan het programma
Fiets doen ook de gemeenten De Ronde
Venen, Lopik, Montfoort en Oudewater
mee.

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

Uw bereik...
15.000 adressen

Wij doen alles voor uw auto
Ford Fiesta

5-drs - airco - 1.0 EcoBoost ST Line - navigatie  .  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Kia Niro

5-drs - airco - hybride automaat - navigatie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Kia Sportage

5-drs - airco - 1.6 SUV executive - leer - navigatie  .  .  .  .  .  . 2018

e

Nissan Leaf

5-drs - airco - (2000 euro EV subsidie)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016

e

Nissan Pulsar 5-drs - airco - N-Connecta - automaat executive  .  .  .  .  .  .  . 2017

e

Renault Kango 5-drs - airco - Express 1.5 dCi 75 Comfort bestel - ex btw 2014

e

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

• Airco-reparatie
• Schadeherstel
• Spuitwerk
• Gespecialiseerd
in Mazda

54,-

12.990,16.450,25.450,17.450,17.450,6.750,-

Kijk voor nog meer occasions op:

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

Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur
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gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

www.instagram.com/gemeentemontfoort

dinsdag 6 oktober 2020

Commissie Ruimte 12 oktober 2020 en
Commissie Financiën 14 oktober 2020
Op maandag 12 oktober vergadert de commissie
Ruimte en op woensdag 14 oktober vergadert de
commissie Financiën. Beide commissies beginnen
om 20.00 en worden digitaal gehouden.
De volledige agenda’s zijn te lezen op
https://ris2.ibabs.eu/montfoort
Een half uur voor aanvang wordt bij de vergaderingen
een link geplaatst naar YouTube waardoor de digitale
vergadering live gevolgd kan worden.

Let op:
Er geldt een dringend advies voor het dragen
van een mondkapje in publieke ruimte,
dus óók bij ons in het Huis van Montfoort.

Volg ons op Instagram
Wij zijn nu ook te volgen op instagram @gemeentemontfoort.
Daar zullen we regelmatig berichten posten om alle inwoners
te informeren over wat er speelt binnen onze gemeente.
Daarnaast blijven we actief op Facebook, Twitter en plaatsen
we berichten op onze website.
Dus volg ons en blijf op de hoogte!

Scholencomplex Montfoort

Agenda commissie Ruimte 12 oktober 2020

20.45 uur Raadsvoorstel Aanvullend krediet
Scholencomplex Hoﬂand (nr. 874401)
In 2015 heeft de gemeenteraad besloten een
nieuw scholencomplex te realiseren ter
vervanging van het huidige scholencomplex
aan de Van Damstraat. Hiervoor werd in 2017
een krediet vastgesteld dat in 2018 door
verschillende oorzaken niet toereikend bleek
te zijn. In 2019 heeft de gemeente het
bouwheerschap van de scholen overgenomen
met als doel te komen tot een realistisch plan.
Dit raadsvoorstel beschrijft de optimalisaties
van het plan, de keuzen die aan de raad
worden voorgelegd en het verzoek een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen om
het gebouw in 2022 te kunnen realiseren.
21.45 uur Raadsvoorstel huurafspraken Corona
Nazending.

Agenda commissie Financiën 14 oktober 2020

20.35 uur Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2020
Nazending.
21.15 uur Raadsvoorstel Programmabegroting 2021
Nazending.

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur op
de dag van de vergadering bij de grifﬁe aanmelden als
inspreker, e-mail grifﬁe@montfoort.nl.
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u
het woord wilt voeren.

De gemeente heeft samen met de drie basisscholen, de Hobbitstee, De Howiblo en de
Graaf Jan van Montfoortschool, en kinderopvangorganisatie KMN Kind & Co de afgelopen maanden intensief
samengewerkt aan de planvorming voor het nieuw te bouwen scholencomplex.
Zo hebben wij samen met de scholen en kinderopvang
het programma van eisen en de plannen voor de
nieuwbouw van het scholencomplex op de locatie van de
voormalige Hoﬂandschool verder uitgewerkt. Ook hebben
er gesprekken plaatsgevonden met de tennisvereniging
en de andere omliggende sportverenigingen.
Resultaat is dat er een raadsvoorstel opgesteld is en de
gemeenteraad hier binnenkort een besluit over neemt.

Belangrijkste punten raadsvoorstel

De ruimtelijke uitwerking en de ﬁnanciële kaders voor de
nieuwbouw zijn samengebracht in het raadsvoorstel.
In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd
om in stemmen met het verhogen van het krediet, het
uitbreiden van het programma met opvang voor kinderen
van 0-2 jaar, de locatie van de voormalige Hoﬂandschool
vast te stellen als bouwlocatie voor het nieuwe
scholencomplex en deze locatie te vergroten door de
tennisvelden aan te passen. Daarnaast wordt er
voorgesteld om te onderzoeken of er één hockeyveld
gedraaid kan worden.

Bestuurlijke besluitvorming

Het raadsvoorstel wordt eerst besproken in de commissie
van maandag 12 oktober en naar verwachting neemt de
gemeenteraad op 26 oktober een deﬁnitief besluit.
Op de website van de gemeenteraad
https://ris2.ibabs.eu/montfoort kunt u het raadsvoorstel en
de bijlagen raadplegen. Ook vindt u hier meer informatie
over hoe u deze vergadering volgt en hoe u spreektijd
voor de commissievergadering aanvraagt.

Meer informatie

Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen,
informeren we de betrokken partijen, zoals omwonenden,
sportverenigingen en andere belanghebbenden nader,
en krijgen zij zodra de inspraakprocedure wordt opgestart
ook een uitnodiging om mee te denken over de plannen.
Na het raadsbesluit zal er periodiek een nieuwsbrief
worden opgesteld. Daarnaast zullen wij u informeren via
publicaties op onze gemeentepagina in De IJsselbode.
Meer informatie over dit project vindt u op
www.montfoort.nl/scholencomplex.

Afvalkalender OKTOBER 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).
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Praat mee over het
opwekken van
duurzame energie
in de gemeente
Montfoort
De gemeente Montfoort staat voor de grote opgave
om in de komende jaren meer energie op grote
schaal duurzaam op te wekken. Welke gebieden zijn
hiervoor geschikt? En onder welke voorwaarden
willen we in onze gemeente duurzame energie
opwekken?

Digitale inloopavonden

Wij willen u de gelegenheid geven om mee te denken
over de stappen die de gemeente Montfoort moet zetten
om op grote schaal duurzame energie op te wekken.
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is
het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.
Daarom nodigen we u van harte uit op één van de
digitale inloopavonden:

• op 20 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur
• op 29 oktober, van 19.30 tot 21.30 uur
Digitaal energiecafé

Ook komt een mogelijkheid om één-op-één online in
gesprek te gaan met ons. Hierover binnenkort meer.
Wilt u hiervoor al een afspraak maken, mail ons dan via
energie@montfoort.nl.

Aanmelden voor
digitale inloopavond?

U kunt zich aanmelden via
www.montfoort.nl/energie
of scan de volgende QR-code
met de camera van
uw smartphone:

vervolg op pagina 2
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Gezondheidsonderzoek
regio Utrecht van start
GGD regio Utrecht (GGDrU) start eind september 2020
een gezondheidsonderzoek onder inwoners
in de leeftijd van 18 jaar en ouder.
Dit onderzoek bestaat uit een vragenlijst over de
gezondheid van inwoners in de regio. Het onderzoek
wordt elke vier jaar uitgevoerd. Eind september
ontvangen 108.000 willekeurig gekozen inwoners uit
26 Utrechtse gemeenten een brief met daarin de
uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen.
Resultaten van het onderzoek gebruiken gemeenten en
GGD voor het lokale gezondheidsbeleid.

Gezondheidsinformatie van inwoners belangrijk
voor plannen gemeenten

De vragenlijst bestaat uit vragen over gezondheid,
leefgewoonten en woonomgeving. Denk hierbij aan
vragen over bijvoorbeeld roken, lichamelijke klachten,
corona, bewegen en psychische problemen.
Om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie,
is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die zijn
uitgenodigd, de vragenlijst invullen.

