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Scholen en kinderopvang dicht
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Mooi bedrag voor dierenweide Oudewater
ff z@ppen De moeder van de rommelmarkt
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Powervrouw KrimpenAward
Schoolschaak voor teams in Oudewater

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

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

Hele sociale leven op een lager pitje &
wc-papier ook in Montfoort uitverkocht
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513
Bij The Old Bakery in Montfoort konden
mensen, die liever thuis eten, vanaf
vorige week zelf hun Carpaccio XXL al
komen afhalen. “In ons restaurant zijn
nooit meer dan 100 mensen bijeen, dus
wij blijven gewoon OPEN!”, zo lieten ze
vorige week nog weten op hun
Facebookpagina. Nu ook zij de deuren
moeten sluiten, zal The Old Bakery vanaf
deze week een bezorgservice opzetten,
zo wordt er medegedeeld op hun
Facebookpagina.

SWOM-activiteiten afgelast

Coronavirus houdt Montfoort in zijn greep
Voorstellingen van Cultureel Montfoort zijn tot 4 april geannuleerd, en ook
SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort/Linschoten) last alle
gezamenlijke activiteiten af. “Het spijt ons zo zeer, maar gezondheid staat
voorop”, zo laat een woordvoerder van SWOM weten.
Nu de scholen gesloten zijn tot 6 april,
en ook bars, restaurants en sportclubs de
deuren moeten sluiten, is de vraag welk
invloed dit zal hebben op het leven.
Houden de ondernemers het vol? Vallen
er - ook in Montfoort - bedrijven om?
Hoe creatief zijn we eigenlijk in
Montfoort, en hoe solidair?
De tijd zal het leren.
Afgelopen week al kondigde de regering
aanvullende maatregelen af om het
coronavirus verder te bestrijden. Hierop
hebben ook lokale organisaties en
bedrijven laten weten dat zij hieraan mee
willen werken. Zo liet het bestuur van
Montfoort S.V. ‘19 weten om (volgens
richtlijnen van de KNVB) voorlopig geen
trainingen en competitie- en oefenwedstrijden meer te organiseren.
De competitie is tot 31 maart afgelast:
“Daarnaast is ook het besluit genomen
om beide kantines te sluiten.

door Sjoukje Dijkstra

Vergaderingen door de diverse
commissies kunnen wel doorgang
blijven vinden. Wel met de duidelijke
kanttekening dat iedere deelnemer aan
deze vergadering bij zichzelf te rade moet
gaan of hij/zij 100% gezond is om
hieraan deel te nemen.”
Ondertussen zijn ook Montfoortenaren
aan het hamsteren geslagen, en worden
de nodige maatregelen genomen om te
voorkomen dat het virus grip zou krijgen
op de Montfoortse samenleving.
Het wc-papier was vrijdagavond in de
Appie - net als in veel andere plaatsen uitverkocht, evenals afbakbroodjes en
pasta’s. Het blikvoedsel was nog
verkrijgbaar, maar ook het medicatieschap zag er vrij treurig uit.
Op zondag was dat niet veel beter…

Ook Montfoortenaren zijn aan het
hamsteren geslagen.
Het wc-papier was vrijdagavond in
Albert Heijn al uitverkocht.

De Heeren bij u thuis

Ondertussen maakte de Heeren van
Montfoort van de nood een deugd.
‘Komen de mensen niet naar ons,
dan komen wij naar de mensen toe’,
moeten ze hebben gedacht.
“Ook wij hebben last van het
coronavirus, dus nieuwe plannen”, zo
valt er op hun Facebookpagina te lezen.
“Als eerste hebben wij een nieuwe
menukaart vol met heerlijke gerechten
geïntroduceerd. Hierin treft u weer
verschillende nieuwe gerechten aan.
Maar wij hebben ook een nieuwe service
toegevoegd; De Heeren bij u thuis!
Door de huidige coronasituatie wordt er
van u verwacht meer thuis te blijven.
Hierdoor ontstaat er voor u een nieuwe
gelegenheid om van ons restaurant uw
eigen thuisrestaurant te maken.
De Heeren bij u thuis! Wij komen met
onze heerlijke gerechten ‘gewoon’ naar u
toe, zodat u toch kunt blijven genieten
van een smaakvolle lunch of diner.”

Ook al heeft SWOM de activiteiten
inmiddels afgelast tot 31 maart, de
receptie en team Welzijn, in het Huis van
Montfoort, zullen open blijven, zo laat
SWOM 13 maart weten.
“Heeft u concrete vragen, stel deze
zoveel mogelijk telefonisch”, zo roept
SWOM mensen op. “Mocht u toch even
binnen willen lopen neem dan alle
hygiënemaatregelen in acht.
Kom niet als u griep- of verkoudheidsklachten heeft! Medewerkers van het
sociaal team werken vanuit huis.”
Wat de SWOM-auto aangaat, zullen
SWOM-vrijwilligers bij telefonische
aanmelding eerst vragen naar de
gezondheid. “Mocht u verkoudheids- of
griepverschijnselen hebben, meld de rit
af!”, zo adviseert SWOM.
De maaltijdverzorging zal gewoon
doorgang vinden, maar aangeraden
wordt om zoveel mogelijk het contact te
vermijden. Mocht boodschappen doen
een probleem worden voor mensen,
roept SWOM op om contact op te
nemen, zodat er gezamenlijk gezocht kan
worden naar een oplossing.
Het DoeMeeHuis blijft vooralsnog open
voor inloop. Per dag wordt gekeken of
dit mogelijk blijft. Er worden geen
activiteiten georganiseerd. Het aantal
deelnemers en vrijwilligers zal kleiner zijn.

In bijna heel Oudewater, op een paar wijkjes na, zijn Buurtpreventiegroepen actief;
die paar witte vlekken moeten nog ingevuld worden.

Michel: “De vorige wijkagent,
Frans Damen, is zo’n twee jaar geleden
met zijn collega Marc Roemer gestart
om inwoners van Oudewater aan te
sporen Buurtpreventiegroepen te
beginnen die met behulp van WhatsApp

met elkaar communiceren; tenslotte is
het een burgerinitiatief waartoe ze door
de politie zijn uitgenodigd.
In de afgelopen periode is het aantal
buurtpreventiegroepen gegroeid tot
maar liefst 39.”

Seizoen vol pech en annuleringen
voor Cultureel Montfoort
“Het zal niet veel voorkomen dat er in
een theaterseizoen vijf avonden niet
doorgaan”, zo berichtte Ad van der Wind
van Cultureel Montfoort afgelopen week.
“Gehoor gevend aan de richtlijnen van
de overheid, heeft Cultureel Montfoort
moeten besluiten de avonden tot en met
4 april te annuleren.”

vervolg op pagina 9

OUTLET

WhatsApp Buurtpreventie werkt
Wijkagent Michel en een van de coördinatoren, Miranda, vertellen
dat zij het sterke idee hebben - met harde cijfers is het niet aan te tonen dat buurtpreventie werkt.

Alle hygiënemaatregelen worden zeer
streng toegepast en gehandhaafd.
“We vragen iedere deelnemer dringend
om een juiste afweging te maken of de
behoefte om even binnen te lopen geen
onnodig risico is in verband met een
kwetsbare gezondheid. Sander, Brigitte
en Kitty hebben met enkele deelnemers
gezamenlijk deze afweging gemaakt.
De overige collega’s werken zoveel
mogelijk vanuit huis en zijn bereikbaar.
Mocht u vragen hebben, aarzel niet en
neem contact met ons op.”
Directeur Marie-José Hermans van
SWOM laat weten deze maatregelen met
‘lood in de schoenen’ te moeten melden:
“Deze maatregelen zijn precies het
tegenovergestelde van de doelstellingen
van SWOM. Het is op dit moment niet
mogelijk om ‘iedereen mee te laten doen’
en elkaar persoonlijk te ontmoeten.
Het spijt ons zeer, maar uw en ook onze
gezondheid moeten op dit moment
zwaarder tellen.” Ze hoopt dat deze
bijzondere tijd snel voorbij gaat en er
spoedig weer gewone ontmoetingen
plaats kunnen vinden.
“We zijn bereikbaar. Neem contact op als
u vragen heeft. We zullen ons uiterste
best doen deze te beantwoorden en
samen naar mogelijke oplossingen te
zoeken in deze bijzondere tijd.”

door Aad Kuiper

En Miranda vult aan: “De kracht van dit
project is dat we met elkaar ons gebied
in de gaten houden en met elkaar de
ogen en oren zijn van de wijkagenten.”
De wijkagent vervolgt direct met een
oproep: “Daar waar nog geen dekking
is, worden buurtgenoten uitgenodigd
contact op te nemen met mij of, liever
nog, met de groep van coördinatoren.”
Hij noemt daarbij direct het e-mailadres:
wabpoudewater1265@gmail.com.
Het blijkt dat een paar van die
coördinatoren, naast Miranda ook
Karian en Ruud, de rest zo één, twee
keer per jaar bij elkaar trommelt om
even te overleggen. Een van de anderen
liet me laatst weten dat hij bij het laatste
overleg niet aanwezig kon zijn, omdat
hij op vakantie was, maar dat hij, als dat
nodig is, goed op de hoogte wordt
gehouden. Voor Michel is Miranda
aanspreekpunt en doorgeefluik. De eerst
Buurpreventiegroep ontstond in de
Hekendorpse Buurt en na enkele
incidenten is de groep van
Buurpreventiegroepen zich als een soort
olievlek over Oudewater, Hekendorp en
Papekop uit gaan breiden. Michel: “Bij
het doorgeven van een verdachte
situatie of een hulpvraag bij een

Wijdstraat 4
3421 AK Oudewater

LAATSTE WEKEN VAN MAART
EXTRA HOGE KORTINGEN

WOENSDAG 10:00 -17:30 – VRIJDAG 10:00 -17:30 – ZATERDAG 10:00 -17:00
vermissing schakel ik de coördinatoren
via de groepsapp in en die coördinatoren
sluizen het bericht weer door naar alle
aangesloten burgers. In een aantal
gevallen, en ik mag natuurlijk niet ingaan
op details, heeft dat een concrete
bijdrage opgeleverd.” Miranda: “Soms
word ik wel eens op een minder handig
moment geappt, en anderen dus ook,
maar daar kan iedereen eigenlijk goed
mee leven. Ja, er gebeuren natuurlijk ook
weleens vervelende dingen, wanneer het
iemand minder goed uitkomt; dat hou je
niet tegen. Dat begrijpt iedereen wel”
De wijkagent gaat nog even terug naar
het begin: “We hebben er keihard aan
getrokken. We hebben zelfs op de markt
gestaan. Maar we hadden nooit gedacht
dat het zo vlug zou gaan. Op een paar
plekjes na, is het hele gebied van de
gemeente Oudewater voorzien van
Buurtpreventiegroepen. Maar, en dat
moet ik benadrukken, het is een blijft een
burgerinitiatief, maar wel één waar we

heel blij mee zijn. En de gemeente ook.
Daarom ondersteunen wij het graag en
faciliteert de gemeente het ook.
Zij zorgen bijvoorbeeld voor de borden
van de buurtpreventie en bij de keren
dat er overleg is, is er meestal ook
iemand van de gemeente aanwezig.”
Miranda benadrukt nog een keer dat het
de kracht van het met elkaar zorgdragen
voor dit initiatief, ondanks het ontbreken
van concrete cijfers, ongetwijfeld al
enorm geholpen heeft om meer ellende
te voorkomen en aan de andere kant
zaken sneller tot een goed einde heeft
weten te brengen. En wie zich nu
realiseert dat in zijn of haar buurt nog
geen Buurtpreventiegroep actief is en
daar graag een steentje aan wil
bijdragen kan contact opnemen via het
e-mailadres wabpoudewater1265@
gmail.com, waarbij wabp natuurlijk staat
voor WhatsAppBuurtPreventie.
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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

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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 22: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Geen diensten

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 22: 10.00 uur Marian Verbeek
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 22: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Geen diensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
Geen diensten
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE
Geen dienst, voor verdere informatie
zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM
Zo 19: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. S. Jumelet

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

gev
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dieren

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

0348-414242
Vermiste dieren

LINSCHOTEN
Hof van Voorvliet - Gizmo; Poes
(Blauwe rus). Grijs.
OUDEWATER
Ravelijnstraat - Kabuki; Poes. Witte kat
met zwarte en rode vlekken, donkere
staart, klein van stuk.

Gevonden dieren

Scholen en kinderopvang dicht:
leerpakketten en noodopvang

Zondagmiddag kwam het bericht dat de scholen en kinderdagverblijven hun deuren moeten sluiten tot 6 april.
Voor kinderen van ouders met een vitaal beroep blijven de scholen en opvang wel geopend. Hoe gaan de scholen en
kinderopvanglocaties in Oudewater hiermee om?

HEKENDORP

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

17 MAART 2020

OUDEWATER
Hoge Brug - asielnaam Niels; Kater,
Ca 5 mnd. Zwart met klein wit befje.
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Poes. Cypers
grijs/witte kin en witte bef oplopend naar
de schouder. Witte buik en bij de rechterachterpoot een witte vlek en links achter
ook een wit vlekje.

Tom Streng, directeur van de
St. Jozefschool vindt het volkomen
terecht dat de scholen dicht zijn.
Het was volgens hem niet langer
houdbaar. “Elke dag zijn er 500
kinderen en volwassen in ons
schoolgebouw, die wij delen met
Klavertje 4. Als je dan zegt dat grote
groepen niet meer bij elkaar mogen
komen, is het niet vol te houden de
scholen wel open te houden.” Vanaf
woensdag kunnen de leerlingen van de
St. Jozefschool een leerpakket ophalen
op school. Per dag kunnen de kinderen
dan drie uur aan het werk. Tom vertelt
dat het werk voor de kinderen niet al te
ingewikkeld is. “We hebben ervoor
gekozen om vooral dat wat ze al geleerd
hebben, te versterken. Als je de ouders
te veel laat lesgeven, kan er ongelijkheid
tussen de kinderen ontstaan.”

