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Aan Willeskop 130 is sinds afgelopen 
zaterdag een corona snelteststraat in 
bedrijf.

Ondernemers openen 
coronasnelteststraat in Montfoort

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

Elf woningen op Paardenhoeve ‘Tot hier an toe’ in Vlist

Duurzame en levensloopbestendige woningen
De Paardenhoeve ‘Tot hier an Toe’ in Vlist krijgt een herbestemming. 
De locatie ligt dicht tegen de kern van Vlist aan en leent zich goed om met 
behoud van het bestaande boerderijensemble woningen te ontwikkelen. 
Het ontwerp zet in op een gevarieerd en duurzaam woonprogramma met 
een landelijke uitstraling die goed aansluit op de omgeving van het dorp 
Vlist. Bij het maken van de nieuwe bouwplannen stond voorop dat de 
cultuurhistorische waardevolle uitstraling van de paardenhoeve en het 
perceel bewaard moet blijven. Er komen elf woningen.
Verstoep Bouwadvies en Architectuur uit 
Schoonhoven heeft de herbestemming 
van de Paardenhoeve ontwikkeld. 
Woordvoerder Maaike Littel vertelt dat 
er in de bestaande contouren van de 
gebouwen nieuwe woningen worden 
gebouwd.

Verschillende woningtypes
In het plan zijn verschillende woning- 
types opgenomen. Heel enthousiast is 
zij over de monumentale krukhuis-
boerderij die in dit plan behouden blijft. 
Deze krukhuisboerderij is de oudste  
in zijn soort in de gemeente 
Krimpenerwaard. Hierin komen twee 
woningen. Eén van de woningtypes  
is de hooibergwoning met een woon-
oppervlakte van circa 125 m2. Op de 
eerste verdieping is een loggia voorzien. 
De verdieping is omringd door ramen. 
Hier bevindt zich het woongedeelte, 
zodat men rondom uitzicht heeft op de 
polder.
In de voormalige koeien- en paardenstal 
komen in elke stal drie schuurwoningen. 
Deze zijn allemaal levensloopbestendig. 
Alles is op de begane grond. Boven is 
het vrij in te delen of kan als bergruimte 
gebruikt worden. In de karakteristieke 
schuur aan de voorkant van het perceel 
komt een prachtige woning. Het is bij 

voor de woningen en is dus op te maken 
dat het geheel in een woonbehoefte 
voorziet. De verkoop is nog niet officieel 
gestart. Voordat er daadwerkelijk 
begonnen wordt met de realisatie van de 
bouwplannen zal de benodigde 
procedure voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan doorlopen moeten 
worden. Verstoep verwacht ongeveer in 
het najaar 2021 met de bouw te kunnen 
starten en men hoopt een jaar later de 
woningen te kunnen opleveren.
De presentatie van dit bijzonder mooie 
project is te zien op www.verstoep.nl.

deze woning mogelijk om de slaapkamer 
en badkamer op de begane grond te 
creëren, waardoor deze woning ook 
levensloopbestendig kan worden.
Op de plek van de binnenrijbaan van de 
paarden is een vrijstaande schuurwoning 
gepland.

Ruimtelijke kwaliteitswinst
Het bestaande terrein wordt opgeschoond 
en daardoor ontstaat er meer openheid 
en zicht, met een mooi uitzicht op de 
molen De Bachtenaar. Hiermee wordt 
een ruimtelijke kwaliteitswinst behaald. 
Maaike Littel vindt het heel leuk dat het 
geheel een soort woongemeenschap 
rond een boerenerf wordt met veel groen. 
Ook kunnen de bewoners bijvoorbeeld 
samen in de moestuin werken.

Digitale presentatie
Een geplande presentatie kon door de 
huidige omstandigheden niet doorgaan. 
De inwoners van Vlist zijn met een flyer 
geïnformeerd dat de presentatie digitaal 
in te zien was via de website. Aan de 
hand van een digitaal invulformulier was 
er de mogelijkheid om inhoudelijk op de 
gepresenteerde plannen te reageren. 
Uit de reacties blijkt concrete interesse 

meedansen in de woonkamer.  
En dan - als klap op de vuurpijl - is er op  
zaterdagmiddag 28 november een 
digitale pietenbingo. Hoe dit precies 
wordt vormgegeven wordt nog bekend 
gemaakt. Houd Facebook en de 
Sinterbode in de gaten.
Over twee weken krijgen alle kinderen 
op school de Sinterbode. Deze is meer 
uitgebreid dan de kinderen gewend zijn. 
Hier staan alle details vermeld, zodat 
niemand wat hoeft te missen van het 
digitale Sinterklaasfeest in Oudewater. 
De Sinterbode is dan ook weer 
verkrijgbaar bij de supermarkten en de 
gebruikelijke winkels.
“Natuurlijk is het jammer dat veel niet 
mag”, vindt Sjors “maar we zijn met een 
enthousiaste, creatieve groep en als we 
samen zijn krijgen we het ene na het 
andere wilde idee. We trekken elkaar 
daarin mee. We willen heel graag een 
mooi feest organiseren voor de kinderen 
in Oudewater. Nu het steeds dichterbij 
komt, krijgen we er ook veel zin in. 
Het begint ook wel echt Sinterklaasweer 
te worden, dat helpt wel mee!”

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

familierecht &
mediation

Afgelopen zaterdag werd in Montfoort aan Willeskop 130 een coronasnel-
teststraat in gebruik genomen. In een week tijd opgezet door ondernemers 
uit Montfoort. Het initiatief voor de snelteststraat werd genomen na een 
oproep vanuit de bedrijvenvereniging, onder andere door Ad Spruit.  
Simone Briër en Ben Breedveld van het bedrijf Software in Control zijn 
touwtrekkers van de teststraat, die werd opgezet om in eerste plaats te 
voldoen aan de behoefte van bedrijven om medewerkers snel te kunnen 
testen op corona.

“Voor bedrijven is het van groot belang 
snel te weten of werknemers besmet zijn 
met het virus. Bij een negatieve test 
kunnen werknemers sneller weer aan de 
slag. Inwoners die zich willen laten 
testen, zijn ook welkom”, aldus Simone. 
Ben vertelt dat het best wat voeten in 
aarde had om de teststraat uiteindelijk te 
openen. “We hebben eerst gekeken of 

we het zouden kunnen? Hebben we een 
locatie die zich leent. Hoe zitten we qua 
dagen en dekking. Hebben we genoeg 
geschoold personeel. We weten niet hoe 
druk het wordt, en als dat meevalt, 
moeten we ook weer kunnen schakelen. 
Toen we overal een vinkje achter konden 
zetten, stapten we erin.”

Hij benadrukt dat de snelteststraat 
voldoet aan alle gestelde eisen door de 
inspectie van de gezondheidszorg. Zo is 
er een BIG geregistreerde arts bij 
betrokken en is Simone die de teststraat 
operationeel trekt als microbiologisch 
analist. Zij was voorheen microbiologisch 
analist in het ziekenhuis. Nu zet ze haar 
microbiologische kennis in voor het 
begeleiden en de opzet van deze 
teststraat. “Ik ben vooral op de 
achtergrond actief”, zegt Ben.

Zaterdag 14 november komt de sint weer aan in ons land.  
Dit jaar zullen er geen hordes kinderen en volwassenen langs de kade 
mogen staan om de stoomboot met de Sint en zijn pieten te verwelkomen.
De IJsselbode heeft geïnformeerd bij de diverse sinterklaascomités  
of zij wat hebben georganiseerd om toch de kinderen te verblijden  
met een glimp van de sint.

Haastrecht
Arjan van der Eijk van de OVH geeft 
aan dat de inhaaltocht niet door zal 
gaan. Hij en ook de OVH vinden dit 
heel erg jammer. Door de laatste 
maatregelen worden voorlopig geen 
vergunningen voor activiteiten 
afgegeven. Over eventuele ander 
Sinterklaasactiviteiten heeft hij goed 
overleg met burgemeester Cazemier. 
“Mocht het tij keren zal er zeker nog 
wat georganiseerd worden”, zegt Arjan 
stellig. “Waarschijnlijk komt er een 
kleurplatenwedstrijd met mooie 
aantrekkelijke prijzen. Deze sinterklaas-
kleurplaten zullen op de scholen 
worden uitgedeeld.”

Sinterklaas komt digitaal 
naar Oudewater
Hij vertelde het zelf al tijdens een officiële persconferentie: Sinterklaas 
komt ook naar Oudewater. Stilletjes en zonder publiek, maar hij komt! 
Sjors van Zandwijk van stichting ‘Sinterklaasintocht Oudewater’ is superblij 
dat de Goedheiligman het toch aandurft om Oudewater te bezoeken.

“Gezien de coronamaatregelen wisten 
we al vrij snel dat een fysieke intocht 
zoals we gewend zijn, niet mogelijk is. 
We zijn op zoek gegaan naar 
alternatieven en hadden al snel leuke 
plannen en ideeën. Na de laatste 
persconferentie werden de regels nog 
scherper en vielen ook deze ideeën in 
het water. We hebben nu besloten en 
volledig digitaal én interactief 
Sinterklaasfeest te organiseren.”
Vanaf eind november komt Sinterklaas 
live naar de huiskamers toe. 
Op zaterdagmiddag 21 november leest 
hij een verhaal voor. Na het verhaal 
mogen de kinderen een vraag stellen aan 
de Sint. Vragen kunnen gesteld worden 
via de chat of vooraf worden ingestuurd 
naar info@sinterklaasoudewater.nl. 
Op woensdagmiddag 25 november  
geeft Danspiet een digitale pietendisco. 
Iedereen kan live inschakelen en 

door Ellen van Leeuwen
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GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Wo 4: 18.30 uur Ds. H. Schipaanboord
Zo  8: 10.00 uur Kand. A.M. van Mourik
 18.30 uur Ds. J.A.W. Verhoeven

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Wo 4: 15.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo  8: 09.30 uur Ds. J.W. Verboom
 18.30 uur Prop. H.N. Visser
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Wo 4: 14.00 uur Ds. A. Simons
 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo  8: 09.30 uur Ds. L.M. Jongejan
 16.00 uur Ds. T.W. Bennekom
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Di  3: 19.30 uur Ds. R.W. Mulder 

Dankdag
Wo 4: 10.00 uur Ds. R.W. Mulder 
Zo  8: 11.45 uur Ds. A. Egas
 18.30 uur Ds. A. Egas
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  8: 10.00 uur Ds. Jochem Stuiver
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo  8: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Wo 4: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 19.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo  8: 09.30 uur Ds. J. Tadema
 18.30 uur Ds. C. Mijderwijk
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  8: 09.30 uur Ds. P.M.W. van der Schans
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en 
een mondkapje is verplicht.  
Vooraf aanmelden via  
Centraal Secretariaat 0348-203012
Vr  6: 19.00 uur Wulverhorst intern: H. Spaan
Zo  8: 11.00 uur H. Spaan/ J. Stam
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Wo 4: 11.00 uur Ds. C. Boele
 19.30 uur Ds. C. Boele
Zo  8: 09.30 uur Ds. S. Jumelet
 18.30 uur Ds. A.D. Goijert

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

Geen Halloween,  
wel Allerzielen en Dankdag in Montfoort

door Sjoukje Dijkstra

In de maand november gedenkt men 
in de Rk-kerken hun overleden 
dierbaren. Dat doet de kerk in speciale 
vieringen, waarin hun namen worden 
genoemd. Er kan evenwel op het 
ogenblik slechts een beperkt aantal 
mensen bij de viering aanwezig zijn.

Onze dierbaren 
gedenken
Men mist dit jaar het samenkomen 
op Allerzielen. Daarom stelt de 
Rk-parochiegemeenschap in 
Haastrecht de gehele maand 
november de St. Barnabaskerk 
open van 09.00 tot 16.30 uur  
om zo iedereen in de gelegenheid 
te stellen, een kaarsje aan te 
steken bij het gedenken van hun 
dierbaren.

Terberg trekker op waterstof
Terberg special vehicles is bezig met het ontwikkelen van een trekker op 
waterstof. Hetzelfde model, maar dan met een dieselmotor, wordt al in  
130 landen gebruikt op haventerreinen, in distributiecentra, zware industrie 
en op luchthavens wereldwijd.
Het eerste exemplaar is momenteel dagelijks aan het werk aan de Waalhaven  
containerterminal in Rotterdam. Terberg noemt het een concept-model, er is er nog 
maar één, en die doet hetzelfde werk als honderd diesel- en elektrische trekkers in die 
haven. De trekker op waterstof heeft vier hogedruktanks van 150 liter, waarmee hij een 
dag zonder tanken aan het werk kan. De waterstof wordt in brandstofcellen omgezet 
in elektriciteit, en de aandrijving van de trekker gebeurt met twee elektromotoren. 
Het dichtstbijzijnde waterstoftankstation (het eerste in Nederland) staat in Rhoon  
(een paar km van de Waalhaven) en tanken is zodoende geen probleem.
Ondertussen wordt met de ervaringen van deze ene gewerkt aan een serie prototypes 
die uitgezet zullen worden op zeer uiteenlopende plekken om meer ervaring op te doen 
voordat met de serieproductie kan worden begonnen. Hoe zal de trekker zich gedragen 
bij zeer hoge of lage temperaturen? Hoe zal de uitrol van tankstations verlopen?  
Zal er tijdig genoeg elektriciteit opgewekt kunnen worden om voldoende waterstof te 
maken? Hoe zullen de kosten per uur zich gaan verhouden tot het vertrouwde 
dieselmodel en de elektrische trekker op accustroom? Vele vragen waar nog een 
antwoord op gevonden moet worden, maar desondanks verwacht Terberg dat de 
waterstoftrekker binnen nu en vijf jaar op de markt zal komen en economisch 
verantwoord geëxploiteerd kan worden.

Stichting Dierenhulpverlening  
Woerden e.o. erkend door NFDO
Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken te Harmelen heeft 
gisteren de erkenning van de NFDO voor dierenopvangcentra  
gezelschapsdieren ontvangen.

Marc van Dijk, voorzitter van de 
Nederlandse Federatie Dierenopvang 
Organisaties (de NFDO), reikte de 
erkenning uit aan de beheerder van het 
dierenopvangcentrum, Yvonne de Vries: 
“We zijn verheugd, dat Stichting 
Dierenhulpverlening Woerden en 
omstreken voldoet aan relevante wet- en 
regelgeving. Het opvangcentrum heeft 
de organisatie en administratie op orde. 
Er wordt volgens heldere protocollen 
gewerkt, die de basis zijn voor een 
zorgvuldige omgang met dieren en een 
goed dierenwelzijn. Ze zorgen voor een 
goede huisvesting en (veterinaire) 
verzorging van de dieren, maar hebben 
ook voldoende kennis van diergedrag. 
Het dierenopvangcentrum heeft hard 
gewerkt en het NFDO-erkenningsbordje 
met bijbehorend certificaat is 
welverdiend!”

NFDO-Erkenning
De NFDO-erkenning voor dierenopvang-
centra gezelschapsdieren richt zich vooral 
op wettelijke eisen, zoals de vak- 
bekwaamheid van de beheerder van het 
opvangcentrum, professionele omgang 
met dieren, juiste huisvesting van dieren, 
optimale diergezondheid en financiële 
transparantie. De erkenning is een 
garantie aan de consument en overheden 
dat het dierenopvangcentrum heeft 
geïnvesteerd in deskundigheid, in het 
welzijn van de dieren en in deskundige 
voorlichting. Daarnaast garandeert de 
erkenning dat de organisatie financieel 
transparant is conform eisen die 
vergelijkbaar zijn met de eisen die voor 
de ANBI-status gelden. 
De NFDO-erkenning maakt kwaliteit 
zichtbaar.

Hoewel het rustig bleef in Montfoort, op gebied van Halloween, was er in 
de Hervormde Gemeente wel aandacht voor het opkomende griezelfeest uit 
Amerika. Zo ging de kerkdienst over Halloween, waar het vandaan komt en 
of het griezelen maar een spelletje is of dieper gaat?
Bij de Rk-geloofsgemeenschap was 
verder geen aandacht voor Halloween. 
Gerard Vendrig liet weten: “Wij hebben 
zondag het feest van Allerheiligen 
gevierd met de dertig mensen in de kerk 
en een onbekend aantal die thuis mee 
hebben gevierd. Maandag was het 
Allerzielen. De dag waarop wij in 
gedachten bij onze doden zijn. Ook hier 
was er weer een viering met dertig 
mensen, waar andere jaren een volle 
kerk was (ruim vijfhonderd mensen). 
In deze viering stonden wij stil bij de 
mensen uit de geloofsgemeenschap die 
het afgelopen jaar zijn overleden.”
Op zaterdagavond 31 oktober zou bij de 
Hervormde Gemeente normaal 
gesproken een Reformatie herdenking 
zijn gehouden, zo liet Samuel van den 
Berg weten. “Op die dag heeft Maarten 
Luther in het jaar 1517 zijn beroemde 
95 stellingen op de deur van de kapel in 
Wittenberg getimmerd. Omdat de dag 
daarna 1 november Allerheiligen is, 
zouden veel mensen naar de kerk 

komen en de stellingen lezen. 
Deze datum is een kantelpunt geworden 
in het ontstaan van het protestantisme. 
Dit jaar hadden we een predikant uit 
Israël gevraagd een toespraak te houden 
voor de Reformatieherdenking,  
maar door de coronamaatregelen kan hij 
niet komen en ging de bijeenkomst op 
zaterdagavond helaas niet door. 
Halloween werd ook op diezelfde avond 
31 oktober gehouden. Dat heeft ook te 
maken met Allerheiligen en Allerzielen”, 
aldus Samuël. “Reformatieherdenking en 
Halloween zijn twee bijeenkomsten die in 
sfeer en betekenis helemaal tegenover 
elkaar staan. Het licht tegenover de 
duisternis.”
Tijdens de preek op zondag was de 
boodschap dan ook: “Bij Jezus is licht, 
vreugde en vrede. Hij is het antwoord op 
angst, dood en duisternis.” Ook kregen 
de kinderen een ‘Dankdag’-kalender. 
Voor elke dag staat er iets te lezen over 
het bijbelverhaal Ruth en is er iets te 
doen wat met dankbaarheid te maken 

heeft. Elke eerste woensdag van 
november, dus komende woensdag, 
is het de jaarlijkse ‘Dankdag voor gewas 
en arbeid’. “Dan danken we God voor 
alles wat we afgelopen seizoen gekregen 
hebben. Want ondanks corona hebben 
we ook de afgelopen maanden heel veel 
positieve dingen gekregen, maar nemen 
we er wel de tijd voor om daarbij stil te 
staan en God daarvoor te bedanken?”
Dat er voor Allerzielen maar één 
familielid per overledene naar de dienst 
kan komen, vond Gerard Vendrig 
jammer. “Daarom is het fijn dat we 
online kunnen zijn met al de anderen die 
hierbij aanwezig zouden willen zijn. 
Iedereen in de kerk werd na de dienst 
uitgenodigd een graflicht mee te nemen. 
De mensen thuis kregen de gelegenheid 
om na de viering een licht op te halen in 
de kerk zodat ook zijn een lichtje 
konden ontsteken of bij het graf of thuis 
bij een foto van hun dierbaren. Op de 
beide kerkhoven waren leden van de 
scouting aanwezig die met fakkels de 
wacht hielden en de mensen met licht 
begeleiden.”

