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Concordia’s pubquiz online
NIeuwste loot van LOGO: recreatief wandelen
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Kinderen gezond van start op de Howiblo
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Laatste eerbetoon Jan van der Stoep
Er mag weer getennist en gepadeld worden

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

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

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

Bijna wekelijks is dit het straatbeeld in de Hannie Schaftstraat in Montfoort.

Seniorengym in de Amaliahof
Door zoveel mogelijk in beweging te blijven en sportief bezig zijn, kan je in
deze coronatijd fit blijven. SWOK-midden helpt de senioren hiermee door
hen een fitnessprogramma aan te bieden dat vanaf het balkon, voor de
voordeur of op de galerij meegedaan kan worden. De 1,5 meter afstand
wordt hierbij in acht genomen.
Op woensdag 6 mei gaf Marije Bosboom
vanaf een plateau in de Amaliahof aan
een aantal bewoners en belangstellenden
diverse gymoefeningen. In een half uur

tijd moesten de deelnemers bijvoorbeeld
allerlei stapbewegingen doen.
Ook knietrekken, met de armen zwaaien
en zelfs strekoefeningen met de vingers

door Cees Reichard

stonden op het programma.
De deelnemers deden enthousiast mee
en waren op het eind wat moe, maar
zeer voldaan.
Iedereen kan hieraan meedoen en is op
elke woensdag om 10.00 uur in de
Amaliahof welkom.

Oproep: geen afval bij verzamelcontainers
Een dringende oproep van de gemeente Montfoort om het afval niet bij de
afvalcontainers te plaatsen kwam de gemeente op haar Facebookpagina
op felle kritiek te staan. Plastic, textiel en glas zou bij bovengrondse
containers worden gezet, terwijl de containers in de meeste gevallen zelf
nog leeg zijn volgens de gemeente.

De Babbelbox
Bij het woonzorgcentrum
De Wulverhorst (Oudewater)
werd afgelopen donderdag een
bezoekerspaviljoen met de naam
De Babbelbox officieel in gebruik
genomen.

Toen duidelijk werd dat Den Haag
toestond dat woonzorgcentra na
mochten denken over mogelijkheden
om hun cliënten bezoek van familieleden
en/of mantelzorgers toe te staan,
was het binnen een week ‘op z’n
Oudewaters’ geregeld: Jan Snel en de
Rabobank zorgden voor een
wooncontainer met twee kamertjes
gescheiden door een glazen wand, elk
kamertje met een eigen toegangsdeur,
die voor de cliënten op rolstoelbreedte.
Ondernemersvereniging NOVO zorgde
voor de inrichting, waarbij Joost, Jasper
en Marjolein de kar trokken, de één
zorgde voor de meubels, Faaij voor de
vitrage, de bloemisten voor een paar
mooie kamerplanten, er kwamen aan
weerszijden van het glas microfoons en
luidsprekers zodat het gesprek zo
natuurlijk mogelijk kon verlopen.
Het was een echt knus ‘praathuis’, en
vanaf het eerste begin mochten de
cliënten bij toerbeurt zoon, dochter,
broer of zus ontvangen.

door Otto Beaujon

Donderdag, met stralende zon, konden
de cliënten zonder jas en zonder kans
op verkoudheid met hun gasten aan de
praat. Er waren bloemen, en er was
koffie, en mooie woorden.
Vertegenwoordigers van de Rabobank,
Jacqueline namens Jan Snel,
Joyce Jacobs van De Wulverhorst en
Joost en Jasper namens de NOVO
gingen samen op de foto.
Aan allen die zich hiervoor ingezet
hebben: hartelijk dank!

“Afval dat ernaast staat zorgt voor een
rommelig straatbeeld, is onhygiënisch
en gaat natuurlijk zwerven. Bij zowel
gemeente als Cyclus doen we er alles
aan om het allemaal netjes te houden,
maar het is momenteel bijna niet meer
te doen.” Daarom verzoekt de gemeente
haar inwoners om géén afval naast de
containers te deponeren: “Wilt u de
container liever niet openen vanwege de
hygiëne? Neem dan bijvoorbeeld een
zakdoekje of handschoen mee zodat u
niet in direct contact komt met de klep
van de container. Is de container vol?
Bewaar uw afval dan nog even thuis.”