Resultaten van het onderzoek in 2021 bekend

De resultaten van het gezondheidsonderzoek deelt
GGDrU medio 2021 op de website: www.ggdatlas.nl.
Voor het onderzoek worden de gegevens gecombineerd
met informatie die het CBS van andere organisaties

krijgt, bijvoorbeeld over bevolkingsopbouw.
GGD’en, RIVM en CBS geven hiermee een
beeld over de gezondheid van
Nederlanders.

Geen vragenlijst ontvangen,
maar wel geïnteresseerd in
onderzoek?

Heeft u geen uitnodiging ontvangen,
maar wilt u wel meedoen aan onderzoeken
van de GGD?
Geef u dan op voor het inwonerspanel van
GGD-regio Utrecht, via:
www.panelggdru.nl.
U ontvangt dan ongeveer vier keer in het
jaar een online vragenlijst. Hierin staan
vragen over gezondheid en kunt u
bijvoorbeeld uw mening geven over het
beleid en de zorg in de gemeente.
Wilt u meer weten over het onderzoek?
Kijk op: www.ggdru.nl/
gezondheidsonderzoek2020

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

TERINZAGELEGGING

Overig

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’
mogelijk. De zaken worden zoveel
mogelijk digitaal of telefonisch
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
7 oktober 2020.
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 14 oktober 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 25-9-2020
Z/20/170129
Nieuwe Zandweg 9 in Linschoten
Het bouwen van een nieuwe
woning.
• 28-9-2020
Z/20/170265
Merodeplantsoen 2 in Montfoort
Het uitbreiden van de woning ter
plekke van de rechter zijgevel.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Verlengen beslistermijn
• 28-09-2020
Z/20/167833
Onder de Boompjes 9 in Montfoort
Verbouw winkel naar appartement.
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 - 476 400.
Verleende omgevingsvergunning
• 30-9-2020
Z/20/165967
Willeskop 65 a in Montfoort
Het omleggen uitrit tegenover
Willeskop 136a.
• 05-10-2020
Z/20/165956
Cattenbroekerdijk 44 in Linschoten
Het plaatsen van een steiger.

Vaststelling bestemmingsplan
‘Energietuin Mastwijkerdijk
Montfoort’ en besluit geen
exploitatieplan vast te stellen
betreffende de voormalige
stortlocatie aan de Mastwijkerdijk
te Montfoort.
Burgemeester en wethouders van
gemeente Montfoort maken ingevolge
de Wet ruimtelijke ordening het
volgende bekend:
De gemeenteraad van Montfoort
heeft bij besluit van 29 september
2020 het bestemmingsplan
‘Energietuin Mastwijkerdijk Montfoort’
(NL.IMRO.0335.BpEtuinMwd-VG01)
vastgesteld.
Tevens heeft de gemeenteraad van
Montfoort bij besluit van 29 september
2020 besloten geen exploitatieplan
vast te stellen, omdat de kosten
anderszins verzekerd zijn.

OMSCHRIJVING
BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan ‘Energietuin
Mastwijkerdijk Montfoort’ voorziet in
een planologische regeling waarmee
de ontwikkeling van een energietuin
ter plaatse van de voormalige
stortlocatie aan de Mastwijkerdijk te
Montfoort. Het betreft een combinatie
van opwekking van duurzame energie
met natuurontwikkeling, educatie en
extensieve recreatie.

Het bestemmingsplan (met de daarbij
horende bijlagen) ligt met ingang van
7 oktober tot en met 18 november
2020 voor iedereen ter inzage tijdens
openingstijden in het stadskantoor
gemeente Montfoort.
Het volledige bestemmingsplan is
tevens digitaal raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl
met planidentificatie
(IDN: NL.IMRO.0335.BpEtuinMwd-VG01).
Ook zal deze publicatie inclusief een
digitale versie van het bestemmingsplan
op de gemeentelijke website
geplaatst worden (www.montfoort.nl).

BEROEP

Belanghebbenden die tijdig een
zienswijze naar voren hebben
gebracht kunnen met ingang van
7 oktober tot en met 19 november
2020 beroep instellen tegen het
besluit tot vaststellen van het
bestemmingsplan en het besluit tot het
niet vaststellen van een exploitatieplan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan
belanghebbenden die aantonen dat
zij daartoe redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest.
Het beroep dient te worden gericht
aan de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend
en dient ten minste te bevatten:
de naam en adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden waarop het
bezwaar rust. Zo mogelijk dient een
kopie van het bestreden besluit
bijgevoegd te worden.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Indien beroep wordt ingesteld kan
tevens een voorlopige voorziening
worden verzocht bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Een voorlopige
voorziening kan door de voorzitter
worden getroffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Er wordt een
griffierecht geheven.

INWERKINGTREDING

Het vastgestelde bestemmingsplan
en het besluit om geen exploitatieplan
vast te stellen treden in werking na
afloop van de beroepstermijn, tenzij
binnen deze termijn naast een
beroepsschrift eveneens een verzoek
om een voorlopige voorziening is
aangevraagd.
Montfoort, 6 oktober 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

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

Raad Montfoort

Het regende moties en amendementen in de raadsvergadering van
Montfoort op 28 september en de vergadering werd uitgesmeerd over twee
avonden. Om 11 uur ‘s avonds werd de vergadering geschorst en de
volgende avond voortgezet.
Het belangrijkste agendapunt was het
bod dat de U16 (de gemeenten in
Utrecht West) aan de raad voor de
Leefomgeving gingen uitbrengen voor
het opwekken van 1,8 TerraWattUur
(TWu) in de regio in het kader van het
klimaatakkoord. De raad kon hoog en
laag springen, maar dat bod moest voor
1 oktober worden uitgebracht.
Daarmee is nog niet gezegd waar die
energie moet worden opgewekt in de
regio. De verdeeldheid daarover is groot.
Wethouder Koster was duidelijk: of de
raad nu akkoord ging of niet, het bod
zou worden uitgebracht met de steun van
de andere 15 gemeenten. Het enige was,
dat bij het bod nog een aantekening kon
worden gemaakt, dat de raad van
Montfoort niet akkoord was gegaan.
De VVD was van mening dat het
klimaatakkoord ondemocratisch tot stand
is gekomen en dat onterecht bij voorbaat
kernenergie al was uitgesloten.
Diverse partijen drongen aan op het
onderzoeken van andere mogelijkheden
dan zonnepanelen en windmolens
(aardwarmte, stroom opwekken om
waterstof te maken). Op het allerlaatste
moment was nog een enquête uitgezet
op de website van de gemeente.
Die enquête was tot het moment van de
vergadering door 62 mensen ingevuld
(+18 gedeeltelijk ingevulde enquêtes).
De invullers zijn absoluut in meerderheid
tegen die 1,8 TWu, wel een meerderheid
voor het opwekken van de eigen
energiebehoefte van de gemeente
Montfoort. Diverse partijen konden nog
wel akkoord gaan met 1 TWu.
Wethouder Koster memoreerde nog
maar eens dat de raden in het najaar van
vorig jaar akkoord waren gegaan met het
proces om te komen tot het bod en dat

door Trudie Scherpenzeel

proces was vervolgens uitgevoerd.
De VVD was van mening dat het aantal
invullers van de enquête te klein is om
voor enige mate aan representativiteit te
zorgen. Die enquête was tot stand
gekomen naar aanleiding van een motie
die de gemeenteraad in mei had
aangenomen. Wethouder Koster was wel
van mening dat de uitkomsten van de
enquête interessant waren en dat een
grote meerderheid van de invullers wel
bereid is bij te dragen aan het opwekken
van duurzame energie.
Lokaal Montfoort was het meest
uitgesproken in hun tegenstand tegen de
regionale aanpak en sprak de vrees uit
dat straks bij wet vanuit Den Haag zal
worden geregeld wat de gemeente zal
moeten doen. En sprak er schande van
dat de stad of provincie Utrecht straks
handjeklap gaat spelen: als jullie nou een
windmolen plaatsen, dan krijg je een
woonwijkje buiten de rode contouren.
Er zijn voldoende initiatieven om het
lokaal te regelen voor de lokale behoefte.
Hammendorp (Pak) was de meest
uitgesproken voorstander van het bod.
Een motie van Lokaal Montfoort, VVD,
Inwonersbelangen en SGP om terug te
gaan naar af en dan met de inwoners
opnieuw te starten werd aanvaard met
10 stemmen voor en 5 tegen aanvaard.
Het voorstel om het bod uit te brengen
werd met 10 stemmen tegen en
5 stemmen voor verworpen.
Overigens werd een paar dagen later
duidelijk dat de gezamenlijk uitgebrachte
regionale biedingen de vraag
overschrijden.
Wordt vervolgd.

