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INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Koninklijke onderscheiding Tiny Vronik
B.C. Hekenstoer nieuw onderkomen
Met hart en ziel voor SVO
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Waar waren de Heeswijk verkeerspoppen?
Uit de Havekedrechter...

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

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

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

Waterdrinken is gezond en fijn

Drie nieuwe watertappunten in de regio

Of Pinkeltje, de held uit de boeken van Dick Laan, van lezen houdt, weten
de verknochte lezers én voorlezers vast wel. Maar Buurtvereniging Pinkeltje
in de wijk Hoenkoop, met de speeltuin die dezelfde naam draagt, houdt er
zeker van. Sterker nog: ze willen, naast buitenspelen, het lezen graag
bevorderen. En zeker is dat boeken over Pinkeltje nog steeds worden
voorgelezen én, als kinderen dat goed genoeg kunnen, door kinderen zelf
worden gelezen. Er is zelfs in 2014 een nieuw deel aan de reeks toegevoegd:
Pinkeltje in de Efteling; het schijnt een heerlijk kinderboek te zijn.
Nu wilde Buurtvereniging Pinkeltje ook
wel iets met boeken en dan niet alleen
bovengenoemde boeken, maar allerlei
boeken, voor klein en groot, voor jong
en oud en voor iedereen die van lezen
houdt of misschien voor degenen die juist
niet zo van lezen houden, maar daartoe
wellicht gestimuleerd kunnen worden.
Daarom besloten ze bij Buurtvereniging
Pinkeltje een buitenboekenkast aan te

schaffen en te plaatsen. Zaterdag was de
feestelijke onthulling; maar boeken halen,
ruilen, brengen mag altijd, elke dag.
En, naast buitenspelen, mag ook lezen
elke dag.

Buitenspelen én lezen

Evelien de Ruijg van ‘Pinkeltje’ vertelt dat
ze de speeltuin nog levendiger wilden
maken dan deze al was: “Er wordt hier in

door Aad Kuiper

de speeltuin enorm veel gespeeld.
Er komen gewoon kinderen uit de buurt
om te spelen, kinderen uit andere
buurten, er komen kinderen die een
verjaardagspartijtje vieren en hele
schoolklassen; sommige kinderen komen
alleen, andere weer onder begeleiding.
We organiseren daarnaast ook andere
activiteiten en de meeste daarvan zijn
openbaar. Maar, naast spelen, is lezen
ook belangrijk.”
“Daarom hebben we een boekenhuisje
bedacht. En daarvoor mogen kinderen
boeken meenemen en brengen.

vervolg op pagina 3

‘Burgermeester van Linschoten’
Bert van Dijk neemt afscheid
‘Nooit meer in de file naar het loket’
Altijd was hij in voor een grap en een grol, Bert van Dijk was de afgelopen
jaren een bekend gezicht achter het loket bij het Huis van Montfoort.
Grote kans dus dat je hem tegenkwam bij het aanvragen van een paspoort,
rijbewijs of regelen van een huwelijk.
In oktober neemt hij afscheid, na 23 jaar. “Ik ging fluitend van het werk en
fluitend ernaartoe”, aldus Bert. Het afscheid nemen valt hem wel zwaar,
met name van de mensen. “Montfoortenaren zijn wat bourgondischer en
Linschotenaren wat rustiger”, zegt hij. “Mij maakt het niet uit waar ze
vandaan komen. Ik hou van mensen.”

Afgelopen woensdag werd tijdens
de Nationale Kraanwaterdag
aandacht besteed aan de gezonde
en duurzame dorstlesser.
Om het drinken van kraanwater te
stimuleren is de subsidieregeling
watertappunten in het leven
geroepen door de organisatie
Gezonde School. Scholen kunnen
een financiële tegemoetkoming
krijgen voor een watertappunt op
school. Op scholen in Oudewater
en Polsbroek werden watertappunten feestelijk geopend.
De Immanuelschool in Oudewater is
volop in ontwikkeling naar een
Gezonde School, een waterpunt past
daar goed bij. “Waterdrinken is lekker,
gezond en fijn. Natuurlijk hielp het dat
we er subsidie voor kregen”, legt
schoolleider Hanneke Snoek uit.
De onthulling van het watertappunt
vond al een week eerder plaats op
woensdag 16 september.
Aan gymmeester David Blankenburgh
de eer. Als zeer verdienstelijk deelnemer
aan mud- en obstacle- runs weet meester
David als geen ander hoe belangrijk het
is om veel water te drinken.
Hij maakte, samen met een aantal
stoere leerlingen, spectaculaire
sprongen over de speeltoestellen op het
speelplein, om vervolgens zijn bidon te
vullen aan het watertappunt.
Alle leerlingen van de Immanuelschool
kregen een eigen bidon, die ze zelf
kunnen vullen aan het watertappunt.
Uit elke klas mocht een gelukkige het
watertappunt vast uitproberen.

door Ellen van Leeuwen

Fonteintje

Op de Mariaschool in Oudewater was
buurman van de school, en wethouder,
Walther Kok uitgenodigd om het
watertappunt te openen. De wethouder
demonstreerde de kraan en liet zien hoe
je aan het zijkraantje met mondsproeier
water kunt happen. Hij proostte met zijn
gevulde glas met vers water.
Driewerf hoera: voor de mensen en
organisaties die het watertappunt
mogelijk hebben gemaakt, eenmaal voor
de school en ook nog even voor zichzelf.
Er klonk luid gejuich!
Juf Ingeborg Bouwman vertelt over de
mooie samenwerking met kinderopvangorganisaties Yellowbellies en KMN
Kind & Co. “Een watertappunt kost een
hoop geld. Die subsidieregeling is mooi,
maar dekt niet alles. We hebben onze
samenwerkingspartners Yellowbellies en
KMN Kind & Co gevraagd of ze het
watertappunt wilden sponsoren, ook
omdat zij zelf regelmatig gebruik maken
van het schoolplein. Ze vonden dat een
prima idee. Beiden hebben gezondheid
hoog in het vaandel staan.”

Voorbijgangers

Ook op de Sammuelschool in Polsbroek
werd een watertappunt geopend.
Wethouder Johan van Everdingen
opende het watertappunt waar zowel
leerlingen als voorbijgangers gebruik van
kunnen maken. Een groot verwijsbord
aan de weg laat zien dat er een watertappunt is voor iedereen.

vervolg op pagina 6

door Sjoukje Dijkstra

De mensen houden ook van hem.
In Linschoten, bij buurthuis De Vaart
waar hij zijn carrière voor de gemeente
begon, noemen Marokkaanse jongeren
hem liefkozend de ‘Burgermeester van
Linschoten’. Hij moet erom lachen.
“Ze zien me als een vaderlijk figuur, een
burgervader. Ook omdat ik ze wel eens
bij de kladden heb gegrepen als dat
nodig was.” Bij De Vaart, vroeger het
zalencentrum, was Bert verantwoordelijk
voor allerlei klusjes: reparaties,
afspraken met klanten, boekhouding,
enzovoorts. Door een hernia kon hij zijn
werk niet meer doen en vroegen ze hem
aan het loket. Eerst twijfelde hij, maar
na twee weekjes proefdraaien was het
snel duidelijk. Het loket lag hem wel,
maar dat hij het zo lang zou doen, had
hij niet gedacht. 23 jaar later zegt hij:
“Ik had niet gedacht dat ik het zo leuk
zou vinden.”

Poppenkast

Waren er ‘s ochtends kinderen bij, dan
opende Bert de deurtjes, alsof het een
poppenkast was. “Goedemorgen, hier is
Jan-Klaassen. Katrijn komt er zo aan”,
zei hij dan. Het werd wel gewaardeerd
door de kinderen.

vervolg op pagina 13

Ook Meike uit groep 1 mocht haar bidon met water vullen.

PAGINA 2

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

29 SEPTEMBER 2020

Langzamerhand starten de verenigingen hun activiteiten weer op.
Uiteraard alles aangepast aan de voorgeschreven richtlijnen van de RIVM.
Vanaf nu plaatsen wij dan ook weer de evenementenkalender.

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

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 4: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J. Tadema

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 4: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. A. Langeweg
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 4: 10.00 uur Nog niet bekend
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 4: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 4: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 4: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 4: 10.00 uur Diaken J. Collignon

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 4: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 4: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 3: 17.00 uur H. Spaan
Di 6: 19.00 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 4: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 4: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. J.T. Maas

GEBOREN

Verenigingen kunnen hun activiteiten hiervoor insturen
via de vernieuwde site van De IJsselbode, onder het kopje agenda,
of per mail naar de redactie@ijsselbode.nl

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

Evenementenkalender

Op zaterdag 19 september 2020
FEDDE Gerard
zoon van
Peter van Heemskerk en
Ingeborg van Leeuwen
broertje van Jelte
Tol 12
3421 KV Oudewater
Op zondag 20 september 2020

YINTHE

dochter van Tieme Vierbergen en
Mariëlle de Jong
Twijnen 32
3421 JN Oudewater

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

DONDERDAG

1

Oktober

Repaircafé. Van 13.30 tot 16.00 uur in Theater
Concordia. Iedereen is van harte welkom om met hun
kapotte spullen naar Concordia te komen, om die ter
plaatse, samen met vrijwillige reparateurs weer in
orde te maken.

2
ZATERDAG
3

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

OUDEWATER

Maurice Hermans: Liedjes van Toon.
Om 16.00 uur en om 19.30 uur in Theater Concordia*.
De matinee uitvoering is speciaal voor senioren!
Genieten van poëzie, verhalen en kleine lieve liedjes
rondom de onvergetelijke Toon Hermans. Vertaald in
een luchtig, eigentijds, vrolijk theaterprogramma met
muziek van Maurice, de zoon van Toon.

HAASTRECHT

ZONDAG

4

Live op Zondag: The Murphy Jets. Vanaf 15.00 uur in
Grand Café Concordia*. Een muzikale reis door de
tijd, vanaf de jaren ’60 tot de vroege jaren ‘70, Zo is
een optreden van de MURPHY JETS kort en krachtig
samen te vatten.

9
-

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

OUDEWATER

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

OUDEWATER

VRIJDAG

Filmavond in
Haastrecht

Vrijdagavond 2 oktober wordt vanaf
19.30 uur de film De Apostel ‘L Apôtre
getoond in de kerkzaal van de
Gereformeerde kerk, Hoogstraat 136.
‘Ze bidden ‘samen’: de een het
moslimgebed, de ander het Onze
Vader’. De film is een moment om stil
van te worden. Noem het een heilig
moment, vol hoop. Hoop dat
christenen en moslims in vrede samen
kunnen leven.
De kerkzaal is open vanaf 19.15 uur en
iedereen is van harte welkom!

16

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

23
VRIJDAG
30

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

OUDEWATER

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

OUDEWATER

* Voor programma-informatie en kaart(voor)verkoop van Theater Concordia
kunt u terecht op www.concordia.nl

Iets nieuws op Dierendag
Dierendag staat weer voor de deur.
De dag waarop iedereen zijn of haar dier
even extra verwent. Voor de stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o. is dit
een mooi moment om te laten zien hoe
zij, en niet alleen op Dierendag, maar
ook op alle andere dagen, de dieren in
het zonnetje zetten. Want hoe ziet het
werk van de vrijwilligers er achter de
schermen eigenlijk uit? En hoe kan ook
jij een steentje bijdragen? Benieuwd?

gevonden
n
e

Houd dan vooral de social-media-kanalen
van de stichting op 4 oktober extra goed
in de gaten! Wij vertellen nog niet waar
je het filmpje dat je dan te zien krijgt kunt
downloaden, maar wel waar je ‘t vast
kunt zien. Maar je mag uiteraard pas
kijken op en na 4 oktober:
https://youtu.be/QT2ep0_xLJc

Meer informatie over de stichting en
de openingstijden vind je op
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Vermiste dieren

MONTFOORT
Miep Giesstraat - Gumball; Kater,
22 maart 2019. Grijs-wit.

Gevonden dieren

dieren

APOTHEEK

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

OUDEWATER

VRIJDAG

rmiste
Ve

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)

0348-414242

LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Poes. Lapje, witte
buik, bef loopt rechts door naar de nek
en witte neus. Cypers rood en grijze
vlekken, rechtsvoor wit voetje.
Punt van de staart is zwart.
MONTFOORT
Ereprijshof - Kater. Rood met witte
pootjes en bef.

Haastrecht luidt ook de
noodklok voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

HAASTRECHT

VRIJDAG

HUISARTSEN

DIERENARTSEN

HAASTRECHT

VRIJDAG

0348-563940
0182-502986

Op de ochtend van dinsdag 29 september hebben de kerkklokken in
Haastrecht acht minuten en 20 seconden geluid. Acht minuten en
20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige
asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen
op de Griekse eilanden.

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

Cees Reichard
0182-501440
c.reichard@
hetnet.nl

Dat vinden meer dan 100.000
ondertekenaars van de petitie
#500kinderen, 173 gemeenten en
5 provincies, net als vele kerken, artsen,
wetenschappers, (oud)politici van alle
kleuren, prominenten, de groep
voormalig onderduikkinderen en vele
mensenrechten- en
noodhulporganisaties.
Om half tien overhandigden twaalf
organisaties, waaronder
VluchtelingenWerk, Defence for

Children, stichting Vluchteling en Kerk in
Actie, deze petitie aan de woordvoerders
asiel & migratie van de Tweede Kamer.
De initiatiefnemers hoopten dat de
noodklokken niet alleen in Den Haag
maar in heel Nederland te horen zullen
zijn geweest, en dat veel plaatselijke
kerken dit gebaar hebben overgenomen.
De Hervormde kerk in Haastrecht werkte
daar graag aan mee. Laten we ons hart
openen voor de kinderen uit
Griekenland! www.500kinderen.nl
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OUDEWATER

Forum Samenleving Oudewater
Mevrouw Schaap en de heer Van Luijten kwamen namens de stichting
Hartslag verslag uitbrengen van hun werkzaamheden in de laatste jaren om
in Oudewater (en Hekendorp en Papekop en Snelrewaard) een dekkend,
24 uur per dag bereikbaar netwerk van AED’s te realiseren. Daarbij horen
dan twee van elke honderd inwoners die zo’n apparaat kunnen bedienen.
Bij een hartstilstand is het van groot
belang om binnen 5 minuten te beginnen
met reanimeren. Van de 6.000 gevallen
per jaar in Nederland worden er 4.000
begonnen door vrijwilligers. Het begint al
aardig te lukken met een dekkend
netwerk. Er zijn er inmiddels 13 AED’s
en 102 vrijwilligers. Een groot deel van
die laatsten is bij het bedrijf waar ze
werken bedrijfshulpverlener en al
getraind. Vanwege de coronacrisis liggen
nu de opleidingen stil en men moet een
certificaat regelmatig vernieuwen.
Daardoor zijn er een aantal mensen nu
niet meer actief. De kernen zijn aardig
gedekt, in de buitengebieden zijn nog wat
witte vlekken. Het forum was
complimenteus, ook naar de bedrijven
die aan dit netwerk hebben meegewerkt.

door Trudie Scherpenzeel

Oud papier

Een brede raadsinformatiebrief over het
reduceren van (de kosten van) afval was
op verzoek van de raad voor nadere
bespreking geagendeerd.
Het ging vooral over het voornemen om
het verzamelen van oud papier onder te
brengen bij een professionele partij.
Dat zou goedkoper zijn. De Scouting,
de Hervormde gemeenten Oudewater en
Hekendorp en FC Oudewater hadden
zich gemeld als belanghebbenden.
Zij halen sinds jaar en dag in onze
gemeente het oud papier op.
Scouting voerde het woord namens allen.

In de afgelopen jaren is het ophalen van
oud papier bij herhaling ter sprake
geweest, meestal als de opbrengst van
het oud papier onder de door de
gemeente gegarandeerde prijs zakte.
In de notitie van gemeentewege werd
van een subsidieregeling gesproken.
Dat vond de woordvoerder onterecht.
Vele tientallen vrijwilligers werken voor
die centen op hun vrije zaterdag en het
ophouden van deze werkzaamheden zou
leiden tot forse contributiestijgingen voor
de leden van beide verenigingen en de
kerken zouden ook fors inkomsten
verliezen. Er werd gesproken van een
kostenbesparing voor de gemeente
van 15.000 euro die zou leiden tot
inkomstenverliezen bij belanghebbenden
van 25.000 euro.
Wethouder Lont bleef bij zijn verhaal,
maar er wordt toch nog verder overlegd.
Omdat het geen raadsvoorstel was,
komt het voorstel in de breedte op een
ander tijdstip terug.

Forum Ruimte Oudewater

Het vaststellen van twee bestemmingsplannen (Wijngaardstraat en
Waardsedijk 83, beiden al in eerdere stadia uitvoerig besproken) werden
zonder veel discussie als hamerstuk naar de raad doorgestuurd.
Dat gold uiteindelijk ook voor de zienswijze op de provinciale ontwerp
omgevingsvisie en interim omgevingsverordening.
De raad had in januari van dit jaar al een
ruime reactie hierop geschreven en er
lag nu een zienswijze coronacrisis en is
de invoering van de nieuwe
omgevingswet uitgesteld met een jaar
naar 1 januari 2022, maar er is ten
provinciehuize veel energie gestoken in
een verordening voor één jaar.
Het voornaamste bezwaar is dat in die
verordening nog weinig te merken valt
van de uitgangspunten van de
omgevingswet en dat die nog steeds zeer
directief van aard is. De bedoeling om
lokaal te regelen wat lokaal kan, wordt
er ernstig door in de wielen gereden.
Ook wordt in de omgevingsvisie
verwezen naar allerlei programma’s
waarvan de inhoud nog niet bekend is,
wat het geven van een oordeel over die
visie tamelijk moeilijk maakt.
Het college is van mening dat
verordening en visie niet sporen qua

door Trudie Scherpenzeel

uitgangspunten en werd daarin gesteund
door het forum. Bovendien verandert het
speelveld weer als het kabinet zich weer
gaat bemoeien met het omgevingsbeleid,
zoals het de week daarvoor had
aangekondigd.

RES

Voor 1 oktober moet het U16 bod voor
het opwekken van energie worden
ingediend. De onrust die hierover is
ontstaan noopte wethouder Lont tot het
geven van een uitgebreide
toelichting over het tijdpad van de
besluitvorming. In de komende
maanden wordt gesproken over de
zogenaamde ‘zoeklocaties’ en is er
nog ruim de tijd om met alle
belanghebbenden te overleggen.