Schouders eronder

Tom is onder de indruk van de
saamhorigheid die hij ziet ontstaan.
“Begrijp me goed, het coronavirus is
verschrikkelijk, maar het brengt mensen
ook bij elkaar.” Dat blijkt ook uit de
samenwerking tussen de scholen en de
kinderopvangorganisaties, vertelt Tom.
Maandagmiddag was er een directieoverleg tussen alle scholen in Oudewater
en kinderopvangorganisaties
Yellowbellies en KMN Kind & Co -

Jip & Janneke. Het streven is om vanaf
woensdag gezamenlijk de opvang te
organiseren voor de kinderen van ouders
in vitale beroepen. “Het is voor iedereen
duidelijk dat we echt samen de schouders
eronder moeten zetten.”

Fit en vitaal

Van kinderopvang Yellowbellies
verscheen zondagavond een
Facebookbericht online waarin zij
meedeelden open te zijn voor kinderen
van ouders die werken in de vitale sector,
zowel voor klanten als niet-klanten.
“We vinden het belangrijk dat we opa’s
en oma’s zoveel mogelijk kunnen
ontlasten. Zij zijn een kwetsbare
doelgroep, terwijl wij over enorm fitte en
vitale medewerkers beschikken. Wij zijn
daarom bij uitstek geschikt om deze
noodopvang te verzorgen”, aldus Danny
Muijs van Yellowbellies.” Voor de opvang
van de kinderen worden wel wat regels
aangepast. De capaciteit van de locaties
wordt gehalveerd en de groepen zijn
kleiner. Bovendien wordt fysiek contact
gemeden.

Per dag

Ook op kinderopvang Veld-Zicht in
Hekendorp is open voor de kinderen van
ouders die een cruciaal beroep hebben.
Alle ouders hadden begrip voor de
sluiting van de opvang, vertelt

Het wandkleed dat
het verschil maakt

door Ellen van Leeuwen

eigenaresse Petra Blom. “Het is heel fijn
om te merken dat iedereen zijn
verantwoording neemt. We kregen
alleen vragen van ouders over of hun
beroep onderdeel is van de vitale
sector.” Maandag waren er twee
kinderen op Veld-Zicht. “Het is niet druk
en het is ook moeilijk in te schatten of
het dat nog wordt. Ik begreep dat er
vanaf woensdag nieuwe maatregelen
komen. We bekijken het per dag.”

Coronavirus
Wat gaat er de komende week niet
door of wordt uitgesteld en welke
gelegenheden zijn voorlopig gesloten:
De Landelijke Opschoondag op
zaterdag 21 maart

Oudewater

Repair Café
Lenteconcert Hohe Messe van Bach in
de Sint Franciscuskerk

Haastrecht

Alle activiteiten in Verenigingsgebouw
de Grote Haven
De Kom Binnen Bij Bedrijven is
uitgesteld
Open dagen bij de gemeente
Krimpenerwaard
Alle voorstellingen in Theater
Concordia

Montfoort

Alle gezamenlijke activiteiten van
SWOM
Het Vaartmatinee in Linschoten

Het begon allemaal met Internationale vrouwendag 2019. Door Vrouwen van Nu, afdeling 5, waar ook Oudewater onder
valt, waren verschillende vrouwen genomineerd als ‘Verschilmaker van het Jaar’; daarvan was Margo Stekelenburg er een.
Zelf zei ze er destijds het volgende over: “Eigenlijk maakt iedereen op zijn eigen wijze ‘t verschil. De een doet dat voor de
buren, de ander voor een oom of tante. Zo veel bijzonders doe ik niet. Wat ik wel probeer te doen, is mensen verbinden.
Bijvoorbeeld met het maken destijds van de monumentenquilt bij Oudewater 750 jaar Stad.” Daar is ze nu, precies een jaar
later, niet echt anders over gaan denken.

Monumentenquilt ‘Oudewater 750’

Maar het blijft natuurlijk wel heel
bijzonder dat delen van de destijds
gemaakte quilt in De Wulverhorst,
bijna alle scholen, het stadhuis, het
stadskantoor, het Zalencentrum, de
Heksenwaag en veel meer (publieke)
ruimten nog steeds te bewonderen zijn
én die ruimten opvrolijken én
gespreksstof opleveren. Margo wordt er
blij van om zulk soort projecten voor de
gemeenschap te organiseren, zoals
bijvoorbeeld ook het ‘Rozenproject’
waarvan de opbrengst ten goede van het
Hospice kwam. Ook bij de voornoemde
nominatie wilde ze niet zomaar komen,
maar verbond er direct een project aan,
want ‘die dag mocht voor niemand
ongemerkt voorbijgaan’.
Margo Stekelenburg had voor alle
aanwezigen een lapje boorduurlinnen van
ongeveer een dm2 en wat draadjes met
de vraag of iedereen naar eigen inzicht
iets wilde borduren dat binnen Vrouwen
van Nu gebruikt kon gaan worden.
Enige tijd geleden had ze alle lapjes die
ze toen uitdeelde terug, maar dan met
iets erop. “Er zat af en toe een briefje bij
met ‘sorry voor het foutje’ of een andere
mededeling, maar ik heb alles gebruikt
zoals ik het kreeg. Je kunt zien dat
sommigen iets afgesproken hebben,
maar ik heb ook losse lapjes gekregen.
Het bleek een verrassing wat ik allemaal
terugontving.”

Een geordend allegaartje

“De lapjes ‘dicteerden’ wat er mee moest
gebeuren, want ik ben een avondje gaan
zitten, heb alles gerubriceerd en ben toen
alles neer gaan leggen. Ik heb veel met

de lapjes geschoven voor het naar mijn
zin was. De letters die ik kreeg vormden
woorden en die moesten natuurlijk bij
elkaar. En uiteindelijk is het een
‘geordend allegaartje’ geworden.
En dat wandkleed is het dat nu het
verschil maakt.”
“Voorde achtergrond had ik eerst een
neutrale lichte kleur uitgezocht, maar die
werd steeds bonter. Nu bestaat die
achtergrond uit alle kleuren van de
regenboog. Al bij al leverde dat wat alle
vrouwen van Vrouwen van Nu,
afdeling 5, gemaakt hebben, een mooi

Behoefte aan hulp bij huiswerk en leerskills?
Vanaf woensdag 1 april biedt Studio Sterk in Oudewater de training ‘Ik Leer Leren’
aan voor kinderen vanaf groep 7/8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk.
Lisette Nieuwenhuizen heeft al meer dan 17 jaar ervaring voor de klas, voornamelijk
bovenbouw, en veel verschillende cursussen en opleidingen gevolgd. In een reeks
van vijf lessen loopt zij met de kinderen een stukje mee in hun manier van leren en
huiswerk maken. “We gaan kijken hoe ze hun sterke kanten in kunnen zetten.
Op die manier wil ik ze nog sterker uit de training laten komen. Het is een kort en
krachtig traject; de naam van mijn bedrijf ‘Studio Sterk’ straalt dat ook uit,” aldus Lisette.
De ‘Ik Leer Leren’ training is géén huiswerkbegeleiding, maar richt zich op de
voorwaarden om te kunnen leren. “Kinderen
maken zich leermethodes eigen die het best
passen bij hun eigen voorkeuren en sterke
kanten. Daarom is het effect van de training
blijvend, ook in latere school- en
opleidingsjaren. In de training komen alle
aspecten van leren aan bod: leerstijlen,
leerstrategieën, faalangst, concentratie,
motivatie,
plannen,
organiseren
en
evalueren.” Ook kan er gekozen worden
voor de losse module ‘plannen en uitvoeren’
of de losse module ‘motivatie verhogen’. Dit
zijn beide korte trainingen van twee lessen
van anderhalf uur.
Heeft u vragen of wilt u uw kind
aanmelden, mail dan naar
lisette.studiosterk@gmail.com

door Aad Kuiper

resultaat op. Ze gaan het wandkleed bij
lokale en provinciale activiteiten
gebruiken. En wanneer het klaar was?
Op 8 maart natuurlijk; op Internationale
Vrouwendag 2020. Toen heb ik het op
Facebook gezet.”

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op vrijdag 6 maart 2020
SAM Samuel
zoon van
Klaasjan en Marloes de Bruyn
broertje van Lisa
Diemerbroek 30
3464 HS Papekop

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Alle dagactiviteiten voor
bezoekers van De Wulverhorst
zijn vervallen
tot vooralsnog 6 april.

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.

• Sportmassages • Aroma therapiemassages
• Voetmassage
Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater 06-14590987
Boek online op

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

www.nanthaimassageoudewater.com

Actuele informatie over maatregelen i.v.m. het

Postduivenvereniging P.V. de Zwaluw

coronavirus staat op de website van

Touwslag 1, 3421 JH Oudewater

De Wulverhorst:

WWW.WULVE RHORST.NL
Woon- en Zorgcentrum ’De Wulverhorst’
valt onder de verantwoording van
Stichting Ouderenzorg Oudewater

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

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

Lukt het uw kind niet om
voldoende vertrouwen in
zichzelf te hebben?
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

MAANDELIJKS AANSCHUIFDINER
in De Wulverhorst
In verband met preventieve
maatregelen rondom het
Coronavirus gaat het aanschuifdiner
op 25 maart niet door.

KINDERKLEDINGBEURS MONTFOORT
Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

54,-

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

Uw bereik...
15.000 adressen

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

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

AHLES

en

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . .
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . . .
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . . . .
Citroën C3 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘12
‘11
‘07
‘08
‘14
‘12
‘12
‘09
‘04
‘13

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.950,6.250,4.200,4.800,8.450,3.650,5.450,6.250,6.950,8.250,-

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

heeft de geplande BINGO
voor vrijdagavond 20 maart
GEANNULEERD
i.v.m. het coronavirus!

0182-342050

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

Kom muziek maken!
Kriebelt het bij je als je een blaasorkest hoort? Heb je ooit in een
orkest gespeeld maar is er al jaren niets van gekomen? Heb je
misschien zelfs nog een instrument op zolder liggen?
Muziekgroep Oudewater nodigt je uit tot aan de zomervakantie met ons mee te komen repeteren (maandagavond) en als
het goed gaat meespelen met de buitenconcerten. GRATIS en
zonder verplichtingen. Geen instrument? Leen er een van ons!
Meer weten? Of wil je je aanmelden voor dit leuke project?
Mail: info@muziekgroepoudewater.nl
Of bel: 06-43241762 (Jaap Konings)

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

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

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

Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater

ag geopend
Iedere zaterd
.00 uur
15
0van 10.0

Graag tot ziens op de NAJAARSBEURS
van VRIJDAG 25 september!
www.kinderkledingbeursmontfoort.nl

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

Gratis (fiscale)
check voor
ondernemers

06-12749721
cees@planje.nl

De kledingbeurs in maart gaat helaas
niet door i.v.m. corona-maatregelen

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Te Koop | Te Huur

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

KanToorpand

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

100 m2 met
woonvergunning

ties
a
r
a
p
e
r
,
g
n
i
r
e
v
e
L
en onderhoud
rken!
e
m
o
t
u
a
e
l
l
a
n
a
v

Kleine Haven 3
Haastrecht
06-44926559

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

WinKel-/

EN NOG VEEL MEER...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Breng op een eenvoudige manier
plezier terug in je leven.
Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

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

Coronavirus

Het college was afgelopen dinsdag op werkbezoek bij de
St. Franciscuskerk. Al bijna 140 jaar heeft deze kerk een
belangrijke plaats in Oudewater. Niet alleen als verbinding
tussen ‘boven’ en beneden, veel mensen zijn betrokken bij
het gebouw. Hans Sluis, Chiel van Dijk en Melinda de Bree
geven leiding aan de restauratie. Zij leiden ons rond.
Van beneden bewonderen we het opgeknapte middenschip,
de kleurige ramen en de hoge bogen. Het dak lijkt te zweven.

De dienstverlening van de gemeente blijft vooralsnog gewoon beschikbaar.
Heeft u een afspraak? Wij verzoeken u alleen naar het gemeentehuis te komen
indien dit noodzakelijk is.

Kijkje op zolder

We mogen ook nog even op zolder kijken. Een van beneden onzichtbare
wereld! Onder het dak schuilen geen zwaluwen en mussen, zoals in de
psalm. In de uilenkasten blijken kauwen te huizen. We lopen, via planken en
aangebrachte loopbruggen, over de 13 meter hoge gewelven. Op die plek
zie je het plafond van bovenaf. Je ziet de ijzers die nodig zijn om de kerk bij
elkaar te houden en de stevige balken die het dak dragen.

16 maart 2020

Heeft u vragen over het coronavirus?
Het publieksnummer 0800-1351 is dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur bereikbaar.
Op www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 staat veel informatie en vindt u
uitgebreide vraag- en antwoordlijsten. Volg ook onze liveblog op
www.oudewater.nl/inwoners/nieuws/liveblog-coronavirus-oudewater.
Heeft u geen internet? Houd radio en televisie in de gaten. Via de NPO worden
de eventuele nieuwe richtlijnen bekend gemaakt.

Veel vrijwilligers zetten zich in

De restauratie van het middenschip is eind april klaar. Laten we bij het
bewonderen van al dat werk ook denken aan de vele vrijwilligers die, vaak
onzichtbaar, veel werk verzetten. Waarbij wegvalt of je nu kerklid bent of
niet. Samen verbonden aan een bouwwerk dat de generaties overstijgt.
Ook dat is Oudewater.
Bas Lont,
Wethouder Oudewater

Wet Milieubeheer

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

Glas = 100% recyclebaar!

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

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.

• Hekendorpse Buurt 99
in Hekendorp
het bouwen van een schuur,

Wel of niet in de glasbak?
4 Verpakkingsglas,
inclusief restjes,
doppen en deksels.

x
x
x

Glas van ruiten (Milieustraat).
Spiegels (restafval).
Te groot kapot glas (Milieustraat).