MuseumTV nu 
ook in de 
provincie 
Utrecht
MuseumTV is een initiatief van  
de stichting ‘Ons Museum’. 
Er worden korte documentaires 
gemaakt over de musea en hun 
collecties.  
In 2020 heeft MuseumTV al vier 
provinciale projecten afgerond en 
is nu onder anderen bezig met het 
filmen van documentaires in de 
provincie Utrecht.
Online alternatieven voor een 
museumbezoek komen extra gelegen in 
de periode waarin culturele instellingen 
zwaar lijden onder verplichte corona-
sluitingen. Veel musea hebben zelf 
alternatieve museumbezoeken 
opgestart (zoals digitale tentoon-
stellingen en 360-graden-tours)  
maar niet elke instelling kan dit zelf 
verwezenlijken. MuseumTV brengt 
kleinere erfgoedinstellingen onder de 
aandacht van een groot publiek.  
Nu musea de deuren hebben heropend, 
is de hoop dat bezoekersaantallen weer 
gestaag toenemen en dat MuseumTV 
daarbij helpt.
In Utrecht heeft MuseumTV een 
bezoek gebracht aan het Musiom, 
Kunsthal KAdE, Museum Flehite, 
Museum Hoge Woerd en DOMunder. 
De films komen tot stand in 
samenwerking met het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, KF Heinfonds en de 
provincie Utrecht. Alles is daarna te 
zien op de website van MuseumTV. 
Op die manier hoopt MuseumTV het 
publiek te inspireren. Neem eens een 
kijkje op www.museumtv.nl
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Heel bijzonder, heel gewoon
Gewoon een heel bijzonder mens
Voor altijd in ons hart

Verdrietig, maar met fijne herinneringen, 
geven wij u kennis van het overlijden van 

mijn lieve man, onze lieve vader, 
schoonvader en geweldige opa

Henk van der Horst
Hendrik Johannes

Oudewater, Gouda,
15 november 1934 29 oktober 2020

Wil van der Horst- Bodewes

Marinka en Ted

Sophie en Bastiaan
Milou
Thomas

Patricia en Arie
Joris
Wouter

Fabian en Elleke
Dene
Loes

De afscheidsdienst vindt in kleine kring plaats 
op woensdag 4 november.

We vinden het fijn als u uw condoleance  
met uw herinnering aan Henk achterlaat via 

www.solaceuitvaartbegeleiding.nl/
gedenkpagina

Jhr. A. van Swietenstraat 57,
3421 HS Oudewater

~

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
afdeling De Kajuit van De Hanepraij, waar Henk 
het afgelopen jaar liefdevol werd verzorgd.

Wilskracht,
twee woorden:
Wil en kracht.

Aan het eind restte nog slechts de wil.
Weg was de kracht.

Rust nu maar uit,
jouw leven is volbracht.

Verdrietig, maar vol mooie herinneringen aan de 
jaren die wij met elkaar hebben gehad, geven wij u 
kennis van het overlijden van mijn lieve Cor, onze 
lieve papa en opa

Cornelis Laurentius 
van Zuijlen

Cor

Geboren te Hoenkoop, 
echtgenoot van Jeanne van Zuijlen-Faaij

* 21 juni 1929  † 29 oktober 2020

Erna en Peter
Harrie en Anja

Arnold en Manita
Wim en Els

Laurens en Anja
Johan en Annemieke

en de liefhebbende kleinkinderen
Jeanouk en Fedor, Kristel en Jan, Jorinde, Marloes en Rutger,

Sabine en Remco, Joris, Tessa, Bram, Lobke, Skip, Nina, Féline

Amaliahof 11 | 2851 XL | Haastrecht

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 
6 november tussen 10.00 uur en 10.45 uur in de 
St. Barnabaskerk, Grote Haven 8 te Haastrecht.

Aansluitend nemen wij om 11.00 uur in besloten 
kring afscheid waarna wij Cor begeleiden naar zijn 

laatste rustplaats op de Rooms-Katholieke 
begraafplaats achter de kerk.

Via kerkdienstgemist.nl kunt u het afscheid op 
afstand beluisteren.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

Alleen bij geen gehoor
0182 38 22 31www.bertuskostwinder.nl

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle   90 | 3467 PR Hekendorp | Tel.   0182-501464 | Mobiel   06-23560959

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 4 november
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
 Alleen voor bewoners
18.00 Aanschuifdiner afgelast
Donderdag 5 november
10.00 Spelletjes Tuinzaal
 Alleen voor bewoners
14.00 KBO/PCOB soosmiddag afgelast
Vrijdag 6 november
10.00 Beweging of gezellige Tuinzaal
 koffie activiteit
 Alleen voor bewoners.
15:00 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 RKK kerkdienst Tuinzaal
 aangepaste viering Allerzielen
 Alleen voor bewoners
Zaterdag 7 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 8 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 9 november
10.00 Aangepaste Tuinzaal
 muziek activiteit
 Alleen voor bewoners
Dinsdag 10 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
 Alleen voor bewoners
14.15 Kook-/bak activiteit Tuinzaal
 Alleen voor bewoners

Wij bedanken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 

prachtige bloemen en vele kaarten die wij hebben 
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden 

van mijn lieve vrouw, onze altijd positieve moeder, 
schoonmoeder en trotse oma

Coby Bras - Hoogendoor�
Het heeft ons erg goed gedaan te weten

dat Coby zo geliefd was.

Familie Bras

Haastrecht, november 2020

Pap, Mam, Opa en Oma,  
van harte gefeliciteerd  

en een dikke kus van ons allemaal!
Wilt u het gouden bruidspaar feliciteren?

Stuur dan een kaartje naar 
Diemerbroek 44, 3464HS Papekop

Hoera Ton en Leny  
50 jaar getrouwd!

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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door Aad Kuiper

door Trudie Scherpenzeel

OUDEWATER
Forum Ruimte

Forum Samenleving

Bijna alle Oudewaternaren kennen Koert Westerman wel: de enthousiaste 
man die op allerlei uiteenlopende bijeenkomsten en festiviteiten in 
Oudewater ‘om niks’ zijn presentatievaardigheden inzette voor de 
Oudewaterse bevolking. Opvallend is dat hij alweer geruime tijd via 
Facebook behoorlijk tekeergaat over de politieke daadkracht en resultaten 
en fulmineert tegen zittende politici, maar als je rustig met hem praat blijkt 
hij gematigder dan hij via de sociale media soms overkomt. Maar nog steeds 
wel betrokken en gedreven. Kennelijk vond hij het tijd worden om niet 
alleen te ‘roepen’ maar ook daadwerkelijk actie te ondernemen, want zijn 
partij ‘Wij zijn Oudewater’ staat in de steigers.

Afkomstig uit Rotterdam/Capelle aan 
den IJssel, is hij verhuisd naar Utrecht 
waar hij Nederlands studeerde met als 
afstudeerrichting communicatieweten-
schappen. En daar ging hij in verder; 
hij werd communicatieadviseur en soms 
doet hij nog wel eens een klusje: een 
reclamecampagne, teksten maken, 
enzovoort. In ‘96 zocht de nieuwe zender 
‘Sport 7’ medewerkers en kwam Koert 
daarvoor in aanmerking: “Ik heb zelf 
gevoetbald, maar daar lagen mijn 
talenten niet echt. Op jonge leeftijd werd 
ik wel gegrepen door de manier waarop 
Herman Kuiphof verslag deed van een 
voetbalwedstrijd. Zo ging ik dat ook doen 
vanuit het raam van mijn kamertje in 
Capelle over van alles wat zich buiten 
afspeelde.” Bij Sport 7 werd Westerman 
beeldbandredacteur waarvoor hij door 
John de Mol werd opgeleid. Later ging 
hij bij SBS6 aan de slag en rond die tijd 
kwam hij in Oudewater wonen; zo tussen 
Utrecht en Rotterdam in; dat was destijds 
wel heel praktisch. “Het beviel me hier 
gelijk goed. En wat betreft mijn werk ook: 
ik presenteerde, maakte voice-overs, gaf 
samenvattingen. En dat over verschillende 
sporten: voetbal, boksen, golf, poker, 
tennis. Het verslag van mij dat de meeste 
kijkers trok was Domino Day; daar keken 
miljoenen mensen naar.” 
Ondertussen was hij overgestapt naar 
RTL7 (vooral voor darten) en FoxSport. 
Koert Westerman heeft het wat betreft 
zijn werk reuze naar zijn zin, maar begon 
via Facebook steeds vaker zijn ongenoegen 
over de politiek in Oudewater te uiten. 
En toen kwam corona en viel er ineens 
veel minder te doen, leek het. “Maar ik 
heb gelijk geïnvesteerd in apparatuur 
zodat ik vanuit huis allerlei verslagen kan 
maken. En dat loopt gelukkig goed. 
Maar ik heb nu wel meer vrije tijd, want 
ik ga nergens heen.”
“En ik bedacht: je kunt wel blijven 
roepen dat het niet goed gaat, maar dan 
zou je er eigenlijk iets mee moeten doen.”

Wantrouwen neemt toe
Een offi cieel onderzoek heeft hij er niet 
naar gedaan, maar Westerman proeft 
onder Oudewaternaren veel wantrouwen 
en ontevredenheid: “Ik zie veel dingen 
veranderen in negatieve zin. Ik merk 
afnemend vertrouwen op. We raken los 
van elkaar. Ik mis het ‘geen woorden, 
maar daden’.” Op Facebook schreef hij 
en bevestigde hij dat in een interview met 
Peter Boere op Midland FM: “Het is niet 
poetsen, maar lullen geworden.”
In dit gesprek komt hij begripvoller en 
milder over dan op Facebook. Toch 
begrijpt hij een aantal zaken niet: “Joost 
Brand is 16 jaar geleden uitgekocht 
zodat er gebouwd kon worden, maar er 
staat nog steeds niets. Het oude 
ziekenhuis is gesloopt, een gebouw dat 
als tijdelijke huisvesting voor mensen die 
om een of andere reden in de problemen 
kwamen uitstekend dienst deed, maar er 
gebeurt met dat terrein niets.”
“En dan over het ophalen van vuilnis dat 
niet goed is geregeld, het onkruid dat 
overal maar groeit. Op de Lange 
Burchwal ligt de straat open, maar ze 
leggen er niet gelijk glasvezelkabel in. 
Lijkt mij geen handige planning. Nu 
moet-ie over een tijdje natuurlijk weer 
open. En als ze dan gaan bouwen op het 
evenemententerrein wordt de boel hier 
gelijk weer aan gort gereden … Nee dit is 
allemaal niet slim geregeld. En wanneer 
gaat er nou gebouwd worden? Ik hoor 
een enorme frustratie over braakliggende 
bouwterreinen.”
“Hoe het af en toe met geld en subsidie 
zit, snap ik trouwens ook niet. Ik heb 
begrepen dat er subsidie was voor 
openbare Wifi , maar er is nog niks. 
En waar is dat geld nu?”
“Aan Walther Kok kun je nog wel wat 
vragen, want die woont hier - en meestal 
wordt iets dan gelijk opgelost - maar de 
andere twee wethouders wonen niet hier. 

Ze lijken een soort gevlucht. De lijntjes 
naar de provincie lijken te ontbreken; dat 
vind ik geen goede zaak. Je merkt dat 
goed sinds de corona-uitbraak. Je ziet 
zelden meer iemand. Er wordt een 
berichtje of een column geschreven, 
maar daar blijft het zo ongeveer bij. 
Ik heb begrepen dat niemand de 
portefeuille gezondheidszorg heeft.” (Na 
enig speurwerk blijkt Walther Kok die te 
hebben, maar in hoeverre dat met de 
huidige coronasituatie te maken heeft is 
niet helemaal duidelijk, red.). “Dat je 
even niet naar een restaurant kan is niet 
zo erg, maar met de andere zaken moet 
je hier maatwerk leveren en dat zie ik 
niet gebeuren. Daar heb ik nieuwe 
energie van gekregen. Ik was al 
betrokken, maar nu ben ik ook nog eens 
gedreven.” “En ik ben nog jong, maar 
heb wel veel ervaring”, voegt de 
55-jarige Westerman er lachend aan toe.
“Nog zo’n typisch voorbeeld: tijdens de 
eerste lock-down gingen veel mensen 
opruimen en veel rommel naar de werf 
brengen. Dus was het er druk. En wat 
laat Bas Lont weten; dat we niet allemaal 
tegelijk moeten gaan. Het lijkt mij 
handiger om in zo’n situatie wat vaker 
open te gaan. Service heet dat. Overal 
elders deden ze dat, maar hier niet.”

Wij zijn Oudewater 
en Code Oranje
Inmiddels is duidelijk dat Koert 
Westerman bezig is een lokale politieke 
partij op te richten: ‘Wij zijn Oudewater’. 
“Alles is geregeld”, laat Westerman 
weten, “op een gang naar de kiesraad 
toe. Ik ben al wel bij de notaris geweest.”
“En ik heb contact met Richard de Mos 
met zijn partij Code Oranje. Onder 
andere omdat de lokale partijen geen 
subsidie krijgen en landelijke wel; we 
mogen alles zelf uitzoeken. En omdat 
Peter Plasman in die partij ten behoeve 
van én naast Richard de Mos een grote 
rol speelt, vertrouwt Westerman deze 
ontwikkeling volledig. Code Oranje heeft 
als missie: ‘Het hervormen van onze 
democratie - waarin op dit moment 
politieke partijen leidend zijn - naar een 
democratie van nieuwe vormen, waarin 
de samenwerking met de inwoners van 
ons land centraal staat.’ En dat wil 
Westerman ook graag: “Ik voel me niet 
thuis meer bij het links-rechts denken. 
Van huis uit was ik altijd voor D66. 
In Jan Terlouw vind ik nog altijd een 
voorbeeld, maar volgens mij vindt hij het 
ook jammer dat de ‘kroonjuwelen’ van 
die partij verdwenen zijn.” Westerman: 
“Toen Thorbecke in 1848 het kiesstelsel 
bedacht alle informatie en contacten nog 
heel traag verliepen. Maar nu hebben we 
internet en kan het allemaal anders. 
We kunnen alles via een referendum 
regelen. En zo wil ‘Wij zijn Oudewater’ 
zijn standpunten bepalen. We vragen het 
de inwoners van Oudewater via een 
gesloten digitale omgeving. En leggen de 
vragen heel neutraal voor. Zo nodig met 
een onpartijdige uitleg en toelichting. 
Ik ben ervan overtuigd dat er behoefte is 
aan zo’n partij.”
Koert Westerman, vader van twee 
volwassen dochters en een zoontje van 
een jaar of twee, heeft het er druk mee. 
Hij wil dus naast zijn verslaggeverswerk 
de politiek in, wellicht zelfs de 
provinciale. Want Code Oranje-
lijsttrekker Richard de Mos is blij met zijn 
nieuwe aanwinst. “We zijn met Koert in 
overleg over een prominente rol voor 
hem binnen de kieskring Utrecht. 
Verder zal hij ons landelijk ondersteunen 
door actief deel te nemen aan de 
campagne”, aldus De Mos.
En dan is Koert Westerman ook nog 
eens bezig een boek te schrijven, want 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
De titel is ‘De dikke van darte’. Hij is er 
bijna mee klaar, want het komt in 
november uit. We gaan ongetwijfeld op 
veel fronten nog meer van hem horen.

Platform ‘Windturbines Nee’
Vijf politieke partijen uit Woerden en Oudewater en enkele actiegroepen 
uit o.a. Harmelen en Utrecht spreken zich uit tegen windturbines in het 
Groene Hart (en elders in Nederland). Zij wijzen op de nadelen, en menen 
dat de doelstellingen voor 2050 ook op andere manieren haalbaar zijn.
Een overwegend nadeel is dat het Groene Hart een industrieel 
landschap wordt, met geluidsoverlast, dode vogels en insecten, 
en bij sloop/vervanging veel niet-recyclebaar afval.
Het platform is voorstander van een geleidelijker route naar 
een klimaat-neutraal 2050, voorlopig nog met aardgas uit de 
Noordzee of ingevoerd uit Noorwegen, Rusland, Algerije. 
Gronings aardgas is daarbij niet nodig.
Het platform vindt dat de gemeentes allereerst een aanjagende 
en coördinerende rol moeten spelen bij het aanbrengen van 
zoveel mogelijk zonnepanelen op daarvoor in aanmerking 
komende daken. Daarnaast zijn er mogelijk te zijner tijd 
nieuwe (veiliger) klassieke kerncentrales of thoriumcentrales.

Deelnemers
Aan het platform nemen de volgende politieke partijen deel:
Lijst van der Does uit Woerden
De Woerdense VVD uit Woerden
Partij Inwonersbelangen uit Woerden
Partij WeDoPolitiek/lijst Henk Krol uit Woerden
De Wakkere Geelbuik uit Oudewater
Stichting De Groene Buffer uit Harmelen
Actiegroep De Buren van Rijnenburg en Reijerscop.

Sympathisanten met het gedachtengoed 
van dit platform kunnen de petitie tekenen op 
www.hetgroenehartzegtnee.nl

Koert Westerman duikt in de politiek

Wethouder Kok begon de vergadering 
met een correctie op een eerdere 
mededeling over de prijs van de parkeer-
plaatsen bij de oude touwfabriek. 
Die kosten niet 20.000 euro per plek, 
maar 7500 euro. Waarvan akte.

Bestemmingsplan Oranje Bolwerk
De Onafhankelijken wilden weten 
waarom het bestemmingsplan nu al 
wordt vastgesteld. Er lopen nog 
onderzoeken (vleermuizen, archeologie). 
De Wakkere Geelbuik had nog een lange 
lijst van vragen rond het bestem-
mingplan, die niet van te voren waren 
ingediend. Aangezien Knol die van een 
papier oplas, verzocht wethouder 
Duindam dat papier alsnog in te leveren 
zodat die voor de raadsvergadering 
alsnog kunnen worden beantwoord. 
De Wakkere Geelbuik wilde ook weten of 
de plankosten kunnen worden verhaald 
op de ontwikkelaar, ook als er zou worden 
besloten de grond niet aan de huidige 
beoogde ontwikkelaar te verkopen. 
Wethouder Duindam antwoordde daarop 
dat aangezien de grond nog van de 
gemeente is die plankosten niet kunnen 
worden verhaald. 
De overige partijen waren complimenteus 
over het bestemmingsplan en wethouder 
Duindam kondigde aan dat de 
overeenkomst tot verkoop van de grond 
in de volgende raadscyclus zal worden 
gepresenteerd. Wat nog open staat 
komt bij het verlenen van de omgevings-
vergunning aan de orde. Het stuk gaat als 
bespreekstuk naar de raad.

Populierenweg 45
Nadat de verleende omgevingsvergunning 
vorig jaar door de raad van State is 
vernietigd kwam het in de ‘lange’ 
procedure opnieuw op de agenda. 
Wethouder Duindam kondigde aan dat 
dit in feite een herhaling van zetten is en 
het college geen belemmeringen ziet 
voor het verlenen van de vergunning. 
De raad wordt nu verzocht en verklaring 
van geen bezwaar af te geven. 
Nils den Outer (Avant accountants, de 
beoogde gebruiker van het pand) 
verzocht om spoed. Avant is een 
Oudewaters bedrijf, met ongeveer 60% 
van het klantenbestand in Oudewater en 
omgeving. De parkeerdruk op Tappersheul 
is ook nu al hoog en aangezien veel 
medewerkers van Avant op de fi ets komen 
zal het daar niet veel erger van worden. 
In de nota van zienswijzen wordt de 
zienswijze van de advocaat van de 
eerdere bezwaarmaker niet ontvankelijk 
verklaard wegens het overschrijden van 
de termijn van indiening.
Dat kon vanzelfsprekend op protest 

rekenen bij de Wakkere Geelbuik. 
Het CDA vond, zoals eerder ook al, dat 
een bredere discussie over het toelaten 
van een kantoorgebouw op Tappersheul 
nodig is alvorens de vergunning te 
verlenen. 
Wethouder Duindam gaf aan dat het 
bestemmingsplan twaalf jaar oud is en er 
al veel uitzonderingen zijn. 
Het college vindt het belangrijk om mee 
te werken vanwege de Oudewaterse 
werkgelegenheid en vanwege het feit dat 
het bedrijf, dat nu op IJsselvere gevestigd 
is in tijdelijke huisvesting, een mogelijke 
woningbouwlocatie vrij maakt bij 
verhuizing. Hij zegde wel een bredere 
heroverweging toe, maar dat kan niet in 
de lopende procedure van een 
vergunningaanvraag. Het gaat als 
bespreekstuk naar de raad.