Papieren boeken

Column

Over papieren boeken gesproken: vaak zijn het tastbare
hulpstukken bij onze herinneringen.
Ik was zes jaar oud en ging met de bus naar school. Op een dag
zat ik op de terugweg naast een dik meneertje met een regenjas,
een bril en een hoed. Hij begon een praatje, en ik vond het wel
een aardig meneertje. Hij moest er bij dezelfde halte uit als ik.
Dat herhaalde zich een paar keer, en enthousiast vertelde ik
mijn moeder over mijn nieuwe ‘vriend’. Moeder werd daar niet
meteen opgewonden van, maar vond het toch beter als ik
voortaan in de bus niet meer naast het meneertje ging zitten.
Wat was er mis met het meneertje? Het meneertje kwam uit
België en hij had het iets te veel op met de Duitsers (‘Duitser’
was bij ons thuis toen een erg vies woord), en het meneertje had
daar van alles over opgeschreven en daarvoor had hij twee jaar
in de gevangenis moeten zitten. En daarom was dat meneertje
die Wies Moens heette uit België gevlucht en bij ons in het dorp
en bij mij in de straat, een paar huizen verderop aan de
overkant komen wonen. Waar dan? Naast Jo Erkens, zei
moeder, maar laat meneer Moens nou verder maar met rust.
Wat heeft hij dan geschreven? Van alles en nog wat, maar
steeds over hetzelfde, dat Duitsers en Nederlanders en
Vlamingen eigenlijk één volk zijn. Wat zijn Vlamingen? Dat zijn
Belgen die geen Frans spreken. Madam DeCoster die voor tante
Maria het eten kookt is een Vlaming, en Mariëtte en alle
werkmannen in de fabriek van oom Emile zijn Vlamingen.
Op zolder staat wel een boekje van meneer Moens, hij heeft dat
geschreven toen hij in de gevangenis zat, en dat moet je later
maar eens lezen.
Wie Wies Moens precies was en wat hij schreef leerde ik later.
De dorpsgenoot die wegens het uitdragen van de groot-Dietsche
gedachte in België na 1945 zelfs bij verstek ter dood
veroordeeld was, was op tijd de Maas overgevaren en had zich
gevestigd in Neerbeek, ons dorp. Hij was directeur van de
Volkshogeschool in Geleen, en daarom zat hij dagelijks in de
bus. Dat hij nog aanhang had, merkten we tweemaal per jaar:
met zijn verjaardag (in de winter) en op 11 juli (de Vlaamse
nationale feestdag). Dan kwamen er tientallen auto’s met
luidruchtige Belgen met gele vlaggen met een zwarte leeuw er
op naar ons dorp en deden de cafés goede zaken.
Nog niet zo heel lang geleden vond ik op de Goudse rommelmarkt
nog een boekje van Moens. Het heet: Dertig Dagen Oorlog.
In oktober 1940 uitgegeven bij Het Spectrum in Utrecht, in grijs
linnen gebonden. In het boekje beschrijft Wies Moens het
dagelijks leven in en om zijn Vlaams dorp tussen 10 mei 1940,
de dag waarop de Duitsers bij Gemmenich het land binnen
marcheerden en 10 juni, toen de troepen de kust bereikten.
Geen Duitse bombardementen op België, terugtrekkende
Engelse en Franse bezettingstroepen en daar tussendoor het
evangelie van de Germaanse volkeren, terwijl de Duitse
soldaten sigaretten en chocolade uitdeelden aan de Vlaamse
bevolking.
Dat boekje krijgt een blijvend plekje helemaal aan de
rechterkant van mijn boekenkast.
Otto Beaujon

Hoewel; de besluitvorming over die
zoeklocaties moet voor 1 juni volgend
jaar zijn afgerond.

Woonvisie

De woonvisie had geleid tot een groot
aantal vragen, vooral van het CDA,
maar ook van andere partijen.
De meeste vragen konden beantwoord
worden, maar uiteindelijk was dit het
enige stuk dat als bespreekstuk voor de
raad werd geagendeerd.
Vragen van de Wakkere Geelbuik over
het pluimveebedrijf aan de Hekendorpse
Buurtweg werden, op verzoek van de
heer Knol, van de agenda afgevoerd
omdat hij die avond niet aanwezig kon
zijn.

Maar ook de volwassen die met die
kinderen meekomen, kunnen eens
kijken of er iets van hun gading tussen
staat. Meenemen mag, brengen mag,
ruilen mag; we hopen alleen dat er meer
gelezen gaat worden, want we hoorden
dat er minder goed gelezen wordt.
En dat vinden we jammer. Op deze
manier helpt het misschien een beetje.”
En daar kwam Pinkeltje al, een Pinkeltje
van bijna twee meter, om samen met de
aanwezige kinderen het nieuwe
boekenhuisje te onthullen en te vullen
met de in een bolderkar meegebrachte
boeken. De oude en enigszins stramme
Pinkeltje werd met alle egards
ontvangen door de voorzitter van de
buurtvereniging Marieke Spruit. Eerst
vertelde Pinkeltje zelf even kort iets over
zichzelf en ‘zijn’ Pinkelotje en natuurlijk
over Pinkeltjesland. En alle kinderen die

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

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

daar meer over willen weten, moeten
zelf maar boeken gaan lezen of laten
voorlezen - er staan (nu nog) heel veel
boeken die over Pinkeltje gaan.
Ze kunnen ze halen uit het nieuwe
boekenhuisje dat vervolgens onthuld
werd; twee keer zelfs. Twee kinderen
deden dat de eerste keer zo razendsnel,
dat het voor de foto nog even over
moest. Daarna werd het boekenhuisje,
dat netjes in de kleuren van de speeltuin
geschilderd was, met behulp van heel
veel kinderhanden razendsnel gevuld.
Het bestuur en de onderhoudsgroep van
‘Pinkeltje’ heeft voor de buurt en ver
daarbuiten weer iets moois geregeld!
“We vinden buiten spelen heel
belangrijk, maar lezen vinden we ook
belangrijk en zo dragen we aan beide
ons steentje bij. Dat doen we graag.”

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

www.nanthaimassageoudewater.com

donde

rdag

0
2
0
2
0
01-1 JE OUDEWATER!

N HART
I
R
E
I
POEL

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 30 september

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo (alleen voor bewoners)
19.00 Creasoos

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Donderdag 1 oktober

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

10.00 Koffie en sport en spel
14.00 Doornduyn modeverkoop

19.00

Tuinzaal
Tuinzaal

Van 14.00 tot 15.00 voor buitenaf.
Vanaf 15.00 tot 16.00 voor bewoners.
15 mensen tegelijk
Kerkdienst (alleen voor bewoners) Tuinzaal

Zaterdag 3 oktober

10.00 Koffiedrinken

Voor de eerste 1OO klanten
een kiplekkere verrassing!

Tuinzaal

Zondag 4 oktober

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 5 oktober

10.00 Zingen met Monique
Tuinzaal
14.00 Volksdansen 1e keer geen dans
alleen koffie drinken.
Tuinzaal
14.00 Wandelen met de Zonnebloem
Dinsdag 6 oktober

10.45 Bewegen met fysio

Tuinzaal

14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal

(Ook voor mensen van buitenaf )

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

Prins Bernhardstraat 2

OPENINGSACTIE

|

3421 JD Oudewater

VOLG ONS OP
FACEBOOK
EN INSTAGRAM!

Kip en Lekker
Leeuweringerstraat 7
3421 AA Oudewater
www.kipenlekker.nl
winkel@kipenlekker.nl
06-53334821
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Coronaregels
op een rij

Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan Energietransitie’ invulling
aan de verplichting waar de gemeente aan moet voldoen vanuit het
Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES).
Eén van die verplichtingen is het opwekken van duurzame energie,
bijvoorbeeld met windmolens of zonnevelden.

Inmiddels zijn in Nederland al meer dan een
half jaar corona-maatregelen van kracht.
Ze hebben nog altijd grote invloed op ons
dagelijks leven. Op hoe we met elkaar omgaan
en op hoe we onze (vrije) tijd besteden. Dat is
voor niemand fijn.

Hoe gaan we in Oudewater
duurzame energie opwekken?
Wethouder Bas Lont: "Er is besloten dat we gaan bijdragen. Hoe en
hoeveel, dat is nu onderwerp van gesprek. We vinden het belangrijk om
als Oudewater zelf grip te hebben op onze omgeving en onze bijdrage.
Daarom zijn we in gesprek met inwoners over zorgen en ideeën, gebieden
die we willen beschermen, voorkeurslocaties en voorwaarden."
Dit wordt samen met o.a. technische analyses vastgelegd in het ‘Afwegingskader’. De raad besluit over dit Afwegingskader en de bijdrage aan de RES.

Toch blijft het belangrijk om de maatregelen
vol te houden. Zo voorkomen we samen dat
mensen ernstig ziek worden en overlijden aan
de gevolgen van corona.
Hieronder vindt u een overzicht van de
belangrijkste maatregelen.
Geldig op 25 september 2020.

Reageer op het concept-Afwegingskader

Op basis van inbreng sinds maart is er eerst een concept-Afwegingskader
opgesteld. We gaan hierover graag opnieuw met u in gesprek tijdens verschillende avonden. Op 16, 23 en 28 september zijn er al avonden geweest. Kon
u hier niet bij zijn? Dan kunt u nog meepraten op een extra avond.
Bas Lont: "We gaan in gesprek over plekken, voorwaarden en hoeveelheid.
Er is al veel feedback gegeven op het concept-Afwegingskader: wat niet
én wat dan wel. Dank voor de grote opkomst en betrokkenheid.
Er is veel belangstelling. Daarom kunt u ook nog meepraten
op woensdag 7 oktober in de Boezem."

Bezoek thuis

Thuis mag u maximaal 6 personen (exclusief kinderen t/m
12 jaar) ontvangen. Dit geldt binnen, op het balkon en in
de tuin. Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar

Gezelschappen

Het aantal corona besmetting loopt op. Dat is ook in
Oudewater het geval. Om de verspreiding van het virus in
te dammen zijn de regels op vrijdag 18 september ook
onze regio aangescherpt. Een van de regels gaat over
groepen mensen. 50 mensen is de limiet.
Grotere gezelschappen zijn verboden. Dit geldt zowel
voor binnen als buiten. Wilt u mensen thuis ontvangen?
Dan geldt niet meer dan 6 personen.
Een gezelschap bestaat uit een aantal personen
die bij elkaar komen:
• omdat ze een (vriendschappelijke) relatie
met elkaar hebben:
denk aan een familie, een reisgezelschap, een sportteam,
een vriendengroep of leden van een vereniging.
• omdat een gelegenheid daarom vraagt:
denk aan een bruiloft, een verjaardagsfeest of een
borrel voor genodigden.
Organisaties of verenigingen die bijeenkomsten organiseren
van meer dan 50 personen hebben een meldplicht.
Denk bijvoorbeeld aan een sportwedstrijd of theatervoorstelling met publiek.
Op oudewater.nl vindt u het aanmeldingsformulier.
U moet onder meer opgeven hoe u de bijeenkomst zo
organiseert dat iedereen zich aan de coronaregels houdt.
Twijfelt u?
Kies het zekere voor het onzekere en maak een melding
Kijk op overheid.nl voor meer informatie en uitzonderingen.

Sport

Meer informatie over tijden, coronamaatregelen + aanmelden:
www.oudewater.nl/duurzame-energie.
De stukken die worden toegelicht tijdens de avonden, zijn hier ook te vinden.
Kunt u niet aanwezig zijn? Wilt u wel reageren? Stuur een email met reactie
uiterlijk 4 oktober 2020 naar energietransitie@oudewater.nl.

Vervolg

De winkel

• Blijf thuis als u verkouden bent of griep heeft.
Vraag familie of buren om uw boodschappen te doen.
Of bestel deze online.
• Gebruik in de winkel een wagentje of een mandje
voor uw boodschappen.
• Raak alleen het product aan dat u nodig heeft.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel.
• Houd 1,5 meter afstand van het winkelpersoneel
en de anderen. Ook vóór de winkel.
• Betaal het liefst met pin of contactloos.
• Volg altijd aanwijzingen op van het personeel.
• Maak gebruik van de aangegeven route
en in-/uitgangen.

Horeca

Voor het sporten en het gebruik van sportaccommodaties
zijn door de sportbonden en de beheerders richtlijnen en
adviezen opgesteld. Deze zijn gebaseerd op adviezen van
het RIVM. Sportverenigingen en sportaccommodaties
geven ieder op hun eigen wijze invulling aan de regels en
adviezen. Daarbij houden zij ook rekening met de
voorschriften van de veiligheidsregio. De regels kunnen
per accommodatie/vereniging verschillen. Dat komt omdat
de omstandigheden vaak per accommodatie verschillen.
Zo lukt het bijvoorbeeld niet bij alle kleedkamers en sportkantines om 1,5 meter afstand te houden.

Alle horeca sluit uiterlijk om 01.00 uur.
Na 24.00 uur kunt u niet meer naar binnen.

De richtlijnen van sportbonden/sportverenigingen/
sportaccommodaties gaan onder meer over:
• Het vervoer bij (uit)wedstrijden.
• De aanwezigheid van publiek/ouders
bij trainingen en wedstrijden.
• Het in acht te nemen van afstand tussen personen
vóór, tijdens en na wedstrijden en trainingen.
• Het gebruik van verenigingsgebouwen
zoals kantines, kleedkamers en douches.

De 1,5 meter is niet verplicht:
• Kinderen tot 18 jaar
• Huishoudens
• Hulpbehoevenden
• Terrassen met kuchscherm

Als u naar een sportvereniging/sportaccommodatie gaat,
informeer u dan goed over de coronaregels die daar
gelden en houd u daar aan. De regels en afspraken zijn te
vinden via de website van de vereniging.

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

Dinsdag 29 september 2020

29 SEPTEMBER 2020

Het is altijd verplicht:
• Om te reserveren. Dit kan vooraf of aan de deur.
• Een gezondheidscheck te doen.
• Een vaste zitplaats te hebben.
Alle bezoekers wordt gevraagd zich te registreren op
vrijwillige basis. Het aantal mensen dat wordt toegelaten is
afhankelijk van de beschikbare ruimte.

Terug van vakantie

Komt u terug uit een gebied met een oranje reisadvies
vanwege corona? Ga dan 10 dagen in thuisquarantaine.
Kijk op www.rijksoverheid.nl/quarantaine voor de regels
voor thuisquarantaine.

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

Bas Lont: "Het concept-Afwegingskader ligt nog niet vast. Uw input wordt
verwerkt in een nieuwe versie. Uiteindelijk is de gemeenteraad aan zet.
Zij nemen een besluit over het definitieve Afwegingskader en de bijdrage
aan de RES. Inwoners kunnen hun zienswijze nog voorleggen aan de
raad. Zo bepalen we samen de bijdrage van Oudewater aan duurzame
energie."

Uitbreiding Wulverhorst
brengt verkoop Stadskantoor
dichterbij
De Wulverhorst, haar ‘huisbaas’ Habion en de gemeente
Oudewater tekenden vandaag een intentieverklaring. Hierin
leggen partijen vast dat serieus onderzocht gaat worden of het
Stadskantoor Oudewater kan worden verbouwd voor de
opvang van dementerende Ouderen. Is de uitkomst van het
onderzoek positief? Dan zal de gemeente Oudewater overgaan
tot verkoop van het Stadskantoor.
De panden die de gemeente in eigendom heeft, staan op veel momenten leeg.
Het gebruik is inefficiënt en kostbaar. Dat geldt o.a. voor het Stadskantoor aan
de Waardsedijk. Verkoop van dit pand levert de gemeente een enorme kostenbesparing op. Mede op basis daarvan heeft de gemeenteraad van Oudewater
in oktober 2019 al besloten tot verkoop van het pand. “En wat is er mooier dan
het pand mogelijk te kunnen verkopen aan een Oudewaterse partij als
De Wulverhorst”, aldus wethouder Bob Duindam.
Duindam vervolgt: “Dat de gemeente haar inwoners in Oudewater wil blijven
bedienen, staat buiten kijf. Maar hiervoor kan de gemeente op een aantal
andere plekken terecht. Denk bijvoorbeeld aan De Klepper of Het Cultuurhuis.
Een volwaardig stadskantoor dat minimaal gebruikt wordt, is weggegooid geld.
Met de verkoop van het pand kunnen we andere zaken in Oudewater financieren”. De bestemming en mogelijkheden van De Klepper en het Cultuurhuis
worden op dit moment onderzocht.
De Wulverhorst in Oudewater wil graag zelfstandig blijven. Uitbreiding van
haar dienstverlening met de zorg voor dementerende ouderen verzekert het
zelfstandig voortbestaan van De Wulverhorst in Oudewater. Bovendien voegt
het aan Oudewater en de omliggende regio een prachtige voorziening voor de
inwoners toe. Bestuurder Joyce Jacobs van De Wulverhorst: “Het zou geweldig
zijn als we het huidige Stadskantoor zouden kunnen verbouwen voor het
verlenen van deze zorg. Een locatie vlakbij het centrum, met ruimte om te
parkeren voor familie en naasten. We wachten de uitkomsten van het onderzoek
naar de haalbaarheid met spanning af!”

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

vervolg op pagina 2
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aandacht voor afscheid

Liefde houdt niet op waar het leven eindigt.
Met intens verdriet moeten wij u meedelen dat is
overleden, mijn allerliefste echtgenote, onze moeder en
schoonmoeder

Ann Mulder-Peeters
* 8 augustus 1939

† 24 september 2020

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Corry Roest

&

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.

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Geldzorgen?
Schulden?
Overzicht kwijt?

Vermey

Theo Mulder
Manuel & Tine
Doreen & Wim

uitvaartzorg

Ann ligt opgebaard op de Grote Haven 10 te Haastrecht.

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

Montfoort | Oudewater | Lopik

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Op woensdag 30 september is er van 18.30 uur
tot 19.45 uur mogelijkheid om afscheid te nemen en
de familie te condoleren in Concordia,
Concordiaplein 1 te Haastrecht.
De herdenkingsdienst, uitsluitend voor genodigden,
wordt gehouden op donderdag 1 oktober
in kloosterkerk St. Gabriël te Haastrecht.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Wij, het personeel van
Jumbo Blankestijn, willen
Bram Blankestijn
feliciteren met zijn
12,5 jaar
ondernemerschap
in Oudewater

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Nadien zal Ann worden gecremeerd
in aanwezigheid van de naaste familie.

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

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Stichting Ouderenzorg Oudewater organiseert

HET MAANDELIJKS AANSCHUIFDINER

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

in De Wulverhorst voor jong en oud

telefoon 06 - 20421247

U kunt zich opgeven bij het secretariaat
van De Wulverhorst, 0348-562214

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Inschrijven voor woensdag 7 oktober

0348 - 56 23 98

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

kan vanaf woensdag 30 september t/m
maandagmiddag 5 oktober 12.00 uur.

Inschrijven voor woensdag 21 oktober
kan vanaf woensdag 14 oktober t/m
maandagmiddag 19 oktober 12.00 uur.

Het Menu:

Danielle Verwaal

Wiro van der Werf

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

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

Wim
Speksnijder

• Pasteitje met
champignonragout
• Hachee met rode kool

en aardappelpuree • Selleriesalade

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

• Straciatellamousse
met slagroom

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor

De kosten bedragen e 11,00 p.p.

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

Partner van...

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

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

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

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

Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370

Gratis (fiscale)
check voor
ondernemers
Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater

© 2020 Dromenjager BV

Al 15 jaar
avontuur met

GRATIS

Gratis kleurboekje
van Woezel & Pip
voor iedere bezoeker!
Haal het boekje op in
jouw winkel. OP=OP

GRATIS GESCHENK BIJ BESTEDING
VAN €12,50 AAN KINDERBOEKEN
Geldig van 30 september t/m 11 oktober 2020. OP=OP!

06-12749721
Bevoegd
cees@planje.nl
leraar
Engels
DE IJSSELBODE
geeftU DE WEG!
BAANT VOOR
privéles en
bijles

(sinds 1992)

0182-385929

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Therapie als in een warm bad;
kom in je persoonlijke kracht!

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
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FORUM SAMENLEVING

Liefdewerk oud papier kost geld
Het is traditioneel een mooie inkomstenbron voor verenigingen:
ophalen van oud papier. Alleen is dit niet meer zo’n simpele
actie als het voorheen was. De prijs van oud papier is gekelderd,
het ophalen ervan heeft een prijskaartje en uiteindelijk kost dit
veel geld. Dat is de reden dat in Forum Samenleving de vraag
voor lag ‘wat denken we over de toekomst van het ophalen
van oud papier’.

domein. Daar betalen we nu voor en
dat kunnen we ook door verenigingen laten doen. Ik denk dat we de
discussie breder moeten voeren."
Bos van CU/SGP voegde daar nog
het ‘cafetariamodel’ aan toe, waardoor verenigingen kunnen kiezen uit
een bepaald soort ondersteuning.