Tip: Potjes en flessen met deksels en restjes mogen ook gewoon in de glasbak.

ingediend op: 03-03-2020,
dossiernummer: OLO4995663

• Ravelijnstraat 20 in Oudewater
het aanvragen van een schutting
aan de achterzijde,
ingediend op: 03-03-2020,
dossiernummer: OLO4997427

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 melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• Melkveehouderij Treur voor het adres Hogebrug 25 in Oudewater.
De melding heeft betrekking op het uitbreiden van een werktuigenberging
met was- en kleedruimte. Er wijzigt niets aan het veebestand.
• Maatschap Janmaat Snelrewaard
voor het adres Zuid-Linschoterzandweg 55 in Snelrewaard.
De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. Zo wordt
het stalsysteem van de varkens gewijzigd binnen bestaande stallen, vinden
er wijzigingen plaats binnen de rundveehouderij (incl. aanbouw
melkrobotruimte) en vindt er een wijziging plaats van de veebezetting.
Voor de activiteiten van de vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels
gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen,
bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van
bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en
van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt
u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering
van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 - 022 50 00.
• Dijkgraaflaan 50 in Oudewater
het renoveren van een woning,
ingediend op: 10-03-2020,
dossiernummer: OLO5013493

• Zuid-Linschoterzandweg 34
in Snelrewaard
het verbouwen van een
woonboerderij,

ingediend op: 06-03-2020,
dossiernummer: OLO4985303

• De Meent 4 in Oudewater
het plaatsen van een
tijdelijke woonunit,

ingediend op: 08-03-2020,
dossiernummer: OLO5008175

APV / Bijzondere wetten
• Touwslag 6 in Oudewater
het organiseren van een
Explorerdag op 27 maart 2020,
ingediend op: 04-03-2020,
dossiernummer: 2023380

• Parkeerterrein achter
de Klepper in Oudewater
het organiseren van
Beer and Burgers
op 27 juni 2020,

ingediend op: 10-03-2020,
dossiernummer: 2023415

• Oude Huijgenstraat en
parkeerterrein in Oudewater
het afsluiten van de weg
tijdens Beer and Burgers
op 27 juni 2020,
ingediend op: 10-03-2020,
dossiernummer: 2023416

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

• Monument Waardsedijk en
binnenstad in Oudewater
het organiseren van de
dodenherdenking
op 4 mei 2020 en het
organiseren van
bevrijdingsfestiviteiten
op 5 mei 2020,
ingediend op: 10-03-2020,
dossiernummer: 2023427

• Diverse straten
in binnenstad, Oudewater
het afsluiten van de weg tijdens
de viering van Koningsdag
op 27 april 2020,
ingediend op: 05-03-2020,
dossiernummer: 2023388

• Havenstraat 12 in Oudewater
het organiseren van
Koningsavond op 26 april 2020,
ingediend op: 05-03-2020,
dossiernummer: 2023392

• Markveld, Oudewater
het organiseren van tentenkamp
FC Oudewater 19 tot en met
21 juni 2020,
ingediend op: 05-03-2020,
dossiernummer: 2023394

• Kapellestraat 1 in Oudewater
het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens de toneelvoorstellingen op
21, 22, 28 en 29 maart 2020,
ingediend op: 06-03-2020,
dossiernummer: 2023399

• Markt Oudewater
het schenken van
zwak-alcoholische dranken
tijdens Koningsdag
op 27 april 2020,
ingediend op: 06-03-2020,
dossiernummer: 2023400

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Titus Brandsmastraat 9
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel,
besluit: verleend op 10-03-2020,
dossiernummer: OLO4889229

• Manilla 22 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning,
besluit: verleend op 09-03-2020,
dossiernummer: OLO4882511

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

• Rootstraat 30 in Oudewater
het uitbreiden van een bestaande
garage met overbouwing
gemeenteriool en het plaatsen
van een hekwerk,

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

• Hogebrug 25 in Oudewater
het uitbreiden van een
werktuigenberging,

ingediend op: 10-03-2020,
dossiernummer: 2023428

ingediend op: 05-03-2020,
dossiernummer: 2023387

besluit: verleend op 05-03-2020,
dossiernummer: OLO4899367

besluit: verleend op 06-03-2020,
dossiernummer: OLO4811063

Dinsdag 17 maart 2020
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Waarom wordt zo’n zeldzame
kleurige bloem geplukt?

Bezige handen en een sterke wil
vielen na een bewogen leven stil

Totaal onverwacht hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn duifje,
onze lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder

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

Ineke van der Horst Rietveld
Emmerentia Gerarda Maria
30 augustus 1960
10 maart 2020
Wij zijn dankbaar voor wie je was….
Wim van der Horst
Marvin en Renée
Astrid en Stefan
Nola
Maandag 16 maart hebben wij Ineke begeleid
naar haar laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats
te Oudewater.
Hennepakker 17, 3421 JJ Oudewater

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen
dat zo onverwachts uit het leven is geplukt
ons jarenlange trouwe lid

INEKE VAN DER HORST
Wij herinneren haar opgewektheid op en langs de
baan. Ineke was altijd met Wim van de partij om
haar kinderen aan te moedigen, speelde graag haar
eigen spelletje tennis en was bovendien een
bijzonder lief en gezellig mens.
Wij wensen Wim, Marvin & Renée en Astrid & Stefan
heel veel sterkte met dit grote verlies.
leden en bestuur
Tennisvereniging De Heksenmeppers

Zo plotseling en nog volop in het leven,
veel te jong uit onze groep weggevallen
onze fiets- en schaatsvriend

Alex de Vos

Leonardus Theodorus Spruit
Leo
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Rolien Hollaar-Versteeg
† 17-03-2019
We missen je zo, elke dag
We denken aan je, elke dag
En geen dag is meer hetzelfde.
Emile, Lise en Tessel

echtgenoot van Corrie Spruit - de Bruijn
* Willeskop,
2 maart 1936

† Oudewater,
14 maart 2020
Corrie Spruit - de Bruijn
Erna en Jan
Michiel
Renate
Simon
Margo en Theodoor
Hessel
Jorrit
Fred in liefdevolle herinnering
Carla

17 maart 2019 - 17 maart 2020

Rolien
Hollaar-Versteeg
Nog zo kort
en toch ook alweer zo lang
Wat missen wij jou, Ro
Gert & Janneke

Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus zal
het afscheid uitsluitend met het gezin plaatsvinden.
Uw bezoek of blijk van medeleven op een later
moment stellen wij zeker op prijs.

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Spruit
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Lieve Ro, een jaar na je overlijden
missen wij jou nog altijd.

Hierbij willen wij u hartelijk danken
voor uw medeleven tijdens en na het afscheid
van onze allerliefste mama, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Astrid, Jurgen, Marloes, Peter, Irene, Ramon,
Cindy, Arjen, Simone, Alex, Barbara, Dennis,
Rachel, Mark, Esther, Ilja, Brigitte, Robert, Iris,
Dennes, Liselore, Ruud, Nicole, Michel, Kimberly,
Dennis, Marsja, Stefan, Roland.

Co Six - Huisman
Overweldigend en warm was uw medeleven.

17 maart 2019

Mede hierdoor is het afscheid voor ons
een dierbare herinnering geworden.

ROLIEN HOLLAAR-VERSTEEG

Familie Six
Oudewater, maart 2020

“LIEVE ROOS, BIJNA 20 JAAR
WAS JE BIJ ONS IN TROUWE DIENST
WE MISSEN JE NOG ELKE DAG”
Directie en collega’s
Van Straaten Autoschade Groep

Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte om
dit verlies te kunnen dragen.
HFC;
John, Stephan, Arno, Fred, Marcel, Paul, Walter,
Hylke, Robert, Peter, Mark en Anton.

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

In dierbare herinnering
Cor Nederend
4 augustus 1952 – 19 maart 1970

0348-568241

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92

vermey | uitvaartzorg

0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

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

Wim
Speksnijder
vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

0348 - 56 23 98

06 53 53 68 88

J. de Kat - Begrafenisverzorging

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

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

Ruimtelijke ontwikkelingen
in de provincie

17 MAART 2020

‘Zolang er leven is’ met PZW

In de afgelopen raadsvergadering in Oudewater reikte wethouder Duindam een
document uit aan de raad onder de titel ‘Regionaal position paper Lopikerwaard’.
Dat is een tamelijk cryptische titel en de Lopikerwaard is voor de gelegenheid
uitgebreid met de gemeente Woerden.
Reden om de wethouder naar het hoe en waarom van dit document te vragen

Door wie en voor wie is dit
document geschreven?

Er is veel gaande in de provincie, o.a.
de ontwikkeling van een omgevingsvisie,
de energietransitie, woningbouw en
openbaar vervoer. Er is een overleg dat
bekend staat onder de titel ‘U10’ waarin
sinds een paar jaar wordt gesproken
door voornamelijk de stedelijke
gemeenten in de provincie over die
ontwikkelingen. Het gaat daarbij ook
over het grondgebied van de vijf
gemeenten, die met uitzondering van
Woerden en IJsselstein van dat overleg
geen deel uitmaakten. En dus werd en
wordt de discussie gedomineerd door de
belangen van de stedelijke gebieden.
Woerden is bij de Lopikerwaard
getrokken omdat die gemeente ook
een groot landelijk gebied omvat met
Kamerik, Zegveld en Harmelen.
De vijf gemeenten hebben het document
gepresenteerd aan de U10 om duidelijk
te maken waar ze voor staan in die
discussies.

Wat is de bedoeling?

Het is de bedoeling om de belangen van
de vijf gemeenten nadrukkelijker onder
de aandacht te brengen van de stedelijke
gemeenten. Dat hebben we gedaan in de
vorm van een ‘aanbod’ en een vraag
over zeven thema’s. Zo bieden we aan
om bij te dragen in het realiseren van
woningbouw, maar vragen wel ook
ruimte voor in totaal 9000 woningen in
ons gebied, binnen en buiten de
(knellende) rode contouren.
Voor Oudewater vragen we om ruimte
voor 700 woningen. (Voor Montfoort
430 woningen (red)). Voor Oudewater,
Lopik en Montfoort gaat het alleen om
de bestaande woningbehoefte, niet om
groei. Ook gaat het om het ontwikkelen
van OV-knooppunten in Woerden en
IJsselstein en een snel fietsnetwerk om
die punten te bereiken. En een betere
noord-zuidverbinding door het gebied

door Trudie Scherpenzeel

met OV. Aandacht voor het ontwikkelen
van een op kringlopen gebaseerde
landbouw, uitbreiding van mogelijke
activiteiten op boerenerven en aandacht
voor de ‘maakindustrie’ waarin bedrijven
in dit gebied sterk in zijn, waar de steden
inzetten op kennis en diensten.
En natuurlijk de energietransitie. Eerlijk
en wederkerig is daarbij het kernbegrip.

Hoe is het document ontvangen
bij de U10?

Het voordeel is dat nu samenhangend op
papier staat hoe de vijf gemeenten in de
discussie zitten. En onze visie is nu deel
van de besprekingen.

Welke rol speelt de provincie
hierin?

De provincie is ook bezig met het
ontwikkelen van een ‘omgevingsvisie’.
Probleem hierbij is, dat het provinciekantoor voornamelijk door stedelingen
wordt bevolkt en ook het provinciebestuur wordt gedomineerd door
stedelingen die weinig oog hebben voor
de noden van de kleine gemeenten.
De eerste reactie is niet bemoedigend.
‘Past niet in de Provinciale ruimtelijke
verordening’ is de eerste reactie. En in
die ruimtelijke verordening is er nog niets
veranderd over rode contouren en het
toestaan van nieuwe activiteiten. Men
heeft gewoon een nietje geslagen door
de bestaande verordeningen bij de nieuw
te presenteren omgevingsvisie. Zolang er
in PRV niets verandert komt er ook niet
meer ruimte voor de kleine gemeenten.
Duindam is niet optimistisch over de
mogelijkheden die het provinciehuis
daadwerkelijk gaat bieden voor de
behoeften van de vijf gemeenten.
De ‘position paper’ van de vijf
gemeenten is een volgende poging om
daar verandering in te brengen.

Opnieuw viel Papekop Zingt Weer de
eer te beurt om in een toneelstuk rond
het leven van Hendrik Groen te
mogen optreden. Was daar in 2018
al de voorstelling ‘Hendrik Groen,
pogingen iets van het leven te maken’
waar PZW was uitverkoren om dat
toneelstuk te verlevendigen, mochten
de leden van het koor deze keer zelfs
actief meedoen op het toneel van de
Goudse Schouwburg met het vervolg:
‘Hendrik Groen, zolang er leven is’.

Recensies

De meeste lezers van De IJsselbode
zullen de series over Hendrik Groen,
zoals die op tv verschenen wel kennen,
maar een toneelstuk is dan toch weer
van een andere orde. Over de
tv-uitvoering hoorde je weinig anders dan
lof, maar de meeste recensies over het
toneelstuk op zich liepen, zacht
uitgedrukt, niet over van bewondering.
De leden van het koor konden zich, bij
monde van Marianne van Wijngaarden
en Rick Coelet in die recensies duidelijk
totaal niet vinden. Marianne: “Het
acteren is echt van een hoog niveau.
Ik snap echt niet dat een toneelrecensent
het inbeeldingsvermogen van zulke jonge
spelers niet op waarde kan schatten.
De mimiek en de trage motoriek die bij
oudere mensen past verbeeldden ze op
een uitstekende wijze. Ook het publiek -

Oudewater bedankt!

door Ellen van Leeuwen

Mooi bedrag voor dierenweide
Afgelopen woensdag heeft supermarktmanager Marcel Heijmans een cheque
overhandigd voor de renovatie van de dierenweide bij De Wulverhorst.
In het laatste kwartaal van 2019 konden klanten van Coop Heijmans hun
statiegeldbonnetje doneren aan dierenweide De Wulverhorst.
Het totaalbedrag is door Coop Supermarkten verdubbeld.
Marcel overhandigt een cheque van
€ 1290,40 euro aan vrijwilligers
Richard Straver, Ries van der Horst en
Cor van den IJssel en bestuurder van
het woonzorgcentrum Joyce Jacobs.
“Oudewater bedankt!”, roept Joyce
enthousiast. De dierenweide gaat haar
aan het hart.
Joyce: “De dierenweide heeft een
belangrijke functie in Oudewater. Ik heb
het geluk gehad om een jaar vlak achter
de weide te wonen en heb gezien
hoeveel mensen er elke dag langslopen.
Niet alleen ouders met kinderen. Allerlei
mensen, van jong tot oud.” Joyce ziet
dan ook graag dat het dierenpark
behouden blijft en wordt opgeknapt.