Reacties

“Ik doe m’n best, maar moest van de
week met m’n volle zak eerst naar onze
eigen bak lopen”, reageert Caroline
Knasiak-Van den Hoven. “Daar was een
storing. Toen naar die bij de Hema, ook
een storing ... Bij de voormalige Blokker
kon ik hem kwijt. Maar ik snap ook dat
er mensen zijn die er niet mee kunnen
blijven slepen... en ja wij betalen
hetzelfde als de mensen die alleen een
bak buiten hoeven te zetten.”
Volgens de meeste mensen die kritisch
reageren, wordt er gewoon niet vaak
genoeg opgehaald.
Naar de gemeentewerf brengen, lijkt
dan ook geen optie, omdat de bak daar
geregeld uitpuilt. Reacties van de
gemeente dat ze naar dit probleem
kijken en berichten over de
problematiek begonnen al in 2016.
Berry van Hattem doet het dringende
verzoek aan de gemeente: “Haal wat
vaker de containers leeg; laat ze niet vol
staan. Dat is niet goed voor het
straatbeeld. Laat de burgers niet een
verzamelpunt in hun eigen tuin creëren.
Dat is ook geen goed tuinbeeld.”
Al met al zouden de bewoners van
Montfoort die kritisch reageren liefst

door Sjoukje Dijkstra

willen zien dat de gemeente het afval
vaker laat ophalen. Ook nascheiding
wordt geopperd als een oplossing.
Een woordvoerder van de gemeente
reageert op de kritiek: “De bovengrondse
PMD-containers worden op dit moment
om de dag (maandag, woensdag, vrijdag)
geleegd, met om de donderdag een extra
inzamelronde voor losse zakken.
Het probleem zit ‘m voornamelijk in de
twee dagen-overbrugging van het
weekend. Dat lossen we niet zomaar op
met extra ophalen, wat in het weekend
natuurlijk bemoeilijkt wordt vanwege de
Zondagswet.”
Daarnaast laat de woordvoerder weten:
“Het opvoeren van ophaalfrequentie is
lastig, aangezien alle gemeentes in
Nederland met deze drukte te kampen
hebben en er niet voldoende personeel
beschikbaar is bij de inzameldiensten.
Het bijplaatsen van extra containers is in

veel gevallen ook ingewikkeld, vanwege
de beperkte ruimte. Maar natuurlijk zien
we ook dat het een lastige situatie is.
Daarom onderzoeken we mogelijkheden,
zoals een ondergrondse PMD-perscontainer en daar waar mogelijk
bijplaatsen van bovengrondse containers.
Maar dat loopt nu allemaal en kunnen er
dus nog niets over zeggen. Met andere
woorden: het heeft onze volle aandacht
en we zijn er druk mee bezig.”

Geen budget voor nascheiden

Ook nascheiden is voorlopig geen optie
voor gemeente Montfoort: “Montfoort
werkt voor het verwerken van afval
samen met een groot aantal gemeentes
(AVU) en koopt gezamenlijk de afvalverwerkingsdiensten in.
De nascheidingscapaciteiten zijn
vooralsnog beperkt en daardoor zeer
duur.” Laat de gemeente Montfoort
daar nu net geen budget voor hebben.
Het afvalprobleem lijkt vooralsnog niet
opgelost…
Op het moment van schrijven lagen
er weer veel zakken bij de Hannie
Schaftstraat naast de verzamelbak.
Met die wind, is het de vraag hoe lang
het blijft liggen. Daar moeten
Montfoortenaren het maar mee doen…

Maandagochtend na een stormachtige nacht was dit het straatbeeld.
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Rustig en vredig is ingeslapen in haar vertrouwde omgeving onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

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

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

LINSCHOTEN

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater

HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 17: 09.30 uur Ds. T.L.J. Bos
18.30 uur Ds. D. Siebelink
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Bep

weduwe van Gert sinds 21 februari 2013
* Schalkwijk, 16 februari 1937
Elmwood, Canada:

Op dinsdag 28 april 2020
JULIE Willeke Ariana
dochter van
Jos en Arina van der Vlist
zusje van Fem
Dorp 87b
3405 BA Benschop

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 17: 10.00 uur Joke den Hollander
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 17: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. C.J. Overeem
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 17: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

Broek in Waterland:

DRUKKERIJ

Oudewater:

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!
Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
Wo 13:19.15 uur Gebedsdienst
Zo 17: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. D. Bogert
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 17: 09.30 uur Ds. K. Burger
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 17: 09.30 uur Ds. d. Breure
18.30 uur Ds. C. Boele

† Oudewater, 11 mei 2020
Anita en Eduard
Gerry
Sharon
Diana
Gérard en Brigitte
Jessica
Jennifer
Chantal
Aart
Lisette en Rigard
Maaike
& Melissa
Remco
Anouk
John en Greetje
Nienke
Lars
Sven
Rosan

Moeder is thuis.
De uitvaartdienst en begrafenis zijn op zaterdag 16 mei
helaas wegens het COVID 19 virus in besloten kring.