Pluimveebedrijf Wiltenburg
Op verzoek van de Wakkere Geelbuik 
waren vragen van die partij en de 
antwoorden daarop voor het forum 
geagendeerd. Het gaat hier om de 
vergunning van het pluimveebedrijf.
Twee bewoners van de Hekendorpse 
Buurtweg, beide in de onmiddellijke 
nabijheid van het pluimveebedrijf, 
kwamen de situatie toelichten. 
Michiel Pluym sprak in namens twintig 
bewoners over de stankoverlast en 
overschrijding van de geluidsnormen. 
Ook de heer Vork, die op tachtig meter 
van de stallen woont, gaf aan dat hij 
inmiddels wegens de geluidsoverlast in de 
woonkamer slaapt omdat de ventilatoren 
ook ‘s nachts meerdere keren draaien. 
De gezondheid van de bewoners van de 
Hekendorpse Buurtweg zou meer 
centraal moeten staan. 
Wethouder Lont was van mening dat als 
er nu een vergunning zou worden 
gevraagd voor de vestiging van zo’n 
bedrijf op die plek, deze niet verleend 
zou worden. Het punt is dat het een 
bestaand bedrijf is dat met vergunning is 
gevestigd. In de loop van de jaren is die 
vergunning al vaak gewijzigd op aanvraag 
van de exploitant. Momenteel werkt het 
bedrijf zelfs zonder vergunning voor 
delen ervan. 
Wim Knol drong aan op hinderlijk 
handhaven of uitplaatsing van het bedrijf. 
Het gedogen van het werken zonder 
vergunning is een beloning van de 
opstelling van de eigenaar van het bedrijf. 
De druk vanuit de politiek om de situatie 
aan te pakken neemt toe, zoveel is 
duidelijk. Maar aangezien er geen 
raadsvoorstel lag komt de zaak niet in de 
raad aan de orde.

Evenementenbeleid
Op de agenda stond een nieuw nota 
evenementenbeleid. Namens Sjoud werd 
ingesproken door Jeroen Scherpenzeel 
(Sjoud). Die bepleitte vooral de sluitingstijd 
van evenementen buiten niet te 
vervroegen van 03.00 uur naar 02.00 uur 
en werd hierin bijgevallen door 
commissielid Gijs Hoogenboom. 
Ook het moeten inleveren van situatie-
tekeningen van zowel bovenaanzicht als 
zij-aanzicht van de locatie en de 
voorgestelde jaarlijkse bijeenkomst om 
evenementen aan te melden. 
Hij bepleitte de vaste evenementen vast 
in een kalender op te nemen, en waarom 
maar maximaal tien evenementen in het 
buitengebied per jaar.
Burgemeester Groeneweg antwoordde, 
dat er afstemming met de veiligheidsregio 
en de omliggende gemeenten heeft 
plaatsgevonden. In Montfoort en 
Woerden is de eindtijd ook 02.00 uur 
en het moeten aanleveren van ook een 
zijaanzicht is conform het handboek van 
de veiligheidsregio. Het maximum van 
tien evenementen in de buitenlucht is in 
de afgelopen jaren nooit gehaald. 
In een gesloten gebouw is de eindtijd 
nog wel 03.00 uur.
De Wakker Geelbuik sprak van 
onversneden regelzucht. Hij kon zich 
voorstellen dat het organisatoren, toch 
veelal vrijwilligers, ontmoedigt.
De Christenunie/SGP was positiever. 
Proeven in Oudewater is destijds naar 
zijn zeggen door bureaucratie om zeep 
geholpen. Deze nota zet de zaken nu 
goed op een rijtje.
Gijs Hoogenboom (VVD) had 
geprobeerd om online een fake 
evenement aan te melden en dat was 
nog best lastig vond hij.
Burgemeester Groeneweg keek van dat 
laatste op en zegde toe dat bij vastlopen 
door de gemeentelijke organisatie 
ondersteuning wordt gegeven. 
Evenementen zijn belangrijk voor 
Oudewater. Het stuk gaat als 
bespreekstuk naar de raad.

Begroting
De raad heeft dit jaar gekozen voor een 
andere wijze van behandeling van de 
begroting. Vooraf zijn heel veel vragen 
ingediend, die voor een deel schriftelijk 
zijn beantwoord en voor een deel in een 
besloten vergadering van de auditcom-
missie afgelopen donderdag aan de orde 
zijn geweest. In het forum was wel ruimte 
voor vragen van insprekers. Daarvan 
werd gebruik gemaakt door Mia van 

Jaarsveld, die zich boos maakte over de 
gang van zaken rond de afvalstoffen-
heffi ng en de vervanging van de grijze en 
groene containers. Zij was van mening 
dat de stijging van de afvalstoffenheffi ng 
met name voor één persoons 
huishoudens (tussen 2019 en 2021 met 
70% verhoogd) volstrekt niet te recht-
vaardigen was. Ook, met name in de 
omgeving van de Wijngaardstraat, was 
onzorgvuldig omgegaan met het 
vervangen van de oude containers. 
Bewoners waren niet op de hoogte en 
zaten opeens zonder container, die 
gewoon was meegenomen. Ook was zij 
niet tevreden met de teruggaveregeling 
voor éénpersoonshuishoudens die ook 
verhoudingsgewijs slecht uitpakt. 
Wethouder Lont verdedigde het beleid 
met de mededeling dat de verhouding 
tussen vaste kosten en variabele kosten 
de oorzaak hiervan is. De vaste kosten 
maken een groot deel uit van de kosten 
(het ophalen van een vuilcontainer is 
voor elk huishouden even duur).
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vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962 

Vermey
uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

Uit ons leven gegrepen, maar niet uit ons hart.

Wij geven u kennis van het overlijden van mijn 
man, onze vader, trotse opa en overgrootvader

Dolf Hendrikus van Mosel
Dolf

* Den Haag, † Oudewater,
 23 mei 1936 27 oktober 2020

Wij zullen zijn lach en Haagse humor missen.

Christina Verkaik
~
Paula en John
Dolf en Caroline
John en Sandra
 ~
Hans en Janny
Cocky †
Joke en Koos
Ruud en Astrid
Corrie en John
Rob en Sandra
René †

Klein- en achterkleinkinderen

Schoutdreef 9
3421 VA Oudewater

De crematie heeft op maandag 2 november in 
besloten kring plaatsgevonden.

Met veel verdriet in ons hart hebben wij het bericht 
ontvangen dat we onze oudste broer,  

zwager en oom moeten missen.

Jan Vermeulen
Wij wensen Marrie, de kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe.

Wij zullen er voor jullie zijn.

Jelle en Hannie
Wijnand en Tony
Immert
Hannie en Wim

Na een bewogen leven 
en moeizame laatste jaren, 
heeft Arjan zijn eigen weg gekozen.

Intens verdrietig hebben wij plotseling afscheid 
moeten nemen van onze lieve zoon, broer en oom

Arjan Pos
hij is 38 jaar geworden

Jan en Wil
Marja en Ronald

Daniëlle en Peter
Mels, Luuk, Saar

Patricia en Mark
Lynn, Evy, Gijs

Vrijdag 6 november is er van 19.00 tot 20.00 uur 
gelegenheid tot condoleren in ’t Waerdsche Hof, 

Waardsedijk 106 te Oudewater.
Wilt u hierbij alstublieft de 1,5 meter afstand  

van elkaar goed bewaren.

Zaterdag 7 november nemen wij in besloten kring 
afscheid van Arjan.

Via www.andanteuitvaart.nl/condoleance heeft 
u de mogelijkheid om uw condoleance achter te 

laten en/of een herinnering te delen.
Wij stellen dat zeer op prijs.

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

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard.

Psalm 42 vers 5 berijmd
‘Maar de Heer zal uitkomst geven’

Na een periode van afnemende krachten is tot 
zijn Schepper teruggekeerd, in het vertrouwen uit 
genade te worden opgenomen in Zijn heerlijkheid,

Jan Vermeulen

* Gouda, † Haastrecht,
15 september 1942 31 oktober 2020

Echtgenoot van:
M.A.J. (Marrie) Vermeulen-van Vliet

Vader van:
Anja & Chris, Imka, Marian & Hans, Johan & Joyce

Grootvader van:
Herjan & Marieke, Matteo & Charlotte, 
Margrit & Stefan, Antoinet & Erwin
Marit & Stefan, Naut
Gían, Feline

Overgrootvader van:
Thijs, Ries, Lieselotte, Saar

Provinciale weg oost 18
2851AE  Haastrecht

Jan is thuis in zijn vertrouwde omgeving.

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 
7 november 2020 om 10:30 uur in de Grote of Sint 
Michaëlskerk te Oudewater. Deze dienst kan 
uitsluitend bijgewoond worden door genodigden 
maar is wel online te volgen via de website van 
Hervormd Oudewater.

Aansluitend zullen wij hem lopend begeleiden naar 
zijn laatste rustplaats op de Hervormde begraafplaats
aan de Waardsedijk 211 te Oudewater. Hierna is er 
gelegenheid tot condoleren, buiten bij de aula op de
begraafplaats.

Bloemen worden door de familie zelf verzorgd.

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Soms ben je in onze dromen ...
Vaak ben je in onze gedachten ...

Maar voor altijd in ons hart ...

Ko Vlasman
06-11-2015  06-11-2020

Didy
Conny & Gert

Marian & Gaston
De kleinkinderen & achterkleinkinderen

Voor altijd in ons hart.

Wij willen iedereen bedanken voor de troostende 
woorden, bloemen en kaarten die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en omi

Lies den Houdijker-Boere
1935 - 2020

Voor ons blijven de herinneringen aan haar
een kostbaar bezit.

Kinderen, 
kleinkinderen en

achterkleinkinderen

Montfoort, november 2020
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Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

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

Samen houden we Oudewater, Hekendorp, 
Papekop en Snelrewaard netjes en schoon!

Win een regenton. Kleurt uw kind mee?

Wist u dat u door het afkoppelen van uw 
regenpijp ervoor zorgt dat er minder water 
op straat komt te staan na een hoosbui. 
En dat u subsidie kunt ontvangen voor het 
afkoppelen van uw regenpijp?

Kijk op www.oudewater.nl/afkoppelen 
voor meer informatie en het aanvragen van 
subsidie.

FORUM RUIMTE

Populierenweg 45 nog maar een keer

FORUM SAMENLEVING

Regels evenementen verder toegelicht

Deze verslagen zijn van de onafhankelijke tekstschrijver  
van de gemeente Oudewater.

Oudewater houdt wel van een feestje. Er vinden meerdere 
buurtbarbecues plaats, buurten houden straatevenementen en 
er zijn natuurlijk ook de grotere feesten. Dat is de reden 
waarom er een helder evenementenbeleid moet liggen.

Het nieuwe beleid lag voor bij de Forumvergadering 
Samenleving van maandag 26 oktober. Hoe duidelijk het stuk 
ook leek, er leefden toch nog veel vragen bij de forumleden en 
bij de vertegenwoordiger van Sjoud KPJ Oudewater, meneer 
Scherpenzeel. Hij mocht het spits afbijten.

Wat hem tegenviel was dat de 
eindtijd van de evenementen in de 
buitengebieden teruggeschroefd wordt 
naar 2 uur ‘s nachts.
Dit omdat, zo lichtte portefeuille-
houder waarnemend burgemeester 
Groeneweg toe, in de omliggende 
gemeenten ook diezelfde eindtijd 
wordt gehanteerd.
Evenementen die in een gesloten 

gebouw plaatsvinden, waarbij de 
manege is genoemd, mogen 
doorgaan tot 3 uur ‘s nachts.
Of daar veel verschil in zit, werd niet 
echt duidelijk.
Scherpenzeel zou liever in het 
algemeen een eindtijd van 3 uur 
willen met een cooling down tijd van 
een half uur, zodat het vertrek van 
bezoekers rustig verloopt.

Dan de manier van aanvragen van 
vergunningen en de noodzaak ervan. 
De een vond het niet duidelijk in het 
raadsvoorstel staan, de ander zag er 
geen heldere onderverdeling en 
checklist in.
Alle forumraadsleden hebben aan- 
gegeven zich te willen scharen achter 
heldere regels die voor de Oudewa-
ternaren goed toe te passen zijn.
Dit punt zal zeker nog terugkomen 
tijdens de volgende raadsverga-
dering waarbij het raadsvoorstel 
weer wordt besproken.
Groeneweg drukte de aanwezigen 
nog op het hart dat een dergelijk stuk 
van belang is om te voorkomen dat 
er problemen ontstaan en de 
afspraken goed op papier staan. 
Daar was iedereen het uiteindelijk 
wel over eens. Maar of de regels 
zoals die in het voorstel staan 
gehandhaafd moeten blijven, is aan 
de raad.

In de Forumvergadering Ruimte stond afgelopen dinsdag de 
zogenaamde verklaring van geen bedenkingen rondom de 
bouw aan Populierenweg 45 op de agenda.

Zoals belanghebbende Niels den 
Oudster van Avant Accountants aan 
het begin van de behandeling van dit 
agendapunt vermeldde: het is een 
zeer langlopende kwestie voordat 
zijn bedrijf in deze locatie intrek kan 
nemen. Bijna met wanhoop in zijn 
stem vroeg hij de forumraadsleden 
om nu toch eindelijk een beslissing te 
nemen. Die hoop bleek ijdel, want bij 
de volgende raadsvergadering wordt 
het onderwerp weer besproken.

Het lijkt op kinnesinne om een bedrijf 
niet deze ruimte te bieden. Een goed 

toehoorder merkt al snel dat er 
meerdere belangen in het spel zijn 
van omliggende bedrijven. 
Die hebben problemen met de komst 
van het nieuwe kantoorpand. 
Zij hebben ook bezwaar ingediend. 
Waar dat bezwaar zich precies op 
toespitst en of dat op tijd binnen was, 
is niet helemaal duidelijk. De een 
vermeldt parkeerproblemen, de 
ander een niet-passend bedrijf op 
deze locatie.

Voor wethouder Duindam was het 
klip en klaar: de bezwaren tegen 

deze bouw gaan over iets anders 
dan over het bedrijf dat zich daar wil 
vestigen. Zo heeft een bedrijf veel 
overlast van foutparkeerders op 
eigen oprit en een ander heeft meer 
parkeerplek nodig dan nu 
voorhanden. En dan waren de 
bezwaren ook nog niet op tijd 
ontvangen.

Daar wringt ‘m de schoen, want 
raadslid Knol van de Wakkere 
Geelbuik beweert dat hij van deze 
bedrijven heeft vernomen dat het 
toch echt wel anders ligt.
Het gehakketak rondom de locatie 
Populierenweg 45 duurt vooralsnog 
voort.

Bij deze editie van De IJsselbode heeft u een 
kleurplaat ontvangen.

En dit is niet zomaar een kleurplaat.

Door deze kleurplaat (door een van uw kinderen) in te 
laten kleuren, maakt u kans op één van de drie 
regentonnen t.w.v. e 250,- bij GroenRijk Montfoort.
En natuurlijk is er ook een mooie prijs voor de winnende 
tekenaar, aangeboden door Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden.
Dus kleuren maar! Insturen kan door de kleurplaat in te 
scannen en te mailen naar dijk.m@oudewater.nl
Kijk voor de actievoorwaarden op www.oudewater.nl/
kleurwedstrijd-regenton

Corona in Oudewater: 
terugblik oktober 2020
Op het dashboard van de Rijksoverheid zien we de dagelijkse 
cijfers over corona. Ook meldt de GGD aan de burgemeester 
hoeveel inwoners positief getest zijn.

In oktober zijn 126 inwoners uit onze gemeente positief getest 
door de GGD. De stijging is aanzienlijk en volgt het landelijke 
beeld. In eerste week van oktober 14 meldingen, de tweede 
week 33 meldingen, de derde week 25 meldingen en in de 
vierde week 38. De laatste drie dagen van oktober kwamen 
daar nog 16 meldingen bij.

Om gemeenten met elkaar te 
vergelijken geeft het Rijk ook 
gemiddelde cijfers per 100.000 
inwoners.
Als we kijken naar het gemid-
delde cijfer in de vierde week 
van oktober geldt voor 
Oudewater een getal van 39. 
Dat is niet geruststellend, maar 
lager dan de grote steden.
Aan de cijfers is goed te zien 
dat de maatregelen van eind 
september onvoldoende effect 
hadden.
Op 13 oktober volgden nieuwe 
maatregelen. Het sluiten van  
de horeca valt daarbij het 
meeste op en heeft grote 
gevolgen voor bezoekers en 
ondernemers.
Of we begin november te 
maken krijgen met nog meer 
beperkingen is op het moment 
van dit schrijven nog niet 
bekend.
De Rijksoverheid vermeldt ook 
cijfers over het aantal corona-
deeltjes in het rioolwater. 
De gedachte hierachter is dat 
dit een voorspellende waarde 
heeft. De coronadeeltjes 
verschijnen eerder in het riool-
water dan dat mensen klachten 
ervaren.
Dit rioolwatercijfer heeft alleen 
betekenis in vergelijking met 
eerdere cijfers van hetzelfde 
waterzuiveringsstation.

Meer informatie
Kijk naar RTV Utrecht UNieuws extra, 
elke vrijdag vanaf 17.40 uur.

Via social media kunt u ook zelf vragen 
stellen.

Meer cijfers vindt u op rijksoverheid.nl 
en RIVM.nl.