Speelveld

Bronnen van inkomsten

Alle partijen zijn het erover eens dat
de inkomsten voor verenigingen
belangrijk zijn, maar als daardoor
de kosten voor oud-papierinzameling
stijgen, is het de vraag of vastgehouden moet worden aan deze vorm.
Oosterom (CDA): "Het is goed om het
gesprek met verenigingen te voeren
en het speelveld beter te verkennen."
Wildeman (Onafhankelijken) leek
niet overtuigd van het financiële
plaatje dat in bijlage van de Raads
Informatie Brief (RIB) werd gepresenteerd. Hij vroeg daar nog eens goed
naar te kijken.

Verdeling
Eigenlijk vroegen Knol (Wakkere
Geelbuik) en Gabriëls (VVD/D66) om
een bredere blik op de bekostiging

van het verenigingsleven. Gabriëls:
"We hebben een complex geheel van
ondersteunen van verenigingen.
De een krijgt een stuk grond, de
ander wordt gesubsidieerd met oud
papier ophalen. Kunnen we daar niet
eens naar kijken en een overzicht
maken voor een betere verdeling."

Creatiever
Daar voelde Knol niet voor. "Dat gaat
je nooit lukken want een voetbalvereniging heeft een veld nodig en
een kantklosvereniging een hokje,
dus je krijgt altijd verschillende
vormen van ondersteuning en dat
moet je niet gelijk willen trekken.
Ik pleit wel voor een creatievere
manier om verenigingen te ondersteunen. Denk aan het ophalen van
zwerfvuil of taken in het sociaal

Textiel

4 Herbruikbare kleren.
4 Kleding met gaten, vodden.
4 Oude gordijnen.
4 Oude schoenen, riemen, tassen.
4 Huishoudtextiel zoals
dekbedhoezen, lakens, dekens,
handdoeken en dergelijke.
4 Knuffels.

Dit verslag is van de onafhankelijke
tekstschrijver van de gemeente
Oudewater.

Vergunningen

Schone versleten of kapotte kleding worden hergebruikt als grondstof voor
dekens, isolatiemateriaal, poetsdoeken, matrasvulling, speelgoed en zelfs
nieuwe kleding. Van al het ingezamelde textiel wordt 95% hergebruikt!

Wel in de textielcontainer

Al met al zijn verschillende mogelijkheden verkend. De Forumvergadering
is niet de plek om besluiten te nemen.
Het is aan de raad of dit onderwerp
nog eens terugkomt in de raadsvergadering. Het laatste woord is niet
gesproken over oud papier vooral
omdat het een complex onderwerp is
waar vele aspecten een rol spelen.
Verenigingen als de scouting, de
kerken maar ook sportclubs hebben
in elk geval andere bronnen van
inkomsten nodig om te blijven
functioneren. Daar sluit geen enkele
partij de ogen voor.

Niet in de textielcontainer

x
x

Natte of met olie en verf
vervuilde kleding of textiel.
Vloerbedekking, kussens,
dekbedden (bij restafval).

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

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 64B
in Snelrewaard
Het realiseren van een aanbouw
en onderheid, deels overkapt
terras.
Ingediend op: 22-09-2020,
dossiernummer: 5468725

• Oude Touwfabriek 4
in Oudewater
Het plaatsen van een
airconditioning.

Ingediend op: 18-09-2020,
dossiernummer: 5461469

29 SEPTEMBER 2020

Dag van de mantelzorg 2020
Juist dit jaar wil het Stadsteam Oudewater alle mantelzorgers
in de gemeente Oudewater zeer hartelijk bedanken voor hun
zorg en daarom bieden zij, samen met de gemeente Oudewater
de mantelzorgwaardering aan.
Dit jaar moeten wij ons houden aan
de richtlijnen van het RIVM en hebben
daarom een alternatief bedacht.

Voor wie is deze mantelzorgwaardering bedoeld?
• Bent u geen beroepskracht voor
degene waarvoor u zorgt en biedt
u deze zorg onbetaald?
• Zorgt u voor iemand uit uw
omgeving (partner, ouder, kind,
vriend(in), huis- of buurgenoot)?
• Woont degene voor wie u zorgt in
de gemeente Oudewater?
(Als mantelzorger kunt u ook in
een andere gemeente wonen).
• Zorgt u circa drie maanden of
langer gedurende minimaal vier
uur per week voor deze persoon?
Bent u een mantelzorger of kent u
iemand die een mantelzorger is
(bijvoorbeeld uw buurvrouw, collega
of kennis) dan kunt u voor uzelf of
een ander de mantelzorgwaardering
2020 aanvragen.

APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat 2
in Oudewater
Het aanwezig hebben van
twee kansspeelautomaten.
Ingediend op: 31-08-2020,
dossiernummer: 2024456

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hoenkoopse Buurtweg 53
in Oudewater
Het vervangen van een
bestaand woonhuis door een
nieuw vrijstaand woonhuis.
Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5318513

• Waardsedijk 44 in Snelrewaard
Het bouwen van een
ruwvoeropslagplaats op een
nieuwe water-/mestberging.

Als u de waardering voor een ander
aanvraagt moet diegene hiervan wel
op de hoogte gebracht zijn door u.

Omdat u er bent voor iemand
anders, zijn wij er voor u!
Deze waardering zal dit jaar helaas
niet plaats vinden tijdens een
gezamenlijke ontmoeting. Wij zullen
ervoor zorgen dat alle mantelzorgers
hun waardering thuisbezorgd krijgen.
U kunt zichzelf aanmelden door
middel van een mail naar
info@stadsteamoudewater.nl
onder vermelding van uw naam,
adres, telefoonnummer en de naam
voor wie u mantelzorger bent.
U kunt ons natuurlijk ook bellen op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
tel: 0348-561893
Heeft u vragen over
mantelzorg?
Neem dan contact met het
Stadsteam Oudewater.
Op de dag van de mantelzorg
op dinsdag 10 november hopen
wij op deze manier alle
mantelzorgers te bedanken
voor al hun goede zorgen!

Besluit: verleend op 18-09-2020,
dossiernummer: 5344609

Dinsdag 29 september 2020
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Koninklijke
onderscheiding

Publiciteitsmomentje

In het gebouw van de Schuylenburcht, inmiddels afgebroken,
heeft de brandweer vorig jaar (toen het gebouw al leeg stond)
oefeningen gehouden (met echt vuur) om onderzoek te doen
naar rookverspreiding.
Het analyseren van alle testen heeft flink wat tijd gekost,
aldus de brandweer, maar afgelopen woensdag heeft
burgemeester Groeneweg ook een exemplaar van
‘Rookverspreiding in woongebouwen’ aangeboden gekregen.
De brandweer wilde graag zo’n onderzoek doen, en vond in het leegstaande
bejaardenhuis een object waar dat kon,
en mocht van de eigenaar (de Woningbouwvereniging) omdat het gebouw toch
gesloopt zou worden.
Bij branden in woon-zorggebouwen is
de rook meestal het grootste probleem,
omdat er veel mensen geëvacueerd
moeten worden die slecht ter been of in

elk geval niet al te vlot uit
de voeten kunnen.
Het resultaat van het
onderzoek is tamelijk
ontnuchterend:
Zolang kunststof en schuim in banken en
matrassen veel rook blijven produceren,
heeft elke brandpreventieve maatregel
om rookverspreiding te beperken
onvoldoende effect.

De combinatie van het beperken van
synthetisch materiaal in de inventaris én
het sluiten van deuren is nog het meest
effectief, stellen onderzoekers van de
Brandweeracademie.

vervolg van de voorpagina

Op 19 september jl. werd mevrouw M.A. (Tiny) Vronik-Van Zuilen verrast
met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Wim Groeneweg mocht
haar de versierselen en de oorkonde uitreiken behorend bij haar benoeming
tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Tiny Vronik kreeg de onderscheiding
omdat zij zich sinds de oprichting van de
Auto Cross Vereniging (ACV) Rang Pang
als vrijwilligster verdienstelijk heeft
gemaakt voor deze vorm van autosport.
Op de dag dat zij haar werkzaamheden
overdroeg aan een volgende generatie
kreeg zij deze bijzondere onderscheiding.
Van 2001 tot 2016 was zij voorzitter van
het bestuur ‘Sectie Autocross’ binnen de
KNAF (Koninklijke Nederlandse
Autosport Federatie). Daarnaast was

mevrouw Vronik instructeur bij reglemententrainingen aan officials en verzorgde
zij rijderstrainingen. Tevens was zij
verantwoordelijk voor het gehele
lesprogramma voor de junioren vanaf
6 jaar. Zij was ook actief voor de
Stichting Organisatie Nederlands
Autocross Kampioenschap (SONAK).
In het team dat ieder jaar zes
NK-wedstijden organiseert, ondersteunde
zij o.a. de technische commissie.

Leerlingen uit groep 4, 5 en 6 hebben
het bord ontworpen. De gemeente Lopik
heeft voor de bestickering van het bord
gezorgd.
Zoals de subsidiecriteria voorschreven, is
het watertappunt ook toegankelijk voor
voorbijgangers. Het water dat wordt
gebruikt, wordt door de school betaald.
Dat vindt de school geen punt; de school
wil graag participeren in de omgeving
van de school.
Ook de watertappunten op de
Immanuelschool en Mariaschool mogen
gebruikt worden door voorbijgangers.
Tijdens grote vakanties worden de
kranen wellicht afgesloten. De scholen
willen voorkomen dat de waterrekening
door vandalisme té hoog oploopt.

Walther Kok was uitgenodigd om het watertappunt op de Mariaschool te openen.
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1 T/M 8 OKTOBER DE WEEK VAN DE ONTMOETING
Van 1 t/m 8 oktober is het de week van de ontmoeting in Oudewater. Ook in coronatijd is contact belangrijk. En zinvol contact kan
ook zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Of in ieder geval coronaproof! Tijdens deze week staat verbinding en ontmoeten centraal.
In Oudewater wordt altijd al veel georganiseerd. Maar speciaal in deze week zijn er een aantal extra activiteiten. Kom er gezellig
bij! Neem een kijkje in onderstaand overzicht en zoek iets uit dat u leuk vindt. Neem die stap en vindt elkaar! Ik wens u alvast veel
gezelligheid toe.
Walther Kok, Wethouder

Wat kunt u doen?

Waar en wanneer?

Aanmelden of meer info

Vragen over geld, gezondheid, gezin,
zingeving, welbevinden of anders?

Stadsteam Oudewater. Inloopspreekuur op
donderdagen van 10.30 - 12.30 uur
Stadskantoor, Waardsedijk 219

Meer info: www.stadsteamoudewater.nl

Kennismaken met en vragen stellen
aan Stadsteam Oudewater

8 oktober van 14.00 - 17.00 uur

U bent van harte uitgenodigd binnen te lopen
en uw vragen te stellen!

Sociale Kaart Oudewater

Wegwijzer naar activiteiten of ondersteuning
in de buurt

Kijk op: www.socialekaartoudewater.nl

Behoefte aan een praatje of een
goed gesprek?

De zilverlijn (55+)

Bel 088 - 344 2000 of meld u aan via
www.ouderenfonds.nl/activiteiten
www.deluisterlijn.nl
www.upinnederland.nl
0800 - 0432

De luisterlijn
In je uppie aan de lijn
Kindertelefoon
Heeft u te maken met ziekte, eenzaamheid of verlies? En heeft u vragen over
de betekenis en waarde van het leven?

Centrum voor Levensvragen
(kosteloos voor 50+)

06 - 15907201 of
www.centrumvoorlevensvragen.nl/
noordwestutrecht

Computercursussen

Diverse organisaties

www.cultuurhuisoudewater.nl
www.ouderenbond.nl/activiteiten
www.seniorweb.nl
www.jowtube.nl

Vragen over e-books, MijnMenu, Bibliotheek apps of je smartphone of tablet

Bibliotheek het Groene Hart. In Woerden
op woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Meld je aan bij
www.bibliotheekhetgroenehart.nl

Workshop videobellen

Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 7
In het najaar 2020

www.bibliotheekhetgroenehart.nl

(Beter) Lezen, schrijven, rekenen en
basis-computer vaardigheden, op eigen
tempo

Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 7
Donderdags van 10.00 - 12.00 uur

Aanmelden of een proefles volgen? Bel of mail
naar Els van Steenbeek via 06 - 17756564 of
els.vansteenbeek@prago.nl

Elkaar ontmoeten: o.a. bingo, creasoos,
bewegen met fysiotherapeut, katholieke
kerkdienst en koffie drinken.

De Wulverhorst
Iedere week

Zie activiteitenprogramma in de IJsselbode.
Aanmelden via 0348 - 562214

Inloop koffieochtend

Woensdag 7 en vrijdag 9 oktober
10.00 - 11.30 uur. Voor wat lekkers bij
de koffie wordt gezorgd!

Bezoekers en bewoners ontmoeten elkaar.
De Wulverhorst vertelt over alles wat zij voor
u kunnen betekenen. Aanmelden vóór
6 oktober via 0348 - 562214
De uitnodiging wordt uitgedeeld in de
wijken waar de meeste ouderen wonen,
bij het Stadsteam en de huisartsen

Koffiedrinken

De Rank, Noorderkerkstraat 14
7 oktober en elke 1e woensdagochtend
van de maand

Bent u slecht ter been, dan kan vervoer
geregeld worden. Bel met Corina Maaijen
via 0348 - 565140

Cultuurhuis, Kluwen 7 Oudewater
Het hele jaar door

U kunt in de bibliotheek terecht voor contact
of ontmoetingen. Het is een plek voor mensen die een kopje koffie willen drinken, een
tijdschrift willen lezen en meer

Laat je rijden!

Vrijwillige Hulpdienst Oudewater
Vrijwilligers rijden u tegen een kleine
vergoeding naar uw gewenste locatie

Aanmelden of meer info via:
• Marga Hoogenboom
0348 - 563695
• Anneke Koffeman
0348 - 562018
• Marijke Seine
0348 – 563898

Digitaal museumbezoek

Geniet digitaal van kunst. Bijvoorbeeld bij
het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum,
het Groninger Museum of het Kunstmuseum
Den Haag

Kijk op de websites van de musea die u
zou willen bezoeken

Bewegen

Thuis meer in beweging komen

www.allesoversport.nl/ beweegthuis
www.goldensports.nl/online-trainingen
www.anbo.nl/anbo-in-beweging-0

Een ander helpen Nederlands te leren of
digitaal vaardig te worden?

Cultuurhuis Oudewater, Kluwen 7
Het hele jaar door

Bibliotheek Het Groene Hart. Interesse of
meer weten? Mail met Els van Steenbeek
via taalhuis@bibliotheekhgh.nl

Digitaal vanuit huis

www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatje

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oudewater via 14 0348

Dinsdag 29 september 2020
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Nieuws van het college

Uitdagingen van de stad

Over een zwembad en skeelerbaan in Oudewater
Sporten is belangrijk. Voor de gezondheid van mensen, voor hun gevoel van welbevinden en voor de veiligheid van mensen. Oudewater kent
onwaarschijnlijk veel sportverenigingen. Van badminton, via squash tot biljarten en van voetbal tot autocross en alles wat er tussen zit.
De laatste jaren komen het zwembad en de skeelerbaan van Oudewater
regelmatig in het nieuws. De gemeente wil deze het liefst verplaatsen naar
een andere locatie. Want op het Statenland mogen nog huizen worden
gebouwd. En die hebben we in Oudewater hard nodig.
Oudewater verdient een zwembad
Onze eerste prioriteit is huizen bouwen, het behouden van mogelijkheden voor zwemmen in
Oudewater is een tweede prioriteit. Ook omdat dit al ruim 30 jaar een thema is in onze
samenleving. Oudewater is een waterrijk gebied. Voor de veiligheid van onze inwoners is het
daarom belangrijk dat mensen kunnen zwemmen. En dat geldt zeker voor kinderen. Bovendien
is zwemmen goed voor de gezondheid. Er kan in Oudewater vijf maanden per jaar gezwommen
worden in buitenbad 'Ons Statenbad'. Voor het behalen van een zwemdiploma is dat niet
ideaal. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking. Zij zijn gebaat
met een zwembad dat het hele jaar open is. Zodat ze ook in de winter kunnen bewegen en
revalideren. Gelukkig kunnen we om te sporten en te recreëren in de zomer terecht in het
buitenbad. Maar hoe lang nog?

‘Ons Statenbad’ in Oudewater is sterk verouderd - renovatie is (te) duur
Om te kunnen zwemmen en te watersporten is een goed zwembad nodig. Helaas is
‘Ons Statenbad’ sterk verouderd. Na 50 jaar voldoet het ternauwernood aan de eisen die aan
een zwembad gesteld worden. De Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) zet met veel
vrijwilligers alle zeilen bij om het zwembad ‘zwembaar’ te houden. Maar dat gaat niet lang
meer lukken. Regelmatig zijn er grote technische problemen om het water op temperatuur en
zuiver te houden, de kleedruimtes zijn verouderd en chloor is een achterhaalde techniek.
Renovatie kost al snel 1 à 2 miljoen euro. Daarnaast is het de vraag of het bestuur van SBZO
de exploitatie van een gerenoveerd, maar slechts openlucht zwembad wil voortzetten.
Burgerinitiatief is de basis voor een nieuw zwembad
In 2017 heeft de gemeenteraad de locatie voor een nieuw zwembad (en sportcomplex)
aangewezen. Met een burgerinitiatief presenteerde eind 2019 de SBZO de plannen voor een
nieuw binnen- en buitenbad op het bedrijventerrein van Tappersheul 3. Een initiatief waarvoor
inmiddels ruim 2.800 handtekeningen zijn opgehaald.
Op basis van deze plannen nam de gemeenteraad unaniem een motie aan. Hiermee werd het
college opgedragen: “Het initiatief van SBZO verder te onderzoeken en uit te werken en ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.”
De bouw van een nieuw zwembad en het aanleggen van een nieuwe skeelerbaan op
Tappersheul 3 betekent dat het Statenland vrijkomt. Dat geeft Oudewater de mogelijkheid om
binnen de rode contouren (1 de noodzakelijke woningbouw te realiseren. Met die woningbouw
kan een deel van het nieuwe zwembad betaald worden. Een unieke kans op behoud van een
zwembad in Oudewater.

Gesprekken met omwonenden nog vóór het voorontwerp bestemmingsplan
Ter voorbereiding op het voorontwerp bestemmingsplan nodigden we 450 omwonenden en
ondernemers uit voor een digitale presentatie van de plannen. Zo’n 65 omwonenden namen
aan deze presentatie deel. De presentatie is terug te kijken via onze website.
Over de bezwaren van omwonenden zijn aanvullende gesprekken gevoerd en met hen zijn
bezoeken afgelegd aan Tappersheul 3.
Alle input die t/m 31 juli is opgehaald, ligt vast in een verslag. Dit verslag is terug te vinden op
www.oudewater.nl/uitbreidingtappersheul. Op basis van de informatie die is opgehaald,
passen we de plannen waar mogelijk aan. Daarna doorlopen we alle stappen van een normale
bestemmingsplan procedure.
Dilemma
De economische haalbaarheid en technische realiseerbaarheid van het zwembad op de locatie
Tappersheul 3 zijn reëel. Maar de voorjaarsnota van Oudewater biedt vooralsnog onvoldoende
ruimte om het totale plan met klassieke overheidsﬁnanciering te realiseren.
Het college gaat daarom met partijen, waaronder SBZO, in gesprek om te verkennen óf en zo
ja, hóe dit initiatief voor een nieuw binnen- en buitenbad toch geﬁnancierd kan worden.