De Knoperij zoekt oud
boerengereedschap

Half oktober wisselt de tentoonstelling van Stichting Oud Montfoort (SOM)
in stadsmuseum De Knoperij. De huidige expositie LeermoNUmenten
maakt dan plaats voor een expositie over het Boerenleven.
Boeren hebben een groot deel van het ons omringende land gemaakt tot wat het nu
is. Over het boerenleven in deze omgeving is een mooi verhaal te vertellen.
Uit de Oudheidkamer zijn al bijzondere spullen geselecteerd om te tonen, maar er is
ruimte voor meer artikelen. De SOM roept burgers en buitenlui van Montfoort op om
oude bijzondere gereedschappen beschikbaar te stellen voor de expositie. Het gaat
dan om boerengereedschap, dat gebruikt werd voor het werken op het land of op de
boerderij zelf. Ook oude foto’s van het werken op het land en op de boerderij zijn
welkom. De SOM zelf neemt in elk geval een 250 jaar oude grote houten ploeg mee
uit de kelder van het stadskantoor.

Heeft u iets bijzonders en wilt u dit beschikbaar stellen voor deze expositie,
neemt u dan contact op met Peter Versloot, 06-46651411 of kom naar
stadsmuseum De Knoperij op woensdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur
of op vrijdag of zaterdag van 10.00-16.00 uur.

vervolg van de voorpagina
Hoe kun je veilig alleen wandelen?”
Wanda gaf alvast twee tips: “Zorg dat
iemand weet dat je op pad bent en waar
je gaat wandelen. Als er iets gebeurt,
en je komt niet terug, weten ze waar er
gezocht moet worden. Een tweede tip is
dat je jezelf als wandelaar echt zichtbaar
moet maken met een reflecterend hesje!”
Rond Linschoten was John van Echtelt,
coördinator Buurtsportcoach ook aan de
wandel gegaan, met Vereniging Oud
Linschoten, die historische
rondwandelingen organiseert door
Linschoten. “De zon is hier net onder”,
liet hij weten, live vanaf locatie. “Ik heb
geleerd over het Uilebosje en Kwakel.”
De wandelingen zijn niet op vaste dagen,
maar kunnen via Oudlinschoten.nl
geboekt worden. Ondertussen was ook
Conny bij het koffiepunt aangekomen bij
de Sporthal. Hier stond ook het koor
Marcello weer voor de muzikale
omlijsting. Genieten, vond Conny.

Analyse

Dat de Buurtsportcoach ondertussen ook
met andere manieren van beweging
bezig is, liet Kevin Basters zien, die stage
loopt bij de Buurtsportcoach. In een
kleine documentaire werd de kijker
meegenomen om te zien hoe ouderen
aan het bootcampen waren in de
Sporthal. Hij vertelde over een nieuw
initiatief dat hij wil opzetten, Kevin
Beweeg(t). Hierbij wil hij beginnen met

een sport waar hij niet veel vanaf weet,
om die samen met (senioren) sporters te
verkennen. “In een korte periode ontdek
je dan wat leuk is om te doen. Ik denk
dat ik begin met tafeltennis…”
Ron Haanschoten van Adfys liet weten
hoe mensen dan bij Adfys kunnen
aankloppen voor een complete analyse.
“Stel dat je slecht slaapt, dan kunnen we
gericht hulp inschakelen. Voor iedereen
kan het doel anders zijn. De bloeddruk
en het suikergehalte worden gemeten en
er is een fitnesstest. Wij willen leren aan
mensen om klachten te voorkomen.
Voorkomen is tenslotte beter dan
genezen. Als mensen zo met Montfoort
Vitaal twee jaar langer leven, hebben we
ons doel bereikt. Dat is het uitgangspunt.”

Lezing eenzaamheid

Marijke van Beus van SWOM benadrukte
nog: “Het is wel leuk te vermelden dat we
op donderdag 8 oktober een lezing over
eenzaamheid in het St. Joseph hebben.
Dat gaat over eenzaamheid, wat het
inhoudt, wat er gebeurt er in het hoofd,
en hoe herken je dat. Ook wordt er
verteld hoe je ermee kunt omgaan als
handleiding voor mantelzorger en
vrijwilliger.”

De lezing over eenzaamheid vindt
op donderdag 8 oktober plaats
om 13.00 uur en 15.00 uur.
Aanmelden: www.swomontfoort.nl.

Geluidswal A12 bij Linschoten
Recent werd het plan voor de Energietuin Mastwijk goedgekeurd door de
raad van Montfoort. Afvalzorg en de NMU kunnen verder met de uitwerking
en uitvoering van hun plan. Dit plan, dat onder andere bijdraagt aan een
duurzame energievoorziening in Montfoort, kan op veel steun van alle
betrokkenen rekenen. Dat is nog niet het geval voor de eerste contouren van
de regionale energiestrategie van de U16 gemeenten, waar Oudewater en
Montfoort toe behoren. De protesten tegen het voornemen om in de regio
windmolens te plaatsen zwellen aan.
Lokaal Montfoort is recent met een
nieuw idee gekomen, voor een bijdrage
aan duurzame energievoorziening,
die de noodzaak voor het plaatsen van
windmolens wellicht kan wegnemen.
Er komen twee zaken bij elkaar die
Mat Herben van Lokaal Montfoort op
het idee brachten. Recent is er namelijk
in de gemeenteraad een motie met
unanieme stemmen aangenomen om het
braakliggende P&R-terrein langs de A12
weer in oorspronkelijke staat terug te
brengen. Daarnaast zijn inwoners van de
wijk Overvliet door Rijkswaterstaat op de
hoogte gesteld, dat er maatregelen zullen
worden genomen tegen de

geluidsoverlast van de A12. In de warme
zomermaanden was het namelijk voor
omwonenden ondoenlijk om de ramen
open te houden. De oplossing voor dit
soort situaties zoekt Rijkswaterstaat in stil
asfalt, of in een geluidswal.
“De A12 loopt oost-west”, zegt Herben.
“Dan is een geluidswal ideaal voor het
aanbrengen van zonnepanelen aan de
zuidzijde. Dit is een veel betere oplossing
dan het Groene Hart vol zetten met
windmolens”.
Voor de herbestemming van het
P&R-terrein zal wethouder Ivo ten
Hagen in gesprek moeten met
Rijkswaterstaat en de provincie. Herben

door Siem van der Burg

heeft dit idee ingebracht in de
raadsvergadering van 29 september en
heeft schriftelijke vragen gesteld aan
B&W met het verzoek om dan tegelijk
het idee voor de geluidswal annex
energietuin te bespreken. Volgens Lokaal
Montfoort zal de aanleg van een
energietuin annex geluidswal langs de
A12 ook een mooie voortzetting zijn van
het project Energietuin Mastwijk.
Inmiddels heeft wethouder ten Hagen
toegezegd het idee te bespreken met
Rijkswaterstaat en de provincie.
Daarnaast zal overlegd worden met de
partners die samenwerken in de
Energietuin Mastwijk, zodat op hun
expertise kan worden voortgebouwd.
“Op deze manier wordt er een bijdrage
geleverd aan de klimaatdoelstellingen
zonder dat daarvoor landschappelijke
waarden of agrarische grond wordt
opgeofferd” zegt Herben. “Misschien is
het ook een idee voor Oudewater”?