Gemeente Oudewater behoort tot de 
veiligheidsregio Utrecht
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Verkiezingen
Als u dit leest is het verkiezingsdag in de Verenigde Staten.  
Als u een beetje het nieuws volgt kan u dat niet ontgaan zijn. 
Alle actualiteitenprogramma’s hebben er in één of andere vorm 
aandacht aan besteed in de afgelopen week. En vanaf vijf voor twaalf 
vannacht kunnen we de uitslagen via de NOS live volgen.  
Hoewel de definitieve uitslag nog wel even op zich zal laten wachten, 
want vanwege corona hebben ruim honderd miljoen mensen per post 
gestemd en het tellen van die stemmen kost veel meer tijd dan de in 
persoon uitgebrachte stemmen op de verkiezingsdag zelf.  
In de loop van deze week zullen we weten of Trump nog vier jaar voor 
complete chaos kan zorgen of dat Biden de VS gaat leiden.
Het is opmerkelijk. Beide mannen zijn ruim in de zeventig.  
Trump was bij zijn aantreden al de oudste president ooit en als Biden 
president wordt zal hij in het witte huis de tachtig overschrijden. 
Dat zijn leeftijden waarbij de gemiddelde Nederlander toch al lang 
van zijn pensioen geniet, al dan niet met vrijwilligerswerk als 
dagbesteding. Zouden ze daar in Amerika nou werkelijk geen jonger 
talent hebben om de VS en de wereld naar de toekomst te leiden? 
Ik vind het een beetje griezelig dat bejaarden zo’n belangrijke rol op 
het wereldtoneel blijven spelen. Wellicht is dat leeftijdsdiscriminatie, 
maar als ik daar zou wonen zou ik toch op de oudste van de twee 
stemmen. Bij gebrek aan beter.
Dichter bij huis werd vorige week besloten de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer uit te smeren over drie dagen. Dit om drukte bij de 
stembureaus te voorkomen vanwege Corona. Nu heb ik in het 
verleden zowel opgetreden als lid van een stembureau zowel als 
trouwe stemmer. Als lid van het stembureau heb ik nooit (lange) rijen 
waargenomen en waren er uren en uren waarin de verveling toesloeg 
als zich maar om het kwartier een stemmer meldde. Misschien is dat 
in grote steden anders, maar het lijkt mij toch buitengewoon 
vervelend om drie dagen op zo’n stembureau te moeten zitten en dan 
zo ongeveer om het uur een stemmer te moeten bedienen.  
En als stemmer had ik zeer regelmatig het hele stembureau voor 
mezelf alleen. En regelen wanneer iemand gaat stemmen kun je toch 
niet, want dat besluit die stemmer zelf. Die hebben onderling geen 
contact met andere stemmers, die dat ook helemaal zelf besluiten. 
Slaan we niet een beetje door, zo langzamerhand?  
Mondkapjes op, oké. Anderhalve meter afstand houden kan makkelijk 
in de meeste lokale stembureaus en handen ontsmetten bij de ingang 
moet ook mogelijk zijn. Maar goed, we kunnen dus drie dagen 
stemmen volgend jaar. Allemaal vanwege Corona.
Trudie Scherpenzeel

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

BLIK op ...
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Gladheidsbestrijding
Sneeuw en ijs zorgen vaak voor veel plezier. 
Maar gladheid door sneeuw en ijzel kan voor 
het verkeer ook ongemak opleveren.
Daarom bestrijdt de gemeente gladheid door 
de belangrijkste doorgaande wegen en 
fietspaden te strooien.
Waar wordt gestrooid?
Bij verwachte gladheid strooien we wegenzout op 
vastgestelde strooiroutes Bij zware en/of langdurige 
sneeuwval wordt een deel van de strooiroute extra 
sneeuwvrij gemaakt met sneeuwschuivers.
Iedereen moet binnen een redelijke afstand (maximaal 
400 meter) op een gestrooide route kunnen komen.
We kunnen niet tot de voordeur strooien.
Wees alert op gladheid, ook op de strooiroutes.
Waar vind ik de strooiroutes?
Bekijk de strooiroutes op www.oudewater.nl
(zoek op strooiroutes).

Wanneer wordt er gestrooid?
De gemeente strooit zoveel mogelijk voordat het glad 
wordt. Dit zorgt voor een betere verkeersveiligheid, minder 
zoutgebruik (beter voor het milieu én goedkoper) en een 
betere inzet van personeel en middelen.
Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april.
Straat vergeten? Laat het weten!
Ondanks onze inspanningen lukt het niet altijd om de hele 
strooiroute meteen schoon te hebben. Bovendien duurt het 
even voordat het zout is ingereden en zijn werk doet.

Heeft u het idee dat een straat vergeten is?
En valt die wel in de strooiroute?
Geeft u dit dan telefonisch door via 14 0348.
Meldingen die minder spoedeisend zijn, kunt u online 
doorgeven via www.oudewater.nl -> Melding doen.

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

Ingekomen aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterkade 4 in Oudewater 

Het realiseren van een keuken en hobbyruimte.
Ingediend op: 25-10-2020, dossiernummer: 5508839

• Zuiderwal 23 in Oudewater 
Het uitbreiden van een schuur.
Ingediend op: 27-10-2020, dossiernummer: 5552077

• Statenland 5A in Oudewater 
Het plaatsen van een container voor SUP-activiteiten.
Ingediend op: 27-10-2020, dossiernummer: 5554969

APV / Bijzondere wetten Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterzandweg 35 in Snelrewaard 

Het bouwen van een presentatieruimte c.q. werkplaats 
met (hobby-)paardenstal en het vergroten van de 
werktuigenberging.
Besluit: verleend op 23-10-2020, dossiernummer: 5096949

• Papekopperstraatweg 52 in Papekop 
Het bouwen van een stal.
Besluit: verleend op 28-10-2020, dossiernummer: 4573105

Verkeersbesluit
Burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten

om in Oudewater een gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen aan de Lange Burchwal 
ter hoogte van huisnummer 14.

Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien? 
De verkeersbesluiten zijn inmiddels digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 03-11-2020 t/m 15-12-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een 
bezwaarschrift indienen. 
Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in de verkeersbesluiten.

Goed voorbereid de winter in

Een steuntje in de rug voor de Voedselbank

De Voedselbank laat het volgende weten: 
‘Voedselbanken Nederland is de koepel-
organisatie voor 172 voedselbanken en 
tien distributiecentra. Bijna 1 miljoen 
mensen in Nederland leven onder de 
armoedegrens. 
De vrijwilligers bij de voedselbanken 
delen elke week eten uit aan mensen  
die dat tijdelijk hard nodig hebben.
Ook in Oudewater is dit helaas het geval 
en daarom is begin 2011 een voedselbank 

in Oudewater gestart. Bedrijven, 
instellingen, overheden en particulieren 
helpen met geld, voedsel en diensten.

Tijdelijke hulp en voorwaarden
Let op het woord tijdelijk en bedenk dat 
er voorwaarden aan verbonden zijn om 
in aanmerking te komen voor hulp. 
Niet onlogisch hoor, maar zo zijn er toch 
nog mensen, vaak gezinnen, die tussen 
wal en schip vallen. Maar de vrijwilligers 
van Tjonkie Food willen daar geen kwaad 
woord over horen, want zij werken heel 
nauw samen met de Voedselbank in 
Oudewater.
Mieke Stalvord van Tjonkie Food:  
“Wij zijn in 2017 begonnen als levens-
middelenweggeefgroep. En daar hadden 
we twee redenen voor: in de eerste 
plaats was daar de duurzaamheid - want 
weggooien van voedsel zou natuurlijk 
zeker niet moeten - en in de tweede 
plaats armoedebestrijding, want ook dat 
was en is nog steeds hard nodig.  
Sinds enige tijd vallen we officieel onder 

het sociaal domein en werken we nauw 
samen met het Stadsteam, 
Schuldhulpmaatje en Vluchtelingenwerk. 
En natuurlijk ook met de Voedselbank. 
Wij weten van elkaar wat we doen. 
Na enige tijd stopt de hulp van de 
Voedselbank namelijk; dat staat nu 
eenmaal in de reglementen. Dan blijven 
er kwetsbare mensen over die toch nog 
steeds of later opnieuw in de problemen 
komen. En wij vinden dat best heftig. 
Bij de Voedselbank kloppen op dit 
moment ruim dertig gezinnen aan en bij 
ons zijn dat er 27.”

Voedselbank en Tjonkie Food
Tjissie laat namens de Voedselbank 
weten dat ze enorm blij is met het 
bestaan van Tjonkie Food:  
“Als klanten bij ons weggaan moeten ze 
onze hulp missen en dan wijzen wij ze op 
Tjonkie Food. Dan kunnen ze toch nog 
een aardig steuntje in de rug blijven 
krijgen. Wij zijn dus absoluut niet 
concurrerend maar werken in elkaars 
verlengde. Wij willen liever niet dat 
mensen zomaar in een gat vallen.”
“Gelukkig zijn er ondernemers die ons 
helpen”, gaat Mieke verder, “de Jumbo, 
bakker Treur, keurslager Ultee. 
Zij bewaren de dagverse producten die 
anders verloren gaan, speciaal voor ons. 
Verder krijgen wij van een anonieme 

donor iedere week 75 euro en sinds deze 
week drie maanden lang 25 euro van 
‘Met Ella’; zo’n vast bedrag geeft veel 
zekerheid. Is er bijvoorbeeld geen zuivel 
of fruit voor de gezinnen, dan kunnen wij 
dat kopen en onze weggeefvoorraad 
aanvullen. We vinden het echt fijn dat er 
mensen zijn die anderen in een lastige 
situatie terzijde willen staan. Momenteel 
zamelen wij de vega-kaartjes van de 
Postcodeloterij in om die te besteden aan 
lang houdbare producten zoals 

Het is jammer, maar helaas zijn de voorzieningen in Nederland voor mensen 
die in de problemen zitten zelfs niet toereikend om voldoende gezond 
voedsel te kunnen bemachtigen. Gelukkig zijn daar de Voedselbank en sinds 
2017 ook Tjonkie Food. Ze zijn hard nodig om mensen, vaak hele gezinnen 
een extra beetje te ondersteunen.

Oudewaterse fotografe landelijk bekender
Exposeerde Anne-Marie Boere met haar bijzondere foto’s in Woerden en 
later in Oudewater zelf, zijn haar kunstwerkjes nu via Vleuten-De Meern  
in Waddinxveen te zien. Bert de Rijke die aldaar de scepter voert in de 
expositiecommissie vond het heel mooie foto’s en zorgde er met zijn club 
voor dat de foto’s met de natuur als uitgangspunt, maar met een opvallend 
fraaie twist, in Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen voor mensen uit 
Waddinxveen en omgeving te bewonderen zijn.

Velen uit de omgeving hier hebben al 
mogen genieten van de prachtige 
plaatjes die Anne-Marie ons met geduld, 
oog voor compositie en detail wist voor 
te schotelen. Eerder schreven we over 
haar: ‘Heel veel mensen hebben 
tegenwoordig fotograferen als hobby, 
maar de foto’s van Anne-Marie Boere uit 
Oudewater zijn duidelijk heel anders. 
“Ik probeer er een soort kunstwerkjes 
van te maken”, laat ze bescheiden weten. 
En kunstwerken zijn het; stuk voor stuk. 
Ze liet destijds weten dat ze Lightroom 
gebruikt om de foto’s, als het nodig is, 
een klein beetje ‘op te halen’, maar meer 
ook niet: “De basis van de foto ligt op de 
locatie waar ik de foto heb genomen.” 
Ze trekt er in Europa op uit om op 
bepaalde plekken foto’s te maken.  
Dan kan ze rustig een paar uur op een 
bepaalde plek blijven zitten om te 
wachten tot ze dat beeld ziet dat ze graag 

vast wil leggen. En dan speelt ze zo met 
de camera dat er een bijzonder boeiend 
beeld ontstaat. Anderen schreven over 
haar: ‘Anne-Maries hart ligt bij natuur-
fotografie. Ze weet de natuur op een 
artistieke manier vast te leggen. 
De serie foto’s kenmerkt zich dan ook 
door de creatieve invalshoek die gebruikt 
is bij het maken van de foto’s.’
Bij deze expositie staat als uitnodigende 
tekst: “De uitdaging vind ik iets te 
creëren wat op het eerste gezicht niet 
zichtbaar is. Ik kan erg genieten om 
daarmee te experimenteren. Het levert 
vaak unieke beelden op, wat mij juist 
aanspreekt”, aldus Boere.

De foto-expositie van Anne-Marie Boere is vanaf 26 oktober  
tot 7 januari 2021 te bekijken in de raamvitrines in Cultuurhuys De Kroon 
aan het Gouweplein te Waddinxveen.

bijvoorbeeld rijst en pasta. We hopen dat 
er nog meer mensen hun kaartje willen 
schenken. Ze moeten dan niet vergeten 
het te activeren en daarna kunnen ze het 
op Twijnen 2 gewoon door de 
brievenbus gooien zodat wij er anderen 
mee kunnen helpen.”
Mieke slaakt nog een laatste hartenkreet, 
die Tjissie heel graag onderstreept: 
“Samen maken we het verschil!”
En wie Tjonkie Food op een andere 
manier wil helpen kan op  
www.tjonkiefood.nl een kijkje nemen. 
Wie een berichtje stuurt krijgt zeker een 
reactie.
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Wim Knol

Toonbeeld van slecht beleid
Met het bestemmingsplan Oranje 
Bolwerck is de bouw van 52 
appartementen weer een stapje 
dichterbij. Dat is fi jn, want de 
woningnood is hoog in Oudewater. 
Met dank aan het al vele jaren 
falende volkshuisvestingsbeleid van 
de opeenvolgende kabinetten Rutte, 
beheerst door een heilig geloof in 
marktwerking en perverse prikkels 
als de verhuurdersheffi ng. 
Niet vergeten als u komend voorjaar 
naar het stemlokaal gaat!

Helaas is ook het project Oranje 
Bolwerck een toonbeeld van dit 
falende neo-liberale beleid. Bij het 
bepalen van het woningprogramma 
is niet de Oudewaterse woning-
behoefte leidend maar het rendement 
van de projectontwikkelaar. Daarom 
komen er hooguit tien min of meer 
betaalbare appartementen. Door het 
willens en wetens vasthouden aan 
een te lage parkeernorm, komen er 
ook te weinig parkeerplaatsen in de 
door parkeerproblemen geteisterde 
buurt. Ik wens de bewoners sterkte.

En tenslotte wordt de grond tegen 
alle regels van behoorlijk bestuur in 
onderhands verkocht aan een 
projectontwikkelaar in plaats van 
aan de partij die maatschappelijk het 
meest te bieden heeft.
Kortom, gemiste kansen alom.

Dick Stapel

Woningzoekende centraal
De raad gaat het bestemmingplan 
voor de bouw op het Oranje Bolwerck 
vaststellen! Belangrijk? Ja! Want dat 
is de basis voor de broodnodige 
woningbouw daar. Weten we nu wat 
er gebouwd gaat worden? Nee! 
Daar moeten we nog op wachten.

Het college onderhandelt over de 
verkoop van de grond aan een 
bouwer. Dat komt pas later naar de 
raad. Ook dan zal pas duidelijk 
worden of Oudewaterse starters 
daadwerkelijk aan de beurt gaan 
komen.
Komen er woningen passend bij een 
startersbudget? Komen er woningen 
die ook blijvend voor starters bedoeld 
zijn? Of laat de coalitie toch de oren 
weer hangen naar de ontwikkelaar? 
Dan staat de woningzoekende niet 
centraal, maar zijn verdienmodel!

Het CDA zal vasthouden aan de 
uitgangspunten zoals eerder zijn 
geformuleerd: minimaal tien starters-
woningen van 50m² voor € 150.000. 
Daar is behoefte aan, dat is beloofd, 
dat moeten we willen invullen. 
Voor ONS Oudewater!

Mark Kruiswijk

Mooie toevoeging aan de stad
Een aantal fracties had nog vragen 
over het bestemmingsplan Oranje 
Bolwerck tijdens het Forum Ruimte. 
Ondanks het 300 pagina’s tellend 
stuk kwamen de vragen vanuit de 
verschillende partijen behoorlijk 
overeen. 
De vragen richtten zich op de arche-
ologische waarde en welke typen 
woningen er nu precies komen. 
De wethouder gaf wat betreft de 
archeologie aan dat hier zorgvuldig 
mee omgegaan wordt. Onze fractie 
is hier blij mee en hoopt dat door die 
zorgvuldigheid vertraging wordt 
voorkomen.
De zorgen welk type woningen en of 
er voldoende parkeerplekken zijn 
waren nu niet aan de orde. In het 
bestemmingsplan wordt globaal 
bepaald wat er mogelijk is in dit 
gebied.
In een volgende stap wordt het 
bouwplan dan gedetailleerd 
besproken en kan de gemeente-
raad daar wat van vinden.
Duidelijk is in ieder geval wel dat er 
tien broodnodige starterswoningen 
bij zitten! Voor nu een mooi resultaat 
en een goede stap voorwaarts. 

Oranje Bolwerck is een mooie 
toevoeging aan onze stad dus wij 
doen er alles aan om dit project in 
goede banen te leiden.

Monique van den Berg

Vaart in bouwplannen!
Wij zijn blij te zien dat er zo spoedig 
wederom een bestemmingsplan voor 
ligt na het bestemmingsplan van de 
Sint Jansstraat.
In dit plan is een aantal wensen van 
De Onafhankelijken opgenomen, onder 
andere het realiseren van tien starters-
woningen en middenhuur woningen.
Wij hopen dat doorstroming hiermee 
op gang komt en er zoveel mogelijk 
Oudewaternaren kunnen genieten 
van een woning in onze mooie stad.
Het beeldkwaliteitsplan liet ook 
mogelijkheden zien voor voldoende 
groen en wellicht een mooie wandel-
route in de vorm van een vlonder 
over de oude stadsmuren.

Wij zijn blij dat het College voortgang 
laat zien in de volgende bouwplannen. 
Binnen enkele maanden kan er gestart 
worden met de bouw op de Sint 
Jansstraat en in de loop van volgend 
jaar kunnen de eerste palen voor dit 
project de grond in.

Wij wensen het College veel succes!

Vincent Bos

Mooi plan, snel door!
Woningbouw, duurzaamheid, betrouw-
baar bestuur. Daar ging de Christen-
Unie-SGP de verkiezingen mee in. 
Daarom doen wij mee aan deze 
coalitie. En daarom zijn wij blij dat de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
voor bouwen op het evenementen-
terrein kan gaan goedkeuren.

52 woningen die heel hard nodig 
zijn. Met tien starterswoningen, waar 
wij ons al lang voor inzetten. Goed 
dat deze nu echt gerealiseerd gaan 
worden. En daarnaast betaalbare 
huur- een koopwoningen. De overver-
hitte Oudewaterse woningmarkt kan 
die goed gebruiken. Daarom moet er 
voortvarend doorgepakt worden.

We gaan nog spreken over de exacte 
details rond de invulling van de 
locatie. Zodat daarna de heipalen de 
grond in kunnen en deze plaat asfalt 
zo snel mogelijk verandert in het 
warme thuis van vele Oudewaterse 
starters, gezinnen en senioren!

Dinsdag 3 november 2020

Bestemmingsplan Oranje Bolwerck
Aanstaande donderdag bespreekt de gemeenteraad het bestemmingsplan Oranje Bolwerck. Het bestemmingsplan is een uitwerking van 
de stedenbouwkundige visie. In het bestemmingsplan staat wat juridisch en planologisch allemaal mogelijk is op de locatie. Simpel gezegd 
betekent dit dat in het plan staat wat er op de locatie gebouwd mag worden en daarmee ook wat er dus niet gebouwd mag worden.

De gemeenteraad bespreekt het bestemmingsplan in de raadsvergadering van donderdag 5 november.
De vergadering start om 20.00 uur in De Klepper.

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. Wel kunt u meeluisteren via de livestream op 
de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl. De livestream is vanaf de start van de vergadering op de 
hoofdpagina van de website te vinden.

Hieronder leest u wat de vijf fracties van het bestemmingsplan Oranje Bolwerck vinden.

Nieuws vanuit de gemeenteraad

OBS De Schakels regulier én Hoogbegaafden Onderwijs opent een KinderzwerfboekStation

Zwerfboeken zijn van alle kinderen!
Juffrouw Astrid en juffrouw Annelies zijn de 
initiatiefnemers van de zwerfboekenkast op de 
OBS De Schakels. Afgelopen vrijdag is de 
boekenkast feestelijk door hen geopend.
Een lange rij leerlingen gaf de ‘nieuwe’ boeken 
aan elkaar door tot aan de boekenkast.
De boekenkast is inmiddels rijkelijk gevuld  
met interessant leesmateriaal voor alle 
basisschoolleeftijden.

Het leesfeest kan beginnen!
Het idee achter Kinderzwerfboeken is dat de boeken 
rondzwerven op plekken waar kinderen komen,  
zodat de kinderen de mogelijkheid krijgen om de 
boeken te lezen. De Kinderzwerfboeken zijn te 
herkennen aan de sticker op de kaft. Op die sticker 
staat: Neem me mee! Als je het gelezen hebt laat je 
het boek weer zwerven in de wachtkamer, op de 
kinderboerderij of breng je het terug naar de school.
Het is helemaal gratis, voor meer informatie:  
www.kinderzwerfboek.nl
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Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

commerciële publicaties
Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)

Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur 
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

BBQ en bier  
zijn zijn lust en 

zijn leven.  
Maar vanaf nu 
gaat hij zijn 

40ste jaar  
beleven.

Hartelijke groet,  
je campeervrienden

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Onrust? Onvrede?  
Een paar keer 

ondersteuning kan heel 
veel bewerkstelligen. 