Skeelerbaan
Om woningbouw aan het Statenland mogelijk te maken, is verplaatsing van de huidige
skeelerbaan noodzakelijk. Daarom namen we in de plannen ook de aanleg van een nieuwe
skeelerbaan mee. De skeelerbaan krijgt passende afmetingen voor wedstrijden en een
buitenring die als het vriest kan worden ingezet als natuurijsbaan.
Over de exacte uitvoering van de baan voeren we gesprekken met het bestuur van de
Schaats- en Skeelervereniging Oudewater (SVO).
Dilemma
Ook voor de verplaatsing van de skeelerbaan moeten de ﬁnanciën nog geregeld worden.
Heeft u ideeën over aanvullende ﬁnanciering van het nieuwe zwembad en skeelerbaan?
Het college kent de kracht van de Oudewaterse samenleving. De totstandkoming van
Hospice Oudewater, de winterschaatsbaan, Koningsdag, en de exploitatie van het huidige
‘Ons Statenbad’ zijn hier mooie voorbeelden van. Wij nodigen u dan ook van harte uit
met ons mee te denken over de aanvullende ﬁnanciering van het nieuw te bouwen zwembad
en de skeelerbaan.
Ideeën kunt u per e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen?
Met vragen over dit artikel kunt u per e-mail terecht bij bestuursseretariaat@Oudewater.nl.
Het college van Burgemeester en Wethouders, Oudewater

(1 De rode contour is een gebied waarbinnen gebouwd mag worden. De rode contour is door de
Provincie Utrecht bepaald en bedoeld om de natuur te beschermen.

Dinsdag 29 september 2020
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Arend (80) en Sophie (81) Vredenborg zijn 50 jaar getrouwd
Oorspronkelijk komen ze uit Rotterdam (Arend) en Zwolle (Sophie),
maar al 45 jaar wonen ze in Oudewater.
Al die jaren hebben ze zich enorm ingezet voor de samenleving.
Ze stonden, en staan nog altijd midden in het Oudewaterse verenigingsleven.
Niet alleen door lid te zijn, maar ook door zich actief in te zetten.
Hij als penningmeester van
schilderclub De Wilgenstreek en
T.V. De Heksenmeppers.
Bovendien was Arend jaren voorzitter
van de PCOB en met zijn financiële
kennis hielp hij mensen met budgetteren.
Zij werkte als vrijwilliger in de bibliotheek
van De Wulverhorst en in de Bijbelshop.
Samen waren ze lid van bridgeclub
Heksentoer.

Vrijbuiters

Arend en Sophie verschillen als dag en
nacht. Als er een plank moet worden
opgehangen, dan regelt Sophie dat.
Voor de afwas moet je bij Arend zijn.
Het zijn echt vrijbuiters. Ze gingen graag
samen op avontuur, de wereld ontdekken,
overal naartoe. Nu de jaren beginnen
tellen, wordt hun gezondheid brozer.

door Ellen van Leeuwen

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

Sinds vijf jaar wonen ze in een
appartement in Oranjepark. Ook daar
zijn heel betrokken bij hun medebewoners
en De Wulverhorst. Sophie is actief lid
van een heus Skipbo-clubje.

In het zonnetje

“Een écht paar, daar waar ik ook
ruzie vind. Dat is toch ook gezond?”,
omschrijft huisvriendin Dirkje Zijlstra
het jubilerend stel. Sinds 1992 is zij
bevriend met Arend en Sophie.
“Ze verdienen het om in het zonnetje
gezet te worden.” Het geplande feest kan
vanwege het coronavirus niet doorgaan.
Volgens Dirkje wilden ze het groots
aanpakken. “Ze hebben er zolang naar

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

Aad Kuiper

uitgekeken. Ze zeiden altijd: “de 50 jaar
gaan we halen hoor!”
Dirkje wenst het paar alle goeds toe.

“Ik wens Arend en Sophie overgave toe.
Dat ze weten dat ze ook in hun ouderdom
mooi, waardevol en zeer geliefd zijn.”

06-51468312
ackuiper@xs4all.nl
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Nieuws vanuit de gemeenteraad

Woonvisie 2020 - 2025
In 2016 stelde de gemeenteraad een Woonvisie vast, waarin de kaders stonden voor het woningbouwbeleid van de gemeente tot en
met 2020. Omdat de looptijd van deze visie is afgelopen, bespreekt de gemeenteraad een nieuwe versie. Naast dat de Woonvisie het
kader is voor het woningbouwbeleid van de gemeente, dient het ook om afspraken te kunnen maken over de uitvoering ervan met
onder meer de Woningraat, ontwikkelaars en beleggers.
De gemeenteraad bespreekt de Woonvisie in de raadsvergadering van maandag 5 oktober (en dus niet op donderdag
1 oktober, wat de aanvankelijke datum was). De vergadering start om 20.00 uur in De Klepper.
U kunt aanwezig bij deze vergadering. Vanwege de coronamaatregelen verzoeken we u om zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van
de vergadering aan te melden, door te e-mailen naar griffie@oudewater.nl of door te bellen naar 06-30256479.
Hieronder leest u wat de vijf fracties van de nieuwe Woonvisie vinden.

JanWouter van Wijngaarden

Mark Kruiswijk

Dolf Wildeman

Jan Broere

Wim Knol

Woonvisie Oudewater
2020-2025

Mooi resultaat

Meer grip: Bouwen, Bouwen,
Bouwen!

GEZOCHT: Bouwlocaties voor
tiny houses in Oudewater!

Woon(re)visie?

Kern van de Woonvisie: er moet meer
worden gebouwd in Oudewater, en
de doelgroepen (starters, senioren,
middeninkomens) moeten beter
worden bediend.
Een van de sleutelwoorden hierbij
is doorstroming.
Aangezien de woningmarkt in
Nederland een ‘vrije’ markt is, zijn
de mogelijkheden van gemeenten
beperkt.
De Onafhankelijken zijn daarom
blij, dat met de Woonvisie de
invloed van de gemeente vergroot
kan worden. Zowel richting
provincie voor meer bouwlocaties,
als naar de Woningcorporatie en
andere ontwikkelaars ten aanzien
van de doelgroepen.

In de aankomende raad staat de
nieuwe woonvisie van Oudewater
op de agenda. Conclusie: aan alles
is te kort op het topsegment na.
We moeten bouwen, bouwen en
nog eens bouwen.

Een visie is een ‘weloverwogen
mening over een zaak en hoe zich
die zou moeten ontwikkelen’
echter de woonvisie 2020-2025
actualiseert alleen de cijfers maar
voegt nauwelijks wat toe aan
hetgeen in de Woonvisie van
2016-2020 staat. En hiermee had
de huidige coalitie de afgelopen
jaren hard aan de slag gekund.
In een woonvisie legt de gemeente
haar ambitie, doelstellingen en
beleid vast voor het wonen. In de
woonvisie is aandacht voor die
doelgroepen waarvoor niet zomaar
de juiste woning beschikbaar is.
Voor Oudewater zijn dat de starters
en de senioren.
Echter in de woonvisie wordt er
meer over de onmogelijkheden
voor deze groepen gesproken dan
over de mogelijkheden.
Als CDA zijn wij van mening dat we
onze inwoners (en daarbij zeker
kijken naar de kleine kernen, die
andere belangen hebben) centraal
moeten stellen. Het uitgangspunt
moet zijn; wat kunnen we betalen/
opbrengen en welke woningen
hebben we daarvoor nodig!

De Woonvisie is het mooie resultaat
van een langdurige procedure met
alle betrokken partijen.
Onderdeel daarvan was een
(digitale) bewonersavond en overleg
met diverse belanghebbenden.
De op- en aanmerkingen die
daaruit volgde zijn direct verwerkt
in het document.
Dit leidde tot het grote compliment
van Dorpsplatform Hekendorp in
het Forum Ruimte: “Een goed
voorbeeld van hoe democratie
werkt en tot een breedgedragen
visie leidt!”
Deze woonvisie biedt handvatten
voor de komende jaren wat er
gebouwd
moet
worden
in
Oudewater. Zeer belangrijk voor
starters en doorstroming in
Oudewater! Gelukkig staan er al
mooie projecten in de planning
zoals Oranje Bolwerck, Westerwal,
Wijngaardstraat en de Schuylenburcht.
De gemeente kan met de randvoorwaarden in de visie in gesprek
gaan met ontwikkelaars en
initiatiefnemers over volgende
bouwprojecten én met de Provincie
over de beperkte ruimte om te
bouwen in Oudewater.
Nu aan de slag voor de toekomst.
Want in een visie kun je niet wonen
en
Oudewater
heeft
méér
woningen nodig!

In het forum heeft de wethouder
aangegeven, dat ook gewerkt
wordt aan aanvullende regelingen.
Zo zal de Raad binnenkort een
notitie
ontvangen
over
de
huisvesting van arbeidsmigranten
en wordt een verbod op kamerverhuur overwogen. Ook dit draagt
bij om te komen tot een markt,
waarin niet het geld regeert, maar
de (Oudewaterse) woningzoekende.
De Onafhankelijken hebben altijd
al aandacht gevraagd voor de
kleine kernen, zoals Hekendorp.
Ook die hebben nu een plek in de
Woonvisie gekregen.

Vooral starterswoningen vindt de
ChristenUnie-SGP.
Starterswoningen zijn woningen tot
€ 230.000. Maar de ChristenUnieSGP wil de omvang van starterswoningen kleiner maken en dan
ook fors goedkoper.
Kleine starterswoningen voor één
à twee personen bevorderen de
doorstroming vanzelf.
Nu komen ook de tiny houses
nadrukkelijk in beeld. Toch zijn tiny
houses meestal luxe ingericht en
van alle gemakken voorzien.
Voor € 0 bouw je een tiny house
van
afvalmateriaal
en
voor
€ 100.000 heb je een super de
luxe kant en klaar model.
Door de grondschaarste vallen nu
de tiny houses buiten de boot.
Maar juist de starters in Oudewater
zijn zo belangrijk, omdat deze
doelgroep de leefbaarheid van
Oudewater in de toekomst bepalen.
Gezocht: Locaties waar we tiny
houses kunnen bouwen.
Wie helpt? Als u een locatie weet,
laat ons het horen.

De nieuwe Woonvisie voor de
komende vijf jaar is uit. Dat klinkt
veelbelovend. Zou het dan toch
nog goed komen met de in het slop
geraakte
volkshuisvesting
in
Oudewater?
Aan goede bedoelingen geen
gebrek. Het college, lees de coalitie
van VVDenD66, Onafhankelijken
en ChristenUnie-SGP, blaakt van
ambitie en zelfvertrouwen.
Centraal in het rapport staat
volgens de opstellers het stimuleren
van de doorstroming, om meer
ruimte te creëren voor starters en
jonge gezinnen. Waar heb ik dat
eerder gelezen? In de vorige
woonvisie(s) misschien?
Hoe het college deze doorstroming
wil stimuleren, is niet uitgewerkt.
Het blijft bij enkele accentverschuivingen in het bouwprogramma en
onbeduidende maatregelen, die
niet blijken te werken in de praktijk.
En passant meldt het college dat in
het afgelopen jaar flink vaart
gemaakt is met de ontwikkeling
van de laatste binnenstedelijke
woningbouwlocaties. Heb ik iets
gemist?
De Woonvisie doet me denken aan
een ten onrechte aan Einstein
toegeschreven citaat: ‘Waanzin is
steeds opnieuw hetzelfde doen en
dan
verschillende
uitkomsten
verwachten’.
Dinsdag 29 september 2020

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

PAGINA 10

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

29 SEPTEMBER 2020

Het wereldberoemde schilderij ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt is een week lang te
gast in De Wulverhorst. Het echte schilderij wordt momenteel in de werkplaatsen
van het museum centimeter voor centimeter onderzocht, doorgelicht
(met röntgenstralen), chemisch onderzocht om te ontdekken welke natuurlijke
kleurstoffen Rembrandt gebruikte, alles om er zo goed mogelijk voor te kunnen
zorgen dat het schilderij opnieuw een paar honderd jaar mee kan gaan.

Nachtwacht
in De Wulverhorst

door Otto Beaujon

Nu het schilderij niet voor het publiek te zien is, leek het het museum een
leuk idee om het heel precies te fotograferen en op ware grootte af te
drukken op linnen, om het als een soort reizende tentoonstelling het land
rond te laten gaan. Het Rijksmuseum en Philips zijn de sponsors die het
mogelijk maakten, en zodoende werd de levensechte en levensgrote kopie
van de Nachtwacht vrijdagmiddag opgezet in de recreatiezaal van het
zorgcentrum.
Toen iedereen er was werd het schilderij feestelijk ‘onthuld’ (er zat alleen een roze
strik om; geen pakpapier) door Henk Haverkamp, de voorzitter van de bewonersraad.
Hij had een prachtige trui aan in een kleur die precies bij het schilderij paste, en hij
had zó in het schilderij willen stappen. Er werd in ‘t kort wat verteld over het schilderij,
en er was voor iedereen een glas prosecco, een plankje met stukjes kaas en worst en
een bitterbal, en bovendien een tasje met leuke spulletjes van het Rijksmuseum.
Een echt feestelijke afsluiting van de week!

Prinses Wilhelmina van Pruisen en haar hofdame, geflankeerd door trouwe Oranjefans.

Prinses Wilhelmina van Pruisenbrug in
Hekendorp feestelijk geopend
In het bijzijn van prinses Wilhelmina van Pruisen zelf en haar persoonlijke
hofdame werd door schepen (of wethouder) Walther Kok de nieuwe brug,
die naar hare koninklijke hoogheid is vernoemd, met verbaal trompetgeschal
geopend. En daarna barstten de feestelijkheden - en daar zijn ze goed in, in
Hekendorp - letterlijk los.
Voor zover de anderhalve-meterregel dat
toeliet was het afgelopen zaterdagmiddag
tegen drieën afgeladen druk met
Hekendorpers die graag de officiële
opening van de nieuwe brug wilden
meemaken. En niet alleen op beide
oevers maar ook op het water. Bootjes,
boten en zelfs opgetuigde surfplanken
lagen klaar om na die officiële opening
en vervolgens de daadwerkelijke opening
van de brug deze te passeren. Terwijl
wethouder Kok klaarstond om die
handeling te verrichten kwamen de
prinses en hofdame aangewandeld en
hielden een mooi verhaal over hoe ze
met deze brug sneller naar Den Haag
konden gaan - want dat was destijds
tenslotte hun doel - dat al snel verzandde
in serieus gebrachte grappen waar
bijvoorbeeld kaas een belangrijke rol in
speelde. Uiteraard legde wethouder Kok
uit waarom de mensen niet in drommen
om de prinses heen stonden; het had iets
te maken met een virus, dat vergeleken
werd met de tering; iets dat de prinses
vast en zeker kende. Ze gruwde ervan.
Hij vertelde nog het een en ander over
de Oranjegezinden en de patriotten of
republikeinen, maar feit was wel dat deze
brug Zuid-Holland en Utrecht opnieuw
met elkaar verbindt. De wethouder
noemde enkele technische details en
bedankte de bedrijven en de mensen die
voor de realisatie van deze brug gezorgd
hadden: Aannemersbedrijf Damsteegt
B.V. (‘Letterlijk en figuurlijk een stevig

staaltje vakwerk waar we trots op zijn!
De Wilhelmina van Pruisenbrug is een
elektromechanisch aangedreven
ophaalbrug. Aannemersbedrijf
Damsteegt heeft de volledige engineering
van het civiele, werktuigbouwkundige en
elektrotechnische ontwerp uitgevoerd.’
Dit staat op hun site te lezen en daar
staat ook een prachtige video van de
realisatie van deze innovatieve brug; een
aanrader!), Advies- en ingenieursbureau
Movares (Met een prachtig verhaal over
de brug hetgeen ze uit De IJsselbode
gekopieerd hebben; wat een geweldige
krant toch.) en ten slotte gingen er ook
complimenten naar de projectleiders
Ronald van der Marel en Hans Baggen.
Daarnaast viel op internet ook nog te
vinden dat het bedrijf Ternet de besturingsinstallaties van de nieuwe
Wilhelmina van Pruisenbrug heeft
geleverd; een uniek radar-detectiesysteem voor deze onbemande brug.

door Aad Kuiper

een prima brug!” Na de officiële opening
volgde een ‘gondelvaart’ onder de brug
door en dan rechtsaf de Wiericke op.
Op die Wiericke zelf, de Dubbele, volgde
een vermakelijk waterspeltakel, waar heel
veel moedige jeugdigen in zwemkleding
van een glijbaan afroetsjten en
vervolgens over een wiebelige mat dat
kanaal, dat al voor 1400 gegraven werd,
moesten oversteken. Een enkeling
bereikte betrekkelijk droog de overkant,
maar het was gewoon vast leuk om te
doen - want sommigen gingen vaker dan
één keer - maar zeker ook leuk om naar
te kijken door toeschouwers die in keurig

Grootse feestelijkheden

afgemeten vakken langs de kant zaten.
De uiteindelijke snelste, heen, maar ook
weer terug bleek Benthe Gelderblom.
Om een uur of zes volgde een muzikaal
optreden van volkszanger Jan van
Woudenberg uit IJsselstein. Het werd
nog gezelliger dan het al was en er werd
zelfs coronaproof gedanst. Via sms kon
je je bestelling bij Uitspanning
Goejanverwelle opgeven en dat werkte
heel goed. Hapjes en drankjes werden
vervolgens keurig uitgeserveerd. Aan de
oostoever gebeurde dat per boot; leuk
toch! Aansluitend volgde een (bad)
eendjesrace waarbij de opbrengst ten
goede kwam aan de Oranjevereniging.

Prima samenwerking
Oranjevereniging en
Dorpsplatform

Genoeg details; de feestelijkheden
konden beginnen. Hoewel nog even
moet worden toegevoegd dat Jacques
van der Horst, voorzitter van het
Dorpsplatform Hekendorp, zich
bijzonder tevreden uitte over de houding
die de gemeente had ingenomen
tegenover de Hekendorpers die graag
een ‘echte brug’ zagen verschijnen: “Die
is er nu. De gemeente Oudewater heeft
niet moeilijk gedaan, maar gezorgd voor

En weer even later moest de slimste
mens van Hekendorp gevonden worden;
leuk om naar te kijken; maar leuk om
mee te doen, was nog even de vraag.
Want wie bij de derde vraag afviel ging
het water in. Na een beetje pushen
waren er acht heldhaftige deelnemers.
Van een lijst met 130 vragen, bleken er

maar zo’n 40 nodig; toen al was alles
duidelijk. De slimste van Hekendorp
bleek Lowi Bode. De minder fortuinlijken
haalden een nat pak.
En als klap op de vuurpijl was een
spectaculaire vuurwerkshow
aangekondigd. “Dat was’, liet een van de
aanwezigen vol overtuiging weten,
“inderdaad het geval. Het was heel goed
verzorgd en echt heel mooi.” Ze vult
haar verhaal aan met een idee dat
Hekendorp typeert, het samen met
elkaar zorgen voor iets moois: “De
Oranjevereniging had het idee om een
burendag te gaan houden, omdat
koningsdag verviel. Het Dorpsplatform
vond het een goed idee om met de
opening van de brug bij die burendag aan
te sluiten. En zo werd het een feest
waarin die twee partijen goed hebben
samengewerkt. Het was een heel leuk
feest.”
De Hekendorpers hebben, ook dankzij
het meevallende weer, een mooi en
verbindend feest gehad en als blijvende
herinnering een schitterende en, en daar
gaat het om, bijzonder praktische brug.

B.C. Heksentoer draait op volle toeren in nieuw onderkomen
Een geluk bij een ongeluk, noemt Arie van der Stoep het. De voorzitter van
B.C. Heksentoer, de Oudewaterse bridgeclub, had het de laatste jaren niet
eenvoudig met de huur van de grote zaal en de catering in De Klepper - er
moest nogal wat overlegd worden en over de toekomst hing een dikke mist.
En toen kwam het coronavirus er begin maart nog een schepje bovenop
doen: er mocht niet meer gebridged worden. Maar, terwijl heel veel
bridgeclubs in Nederland hun speellokalen nog niet opnieuw hebben
opengesteld, heeft Heksentoer, dankzij toeval en zeker dankzij o.a.
Anton van Hemert, een riant nieuw onderkomen gevonden in sporthal
De Noort Syde en draait alles weer als vanouds.