De Vaart kan
voorlopig door

De kou is uit de lucht. De zaal van de Vaart wordt binnenkort weer geschikt
gemaakt voor gebruik. De ontstane commotie, over de sluiting vanwege
onvoldoende ventilatiemogelijkheden, heeft B&W overstag doen gaan.
De protestactie van Eva van der Ven en Sofie Stigter, de verontwaardiging
via de facebookgroep ‘Handen af van de Vaart’ en de druk die Mat Herben
van Lokaal Montfoort heeft uitgeoefend in de gemeenteraad hebben,
hun vruchten afgeworpen.
Een woordvoerster van de gemeente laat
weten dat de Stichting Beheer Sporthal
Montfoort en Linschoten (SBML), samen
met de gebruikers, heeft gezocht naar de
mogelijkheden voor het gebruik van
vervangende ruimte. De wethouders
Ten Hagen en Van Wiggen hebben
daarnaast verschillende gesprekken met
diverse belanghebbenden gevoerd.
Uit deze gesprekken kwam naar voren
dat er door corona op dit moment meer
behoefte aan een geschikte grote zaal is
en dat de vervangende ruimte niet altijd
voldoet. Daarom wordt nu samen met
SBML bekeken wat er nodig is om de
zaal, tot de start van de herontwikkeling,
zo spoedig mogelijk geschikt te maken

door Siem van der Burg

voor tijdelijk gebruik.
Met name de verenigingen, de bezoekers
en uitbaatster van buurthuis de Vaart
(Ilse Menting) zaten met de handen in het
haar na het besluit om de zaal van de
Vaart te sluiten. Daar kwam het bericht
bovenop dat de Vaart gesloopt zou
worden nog voordat er goedgekeurde
plannen voor nieuwbouw zouden zijn.
Dat gevaar lijkt nu geweken. De Vaart
lijkt minimaal het komende half jaar
(wanneer de start van de herontwikkeling
staat gepland) weer vooruit te kunnen.
De Gemeente Montfoort kan het

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com

vertrouwen van Linschotenaren
terugwinnen als de Vaart binnenkort
weer opengaat en de belanghebbende
serieus worden genomen bij de planning
voor de Vaart 2.0.
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Cultureel Montfoort staat in de startblokken
‘We willen wel, maar kunnen niet. Hoe verder?’
Wat het jubileumjaar moest zijn voor Cultureel Montfoort, liep in de soep.
Mede door uitval Beatles en de One Woman show. Toen was daar corona en
werd het stil. Wat Bets van Dijk en Ad van der Wind betreft té stil.
Zij vertellen hoe zij deze periode tot nu toe hebben beleefd, en hoe
Cultureel Montfoort wil omgaan met geplande voorstellingen in 2021.
“Rustig, afwachtend. Wel willen,
niet kunnen. Dan moet je beslissingen
nemen. Hoe verder?” Aan het woord is
Ad. Hij vertelt hoe Cultureel Montfoort
net de 18e september weer bij elkaar
had gezeten. “We hadden voorgenomen
misschien drie voorstellingen te laten
doorgaan. Toen veranderden de coronamaatregelen, en nu mogen er nog maar
dertig personen bij elkaar komen.
Nu hebben we de afspraak dat we in
januari weer bij elkaar komen om te
kijken wat we nog kunnen doen, en
welke voorstellingen we door laten gaan.
Voorzichtig maken we al wel plannen
voor volgend seizoen. We hopen dan
toch dat de corona weg is.”

Frisse moed

Bets vult aan: “We houden frisse moed.
Wat dan nu niet is doorgegaan, plannen
we in een volgend seizoen in. Voor 2021
hebben we nu drie avonden en een
middag staan met een vraagteken.
De eerste die eventueel door zou kunnen
gaan in februari is Billy Joël.”
“We zitten niet stil, en staan in de
startblokken om bij wijze van spreken
morgen al te kunnen beginnen”,
aldus Ad. “In december vorig jaar hebben
we gordijnen gekocht om een podium
opstelling te creëren met toneelsfeer.
Die zitten nog ingepakt. Het plan is ook
om licht aan te schaffen, en dat zelf dan

door Sjoukje Dijkstra

een beetje te doen, maar die plannen
staan nu op een laag pitje.”
Om nog in beeld te blijven van de
doelgroep, die hoofdzakelijk bestaat uit
50+’ers, heeft Cultureel Montfoort voor
de vakantie een enquête gehouden.
“Hiermee wilden we ook peilen of
mensen bereid waren te komen, als we
toch iets zouden opzetten.” 100 van de
450 mensen naar wie de enquête was
gegaan, reageerden. De helft van deze
mensen gaf aan dat ze zouden komen,
de andere helft niet. “Duidelijk uit
reacties werd dat mensen het missen.
Wij missen het ook, want het is heel
gezellig altijd.”

Gezelligheid

Dit laatste is ook precies een van de
redenen, dat Cultureel Montfoort terughoudendheid betracht. “Je kunt
voorstellingen en optredens bij ons niet
vergelijken met een schouwburg, waar
mensen binnen komen voor de
voorstelling en erna weer vertrekken.
Het is voor ons al het zesde jaar dat we
het met veel plezier in St. Joseph
zalencentrum organiseren. Daar zijn
geen vaste stoelen. Mensen komen daar
ook niet alleen voor de voorstelling of
optreden, maar voor de gezelligheid.

Boek over leven met
chronisch-progressieve
ziekte van Montfoortse
nu ook bij Mado

Juist om elkaar weer eens te zien.
Gezien we in de ‘voorzichtige categorie’
is vallen, is het niet verstandig dat het nu
té gezellig wordt.”
“We hopen dat iedereen zich aan de
regels houdt, en dat corona dan snel weg
is”, aldus Bets. “Pas dan kunnen we weer
gezellige avonden hebben”, meent Ad.
Hij vertelt hoe Cultureel Montfoort met
een avondje Oud Montfoort wel 350
mensen in de zaal heeft. “Dat zijn
supergezellige avonden.”
Bets: “Ook mensen die hier soms al
20 tot 30 jaar weg zijn uit Montfoort,
komen daarop af. Het is dan bijna een
reünie, en een feest van herkenning
waarbij je aan de reacties uit de zaal, de
ooooh’s en de aaaah’s, hoort hoe leuk
mensen het vinden.” Ad: “Dan krijg je
niet gerealiseerd dat mensen keurig aan
hun eigen sta-tafel blijven, zoals in de
Schouwburg. Iedereen kent elkaar.”
“Je stapt ongemerkt op elkaar af en staat
al snel te dicht bij elkaar. Dat kun je niet
voorkomen”, meent Bets.”Ik zie het ook
gebeuren in de supermarkt.”

Onderliggend leed

Omdat Cultureel Montfoort geen kosten
heeft aan bijvoorbeeld een locatie,
komt de stichting niet in aanmerking
voor een subsidie. Volgens Ad en Bets is
er veel onderliggend leed. Ad: “Ik had
me persoonlijk niet gerealiseerd dat als je
alles afzegt, de hele artiestenbranche in
de vernieling gaat. Allemaal ZZP’ers
krijgen nu de rekening gepresenteerd.”
Bets: “Mensen zien dat niet.” Beiden
zien met angst en beven toe hoe ook
Zalencentrum St. Joseph het nu moeilijk

Ad van der Wind en Bets van Dijk van Cultureel Montfoort houden frisse moed.
heeft. “Alle sportverenigingen,
verjaardagsfeesten, optredens,
enzovoort, het gaat allemaal niet door.
Dat is heel triest voor Marcel Peters van
St. Joseph, die ook penningmeester is bij
Cultureel Montfoort is. Hij draagt ons
vanaf het begin een warm hart toe.
Niets is hem te veel”, aldus Bets.
“Hij regelt het altijd perfect voor ons.
Voor alle dingen waar hij zich voor inzet,
doet hij dat met 500 procent. We hopen

dan ook dat de gemeente wel inspringt
als het minder gaat met St. Joseph.
Anders krijgen we een situatie als met
De Vaart in Linschoten. Als dat gebeurt,
ligt Montfoort plat. St. Joseph is een
belangrijke spil in de Montfoortse
samenleving. Niet iedereen beseft dat.
Mocht het zover komen dat het mis
dreigt te gaan, dan moeten we met z’n
allen hard vechten om dat te
voorkomen.”

Kees van Rooijen erelid Har-mon-ie
Schaakvereniging Har-mon-ie uit Harmelen-Montfoort heeft in haar
jaarvergadering op 29 september Kees van Rooijen uitgeroepen tot erelid.
Kees is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw voorzitter geweest.
Eerst van schaakvereniging ‘Het Kasteel’ in Montfoort.
Snel na de fusie met de Harmelense schaakvereniging is Kees voorzitter van
Har-mon-ie geworden.
Een eenvoudige rekensom leert dat we
dan praten over pakweg 45 jaar
voorzitterschap. Vanwege zijn
gezondheid doet Kees nu een stapje
terug. Kees blijft natuurlijk wel schaken
voor de vereniging met schakers uit
Harmelen, Montfoort en omgeving.