Kijk eens op  
mijn website!

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

Erkend gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

Loodgietersbedrijf Oudewater

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie ■ Storingsdiagnose
 alle automerken ■ Airco service
■ APK  ■ Banden en uitlaten
■ Schadeherstel  

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

HAM Technische Installatie BV in Lopik is al ruim 41 jaar totaalinstallateur van onder andere 
elektrische-, gas-, water- en cv-installaties, luchtbehandeling en dak- en zinkwerk Alles voor uw 

comfort, productiviteit en veiligheid, wij installeren ’t.
Voor ons buitenteam zijn wij op zoek naar een:

Functieomschrijving:
Jouw werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het uitvoeren van preventief onderhoud, 
reparaties en het oplossen van storingen aan CV-ketels, warmtepompen en ventilatiesystemen. 
Deze werkzaamheden zullen gecombineerd worden met het in bedrijf stellen en/of inregelen van 
deze installaties. Voor ons afwisselende klantenbestand van zowel particulieren als bedrijven ben je, 
samen met onze andere 2 service- en onderhoudsmonteurs, het visitekaartje naar onze klanten.

Kortom een afwisselende baan in een informele werksfeer waarbij geen klant, installatie of dag 
hetzelfde is. Dat wil toch iedereen?

Functie-eisen:
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Nauwkeurig en communicatief sterk
• Kennis van en ervaring met cv-ketels en/of warmtepompen en/of airco’s
• Ervaring met onderhoud en het onderzoeken van storingen of studerend hiervoor

Wij bieden:
• Plezierige (informele) werksfeer
• Een functie met veel verantwoordelijkheid en afwisseling
• Een bedrijfsauto en tablet met digitale werkomgeving
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaalnijverheid

Ben je nu service of onderhoudsmonteur in een andere technisch vakgebied en wil je wat anders, 
reageer ook gerust! 

Ben je geïnteresseerd of heb je een vraag?
Stuur een e-mail met CV naar a.vdham@hamti.nl of bel naar
Arjan van der Ham op 0348 – 558190

Service- en onderhoudsmonteur

VCA

Gevestigd in uw DA drogist
Korte Havenstraat 18,

Oudewater

Verwen uw huid met een 
gezichtsbehandeling, 
en laat uw huid thuis 

verder profi teren van het 
Collistar Unico serum.

in het nieuw

Het geeft de huid een 
energieboost en 
beschermt tegen 

invloeden van buitenaf 
o.a. tegen blauw licht.

In combinatie met een 
gezichtsbehandeling

betaalt u voor dit product 
slechts € 10,-

Maak snel een afspraak 
06-53330187

BRIL
VAN DE MAAND
NOVEMBER

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE 

VOOR ZITTEN ....



De vorige afl everingen van 
ff z@ppen zijn gebundeld in 

vier delen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van extra materiaal 

als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes 
zijn voor € 17,50 te koop in 

Oudewater bij The Read Shop, 
het TIP-kantoor en bij 

de schrijver zelf op De Cope 6.

Vanaf november zal ‘ff z@ppen 
deel 5’ op de markt komen.
Onder de titel ‘Oudewater 
1940-1945’ staat dit deel 
geheel in het teken van de 

Tweede Wereldoorlog..
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Twee verdwenen beroepen
Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer 

geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen 
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.

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

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

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

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

De volgende afl evering verschijnt
over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

door  Wout  van  Kouwen
(deel 108)

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

Bronnen: ‘Ach ja, zo was Oudewater’ en ‘Oudewater in touw’ door Theo Pollemans,
Herman van der Klis, Ad de Groot, Hans de Jong en Arie Koolwijk.

Halverwege de vorige eeuw hoefde je niet je huis uit om boodschappen te doen. 
De kruidenier, de groenteboer, de melkboer en de visboer (overal werd ‘boer’ 
achter gezet) kwamen gewoon bij je aan de deur. De melkboer bracht de melk 
soms rond met de hondenkar totdat dit verboden werd in 1963.
Ook ging men langs de deuren met borstels, bezems en mattenkloppers. 
Er kwam een voddenboer met handkar die oude rommel meenam.
In de jaren ‘60 was de televisieserie ‘Stiefbeen en Zoon’ over twee 
voddenboeren erg populair.
De schillenboer ging langs de deuren om schillen en groenteafval 
op te halen. In Oudewater was ongetwijfeld de bekendste schillenboer
(in dit geval ‘boerin’) Mech Lekkerkerker die de bijnaam ‘Zwart Jannechie’ had. 
Met haar ponywagen haalde ze aardappelschillen op voor haar vee
en kondigde met een snerpend fl uitje haar komst aan. 
Anderen gebruikten weer een logische kreet als: “Schillúúúúhh”, 
“de Bakkúúúúrr” of “Vòòòòdde”!

Twee van deze beroepen willen 
we er in deze afl evering van 
‘ff z@ppen naar de vorige 
eeuw’ even uitlichten.
Beide beroepen zijn inmiddels 
nagenoeg verdwenen.
De petroleumboer
Tot in de jaren ‘50 waren petroleum-
stellen nog algemeen in gebruik. 
Ook nadat de huizen waren 
aangesloten op het gasnet, bleef de 
huisvrouw nog geregeld koken op het 
petroleumstel. Om de één- of méér-
pitters van petroleum te voorzien, 
had men de beschikking over een 
petroleumblik, dat meestal onder in het 
keukenkastje stond. De petroleumboer 
in zijn corduroy pak, meestal 
doordrenkt met de vloeistof, kwam 
langs de deuren om te vragen of de 
huisvrouw nog petroleum nodig had.
Ieder had zijn vaste klantenkring, die 
sterk bepaald werd door de kerkelijke 
gezindheid van de klant en de 
neringdoende. Je kocht uitsluitend bij 
een ‘geloofsgenoot’.
Herman van der Klis ging zijn klanten 
af met een handkar. 
Hij had jarenlang op de bok gezeten 
van de paardentram naar Papekop. 
Toen die lijn opgeheven werd, ging 
Herman petroleum verkopen om rond 
te komen.
Aan de Goudse straatweg verkocht 
Cor de Groot petroleum. Er werd aan 
huis verkocht en op zaterdag bezocht 
Cor op de bakfi ets zijn klanten. 
Ook doordeweeks kwam er weleens 
een verzoek om petroleum. Als oudste 
zoon Ad aan het eind van de dag 
thuiskwam van de H.B.S. werd hij er 
soms op uitgestuurd om bij een klant 
wat te gaan afl everen. Dan zette hij 
een petroleumblik op de stang van zijn 
fi ets en peddelde bijvoorbeeld naar 
het Vette Varken waarbij hij met zijn 
ene hand het blik vasthield en met zijn 
andere het stuur van de fi ets. 
Als er veel wind stond, was dat echt 
geen gemakkelijk klusje.
Piet Schalkwijk woonde in het steegje 
naast het pand in de Leeuweringerstraat 
waar nu het Chinese restaurant is 
gevestigd. Hij had de beschikking over 
een gele bakfi ets van de landelijke 
oliefi rma ‘De Automaat’.
Hans Mulder schreef voor Windfall 
zelfs een nummer over hem: 
‘Still going strong’. De countrysong 
staat op hun L.P. ‘No Covers’.
De Automaat was een onderdeel van 
de American Petroleum Company 
opgericht in 1898, later bekend als 
Standard Oil (Esso). De olie werd 
vanuit de Verenigde Staten per boot 
vervoerd naar Rotterdam. 
Het bedrijf van Vlijminck de Vocht 
zorgde voor verdere verspreiding in 

de stad en omliggende plaatsen.
Om klanten vast te houden werden 
cadeaus uitgedeeld, zoals een 
ganzenbordspel en ieder die een 
maatje olie kocht, kreeg een gratis 
krantje. Het krantje bevatte naast 
reclame ook een stripverhaaltje, 
dat ging over een zwart mannetje, 
Pijpje Drop geheten.
Dit zou in deze tijd bij groeperingen 

De scharensliep
Een scharensliep was iemand die 
langs de deuren ging om scharen en 
messen te slijpen. Ook het slijpen van 
schaatsen behoorde tot zijn 
werkzaamheden.
De man had een grote handkar, 
soms een bakfi ets, waarop hij alle 
benodigde gereedschappen 
voorhanden had. De slijpstenen en 
banden werden aangedreven met een 
pedaal, later ook met een diesel- of 
benzinemotortje.
In en rond Oudewater genoot Cornelis 
Koolwijk uit Hoenkoop bekendheid. 
Hij woonde op de Goudse straatweg/
hoek Tramweg.
Cornelis moest niets hebben van 
motorisering of mechanisering. 
Met zijn omgebouwde kruiwagen trok 
hij tot diep in de jaren ‘60 door 
Oudewater en de wijde omtrek.
Het slijpen ging echt op de klassieke 
manier waarbij de slijpsteen werd 
aangedreven via een vliegwiel, 
verbonden aan een krukas met 
daaraan een scharnierende treeplank 
die met één voet op en neer werd 
bewogen. De spetterende vonkenregen 
was altijd een bijzondere attractie 
voor kinderen. Cornelis sleep ook 
messen, zagen en zeisen. 
Scheermessen hanteerde hij zowel om 
ze haarscherp te maken als om er 
moeilijk ter been zijnde boeren mee te 
scheren. En kon iemand door zijn of 
haar buikomvang niet meer bij de 

tenen komen: geen nood, want 
Cornelis knipte gratis de nagels!
Was het in de winter te koud om in 
de openlucht zijn precisiewerk te 
verrichten, dan trok hij op de fi ets de 
buurten door om, net als Piet Schalkwijk, 
stoelen te matten. Maar het slijpen liet 
hij er niet gauw bij zitten. Als het ijs 
sterk genoeg was, trok hij met zijn 
kruiwagen zelfs linea recta over de 
weteringen van buurt naar buurt.
Zijn verdiensten -dubbeltjes (10 cent), 
kwartjes (25 cent) en een enkele 
gulden- bewaarde hij onderweg in 
een soort knikkerzakje. Hij “had er 
een goede boterham aan” zoals hij 
het fi nancieel resultaat van zijn 
éénmansbedrijfje altijd omschreef.

Boven Herman van der Klis met handkar.
Onder Piet Schalkwijk met zijn bakfi ets van ‘De Automaat’.

als ‘Kick Out Zwarte Piet’ 
waarschijnlijk wel weer gevoelig 
hebben gelegen.
Om het vervolgverhaal bij te houden 
was het zaak om wekelijks petroleum 
te kopen, want zo’n verhaaltje 
eindigde steevast in: 
‘En zo het ons Pijpje Drop vergaat, 
staat in de volgende Automaat’.

Op de burrie van zijn wagen zit Cornelis Koolwijk op zijn 
typische manier zijn middagboterham te eten.

De gerestaureerde kar in de 
oldtimershowroom van 
Arie Koolwijk in Bergambacht.

Na zijn dood kwam zijn kruiwagen na 
de nodige omzwervingen door toeval 
in handen van zijn neef Arie Koolwijk. 
Hij knapte de kar van zijn oom 
helemaal op en die staat nu te pronken 
tussen de reeds eerder verzamelde 
oldtimers van Arie in Bergambacht.
Vandaag de dag is het beroep van 
scharensliep bijna geheel verdwenen. 
Door de komst van het onderhoudsarm 
gereedschap en het gemak waarmee 
men nieuwe materialen kan aanschaffen 
om de oude te vervangen, is de 
scharensliep overbodig geworden
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0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Damwanden
• Onderhoud
• Natuuroevers

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of

AHLES
en

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 6.450,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘11 e 5.950,-
Renault Modus 1.6 16V  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 3.950,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.250,-
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘14 e 8.450,-
Fiat Panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 3.650,-
Toyota Yaris 1.3 - airco - diverse opties . . . . . . . .  ‘08 e 5.450,-
Citroën C3 - airco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 8.250,-
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 5.950,-
Range Rover V8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘09 e 23.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen   -   0348 - 501808

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

Al onze auto’s 
staan op 

Autotrack.nl Subaru Justy 1.0 2011 239.855 km €3.750

Subaru Forester 2.0 XS

Luxury handgeschakeld 2012 132.986 km €14.945

Mercedes-Benz 1.5A150 2005 140.936 km €4.250

Saab 9-5 S 2.0 turbo 2000 236.456 km €3.250

Suzuki Ignis 1.2 2017 26.878 km €12.695

Saab 9-5 2.3 turbo estate 2006 189.696 km €5.250

Suzuki Swift 1.2 select aut. 2019 20.898 km €16.895

Suzuki S cross sx4 1.6 Urban 2014 79.583 km €12.950

Subaru Forester lpg 2008  8.7679 km €10.250

Bmw 318i touring  2003 224.000 km €4.750 

Bmw 318i touring  2010 225.351 km €10.750 

Subaru Forester S Turbo 1999 338.000 km €7.500

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

Salon Miriam in het nieuw!
Al meer dan tien jaar runt Miriam Smeels haar schoonheidssalon in DA Johan 
Schouten aan de Korte Havenstraat in Oudewater. De eerste jaren was Miriam 
in dienst, maar toen Johan haar aanbood om de schoonheidssalon op haar 
eigen naam te zetten, twijfelde Miriam geen moment. “Op deze manier ging 
een langgekoesterde wens in vervulling” lacht Miriam. De schoonheidssalon 
was toentertijd net helemaal vernieuwd. Maar met de bril van deze tijd is een 
opfrisbeurt zeker op zijn plaats.
Een oase van rust
Van het strakke wit met grijs is de salon veranderd in een oase van rust met houten 
meubelen in mooie warme kleuren. Ook de wanden zijn onder handen genomen. 
Eén wand is de trots van Miriam; fotobehang van koperen platen. Niet alleen de salon 
heeft een metamorfose gehad, ook de producten waar Miriam mee werkt zijn veranderd. 
“Het was jaren zo dat de behandelingen op huidtype waren afgestemd met bijpassende 
producten. De huidige generatie producten zijn veel meer probleemoplossend en passen 
zo bij ieder huidtype. Zo kan een droge huid toch last hebben van oneffenheden of een 
rijpere huid er vermoeid uitzien. Dan is er met een serum of kuurproduct heel mooi te 
werken. Als oppepper in de salon of om thuis mee door te gaan. En dan is het zo 
makkelijk dat ik in de DA zit, want alle producten zijn hier gewoon te koop. Voor zowel 
de DA als voor mij is dat versterkend. Alle producten zijn altijd op voorraad en de klant 
hoeft geen afspraak te maken als het potje thuis leeg is.”
In deze coronatijd kunnen de behandelingen op een veilige manier plaatsvinden, 
Miriam volgt de richtlijnen van het RIVM. Want de gezondheid en het comfort van de 
klant staan voorop. Voor een afspraak kunt u bellen of appen 06-53330187

Behoefte aan hulp bij huiswerk en leerskills?
Deze periode krijgen leerlingen uit groep 8 hun voorlopig advies voor de middelbare school.  
Heeft je kind wat problemen met leren, dan is dit het moment om Studio Sterk in te schakelen 
om ze extra voor te bereiden op de middelbare school. Lisette Nieuwenhuizen biedt de training 
‘Ik Leer Leren’ aan voor kinderen vanaf groep 7/8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. 

Lisette heeft al meer dan 17 jaar ervaring voor de klas, voornamelijk bovenbouw, en veel 
verschillende cursussen en opleidingen gevolgd. In een reeks van vijf lessen loopt zij met de 
kinderen een stukje mee in hun manier van leren en huiswerk maken. “We gaan kijken hoe ze 
hun sterke kanten in kunnen zetten. Op die manier wil ik ze nog sterker uit de training laten 
komen. Het is een kort en krachtig traject; de naam van 
mijn bedrijf ‘Studio Sterk’ straalt dat ook uit,” aldus Lisette.
De ‘Ik Leer Leren’ training is géén huiswerkbegeleiding, 
maar richt zich op de voorwaarden om te kunnen leren. 
“Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best 
passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom 
is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en 
opleidingsjaren. In de training komen alle aspecten van 
leren aan bod: leerstijlen, leerstrategieën, faalangst, 
concentratie, motivatie, plannen, organiseren en 
evalueren.” In overleg wordt de training op woensdag- of 
donderdagavond gegeven.
Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden, 
mail dan naar lisette.studiosterk@gmail.com

Het boek Oudewater 1940-1945’
Na 75 jaar verschijnt er dan eindelijk, zo vlak voor de feestdagen, een boek over de oorlogsjaren in 
Oudewater. In de loop der jaren kregen de leerlingen van de scholen in Oudewater vanaf 1970 een 
boekje uitgereikt dat tijdens speciale herdenkingsjaren was geschreven door twee hoofden van de 
lagere scholen: J. J. Deurwaarder en T. Pollemans. Het boekje had als titel ‘Oudewater tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. Hierin werd een eenvoudig overzicht gegeven over die turbulente jaren in de 
vorige eeuw. Deze uitgave van het Gemeentebestuur van Oudewater werd onder leiding van 
Theo Pollemans herhaaldelijk herzien en uitgebreid. Was het in 1970 en 1985 nog een eenvoudig 
boekje met nietjes, vanaf het jaar 2000 werd het een gelijmd exemplaar. Maar een boek over de 
oorlogsjaren in Oudewater, gebaseerd op een degelijk onderzoek, is tot op heden nooit verschenen.

Nu is het er dan toch. De uitbraak van corona in het 
voorjaar was uiteindelijk het zetje dat blijkbaar nodig was 
om tot dit boek te komen.
Hans de Jong was zich, sinds zijn pensionering, gaan 
verdiepen in wat zich tijdens de oorlogsjaren in 
Oudewater heeft afgespeeld. Zijn vader was een 
vooraanstaand verzetsstrijder, vandaar zijn grote 
interesse. Drie jaar lang doorkruiste hij het hele land op 
zoek naar informatie. Vele oorlogsarchieven heeft hij 
bezocht en dat leidde tot zeer verrassende ontdekkingen. 
Ook sprak hij vele inwoners die hem de nodige 
informatie over die oorlogsjaren konden geven. 
Vaak deelde Hans die met Wout van Kouwen als die 
informatie nodig had voor een oorlogsartikel in 
‘FF z@ppen naar de vorige eeuw’.
Regelmatig hadden beiden het er dan ook over dat die 
schat aan informatie niet verloren mocht gaan. 
Vandaar hun idee er een boek over samen te stellen. 
Dat was natuurlijk voor hen, als betrekkelijke leken, een 
heel avontuur. Ze zochten voor het uitgeven van het boek 
steun bij de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, 
maar die wilde het project niet ondersteunen. 
“Dan maar in eigen beheer uitgeven”, werd er 
uiteindelijk besloten. Zij waren er van overtuigd dat er 
een boek over de Tweede Wereldoorlog moest komen.
En het resultaat mag er zijn. Een fraai boekwerk van 
148 pagina’s met harde kaft en zeer veel illustraties. 
Omdat er momenteel computerprogramma’s zijn 
waarmee zwartwit foto’s ingekleurd kunnen worden, 
hebben de samenstellers daar voor dit boek gretig 
gebruik van gemaakt. Sommigen zullen de voorkeur 
geven aan zwartwit, maar de samenstellers vinden dat de 
kleuren, hoewel het niet per se de echte zijn, de foto’s 
veel meer tot leven brengen. Ook tijdens de oorlog 
werden al kleurenfoto’s en -fi lms gemaakt. Uiteindelijk 
waren de mensen in die tijd ook niet zwartwit.
Ook bijzonder is een vijftal illustraties van onze 
oud-inwoonster Maaike Putman. Maaike illustreert 
beroepshalve o.a. kinderboeken en wilde graag haar 
medewerking verlenen. Dit werd ook ingegeven door 
het feit dat haar vader Han Putman heel prominent in 

het boek wordt genoemd, daar hij een van de leiders 
van het verzet in Oudewater was. Zo prijkt o.a. op de 
voor- en achterkant van het boek een sfeervolle 
illustratie van haar hand.