Waterkraan

Voor het renoveren van de dierenweide
is een aanzienlijk bedrag nodig. “Zo’n
honderdduizend euro”, vertelt Cor.
Het geld is nodig voor onder meer het
opknappen van de dierenverblijven,
baggeren en ophogen van het terrein en
een nieuwe wateraansluiting.

Cor: “Sinds de nieuwbouw van
De Wulverhorst klaar is, heeft de
dierenweide geen wateraansluiting meer.
We moeten nu met emmertjes water
vanuit De Wulverhorst de vogeltjes water
geven.” De kosten voor een nieuwe
wateraansluiting? “Je zit zo aan de
16.000 euro”, aldus Cor.

Geld en mankracht

Eerder vertelde Harry van der Voort in
De IJsselbode over zijn initiatief om geld
en mankracht in te zamelen voor het
opknappen van de dierenweide.
Hij vertelde toen: “Ik vind dat in een stad
als Oudewater gewoon een kinderboerderij hoort. Als die eenmaal weg is, komt
hij nooit meer terug! De dierenweide
moet een toegankelijke ontmoetingsplek
worden voor ouders met jonge
kinderen.” Ondertussen hebben twee
enthousiastelingen zich gemeld bij Harry
en worden voorzichtig plannen gemaakt.
“Maar het zou zo mooi zijn als nog een
paar mensen zich melden!”, zegt Joyce.
De cheque van de Coop Heijmans krijgt

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
een mooie plek in de hal van
De Wulverhorst. Met daar bij een
collectebus, om nog meer geld op te
kunnen halen voor de renovatie van de
dierenweide.

Hurkend de cast van Bos Theaterproducties v.l.n.r.: Sara Bergen als korenbegeleidster,
Britte Lagcher als Eefje Brand/Eugenie Lacroix, Diewertje Dir als Grietje de Boer/
Mehmet Okcegul, Anne-Marie Jung als directrice Stelwagen, Beau Schneider als
Hendrik Groen, Mike Weerts als Evert Duiker en Rufus Hegeman als Edward Schermer.
Staand de zangers van PZW v.l.n.r.: Meinie Hoogenboom, Kees van Zwieten, Jan Pos,
Piet van Doorn, Ria van Roekel, Greet Steensma, Marianne van Wijngaarden, Jan
Baars, Wim de Heer, Corrie Hogenboom, Theo Boere, Ria Boere, Theo Nederend en
Corrie van der Heiden (foto Rick Coelet).

door Aad Kuiper

de zaal was bijna helemaal uitverkocht heeft het duidelijk bijzonder gewaardeerd;
zowel het toneelstuk zelf als de wijze van
spelen. Het was echt bijzonder goed.”

Zo anders, deze keer

In november 2017 kwam Maria van den
Hondel, eerste Papekopper van het jaar
én oprichter van PZW, er via een
advertentie achter dat Bos
Theaterproducties een ‘bejaardenkoor’
zocht voor de opvoering van ‘Hendrik
Groen, pogingen iets van het leven te
maken’. PZW stuurde een opname op
van een optreden op de Oudewaterse
oudeambachtenmarkt en ze werden
direct ‘geëngageerd’ voor een optreden
in het voorjaar van 2018. Nu bleek in
het voorjaar van vorig jaar dat ook het
tweede deel van Hendrik Groen, ‘Zolang
er leven is’ door Bos Theaterproducties
voor het Nederlandse publiek als
voorstelling werd aangeboden.
Na aanmelding werd PZW direct
opnieuw in de armen gesloten, maar ‘ze
wisten toen nog niet precies hoe alles er
deze keer uit zou gaan zien’. Marianne:
“Toen de liedjes kwamen bleek het een
heel ander repertoire. Terwijl het de
vorige keer liedjes waren zoals ‘O, wat
ben je mooi’ en ‘O, was ik maar …’
kregen we nu iets van Frans Schubert
voorgeschoteld en het Ode an die Freude
uit de negende Symfonie van Beethoven.
Voor het koor was dat best lastig
oefenen. We deden dat eerst binnen de
gewone koorrepetities, maar zijn het
later los daarvan gaan doen,

want a capella, uit het hoofd en dan ook
nog in het Duits zingen, viel echt niet
mee. En dan was er ook nog de
moeilijkheid dat we al bewegend,
bijvoorbeeld met een yogamatje onder je
arm lopend, over het toneel moest
zingen. Hoewel we af en toe omvielen
van het lachen is het goed gelukt.”
Om zich goed voor te bereiden zijn er
een aantal koorleden bij de voorstelling
in Alphen gaan kijken, want die was
eerder dan in Gouda en wisten ze dus
wat er ging komen, toen ze afgelopen
dinsdag naar Gouda afreisden.

‘Zolang er leven is’ in de Goudse
Schouwburg

Om zes uur moesten ze aanwezig zijn en
vervolgens hebben ze onder leiding van
Sara Bergen, de regieassistent, nog een
uurtje geoefend. “Leuk was dat Pieter
Verhoeve een moment langs kwam om
ons aan te moedigen”, laat Marianne
van Wijngaarden nog even weten om
vervolgens de thema’s te noemen die
aan de orde kwamen in het stuk: het
verzorgingstehuis dat gesloten dreigt te
worden, een weinig mededeelzame
directie, dementie, je wel of niet laten
behandelen bij een ziekte, euthanasie …
“En toch is het een komedie”, voegt
Marianne eraan toe. “Er werd, ondanks
de ontroerende en ingetogen
momenten, heel erg veel gelachen.”
“De jongelui die de ouderen speelden
zaten echt enorm goed in hun rol”,
benadrukken Rick en Marianne
nogmaals en tot slot: “Het was voor ons
heel pittig, maar ook bijzonder leuk om
te doen.”

BLIK op ...
Krakend
Krakend en piepend komt het ganse raderwerk in Europa tot stilstand
vanwege een uit China overgewaaid piepklein virus. We worden
gedwongen om thuis te blijven. En dan blijkt hoe razend we allemaal
voortdurend onderweg waren. Vliegvelden zijn leeg, het luchtruim
krijgt niet meer die dagelijkse uitstoot van duizenden vliegtuigen te
verwerken. De drijvende pretparken die normaal onder de naam
‘cruiseschepen’ de wereldzeeën vervuilen blijken gigantische
laboratoriumschaaltjes te zijn. Bovendien worden ze bevolkt door wat
‘kwetsbare’ groepen blijken te zijn, namelijk ouderen boven de zestig.
Landen sluiten hun grenzen letterlijk voor iedereen die er niet
noodzakelijk moet zijn en wie er moet zijn wordt aangemaand om
binnen te blijven en vooral geen contact met anderen te hebben.
Supermarkten blijven open, apotheken ook, maar ook ons land is in
‘lockdown’. Nou ja, bijna dan. Wereldwijd is een run ontstaan op
toiletpapier. Toiletpapier?? Ja, toiletpapier. Corona veroorzaakt voor
zover ik weet geen diarree, maar er wordt gehamsterd.
Alle gelegenheden voor ontspanning zijn dicht. Afgelopen donderdag
was ik in de sauna in Bleiswijk. We kwamen er om drie uur aan,
misten de persconferentie en tegen de tijd dat we een hapje aten
mochten er nog maar 90 mensen tegelijkertijd in het restaurant zijn.
Festivals, bioscopen, pretparken, restaurants en alles dicht vanaf
gisteren. Ook de scholen zijn dicht. Wie kinderen heeft moet
thuisblijven, want die kinderen kunnen niet naar opa en oma, want
die horen tot de kwetsbare groep. En afstand houden tot andere
mensen, handen wassen tot je erbij neervalt.
De enige winnaar van dit gebeuren lijkt het milieu te zijn. Afgelopen
weken circuleerde een satelietfoto op het internet van de lucht boven
de in China zwaar getroffen gebieden tijdens de lockdown. Zware smog
is gebruikelijk maar tijdens de lockdown klaarde het op. Hoewel het nu
even vervelend is heb ik zo’n donkerbruin vermoeden dat we later met
net zoveel weemoed terug zullen kijken op deze periode als nu het
geval is met de ‘autoloze’ zondagen van de jaren zeventig (toen was er
een oliecrisis). Het razende tempo van onze huidige maatschappij komt
even tot stilstand en we mogen voor even minder doen.
Voor allen die in ‘cruciale beroepen’ werken hoop ik, dat de rest van
Nederland zich aan de aanbevelingen van het RIVM houdt zodat voor
hen die ziek worden in de ziekenhuizen ruimte blijft. De politie zal de
komende weken waarschijnlijk minder te doen hebben. Voor inbraken
lijkt me minder ruimte. Geniet van de rust, voor zover mogelijk.
Trudie Scherpenzeel
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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.

De moeder van de rommelmarkt
“Is Tante Ali er niet? Waar is Tante Ali?” Deze vragen, uit de mond
van meestal Goudse Marokkanen, hebben we op de Rommelmarkt
op de Hoenkoopse Buurtweg in dit nieuwe jaar regelmatig moeten
beantwoorden. Voor hen was Ali Bos altijd ‘Tante Ali’.
En wij moesten hen dan vertellen dat Ali Bos gestopt was met haar
werk op de rommelmarkt van de St. Franciscuskerk.
Na 28 jaar vond ze het wel genoeg zo.
Vanaf het begin was Ali erbij betrokken geweest. Zodoende kunnen
we haar met recht ‘De moeder van de rommelmarkt’ noemen.
In deze aﬂevering van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’ willen we
haar even in het zonnetje zetten, want de oorsprong van de
rommelmarkt ligt uiteindelijk in de vorige eeuw.
We laten haar zelf aan het woord.

(deel 99)

Vele druppels
maken ook een plasje
Deze Oudewaterse uitdrukking slaat
zeker op het fenomeen Rommelmarkt.
In april 1992 hebben mijn man Kees
Bos en ik om gezondheidsredenen ons
huis in Willeskop verkocht. Wij gingen
kleiner wonen en hadden daardoor
veel spullen over. Het zal wel in mijn
genen hebben gezeten, maar ik kreeg
toen het heldere idee om op ons erf
een rommelmarkt te organiseren voor
mijn broer de missionaris Toon van
Dam. Hij woonde in Brazilië en werkte
in de sloppenwijken. Toon was daar
een kindertehuis aan het bouwen,
maar had nog geen geld voor het dak.
Onze rommelmarkt werd een enorm
succes want het leverde maar liefst
1500 gulden op, waardoor het
kindertehuis afgebouwd kon worden.

Dit smaakt naar meer
Toen we de avond na de rommelmarkt
voldaan aan tafel zaten, dacht ik bij
mezelf: “Dit wil ik meer doen, maar
waar en voor wie?”
Tot ik op het idee kwam om naar de
pas opgerichte ‘Stichting Reddingsplan
St. Franciscuskerk’ te stappen.
Ik zocht contact met Riet Sangers die
in het bestuur zat en die heeft mijn
voorstel ingebracht bij de voorzitter
Jan van Zuilen. “Je moet maar eens
met je idee langskomen”, kreeg ik te
horen. Met mijn vriendin Jeanne van
Schaik-Aerts, die er wel wat voor
voelde mij te helpen, ben ik gaan
bespreken hoe we zoiets moesten
organiseren, want we wisten natuurlijk
ook niet hoe te beginnen.
Na veel heen en weer gepraat en
gelach kwamen we uiteindelijk met
een plan en zijn daarmee naar de
Stichting gestapt. Daar was men
meteen enthousiast en we kregen zelfs
de extra steun van Gert van Zuilen
aangeboden.
De eerste stap die we zetten, was het
plaatsen van een advertentie in
De IJsselbode, waarin we schreven
dat we opslagruimte zochten voor het
organiseren van een rommelmarkt.
Tot onze grote vreugde kregen we
daarop een reactie binnen.

We konden terecht bij Riet van Schaik
op Tappersheul, die een stal leeg had
staan. De stalvloer was wel erg
ongelijk en dat betekende dus altijd
oppassen bij het lopen. Riet was alleen
en kreeg er op een gegeven moment
plezier in ons te gaan helpen. Vooral
het wegbrengen van rommel naar de
stort met haar autootje bezorgde ons
veel lol. Ze sjouwde het wagentje
helemaal vol, want ze was zo sterk als
een paard. Ook kwam ze ons, terwijl
we in de stal aan het werk waren,
soms verwennen met ‘n lekker hapje.
De eerste rommelmarkt die we
organiseerden bij de kerk, werd
meteen een geweldig succes.
Onze opbrengst was maar liefst
17.000 gulden.
Omdat die eerste markt zo’n
overweldigend succes was, gingen
Jeanne en ik enthousiast door.
Helaas moesten we na drie jaar
afscheid nemen van onze opslag op
Tappersheul, omdat Riet ging
verhuizen.
Gert van Zuilen ging naarstig op zoek
naar een ander onderkomen en hij
slaagde op de Hoenkoopse Buurtweg.
De spullen konden ondergebracht
worden in een schuur bij Bernt Feis op
nummer 7. Ook daar was het weer
behelpen: geen keukentje, zoals nu,
en geen w.c. Daarom namen we maar
zelf een thermoskan kofﬁe mee en ook,
voor noodgevallen, een toiletemmer.
De meubels werden in die tijd
opgeslagen op de Hoenkoopse
Buurtweg bij Cor van Zuilen.