Online-schaak

Vanwege de beperkingen die de coronarichtlijnen met zich meebrengen heeft
Har-mon-ie besloten om dit seizoen niet
fysiek maar digitaal te gaan schaken.

Dinsdagavond is de vaste schaakavond.
Ook nieuwe deelnemers aan deze online
competitie zijn hartelijke welkom.
Het kost niets want er is besloten om dit
seizoen geen contributie te vragen.
Ben je huisschaker, of ben je wel eens
clubschaker geweest en wil je weer eens
meedoen, voel je welkom. De competitie
is zo ingericht dat je gerust een avond
kunt afzeggen. Als je belangstelling hebt
kijk dan eens op de website:
www.har-mon-ie.nl of bel met de nieuwe
voorzitter Kees Lugthart, 0348-443986.

Hoe denken Montfoortenaren over een
eventuele mondkapjesplicht?
Nu gemeente Woerden en Oudewater mondkapjes hebben verplicht in het
stadhuis, is de vraag: waar nog meer? In supermarkten in Montfoort lopen
medewerkers met een mondkapje, maar is geen mondkapjesplicht ingesteld.
Daarom waren we nieuwsgierig: Vinden Montfoortenaren dat mondkapjes
verplicht moeten worden in Montfoort… en zo ja: waar?
Angélique van der Lit schreef een boek over leven met chronische ziekten.

‘Voldaan en trots met het resultaat’
De bundel ‘Beter leven met een
chronisch-progressieve ziekte’ van
Montfoortse Angélique Lit en
Peter van den Berg ligt al weer een
tijdje in de boekhandel.
Angélique vertelt erg voldaan te zijn
en trots met het resultaat.
De schrijvers schreven het boek vanuit
eigen ervaring. Peter van den Berg
hoorde op zijn 39ste dat hij Parkinson
heeft. Angélique van der Lit kreeg vanaf
haar 48ste ALS. Als collega s hadden zij
mooie gesprekken over hoe zij met hun
ziekte omgingen. Ze deelden hun verdriet
en hun manier om naar de toekomst te
kijken. Samen namen ze het initiatief
deze bundel samen te stellen, waaraan
meer dan 100 professionals en
ervaringsdeskundigen uit Nederland en
Vlaanderen meewerkten.
De boekpresentatie halverwege
september kon helaas niet doorgaan,
en ook komende presentaties zijn nu
wegens de tweede coronagolf afgelast.
Angélique legden we daarom op deze
manier een paar vragen voor:
Hoe was het proces van het schrijven
van dit boek? Waren er momenten dat je
het even niet zag zitten?
Het schrijven van het boek is voor mij
nieuw. Er zijn geen momenten geweest
dat ik het niet zag zitten.
Hoe heeft het schrijven van dit boek
eventueel bijgedragen aan een stukje
eigen verwerking?
Door de verhalen van andere personen
te lezen kwam er achter dat er nog veel
ergere ziekten zijn. Met name de
verhalen van jonge personen hebben
veel indruk op mij gemaakt.

door Sjoukje Dijkstra

Wat zijn reacties van je kinderen,
je man, familieleden, vrienden?
Trots!
Waar is het te verkrijgen en hoeveel kost
het boek?
Het boek is te verkrijgen bij Mado in
Montfoort en via bol.com.
Het boek kost 34,95.
Verder, hoe gaat het nu met je?
Hoe sta je in het leven, ook nu er weer
die tweede corona golf over ons heen
spoelt?
Ik merk dat ik door de ziekte steeds
minder kan en dat heeft ook gevolgen
voor mijn energie. De tweede Corona
golf zal Ik weer proberen buiten de deur
te houden. Ik ben dan ook erg
voorzichtig.
Wat is jouw tip voor mensen die
worstelen met een dergelijke
(progressieve) ziekte in deze tijd?
Leef en geniet elke dag!
Het boek is een bundel vol informatie
over diverse chronisch-progressieve
ziekten, zoals Amyotrofische Laterale
Sclerose (ALS), dementie, kanker, de
ziekte van Lyme, Multiple Sclerose (MS),
ziekte van Parkinson, reuma en
spierziekten. Hoe gaan mensen daar in
de praktijk mee om? Alle kanten komen
aan bod: werk, relaties, gezin emoties en
financiën. Met als doel anderen hoop,
troost of perspectief te bieden.
Angélique: “Hierin delen patiënten
ervaringsverhalen, maar lees je ook terug
hoe naasten ermee omgingen. Hoe ga je
om met acceptatie van de ziekte of
rouwverwerking?”

In een poll op Facebook pagina ‘Je bent
een Montfoortenaar als…’, waarop meer
dan 250 mensen stemden, was een grote
meerderheid vóór een verplichting van
mondkapjes binnen locaties, zoals
supermarkten en gemeentehuis, dokter
en tandarts. Zo’n 175 mensen lieten
weten hier voorstander van te zijn.
Bijna zestig mensen zien niet het nut in
van mondkapjes, en zullen - als het aan
hen ligt - ook nergens een mondkapje
opzetten. Hierop reageert Sandra Sluijs:
“Voor je werk zou het noodzaak kunnen
zijn.” Nooit een mondkapje opzetten,
gaat volgens haar dan niet… “Bij een
winkel heb je nog keuzemogelijkheid.”
“Die mondkapjes zijn wel grappig.
Mensen houden spontaan minder
afstand”, reageert Wilma Vendrig.
Henny van Beek vindt: “Ik draag
mondkapjes in winkels. Gewoon doen.
Baat het niet, dan schaadt het niet.”
Die mening wordt gedeeld door Sharon,
die vindt: “In Frankrijk en België was het
weken geleden al ‘gewoon’ om op straat,
in winkels en winkelcentra mondkapjes
op te hebben, ook al was het snikheet.
Geen mens die moeilijk deed. Zelf waren
we er ook in no time aan gewend…
Doe niet moeilijk en draag het gewoon.
Of niet. Maar dat geklaag, gemopper en
gedoe…” Daar is ze wel even klaar mee.
Hoewel ze het dragen van mondkapjes
buiten op straat wat overdreven vindt.
Toch zijn er zo’n vijftig mensen die liefst
zouden zien dat de mondkapjesplicht
overal zou gelden in de publieke ruimte.
Ook op straat. Johan van der Meijden
vindt: “Onzin zo’n muilkorf. Het werkt
niet en is nog slecht voor je ook.
Steeds je uitgeademde lucht weer
inademen.”
Conny Hoogbergen zegt: “Als ze nut
hebben, waar ik mijn twijfels bij heb, zou
een goede instructie qua gebruik een
goede zijn voor postbus 51. Zoals het nu

door Sjoukje Dijkstra

gaat is het volgens mij een groter risico
met kapje. Mensen houden ze te lang
op, plukken er constant aan, werpen ze
verkeerd weg of ze worden niet
gewassen.”
Wim van Ommeren is ook kritisch:
“Hier wel, daar niet, helpt wel, helpt
niet. Niet zeuren als de overheid
mondkapjes verplicht stelt, dan ook
gewoon doen. Maar dan ook landelijk en

niet zoals in trutlandje Nederland per
“veiligheidsregio” (waar er 25 van zijn)
zelf laten bepalen of er wel of geen
mondkapjes verplicht zijn.”
Gerben Hagoort vindt: “De corona
maatregelen worden steeds meer
politieke overwegingen en dit lijkt er een
van. RIVM is en blijft twijfelen aan het
nut van kapjes overal… Een grote
meerderheid van de Kamer zegt
voorstander te zijn. Zoveel voorstanders
dat je in de Kamer zelf vrijwel geen
kapjes ziet… Ik blijf het RIVM volgen en
laat me niet de vrije adem ontnemen
door een politiek spelletje.”
Een enkeling is principieel tegen
mondkapjes, maar als het erop neer
komt en het moet, dan wordt het
mondkapje nog wel gebruikt.