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Correspondentieadres:
Hoenkoopse Buurtweg 39, 3421 GA Oudewater.

Gemaal De Hooge Boezem schenkt
senioren een kunstwerkje

Het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht viert dit jaar haar 25-jarig bestaan.
De festiviteiten rondom dit jubileum gaan door de huidige omstandigheden niet door. Toch wil het bestuur in het
kader van dit jubileumjaar wat doen. Om de ouderen een hart onder riem te steken heeft zij hen, via ‘Coronahulp
Haastrecht en Vlist’ en SWOK, afgelopen weekend een ets van een kunstenaar uit de Krimpenerwaard geschonken.
In 2013 startten vier musea in de
Krimpenerwaard in het kader van de
samenwerking tussen musea een
gezamenlijke actie. De MuseActie
Krimpenerwaard. Deelnemers waren het
Streekmuseum Krimpenerwaard, het
Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven,
het museum Paulina Bisdom van Vliet en
het Gemaal De Hooge Boezem.
Bij een bezoek aan de deelnemende
musea ontving men een stempel.
Tegen inlevering van een volle
stempelkaart kon men kiezen uit een ets
van de kunstenaars Theo Boomzinger,
René Huwae, Sascha van Ommeren of
Monique van Wensveen.

HUISARTSEN

APOTHEEK

Alberta Joanna Wilhelmina
Oosterlaken – Hoogland

GEBOREN

WEEKEND
DIENSTEN
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)

12 MEI 2020

Opruimen

Lyanne de Laat en Emmy van Harskamp
van Gemaal De Hooge Boezem vertellen
dat door de coronatijd ook het museum
aan het opruimen is gegaan. Al werkend
zijn ze tegen deze kunstwerken
aangelopen die een paar jaar geleden
tijdens de MuseActie Krimpenerwaard
cadeau gedaan werden. Deze actie is
gestopt en het Gemaal had er nog een

Emmy van Harskamp (links) en Lyanne de Laat.

door Cees Reichard

aantal over. Het tweetal denkt dat zij veel
mensen hier een plezier mee kunnen
doen. Mede dank zij de medewerking
van Administratiekantoor Van der Voet
zijn er 120 etsen verzonden. In een
begeleidend schrijven worden de mensen
tevens uitgenodigd om het museum
zodra het weer geopend is, gratis te
komen bezoeken.

Nieuwe folder
In het kader van het 25-jarig bestaan
heeft het Gemaal De Hooge Boezem
een nieuwe folder uitgegeven.
Hierin informatie over de expositie,
films, rondleidingen en schoolexcursies.
Verder veel wetenswaardigheden over
‘Droge voeten door de eeuwen heen’,
‘Dalende bodem 1000 jaar’,
‘4 meter lager’ en ‘Bescherming tegen
overstroming’.
Deze folder kan bij het museum
opgehaald worden. Zij liggen in een
kastje bij de voordeur van het Gemaal.

Concordia’s pubquiz online
Een live avondje Concordia zit er helaas nog niet in tot 1 juni, daarom gaat Concordia’s pubquiz
digitaal! Op vrijdag 15 mei aanstaande start de eerste online quiz om 20.00 uur.
Meedoen kan vanuit huis, met het hele gezin vanachter de pc of tablet.
Tickets zijn nu verkrijgbaar via www.theaterconcordia.nl.
Met deze pubquiz houden we het gezellige Concordiagevoel vast, in de nieuwe stijl.
Dit keer is er geen leeftijdsgrens en de thuisteams zullen klein zijn.
De presentatie van de 50 vragen is in de vertrouwde handen van Ron en Iris.

Samen voor Concordia!

Met deze pubquiz zorgen we voor een gezellig avondje Concordia bij jou thuis. Een basisticket voor deze eerste
try-out kost € 5 euro per team. Op de bestelpagina zie je dat je ook extra steuntickets kunt kopen ter waarde
van € 10, € 25, of € 50. Daarmee help je ook de financiële strop door het Coronavirus te beperken voor ons
mooie theater. We hopen op jullie gulle bijdragen!