Stichting Reddingsplan Franciscuskerk
Toen in 1992 houtrot in de toren werd geconstateerd, moest op korte termijn
een ﬂink bedrag op tafel komen om de schade te herstellen. Daarom is in dat
jaar de Stichting Reddingsplan Franciscuskerk opgericht met als doel geld in te
zamelen voor restauraties en onderhoud van het gebouw. Er is voor gekozen
de Stichting als zelfstandige eenheid te laten functioneren zodat voor iedereen
duidelijk is dat het geld van de Stichting uitsluitend aan kerkgebouw, inventaris
en bijgebouwen besteed wordt. De stichting zamelt geld in door middel van
acties zoals rommelmarkten, kerstmarkt, oliebollen- en sponsoracties.
De grootste inspanning heeft de Stichting geleverd bij de restauratie van 2010
tot 2012 waarbij de kerk o.a. een nieuwe fundering kreeg. De restauratie is
echter nog niet voltooid. Kort geleden is de derde fase afgerond. Er zijn nu nog
twee fases te gaan.
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Daar hebben we ook een keer
meubels verkocht. Het vroor toen
gelukkig zodat we niet in de blubber
hoefden te lopen. Ik kan me nog
herinneren dat tijdens die verkoop, via
de platenspeler van Cor van Zuilen,
het ‘Ave Maria’ over het erf schalde.
Na een paar jaar ging ook Bernt Feis
verhuizen en vonden we een stekje bij
Oosterlaken op het Achterend in

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

do o r Wo ut van Ko uwen

Van Vliet (de Anna’s hoeve) konden
we daar opeens terecht. De broers
Anton en Leo van Vliet gingen met de
hond Desa op de boerderij in
Hoenkoop wonen. Zij waren allebei
timmerman, dus de stal werd niet meer
gebruikt. Die mochten wij gaan huren.
Leo en Anton maakten de stalvloer
voor ons gelijk, zodat we er ons
gemakkelijker in konden bewegen en
er kwam een keukentje met w.c. Later
werd er zelfs een zolder voor ons
getimmerd en kon er een tweede
schuur in gebruik worden genomen.
Daardoor waren we ineens van de hel
in de hemel geraakt. De meubels
stonden mooi uitgestald, waardoor er
op elke zaterdagmorgen vanuit de
opslag verkocht kon worden. Helpers
gingen en andere vulden de
opengevallen plaatsen weer in.
Wat bij ons hoog in het vaandel staat
is de saamhorigheid, het sociale
gebeuren en de gezelligheid.
Er is altijd een kop kofﬁe en een
luisterend oor.

De zomermarkt bij de kerk met Ali Bos aan het gebak en
Theo Bode op het orgel.
Hoenkoop. Dit werd al snel te klein
en konden we terecht in de oude,
leegstaande machinefabriek van de
Gebroeders Post aan de Molenwal,
terwijl we de meubels stalden bij
Nederend en gebroeders Boere in
Diemerbroek en later bij Luuk Looman
in de Linschoten.
In de oude machinefabriek zaten we
helaas ook weer zonder water en
stroom. Hier hebben we voor het eerst
ook voor- en najaarsmarkten kunnen
organiseren.
Zo’n 20 jaar geleden moesten we weg
bij de machinefabriek omdat er
nieuwbouw plaats vond. Door een
tragisch ongeval op de boerderij van

Voor- en najaarsmarkt
Op deze Anna’s-Hoeve hadden we
een prachtige gelegenheid een
uitgebreide voor- en najaarsmarkt op
de vrijdag en zaterdag te organiseren.
Op het erf worden dan voor beide
dagen 35 kramen geplaatst.
Bij de kerk hadden we een grote
zomermarkt met maar liefst 70 kramen.
Daar zijn we een jaar of tien geleden

mee gestopt omdat de organisatie
zoveel tijd en mankracht kostte.
Op de Hoenkoopse Buurtweg worden
nu alleen nog een grote voor- en
najaars markt georganiseerd,
afgewisseld met kleinere
tussenmarkten. We moeten het vooral
hebben van de verkoop vanuit de
schuren op de zaterdagmorgen.
Velen hebben inmiddels de weg naar
ons gevonden, zodat het er elke
zaterdag gezellig druk is.
Vijf jaar geleden deed ik een stapje
terug en gaf ik het stokje over aan
Bets van Apeldoorn. In haar kielzog
kwamen nog twee oud-leerkrachten
van de Mariaschool mee:
Cecile Martens en Ans Rietveld.

Het team
Er zijn elke zaterdagmorgen zo’n
twintig medewerkers op het terrein van
de Anna’s-Hoeve te vinden. Als u iets
komt brengen of kopen, wordt u
ontvangen door Bets van Apeldoorn,
Cecile Martens, Ans Rietveld,
Sjaan Boere en Lia Rietveld.
Als u een kopje kofﬁe wilt drinken kan
dat in het keukentje waar Wil van
Doorn met de scepter (kofﬁepot)
zwaait. Bij de afdeling meubels wordt
u geadviseerd door Jan Boere en
Adri van Leeuwen.
In de witgoedschuur heeft Cor Strien
de leiding. De lezers kunnen terecht in
de boekenhoek van Wout van Kouwen
en daar waar ingesprongen moet
worden, zijn Piet Mulder, Henny Rietveld
en Hans van Roon ter beschikking.
Daarnaast bezit de rommelmarkt ook
nog een busje (De Collectebus)
waarmee spullen opgehaald en
weggebracht kunnen worden.
De chauffeurs en sjouwers
Kees van Achthoven, Theo Boere 2x,
Leo van Vliet, Theo de Wit en
Sjef Strien zijn echt onmisbaar
in dit geheel.

Afscheid
Dit jaar heb ik nog een stapje verder
teruggedaan: ik ben na 28 jaar
gestopt. Ik zal de prima sfeer die er
heerst enorm missen, maar ben
intussen 86 en dan wordt het gesjouw
een te grote opgave.
Maar de rommelmarkt is in prima
handen met roverhoofdvrouw Bets.
Bij mijn afscheid heb ik van het team
een speciaal fotoalbum gekregen
en een bijzondere puzzel met
daarop alle medewerkers van de
zaterdagrommelmarkt.

Bronnen: Ali Bos-van Dam, Stichting Reddingsplan Franciscuskerk, Bets van Apeldoorn.

De vorige aﬂeveringen van ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen.
Daarbij is gebruik gemaakt van extra materiaal als aanvulling.
De harde kern in de opslag van de gebr. Post aan de Molenwal: v.l.n.r. Cor Sangers,
Riek van Rossum, Riet Sangers, Riet van Schaik, Ali van Schaik, Ali Bos en Wil van Doorn.

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Heeft u vragen?
Stel ze gerust:

Beste inwoners en ondernemers
van Montfoort en Linschoten,
We hebben te maken met een
uitzonderlijke situatie.
Het is heel onwerkelijk, wat er om
ons heen gebeurt. De ontwikkelingen
volgen elkaar in een uitermate snel
tempo op. En terwijl ik deze woorden
op papier zet, op maandagmiddag,
kan de kennis van nu over een paar
uur al weer achterhaald zijn. Zo snel
gaan de ontwikkelingen. Er wordt een
groot beroep gedaan op ons allen.
Er zijn ingrijpende maatregelen
genomen en ook nodig om de
verspreiding van het coronavirus te beperken.
De impact op u, als inwoner, zal ongetwijfeld groot zijn.
Dat realiseer ik mij. Scholen zijn gesloten, de bijeenkomsten van
de SWOM zijn geannuleerd, noem maar op. Het is echter van
groot gelang dat we ons allemaal aan de maatregelen en
aanwijzingen houden en dat we onszelf verantwoordelijk voelen.
Er zijn veel medewerkers in cruciale beroepen, waaronder
medewerkers in de zorg, die voor een zware taak staan.
Die hebben onze hulp hard nodig.

dinsdag 17 maart 2020

De forumvergaderingen van 23
en 24 maart 2020 gaan niet door.
Daarmee komt ook de raad
van 6 april te vervallen.

Publieksinformatienummer
Rijksoverheid
Nog vragen over het coronavirus?
Bel het publieksinformatienummer
van de Rijksoverheid: 0800-1351.
Deze lijn is dagelijks bereikbaar
van 08.00 - 20.00 uur.
GGD regio Utrecht
Website: https://www.ggdru.nl
Bereikbaar op 030-6086086
Gemeente - Huis van Montfoort
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur
Bereikbaar op 0348-476400
Gemeentelijk noodnummer
In dringende gevallen is de gemeente
bereikbaar op 0348 476465.

SWOM last alle
gezamenlijke activiteiten af
De verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) gaat
steeds verder. De aangescherpte nationale richtlijnen van
12 maart en 15 maart zorgen ervoor dat alle activiteiten
van de SWOM t/m 6 april niet door kunnen gaan.
Maakt u gebruik van één van de activiteiten of diensten van
de SWOM, kijk dan op de nieuwspagina van de SWOM
via www.swomontfoort.nl. Daar leest u wat dat voor u kan
betekenen. Heeft u concrete vragen, stel deze zoveel
mogelijk telefonisch via 0348-469109.

Afvalkalender Maart 2020

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

Ik doe dan ook een beroep op u.
Laten we met elkaar er alles aan doen om de gevolgen van de
coronacrisis tot een minimum te beperken.
Volg de richtlijnen van de landelijke overheid als het gaat om
vermijden van sociale contacten en hygiëne.
Goed is overigens wel om te zien dat er door velen van u hiernaar
wordt gehandeld.

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).

Ook zie ik heel wat initiatieven om elkaar te helpen.
Inwoners bundelen de krachten. Zo ken ik u. Dat is ﬁjn om te zien,
want we hebben elkaar echt nodig.
Maar nogmaals, let daarbij wel op dat het aantal fysieke
contactmomenten zo beperkt mogelijk dient te blijven.
Mocht u zich zorgen maken om mensen in uw omgeving,
schroom ook niet om contact met ons op te nemen.
Ik heb het volle vertrouwen dat u het hoofd koel houdt,
de maatregelen in acht neemt en verstandige beslissingen neemt.
Weet dat ook dit uiteindelijk voorbij zal gaan.
Laten we voor elkaar zorgen en goed uitkijken.
Wij staan voor u klaar en samen komen wij hier doorheen.
Met vriendelijke groet,
Petra van Hartskmp
Burgemeester
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

Openbare bekendmakingen
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’.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Ontvangen aanvraag
omgevingsvergunning
• 5-3-2020
Z/20/160088
Tussen de Noordzijdse
Kadewetering en Blokland
in Montfoort
Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden
• 5-3-2020
Z/20/160150
Blokland 62 in Montfoort
Nieuwbouw Loods
• 5-3-2020
Z/20/160160
Doeldijk 1 in Montfoort
Verbouw woning.
• 11-3-2020
Z/20/160385
Schepenenstraat 53 in Montfoort
Plaatsen erker voorgevel.

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

Verlengen beslistermijn
• 05-03-2020
Z/20/157073
Anne Franklaan 40 in Montfoort
Het realiseren van een nieuwe
erker en kap garage.
Verleende omgevingsvergunning
• 9-3-2020
Z/19/156528
Hoogstraat 45 in Montfoort
Bouwen van een dakopbouw met
twee dakkapellen op de woning.
• 11-3-2020
Z/20/157530
Blokland 8 in Montfoort
Het plaatsen van een kleine
windmolen.

Overig
Onthefﬁng van de route voor het
vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort maken bekend
dat zij, ingevolge artikel 29 van de
Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een
onthefﬁng van de route gevaarlijke
stoffen hebben verleend aan:

• Jongeneel Transport,
Voorschoterweg 52 A,
2235 SH Valkenburg,
t.b.v. het vervoer van Propaan,
UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse
locaties in de gemeente Montfoort.
De stukken met betrekking tot deze
onthefﬁngen liggen ter inzage van
18 maart tot en met 29 april 2020.
Belanghebbenden kunnen tegen het
besluit schriftelijk bezwaar indienen
bij de gemeente Montfoort,
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking
(datum van publicatie) bij de
gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- het stadskantoor van Montfoort,
Kasteelplein 5 in Montfoort,
tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wenst kunt u
hiervoor (ook) een afspraak maken
met de Omgevingsdienst regio Utrecht,
info@odru.nl ter attentie van afdeling
externe veiligheid / onthefﬁngen.

OPENBARE ORDE
Evenementen
Een evenement organiseren of weten
wat er in uw stad wordt georganiseerd?
Via onderstaande websites vindt u
een overzicht van de evenementen,
verleende vergunningen en
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u
naar www.montfoort.nl/evenement.
Voor straatfeesten en buurtbarbecues
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 17 maart 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Het valt voor regionale ondernemers niet mee om technisch talent aan te
trekken. Alles moet uit de kast om ‘toppers in techniek’ te binden.
Van den Pol hield een open informatieavond over de ‘topklas’.