De gemeente Oudewater had bij monde
van Carolien Bos met alle verenigingen
die een vast plekje in De Klepper
hadden, regelmatig contact over de
toekomst van het voormalige patronaatsgebouw, dat enig onderhoud behoeft en
waar de huiskamer van de stad wellicht
gerealiseerd zou worden.
B.C. Heksentoer had daar geen vaste
ruimte, maar huurde wekelijks de grote
zaal en maakte gebruik van de catering

die gedurende de laatste jaren uitstekend
georganiseerd werd door Anton van
Hemert, die ook sportbar Overtime in
De Noort Syde uitbaat. De gemeente
was wel positief bezig, vertelde Arie van
der Stoep, maar kon geen uitsluitsel
geven over hoe het verder met de
Klepper zou gaan en kwam in verband
met die toekomst en de coronaperikelen
op een gegeven moment dit voorjaar met
de mededeling dat er ‘tot nader order
geen gebruik gemaakt kon worden van
de grote zaal’. Het contract van Anton
van Hemert, wat betreft de catering voor
de Klepper, vertelde Van der Stoep, was
in maart al beëindigd en de bridgeclub
had die met kunst-en-vliegwerk doorgang
kunnen laten vinden, dankzij de
bereidwillige hulp van Van Hemert.
Het bestuur van Heksentoer heeft allerlei
mogelijkheden overwogen om te kunnen
gaan bridgen zodra het coronaproof
weer zou mogen en kunnen. Ze gingen
op zoek naar andere locaties in
Oudewater, maar aan de meeste ruimten
kleefden bezwaren totdat … heel
toevallig rond die tijd het bestuur van
squashvereniging Boast Inn ‘92 te
kennen gaf had gegeven dat die sportvereniging ophield te bestaan. Ondanks
verwoede pogingen van het bestuur van
de stichting Sporthal Oudewater een
voldoende aantal mensen te interesseren
om te blijven squashen, kwamen er te
weinig mensen op af om die sportvoorziening in stand te houden. Zodoende
kwamen de squashbanen vrij in Sporthal
De Noort Syde.

Bridgeparadijs

In het nieuwe onderkomen: Frank Mulder, Anton van Hemert, Henny van den Heuvel en Arie van der Stoep.

Aansluitend kreeg Anton van Hemert
toestemming om de banen te veranderen
in bridgeruimten en het bestuur van
Heksentoer stond bij het resultaat van die
verbouwing enige tijd stil van verbazing:

door Aad Kuiper

“Anton heeft het geweldig gedaan.
We kunnen in drie ruimten bridgen en
kunnen met maximaal 24 mensen in een
grote hoge ruimte zitten, die goed
geventileerd wordt, dus er is plaats voor
in totaal 72 mensen. De tafels zijn zo
groot dat je gemakkelijk anderhalve
meter uit elkaar kunt zitten en er staan
natuurlijk reinigingsmiddelen klaar.
Zo zijn er nog meer afspraken gemaakt
die goed gecommuniceerd zijn met de
leden, die zich er keurig aan houden.
De koffie en de drankjes worden aan de
tafels gebracht, dus er is heel weinig
geloop. We hebben nu een aantal malen
gebridged en het loopt allemaal gesmeerd.
We zijn als bestuur bijzonder tevreden.”

Bridgelessen gaan ook weer van
start

De voorzitter van B.C. Heksentoer vindt
het spel zo leuk dat hij het iedereen wel
wil leren. Daarom ook biedt hij op
persoonlijke titel al sinds begin 2017
bridgelessen aan. Bij elkaar heeft Arie
van der Stoep al zo’n veertig deelnemers
gehad waarvan er een flink aantal ook lid
geworden is van de Oudewaterse
bridgeclub. Tot nu toe vonden zowel de
basis-, als vervolgcursussen plaats in het
Cultuurhuis, maar, zoals het er nu naar
uitziet, worden die lessen ook verplaatst
naar sporthal De Noort Syde. Wie meer
wil weten over de bridgeclub kan terecht
op hun website, www.nbbclubsites.nl en
dan uiteraard de plaatsnaam invullen,
want in Oudewater is er slechts één
bridgeclub actief. Wie nog aan wil sluiten
bij de bridgecursus voor gevorderden die
binnenkort van start gaat, kan daarvoor
kijken op
www.bridgeninoudewater.jimdofree.com
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door Ellen van Leeuwen

Met hart en ziel voor SVO
Trijnie Zuidam en Tom Streng zijn onlangs afgetreden als bestuurslid en
voorzitter van Schaats- en Skeelervereniging Oudewater (SVO).
Met - een beetje - pijn in hun buik, nemen ze afscheid van de club die ze in
hun hart hebben gesloten. Wat maakt de club zo mooi, wat hebben ze voor
de club betekend en, waarom nemen ze nu afscheid?

tegelijkertijd een goede opleidingsvereniging voor jonge talenten.
Wat ik jammer vind is dat het lastig is om
een verenigingsgevoel op te bouwen.
Alle schaatsactiviteiten van SVO zijn in
Utrecht, op verschillende tijdstippen.
Dat maakt het moeilijk om mensen in
contact met elkaar te brengen. Dat is een
aandachtspunt voor de club.”

Trijnie Zuidam: het DNA van SVO

Oude schaatsen

Trijnie: “Het DNA van SVO? Dat vind ik
overdreven. Mijn man Dirk en ik zijn
sinds de oprichting betrokken bij de
vereniging. In 1986 zijn we ermee
begonnen. De schaatsvereniging in
Haastrecht gaf ons een aantal
abonnementen voor het jeugdschaatsen
op de Vechtsebanen in Utrecht. Dirk is
met twee trainers en een paar schaatsers
naar Utrecht getogen. Zo is het
begonnen, met een heel klein clubje.”
“Ik ben met de verenging meegegroeid
en heb alles meebeleefd. Wat ik me nog
goed herinner is dat we ons 12,5-jarig
jubileum hebben gevierd; dat was heel
mooi. Wat ook prachtig was, is
landijsbaan de Snelle Boezem, in het
land bij Jan Snel. We hadden in een
grote keet onze kleedkamer en kantine.
Er werden wedstrijden geschaatst en we
hebben alle Oudewaterse verenigingen
uitgenodigd om mee te doen met drie
aan de stok.”

Als je er maar lol in hebt

“Maar ook de hoogtepunten op
schaatsgebied blijven me altijd bij.
We hebben heel veel goede schaatsers
gehad. Maar de beste zijn is voor mij niet
het belangrijkst. Het hoeft niet altijd goed
te zijn, als je er maar lol in hebt.
Dat probeerden we over te brengen op
de leden door de trainingen leuk te
maken, door zelf het enthousiasme voor
het schaatsen te laten zien.
We organiseerden ook activiteiten om de
leden met elkaar te verbinden, zoals een
barbecue. Verbinding, omzien naar
elkaar, in goede en slechte tijden.
Dat is de kracht van SVO!”

Vraag het maar aan Trijnie

“Jarenlang heb ik de abonnementen
uitgegeven, ik heb de kleding gedaan,
ik heb van alles binnen de vereniging
gedaan. ‘Vraag het maar aan Trijnie,
want die weet het wel’, zeiden ze.
Ik probeerde ze bij alles te helpen.
Weet je wat het is, als ik iets zie, dan zeg
ik niet: doe jij dat even. Delegeren is niet
mijn sterkste kant.”

LINSCHOTEN

PAGINA 11

door Ellen van Leeuwen

“Training geven en zelf schaatsen, dat
zijn de enige dingen die ik niet binnen de
club heb gedaan. Daar had ik helemaal
geen tijd voor. Ik was altijd zaken aan het
regelen voor de verenging. Even iets met
de een overleggen, aan de ander wat
vragen. Ik kan het wel hoor, schaatsen,
en ik vind het ook schitterend! Als je ziet
hoe de mensen zich inspannen en alles
geven om de eindstreep te halen.
Ze trainen er eindeloos voor. Nu zie ik
ook mijn kleinkinderen schaatsen, dat
vind ik heel leuk. Ik ga graag naar ze
kijken.”

Daar komt zij weer

“Na 33 jaar is het mooi geweest. Ik vind
het nog steeds leuk, maar ik wil niet dat
ze gaan denken: daar komt zij weer aan.
Wel blijf ik voorlopig nog de
abonnementen uitgeven. We krijgen een
bepaald aantal plaatsen per uur
aangeboden, op de schaatsbaan in
Utrecht. Daarop deel ik onze schaatsers
in. Dat is een hele klus, dat kun je niet
halverwege het jaar overdragen aan
iemand anders. Daarnaast blijf ik uit
naam van SVO in Utrecht actief als
jurycoördinator, jurylid en
scheidsrechter.”
“Ik hoop dat SVO nog heel lang op deze
manier door kan gaan, in goede
harmonie. Ik wens iedereen heel veel
succes!”

Tom Streng: een echte voorzitter

Tom: “Tim, mijn oudste zoon, schaatste
bij SVO, zo kwam ik bij de vereniging
terecht. Sinds 2008 ben ik formeel
voorzitter geweest. Voorafgaand had ik al
wel twee keer een ledenvergadering
geleid, terwijl ik officieel nog geen
voorzitter was. Anderen zagen mij graag
als voorzitter. Zelf was ik eerst niet zo
happig, maar ik dacht: laat ik het maar
doen!”
“SVO is een goed georganiseerde en
professionele club. Een club voor alle
niveaus. Ook als je amper kunt
schaatsen, is SVO er voor je, maar het is

“Schaatsen zit in mijn DNA. Al van kinds
af aan verzamel ik alles wat met
schaatsen te maken heeft. Ik heb thuis
een kamer die helemaal is gevuld met
schaatsboeken en oude schaatsen.
Mijn broer is met de plakboeken gestart
tijdens de Olympische winterspelen in
1968, daarna heb ik het overgenomen.
Ik heb dat jarenlang gedaan. Nu staan er
nog dertig plakboeken met knipsels die
nog ingeplakt moeten worden. Wat een
waanzin eigenlijk hè?”
“Terwijl ik zelf helemaal niet kan
schaatsen. Ik heb jarenlang gevoetbald
en volleybal gespeeld. Toen ik voorzitter
werd vond ik dat ik wel op schaatsles
moest. Op zaterdagochtend om 7.00 uur
begon ik in de beginnersgroep. Op een
gegeven momenten mocht iedereen door
naar de volgende groep, terwijl ik niet
werd bevorderd. Het was beter om te
stoppen. Pootje over, niks voor mij!”

Alles liep geweldig

“Als voorzitter heb ik veel structuur in de
vereniging gebracht, waardoor er meer
grote activiteiten konden worden
ondernomen. Een belangrijk project was
de realisatie van de skeelerbaan waarmee
we in 2006 zijn gestart. Veel mensen in
de club heb jarenlang keihard gewerkt
om dit mogelijk te maken. Toen de baan
klaar was, waren we hiermee een
voorbeeld voor schaats- en skeelerverenigingen in Nederland. We hadden
een eigen skeelercompetitie. Daar ben ik
trots op!”
“We zaten samen in een flow, zo noem
ik dat. Alles liep geweldig en iedereen
wilde mee. Niets was te gek. Op een
gegeven moment verdwijnt die flow een
beetje, dan is het tijd om wat anders te
gaan doen. Het is ook goed als er
iemand komt met nieuwe inzichten.
Een frisse wind.”

Hé, voorzitter

“Ik was echt dé voorzitter.
‘Hé voorzitter!’, riepen leden in het
voorbijgaan. Ik was er altijd als er dingen
gebeurden en was betrokken bij de leden.

Ik wist overal vanaf en heb een groot
netwerk. Het is belangrijk om verbinding
te hebben met de schaatsverengingen in
de regio. Andersom vind ik het ook
belangrijk dat talenten die naar een club
in de regio gaan, ook blijven trainen bij
SVO.”
“Ik vind het moeilijk om het voorzitterschap los te laten. Ik wil het loslaten en
ga het ook doen, maar als ik nog iets
voorbij zie komen - een mail bijvoorbeeld
- dan moet ik grote moeite doen me er
niet tegenaan te bemoeien. Dat is de
aard van het beestje.”

Nog even over de skeelerbaan

“Natuurlijk blijf ik nog actief, onder
andere in de werkgroep die zich sterk
maakt voor een mooie skeelerbaan in
Oudewater. De gemeente is nu bezig met
de verhuizing van het zwembad en de
skeelerbaan. Als wij meegaan in de
verhuizing dan willen we iets mooiers
neerleggen dan er nu ligt. Een langere
baan, met naar buiten lopende bochten
en om de baan een betonbaan die we
met een beetje vorst onderwater kunnen
zetten. We hebben destijds in eigen
beheer wat prachtigs neergezet, dus ik
vind wel dat we daarin wat te vragen
hebben.”

Boerderijles: primeur voor
groep 4 St. Jozefschool
Op de Nationale Buitenlesdag op 22 september jl. had groep 4 van de
St. Jozefschool een primeur. Zij mochten als eerste groep uit de regio op
bezoek komen bij familie De Wit in de Hekendorpse Buurt voor de
boerderijles ‘De koeien van boer Jan’.

Met een heleboel vragen, naar aanleiding van de introductieles, ging de groep op stap
naar de boerderij. Na een hartelijk welkom en een inleidend gesprek van de boerin
gingen de kinderen aan de slag met de verschillende opdrachten zoals koeien melken,
kalfjes voeren en slootdiertjes determineren. Het programma, dat zo’n twee uur
duurde, werd afgesloten met het spel ‘Ja of nee’. Op speelse wijze werd zo nog even
doorgenomen wat de kinderen hadden geleerd.
De laatste tijd zijn de boeren niet heel positief in het nieuws geweest. Maar dit was
een hele positieve ervaring voor groep 4!

MONTFOORT

Jan en Ina de Koning 50 jaar getrouwd
door Siem van der Burg

Woensdag 23 september begon de dag met een beeld-bellen-gesprek met
hun zoon Arjen die in de offshore in Maleisië werkt. Gevolgd door felicitatiefilmpjes van familie, vrienden en bekenden. De rest van de dag werd in
huiselijke kring gevierd met de kinderen en kleinkinderen.
‘s Avonds verzorgden Linfano en Ons Genoegen een serenade.
Weliswaar geen groots feest, vanwege de
coronamaatregelen, maar al met al toch
een mooie dag met heel veel emotionele
momenten. “Vijftig jaar geleden zijn we
alleen voor de wet getrouwd”, meldt het
bruidspaar. “We komen uit families met
een verschillende geloofsovertuiging.
Dat gaf in die tijd wel de nodige
problemen. Gelukkig is het allemaal wel
weer goed gekomen en kijken we terug
op een gelukkig huwelijk”.
Beide geboren en getogen
Linschotenaren woonden op een
steenworp afstand van elkaar aan de
Engherzandweg. “We kennen elkaar
eigenlijk al van kinds af aan”, zegt Jan.
“De vonk sloeg over toen we bij
‘Linfano’ in het orkest speelden. Dat is
waar het allemaal begon”, vervolgt Ina.
“Jan speelde op de cornet en ik op de
hoorn. We zaten tegenover elkaar.
Hadden wel een klik maar er was nog
geen relatie. Dat kwam pas later toen ik
bij Jan’s vader ‘partijen-studie-les’ kreeg.
Na zo’n les bracht Jan mij een keer naar
huis. Het duurde toen heel lang voor hij
weer thuis was. Voor ons geldt dus
letterlijk dat de muziek ons heeft

verbonden”.
Ina deed huishoudelijk werk en Jan
werkte vijfenveertig jaar bij Van Dijk als
metaalbewerker. Vanaf zijn 60e is hij met

de VUT. “Ik begrijp nog steeds niet dat ik
tijd gehad heb om te werken”, zegt hij.
“We maken de tijd wel vol met fietsen,
zwemmen, wandelen, huishouden en
muziek”. De muziek speelt nog steeds
een heel belangrijke rol in hun leven.
Jan is al vanaf zijn zesde lid van
Ons Genoegen. In die periode is hij ook
ruim vijfentwintig jaar lid geweest van
Linfano. Ina is al meer dan vijftig jaar
(vanaf de oprichting) lid van Linfano.
We zijn er lekker druk mee. Jan is
voorzitter van Ons Genoegen, speelt er
en geeft les. Je vindt hem vijf dagen van
de week bij zijn geliefde vereniging en
regelmatig geeft hij thuis muziekles aan
zijn eigen negen kleinkinderen.
Die krijgen het muzikale DNA met de
paplepel ingegoten!
Dat de familie De Koning goed zorgt
voor de aanwas van de muziekverenigingen van Linschoten en Montfoort
bleek toen het familieorkest het lang
zullen ze leven inzette in de speeltuin bij
de Van der Valk Bouwmanstraat, waar
het bruidspaar al 45 jaar woont.
Na enkele maten vielen de gezamelijke
muzikanten van Linfano en
Ons Genoegen in. Op anderhalve meter
afstand van elkaar verzorgde de
combi-fanfare een zeer gewaardeerde
serenade. Een mooi slot van een fijne
huwelijksdag.

Samen de winter door
In de ‘Week tegen Eenzaamheid’
van 1 t/m 8 oktober staan
ontmoeting en verbinding centraal.
Het Knooppunt, de
Buurtsportcoach en SWOM
breiden deze week zelfs uit tot
‘Samen de winter door’.
De ‘Week tegen Eenzaamheid’ is een
landelijk campagne om de strijd tegen
eenzaamheid aan te gaan. Door corona
is dat nog actueler en belangrijker.
In deze week staan ontmoeting en
verbinding centraal. Want eenzaamheid
aanpakken begint met in contact komen
met elkaar. In de gemeente Montfoort
blijft het niet bij één week. Daar wordt
de komende maanden veel meer
aandacht geven aan het thema:
‘Samen de winter door’.