Wat vinden Montfoortenaren - Mondkapjesplicht wel of niet in Montfoort.
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V O E T B A LW E E K E N D
Voor de voetballers uit de IJsselstreek stond speelronde 3 op het
programma. Door het aanscherpen van de Covid’19 maatregelen
werden de wedstrijden onder surrealistische omstandigheden
afgewerkt. Dat betekende onder andere geen toeschouwers bij
alle wedstrijden. Ook geen aanmoedigingen en festiviteiten dus
bij de altijd beladen burenruzie tussen Haastrecht en Stolwijk.
Het volwassen spelende Haastrecht won de derby met 3-0.
Montfoort S.V.’19 blijft ook na drie wedstrijden zonder punten.
Bij kampioenskandidaat Sliedrecht gaf de ploeg uitstekend
partij, de winst ging echter naar Sliedrecht, het werd 2-1.
FC Oudewater won voor de derde maal op rij. In een mindere
wedstrijd moest Focus’07 er ditmaal aan geloven. Na een 0-1
ruststand werd er met 1-2 gewonnen.
WDS blijft na de 6-2 nederlaag bij VEP op drie punten staan.
Ook Linschoten ging onderuit. Op eigen veld verloor de ploeg
met 0-4 van de bezoekers uit Zevenhoven.
SPV’81 moest het opnemen tegen Oosterheem. Het 2-2 gelijke
spel betkende het eerste puntje van het seizoen.

Haastrecht wint El Vlistico
Haastrecht - Stolwijk 3-0

door Joop Kurver

Het defensieve Stolwijk probeerde in de eerste helft van deze klassieker op de
counter de thuisploeg Haastrecht te verrassen. Dit aanvalsplan leverde de ploeg
van Robin van der Hulst slechts een enkele vrije kans op, die echter niet werd
benut door spits Spierdijk. Haastrecht was in de beginfase traag en slordig in de
opbouw, maar na een kwartier gaf De Bruijn een uitstekende pass op de links
opstomende Raateland. Zijn vlijmscherpe voorzet op maat werd door Kelvin
Poot in een keer op de slof snoeihard binnengeschoten, 1-0.
Na het onderscheppen van de bal kon Raateland ook zelf keeper De Pater
verschalken en bracht hij in de 63e minuut zijn ploeg op een 2-0 voorsprong.
Toch bleef Stolwijk strijdlustig en kreeg de ploeg van Marco Versloot de winst
niet zomaar op een presenteerblaadje…

PROGRAMMA
Zaterdag 10 oktober
UITSLAGEN
zaterdag 3 oktober
Sliedrecht- Montfoort SV’19
Focus’07- FC Oudewater
VV Haastrecht- Stolwijk
SPV’81- Oosterheem
Linschoten- Zevenhoven
VEP- WDS

2-1
1-2
3-0
2-2
4-0
6-2

1e klasse C
Montfoort S.V. ‘19 - Huizen
3e klasse D
FC Oudewater - EDO
4e klasse C
ASW - VV Haastrecht
Floreant - SPV ‘81
4e klasse B
Rhoda’ 76 - Linschoten
WDS - Siveo ‘60

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Binnen twee minuten moest de Oudewaterse defensie ingrijpen bij een
hoekschop tegen. Dit is duidelijk geen sterk punt van de Oudewaternaren.
Maar hierna was het direct prijs aan de andere kant van het veld. Het werd
een “voutjebedankt’-doelpunt, een te krappe terugspeelbal werd onderschept
door Tim Goes en die liet er geen gras over groeien op het overigens zeer
matige kunstgrasveld; 0-1 (4de min.). Goed uit hun doen moesten doelman
Derks en zijn verdedigers alles uit de kast trekken om de schade verder te beperken. Vooral
Bart Griffioen werd in deze fase van de strijd een plaag voor de thuisploeg. Met heel goed
spel werden de Focus-middenvelders onder de voet gelopen en kregen de verdedigers van de
thuisclub het steeds benauwder. Het enige aanvallende lichtpuntje was op dat moment een
afstandsschot van Joey Hoffmans. Keeper Bart Meuleman kon de bal echter simpel uit de
lucht plukken. Er slipte ook een klein foutje van Jesper van der Zwart tussendoor, maar
verder was het alleen Oudewater dat goed voetbal liet zien. Tot tweemaal toe moest Demian
Ririmasse groter onheil voor zijn ploeg voorkomen na herhaaldelijke plaagstootjes van Goes
en Grifffioen. Een dik halfuur verder was het uiteindelijk toch dit koppel dat voor de 0-2
zorgde. De aangever was Bart Griffioen en de “killer” Tim Goes (33ste min.). Met wat kickand-rush-voetbal probeerde de thuisploeg de bakens te verzetten, maar dit was niet echt leuk
om te zien. Het spel van Oudewater zakte ineens weg naar een matiger niveau en de pauze
leek dan ook als een verlossing te komen.
Bjorn Stalvord voor Djardo Boele en Menno Venhof voor Nick van den IJssel waren de
wissels aan Oudewaterse zijde. Een dubieuze terugspeelbal van een Oudewaterse verdediger
werd door keeper Bart Meuleman met de handen opgeraapt en dit werd onmiddellijk
bestraft door de dienstdoende referee. Een vrijetrap op een metertje of 7 recht voor het
Oudewaterse domein. Uiteindelijk smoorde de bal in de Geelbuikse verdedigingsmuur. Kort
hierna verslikte aanvoerder Snel zich in een simpele bal en zakte het niveau van de wedstrijd
steeds verder weg. Gelukkig voor de Oudewaternaren was daar telkens weer Bjorn Stalvord
die het hoofd behoorlijk koel hield. De tegentreffer kwam wel met wat mazzel tot stand.
Een indraaiende bal werd door de benen van Ivo Anbergen van richting veranderd (1-2 o.g.).
Het missen van kansen werd door diverse Oudewaterse spelers tot een kunst verheven.
Gelukkig bezondigden ook de Culemborgse zich spelers hieraan. Het billendichtknijpen op
de bank duurde tot de 97e minuut.

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Agenten controleren op Sportpark Wilgenoord.
Even over halfdrie floot scheidsrechter
dhr Ruben Pollé uit Polsbroek voor de
aanvang van deze streekderby, die door
de onlangs genomen extra maatregelen
van het kabinet op advies van het OMT
zonder publiek gespeeld moest worden.
Twee agenten waren op het Sportpark
Wilgenoord aanwezig en zagen erop toe
dat het publiek niet op of rondom het
speelveld kwam. Ook de staf,
begeleiders, reservespelers en de
aanwezige pers en fotografen moesten
de anderhalve-meter maatregel in acht te
nemen. De maatregelen werden
overigens zonder problemen door
iedereen gerespecteerd.
Stolwijk speelde compact en zeer
defensief en Haastrecht had veel moeite
met de opbouw. Het moest zelfs waken
dat Stolwijk in de beginfase niet de
overhand kreeg op het middenveld.
Stolwijk kreeg in de 13e minuut een
goede mogelijkheid, maar de vanaf de
linkerflank aangespeelde spits Raymon
Spierdijk kreeg de bal niet goed onder
controle en zag de kans aan zich
voorbijgaan. Coach Marco Versloot
spoorde langs de lijn zijn team aan tot
meer inzet en vooral beter samenspel,
waarna de geelzwart hemden iets meer
grip op het duel kregen. De hard
werkende Danny de Bruijn passte in de
16e minuut uitstekend op de snelle
Thijmen Raateland, die vanaf links een
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Voetballen zonder toeschouwers. Geconcludeerd
kon worden
dat het de spelers weinig uitmaakte.
Die zorgden ervoor dat alle ingrediënten gewoon werden opgediend. Met inbegrip van gele en rode
kaarten, een scheidsrechter die tot tweemaal toe tegen het gras ging en veel hele en halve missers.
Kortom het spelen zonder publiek leverde geen niveauverheffende taferelen op.

Buitenspel of niet?