Van den Pol Elektrotechniek blijft
toppers zoeken voor ‘topklas’
Het bieden van een goede ‘privéopleiding’ in combinatie met direct
geld verdienen en een electrische fiets
of een laptop bij de start van de
opleiding, zijn geen unieke methodes
om jonge werknemers naar je bedrijf
te lokken. Maar ‘Van den Pol’ is in de
regio wel heel bijzonder op dit vlak.
Op de avond van 10 maart konden
potentiële kandidaten kennis maken met
Van den Pol én met de opleidingsmogelijkheden. Ze werden welkom geheten
door alleraardigste medewerkers en de
bedrijfsrobot die allemaal hun best deden
om het bedrijf en de opleiding in een
positief daglicht te zetten.
De interesse was groot. Er worden
vijftien nieuwe kandidaten gezocht om de
nieuwste ‘topklas’ te vullen.
Kim Goes van de HR-afdeling gaf aan
dat de ervaringen met de ‘topklas’ heel
goed zijn. “We werken samen met het
MBO Rijnland. Die leveren de docent.
Elk jaar weten we op deze manier onze
eigen mensen op te leiden.

door Siem van der Burg

Het slagingspercentage van onze officiële
BBL-opleiding is erg hoog. De meesten
slagen op niveau 4, enkelen op niveau
3”. Waarom leerlingen naar de bedrijfsschool van ‘Van den Pol’ moeten komen
schudde Kim eenvoudig uit haar mouw.
“We geven veel persoonlijke aandacht
omdat we kleine klassen hebben, bieden
een heel goede opleiding, carrièremogelijkheden en baangarantie in een familiebedrijf met een prima cultuur en een
bedrijf waar je hard werken combineert
met veel plezier”.
De ‘topklas’ komt dit jaar vrijwel zeker
weer vol. Er waren al aanmeldingen
voorafgaand aan de informatieavond en
de resterende kandidaten zullen wel
gevonden worden bij de geïnteresseerden
die op 10 maart een kijkje kwamen
nemen of die zich alsnog aanmelden.
Dat kan nog steeds via
www.werkenbijvandenpol.nl

vervolg van de voorpagina
Al eerder moest Cultureel Montfoort
door omstandigheden (die niet met
corona van doen hebben) een tweetal
evenementen niet door laten gaan.
“Dat zijn omstandigheden waar niemand
iets aan kan doen”, aldus Van der Wind.
“Momenteel is het nog niet duidelijk of
de maatregelen van de overheid op
31 maart zijn afgelopen, dus zijn
alternatieve plannen nog niet mogelijk.
Het streven is om de avond van
Oud Montfoort nog dit seizoen 19/20 te
herhalen. In ieder geval kunnen mensen
weer zeker zijn van twee historische
avonden in het komende seizoen.”
Dat het Passieconcert straks wellicht
geen doorgang kan vinden, hakt er nog
het meeste in. “De maatregelen zijn tot
31 maart. Voor het Passieconcert komen
de mensen incidenteel bij elkaar. Het is
een samengesteld koor. Het is de vraag
of je dat medio april nog bij elkaar krijgt
om vier keer te repeteren. Dan zouden
we nog kunnen uitstellen tot mei, maar
dan zijn er weer allerlei andere
activiteiten. Het is een hele organisatie
met de begeleiding en dirigent.
Een theateravond is vrij snel geregeld.
Bij een koor zijn ruim 100 mensen
betrokken. Ik reken zelf op uitstel tot
volgend voorjaar.”
Voor zover Van der Wind kan zien gaan
de Beatles op 18 april wel door, als het
begin april wordt vrijgegeven.
“Dan zullen we de uitgestelde avond
Oud Montfoort, die eigenlijk aanstaande
donderdag zou plaatsvinden, wellicht ook
nieuw leven in blazen. We hadden 275
reserveringen.” Het zijn volgens hem
vooral de ouderen die op deze avonden
afkomen. “Het voelt bijna als een reünie.”
Tot nu toe heeft Van der Wind op de
annuleringen alleen maar positieve en
begripvolle reacties gehad. “We hopen
dat we door de gezamenlijke inspanning
het virus snel onder controle hebben.”
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Nog meer annuleringen door corona…
Biljarten, kerkdiensten bezoeken of zelfs schoonmaken voor het goede doel…
het is er niet meer bij. Corona zorgt ervoor dat alles tot stilstand komt, nu veel
aangekondigde evenementen afgelast worden.

Biljartzaal gaat dicht

Biljartvereniging Kasteelzicht heeft
besloten om voorlopig de volgende
maatregelen te nemen:
1. de biljartzaal blijft vanaf
afgelopen vrijdag 18.00 uur
t/m 6 april 2020 gesloten
2. de laatste ronde van de competitie
zal na die datum worden ingehaald
(hierover later bericht)
3. het driebandentoernooi
wordt afgelast.

K2C

De commissie van K2C heeft, in
samenspraak met het bestuur van
Het Knooppunt, besloten dat de
excursie naar Zeist van dinsdag
17 maart uit wordt gesteld.

PKN-kerkdiensten
worden afgelast

Gezien de maatregelen vanuit de
overheid heeft de PKN-gemeenten
aangeraden om alle bijeenkomsten met
meer dan 100 mensen af te gelasten.
Ook als dat om kerkdiensten gaat.
De kerkenraad heeft besloten om geen
enkel risico te nemen en het advies op
te volgen en onze kerkdiensten zullen
daarom ook worden afgelast.
Een ingrijpend besluit maar gezien de
omstandigheden en het afgegeven
advies niet te voorkomen. Als mogelijk
alternatief verwijzen wij naar onderstand
bericht:
Op zondag 15 maart wordt op NPO2
om 09.30 uur een korte meditatie door
ds. René de Reuver vanuit de kapel van
de dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter

Nu het openbare leven door het coronavirus zo goed als stil komt te liggen,
is het steeds belangrijker om naar elkaar om te blijven kijken!
We ontmoeten elkaar niet meer op het werk. En ook verenigingen sluiten voor
onbepaalde tijd hun deuren. Mensen trekken zich meer en meer terug in hun
huizen waardoor het stiller is op straat.
Zelfs de kerkvieringen en -diensten zijn afgelast!
Met name de groep oudere mensen is in deze tijden
extra kwetsbaar. Niet alleen door eventuele gevolgen
van een besmetting met het coronavirus, maar ook
speelt toenemende eenzaamheid een rol.
Bovendien wordt het lastig het leven ‘gewoon’ voort
te zetten, wanneer wordt afgeraden om naar buiten te
gaan. Want: hoe kom je dan aan je boodschappen?
Wie laat het hondje uit? Of: wie haalt nu mijn
medicijnen op?

vervanging van de kerkdiensten die
zondag niet doorgaan. Deze uitzending
wordt verzorgd door de EO.

R.K. Montfoort
vieringen gaan niet door

Het Parochiebestuur van de Heilige
Drie-eenheid (o.a. R.K Montfoort) heeft
besloten alle vieringen de komende
weken niet door te laten gaan.
Een uitzondering wordt gemaakt voor
begrafenissen, mits de viering kort wordt
gehouden en de bezoekers van de
viering beperkt worden tot de naaste
kring familieleden. Het Parochiebestuur
zal u informeren wanneer er
veranderingen komen in dit beleid
vanwege het Coronavirus.
Conform de richtlijnen zijn inmiddels
afgelast: Groot en Klein op 17 maart in
het Antoniushof; Passieconcert
Montfoort op 4 april in de RK Kerk
Montfoort en de Stille omgang in
Amsterdam.

Landelijke Opschoondag

Helaas heeft Nederland Schoon moeten
besluiten dat de Landelijke Opschoondag
op 21 maart niet door gaat in verband
met het coronavirus. Zij hebben de
richtlijnen en adviezen van het RIVM de
afgelopen dagen aandachtig gevolgd en
op basis van de laatste ontwikkelingen
besloten het evenement te annuleren.
Wij sluiten ons aan bij dit besluit
waardoor de Opschoondag in de
gemeente Montfoort op 21 maart
dan ook niet doorgaat.

Startavond Weidevogelgroep
19 maart afgelast

De startersbijeenkomst die plaats zou
vinden op 19 maart in Sint Joseph om
20.00 uur is afgelast. Tijdens deze
meeting zouden de cijfers gepresenteerd
worden van het afgelopen jaar.
Geïnteresseerden kunnen wel contact
opnemen met Peter van den Brink,
06-40346000 of een kijkje nemen
op de website
www.weidevogelbeschermingmontfoort.nl

Ik zal er zijn ... als je me nodig hebt!
Daarom is er een nieuw initiatief gestart voor de bewoners van Montfoort en
Linschoten vanuit “Ontmoeten ráákt!” Het ‘Ik zal er zijn…...als je me nodig
hebt! initiatief’. Door te bemiddelen tussen ‘vraag en aanbod’ willen de initiatiefnemers het mogelijk maken om naar elkaar om te kijken!
Het enige wat ú hoeft te doen, is uw ‘vraag’ kenbaar te maken. Er wordt dan
iemand gezocht die dit met liefde voor u wil doen. U belt naar het telefoonnummer 06-82703194, tussen 11.00 en 12.00 uur en 16.00 en 17.00 uur
zal er iemand direct bereikbaar zijn. Op andere momenten kunt u inspreken.
Of u stuurt een bericht naar ikzalerzijn@ontmoetenraakt.nl
De organisatie doet ook een oproep aan iedereen die graag concreet voor iemand
anders iets wil betekenen. Met die mensen samen vormen wij dan het ‘aanbod’.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er bij elkaar op bezoek wordt gegaan of
zelfs maar handen worden geschud! Dit om het risico op besmetting zo klein
mogelijk te houden. Maar stads- en dorpsgenoten die u met een glimlach aan de
voordeur ontmoeten en uit de brand willen helpen, zal veel mensen vast goed doen.
Deel dit bericht met de mensen in uw omgeving.
Laat elkaar weten van deze mogelijkheid! Want ‘ontmoeten ráákt’!
Dit is een initiatief van R.K. geloofgemeenschap geboorte Johannes de Doper
in Montfoort/Linschoten

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

Hondenpoep: het blijft een dingetje in Montfoort

Tussen de sporthal aan de
Bovenkerkweg en Wollegras-de
Maarschalklaan lagen meer dan
16 hondendrollen.

door Sjoukje Dijkstra

Sommige drollen liggen vlakbij de stoep.
Heel strategisch. Je zou er net - of net niet - even instappen.
In de afgelopen weken heeft de
gemeente Montfoort hondeneigenaren
er via verschillende kanalen weer aan
herinnerd hoe het ook al weer zat met
aanlijnen van honden en de
hondenpoep opruimplicht.
Keer op keer komen op dit soort
berichten veel reacties van
Montfoortenaren. Danny de Haan zegt
bijvoorbeeld in een reactie op een bericht
uit De IJsselbode op Facebookpagina
‘Je bent een Montfoortenaar als...’:
“Wel grappig, het gaat altijd over honden
en nooit over katten die bij iedereen in

de tuin zitten te kakken of de hele buurt
wakker houden als ze hitsig zijn. Houd
die beesten ook eens lekker binnen dan.”
Sandra van Es reageert: “Dan moet de
BOA ook daadwerkelijk controles
uitvoeren en gaan beboeten; denk dat
alleen dat gaat helpen. Ben het hier
overigens helemaal mee eens, anderen
hoeven geen last te hebben van mijn
hond.” Annemare de Kamper - Van der
Steen vindt: “Ben ‘t met je eens Sandra
van Es. Ik vind ook dat niemand last
hoeft te hebben van mijn hond, helaas
denkt niet iedereen daar zo over en sta ik

Langs het voetpad aan de Bovenkerkweg liggen tientallen drollen.
‘s morgens een pad te zoeken tussen de
drollen van een ander om de poep van
mijn eigen hond op te kunnen ruimen.
Ik merk hier vaak dat ‘t gaat om mensen
uit andere wijken, die lopen van de wijk
waar ze wonen naar een andere wijk om
daar hun hond te laten poepen zodat
‘het’ niet in ‘hun’ wijk ligt.”
Een veelgehoorde klacht is dat de
hondenpoep op sommige plekken in
Montfoort soms nog net niet voor het
oprapen ligt: neem nu het stukje tussen
de sporthal aan de Bovenkerkweg
richting Wollegras/ Maarschalklaan;.even

turven afgelopen vrijdag op dit stukje
leverde meer dan 16 drollen op.
Sommige lagen wat dichterbij het water,
andere weer net iets te dichtbij de stoep.
Er is een opruimplicht, maar de vraag is
hoe de gemeente dat kan controleren,
ofwel handhaven, zoals Sandra van Es
ook al terecht aangeeft.
Daarom vroegen we het aan de
gemeente Montfoort: Wat doet de
gemeente Montfoort eigenlijk aan
handhaving van de opruimplicht?
Een woordvoerder vanuit gemeente
Montfoort liet weten: “Montfoort heeft

één BOA die wordt ingezet op
handhaving vanuit de APV en treedt
zowel in Linschoten als in Montfoort op.
Het werkterrein is breed, denk
bijvoorbeeld aan parkeerexcessen,
parkeren blauwe zone, hondenpoep en
uitstallingen van winkels. Dat maakt het
lastig om op één specifiek onderdeel te
controleren/handhaven, bovendien moet
men ‘op heterdaad betrapt’ worden door
de BOA op het niet opruimen van
hondenpoep. De BOA is wel bevoegd
om boetes uit te schrijven bij geconstateerde overtredingen.”
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MONTFOORT

Vuurschaal ontwerpwedstrijd
Op Bevrijdingsdag 5 mei wordt ook in Linschoten het Vrijheidsvuur ontstoken.
Speciaal voor dit Vrijheidsjubileum wordt een nieuwe vuurschaal gemaakt.
In samenwerking met het ‘75 jaar Vrijheidcomité’ en keramiste Jeannette
Huizenga is een Vuurschaal Ontwerpwedstrijd georganiseerd.
Jong en oud kunnen daarvoor
ontwerpen. Het thema luidt, hoe kan
het anders, ‘Oorlog en vrede’.
De ontwerpen kunnen met de bevrijding
te maken hebben, maar ook met
Linschoten in het algemeen.
Bijvoorbeeld: het wapen van Linschoten,
een vlag, een ouderwets vliegtuig,
een blij gezicht. Ontwerpen kunnen heel
eenvoudig, gewoon op een a4’tje
aangeleverd worden.
De tekening mag ook gekleurd zijn.
De meest geschikte ontwerpen zullen
worden gebruikt.
Houd het ontwerp eenvoudig dan valt
het op de schaal beter op.
Aan alle inwoners van Linschoten wordt
gevraagd om mee doen.
Stuur een foto op van je ontwerp voor
21 april naar jeannette@jjhuizenga.nl
of kom het persoonlijk brengen op
Dorpstraat 57. Info: 06-20248426

HAASTRECHT

Actiegroep Linschoten houdt actieweekend
Vanuit de hervormde kerk in
Linschoten gaat een groep jongeren
tijdens de zomervakantie naar
Zambia. De actiegroep is aangesloten
bij de ‘World Servants’ organisatie.
In Zambia zullen schoolgebouwen en
lerarenwoningen worden afgemaakt
of gerenoveerd. Om dit goede doel en
deze werkvakantie mogelijk te maken
is geld nodig. Op 2 en 3 april wordt
een 24 uurs-actie gehouden om geld
binnen te halen.
Met allerlei acties wil de groep het
benodigde geld binnenhalen. Inmiddels
is de tussenstand een score van ruim
30.000 euro. Er wordt nog gezocht
naar ruim 40.000 euro om het project
doorgang te laten vinden. Annelot van
der Vaart van de PR commissie van de
24 uurs-actie hoopt dat de actie een
succes wordt en dat de meeste
activiteiten ondanks de Coronamaatregelen door kunnen gaan.
De grote 24 uurs actie die op stapel
staat begint op 2 april om 19.00 uur
naast bakker Verweij in Linschoten.
Vierentwintig uur lang worden er stenen
gesjouwd en doorgegeven in een ronde

VLIST

Gemeente Krimpenerwaard
neemt maatregelen coronavirus
Het kabinet heeft extra maatregelen
bekend gemaakt om verdere
verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) zoveel mogelijk te
voorkomen. Burgemeester Roel
Cazemier begrijpt dat deze
maatregelen grote consequenties voor
onze samenleving en de inwoners van
de gemeente Krimpenerwaard
hebben. Hij roept iedereen op om de
adviezen van de RIVM en GGD op te
volgen. Dat is de beste manier om
verspreiding van het virus tegen te
gaan en te voorkomen dat grote
groepen (kwetsbare) mensen ziek
worden.
Bijeenkomsten met meer dan 100
mensen mogen niet doorgaan. Hierover
wordt nog nadere informatie van het Rijk
afgewacht.
De gemeentelijke organisatie heeft zelf
aanvullend enkele maatregelen genomen.