Felicitatie
drive-by voor
Rutger en Yvonne
Raateland
door Cees Reichard

Rutger en Yvonne Raateland in
Haastrecht waren 25 jaar getrouwd.
En dit zou op zaterdag 9 mei uitgebreid
gevierd worden. Maar gezien de coronamaatregelen zat dit er helaas niet in.
Familie en vrienden wilden dit feestelijk
moment niet ongemerkt voorbij laten
gaan en organiseerden op het
Concordiaplein een felicitatie drive-by.
In de avonduren ging een lange
feeststoet langs het bruidspaar om ze te
feliciteren. Het tweetal was blij verrast en
genoot er zichtbaar van
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Kan jij wel
wat hulp en
motivatie
gebruiken?

(Medisch) pedicure
Bij u thuis of
bij ons in de praktijk

Concordiaplein 2, Haastrecht

www.handsforhealth.nl

Bel, mail of
app dan voor
een afspraak.

Maak nu uw afspraak: Michel Lakerveld 06-13438469

Klara Lakerveld

06-30074811
Afvallen met Patries 06-12963661
afvallenmetpatries@gmail.com
www.1op1dieet.nl
l

ties
Levering, repara
en onderhoud
en!
k
r
e
m
o
t
u
a
e
l
l
a
van
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

Gratis second
opinion voor
ondernemers
Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

PRIKBORD

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

uitsluitend voor nietcommerciële 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.

Joop van Vliet B.V.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Wij geven de beste prijs in de regio voor:
Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Lida, 60 jaar oud en nog
steeds een beetje stout!

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

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

06-21312333

Lieve (Overgroot)oma Vermeulen

75-ste verjaardag!
Kus van
Gian, Feline, Thijs, Ries,
Lieselotte en Saar

woonruimte
te huur
0182-342050

Gefeliciteerd van
Helma, Yvonne, Anneke,
Titin en Ria.

Van harte gefeliciteerd met uw

Nette man
van 69 jaar
zoekt

www.bertus-service.nl

Vooral zo doorgaan!

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

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

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

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

KENNISGEVING

Cor & Corrie
van Spengen - van Dam

Verpachting agrarische percelen per 1 Januari 2021.
De provincie Zuid-Holland heeft een
groot aantal agrarische percelen in
eigendom waarvan de meesten binnen
de begrenzing van het Natuur Netwerk
Nederland (NNN) en/of aangewezen
weidevogelgebied liggen. Voor het jaar
2021 worden o.a. deze percelen
onder beperkende voorwaarden in
pacht uitgeven. Indien u in aanmerking
wenst te komen voor de pacht van
provinciale percelen dan dient u zich op
de website van de provincie aanmelden.
De pacht periode loopt van 1 januari
2021 tot en met 31 december 2021.

Procedure
U kunt uw belangstelling uitsluitend
kenbaar maken via het. Belangstellings
formulier (e-formulier) op de
provinciale website. Alleen correcte
en volledige ingevulde formulieren
worden in behandeling genomen.
Het formulier kunt u vanaf 15 mei
tot 1 augustus 2020 vinden op de
provinciale internetsite
(www.zuid-holland.nl/pacht). Aan
de registratie van uw belangstelling
kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle belangstellenden moeten
tenminste voldoen aan de
volgende criteria:
- De belangstellende heeft zijn hoofdberoep in de landbouw. De pachter is
voor de continuïteit van zijn bedrijfsvoering niet afhankelijk van de te
pachten percelen. Dat wil zeggen de
pachter kan maximaal 50% extra
grond pachten ten opzichte van zijn
bedrijfsomvang. De pachter stemt in
met het teeltplan (voor bouwland).
De pachter accepteert, voor zover van
toepassing, de beperkende voorwaarden voor pacht binnen Natuur Netwerk
Nederland en weidevogelgebieden.
Daarnaast hanteert de provincie voorlopig het criterium dat de pachter geen
paarden houdt op de te pachten percelen.

Overige pachtvoorwaarden en
toewijzingscriteria
Op de provinciale website worden de
overige voorwaarden voor provinciale
pacht verder toegelicht. In deze voorwaarden wordt o.a. onderscheid gemaakt
tussen gewone agrarischepacht en pacht
onder voorwaarden van natuurbeheer.