Te koop
Het boek ‘Oudewater 1940-1945’ zal als 
‘ff z@ppen naar de vorige eeuw, deel 5’ vanaf half 
november voor € 17,50 te koop zijn bij de schrijver 
(De Cope 6), The Read Shop en het T.I.P.-kantoor. 
Een aanrader voor de komende feestdagen. 
Ook van de andere delen van ff z@ppen zijn nog 
enkele tientallen exemplaren te koop.
U moet het boek niet zien als een standaardwerk over 
de oorlogsjaren in Oudewater maar de samenstellers 
hopen dat de lezer een indruk krijgt van wat onze 
voorouders in die moeilijke oorlogsjaren in Oudewater 
hebben mee- en doorgemaakt.
Om de woorden te gebruiken die onze koning op 4 mei 
2020 tijdens de herdenking op een bijna lege Dam 
uitsprak: “Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 
jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons.”

Corona: om depressief 
van te worden?
We zitten (weer) binnen, werken thuis en vieren weinig feestjes. 
Stevenen we door de pandemie massaal af op een psychische 
depressie? Volgens Tabitha Aangeenbrug, psycholoog in opleiding 
bij   Psychologische Hulpverlening Haastrecht, is acceptatie de sleutel 
naar een gezonde mindset. “Je kunt er wel tegen vechten, maar hoe 
je het ook went of keert: corona is er en blijft voorlopig ook.”

Bij de praktijk voor psychologische 
hulpverlening PHHaastrecht zien 
Tabitha en haar collega’s de laatste 
maanden meer mensen met stress- en 
angstklachten. De meeste mensen die 
komen met klachten hebben moeite 
met controleverlies, legt Tabitha uit. 
“Als mensen zijn we geneigd om overal 
controle op uit te oefenen en ook de 
maatschappij is daarop ingericht. 
Het coronavirus is de factor die daar roet 
in het eten gooit.” De herfst die zich in al 
haar glorie toont en de rij donkere dagen 
die ons nog te wachten staan, dragen 
ook niet bij aan een goed humeur. 
“Al dat binnen zitten heeft zeker een 
negatief effect op onze psyche. Je bent 
futlozer, geneigd om op de bank of in je 
bed te gaan liggen en krijgt minder zin 
om dingen te ondernemen.”

Invloed
Om te zorgen dat het controleverlies en 
daarmee de depressieve gevoelens niet 
de overhand krijgen helpt het volgens 
Tabitha om te kijken naar de cirkel van 
invloed. “Wat kunnen we veranderen en 
waar kunnen we niets aan doen? 
Het is goed om daar bewustwording 
omheen te creëren. Als je thuiszit is het 
heel gemakkelijk om de hele dag de 
televisie aan te houden en het nieuws te 
volgen. Daardoor ben je in een constante 

staat van alertheid, waardoor je 
snel in een negatieve spiraal 
terecht komt. Door alleen op 
vaste momenten naar het 
nieuws te kijken, zorg je voor 
ritme in je hoofd waardoor je je 
beter kunt focussen op de positieve 
dingen.” Regelmaat en ritme: het helpt 
om energie vast te houden en zin aan je 
dag te geven. Kleed je aan en maak je op 
zoals je dat op een normale werkdag ook 
zou doen. “Als je dat niet doet kom je 
echt in een sleur. Je voelt je vermoeider 
en hebt minder energie”, aldus Tabitha.
Controleverlies uit zich daarnaast in 
woede en boosheid, dat voortkomt uit 
onbegrip. Er is een groep mensen voor 
wie de regels niet streng genoeg zijn en 
aan de andere kant een groep voor wie 
het allemaal wel een tandje minder mag. 
“Allebei voelen ze zich onbegrepen en 
uiten dat in boosheid”, legt Tabitha uit. 
“Als het je lukt om de situatie te 
accepteren kun je er met afstand naar 
kijken en krijg je ruimte in je hoofd voor 
andere dingen. Ga naar buiten om te 
wandelen, geniet van het moment en 
kijk, luister en ruik je omgeving. 
Deze mindfulgerichte houding helpt je 
aandacht te richten op het hier en nu, in 
plaats van de onzekere toekomst.”

De stress en blootstelling aan angst en 
ziekte van een dierbare kan ook voor 
naasten leiden tot angst, depressie of 
PTSS. Het is van belang daarom de 
naasten van deze patiënten niet te 
vergeten en de emoties te erkennen.
Ook de gevolgen voor nabestaanden 
worden volgens Tabitha nog wel eens 
onderschat. De nare manier waarop de 
patiënten overlijden en de onmogelijkheid 

afscheid te nemen kunnen traumatische 
ervaringen zijn. “Mijn advies: blijf naar 
elkaar omzien. Spreek bewust met 
vrienden af, al is het online. Zorg dat je 
je verhaal kwijt kunt. Maar kijk ook om 
naar kwetsbare mensen in je omgeving. 
Door wat te doen voor een ander, ga je 
jezelf beter voelen!”

Patiënten en familie
Doordat we ons midden 
in de pandemie 
bevinden, gaan we soms 
te snel voorbij aan 
mensen die van dichtbij 
de ernstige gevolgen van 
het coronavirus hebben 
ervaren, vreest Tabitha. 
“Mensen die op de IC 
hebben gelegen kunnen 
te maken krijgen met 
Post IC syndroom en 
Post IC-Family syndroom. 
Wanneer je weer thuiskomt zijn je 
naasten heel blij en verwachten weer 
dingen van je. Maar je bent nog niet in 
staat om te geven wat je normaal deed. 
Dit samen met de nare ervaringen uit die 
periode kan leiden tot angsten en 
depressie. Het Post IC-Family syndroom 
kenmerkt zich door de nasleep die 
naasten of nabestaanden van 
IC-patiënten ervaren. 
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Afvalkalender NOVEMBER 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Word jij onze 
nieuwe collega?
De gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en 
bijzonder gewoon.’ We redeneren vanuit 
dienstverlening aan inwoners, zetten in op 
samenwerking en zorgen dat uitvoering van 
werkzaamheden door derden goed gebeurt.
In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij 
de medewerkers en werken we op basis van 
drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal. 
Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers 
en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we een

algemeen medewerker 
Buitendienst
Ben jij een echt buitenmens en heb jij geen hoogtevrees? 
Lijkt het je leuk om je ervaring in te zetten in de openbare 
ruimte voor Montfoort en Linschoten?
Bekijk dan snel onze vacature voor algemeen 
medewerker Buitendienst.
Wij zoeken een enthousiaste, fl exibele collega 
met een klantgerichte instelling die graag het vak wil 
leren en affi niteit heeft met groenvoorziening en de 
openbare ruimte. 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit 
onderhoudswerkzaamheden aan paden en perken in 
de openbare ruimte, snoeien van heggen, 
werkzaamheden aan speelvoorzieningen, 
buitenmeubilair en verkeersborden en 
bemensen van het afvalbrengstation.

Bekijk dan de volledige omschrijving van 
bovenstaande vacature op 
www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan uiterlijk 6 november
je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Raadsvergadering 
9 november
De gemeenteraad vergadert op maandag 
9 november 2020 over de programmabegroting 2021.
Deze vergadering start om 19.30 uur 
en vindt digitaal plaats. 
Op de website van de gemeenteraad 
https://ris2.ibabs.eu/montfoort kunt u de vergaderstukken 
raadplegen en staat voorafgaand aan de vergadering 
meer informatie over hoe deze vergadering live via 
YouTube gevolgd kan worden.

Afspraak met de gemeente is gratis
We hebben begrepen dat er bedrijven zijn die tegen betaling een afspraak voor u maken bij de gemeente. 
Ook al lijkt het betrouwbaar: doe dit niet! Dat is niet nodig, afspraken met de gemeente zijn altijd GRATIS.
Wilt u een afspraak maken bij de gemeente voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of een ander 
product? Een afspraak maakt u snel en gemakkelijk via 0348 476 400 of via de website.

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 commissie-
vergadering is op 4 november 2020.
Digitale eerstvolgende kleine commissie 
(overleg met de rayonarchitect) is op 
11 november 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 20-10-2020 Z/20/171283
 Hannie Schaftstraat 79 in Montfoort

Het verbouwen van de woning.
• 21-10-2020  Z/20/171353
 Heeswijk 153 A in Montfoort

Het realiseren van een bedrijfswoning 
in een deel van het bedrijfsgebouw.

• 22-10-2020 Z/20/171370
 Linschoten, sectie B, nummer 3011

Het verwijderen van een houtopstand.
Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden ingediend. 
Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is 
genomen. Het verlenen van vergunningen 
wordt bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

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

hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl 
of tel: 0348-476400.

Verleende omgevingsvergunning
• 26-10-2020 Z/20/166524
 Willeskop 60 in Montfoort

Het ophogen van de kap, het plaatsen 
van twee dakkapellen en het bouwen 
van een dakopbouw.

• 27-10-2020 Z/20/170920
 Waterpoort 2 in Montfoort

Het vervangen van handelsreclame.
• 29-10-2020 Z/20/165620
 Jacob Barneveldstraat 24 in Linschoten

Verlengen tijdelijke ontheffi ng met 
betrekking tot gebruik.

Montfoort, 3 november 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN 
BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
Afspraken met collegeleden: via het 
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

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

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

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

Informatiebijeenkomsten woningisolatie
Duurzaam Montfoort organiseert in november 
twee informatiebijeenkomsten over het isoleren
en verduurzamen van uw eigen woning.

U krijgt er informatie over het isoleren van uw huis, over 
vouchers waarmee u korting kunt krijgen bij het nemen 
van bepaalde isolatiemaatregelen en over collectief 
inkopen. Er is ook een maquette te zien die u een indruk 
geeft van wat er zoal mogelijk is op het gebied van 
verduurzamen van uw woning.

Waar en wanneer?
In Montfoort vindt de bijeenkomst plaats op 
dinsdag 10 november van 20.00 tot 21.30 uur 
in zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4.
In Linschoten vindt de bijeenkomst plaats op 
maandag 30 november van 20.00 tot 21.30 uur 
in De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 26.

Aanmelden verplicht
Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen? 
Er is per bijeenkomst plaats voor maximaal 30 personen 
en aanmelden van tevoren is verplicht. U kunt zich 
aanmelden via: https://www.duurzaammontfoort.nl/
nieuws/informatiebijeenkomsten-woningisolatie
De bijeenkomsten zijn ook
via een live-stream te volgen. 
U ontvangt hiervoor 
instructies via email 
(check voor de zekerheid 
ook uw spamfolder).
De bijeenkomsten worden 
gehouden in het kader 
van de Regeling Reductie 
Energieverbruik.
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Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit 
Montfoort en/of 

Linschoten?
Neem dan contact 

op met een van onze 
redacteuren ...

 voor de kern MONTFOORT
Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com

voor de kern LINSCHOTEN
Siem van der Burg

06-83709132
siemvdb@yahoo.com

LINSCHOTEN           MONTFOORT

In serieuze stappen naar het 
bouwen van 430 huizen
‘Waarom zijn we in Montfoort nog niet aan het bouwen, iedereen kan toch zien 
dat er een grote behoefte is aan huizen? Gemeente doe er wat aan!’ 
Een gevoel van uitzichtloosheid dat zeker bij een groot deel van huizenzoekend 
Montfoort leeft. Waarom staan er dan nog zo weinig nieuwe huizen?
Logisch dat dit het beeld is, want er lijkt op het eerste gezicht weinig te gebeuren. 
Maar we kunnen u verzekeren dat de politiek en zeker de coalitie hard werkt aan 
nieuwbouw. Ook wij kennen de schrijnende gevallen van jongeren die veel te lang 
in hun ouderlijk huis moeten wonen. Ook wij zien dat er in Montfoort de 
afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor sociale woningbouw, woningen 
voor doorstroming en voor goedkope koopwoningen. De komende jaren wordt er 
voor Montfoort een fl inke krimp en vergrijzing verwacht. En omdat er gemiddeld 
steeds minder personen in een huis wonen, dreigen onze scholen en verenigingen 
in grote problemen te komen. Daar moet wat aan gebeuren en nieuwbouw is de 
enige weg vooruit.
Daarom heeft de gemeente de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan de aanpak 
van dit probleem. Niet door blind ergens huizen neer te zetten, maar door eerst de 
vraag te beantwoorden hoeveel, voor wie en wat moet er gebouwd worden. 
Dit onderzoek is vrijwel direct na de ambtelijke ontvlechting met IJsselstein van 
start gegaan en in januari 2020 is de defi nitieve woonvisie gepresenteerd. 
De gemeenteraad heeft zich er hard voor gemaakt dat er voldoende woningen 
komen om het op peil houden van onze voorzieningen te kunnen verantwoorden. 
In de woonvisie is daarom besloten voor Montfoort en Linschoten tot 2030 in 
totaal 430 woningen te bouwen. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende jonge 
gezinnen in Montfoort kunnen wonen. Dat is goed voor de scholen, zorgt voor 
voldoende jonge voetballers en hockeyers bij de clubs en voldoende klanten bij de 
bakker en de slager. Maar er wordt ook gebouwd voor ouderen en andere 
doelgroepen. Van de 430 woningen zal zeker 30% uit sociale huurwoningen 
bestaan en 25% middenhuur.
Nu dat besloten is, is de vraag natuurlijk: waar dan? De provincie heeft eerder bij 
de gemeente aangegeven waar gebouwd kan en mag worden, dit is binnen de 
zogeheten rode contouren. Daarbinnen kunnen we in Montfoort er nog 
ca. 100 huizen bij bouwen. Om de 430 woningen te kunnen bouwen is de 
gemeente in gesprek met de provincie om gedaan te krijgen dat we ook buiten 
deze rode contouren mogen bouwen.
De mogelijke locaties zijn door de raad verkend. Het college heeft daarna voor de 
meest realistische plekken uitgewerkte plannen gemaakt. Die plannen worden 
binnenkort aan de raad en inwoners gepresenteerd. Dan kunnen we ook zien of 
en hoe ingediende plannen vanuit inwoners, zoals de plannen van 
‘Made in Montfoort’, realiseerbaar zijn en of ze passen binnen de woonvisie en de 
mogelijkheden die de provincie biedt. Daarna worden er door de raad keuzes 
gemaakt, rekening houdend met de urgentie die er is en rekening houdend met de 
regels die gelden. En natuurlijk met alle mogelijkheden voor inspraak door 
inwoners.
Het punt waarop de gedegen voorbereiding omgezet wordt in het daadwerkelijk 
bouwen van huizen komt dus snel dichterbij!
Ondertekend door de drie fractievoorzitters coalitie,
Mathieu Andriessen, Leo Hammendorp en Eimert Verkaik

door Trudie Scherpenzeel

door Sjoukje Dijkstra

vervolg van de voorpagina

Uitdagingen die ze tegenkwamen bij het 
opzetten van de teststraat waren er 
genoeg. Simone vertelt: “Je moet overal 
over nadenken. We werken met door de 
overheid gevalideerde Abbott-testen. 
Verder moet je nadenken over wat je 
doet met positieven. Daarover heb je 
contact met de GGD, die meld je dus. 
Er moet dus een betrokken arts aan 
gekoppeld zijn. Mensen die getest zijn 
ontvangen een bewijs van uitslag. 
Zodoende kunnen ze aantonen aan de 
werkgever dat ze getest zijn. Verder zijn 
er ook de simpele dingen, zoals afval-
verwerking. Waar laat je de gebruikte 
testen en de jassen die je aan hebt? 
Ook moesten er protocollen geschreven 
worden over simpele zaken als: Hoe trek 
je je handschoenen uit, hoeveel lagen 
handschoenen gebruik je?”
Terwijl ze hier afgelopen week van 
‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat mee 
bezig waren, hebben Simone en Ben nog 
wel kunnen slapen. Ben zegt: “Als we up 
en ready zijn en de routine er eenmaal in 
zit, komt het helemaal goed. Simone zat 
ook nog in een verhuizing. Dus, die had 
het extra druk.” De gekozen locatie is 
wat hen betreft erg gunstig. Ze zijn blij en 
dankbaar voor het team dat meewerkt 
maar ook dat ze van de locatie, een bed 
& breakfast, gebruik mogen maken. 
“Ze ontvangen nu geen mensen vanwege 
corona, het is dus de ideale ruimte”, 
aldus Ben. We hebben buiten en binnen. 
Mensen die in de teststraat hebben 
gewerkt, kunnen makkelijk douchen. 
Bovendien ligt de plek perfect tussen 
Montfoort en Oudewater, waar we ook 
veel verbinding mee hebben.” 
De aanvragen stromen ook al binnen. 
Er zijn er ook volgens Simone die een 
waarborg willen hebben, dat ze elke dag 
bijvoorbeeld één werknemer langs 
kunnen sturen. De reacties zijn in ieder 
geval positief. Dat het team van Software 

Raadsvergadering Montfoort
Benoeming nieuw commissielid

‘Het is typisch iets Montfoorts om dit op zo 
korte termijn voor elkaar te krijgen’
In Control daaraan mogen bijdragen 
vinden zij mooi.
Normaliter ontwikkelen wij met ons 
bedrijf software applicaties voor gebruik 
in ziekenhuizen. Nu onze medewerkers 
ziekenhuizen niet meer inkomen, 
is Simone blij dat zij zich op deze manier 
nuttig kan maken. Het bedrijf kan zich 
op deze wijze maatschappelijk inzetten. 
Een corona sneltest kost 95 euro per 
persoon. “Niet goedkoop, maar 
kostendekkend denken we met alle zaken 
die we hebben moeten inrichten. 
De beschermende kleding en dergelijke 
zaken kosten nu eenmaal geld. Standaard 
hebben we hier twee mensen staan, een 
in de teststraat en een erbuiten voor de 
analyses. Dat houdt je wel zoet.” 
Zij hoopt dat de teststraat niet voor lang 
nodig is. “We willen graag weer terug 
naar hetgeen waar we goed in zijn: 
applicaties ontwikkelen. Tot het zover is, 
hebben we in ieder geval een teststraat, 
waar veel behoefte aan was.”

Schrikken
De teststraat is dagelijks in de ochtend 
geopend. Afgelopen zaterdag was dat 
dus voor het eerst. Kees Breedveld, 
de oom van Ben en eigenaar van de 
bed & breakfast staat op afstand even 
toe te kijken. Hij vertelt dat het toch wel 
schrikken is als mensen positief testen. 
Hij is blij dat hij op deze manier een 
bijdrage kan leveren. Ondertussen rijdt er 
een auto weg. “Je kunt dan niet echt blij 
afscheid nemen. Je weet niet wat voor 
nieuws iemand heeft gekregen.” In de 
teststraat zijn twee plekken waar mensen 
getest kunnen worden. Wanneer iemand 
positief wordt getest, worden die 

gegevens doorgegeven aan de GGD. 
Degene die de testen afneemt, moet zich 
daarna omkleden, en alles ontsmetten. 
De witte tent die er staat, dient ervoor 
dat testresultaten niet gecomprimeerd 
raken, bijvoorbeeld als het regent. 
“Het is best intensief”, aldus Ben. 
“Ze moeten zich ook continu omkleden. 
Vandaag hadden ze om het half uur 
gezet. Het kan per kwartier, maar we 
willen mensen goed te woord staan. 
Het kan zijn dat ze vragen hebben, 
we verwijzen daarvoor naar de richtlijnen 
van de GGD en het RIVM. Ook zondag 
gaan we gewoon door. Mensen willen 
juist weten of ze maandag weer aan het 
werk mogen gaan.” De arts staat 
ondertussen weer klaar in de tent. 
Ze heeft zich net weer helemaal 
omgekleed, als de volgende auto er 
alweer aan komt.
Voor de locatie is Ben zowel met het 
bedrijfsleven als de gemeente in gesprek 
gegaan, maar een geschikte plek vinden 
had nog wat voeten in de aarde. Ben is 
daarom blij met de daadkracht van de 
ondernemers in Montfoort. “Het is 
typisch iets Montfoorts om dit op zo 
korte termijn voor elkaar te krijgen. 
In deze tijden - dat veel mensen anders 
niet weten of ze morgen naar hun werk 
kunnen - is het goed dat we doorgepakt 
hebben.”
Voor het afnemen van de sneltest dient 
eerst telefonisch een afspraak te worden 
gemaakt. Voor meer informatie over de 
snelteststraat in Montfoort is de website 
www.sneltestmontfoort.nl gelanceerd.