De medewerkers werken zo veel mogelijk
thuis. Alles wordt er aan gedaan om de
diensten en producten zo goed mogelijk
te blijven verlenen. Het Klant Contact
Centrum (KCC) blijft open en blijft
telefonisch bereikbaar. De inwoners
worden wel gevraagd als het enigszins
mogelijk is om afspraken voor producten
aan de balie uit te stellen. Overleggen en
bijeenkomsten met minder dan 100
personen, georganiseerd door de
gemeente, worden zo veel mogelijk
beperkt.

besloten de week van 23 t/m 28 maart
niet door te laten gaan. Ook de open
dagen van de gemeente Krimpenerwaard
gaan op 24 en 25 maart niet door.
De Kom Binnen Bij Bedrijvenweek wordt
waarschijnlijk uitgesteld en wordt dan
niet geannuleerd. Zodra er iets bekend is,
wordt dit bekend gemaakt.
De openbare raads- en commissievergaderingen gaan gewoon door, echter de
publieke tribune blijft leeg. De beraadslagingen kan men rechtstreeks via RTV
Krimpenerwaard volgen.

Annuleringen

De inloopavonden Verduurzamen en
Schone Energie zijn geannuleerd.
Dit betekent dat de geplande avonden
van 18, 19, 25, 26 maart en 1 april
geen doorgang zullen vinden en tot
nader order worden uitgesteld.
Ook heeft Kom Binnen Bij Bedrijven

Groepsactiviteiten
welzijnsstichtingen stilgelegd
Door de ontwikkelingen van het coronavirus hebben de welzijnsstichtingen
SWOS en SWOK-midden besloten om maandag 16 maart tot en met 22 maart
de groepsactiviteiten stil te leggen. Daar vallen de koffieochtenden, de
aanschuifmaaltijden, biljarten, themabijeenkomsten, beweegactiviteiten e.a.
onder. Dit wordt gedaan om de besmetting onder de deelnemers met het
coronavirus te voorkomen.
Elke donderdag wordt opnieuw beoordeeld of deze sluiting gehandhaafd blijft voor de
daaropvolgende week. De deelnemers zullen daarover worden geïnformeerd.
De spreekuren van alle Welzijnspunten blijven in de kernen open. Bij verkoudheid
even bellen wat wijsheid is.

Het Klant Contact Centrum in Stolwijk
blijft open en blijft telefonisch
bereikbaar.

door Linschoten. Jongeren van
jongerenvereniging NIEK gaan in
groepen van zes tot acht personen een
ronde lopen. Deze ronde wordt
‘gelopen’ door met z’n zessen in een rij
te gaan staan. De achterste persoon
geeft zijn of haar steen aan de persoon
voor hem of haar en sluit voor aan om
weer een steen te ontvangen. Dat gaat
door tot de ronde compleet is. Na de
complete ronde worden er twee
mensen afgelost en gaat het verder.
De ronde gaat via de bakker, langs de
korte Linschoten naar de Laan van
Overvliet. Vervolgens langs de dokter
richting Boons Markt en de Brede
Vaart, om daarna weer via de Vaartkade
Noordzijde bij de bakker uit te komen.
Iedere deelnemer kan persoonlijk
gesponsord worden. Hij of zij regelt de
sponsoren zelf.
Deze actie is gekozen met als achterliggende gedachten sfeer te creëren en te
laten zien wat een aantal van de
jongeren komende zomer gaat doen in
Zambia. Naast het stenen sjouwen is er
op vrijdagavond 2 april om 19.15 uur
een bingo in de Wingerd en is er om

21.00 uur een bierproeverij naast
bakker Verweij. Op zaterdag 3 april
gaan de acties om 11.00 uur verder
met een djembé workshop, treedt een
kinderkoor op om 15.30 en 19.15 uur,
is er om 17.30 uur een barbecue en
wordt om 19.00 uur de grote 24 uurs
actie afgesloten.
Naast dit alles wordt er door een aantal
clubs geld opgehaald door cupcakes,
pannenkoeken en stroopwafels te
verkopen en door het verrichten van
karweitjes voor een heitje. Waarbij dat
heitje best naar boven mag worden
afgerond naar een groter bedrag.
Of alle activiteiten doorgang kunnen
vinden is nog wel even spannend
vanwege alle landelijke Corona
maatregelen. Meer Informatie over de
acties en eventuele berichten over de
doorgang ervan kunt u vinden op de
internetpagina van de actiegroep
https://www.worldservants.nl/
linschoten of op de Facebookpagina
van World Servants Linschoten

Powervrouw KrimpenAward
voor Mariëlle Azim

In het Beauty & Brains jubileumjaar 2018 werd de Powervrouw KrimpenAward
geïntroduceerd. Dit uit waardering voor de vrouwelijke ondernemers in de regio
die met veel passie, professie en toewijding hun werk doen, maar nog veel
meer gezien mogen worden. De eerste Award ging in dat jaar naar Caroline
van Amerongen. Op 5 maart mocht Mariëlle Azim-van der Hulst in Farmcamps
Stolkse Weide uit handen van wethouder Lavinja Sleeuwenhoek de nieuwe
KrimpenAward in ontvangst nemen. Een beeldje ontworpen door Ingrid Aerts.
Mariëlle is onderneemster, eigenaresse van AzimDezign & Communication.
Zij is allround grafisch ontwerper en communicatieadviseur.
Voor de nieuwe KrimpenAward konden
de leden van Beauty & Brains een
onderneemster uit hun midden
nomineren. Mede op basis van de
nominaties benoemde de Powervrouwcommissie de nieuwe powervrouw 2019.
Het werd de commissie niet moeilijk
gemaakt. Zij was er in vijf minuten uit
omdat de meeste leden Mariëlle
genomineerd hadden. De commissie
bestond uit wethouder Lavinja
Sleeuwenhoek, Caroline van
Amerongen, Marcia Sellenraad en
Chantal Kaandorp
Het thema voor deze verkiezing was:
‘Wie maakt het verschil’. Beauty &
Brains biedt een podium aan vrouwelijke
ondernemers. Het is een netwerk waar
verbinding en zichtbaarheid voorop
staan. De Powervrouw van de
Krimpenerwaard is een voorbeeld als
onderneemster, zij inspireert en maakt
op haar manier het verschil.

Motivatie

De motivatie om de KrimpenAward aan
Mariëlle Azim uit te reiken, is omdat zij
van 2016 tot 2020 als tweede voorzitter
Beauty & Brains heeft doorontwikkeld
tot een levendige netwerkorganisatie

Motoren op de West-Vlisterdijk?
Leen Molenaar uit Vlist is in de pen
geklommen en heeft een (lange) brief
geschreven aan het gemeentebestuur
van de Krimpenerwaard en aan het
bestuur van het hoogheemraadschap
Schieland, met afschriften aan
De IJsselbode en Het Kontakt.
Molenaar is tegen het afsluiten van de
West-Vlisterdijk voor motoren tussen
1 maart en 30 september. Molenaar zegt
zich er van bewust te zijn dat grote
groepen motoren zorgen voor geluidsoverlast voor bewoners van het gebied,
maar hij vindt de voorgestelde maatregel
(afsluiten van de dijk) niet proportioneel,
omdat het passeren van 65 motoren
slechts anderhalve minuut kost, en dat

door Siem van der Burg

maar één of twee keer per week. Hij is
het oneens met de verwachting van de
Actiegroep Geluidshinder West-Vlisterdijk
dat de afsluiting zal leiden tot daadwerkelijke vermindering van de overlast in een
groot deel van de Krimpenerwaard, en
meent dat er slechts sprake zal zijn van
een verplaatsing van het probleem.
De heer Molenaar hoopt dat partijen met
wederkerig ‘respect’ en ‘vertrouwen’ een
aanvaardbare oplossing kunnen vinden.
Naar wij aannemen is zijn standpunt bij
de gemeente Krimpenerwaard en het
hoogheemraadschap in goede orde
ontvangen.
Derde van rechts: Mariëlle Azim met het beeldje. (foto: Jannette Bakker)

voor de hele Krimpenerwaard. Al sinds
de oprichting is ze actief geweest en
inspireert ze anderen door haar
enthousiasme. Samen met het bestuur
en werkgroepen heeft zij via pers,
sociale media, netwerkevents
vrouwelijke ondernemers op een
uitstekende manier onder de aandacht
gebracht. Zij is open, heeft een
tomeloze energie en communiceert
duidelijk en hartelijk. Met haar grote
verbindende vermogen en maatschappelijke betrokkenheid brengt zij
vrouwelijke ondernemers op een
positieve manier bij elkaar en heeft zij
gezorgd voor verbinding van de interculturele vrouwen met de B&B
vriendinnen.

Zeer vereerd

Mariëlle: “Ik ben zeer vereerd met deze
benoeming en ik vind het superleuk dat
ik deze Award krijg. Ook zijn alle
reacties die ik krijg heel leuk. Daarnaast
moet ik weer gewoon aan het werk en
moet het gewone leven weer
doorgaan”, voegt ze er nuchter aan toe.
“Ik hoop dat de uitreiking van de Award
bijdraagt aan het op de kaart zetten van
het vrouwelijke ondernemerschap.”
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Schoolschaak voor teams in Oudewater

SCHAKEN
KIJK UIT - S.V. TRIO 0,5 - 3,5

Maandagavond 9 maart nam het viertal
van Kijk Uit het op tegen de schakers
van s.v. TRIO - ‘Tot Roem in
Overwinning’. Anders dan de uitslag doet
vermoeden, werden er mooie, gelijkopgaande partijen gespeeld.
Op bord 1 kwam Piet Brouwer al vrij
snel in een dichtgeschoven stelling
terecht. Dit is precies het type stellingen
waar Piet wel raad mee weet: langzaam
maar zeker de druk opbouwen,
uiteindelijk een pion winnen en (na een
groot aantal zetten) gaan voor promotie.
Helaas had de tegenstander hetzelfde
idee en liep hij steeds een tempo voor.
Nadat hij met zijn torens door de
Oudewaterse verdediging gebroken was,
was er geen houden meer aan en kon de
wedstrijdleiding een 0 voor Kijk Uit
noteren.
Janus Spoorenberg zorgde voor een
absoluut spektakelstuk op bord 2. Binnen
zeven zetten had hij een pion voorsprong
én had hij zijn loper in laten staan (die
zijn tegenstander vervolgens niet sloeg).
Een aantal aanvallende (wellicht dubieuze)
zetten en een dame-offer maakten de

PAGINA 11

wedstrijd compleet. Helaas behield de
tegenstander, ondanks het vuurwerk op
het bord, de rust en kon hij in het
eindspel met zijn dame en toren zoveel
druk uitoefenen dat ook deze partij
verloren ging.

Remise Hoogenboom

Op bord 3 hengelde Martin
Hoogenboom het enige halve punt
binnen door remise te spelen. Martin
stond het merendeel van de partij iets
beter, maar het was lastig om het kleine
voordeel om te zetten in een overwinning
zonder zijn hand te overspelen.
Ten slotte stevende ook Johan Knuijt de
hele avond op een remise af. Solide spel
van beide kanten zorgde voor een gelijke
stelling. Helaas wist de tegenstander uit
De Meern in het eindspel (met een loper
tegen een loper) zijn koning op een mooi
veld te brengen waar hij zijn oprukkende
pionnen kon ondersteunen. Toen de
koning op de zesde rij stond, was de lol
eraf en moest Johan opgeven.
De einduitslag werd dus 0.5 - 3.5 in het
voordeel van de schakers uit De Meern.
Ondanks de verliespartij kan het nog alle
kanten op gaan in de competitie!