De 2-2 eindstand stond op dat moment
al op het scorebord en was in de
65e minuut op naam gebracht door
Stijn Achterberg die de bal in
ogenschijnlijke buitenspelpositie over de
doellijn had getikt. In de ogen van de
arbiter hief de bij de andere paal net
voor of net achter de doellijn verkerende
linksachter van Oosterheem deze
situatie op. ‘Trachtte deze speler zich al
dan niet opzettelijk aan het spel te
onttrekken?’, leek de vraag.
Dat de Polsbroekers zich op dat moment
nog illusies mochten maken op een
aanvaardbaar resultaat was voornamelijk
toe te schrijven aan doelman Jeroen
Both. Hij immers was zowel voor als na
de gelijkmaker de meest betrouwbare
pion aan de zijde van SPV.

Weinig mogelijkheden

Bij de thuisploeg ontbraken zo links en
rechts de nodige krachten toen de strijd
tegen de ook puntloze Zoetermeerders
begon. De SPV’ers wisten de eerste
gevaarlijke momenten binnen te halen.
Daar tekenden Thomas Spelt en Sander
Koolwijk voor. In de 13e minuut was de
tegenstander met het rugnummer 13 -

Arthur van Lith- verantwoordelijk voor
het openingsdoelpunt. Doelman Both
wist een inzet vanaf links nog te pareren
maar bokste de bal voor de voet van
Lith; 0-1. In de periode tot aan het half
uur wist geen van beide partijen ook
maar iets te creëren. Daarna sloeg
Van Lith opnieuw toe. Nu op aangeven
van Ktitu 0-2 (31e min). Sander Koolwijk
deed nog geen drie minuten later iets
terug en wist de bal net even eerder te
toucheren dan doelman Harteveld 1-2
(34e min). Doordat Sensoy kort hierna
een door Van Lith voorgegeven bal van
dichtbij naast wist te schieten, mocht
SPV blijven hopen op een resultaat dat
de 8-0 nederlaag van vorige week kon
doen vergeten.

Liever geen commentaar

Thijmen Raateland

Na de thee nam Haastrecht vaker het
heft in handen en ondanks dat het
steeds harder pijpenstelen regende
begon de aanvalsmachine van de
thuisploeg juist beter te lopen. Robert
Dongelmans loste in de 62e minuut een
strak schot, maar zijn pegel ging
rakelings naast. Een minuut later liet
Thijmen Raateland laatste man Verkaik
en verdediger Rozendaal zijn hakken
zien en stevende af op het Stolwijkse
doel, waarbij hij de bal schitterend langs
doelman Tim de Pater in de verre hoek
tikte, 2-0. In de 70e minuut werd
Raateland binnen de zestien onderuit
geschoffeld door Versluis en wees arbiter
Pollé terecht naar de witte stip.
De strafschop van Björn van Leeuwen
werd echter prima gestopt door
doelman De Pater.

Hoekschoppen, dat was waar beide
ploegen in het begin van de tweede helft
een abonnement op leken te hebben.
Voor SPV kreeg Thomas Spelt hieruit
een mooie kans, maar de doelman stond
in de 57e minuut bij de paal in de korte
hoek. Doelman Both stopte een minuut
later een inzet van Domburgh ten koste
van weer een corner. Dat de scheids niet
gediend was van commentaar mocht
inmiddels wel duidelijk zijn. Niet echter
voor Ktitu die tot tweemaal toe in de fout
ging. Een numerieke meerderheid voor
de thuisclub was het gevolg, maar deze
was niet zichtbaar op het veld. Wel kwam
vlak hierna de omstreden gelijkmaker tot
stand door spits Achterberg.
Met de veldverlichting aan ontwikkelde
zich een eindfase waarin beide ploegen
nog voor de winst gingen. Met alle
risico’s van dien. Jeroen Both stopte een
inzet van de Oosterheem-linksbuiten
Sensoy, invaller Twan Koorevaar schoot
met het verkeerde been en bij counterpogingen van de bezoekers liep het een

prima voorzet gaf op Kelvin Poot, die op
zijn beurt zonder aarzelen de bal op de
slof nam en schitterend de openingstreffer scoorde, 1-0. Stolwijk bleef

In de slotfase volgden nog een aantal
gevaarlijke situaties voor het doel van
De Pater, maar de doelman wist zijn
domein nog redelijk goed te verdedigen.
Echter bij een afgeslagen aanval in de
77e minuut joeg de uitstekend spelende
Robert Dongelmans vanaf de tweede lijn
de bal snoeihard en onhoudbaar voor de
Stolwijk keeper tussen de palen, 3-0.
De nummer 8 werd na het duel
uitgeroepen tot The Man of the Match.
Volgende week zaterdag 10 oktober
moet Haastrecht naar Waddinxveen
voor de wedstrijd tegen ASW.

Kelvin Poot

Both houdt SPV op de been
Uiteindelijk werden de punten gedeeld
en daar mocht de thuisploeg nog het
meest tevreden mee zijn. Dit ondanks
het feit dat SPV ruim een half uur met
een man meer mocht spelen na het
wegsturen van Ktitu na twee gele
kaarten binnen een minuut. Zelfs was de
getalsverhouding nog even 11 tegen 9,
maar dat geschiedde gedurende de
slotminuten nadat ook Koolmees zijn
rode verwijskaart had geïncasseerd.
Dit laatste in de nasleep van de
overtreding waarmee Sander Koolwijk
de Zoetermeerse verdediger
Den Doogan had geblesseerd.

ongestoord strijden,
maar enig resultaat in het
offensief bleef voorlopig uit.

Robert Dongelmans
14.30

Focus - FC Oudewater 1 - 2

SPV - Oosterheem 2-2
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aantal malen maar net goed af.
In de 83e minuut redde Jeroen Both
opnieuw op een inzet van Sensoy
en ging de scheids opnieuw tegen
de grasmat. Eenmaal opgelapt zag
ook hij Sander Koolwijk vanaf
18 meter net naast schieten
(90e min) om aansluitend opnieuw
een speler uit Zoetermeer naar de
kleedkamer te verwijzen.
Voor SPV is het eerste
competitiepunt een feit.

Thijmen Raateland speelt altijd met heel veel passie. Hier was hij dicht bij de
openingstreffer, maar hij scoorde een fraai doelpunt in de tweede helft.
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Linschoten - Zevenhoven 0-4
Zonder support vanaf de lijn en in een niet onderbroken regenbui was het
Zevenhoven dat al vroeg op voorsprong kwam. De thuisploeg raakte de bal
kwijt op de rand van het strafschopgebied en met een geplaatste bal zette
de Zevenhovense spits Pellegrom zijn ploeg op 0-1 (4e min.) De gasten
hadden het heft stevig in handen en gaven achterin weinig weg.
Dat Zevenhoven de rust bereikte met een 0-2 tussenstand, had het vooral te danken aan
twee goede reddingen van hun doelman. Sam da Cruz probeerde zijn geluk met een stift,
maar de goalie kon met zijn vingertoppen redding brengen. Niet veel later leek Linschoten
uit een voorzet van Tim Clements doel te treffen toen Jordi de Vormer samen met zijn
tegenstander naar de bal gleden. Op miraculeuze wijze wist hij ook hier een handje tegen te
krijgen. Tussendoor hadden de gasten zelf meer geluk: een flitsende aanval werd overtuigend
afgerond door Nick Mooren; 0-2.
Zevenhoven bleef na de hervatting op zijn hoede, want Linschoten was een aantal keer dicht
bij een treffer geweest. In de 49ste minuut zag Tom Mooij zijn harde poging gepareerd door
de benen van de doelman. Zevenhoven-spits Marco Pellegrom liet aan de andere kant van
het veld zien dat hij aan een kleinere kans voldoende had. Hij omspeelde zijn tegenstander
en schoot in de korte hoek raak; 0-3 na 69 minuten. De wedstrijd was hiermee gespeeld,
want Zevenhoven was deze middag te goed om twee of drie tegentreffers te incasseren. Via
een volley van Jesper Rijneken kwam uiteindelijk de 0-4 eindstand op het scorebord te
staan. Een ietwat geflatteerde eindstand.