Het scholencomplex Montfoort
‘En uitstellen maar weer voor de zoveelste keer’
Voorlopig wordt er nog niet gebouwd… want de besluitvorming rondom het 
project scholencomplex Montfoort is uitgesteld.
Maandagavond 12 oktober heeft de commissie ruimte, in de commissie-
vergadering, besloten dat het raadsvoorstel scholencomplex Montfoort 
nog niet klaar is voor besluitvorming door de gemeenteraad.
Onder hun Facebook post wordt door een enkeling teleurgesteld 
gereageerd: “En uitstellen maar weer voor de zoveelste keer”, schrijft Ida.

Een woordvoerder van de gemeente 
reageerde eerder op de plannen van 
Made in Montfoort rondom het scholen-
complex: “Een en ander zal er niet toe 
mogen leiden dat de realisatie van het 
scholencomplex vertraging oploopt.” 
De commissieleden hebben nog veel 
vragen over het raadsvoorstel en hier 
willen ze eerst een antwoord op. 
Zo willen ze meer achtergrondinformatie 
en verdieping over onder andere de 
fi nanciën, locatiekeuze en de 
verschillende mogelijkheden. 
Ook het nieuwe gepresenteerde plan 
van Made in Montfoort zal met de 
initiatiefnemers worden besproken.

Vervolg
De nieuwe datum voor de behandeling 
van het raadsvoorstel is afhankelijk van 
de beantwoording van de gestelde vragen 
en de beoordeling van de nieuwe ideeën. 
Naar verwachting is daarover binnen een 
paar weken meer bekend. 
Zodra bekend is hoe het proces rondom 
de besluitvorming verder gaat worden 
inwoners van Montfoort geïnformeerd 
via www.montfoort.nl/scholencomplex.

Actiecomité IJsselvreugd
Ondertussen zat ook actiecomité 
IJsselvreugd niet stil. Zoals aangekondigd 
in De IJsselbode van vorige week heeft 
het actiecomité inmiddels een gesprek 
gehad met wethouder Yvo ten Hagen en 
projectleider van de gemeente Jan-Peter 
Chatrou. In dit gesprek heeft Ton van 
der Made, namens het actiecomité, de 
bezwaren tegen dit plan nog eens 
toegelicht. De nadruk is hierbij gelegd op 
de in het plan gekozen ontsluiting via het 
woonerf van de Gerrit Zaslaan, de 
verkeersafwikkeling via de wijk en het feit 
dat het gebied waar de wijk is gepland 
een afwateringsgebied is. “Wethouder 
ten Hagen had begrip voor de genoemde 
argumenten, maar stelde ook dat de 
Raad is overvallen met het plan en dat er 
nog geen enkele besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Zodra een en ander 
concreter wordt zal het actiecomité 
worden geïnformeerd”, aldus 
Ton van der Made.

Jaarlijks bakt de stichting Blije Kei op de laatste zaterdag voor Kerst 
(blije) oliebollen. Dit doet de Blije Kei in samenwerking met de 
Linschotenloop die dit jaar niet doorgaat. Dat doet pijn omdat de 
stichting afhankelijk is van giften, sponsoring en acties voor het 
fi nancieren van het Happy Rock Center in Kenia.

Oproep steun voor Blije Kei
Het Happy Rock Center centrum geeft kinderen een liefdevol thuis in een van de 
pleeggezinnen of geeft fi nanciële ondersteuning bij de studie.
Studie in Kenia is duur. Nu de scholen door COVID-19 hoofdzakelijk nog dicht zijn, 
moeten er studiepakketten gedownload worden voor alle kinderen zodat ze thuis 
kunnen studeren. Daarnaast liggen in de pleeggezinnen de kosten fl ink hoger nu de 
kinderen allemaal thuis zijn in plaats van op de kostschool.
Doordat COVID-19 ook in Nederland fi nanciële gevolgen heeft (minder sponsors en 
acties) is elke vorm van steun meer dan welkom. Voor hen die jaarlijks speciaal voor 
het goede doel onze oliebollen aanschaffen, verwijst de Blije Kei graag naar de 
mogelijkheid om een gift naar de stichting over te maken. 
Kijk op www.happyrockcenter.com of op facebook.com/happyrockcenter 
voor meer informatie. Uw gift kunt u overmaken naar stichting De Blije Kei, 
IBAN NL78 RABO 0139 2617 45. Het mailadres is deblijekei@hotmail.com

Wegens interne afspraken bij PAK 
over roulatie werd een nieuw 
commissielid benoemd in de 
persoon van Ilse van der Horst. 
Paul Pennarts trad terug.
Daarvoor moesten toeren worden 
uitgehaald, want het nieuwe commissielid 
en de burgemeester waren in het 
stadhuis voor de beëdiging en de rest 
van de raad zat thuis. 
De griffi er (ook in de raadszaal) fi lmde 

de beëdiging zodat de rest van de raad 
het ook kon volgen. 
Vrienden en familie waren er niet bij. 
Wel waren in de raadszaal ook twee 
bossen bloemen aanwezig, één van de 
raad en één van de fractie. Die werden 
dus beide door de burgemeester 
overhandigd. Waarna alle fracties haar 
veel succes toewensten bij de 
werkzaamheden.

Huurafspraken horeca
De gemeente heeft afspraken gemaakt 
met de horeca die gebouwen van de 
gemeente huren over een lagere huur en 
terugbetaling daarvan als de crisis weer 
voorbij is en de omzet weer op peil. 
Daarover was een min of meer 
Babylonische spraakverwarring ontstaan. 
Het was al afgeprocedeerd in de 
vergadering van september toen op de 
valreep een foutje in de tekst werd 
geconstateerd. De wethouder meende 
daarom het voorstel in oktober weer 
opnieuw te moeten agenderen, met 
gecorrigeerde tekst. De commissie boog 
zich erover en een heel deel daarvan 
wilde het voorstel weer afvoeren als 
zijnde afgedaan, maar dat lukte niet. 
De CDA probeerde dat aan het begin 
van de vergadering opnieuw en leed 
opnieuw schipbreuk. De afspraken zijn 

gemaakt tot eind 2024. Met name de 
SGP was van mening dat het onjuist is 
om zo’n schuld over de verkiezingen 
heen te tillen (die zijn in 2022, red.). 
Lokaal Montfoort had een amendement 
ingediend dat beoogde de terugbetalings-
periode te verlengen tot 2030. De CU 
vroeg zich af of kwijtschelding van de 
schuld die door een lagere huurheffi ng 
ontstaat geen precedentwerking heeft 
ten opzichte van horecaondernemers die 
niet van de gemeente huren. En was om 
die reden niet voor kwijtschelding. 
Verder was de CU het eens met het 
amendement. Uiteindelijk werd het 
amendement met 9 stemmen tegen en 
6 stemmen voor verworpen. Het voorstel 
werd met dezelfde stemverhouding met 
(D66, Inwonersbelangen, PAK en VVD 
voor) aangenomen.

Bij de corona snelteststraat is een BIG geregistreerde arts betrokken. Na elke test moet zij zich weer omkleden.
Afspraak voor een sneltest moet gemaakt worden op sneltestmontfoort.nl.
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DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Vanaf komend weekend gaan de carnavalsactiviteiten beginnen. Zo trappen 
Les Femmes des Coeurs zaterdag 7 november tussen 19.00 tot 21.00 uur af 
met een spiksplinternieuwe jeugdraad De Knopengeinse Confetti’s. 
“Dubbel feest”, aldus Roxan Verheul van de Commissie Kinderraad. 
“Dat feestje vliegen we via een livestream zo alle woonkamers van 
Knopengein in. Zo kunnen alle kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s 
meedoen. Of eigenlijk gewoon iedereen die net zo dol op carnaval is als wij.”

Roxan vertelt dat de Confetti’s te 
trappelen staan om van start te gaan: 
“Het is superleuk hoe enthousiast en 
creatief zij zijn. Echte confetti’s, ze 
dwarrelen overal doorheen. Tijdens de 
livestream laten zij hun talent zien. 
Een onafhankelijke jury van bekende 
Montfoorternaren kiest wie van hen de 
jeugdprins of jeugdprinses van 2021 
wordt. Super spannend dus! Ook de 
mensen thuis kunnen lekker mee dansen. 
Party DJ Marco draait tussen de acts 
door echte feestnummers. Wij hopen dat 
iedereen daarvoor zijn verkleedpak uit de 
kast trekt, want daar kun je een 
prijzenpakket mee winnen. Wie weet 
kom je zelfs in de uitzending!”
Dat het carnaval dit jaar op een andere 
manier gevierd wordt, betekent dus niet 
dat het totaal van de baan is. “We vieren 
het dit jaar op een andere manier. 
Een nieuw carnavalsjaar verdient een 
nieuwe Prinses voor Knopengein. 
Daar waren wij het unaniem over eens. 
Dus de prinsessenjurk hangt klaar op een 
geheime plek. Op 7 november weet 
iedereen wie de nieuwe Prinses van 
Les Femmes des Coeurs is. Het wordt 
dus een avond vol verrassingen, 
ontspanning en plezier. En ik denk dat 
iedereen daar wel aan toe is. Het is toch 
geweldig dat Carnaval dat brengt? 
Dus geen haar op ons hoofd dat er aan 
gedacht heeft om dit over te slaan. 
Met de nodige creativiteit kan je heleboel 
doen. Mensen blij maken, dat is het 
leukste wat er is!”

Van Kopengeinse 
Confetti’s, 
een nieuwe prinses 
en een 
carnavals� lm…
Feest van herkenning
Dat laatste kan Gerard Vendrig van de 
katholieke kerk en ‘Ontmoeten Raakt’ 
alleen maar beamen. Hij wil de mensen 
er graag aan herinneren hoe woensdag 
11 november vanaf 19.11 uur het 
carnavalsseizoen wordt afgetrapt met een 
fi lm-documentaire. “Noa ‘t Zuuje” 
(naar ‘t Zuiden) heet de fi lm, die gaat 
over carnaval. Gerard vertelt dat het 
voorproefje gedaan wordt door de ‘enige 
echte carnavals-preker’ Bernard Höfte: 
“In deze docu gaat het erom die 
waarden, die ons met elkaar verbinden, 
voor het voetlicht te brengen: 
saamhorigheid, vriendschap en 
verbroedering. Het is de ontmóeting, 
dat oprecht delen van het leven, zo zoet 
of zo zuur als het smaakt, dat Carnaval 
zijn ziel geeft. 
Op woensdag 11 november vormt de 
fi lm de alternatieve aftrap van het 

Carnavalsseizoen. Een seizoen dat totaal 
anders zal zijn dan wat we gewend zijn, 
veroorzaakt natuurlijk door de 
coronapandemie.
Op 14 november wordt dan middels een 
livestream de jaarlijkse Stads Prins 
bekend gemaakt. Ook dat wordt een 
feestje met artiesten als Arjon Oostrom, 
Partyfriex, De Alpen Zusjes, 
Party DJ Marco, Schorre Chef en MC Vals, 
inclusief een quiz en interactie met kijkers 
die kunnen inbellen in de livestream.

De livestream voor het 11e van de 11e 
feestje op 14 november is te volgen via 
www.knopengein-online.nl

Door de aangescherpte corona-
maatregelen is de fi lm helaas niet live, 
maar wel thuis via een toe te sturen 
digitale link te bekijken. 
En is vader of moeder, opa of oma niet 
zo handig met de computer, help hem of 
haar dan een handje. Want de fi lm is een 
feest van herkenning voor jong én oud!

Géén intocht in Montfoort, wél een 
Sinterklaasspeurtocht langs de winkels
‘Speel mee en zoek een elpee’
Ook in Montfoort is er dit jaar geen Sinterklaasintocht. Normaal gesproken 
zou de goedheiligman op 14 november zijn intrede doen, dit jaar wordt het 
anders. Afgelopen woensdag stak de Winkeliersvereniging de hoofden bij 
elkaar om na te denken over een alternatief. Dat werd gevonden. 
Van 14 tot en met 28 november kunnen kinderen (en hun ouders) mee doen 
aan een speurtocht, waarmee ook nog de lokale winkeliers gesteund worden.

Ben Brand van de organisatie vertelt hoe 
ze op het idee van een speurtocht 
kwamen: “We hadden een hele stapel 
oude elpees van Sinterklaas liggen, die 
niet meer worden gedraaid. Winkeliers 
die aan de actie deelnemen kunnen een 
lp (langspeelplaat) in de etage hangen. 
De bedoeling is dat kinderen de winkel 
binnengaan en kijken of er meer lp’s 
hangen. Er kan er een aan het plafond 
hangen, of in een vitrine staan. 
Ze moeten dan tellen hoeveel er in een 
winkel zijn. Alleen winkeliers met een 
lp in de etalage doen mee aan de 
speurtocht.”
Met de speurtocht hoopt de organisator 
van de speurtocht mensen te stimuleren 
om ook te kopen. “We zeggen: 
Wees loyaal, koop lokaal… Het doel van 
dit verhaal is ook om de mensen naar 
binnen te krijgen. Vaak lopen mensen 
even door de winkelstraat. Als ze dan 
meedoen met zo’n speurtocht, en ze zien 
een lp hangen, dan kunnen ze gelijk even 
naar binnen gaan.” Het kan volgens 
Ben ook allemaal coronaproof. 
“Juist omdat we het gespreid doen. 
Vanaf de 14e tot de 28e hangen de 
elpees in de winkel. Daarna gaan we de 
formulieren beoordelen.” 
De kinderen kunnen met hun deelname 
ook nog een prijs winnen. Namelijk een 
bezoek aan Sinterklaas op 2 december 
en een Sinterklaascadeau. 
“Er is al zo weinig voor die kids. 
Veel gaat niet door. Dan is het wel leuk 
om zoiets te winnen: Met mama, broertje 
of zusje bij Sint op bezoek.”
De winkeliers moeten ze nog benaderen. 
Niet voor elke winkelier is het volgens 
Ben geschikt. “Een kapper is 
bijvoorbeeld niet gebaat bij kinderen in 
de zaak, maar een Jumbo daarentegen 
of een Albert Heijn natuurlijk wel.” 
Hij raadt mensen aan om de 
Facebookpagina van de 
Winkeliersvereniging Montfoort in de 
gaten te houden. “Daar worden ook 
mededelingen op geplaatst. Vermoedelijk 
zullen we ook een pdf-je erop zetten met 
deelnemende winkeliers, en een 
formulier die je kunt invullen.” 
De speurtocht wordt eventueel nog 
uitgebreid. Bijvoorbeeld met een 
Sinterklaasgedicht schrijven of iets 
anders. Ander bijkomend voordeel vindt 
Ben dat ouders hun kinderen leuk 
kunnen vertellen wat elpees zijn, en hoe 
zij vroeger er misschien zelf naar 
luisterden.

“De elpee gaat zover terug. Misschien 
halen ouders zelf nog oude elpees van 
zolder om er hun kinderen mee te laten 
kennismaken. Pure nostalgie, en 
tegenwoordig heel modern om over te 
hebben. Het is ook herkenbaar voor de 
volwassenen. Sommigen zullen wellicht 
denken: ‘Wat leuk, die hadden wij ook 
thuis vroeger’. “ Alle elpees die in de 
winkels hangen zullen in ieder geval een 
herkenbare Sinterklaas afbeelding 
hebben, zodat ze voor kinderen opvallen.

Geen online intocht
Ben hoopt dat het - net als met de 
Koningsdag speurtocht - succesvol zal zijn. 

De Sint krijgt hulp van 
Linschotenaren
De intocht zoals we andere jaren altijd gedaan hebben, gaat het volgens 
Eric Jan Hagoort (van de Stichting Libel) dit jaar helaas niet worden.
 “Het is niet verantwoord om drie- tot vierhonderd kinderen dicht bij elkaar 
te laten staan op de 5 decemberkade. We hebben wel een heel leuk 
alternatief georganiseerd”!

Alternatieve intocht 
kan ook niet doorgaan
“Zoals elk jaar zijn er fi lmpjes 
opgenomen die in de week voorafgaand 
aan de intocht uitgezonden gaan 
worden”, vervolgt Eric Jan. “Dit jaar is 
een aantal Pieten ziek. Ze hebben een 
vreemde ziekte waardoor ze niet mee 
naar Linschoten kunnen. Gelukkig weet 
Sinterklaas een aantal bijzondere 
Linschotenaren te vinden die helpen om 
de pakjes toch bij de kinderen te krijgen.
We hebben twee varianten van de 
afsluiting van de fi lm opgenomen. 
Een variant waarbij de Sint wel door het 
dorp gaat en een waarbij hij helaas niet 
door het dorp komt. De eerste variant 
waarbij de Sint bij de kinderen langsgaat 
hebben we wel overwogen, maar kan 
helaas toch niet doorgaan. Tijdens een 
periodiek overleg met comités uit de 
omliggende plaatsen bleek dat zij alle 
intochten geannuleerd hebben. 
Als wij als enige in de regio wel een 
intocht zouden organiseren verwachten 
we een onverantwoorde toeloop en 
veroorzaken wij reisbewegingen die in 
deze Coronatijd ongewenst zijn. 
We gaan dus het fi lmpje tonen waarin 
de Sint uitlegt dat hij niet kan komen. 
Helaas, het is niet anders. De fi lmpjes 
zijn te zien op www.sintinlinschoten.nl. 
Hier wordt ook meer informatie 
neergezet over andere online 
activiteiten”.

Sinterklaas Pubquiz
In Linschoten organiseert LiBel al een 
aantal jaren een zeer populaire pubquiz 
met ongeveer twintig teams per keer. 
Dit jaar gaan we samen met de SWOM 
en Montfoort Vitaal, in het kader van 
‘Samen de Winter door’, op 4 december 
een online Sinterklaaspubquiz 
organiseren. Dave Bode heeft 
aangeboden de techniek te doen. 
De pubquiz kan vanuit de woonkamer 
gespeeld worden door gezinnen. 
Iedereen kan meedoen, jong en oud. 
Het is voor de hele gemeente 
Montfoort. Per ronde is er een leuke 
prijs. Voor het gezin met de hoogste 
score na zeven rondes is er een leuke 
hoofdprijs. De rondeprijzen worden 
tussen de rondes door Pieten bij de 
winnaars thuis afgeleverd en de 
hoofdprijs komt Sinterklaas persoonlijk 
overhandigen. De Sint hoopt dat veel 
Linschotenaren meedoen.
Meer informatie over deelname, 
inloggen en dergelijke volgt later.

Hij vertelt dat ze het nog wel over 
eventueel een online intocht hebben 
gehad met streaming, maar vertelt dat ze 
uiteindelijk toch maar tot een speurtocht 
besloten. “Er is al zoveel te zien over 
Sinterklaas op televisie. Het is een 
moeilijk jaar om mensen enthousiast te 
maken. Bovendien kost een fi lm maken 
veel werk en veel geld, en de vraag is: 
voor wat eigenlijk?” Dat de programma’s 
die normaliter ook in St. Joseph worden 
gehouden nu niet doorgaan, vindt hij erg 
spijtig. “Het is gewoon niet verstandig. 
Zo’n speurtocht is verdeeld. Je kunt er 
ieder tijdstip van de dag aan mee doen, 
en je haalt de mensen uiteindelijk toch 
naar binnen, want ook dat is minder deze 
periode.” 
Samen met de winkeliersvereniging 
beraadt hij zich nog op een catchy 
slogan. Lachend zegt hij: 
“Het wordt waarschijnlijk iets in de geest: 
‘Speel mee en zoek een elpee’.”