Schaakvereniging Kijk Uit
organiseerde in november 2019
het 20e individuele schaakkampioenschap voor basisschoolleerlingen
uit Oudewater.
Afgelopen woensdag, 11 maart, was
het de beurt aan de scholenteams.
Maar liefst acht teams van vier
scholen hadden zich ingeschreven:
twee teams van Klavertje Vier,
twee teams van de Immanuelschool
en twee teams van de Jozefschool.
De Mariaschool en de Schakels
werden door één team
vertegenwoordigd.
Vol ijver werden om half twee de eerste
zetten gedaan. De meeste leerlingen
beheersten de spelregels prima, al zagen
ze nu en dan een gewonnen stelling over
het hoofd: het mat zetten was wederom
een probleem. Maar niet getreurd: vaak
werden de spelers het er onderling over
eens dat het mat was, ook al zagen
anderen dat wel eens anders. Erg leuk
om te zien was hoe de spelers elkaar
soms hielpen de beste zet te vinden, heel
sportief. Het was weleens frustrerend

Maatregelen Coronavirus
in de gemeente Lopik

Naar aanleiding van de extra maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd in
het kader van de aanpak van het coronavirus, heeft de gemeente Lopik zelf ook
maatregelen getroffen. Burgemeester Laurens de Graaf: “Het zijn vervelende en
ingrijpende maatregelen die een beroep doen op een ieder van ons.”
De burgemeester begrijpt dat de maatregelen een grote
impact hebben op de samenleving en de inwoners van
de gemeente Lopik. Toch wil hij iedereen oproepen om
de adviezen van het RIVM, GGDrU en de
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in acht te nemen en
zorgvuldig met de situatie om te gaan om zo
grootschalige verspreiding van het coronavirus
(Covid-19) te voorkomen. Als bestuurder heeft hij veel
contact en nauwgezet overleg met de GGDrU en de
VRU. “Er is (vooralsnog) geen besmetting met het
coronavirus geregistreerd in onze gemeente, maar we
bereiden ons wel goed voor mocht de situatie
veranderen”, aldus de burgemeester.

Terughoudendheid

De gemeentelijke organisatie heeft enkele maatregelen

genomen. De medewerkers werken zo veel mogelijk
thuis; Alles wordt gedaan om de diensten en producten
zo goed mogelijk te blijven verlenen. Digitaal/
telefonisch als het kan, fysiek als het noodzakelijk is.
Het Klant Contact Centrum (KCC) en de afdeling
Burgerzaken blijven open en zijn telefonisch bereikbaar,
beide volgens de gebruikelijke openingstijden. Wel
worden de inwoners gevraagd als het enigszins mogelijk
is om afspraken voor producten aan de balie uit te
stellen tot na 31 maart. De gemeentewerf blijft open
volgens de gebruikelijke openingstijden. De gemeente
zal terughouden zijn in sociale contacten en brengen dit
zoveel mogelijk terug tot noodzakelijke contacten. Dit
betekent dat sommige afspraken voor de komende twee
weken tot nader order afgezegd en uitgesteld zullen
worden.

Start van het weidevogelseizoen
door vondst eerste kievitsei
Op 11 maart 2020 is binnen het collectief
Rijn & Gouwe Wiericke het eerste kievitsei van
dit jaar gevonden. Deze vondst is om 14.00 uur
gemeld bij de Vereniging Agrarisch Natuur en
Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke
(www.rijnengouwewiericke.nl), het collectief.
Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld
dat het een vers ei is.
De vinder is Hans Boere, lid van de vrijwilligersgroep
Boerenlandvogels Rijn & Gouwe Wiericke en hij heeft
het eerste ei gevonden op een graslandperceel in de
Voorofsche polder bij Waddinxveen.

Weidevogelseizoen van start

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen
2020 begonnen. Vrijwilligers van Boerenlandvogels Rijn
& Gouwe Wiericke kijken ernaar uit om vanaf nu tot
half juni het land in te gaan om in samenwerking met
agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto,
tureluur en andere weidevogels te zoeken, zodat de boer
ze kan beschermen.
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en
beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook
de ogen in het veld om te weten waar er later gemaaid
moet worden om zodoende het broedsucces van de
weidevogels te vergroten.
Al heel lang bestaat in Nederland de traditie van het
bekend maken van het vinden van het eerste kievietsei.
Hoewel de eieren nu niet meer geraapt mogen worden,
blijft de eer van het vinden van het eerste ei bestaan.

Joint venture brengt glasvezelnetwerk
Midden-Holland dichterbij
Stichting Rekam en GlasDraad hebben een joint venture overeenkomst getekend en daarmee een
gezamenlijke onderneming opgericht die verdere uitbreiding van de aanleg van een glasvezelnetwerk in de
Krimpenerwaard mogelijk maakt. Na een succesvolle campagne heeft meer dan 90% van bewoners zich
voor glasvezel ingetekend. Partijen zijn inmiddels gestart met de gezamenlijke aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Krimpenerwaard.
Sinds 2018 trekken Rekam en GlasDraad gezamenlijk op om het verzorgingsgebied van een supersnel
glasvezelnetwerk te voorzien. “Als eigenaar en beheerder van het COAX- en glasvezelnetwerk door heel
Midden-Holland streeft Rekam naar het toekomstvast maken van onze infrastructuur om bewoners en ondernemers
de beste dienstverlening te garanderen.
Deze joint venture onderstreept die
ambitie om dat met een betrouwbare
ontwikkelpartner als GlasDraad te
realiseren”, aldus C. Disse,
a.i. directeur van Rekam.
Glasdraaddirecteuren Pieter van
Grunsven en Annette Gremmen zijn zeer
verheugd over de samenwerking met
Rekam en haar bestuur. “In goed overleg
met het bestuur en de directie gaan we
glasvezel uitrollen om zo een antwoord te
hebben op de toenemende vraag naar
bandbreedte bij consumenten en zakelijke
gebruikers. Die ambitie past heel goed bij
de langetermijnfocus van GlasDraad. Wij
zijn ervan overtuigd dat we als joint
venture partners elkaar maximaal
versterken en de netwerkverglazing de
komende jaren mogelijk maken.”

voor sommige spelers dat ze met een
enorm materiaaloverwicht genoegen
moesten nemen met remise; de
tegenstander kwam ‘pat’ te staan.
Het werd weer een spannend toernooi.
Na vier ronden was het tijd voor een
korte pauze en werd de tussenstand
bekend gemaakt. Het eerste team van
Klavertje 4 stond bovenaan, maar vrijwel
alle andere teams waren nog kansrijk
voor een ‘podiumplaats’.
Uiteindelijk werd na 7 ronden het eerste
team van Klavertje 4 overtuigend
winnaar met maar liefst 20 punten.
De beide teams van de Immanuelschool

De Woningraat
is een woningcorporatie in het
Groene Hart
met een kleine
2.000 woningen.
De woningen zijn
gelegen in de
kernen Oudewater,
Lopik, Benschop
en 11 kleine
kernen.
Onze missie
De Woningraat
werkt met grote
betrokkenheid
aan wonen in
kernen van
de gemeenten
Lopik en
Oudewater.
We werken
aan een goede,
duurzame
en betaalbare
woningvoorraad
die passend is
bij de vraag.
De klant staat
centraal in onze
dienstverlening
met persoonlijke
aanpak.
We hebben een
team van circa
20 medewerkers.
Medewerkers
kunnen rekenen op
een brede baan in
een organisatie die
volop in
ontwikkeling is.
Daarnaast
hebben we een
compact team
met korte lijnen.
En ten slotte
werk je in een
organisatie die
werk doet wat
ertoe doet!

Acquisitie: nee,
we werven écht zelf.

werden 2e en 3e. Opmerkelijk was dat
het tweede team méér punten behaalde
dan het eerste team, nl. 17,5 om 16.
Hetzelfde beeld liet de Jozefschool zien;
het tweede team eindigde met 14 punten
op de 4e plaats en het eerste team werd
gedeeld 5e (samen met het tweede team
van Klavertje 4) met 12,5. Het eerste
team van de Jozefschool met 10 punten
en de Mariaschool met 7 punten sloten
het klassement af. Hierbij kan
aangetekend worden dat de Mariaschool
met 3 i.p.v. 4 spelers moest spelen.
Gelukkig waren de reservespelers zo
sportief om bij hen in te vallen.

Wij zoeken voor onze organisatie een klantgerichte en enthousiaste:

Medewerker Klantenservice

V/M

(voor 28 - 36 uur)

Klanten te woord staan aan de telefoon, via mail of aan de balie,
in- en uitgaande post verwerken en (digitale) reparatieverzoeken
afhandelen. Je dag is goed gevuld als medewerker klantenservice.
Daarnaast horen we graag van jou hoe we zaken nog beter voor
onze klant kunnen regelen. Lijkt dit je wat?
JOUW UITDAGING
De Woningraat is een corporatie waar de klant voorop staat.
Jij draagt daaraan bij door:
• Klanten vriendelijk en enthousiast te woord te staan.
Je bent de eerstelijns-vraagbaak en je vindt het belangrijk de vragen
van onze klanten in één keer goed te beantwoorden.
• Reparatieverzoeken uit te zetten bij onze vaklieden en aannemers.
• Team wonen administratief te ondersteunen in hun communicatie
richting onze klanten.
• Gastvrouw/heer te zijn voor al onze klanten met de facilitaire zaken
die hierbij horen.
Kortom, een brede functie waarin je veel kan leren!
Naast deze basistaken, ga je ook aan de slag met enkele verbetertrajecten
in onze organisatie en afdeling.
Dit jaar staan op de agenda van onze afdeling:
• Het (verder)digitaliseren van onze processen.
• Het verhogen van de klanttevredenheid.
Onze klanten (huurders en woningzoekenden) zijn belangrijk voor ons.
Een groot deel van hen kan zichzelf prima redden. Een steeds groter deel
heeft echter wat meer aandacht nodig, niet iedereen kan op dezelfde
manier benaderd worden. Je realiseert je dat, kan goed luisteren en
schakelen en houdt daar rekening mee.
JOUW PROFIEL
De werkzaamheden liggen op HAVO/MBO-niveau. Je kan goed luisteren
en snel schakelen en bent zeer dienstverlenend ingesteld. Je hebt kennis
van of affiniteit met technische zaken en digitalisering.
Samenwerken en afstemmen met collega’s is belangrijk. Je bent ten slotte
Klantgericht, Betrokken, Flexibel, Ambitieus en Professioneel (net als alle
medewerkers van De Woningraat) - want dit zijn onze kernwaarden.
Meer info vind je op www.dewoningraat.nl
WIJ BIEDEN
De functie is gewaardeerd in schaal E (€ 2.495 tot max. € 2.969 bij 36
uur per week). We starten met een jaarcontract met de intentie dit om te
zetten in een vast dienstverband. Het aantal te werken uren per week
wordt in overleg met elkaar vastgesteld.
Geef in je reactie s.v.p. aan hoeveel uur je zou willen werken.
DE SOLLICITATIEPROCEDURE
De sollicitatieprocedure bestaat uit een tweetal gespreksrondes.
Het eerste gesprek wordt gevoerd met de heer Guido Dekker, extern
personeelsadviseur. Dit gesprek vindt plaats op vrijdag 17 april.
Het mogelijke tweede gesprek staat gepland op dinsdagochtend 28 april.
JE REACTIE
Deze zien wij graag uiterlijk voor maandag 6 april 2020 tegemoet.
Je krijgt van ons binnen één werkdag een ontvangstbevestiging.
Je kunt je sollicitatie richten aan
Guido Dekker, extern personeelsadviseur.
Wil je meer informatie? Bel dan met hem op 06-48279607.
Je kunt je reactie mailen naar: g.dekker@mensenwerk-advies.nl.
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OP ALLE

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

MOLTONS EN
HOESLAKENS

10%

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

jaar!

KORTING

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies
Wij hebben een uitgebreide keus in:

• matrassen
• dekbedden
dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
Bij• ledikanten
ons kiest •uboxsprings
voor kwaliteit,
service
en goed•advies

Discus Fauna Plaza is dé dier(en)speciaalzaak van het Groene Hart
en staat in Oudewater en omstreken bekend om de goede service en
de juiste kennis op het gebied van dier, tuin, agro en werkkleding.

Beddenspeciaalzaak CityBed
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!
8

Since 1990

Discus Fauna Plaza is op zoek naar:

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

Assistent Bedrijfsleider m/v

PROFITEER

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

U slaapt al
op een

NU VAN ON
Utrechtsestraat
20 • ZE3401 CV IJsselstein • 030
- 68 Boxspring
703 21 • www.citybedijsselstein.nl
heerlijke
ACTIES!*
Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

vanaf € 1.295,-

Beddenspeciaalzaak CityBed • Utrechtsestraat 20
3401 CV IJsselstein • Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Gezocht voor onze praktijk

Tandartsassistente

Discus Fauna Plaza verwacht dat je:

Goede contactuele en communicatieve eigenschappen bezit
Bij voorkeur branche ervaring hebt
Affiniteit met gezelschapsdieren hebt
Een leeftijd hebt van ongeveer: 25 - 40 jaar

M/V

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
MBO opgeleide tandartsassistente (m/v) voor 24-28 uur
die met een leuk team wil werken.

Wij bieden:
•
•
•
•

Wij zijn o.a.
dealer van
de topmerken:

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

PROFITEER
NU VAN ONZ
E
ACTIES!*

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

(24 - 36 uur per week)
•
•
•
•

8

KORTOM: ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

Een prettige werksfeer in de gezelligste winkel van Oudewater
Een uitdagende en afwisselende functie in een groeiend bedrijf
Goede arbeidsvoorwaarden
Voldoende ruimte voor ontplooiing en creativiteit

Wanneer jij denkt de juiste persoon te zijn,
stuur ons dan een mail naar: info@praktijkdevest.nl

Informatie / sollicitatie:

Tandartsenpraktijk ‘De Vest’

Ben je geïnteresseerd in de bovenomschreven functie?
E-mail jouw cv vóór 31 maart naar info@faunaplaza.nl
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen
door te bellen naar 06-57596405.

Tandarts de Bruyn
IJsselvere 15, 3421 BV Oudewater
0348-561335.

Noord-Hollandsche
48+ stuk kaas

Pitloze
witte druiven
bak 500 gram
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2.39 1.19

Zalmfilet zonder huid
Zalmfilet op huid
Kabeljauwfilet

pak 130-300 gram, combineren mogelijk

*
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20 _

2.40

_

20

5.40

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 16 maart t/m 22 maart 2020. Week 12. *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

romig jong, jong belegen of belegen
2 stukken à 500 gram
combineren mogelijk

*
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6.80

_

80

7.40

Alle roerbakgroenten
400 gram
2 zakken
combineren mogelijk

2 STUKS

3.98
5.38

3.-