VEP - WDS 6-2
Na een sterke overwinning tegen VV Bodegraven vorige week ging WDS deze
week op bezoek bij VEP. Direct vanaf het begin van de wedstrijd was VEP al
enkele keren gevaarlijk rond het zestienmetergebied van WDS. Binnen het
kwartier wist VEP al tweemaal te scoren. Eenmaal via een frommelgoal na
een corner en andermaal via een fout in de opbouw bij WDS. Waar er voor
de wedstrijd nog gedacht werd dat WDS kans zou hebben met standaardsituaties en voorzetten, was het VEP dat de 3-0 maakte uit een vrije trap. Nog voor rust wist
WDS dankzij Zouw wat terug te doen, wat de ruststand op 3-1 bracht.
De thee had een positieve werking op WDS dat het betere van het spel liet zien, maar dat
leidde nog niet tot echt grote kansen. De hoop om terug te komen in de wedstrijd werd na
tien minuten in de tweede helft gesmoord, VEP maakte de 4-1 en niet veel later de 5-1.
Persoonlijke fouten bij WDS hielpen de tegenstander in het zadel. Zo ook bij de 6-1.
10 minuten voor tijd wist Eric Cromwijc de stand nog wel op 6-2 te brengen.
De regenachtige en kleurloze middag zorgde voor een wedstrijd die snel vergeten mag
worden door de Driebruggenaren.

POLSSTOKVERSPRINGEN

De Samenwerking;
eindklassement

Linschotenloop afgelast

De Linschotenloop van 2020 is door de
welbekende omstandigheden afgelast.
De organisatie heeft uitgebreid gekeken naar
mogelijke alternatieven en hoe deze te
combineren met de huidige coronamaatregelen,
maar het zou bij iedereen te veel onrust en
onzekerheid opleveren.
De organisatie hoopt er in 2021 weer een
‘ouderwetse’ Linschotenloop van te maken.

energie advies en installatie

Nieuwe voorzitter

De afgelasting betekent tevens het afscheid van
Ton van Klooster als voorzitter van de
Linschotenloop. Ton heeft zich negen jaar met veel
enthousiasme en visie ingezet voor de
Linschotenloop, waarvan de laatste jaren als
voorzitter. Hij blijft wel actief op het gebied van
sponsoring en als klankbord voor de nieuwe
voorzitter. Deze rol wordt overgenomen door
Evert Dijkslag die ook al jaren in verschillende
hoedanigheden betrokken is bij de Linschotenloop.

Van Wijngaarden Duurzaam uit Oudewater is een jong en
duurzaam installatiebedrijf dat zich kenmerkt door haar
innoverende ideeën, kwaliteit, creativiteit en het op maat
realiseren van soms complexe duurzame installaties.
Technisch inzicht is een pre.
Door onze snelle groei zijn wij op zoek naar:

Installatiemonteur m/v
en ZZP’ers

Naast een scala aan dagprijzen en titels, springen de deelnemers
ook om een zo groot mogelijke afstand te vergaren voor het
‘De Samenwerkings’-klassement. Hierbij gaat het om een zevental
sprongen gedurende het gehele seizoen. Echte rekenaars houden
dit klassement in hun achterhoofd en dingen zo naar de titel meest
constante springer van het seizoen
Senioren
144,41 Erwin Timmerarends
142,50 Jaco de Groot
141,59 Rian Baas
138,37 Wilco van Amerongen
137,14 Thomas van Midden
Dames
106,07 Wendy Helmes
105,75 Fabienne Overbeek
103,55 Kimberly Slootjes
100,19 Demi Groothedde
99,76
Julia van Eijk
Junioren
139,85 Reinier Overbeek
133,46 Lucas van Eijk
127,87 Chris Anker
125,03 Guus Hoogland
123,93 Bas van Leeuwen

Jongens
128,69
125,58
123,92
123,41
117,23
Meisjes
101,79
98,96
94,74
94,51
92,01

Fulltime of parttime
Wij bieden:
• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en
eigen inbreng
• Een prettige werksfeer in een jong, op duurzaamheid
gericht bedrijf
• Uitstekende doorgroeimogelijkheden
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Mark van der Horst
Roy Velis
Harmen Timmerarends
Hidde van Dam
Ties Meier
Laura Maaijen
Suzanne Mulder
Lieke Stolwijk
Thalina van der Wind
Moniek van Vliet

Wendy Helmes

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

Wij vragen:
• Minimaal afgeronde MBO-opleiding
• Goede communicatieve eigenschappen en een
klantvriendelijke houding
• Bezit van Rijbewijs B (E)
• Duurzame denkwijze
• Technisch inzicht
• Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
17.00
0.0
08
n
va
Ma t/m vr open

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Zin in meer uitdaging en voldoende mogelijkheden tot
ontplooiing? Richt dan uw sollicitatie, voorzien van CV,
aan: info@vanwijngaardenduurzaam.nl

EN NOG VEEL MEER...

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

A.P.K.-keurstation en aircoservice

DE van
IJSSELBODE
Onderhoud en reparatie
alle merken

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

auto’s en tuin-
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DINSDAGKRANT
enDEparkmachines
BIJ UITSTEK

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Westsingel 3, 3421 TJ Oudewater
06-28949010
info@vanwijngaardenduurzaam.nl
www.vanwijngaardenduurzaam.nl

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959

w w w. p m a r ku s . n l

MEDEWERKER GEZOCHT!

Wij zijn een bedrijf dat breed actief is in de infra en bodemsaneringen.
We zijn onder andere specialist in grondwerk in beperkte ruimtes.
Wij zijn op zoek naar een:

gemotiveerde voorman grondwerk
die zelfstandig zijn projecten uitvoert, daarbij leiding geeft aan de andere
medewerkers op het project en contact onderhoudt met de opdrachtgever.
Wat wij in jou zoeken:
•
•
•
•
•

Je denkt in oplossingen en bent flexibel
Je bent in bezit van DLP voor de bodemsaneringen
of je bent bereid om dit te behalen
Je hebt affiniteit met machines
Je bent in het bezit van VCA en BHV of je bent bereid om dit te behalen
Je houdt ervan om kwalitatief goed werk af te leveren

Wat wij bieden:
•
•
•
•

Een goed salaris
Een klein gezellig team met korte lijnen
Ruimte voor eigen inbreng, bij ons geen grote logge organisatie!
Opleidingsmogelijkheden

Ook zzp-ers zijn welkom om te reageren.
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Bel naar Johan, 06-28681150 of mail naar johan@dijkboom.nl

Dijkboom.nl

Klompenmakersweg 10, 3449 JB, Woerden

S

VAN

K

CHAI

SELFSERVICE - POMPSTATION
GOUDSE STRAATWEG 10 - 3421 GJ OUDEWATER

BEN JIJ GESCHIKT OM HET TEAM VAN
ESSO VAN SCHAIK TE VERSTERKEN?
Het werk op een tankstation als servicemedewerker is uitdagend en veelzijdig.
Je kunt je hier ontwikkelen op sociale vaardigheden,
serviceniveau, kennis en detailhandel.
Jouw gastvrijheid zorgt ervoor dat klanten zich op hun gemak voelen.
Je bedient de kassa en zorgt voor een nette werkomgeving en representatieve shop.
- Wil jij flexibele werktijden én de mogelijkheid om weekenden te werken?
- Wil jij met je actieve instelling graag de handen uit de mouw steken?
- Is multitasken één van jouw sterkste kanten
en staat contact met klanten bij jouw op één?
- Zie jij jouw werkomgeving als één groot servicestation en
maak je daarmee je werk uitdagend?

Word dan nu het visitekaartje bij Esso van Schaik
en reageer snel op deze vacature!
Voor meer informatie: 06-13507127
E-mail: pomp-schaik@outlook.com
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Pitloze witte druiven
bak 500 gram

0.

99

Alle Molenbrood
busbroden

wit, tarwe, donker meergranen volkoren,
volkoren, zonne of waldkorn
3 hele broden, combineren mogelijk
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ALTIJD
3 VOOR

5.97
6.87

5-.

Top! van Coop
Noord-Hollandsche 48+ kaas
romig jong, jong belegen, belegen of extra belegen
2 stukken à 500 gram
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
1+1 G 13. 15.
60 _

6.80

_

20

7.60

Coop
slagroomschnitte
ca. 4-5 personen

5.

29

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 05 oktober t/m 11 oktober 2020. Week 41. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Lekker gewerkt toppers!

mbo-diploma
elektrotechniek
behaald!

werkenbijvandenpol.nl

Joël
Joost
Cristian
Sven
Jurgen
Bas
Bart

2.

99