Online film

Op 1 oktober wordt een film gemaakt
waarin de plannen uiteen worden gezet.
Deze informatieve film kunt u live
streamen via www.montfoortvitaal.nl

Lezing

Op 8 oktober is er een lezing over
Eenzaamheid in het Sint Joseph.
De lezing wordt twee keer gegeven.
De eerste lezing is om 13.00 uur en de
tweede lezing om 15.00 uur.
Gastsprekers zijn Ans Tersteeg en
Jeannette Rijks, specialisten

‘Eenzaamheid bij A en B-training’.
De onderwerpen zijn:
• Wat eenzaamheid precies is.
• Wat de gevolgen zijn van
eenzaamheid.
• Wat het verschil is tussen
kortdurende en langdurende
eenzaamheid.
• Wie zich eenzaam voelen.
• Wat er mogelijk is om mensen met
eenzame gevoelens te ondersteunen.
Graag nodigen wij u uit voor deze
lezing.
Ook u kunt iets betekenen voor iemand
die zich eenzaam voelt. Een klein gebaar
kan het verschil maken.
Komt u ook naar deze lezing?
Meldt u aan via info@swomontfoort.nl.
Wij verzoeken u vriendelijk ook uw
telefoonnummer te vermelden bij uw
aanmelding. Deelname is gratis.
Heeft u vragen, neem dan contact op
met de medewerkers van team Welzijn,
bel 0348-469109.
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Beste inwoners van
Montfoort en Linschoten,
Het gaat niet goed door het
coronavirus in ons land.
Ook in onze regio loopt het
aantal positief geteste
personen fors op.
Dit is echt een zorgelijke
ontwikkeling en het
risiconiveau voor onze
regio is dan ook aangepast
naar ‘zorgelijk’. Landelijk, maar ook regionaal,
zijn en worden er aanvullende maatregelen
genomen. Meer informatie vindt u hierover op
www.montfoort.nl/corona.
We staan op een keerpunt. Vallen wij terug naar
de situatie van voor de zomer: niet meer bij elkaar
op bezoek, niet mogen sporten en overvolle
ziekenhuizen? Of kunnen wij het tij nog keren?
Ja, dat kan! Maar alleen als wij bereid zijn om
weer afstand te houden en ons ook aan de
overige maatregelen te houden. Dat hebben wij
eerder laten zien.
Ik besef dat, hoe eenvoudig het ook klinkt,
dit in de praktijk niet makkelijk is en al helemaal
niet leuk.
De coronacrisis heeft invloed op ons allemaal.
Velen van ons zijn verdrietig en teleurgesteld of
gewoon moe van alle onzekerheid.
Maar eerlijk gezegd hebben we geen keus.
De recente uitbraak in Montfoort heeft wel
aangetoond dat het virus heel besmettelijk is en
zich heel snel kan verspreiden. En ook al zijn de
verschijnselen bij de jeugd over het algemeen
milder dan bij ouderen, dat betekent nog niet dat
je niet heel ziek kan worden en voor langere tijd
beperkingen kan ondervinden. Ook moet je niet
willen dat je anderen besmet die daardoor heel
ziek kunnen worden.
Kortom, reden genoeg om met elkaar weer heel
voorzichtig te zijn en samen onze schouders
eronder te zetten. We hoeven daarvoor niet te
wachten op maatregelen vanuit Den Haag of te
wachten op een BOA of een politieagent die ons
daarop wijst. Daarom: houd afstand, vermijd
drukke plekken, blijf thuis bij klachten en laat je
direct testen, en werk zoveel mogelijk thuis.
Samen komen we deze crisis te boven!
Petra van Hartskamp
Burgemeester

www.facebook.com/gemeentemontfoort

gemeente

Montfoort
www.instagram.com/gemeentemontfoort

De afgelopen maanden hebben wij via BUURbook,
samen met inwoners, ondernemers en organisaties
gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor een
aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Graag nodigen wij u uit op donderdag 15 oktober
vanaf 19.30 uur voor een interactieve,
online slotbijeenkomst over het concept
uitvoeringsprogramma voor het verkeer in de
binnenstad van Montfoort.

Proces tot nu toe

Eind 2019 hebben wij alle inwoners, ondernemers en
verenigingen uitgenodigd om via BUURbook met ons
mee te praten over een concreet uitvoeringsprogramma
voor een aantal verkeersknelpunten in de binnenstad van
Montfoort. Tijdens de startbijeenkomst op 10 december
zijn er door inwoners, ondernemers en raadsleden
ideeën gegenereerd, is er gediscussieerd en heeft men
per tafel een plan gepresenteerd om de diverse
knelpunten op te lossen. Daarnaast zijn er via montfoort.
buurbook.nl ideeën en suggesties aan ons doorgeven.
Vervolgens zijn al deze ideeën verwerkt in een aantal
mogelijke scenario’s voor de verkeerscirculatie in de
binnenstad van Montfoort. Binnen deze scenario’s zijn er
oplossingen bedacht voor o.a. het sluipverkeer, de
IJsselbrug en de verkeerscirculatie in de binnenstad.
Deze scenario’s hebben wij op donderdag 11 juni tijdens
een interactieve online gepresenteerd en besproken.
Ook hebben wij deze avond een aantal stellingen aan de
aanwezigen voorgelegd.
De afgelopen periode hebben we als gemeente alle input
van de afgelopen maanden verwerkt in een concreet
uitvoeringsprogramma om de verkeerscirculatie in de
binnenstad te kunnen verbeteren. Op de bijgevoegde
ﬂyer staat het concept uitvoeringsprogramma op
hoofdlijnen beschreven. Kijk voor een uitgebreidere
toelichting over het concept uitvoeringsprogramma op
BUURbook.
Graag gaan wij tijdens de slotbijeenkomst met u over dit
uitvoeringsprogramma in gesprek. We streven ernaar om
het uitvoeringsprogramma medio december ter
besluitvorming aan de raad te kunnen voorleggen.

vrijwillig: Montfoort-Linschoten
Zo’n vijftig Taalmaatjes zijn binnen Vluchtelingenwerk
Montfoort/Linschoten, Stichting Wegwijs Montfoort/
Linschoten en de Interculturele Contactgroep
Linschoten actief. Zij helpen iemand uit een ander
land onze taal beter te leren spreken.

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Groente-, fruiten tuinafval

Online slotbijeenkomst
verkeer Binnenstad Montfoort

Wij organiseren een online interactieve presentatie.
Op donderdag 15 oktober van 19.30 uur (live vanaf
19.15 uur om beeld en geluid te testen en in te loggen)
tot 21.00 uur wordt het uitvoeringsprogramma aan u
gepresenteerd.
Tijdens de presentatie is het mogelijk om via BUURbook
vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Waar
mogelijk beantwoorden we deze vragen live tijdens de
sessie of anders zo snel mogelijk na de sessie.
De onlinepresentatie is te volgen via
https://montfoort.buurbook.nl
Kijkt u bij voorkeur op een PC of laptop, dan kunt u
tegelijkertijd ook stemmen en reageren.
De app is daarvoor minder geschikt.
Wilt u de livestream, de dialoog en het verslag van de
vorige bijeenkomsten nog even terugkijken dan kunt u
deze vinden op BUURbook via
www.montfoort.buurbook.nl/livestream

BUURbook-account

Om de onlinepresentatie te kunnen volgen heeft u geen
BUURbook-account nodig.
Om te reageren is wel een BUURbook-account nodig en
dient u te zorgen dat u ingelogd bent.
Heeft u nog geen account? Schrijf u dan van te voren in
via https://montfoort.BUURbook.nl/inschrijven en maak
een account aan. U blijft dan ook automatisch op de
hoogte van de planvorming en discussies.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wenst u meer informatie?
Stel uw vraag op https://Montfoort.BUURbook.nl
U kunt ook contact opnemen met M. Visser
via 0348-476400 of binnenstad@montfoort.nl

Gezocht: Taalmaatjes
in de gemeente
Montfoort - Linschoten

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

Restafval

dinsdag 29 september 2020

Online slotbijeenkomst
verkeer binnenstad Montfoort

Afvalkalender OKTOBER 2020

Oud papier
en karton

29 SEPTEMBER 2020

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Nieuwkomers in Nederland moeten inburgeren om de
taal en de gebruiken in Nederland te leren. Ze volgen
daarvoor vaak een cursus. Daarnaast zijn er vluchtelingen,
die hier al langer wonen maar de taal nog niet voldoende
machtig zijn.

Werkzaamheden van een taalmaatje

Als Taalmaatje help je een anderstalige Taalvrager bij het
verbeteren van het Nederlands. In het contact met het
Taalmaatje kan de Taalvrager op een ontspannen en
gezellige manier bezig zijn met het oefenen van het
Nederlands. Per week oefen je ongeveer anderhalf uur.
De beste manier om Nederlands te leren is door het te
spreken. Dat begint al met kennismaken. Je kunt praten
over hoe je dag is geweest, wat je hebt meegemaakt.
Over sport, eten en koken, gewoonten in Nederland en
nog veel meer.
De meeste Taalmaatjes van Vluchtelingenwerk werken
individueel met een Taalvrager.
De Stichting WegWijs heeft ook taalgroepen. Er is een
taalgroep voor vrouwen op de woensdagochtend en een
taalgroep voor mannen op de maandagavond. Daarnaast
heeft de Interculturele Contactgroep Linschoten een
taalgroep voor vrouwen op donderdagochtend.
Meerdere vrijwilligers helpen in kleine groepjes bij het
oefenen van het Nederlands.
Om Taalmaatje te worden is ervaring niet noodzakelijk.
Je kunt eventueel trainingen volgen. Er is oefenmateriaal,
dat je kunt gebruiken en verder zijn er andere Taalmaatjes,
die tips en advies kunnen geven.

Meer informatie

Heb je belangstelling om als Taalmaatje aan de slag te
gaan en wil je meer weten? Neem dan contact op met
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten
via gvankortenhof@vluchtelingenwerk.nl, 06-40529368
of stichting WegWijs Montfoort-Linschoten
via info@swml.nl, tel 06-40100233
of Interculturele Contactgroep Linschoten
met gesine.alkema@ziggo.nl tel 06-28673721.

vervolg op pagina 2
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Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’
mogelijk. De zaken worden zoveel
mogelijk digitaal of telefonisch
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
7 oktober 2020.
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 14 oktober 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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,0
o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 17-9-2020
Z/20/167116
Vaartkade Noordzijde 31
in Linschoten
Het verduurzamen en het
renoveren van de woning.
• 17-9-2020
Z/20/168472
Oeverweg 3 in Montfoort
Het verbouwen van kantoorruimte.
• 28-09-2020
Z/20/165975
M.A. Reinaldaweg 36 in Montfoort
Het realiseren van een dakopbouw.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort 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:
• Jan Snel BV. voor het adres:
Willeskop 94 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op
plaatsen van een tijdelijke
bronbemaling ten behoeve van het
keuren van een ondergrondse
brandstoftank.
• CHJ en JAJ Benschop
voor het adres:
Blokland 23 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
veranderen van het bedrijf.
Binnen het bedrijf worden er geen
(vlees) varkens meer gehouden.
De voormalige varkensstal wordt nu
gebruikt als opslag. De bijbehorende
mestkelder is nog in gebruik in de
winterperiode, voor de opslag van
eigen mest.

• Vleesveehouderij J. Slot
voor het adres:
Slotlaan 1 in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
realiseren van een nieuwe
rundveestal, het slopen van drie
bestaande gebouwen, het wijzigen
van de dierbezetting en het realiseren
van een mestopslag.
De dieraantallen binnen de bestaande
stal D (in melding Activiteitenbesluit
stal 3) en de bestaande stallen Q+F
(in melding Activiteitenbesluit stal 5)
worden gewijzigd.
Voor de activiteiten van de hier
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: 088-0225000.

Kasteelplein in Montfoort, gelegen
aan de zuidzijde van het gemeentehuis
tegenover de haakse parkeervakken,
over een lengte van ca. 30 meter, als
bedoeld in artikel 24, eerste lid, sub e.
van het RVV 1990
Verkeersbesluit aanbrengen gele
onderbroken streep aan westzijde
van de Schepenenstraat in
Montfoort, ter plaatse van
oplaadpunt bij parkeervakken
Het aanbrengen van een gele
onderbroken streep aan westzijde van
de Schepenenstraat in Montfoort,
ter plaatse van het oplaadpunt bij de
parkeervakken, over een lengte van
ca. 10 meter, als bedoeld in artikel 24,
eerste lid, sub e. het RVV 1990

BEZWAAR EN BEROEP

Op grond van artikel 7:1 van de Awb
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk
een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders van
Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG
Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en dient in ieder geval te
bevatten: de naam en het adres van
de indiener; de dagtekening;
een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht;
de motieven achter het bezwaar.

VERZOEK OM EEN
VOORLOPIGE VOORZIENING

VERKEER
Verkeersbesluit aanbrengen gele
onderbroken streep langs het
Kasteelplein in Montfoort, ten
zuiden van het gemeentehuis
Het aanbrengen van een gele
onderbroken streep langs het

Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking.
In geval van onverwijlde spoed kunt u
bij de voorzieningenrechter een
voorlopige voorziening aanvragen.
Een verzoek tot een voorlopige

voorziening kunt u indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland,
afdeling bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige
voorziening, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. Voor de behandeling van het
verzoek wordt griffierecht geheven.

OPENBARE ORDE
Evenementen
Vanwege het coronavirus is het vanaf
20 september 18.00 uur verplicht om
georganiseerde bijeenkomsten met
meer dan vijftig personen te melden
bij de gemeente.
Het gaat hierbij om bijeenkomsten in
de publieke ruimte (dus ook binnen,
bijvoorbeeld in horecagelegenheden).
Denk bijvoorbeeld aan een
sportactiviteit of concert.
Kijk voor meer informatie op
www.montfoort.nl/corona
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, 29 september 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Ook maakte hij keer op keer het grapje
als hij naar zijn loket toeliep: “Momentje,
ik ben er zo, als ik niet in de file sta.”
Het is typerend, voor hoe hij in het leven
staat en hoe hij zijn werk deed.
“Kwamen mensen sikkeneurig binnen,
dan was het voor mij de uitdaging om ze
toch met een lach te laten vertrekken.”
Hij kan zich nog goed de begintijd
herinneren, toen ze nog zelf de
paspoorten in elkaar draaiden. Ook daar
leerde hij veel van. “Ik vergat een keer bij
een man om zijn lengte te vragen. Toen
hij zijn paspoort kreeg, zei hij dat het niet
klopte, want hij was twee centimeter
gekrompen. Hij stond erop dat het
aangepast zou worden. Sindsdien vroeg
ik altijd de lengte.” Doordat hij na zoveel
jaren ervaring geroutineerd te werk kon
gaan, kon hij meer aandacht hebben
voor de mens erachter. De automatisering heeft volgens hem veel goed
gedaan, en de wachttijd voor de mensen
echt verkort. “Vroeger konden mensen
hier gerust een half uur zitten. Nu is dat
niet meer zo. Dat scheelt ook qua
personeelsbezetting.”

Vertrouwen

Naast het loket hield Bert zich ook bezig
met notarissen, advocaten en gezag
regelen. Het allerleukste vond hij het
loket. Dat hij in al die jaren van inwoners
het vertrouwen heeft weten te winnen,
vindt hij het mooiste resultaat van zijn
werk. “Je staat versteld wat mensen je
soms vertellen. Dat roert mij. Als je van
mensen houdt, zijn het juist de dingen die
ze je vertellen, die je raken. Of ze nou
jong of oud zijn, dat maakt niet zoveel uit
eigenlijk. Soms zeiden mensen wel eens:
‘Ben je nou nog niet met pensioen’.
Dan zei ik wel dat mijn vrouw me nog
niet thuis wou hebben.”

Contracten van 60 jaar

Hij vertelt dat mensen van de ambtenarij
verwachten dat ze bloedserieus zijn.
“Natuurlijk moet je een gevoel
ontwikkelen wat je wel en niet kunt
zeggen. Bij het paspoort aanvragen,
maakte ik geregeld een grapje.
Bijvoorbeeld bij het vingerafdruk maken.
Dan zei ik: ‘Nou moet je even zuchten, je
vinger erop houden en je linkerbeen
optillen.” Hij grinnikt terwijl hij het
vertelt. “Mensen doen het ook gewoon.”

Bert van Dijk was altijd wel in voor een bakkie –
Op zijn koffiemomentjes genoot hij graag zo met zijn collega.

De Grote Baas heeft altijd werk
voor mij

Aan zijn loket kreeg hij ook veel jonge
mensen die in Montfoort willen trouwen.
“Soms zei ik dan: Weet je wel zeker dat
je hier wilt trouwen? We hebben alleen
contracten van 60 jaar. Ik werk altijd met
een stukje humor”, lacht hij. Toch heeft
hij het ook graag over serieuzere
onderwerpen. Zo speelde het geloof voor
hem in zijn werk ook een grote rol. “Ik
geloof dat God van alle mensen houdt,
alleen willen niet alle mensen van God
weten.” Hij heeft met heel wat mensen
gebeden, die aangaven dat ze daar
behoefte aan hadden. “Het bijzondere
was dat ik elke dag aan God vraag: “Wilt
U iemand op mijn pad brengen die ik
over U mag vertellen”. Dat gebeurde
vaak. Hij wil nu dan echt gaan
evangeliseren. Misschien wel in verpleegtehuizen. “De Grote Baas heeft altijd
werk voor mij…” Stil zitten zal hij dus
allerminst. Bovendien heeft hij vier
kleinkinderen, waar hij volop van geniet.
“Dat zal niet per se extra worden.
We genieten nu al optimaal van ze, en ze
hebben ook allemaal een eigen leven,
met school enzovoorts…” Wat Bert
betreft zal zijn leven er niet veel anders
uit gaan zien: “De werkplek wordt
anders, en de ontmoetingen wat vrijer.”

Waar waren de Heeswijk
verkeerspoppen

Jarenlang hebben er drie poppen buiten de Heeswijkschool gestaan aan de
Burggraaf Zwederlaan. Helaas waren deze poppen op bijzondere wijze
verdwenen.
Toch moest er een alternatief komen.
Juffen en meesters moesten in de plaats
van de poppen komen. Een verkiezing
werd gehouden en heel veel namen van
leerkrachten kwamen voorbij. Het was
heel spannend welke juffen of meesters
de unieke kans kregen om als
verkeerspop langs de Burggraaf
Zwederlaan te staan.
Op vrijdag 25 september, stonden juf
Laura, juf Melanie en juf Maike te shinen
als verkeerspop om zo de aandacht te
trekken van alle automobilisten dat ze
zachtjes moeten rijden omdat ze een
school naderen.
Zo vlak voor het weekend kwam
afgelopen vrijdagmiddag de aap uit de
mouw. De poppen waren niet
verdwenen, maar hadden in de
zomervakantie een facelift gekregen
zodat ze weer helemaal spik en span

kunnen stralen langs de weg.
Meer info kunt u ook vinden in het
Heeswijknieuws van 18 en 25 september
op www.heeswijkschool.nl
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Haastrecht 1940-1945:
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
De oproep in de Havekedrechter en in De IJsselbode aan
Haastrechternaren om oorlogsherinneringen te delen
leverde veel reacties en verhalen op.
De redactie van de Havekedrechter was zeer content dat zij
alsnog deze vele oorlogsherinneringen mochten optekenen,
anders waren ze waarschijnlijk verloren gegaan.
Deze verhalen zullen de komende periode ook in de
IJsselbode worden gepubliceerd, uiteraard met toestemming
van de Historische Vereniging Haastrecht.

Deze week het verhaal van Henk en Heintje Maaijen.
De familie Maaijen, Provincialeweg Oost 30
beantwoordde de oproep om herinneringen te delen
over WO II met het schenken van een boek getiteld:
‘Groeten uit Rozendaal en Groede’.
Hierin is het verhaal opgetekend van Henk Maaijen
en zijn vrouw Heintje tijdens de mobilisatie in 1939
en het begin van de oorlog.

Groeten uit Rozendaal en Groede

Auteur: Tilly Sonneveld-Maaijen
Bewerking: Rob Anders

29 SEPTEMBER 2020
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De Havekedrechter is
verkrijgbaar voor 5 euro bij
Bakker op de Hoogstraat.

Troepen onderweg

Henk was 34 en ondanks het feit,
dat hij pas boerderij Woelvliet
had overgenomen, werd hij
opgeroepen om dienst te gaan
doen.
In brieven die hij en zijn vrouw
aan elkaar schreven lezen wij
over verveling, angst, de lange
kustwachtnachten, het uitblijven
van de kostwinnersvergoeding
van ﬂ. 10,00 en het verlangen
naar huis. De kostwinnersvergoeding werd hem niet gegund
door de burgemeester van
Haastrecht, die ervan uitging,
dat boeren dat niet nodig hadden
ondanks het feit, dat er toch
mensen ingehuurd moesten
worden om een deel van de
werkzaamheden te doen.
Hij had een dochtertje van
anderhalf jaar oud, Teunie, en
Dick werd in oktober verwacht.
Henk Maaijen vertrok eind
augustus en kwam pas op
25 mei 1940 weer thuis.