Het carnavalsseizoen begint
Dit staat vanaf komend weekend op de planning…

Zondagmiddag kwamen de Knopengeinse Confetti’s alvast bij elkaar.

Aanmelden vóór zaterdag 7 november 
via info@ontmoetenraakt.nl o.v.v. fi lm!
De mail met digitale link wordt op 
woensdag de 11 de van de 11 de om 
19.11 uur verstuurd.
7 november 19:00 - 21:00
Livestream via 
www.lesfemmesdescoeurs.nl



Vlist
Hilda van der Sluis, voorzitter van Dorpsvereniging Vlist vindt het jammer dat de 
kinderen op Sint-Maarten niet langs de deuren kunnen gaan en dat ook de 
sinterklaasintocht afgeblazen moet worden. “Tijdens de intocht was het in de 
Vlisterstee altijd een gezellig kinderfeest. Dat zullen we dit jaar helaas moeten 
missen.” Op de vraag of ze een alternatief hebben om het sinterklaasfeest in Vlist te 
vieren antwoord ze: “Het één en ander moet nog bekeken worden er valt hierover 
nog niets te zeggen.”

Polsbroek
Ook Dorpsvereniging Polsbroek is druk bezig met het bedenken van alternatieven. 
Natascha Pfaff vindt het nu nog een beetje vroeg om te zeggen wat er gaat gebeuren. 
Zodra er meer bekend is, zullen ze uw verslaggever hierover informeren.
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door Cees Reichard

vervolg van de voorpagina Sinterklaas komt, hoe dan ook
Natuurlijk komt Sinterklaas, ook in deze tijd waarin corona heerst, 
misschien zelfs overheerst. Hoe Sinterklaas komt en wanneer precies blijft 
nog even een beetje mistig. Maar dat hij komt staat wel vast. Dit verhaal 
gaat over Driebruggen, Hekendorp, Papekop, Waarder en nog meer 
plaatsen die ver buiten het verspreidingsgebied van De IJsselbode liggen. 
Want Sinterklaas komt overal.

Papekop
In Papekop bijvoorbeeld zorgt Sinterklaas 
ervoor dat hij uit de buurt van iedereen 
blijft. Omdat hij zo oud is, behoort hij tot 
de risicogroep. Daarom heeft hij, op 
aanraden van zijn jeugdige pieten 
besloten om te gaan vloggen. 
“Nee, Sinterklaas”, riep de media-piet 
nog, “niet volgen, Sinterklaas, maar 
vloggen. Ik zal wel helpen.” Ze hebben, 
via DorpAktief Papekop, stiekem al 
verklapt dat er in die vlogjes, of fi lmpjes, 
letters verborgen zitten. Daar moet dan 
mee gepuzzeld worden. En daar zitten 
dan weer prijsjes aan vast. Alle kinderen 
uit Papekop krijgen een uitnodiging om 
mee te doen. De kinderen zelf of de 
ouders van die kinderen moeten zich dan 
wel even opgeven natuurlijk. 
Bij DorpAktief hebben ze trouwens ook 
al gehoord dat Sinterklaas op een of 
andere manier gaat regelen dat de 
kinderen in Papekop toch wel een 
cadeautje krijgen. Of en hoe dat gaat 
lukken blijft nog even in nevelen gehuld.

Hekendorp
Dat Sinterklaas in Hekendorp komt is 
ook wel duidelijk, en dat dat op 
21 november plaats gaat vinden ook, 
maar hoe laat en hoe en waar; dat heeft 
Sinterklaas nog even geheimgehouden. 
‘Vermijd drukke plaatsen’, las hij ergens. 
“Tja, en dan moet ik niet laten weten 

waar en hoe laat ik in Hekendorp ben”, 
vertelde hij zijn pieten. “Daar staan altijd 
zo veel kinderen me op te wachten.”
“Ik laat nog wel wat weten”, vertelde hij 
het Sinterklaascomité in Hekendorp.

Driebruggen - Waarder
Binnen de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk was het heel even fl ink lastig, 
want Bodegraven had al een leuke 
theatershow geregeld, die bedacht was 
door de Bodegraafse Ondernemers 
Vereniging en uitgevoerd zou worden 
door de Alphense Fantasie Compagnie. 
Daarin zouden de Bodegraafse kinderen, 
geholpen door Scouting Bolaro, 
in veilige shifts van de show kunnen 
genieten. Ook de andere dorpskernen 
bedachten mooie initiatieven zoals 
bijvoorbeeld een optocht met alleen 
kinderen. Maar uiteindelijk, mede door 
het meedenken van burgemeester 
Christiaan van der Kamp, zijn de 
krachten van alle sinterklaascomités 
in Bodegraven-Reeuwijk gebundeld en 
komt er nu voor alle kinderen van 
Bodegraven, Driebruggen, Nieuwerbrug, 
Reeuwijk Brug, Reeuwijk Dorp en 
Waarder een ongetwijfeld fantastische 
Sinterklaas-tv-show. De Alphense 
Fantasie Compagnie neemt ook hierin 
het creatieve deel voor zijn rekening. 
Tijdens deze show zal Sinterklaas 

ontvangen worden door de 
burgemeester en zij zullen samen vast en 
zeker alle dorpskernen tijdens die 
ontvangst aan de orde laten komen. 
Dat die uitzending op BR6, de lokale 
omroep, op 21 november gaat 
plaatsvinden hebben de burgemeester 
en Sinterklaas al afgesproken, maar hoe 
laat precies hebben ze nog niet 
prijsgegeven. Voor iedereen die dit niet 
wil missen - en wie wil dat nou niet - is 
het raadzaam om alle berichtgeving 
waarin het nieuws wordt verspreid goed 
in de gaten te houden, want nadere 
berichten, onder andere een 
teaserfi lmpje, volgen binnenkort. “Alle 
mogelijke kanalen worden ingezet. 
Het is nauwelijks mogelijk om de 
aankondigingen te missen. Deze week 
wordt er meer bekend gemaakt”, vertelt 
Thijs Mansier.
Thijs Mansier, sinds kort centrum-
manager in Bodegraven, maar bekender 
van zijn muziek (al sinds jaar en dag 
leadzanger bij coverband Waterproof 
Shampoo) en het organiseren van 
evenementen (sinds een jaar of drie 
eigenaar van boekingskantoor Startistic 
Entertainment) liet bovenstaande weten, 
maar geeft de credits ogenblikkelijk aan 
de Bodegraafse ondernemers, die het 
feest rond de intocht van Sinterklaas 
altijd voor hun rekening namen. 
“En dat deden ze altijd heel goed en ook 
nu doen ze weer volop mee; ook nu het 
allemaal wat lastiger gaat en het soms plots 
anders moet”, voegt Mansier eraan toe. 
“Mijn twee jongens keken ernaar uit en 
doen dat nu ook weer. Ik wil ze niet 
teleurstellen en ook al die andere 
kinderen niet. Met elkaar zorgen we 
ervoor dat de intocht ook deze keer, en 
nu via BR6, voor iedereen een leuk 
feest wordt.”

  Jacques Reniers verlaat
woningbouwvereniging Groen Wonen Vlist
Bewoners worden betrokken bij groot onderhoud

Gratis mondkapjes en handgel 
voor inwoners met laag inkomen
De Rijksoverheid vraagt alle Nederlanders in openbare binnenruimtes een 
mondkapje te dragen. Het commissielid Sandro Kovacic (PvdA) van de 
gemeente Krimpenerwaard heeft het college B en W gevraagd extra 
aandacht te hebben voor de minima en hen te helpen door het gratis 
beschikbaar stellen van mondkapjes.

  Stichting Bisdom van Vliet krijgt Overtuin weer in bezit

Het college deelt zijn mening dat 
inwoners die minder geld te besteden 
hebben zichzelf en anderen moeten 
kunnen beschermen tegen het 
coronavirus. Daarom ontvangen alle 
inwoners die een bijstandsuitkering 
ontvangen of bekend zijn bij de 
gemeente vanuit schuldhulpverlening per 
post vier mondkapjes van stof en een 
fl esje handgel. De mondkapjes zijn 
wasbaar en opnieuw te gebruiken.

Zelf ophalen
Als deze inwoners meer mondkapjes of 
handgel nodig hebben kunnen zij deze 
op diverse locaties ophalen. 
Zie hiervoor de website van de gemeente 
Krimpenerwaard.
In Haastrecht kan dit tijdens de 
spreekuren van SWOK-Midden 
op maandag van 13.00 tot 15.00 uur 
in het Gezondheidscentrum 
Concordiaplein en op de laatste vrijdag 
van de maand van 10.00 tot 11.30 uur 
in Hof van Stein, de Ruyterstraat.
In Vlist is het spreekuur op donderdag 
van 10.00 tot 11.30 uur in Ons Honk.
Ook inwoners die deze beschermings-

middelen niet per post ontvangen 
hebben, maar wel moeite hebben rond te 
komen, kunnen deze gratis ophalen.

Krimpenerwaard Intercultureel
Helma de Jong, coördinator 
Krimpenerwaard Intercultureel (KIC) 
had bemerkt dat onlangs tijdens de 
ontmoetingsgroep voor vrouwelijke 
statushouders de doos met vijftig 
wegwerp mondkapjes in één ochtend 
leeg was. Er werd uitleg gegeven over de 
nieuwe coronamaatregelen, hoe je de 
coronamelder kunt installeren en het 
gebruik van de mondkapjes. Maar als je 
heel weinig geld hebt is de uitgave voor 
de mondkapjes best een aanslag op je 
portemonnee. Dus de aanwezigen 
mochten een paar mondkapjes mee naar 
huis nemen. De Jong is dan ook erg blij 
met deze actie van de gemeente.
De verspreiding van de mondkapjes is 
georganiseerd door de gemeente 
Krimpenerwaard in samenwerking met 
KIC, de Voedselbank Lek en IJssel en de 
drie lokale welzijnsstichtingen SWOS, 
SWON en SWOK-Midden.

Directeur-bestuurder Jacques Reniers gaat woningbouwvereniging 
Groen Wonen Vlist verlaten. In deze zelfde functie gaat hij aan de slag bij de 
woningcoöperatie Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. Deze overstap 
is voor hem beter te combineren met zijn werkzaamheden op de Hogeschool 
in Rotterdam. Hij begeleidt hier studenten en zij die afstuderen in Vastgoed 
en Makelaardij. Hij doet dit twee dagen in de week. Reniers: “Voor mij is dit 
een mooie combinatie van Hogeschool en werk. Allerlei ontwikkelingen die 
voor mijn werk belangrijk kunnen zijn, komen bij je langs.”

Reniers is in 2010 bij Groen Wonen Vlist 
in de voormalige gemeente Vlist gestart. 
De twee woningcoöperaties in 
Haastrecht en Stolwijk waren gefuseerd, 
maar werkten nog apart. Reniers heeft 
de fusie verder vorm gegeven. Er kwam 
één kantoor en geleidelijk aan werden er 
medewerkers aangetrokken. Er waren er 
eerst 3 en nu 9.
Het kleinschalige spreekt hem aan. 
“Je hebt de drie dorpen Haastrecht, 
Stolwijk en Vlist, je zit in een dergelijke 
kleine gemeenschap dicht op de mensen. 
We proberen de mensen te helpen met 
oplossingen op maat. Binnen de ruimte 
die je hebt, probeer je de mensen zo veel 
mogelijk woonplezier te geven. Ook vind 
ik het leuk om te zien hoe de diverse 
complexen uitgevoerd zijn.”

De wijk Agterpoort behouden
Reniers: “Bij mijn start ben ik gaan kijken 
wat er nodig was om diverse projecten 
goed aan te pakken. Er was toch wel wat 
achterstand. Vervolgens zijn we op grote 
schaal groot onderhoud gaan uitvoeren. 

In Haastrecht de wijk Agterpoort. 
Die hebben we zowel binnen als buiten 
en met veel isolatie aangepast. Met de 
bewoners hebben we gekeken hoe we 
het één en ander het beste kunnen doen. 
Verder ben ik er trots op dat we in deze 
wijk elf woningen aan de Bredeweg en 
de Jan de Waardsingel hebben kunnen 
bouwen. Ze zijn heel mooi en op twee na 

In Vlist is wel groot onderhoud 
uitgevoerd, maar er zijn geen nieuwe 
woningen gekomen.
Naast de elf woningen die in Haastrecht 
in de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, 
vindt Reniers het jammer dat er in 
Galgoord geen sociale woningbouw 
komt. Die mogelijkheid is ook niet in 
Bos en Water geboden.
Als directeur-bestuurder onderhield hij 
onder andere veel contacten met de 
huurdersvereniging, de Raad van 
Commissarissen, andere corporaties uit 
de omgeving, projectontwikkelaars en de 
gemeente. Hij is een echte volkshuisves-
tingsman. Hij heeft o.a. al in Den Haag, 
Leidschendam en Zoetermeer op 
woningcorporaties gewerkt. Nu gaat hij 
naar Poortugaal.
Met pijn in zijn hart gaat hij 
Groen Wonen Vlist verlaten. “Je laat wel 
iets achter. Er is veel gerealiseerd waar ik 
met veel genoegen op terugkijk.”

Overtuin blijft openbaar park
De Gemeente Krimpenerwaard heeft besloten om de Overtuin Bisdom van 
Vliet over te dragen aan de stichting Bisdom van Vliet. Hiermee komt de 
Overtuin weer in het bezit van de stichting. Voor de restauratie en het 
beheer is in totaal 450.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is 
opgebouwd uit de kosten voor renovatie en onderhoud gedurende tien jaar. 
Het onderhoud en herstel van de tuin wordt opgedragen aan de stichting 
Overtuin Bisdom van Vliet. De Overtuin blijft een openbaar park.

vastgestelde Masterplan uit 2014. 
Gaandeweg is de wens ontstaan om 
Overtuin en Museum weer samen te 
brengen om zodoende een buitenplaats 
van allure te realiseren. Beide objecten 
worden hoog gewaardeerd door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Masterplan geactualiseerd
Inmiddels is het Masterplan 
geactualiseerd en is een vergunnings-
traject voor beheer, onderhoud, 
restauratie en renovatie overeen-
gekomen. De vrijwilligers van stichting 
Overtuin staan klaar om in 
samenwerking met stichting Museum 
Bisdom van Vliet de beoogde 
werkzaamheden uit te gaan voeren.
De heer Ton Godschalk van de stichting 
Bisdom van Vliet, vindt het prettig dat de 
Overtuin weer bij het Museum gaat 
behoren. Zij gaan weer één geheel 
vormen, want Museum en Overtuin 
horen onlosmakelijk bij elkaar. 
“Het park zal nog mooier worden en zal 
zeker de uitstraling van een buitenplaats 
gaan halen. We zijn blij dat de stichting 
Overtuin Bisdom van Vliet het 
onderhoud blijft doen, wat ze al deed.”
Na een periode van meer dan twee jaar 
intensieve voorbereiding kan de notariële 
eigendomsoverdracht binnen afzienbare 
tijd worden gerealiseerd. Godschalk 
hoopt dat dit nog dit kalenderjaar plaats 
zal vinden.

levensloopbestendig.
In de Reigerstraat hebben we onlangs de 
onderhoudswerkzaamheden met 
verduurzaming afgerond.
Ik ben blij dat we de wijk Agterpoort 
hebben kunnen behouden. De gemeente 
wilde deze wijk slopen. Maar het is heel 
belangrijk dat deze kleine eengezins-
woningen behouden blijven voor 
huishoudens van één à twee personen. 
Dit is overigens ook het beleid van de 
coöperatie.
Volgend jaar gaan we het onderhoud en 
het verduurzamen van de Wijk Stein 
voorbereiden en dat doen we ook weer 
in samenspraak met de bewoners. 
Hopelijk kunnen we eind 2021 hier mee 
starten.”

Project Ho� aan
Het project Hofl aan in Stolwijk liep al 
een lange tijd en werd spoedig in 
samenwerking met de gemeente 
opgepakt. De politieke invloed maakt het 
allemaal wat lastiger. Er ontstond een 
discussie over de brandweergarage en dit 
heeft vertraging opgeleverd. Maar goed, 
er ligt nu toch een mooi en goed plan en 
we verwachten dit in 2021 te kunnen 
opstarten.

Nieuwbouw
In Stolwijk zijn in de Poort van Stolwijk 
en op de locatie Wilgenhoven een groot 
aantal woningen gebouwd. In Bovenkerk 
kwamen veertien Nul op de 
Meterwoningen. Voor Groen Wonen 
Vlist zijn dit de eerste huizen die energie-
neutraal zijn. Daar is Reniers eigenlijk 
wel een beetje tros op. Voorts merkt hij 
op dat op verschillende plekken 
zonnepanelen aangebracht zijn.
Er wordt gestart met de sloop/
nieuwbouw in de Rembrandtlaan en de 
Frans Halsstraat. Er worden 42 
woningen gesloopt en daarvoor komen 
er 55 terug.

In 1969 is de Overtuin in handen 
gekomen van de voormalig gemeente 
Haastrecht. De gemeente heeft sindsdien 
de Overtuin als een park onderhouden 
en, waar noodzakelijk de monumentale 
elementen zoals de twee beelden 
Hercules en Neptunus van Ignatius van 
Logteren onderhouden. Niet alle 

elementen zijn in voldoende mate 
onderhouden of gerestaureerd.
In 2016 heeft het College een 
overeenkomst afgesloten met stichting 
Overtuin Bisdom van Vliet om met 
vrijwilligers uit Haastrecht en omgeving 
het onderhoud van de Overtuin te doen. 
Richtsnoer hierbij was het niet 

door Cees Reichard

Sinterklaasfeest in de Vlisterstee in 2018 - archief IJsselbode

door Aad Kuiper
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GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL

VOLLE WAGEN DAGEN

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 02 november t/m 08 november 2020. Week 45. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 1.26

 0.63

_

_
 3.10

1.55

  Unox Cup a Soup of Good Noodles
 2 stuks

 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*EXTRA VOORDEEL

2+1
3HALEN=2BETALEN

*

  Alle blond, dubbel of tripel speciaalbieren  
  3 stuks ,  combineren mogelijk 

 4.32

 2.88

_

_
 36.87

24.58

 21.9810.99

 Page toiletpapier 
 origineel schoon

 2 pakken à 24 rollen 

 OP=OP 

1+1 GRATIS*EXTRA VOORDEEL

    Top! van Coop 
Authentieke achterham, 
Zeeuws spek, landham, 
ossenworst of gerookte 

kipfi let 
100 gram vers verpakt 

2.36

2.59  1.99

ossenworst of gerookte 

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

Leer onze school op jouw manier kennen! 

10 & 11 november 2020

Van 20.00 tot 21.00 uur 

Leerlingen & docenten 
aan het woord. 

Interessant voor leerlingen uit 
groep 7 en 8 en ouders!

Deelnemen via:
www.gsgleovroman.nl

12 & 18 november 2020
20 januari 2021

Van 15.00 tot 16.30 uur 

Lees hier meer over en meld je 
aan via de website!

www.gsgleovroman.nl

Neem alvast 
een kijkje op 
de GSG! 

Zomaar een dagje meelopen? 

Benieuwd naar een gewone 
schooldag op de GSG?

Stuur een mail naar:
meelopen@gsgleovroman.nl.

Livestream Workshops
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