Henk en Heintje Maaijen

Groede
(Zeeuws Vlaanderen)
4 september 1939
Regiment 40RI, 2e bataljon, waar hij
was ingedeeld, werd op transport
gezet in een heel lange trein met
twee locomotieven ervoor richting
Zeeland; toen volgde een reis van
een lange dag. In Vlissingen werd de
oversteek gemaakt naar Breskens.
Daar stonden de stoomtrams klaar
om hen naar Groede te brengen.
270 man, bestaande uit drie secties
lichte mitrailleurs, één sectie zware
mitrailleurs, keukenwagens, munitiewagen, zes paarden en drie ofﬁcieren.
Zij kwamen aan in een streek met
oude verlaten dorpen en weinig
werkgelegenheid. Vrouwen uit het
dorp en vrouwen uit de huisjes van
dagloners langs slechte wegen
hielpen mee met het oogsten.
De drie ofﬁcieren werden ingekwartierd
bij de burgemeester en gegoede
burgers, de manschappen vonden
onderdak in een garage van asbest
met stro op de grond.
Later werd dat de lagere school.

Verlof en dienstdoen

Koeien melken

Verlof betekende twee dagen vrij,
waarvan er 11 uur opgingen aan het
reizen van en naar huis.
‘Werkzaamheden’ bestonden uit
24-uurs politiewacht, met om de twee
uur aﬂossing, twee keer in de week
een etmaal kustwacht, bivakkerende
in een tentje in de duinen.
Toen ze wat meer bekend en bevriend
waren met de lokale bevolking kon er
gebruik gemaakt worden van een
door een bewoner van Groede
beschikbaar gesteld schuurtje met
een kacheltje.
Op 11 november 1939 werd het
menens, men dacht dat Hitler
Nederland zou binnenvallen en het
regiment werd verplaatst van Groede
naar Vlissingen en gelegerd in de
Arsenaal kazerne tegenover het
standbeeld van Michiel de Ruyter.

De boeren rond Groede waren over
het algemeen landbouwers en hadden
daarbij wat koeien, die zij lieten
verzorgen door een knecht.
De relatie met de boeren was
dusdanig, dat Henk na zijn wacht
regelmatig meehielp met het melken
van de koeien en daar een extra
zakcentje mee verdiende en een
aangeboden warme kop chocolademelk bleef een traktatie.

Voeding
‘s Morgens kwam rond 10 uur de
keukenwagen langs. Als de wacht er
opzat dan kon op het kerkplein het
ontbijt worden gehaald. Dit kerkplein
was de centrale plaats waar de
dorpspomp stond en ook de enige
plek waar water te halen was.
De keukenwagen was uitgerust met
een fornuispot waar alles in werd
gekookt dus behalve uien, aardappels,
en kool enzovoorts óók de thee.

April 1940: de oorlog
komt naderbij

Arsenaal Vlissingen

In de duinen moesten inmiddels
loopgraven worden gegraven en langs
de zeedijk, waar geen duinen waren,
werden grindputten ingericht om de
mitrailleurs in te kunnen plaatsen.

Boerderij Woelvliet

Begin september 1939
Henk Maaijen vertrekt met zijn
eveneens opgeroepen buurman
Anton Spruit naar Utrecht. Er heerste
daar chaos. Soldaten die nog nooit
een paard hadden bereden moesten
dat onder de knie krijgen en boeren,
van wie de paarden waren gevorderd,
werden ingedeeld bij de infanterie.

School in Groede

Wachtlopen langs wat nu de
boulevard is en zich verwonderen
over het gedrag van ofﬁcieren van
vliegveld Souburg en marineofﬁcieren,
die ‘s nachts na het feesten met hun
dames aangeschoten de trappen af
kwamen rollen, niet gehinderd door
kou.
Kennelijk was de grootste dreiging
in begin januari 1940 weer wat
afgenomen want op 4 januari werd
het regiment teruggeplaatst naar
Groede, waar zij weer gastvrij werden
ontvangen door de dorpsbewoners.
Inmiddels was daar ook de
Haastrechtse timmerman, Piet Luteijn
gelegerd.
Stoomtram Groede

Er werd steeds meer over een
naderende oorlog gepraat.
Op de rede van Vlissingen kon men
drie passagiersschepen van de rederij
Zeeland zien liggen, die tot augustus
de dienst op Harwich in Engeland
hadden onderhouden.
In april kon je zien, dat ze onder
stoom lagen en klaar om te
vertrekken met de ‘hoofdﬁguren’ uit
het land.

vervolg op pagina 15
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9 mei
Op 9 mei moest het regiment naar de stellingen aan de kust en op 10 mei,
vroeg in de morgen, zagen ze vliegtuigen hoog in de lucht.
Vanuit Vlissingen zagen ze de kustbatterijen met luchtdoelgeschut schieten op
de vliegtuigen. Duitse verkenningsvliegtuigen kwamen overvliegen en schieten
met mitrailleurs werd verboden door hun luitenant, zogenaamd om munitie te
sparen, maar in werkelijkheid was hij bij de NSB en pleegde landverraad.
Het regiment moest hals over kop naar Vlissingen en hun plaats werd
ingenomen door Franse troepen, die vanuit Breskens ongehinderd Duitse
vliegtuigen begonnen neer te halen. De tocht over de Westerschelde werd met
een ponton gedaan, de veerboot was al weg.

Torpedoboot
die op ons werden geworpen.
Drie schepen, die ons kwamen redden
waren een Engelse torpedoboot, een
Hollands marineschip en een
Hollandse loodsboot. De Engelse
torpedoboot deed wat hij doen moest
en binnen de kortste keren waren de
Duitse vliegtuigen verdwenen.
Wij hebben toen, en ook later
gemerkt, dat de Engelse marine
echte zeelui heeft en die nergens
voor terugdeinzen. Er waren ook veel
kleurlingen, waaraan je kon merken
dat ze nergens bang voor waren,
zeker niet voor Duitse vliegtuigen.
Omdat de sloepen overbelast waren,
werd het nog een hele toer om aan
boord van de reddingsschepen te
komen.”

Chaos in
Hoek van Holland
De meeste militairen uit Hoek van
Holland lagen in het Westland in de
stellingen en slechts enkele konden
provisorisch voor ons zorgen.
Wij hadden geen wapens of andere
bescherming. Er werd gewaarschuwd
voor NSB-ers, die vanuit hun huizen
schoten en zelfs kokende teer en
ander materiaal naar beneden
gooiden. Hollandse soldaten hebben
toen ingegrepen en vonden in die
huizen behalve NSB-ers ook Duitse
soldaten, die in hun zak de adressen
van deze NSB-ers hadden.
In de omgeving van Hoek van Holland
en het Westland was het verraad erg
groot.”

Met de Prinses Juliana
naar IJmuiden
In Vlissingen werd Henk met zijn
regiment ingescheept op de Prinses
Juliana, waar al veertig mariniers
aanwezig waren om ingezet te
worden bij de kustverdediging van
IJmuiden.
Tegen de avond vertrok het schip op
halve kracht en zonder licht vanuit
Vlissingen. Een lading Duitse bommen
miste het schip maar net.
‘s Morgen bleek, dat zij in een klein
konvooi voeren, begeleid door
Engelse torpedobootjagers en Franse
vliegtuigen en zij bleken op dat
moment bij Cadzand te varen.
De twee andere schepen, de Koningin
Emma en Koningin Wilhelmina met
daarop ‘hoogwaardigheidsbekleders’,
waaronder een deel van de ministers,
voeren met ons op.
Henk vertelt zelf hierover:
“Na een paar uur zwenkte ons schip
naar het noorden. Het konvooi voer
verder naar Engeland. Wij waren
vanaf dat moment onbeschermd en
het duurde niet lang of wij werden
onder vuur genomen door Duitse
vliegtuigen. De gegooide bommen
troffen gelukkig geen doel.
De meegenomen mitrailleurs werden
op het bovendek geplaatst en in
plaats van het in lengterichting
schietend over te vliegen kozen de
vliegtuigen ervoor om overdwars over
te vliegen wat de trefkans
verminderde totdat een bom het
achterdek raakte en de
machinekamer onderliep.”

Laatste moment van ss Prinses Juliana

In de sloepen
Henk vertelt verder hierover:
“De golven waren hoog en met veel
moeite konden de sloepen te water
gelaten worden en met touwladders
bereikt. Wij hadden eerder al onze
zwemvesten aangedaan.
De acht paarden, die we bij ons
hadden, moesten wij achterlaten.
De meesten waren zwaar gewond
door de Duitse kogels.
Met grote inspanning werd
geprobeerd op 200 meter van het
schip te komen om niet meegesleurd
te worden als het schip zou zinken.
Duitse vliegtuigen kwamen laag over
en schietend probeerden zij hun
‘werk’ af te maken.
Als door een wonder werd slechts één
man in zijn schouder geraakt.
Door de hoge golven zagen we
slechts af en toe één van de andere
sloepen. Doordat ons schip tot het
laatste moment noodsignalen
(vuurpijlen) had uitgezonden zagen
wij na een paar uur drie schepen op
ons afkomen.
Vanuit de kustbatterijen Hoek van
Holland en Rozenburg had men onze
signalen gezien evenals alle bommen

Deze week in Concordia
Donderdag 1 oktober
tussen 13.30 en 16.00 uur

Repair Café

Iedereen is van harte welkom om met
kapotte spullen naar Concordia te
komen, om die ter plaatse, samen met
vrijwillige reparateurs weer in orde te
maken. Het eerste coronaproof
Repair Café was een succes.
De reparateurs hebben bijna twintig
reparaties uitgevoerd en iedereen was blij
dat het Repair Café weer open was
Het Repair Café is gezellig. Tijdens de
reparatie is er tijd voor een praatje en er
staat een (gratis) kopje koffie of thee voor
je klaar. De spaarpot staat er voor een
vrijwillige bijdrage. Van de opbrengst
worden reparatiematerialen gekocht.

Aankomst in
Hoek van Holland

In de sloepen

Zaterdag 3 oktober
om 16.00 en om 19.30 uur

Maurice Hermans:
Liedjes van Toon

De matinee uitvoering is speciaal voor
senioren! Genieten van poëzie, verhalen
en kleine lieve liedjes rondom de
onvergetelijke Toon Hermans.
Vertaald in een luchtig, eigentijds, vrolijk

Henk vertelt verder:
“Onze compagnie lag intussen in een
loopgraaf samen met wat bewapende
Engelse militairen. Er werd ons
verteld dat er een bomvrij fort in de
buurt was en met vier man zijn wij op
zoek gegaan naar eten en mogelijk
bewapening. Overal werden wij
aangehouden maar het wachtwoord
‘schobbejak’ zorgde ervoor dat wij
‘s avonds toch bij het fort aankwamen.
Na gefouilleerd te zijn werden wij
ruim voorzien van heerlijk warm
voedsel en kregen blikken
boterhamworst mee voor onze
compagnie. Onze bewapening
bestond nu uit twee geweren en
zakken vol patronen. Midden in de
nacht werd de worst uitgedeeld aan
half slapende en versufte soldaten.”

Bronnen:
Boek: Groeten uit Rozendaal en Groede.
Hierin zijn de brieven opgenomen,
die zij elkaar schreven in 1939 en 1940.
Samengesteld door Tilly Sonneveld-Maaijen
Dirk Ruis, historisch onderzoeker en bestuurslid
St. Fort a/d Hoek v Holland/bunker Bremen
en Historisch Genootschap Hoek v Holland.
Foto’s van het ss Prinses Juliana zijn afkomstig
uit de collectie van de heer H. v.d. Lugt
en een reproductie uit de collectie van
de heer Von Munching.
Foto’s van Groede werden ter beschikking
gesteld door Geert Stroo, MA, MSC. Archivaris
Gemeente Sluis en André Bauwens van de
Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen

Laatste verzet
De kruiser ‘Jan van Galen’ lag in
Hoek van Holland en was door een
bom getroffen maar was nog wel in
staat te vuren op Duitse troepen.
De uitwerking van het scheepsgeschut
was indrukwekkend: na een
beschieting hingen de verminkte
lichamen van Duitse parachutisten in
de bomen!
De ‘Jan van Galen’ stoomde later
naar Rotterdam en werd vervangen
door een Engelse kruiser, die ook
manschappen aan land zette, die,
met zware motoren uitgerust,
met machinegeweren op het stuur
deelnamen aan de strijd. Van hen
kregen wij volop eten en drinken.
De meesten kwamen uit Wales,
geleid door deftige Lords als ofﬁcier.
Zij wilden gemotoriseerd naar
Rotterdam. Toen bleek dat Rotterdam
zwaar werd gebombardeerd en er
veel verraad was onder de bevolking,
vertrokken zij en de volgende morgen
was er niet één Engelsman meer te
zien.

Evacuatie Hoek van
Holland
Op 13 mei moesten ook de laatste
bewoners van Hoek van Holland
evacueren. Henk zei:
“Tragisch om daarmee te moeten
helpen, vrouwen met kleintjes in en
om de kinderwagen, midden op de
weg lopend, niet wetend waarheen en
hoe, terwijl er veel Duitse vliegtuigen
in de lucht waren. Als de sirenes
loeiden, dan waarschuwden wij hen
van de weg af te gaan en plat te gaan
liggen in de greppels en het
struikgewas naast de weg.”

Capitulatie en
terugkeer
Nederland capituleerde en wij werden
als krijgsgevangenen tijdelijk
ondergebracht in een school om
vervolgens lopend naar Den Haag en
wederom geïnterneerd te worden.
Er was contact met thuis en we
konden bezoek ontvangen.

26 mei

Kruiser Jan van Galen

theaterprogramma met muziek van
Maurice, de zoon van Toon.
Een muzikale ontmoeting met de liedjes
en grootste hits van Toon.
Een avond over harmonie, passie,
beleving, herkenning, liefde en over de
grote dingen die vaak zo klein gekoesterd
worden als je ze ziet.
‘Liedjes van Toon’ is een intieme
voorstelling met Maurice Hermans (de
zoon van Toon; verteller & zang), Astrid
Cattel (zang) en Harrie Herfst (piano).
Maurice Hermans volgt met zijn theatergezelschap vader Toon in de tijdlijn van
zijn gedachten.

Zondag 4 oktober om 15.00 uur

Live op Zondag: The Murphy Jets
Live! op zondag is inmiddels een begrip
voor muziekliefhebbers uit de regio; dit
maal met The Murphy Jets!
Een muzikale reis door de tijd, vanaf de
jaren ’60 tot de vroege jaren ‘70, Zo is
een optreden van de MURPHY JETS
kort en krachtig samen te vatten.
Een origineel goud-van-oudrepertoire,
jarenlange ervaring, veel afwisseling en
100% inzet garanderen een sfeervolle
middag in Theater Concordia.

Kaarten zijn te bestellen via
www.theaterconcordia.nl en te koop
in Grand Café Concordia op
openingsdagen vanaf 17.00 uur.

Op 26 mei kon ik weer naar het land
om koeien te melken en de kalveren
en varkens te verzorgen.
En hoe was het intussen met
Heintje, Teunie en Dick geweest in die
benauwde dagen? Ze praatte er liever
niet over, maar het is voor haar ook
een moeilijke tijd geweest.”

Nieuwe expositie
Streekmuseum Krimpenerwaard
In het Streekmuseum Krimpenerwaard is een nieuwe expositie te
bewonderen van vier kunstenaars uit de Krimpenerwaard:
Jannie van Essen uit Schoonhoven, Nora van Krimpen uit Krimpen a/d IJssel,
Ina Verkaik uit Lekkerkerk en Anneke Slappendel uit Ouderkerk a/d IJssel.
‘Oost West Kunstwaard Best’ laat de Krimpenerwaard zien door de ogen
van deze kunstenaars.

Oost West Kunstwaard Best

De Krimpenerwaard is een landschap
met vele gezichten. Van oost naar west:
dorpen vol historie, boerderijen, molens,
weilanden met koeien, natuurgebieden
en rivieren. Wie heeft zich niet
verwonderd over het rijke landschap?
Vier kunstenaars, allen uit de
Krimpenerwaard, laten zich ook
verwonderen door de natuur die de
Krimpenerwaard biedt. Alle vier maken
zij werken die geïnspireerd zijn op het
landschap om hen heen. Alle vier met
een andere blik, hetgeen zorgt voor een
grote diversiteit - net zo divers als de
natuur en het landschap van de
Krimpenerwaard.
De kunstenaars zijn alle vier aangesloten
bij de vereniging KrimpenerKunstwaard
en de expositie is nog te zien tot en met
31 oktober. Goed nieuws: u kunt nu op

nog meer momenten het Streekmuseum
bezoeken, want de openingstijden zijn
verruimd. Het museum is nu geopend
van dinsdag tot en met vrijdag van
11.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur.
Het Streekmuseum Krimpenerwaard is te
vinden aan de IJsseldijk 312 in Krimpen
aan den IJssel tel. 0180-514688.
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V O E T B A LW E E K E N D
Voor de amateurvoetballers uit het verzorgingsgebied stond
speelronde 2 op het programma. Montfoort S.V.’19 speelde een
thuiswedstrijd tegen Almkerk. Mede dankzij twee fouten van de
anders zo betrouwbare doelman Robin Vianen werd er voor de
tweede maal op rij met 3-1 verloren. FC Oudewater moest het
opnemen tegen Houten. Na de zege van vorige week werd nu
kampioenskandidaat Houten aan de zegekar gebonden.
Door doelpunten van Anbergen en LaLau werd het 2-0.
Bij Haastrecht komt topscorer Thijmen Raateland weer langzaam
op stoom. Mede door zijn twee doelpunten won Haastrecht het
uitduel tegen Oosterheem met 1-3. De bijna 50- jarige doelman
Manfred Sleeuwenhoek zal zijn invalbeurt bij SPV’81 niet snel
vergeten. Door absentie van vaste doelman Jeroen Both moet
Sleeuwenhoek het Polsbroekse doel verdedigen. Tot de rust hield
de goalie zijn doel schoon, na rust was er een telraam nodig.
Sleeuwenhoek moest maar liefst achtmaal de bal uit het net
halen. Linschoten ging na de goede start van vorige week nu
onderuit bij Zwammerdam. De gastheren wonnen met 2-1.
De derby tussen WDS en Bodegraven werd een prooi voor WDS.
Eric Cromwijk werd de gevierde man, zijn twee doelpunten
waren voldoende voor de 2-0 zege.

PROGRAMMA
zaterdag 3 oktober
UITSLAGEN
zaterdag 26 september
Montfoort SV’19- Almkerk
FC Oudewater- Houten
Oosterheem- VV Haastrecht
BSC’68- SPV’81
Zwammerdam- Linschoten
WDS- Bodegraven

1-3
2-0
1-3
8-0
2-1
2-0

1e klasse C
Sliedrecht - Montfoort S.V. ‘19
3e klasse D
Focus ‘07 - FC Oudewater
4e klasse C
VV Haastrecht - Stolwijk
SPV ‘81 - Oosterheem
4e klasse B
Linschoten - Zevenhoven
VEP - WDS

14.30
14.30
14.30
14.30
15.00
14.30

Selectiesponsors:

BOUWEN AAN KWALITEIT

Zaterdag 3 oktober - 14.30 uur

29 SEPTEMBER 2020

Dynamisch FC Oudewater
FC Oudewater - SV Houten 2-0

door Gerard van Hooff

Tegenstander SV Houten was een goede graadmeter. Vorig seizoen -afgebroken
vanwege corona- leken zij op weg naar het tweedeklasserschap. Als je dan wint,
weet je een beetje waar je aan toe bent. De wil om een goed resultaat te
bereiken was van meet af aan zichtbaar en voelbaar.
Vier spitsen bewogen zich met grote
gekozen dat naast vloog, was Ivo
snelheid op alle posities voorin en
Anbergen -met zijn ‘luchtmachtmaten’
daarachter waren Ivo Anbergen en
Sluijs en Van der Zwart naar voren
aanvoerder Simon LaLau paraat om het
gesneld- koppend succesvol op een
middenveld in de greep te houden.
scherp genomen vrije trap van
Al in de openingsminuut leek Houtenrechtsachter Van der Neut; 1-0.
doelman Patist op de Oudewaterse
De Oudewaterse aanvallers stonden erbij
hand. Zijn slippertje -bal tussen de
en keken ernaar.
benen- leverde een hoekschop op.
Juweeltje
FC Oudewater ging het eerste kwartier
Na de hervatting was Tim Goes degene
vol gas in een poging snel toe te slaan.
die de opsteker had moeten herhalen.
Sven Rietveld schoot voorlangs,
Zijn kopbal miste echter de juiste richting
Tim Goes had op 18 meter van de goal
en Houten bleef een tweede treffer
geen lob in huis en Nick van den IJssel
bespaard. In de 56e minuut nam
maakte doelman Patist het leven zuur
aanvoerder LaLau de honneurs waar.
door snelle stooracties. Houten stelde
Toeschouwers die zich ter hoogte van het
daar een inzet tegenover die voorbij het
clubgebouw bevonden konden de baan
doel van Meuleman vloog.
van het schot volgen en de met de
Loon naar werken
buitenkant van de rechterschoen van
Gaandeweg werd het een gelijkafstand getrapte bal feilloos in de
opgaande strijd en kwam Houten beter
benedenhoek zien verdwijnen; 2-0.
in de wedstrijd. Appel voor een
Een juweeltje derhalve! Aansluitend ging
strafschop toen Sven Rietveld in de
de Oudewater-defensie binnen een
22e minuut werd aangetikt binnen de
tijdsbestek van 1 minuut tot driemaal toe
beruchte lijnen leverde geen reactie op
door het oog van de naald en gaf de klok
van scheidsrechter Van Belkum die even
60 minuten aan. Een ‘domme’ gele kaart
voordien de eerste kaarten had laten
voor Ivo Anbergen en een voor Jesper
verschijnen. Pal hierna moest Jesper de
van der Zwart was de daaropvolgende
Zwart op de doellijn assistentie verlenen
oogst. Strijdlust bleef aan beide zijden het
om een inzet van Jesse Schuin voor
voornaamste wapen, zij het dat de
overschrijding te behouden.
Houtenaren dit combineerden met
Er volgde een rommelige fase waarin de
geïrriteerde handgebaartjes.
Oudewaterse oogst bestond uit een
De Oefenmeester
aantal hoekschoppen en de Houtense
Boeiend bleef de partij echter wel.
verdediger De Vreden een gele kaart
Menno Venhof verscheen op het toneel
moest incasseren. Niek Sluijs was in
(voor Tim Goes) en Jesper van der Zwart
deze periode nog het dichts bij de
onderscheidde zich met een geslaagde
openingstreffer maar zag zijn rebound
sliding nadat de vlag voor buitenspel niet
via een uitgestoken been tot hoekschop
was gehanteerd. Ook doelman
gedegradeerd. In de slotfase zette FC
Meuleman etaleerde zich. Niet alleen
Oudewater nog even aan om te oogsten
behoedde hij zijn team in de 77e minuut
vanwege de geleverde daden. En met
voor een aansluitingstreffer (die
succes. Nadat Bart Griffioen uit arren
ongetwijfeld nog meer daadkracht van de
moede maar voor een schot had

Simon LaLau scoorde niet alleen de
tweede goal. Hij was tevens aanvoerder
en maakte na afloop geen geheim van
de tactische benadering van de
Houtenaren.
bezoekers zou hebben opgeleverd),
maar zijn ‘diploma meevoetballen’
behaalde hij in de 89e minuut met een
verre uitloopactie. Tussen de bedrijven
-en de wissels- door wist FC Oudewater
nog een drietal corners binnen te halen
ten bewijze van het feit dat de aanval de
beste verdediging is. Op het eindresultaat
viel niets af te dingen; de veldbezetting
en de veel van positie wisselende spitsen
waren Houten te machtig.
Simon LaLau bracht het magneetbord
‘De Oefenmeester’ na afloop in
veiligheid (zie foto).
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Aandacht rond de middenstip

Veteranen FCO maken kort statement
De halve middencirkel heeft een omvang
van bijna 29 meter. Daarop kun je met
een tussenafstand van 1,5 meter twintig
spelers kwijt. Deze plek werd zaterdagmiddag tijdens de wedstrijd tussen de
FCO-veteranen en het veteranenteam
van WDS door de Oudewaternaren
benut om een klein statement te maken.
Omdat hun wedstrijd later was begonnen
liep de rust van de partij niet parallel met
het gebeuren op het hoofdveld waar het
eerste team de degens kruiste met
sv Houten. Derhalve geen signaal op
veld 1 maar op veld 5.
De spelers van het team wilden hun
waardering uiten voor de wijze waarop

het bestuur van de plaatselijke
FC Oudewater zich inzet om de
coronaregels niet alleen in woord en
geschrift uit te voeren, maar ook tracht
te handhaven.
Dat laatste is ‘a hell of a job’.
Voor veel leden is het papier geduldig,
de website een niet geraadpleegde bron
en het geheugen er een van de korte
termijn. Kortom, je zult maar verantwoordelijk zijn. In een omgeving waarin
iedereen familie lijkt.
Waren bestuursleden vroeger snel
herkenbaar aan de wijze waarop ze in
hun zon(zater)dagse kloffie de ballen uit
het struikgewas plukten, in deze tijd zijn

door Gerard van Hooff

ze herkenbaar aan een zorgelijke blik.
Ze zijn gevangen tussen enerzijds een
zekere mate van nonchalance van de
kant van de leden, anderzijds het strenge
oog van de overheid.
‘Maar’, zoals de woordvoerder van het
veteranenteam stelde, ‘het is in ons
eigen belang. Niet alleen voor onze
gezondheid, maar ook willen we graag
blijven spelen’. Aan het moment van
aandacht rond de middenstip zaten dan
ook meerdere kanten. En de thee -ter
plekke ingeschonken- smaakte prima.

Ivo Anbergen kopt op slag van rust de openingstreffer binnen.
Niek Sluijs en Jesper van der Zwart zien het gebeuren. Zij hebben de ogen wel open.

Oosterheem- VV Haastrecht 1-3
Na het gelijkspel in de seizoensopening moest Haastrecht op bezoek bij
het Zoetermeerse Oosterheem. Voor die ploeg was het de eerste wedstrijd
van het seizoen omdat de wedstrijd van vorige week tegen Bergambacht
door coronaperikelen werd afgelast. Haastrecht begon voortvarend aan de
wedstrijd en wist via Thijmen Raateland op voorsprong te komen.
Een benutte strafschop van Bjorn van Leeuwen bracht Haastrecht al voor
de thee in een zetel.
Na de rust wist de thuisploeg toch dichterbij te komen. Thijmen Raateland wist uiteindelijk
aan alle onzekerheid een einde te maken door de 1-3 voor zijn rekening te nemen.
Komende zaterdag staat er een pikante wedstrijd op het programma. Haastrecht ontvangt
dan Stolwijk. Van oudsher een echte derby. De formatie uit Stolwijk begon het seizoen met
een nederlaag maar wist zich afgelopen zaterdag uitstekend te herstellen door met 6-0 van
ASW te winnen. Wat die overwinning waard was zal tijdens ‘El Vlistico’ moeten blijken.

BSC - SPV 8-0
De Polsbroekers hadden overduidelijk gekozen voor een verdedigende
strategie. Veel mensen achter de bal en loeren op een spaarzame counter.
Daar wist de ploeg uit Benthuizen geen raad mee en dat had een 0-0
ruststand tot gevolg. Ook SPV wist niet tot scoren te komen.
De BSC-doelman zag zelden een Polsbroeker bij hem in de buurt komen.
Vlak na de hervatting werd de ban gebroken voor BSC. Spits Smulders
profiteerde van een misser in de SPV-defensie en de 1-0 was een feit. Zes minuten later was
het 0-3 door De Ruiter en De Peinder. Bij de gasten verdween het geloof in het alsnog
binnenhalen van een punt en was wanorde troef. Met regelmaat vergrootte de thuisclub de
marge en uiteindelijk bleef de teller hangen op acht door scores van Korving (2x),
De Peinder, Bouwmeester en De Ruiter. Een bittere pil derhalve.
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WDS zonder problemen langs
Bodegraven; 2-0
WDS - Bodegraven 2-0

Na een erg lastige wedstrijd tegen SCH, mocht WDS het deze week in
eigen huis opnemen tegen v.v. Bodegraven. WDS kwam in de eerste helft dankzij twee
doelpunten van Eric Cromwijk op een 2-0 voorsprong.
Na deze 2-0 voorsprong kwam WDS niet meer in de problemen en kon doelman Boere zijn
doel zonder veel problemen schoonhouden. Doordat Max van der Laan en Mika Tuithof ook
nog hun debuut in de competitie maakten, werd het voor WDS een extra mooie overwinning.

VV Zwammerdam - Linschoten 2-1
Linschoten deed zich tekort in de ontmoeting tegen Zwammerdam.
Een gelijkspel zou de krachtsverhoudingen beter hebben weergegeven.
Daar deden de Linschotenaren in het laatste kwartier nog alle moeite voor,
nadat ze in de 79e minuut van de partij op een 2-1 achterstand waren
gezet door een doelpunt van Zwammerdammer Peters die van afstand de
verste hoek wist te vinden. Overigens was het een rommelige partij voetbal
waarin eerdergenoemde Peters ook de openingstreffer voor zijn rekening nam. Hij deed dat
al na 9 minuten spelen met een fraaie kopbal na een aanval uit het boekje waarop doelman
Thom Ankone het antwoord schuldig moest blijven; 1-0. Linschoten zag de jacht op de
gelijkmaker na 34 minuten bekroond toen slordig verdedigen van de groen-witte Zwammerdammers werd afgestraft door aanvoerder Sam da Cruz; 1-1. De aanvoerder werd diep
gestuurd door Jordi de Vormer, was zijn directe tegenstander te slim af, omspeelde de
doelman en schoof hem in het lege doel. De ruststand had nog positiever kunnen uitvallen
toen Linschoten zich aan de linkerkant onder de druk vandaan speelde, maar de gretig
vlaggende grensrechter buitenspel constateerde.
In het tweede bedrijf waren er mogelijkheden om de leiding te nemen, maar Sam da Cruz
schoot net naast na een slimme corner van Tom Mooij en Joey van Kouwen zag zijn inzet
door de doelman gekeerd. De wedstrijd leefde daarna pas weer echt op na de 2-1
voorsprong voor de thuisploeg. Vrouwe Fortuna was echter niet op de hand van de Linschotenaren. Dion Braakensiek kreeg de bal op vier meter van het doel niet onder controle, maar
vooral Jelle Baars had gewoon moeten scoren. De invaller kreeg tot tweemaal toe een kans,
maar zijn inzetten waren ondermaats.

De duiven vlogen
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Montfoort verliest in eigen huis
Montfoort S.V.’19 - Almkerk 1-3

door Joop Kurver

Na de onnodige nederlaag vorige week bij Nivo Sparta, was er voor
Montfoort alles aan gelegen om de thuiswedstrijd tegen Almkerk in een
winstpartij om te zetten. Deze sportieve uitdaging verliep afgelopen
zaterdag echter totaal anders dan de staf van de thuisploeg zich had
voorgesteld. Al in de 5e minuut verkeek doelman Vianen zich op een
doorgekopte bal en kon Molenschot bij de tweede paal eenvoudig de 0-1
binnenkoppen. Een half uur later scoorde Koek de 0-2.
Vlak voor rust kreeg Roodenburg na twee keer geel, de rode kaart
voorgeschoteld en moest Almkerk met tien man verder.
Dat gaf Montfoort weer hoop en moed voor het tweede bedrijf…
Maar Almkerk toonde al in de eerste
helft over meer wilskracht en beleving te
beschikken. De Montfoortenaren
kwamen individueel gewoon tekort en
waren vaak in de acties steeds een
stapje te laat. Na de thee zakte Almkerk
terug in de verdediging en liet Montfoort
het spel maken. De thuisploeg knokte,
maar liep tegen een muur van
Almkerkers aan en konden maar heel
weinig kansen creëren.

Onfortuinlijk

Montfoort ging fel van start, maar al vijf
minuten na het fluitsignaal van scheidsrechter Gyuri Takacs, zat het de thuisploeg niet echt mee. Na een scherpe
voorzet vanaf de rechterflank glipte de
bal door de handen van de onfortuinlijke
doelman Robin Vianen en kon Steven
Molenschot, die geheel vrij stond bij de
tweede paal, de bal zo maar inkoppen,

0-1. De strijd brandde los en Montfoort
ging naarstig op jacht naar de gelijkmaker. De kopballen van Perrier en de
inzet van Van Loen leverden door
ingrijpen van doelman Van Dongen
echter niets op. Ook het schot van
Wouter Scholman in de 14e minuut
belandde in de handen van de goed
keepende doelman. Na een vrije trap in
de 35e minuut tikte Jenner Koek na
ongelukkig mistasten van Vianen de bal
in de touwen, en kwam de ploeg van
Ad van Seeters op een 0-2 voorsprong.

Rode Kaart

In de 40e minuut gaf arbiter Takacs bij
een ontoelaatbare overtreding de gele
kaart aan Remy Roodenburg en wilde
vervolgens het spel hervatten.
De oplettende Christiaan Perrier
attendeerde de onpartijdige op het feit
dat dit de tweede gele kaart was voor de

Almkerker. Takacs
toonde hem toen de rode kaart en de
bezoekers moesten met tien man verder
spelen. Dit gaf de ploeg van Theo de
Boon weer hoop op het vervolg in de
tweede helft. Maar als zo vaak in het
voetbal wordt het spelen tegen een team
met tien man er niet gemakkelijker op.
En dat bleek al snel na de warme thee.

Defensief

Almkerk liet zich in de tweede helft
direct terugzakken in de defensie en
kwam nog nauwelijks over de middenlijn.
Hardwerkende spelers als Timo Bakker,
Junior Kolfschoten en de ingevallen
Emrie Bakker stoomden diverse keren op
richting het doel van de tegenstander,
maar liepen zich vast op een muur van
vastberaden verdedigers. Montfoort
miste gewoon de creativiteit en slimheid
om het de bezoekers moeilijk te maken,
laat staan om te scoren. Na een uitbraak
in de 75e minuut kreeg Almkerk een
corner op rechts en kopte Jonathan van
Eerd de bal resoluut in de touwen en
was de wedstrijd gespeeld, 0-3.
Denny van Loen mocht tien minuten
voor tijd, na een handsbal binnen de
zestien, vanaf de witte stip nog de 1-3
aantekenen.
Volgende week zaterdag 3 oktober
gaat Montfoort S.V.’19 op bezoek bij
de mogelijke titelkandidaat Sliedrecht.

Uitslagen duivenseizoen P.V. De Zwaluw 2020 (vervolg)
Nu het vliegseizoen ten einde is, zijn de klassementen opgemaakt.

Dagfond (500km tot 700 km) Aangewezen

1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Cees Spelt
4. Paul Houdijk
5. Chris Busscher

Jong vitesse

1. Cees Spelt
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Comb. Wouters
4. Houdijker en zn
5. Nico Kool

Jong Fond

1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Cees Spelt
4. Houdijker en zn
5. Nico Kool

Stand Jong

1. Cees Spelt
2. Comb. Wouters
3. Overbeek-Rijsbergen
4. Houdijker en zn.
5. Nico Kool

Stand na-tour

1. Overbeek-Rijsbergen
2. Comb. Wouters
3. Paul Houdijk
4. Andre Houdijk
5. Chris Busscher

Aangewezen

1. Overbeek-Rijsbergen
2. Cees Spelt
3. Comb. Wouters
4. Houdijker en zn
5. Koning Stekelenburg

Aangewezen

1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Houdijker en zn
4. Andre Houdijk
5. Gijsbert Broekhuizen

Aangewezen

1. Overbeek-Rijsbergen
2. Comb. Wouters
3. Houdijker en zn
4. Cees Spelt
5. Paul Houdijk

Aangewezen

Duifkampioenschap

1. Overbeek-Rijsbergen 9-7007726
2. Comb. Wouters 9-1674383
3. Comb. Wouters 9-1674386
4. Comb. Wouters 9-1674429
5. Comb. Wouters 9-1674387

Duifkampioenschap

1. Houdijker en zn 0-1518217
2. Cees Spelt 0-1518449
3. Cees Spelt 0-1518427
4. Cees Spelt 0-1766445
5. Overbeek-Rijsbergen 0-1517879

Duifkampioenschap

1. Comb. Wouters 0-1516668
2. Comb. Wouters 0-1516651
3. Overbeek-Rijsbergen 0-1517897
4. Overbeek-Rijsbergen 0-1517884
5. Overbeek-Rijsbergen 0-1517867

Duifkampioenschap

1. Overbeek-Rijsbergen 0-1517867
2. Comb. Wouters 0-1516668
3. Overbeek-Rijsbergen 0-1517879
4. Overbeek-Rijsbergen 0-1517897
5. Houdijker en zn. 0-1518217

Duifkampioenschap

1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Paul Houdijk
4. Koning-Stekelenburg
5. Cees Spelt

1. Comb. Wouters
2. Overbeek-Rijsbergen
3. Paul Houdijk
4. Koning-Stekelenburg
5. Chris Busscher

1. Comb. Wouters 9-1689056
2. Comb. Wouters 9-1689048
3. Comb. Wouters 9-1689062
4. Comb. Wouters 9-1674391
5. Comb. Wouters 6-1551121

Stand Overnachtfond

Aangewezen

Duifkampioenschap

1. W en R Groen
2. Arno Borst
3. Herman van Kats
4. Hans van Zuijlen

1. W en R Groen
2. Hans van Zuijlen
3. Arno Borst
4. W en R Groen 8-5132061

Doelman van Dongen grijpt tijdig in op de inzet van Denny van Loen.

1. W en R Groen 6-1551419
2. W en R Groen 7-1303189
3. W en R Groen 8-5132090

Volgende week het Generaal Kampioenschap en het Keizer Kampioenschap.
Alle uitslagen zijn te vinden op de website: pvdezwaluw.nl

Laatste polsstokloodjes seizoen 2020

Clubkampioenschappen
Polsbroekerdam
Senioren
19,24 Rian Baas
15,89 Arno Baas
15,77 Daniel Cluistra
Dames
14,52 Fabienne Overbeek
13,86 Wendy Helmes
13,64 Marlinda Cluistra

Junioren
20.04 Reinier Overbeek
16,73 Timon de Haay
15,53 Gerco van Oort
Jongens
16.43 Roy Velis
14.02 Joost van Weelden
13,57 Harmen Boogaard

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

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

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

Wat wij bieden:
•
•
•
•

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

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

Dijkboom.nl

Klompenmakersweg 10, 3449 JB, Woerden

Rian Baas

Wendy Helmes

Voor Gerco van Oort was er een
nieuw persoonlijk record van 15,53.
Nikolaj Lodder verbeterde zich tot
13,07.
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

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

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

BRIL
VAN DE MAAND
OKTOBER

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

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

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050

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

n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
r, Faac
o
o
d
Con
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

ACTIE
Alle Pickwick éénkopsthee
of Lekker Fris
2 doosjes à 10-20 stuks, combineren mogelijk

Alle Vivera
vleesvervangers

2.35
3.69

0.

per pak

99

2 STUKS
2.58 99
3.10

S
K
U
T
S
2
4.10
99
98
4.

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 28 september t/m 04 oktober 2020. Week 40.

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Coop of I’m verse
sappen of smoothies

2 flessen à 500 ml, combineren mogelijk

1.

Joostenplein 35

1.

Lay’s Superchips, Cheetos,
Hamka’s of Strong

2 zakken à 110-200 gram, combineren mogelijk

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

2 STUKS
2.30 99
4.50

2.