1970 - 2020
14 mei
Gefeliciteerd en een dikke knuffel!
Lisa - Dennis - Anne - Femke - Jelmer
Niels - Benthe - Jasper - Thijs

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Veilig naar de fysiotherapeut
Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van onze patiënten in
de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u van ons gewend bent.
Zo screenen wij bijvoorbeeld bij aanmelding of de eerste afspraak op de praktijk kan plaatsvinden of
dat eerst een telefonisch of e-consult verstandiger is.
Natuurlijk hebben we nog meer aanpassingen gedaan, deze kunt u terugvinden op onze website.
De praktijk is nu ingericht volgens de normen van het RIVM en zo hopen wij u, ondanks het
coronavirus, veilig en adequaat te kunnen helpen.
Ons team heeft de afgelopen tijd benut voor het opknappen van de praktijkruimte. Het resultaat mag
er zijn, menig schilder zou trots zijn op deze oplevering!
Helaas hebben wij ook afscheid moeten nemen van Anita, ze heeft haar werkzaamheden bij
Fysiotherapie Oudewater neergelegd. Samen met haar kunnen we terugkijken op een fantastisch mooi
decennium, waarin onze praktijk is uitgegroeid tot wat het nu is. Zonder Anita was dit niet gelukt.
Haar vrolijke lach, betrokkenheid, inzet en plezierige omgang met de mensen zullen wij missen.
Anita bedankt voor de mooie samenwerking!
Team Fysiotherapie Oudewater

Fysiotherapie
OUDEWATER
info@fysiotherapie-oudewater.nl• www.fysiotherapie-oudewater.nl
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Winnaars NOVO-moederdagpakket

OUDEWATER

Westerwal

Na meer dan twintig jaar van discussie, rechtszaken en lange periodes
van radiostilte is eindelijk een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van
Westerwal. De stedenbouwkundige visie werd afgelopen donderdag
door de gemeenteraad goedgekeurd. Met één stem tegen: die van de
Wakkere Geelbuik. Dat had wel wat voeten in aarde.
Het kostte de raad twee en een half uur
om zo ver te komen. De Wakkere
Geelbuik had drie argumenten om tegen
te zijn. Raadslid Knol was van mening
dat het plan niet deugt, het college de
regie over de ontwikkeling van het
gebied uit handen geeft aan de projectontwikkelaar en door een knip te maken
tussen de woningbouw in het gebied en
de overige door de Wakkere Geelbuik
gewenste ontwikkelingen (beweegbare
brug over de IJssel, terugbrengen van de
grachtenstructuur en een passantenhaven). Daar is geen of onvoldoende geld
voor, aldus het college.
Het CDA wenste inzage in de exploitatieopzet van het plan, met name omdat de
tien starterswoningen die er zouden
moeten komen zonder andere
onderbouwing dan een financieel
argument in prijs werden opgehoogd
van 150.000 euro naar 200.000 euro
vrij op naam. Dat zijn bij de huidige
marktomstandigheden volgens wethouder
Kok ook ‘goedkope’ woningen.
De Wakkere Geelbuik probeerde via een
amendement de knip tussen woningbouw
en andere wensen ongedaan te maken,
het CDA wenste via een motie inzicht in
de exploitatieopzet van het plan.
Beide pogingen leden schipbreuk.
Wethouder Kok weigerde inzicht te
geven in de exploitatieopzet; ook niet
vertrouwelijk. Het raadsvoorstel maande
de raad om geen bedenkingen te uiten
tegen de samenwerkingsovereenkomst
van de gemeente en de projectontwikkelaar, waarin dus die knip tussen de

Uit de vele duizenden
inzendingen hebben vijf
gelukkige moeders een
moederdagpakket mogen
ontvangen van de NOVO.

door Trudie Scherpenzeel

woningbouw en overige wensen werd
aangebracht. Dat zadelt de gemeente op
met kosten voor extra wensen en laat de
projectontwikkelaar de winst van de
woningbouw. Ook de wens van de
Wakkere Geelbuik om alsnog de vorige
eigenaar van de grond (Heijligers) aan te
spreken op de verkoop zonder
toestemming van de gemeente (in strijd
met de publiek-private samenwerkingsovereenkomst van destijds) van de grond
aan een andere partij, leed schipbreuk.
Wethouder Kok zag daar niets in, gelet
op de veranderde omstandigheden sinds
die meer dan twintig jaar geleden werd
gesloten.
Uiteindelijk werd de stedenbouwkundige
visie aangenomen, met 14 stemmen
tegen één. Ook het CDA stemde voor,
ondanks de weigering van de wethouder
om inzage te geven in de exploitatieopzet
van het plan.
Het CDA beraadt zich over mogelijkheden
om daar alsnog inzage in te krijgen.
Of de machinefabriek alsnog gaat
vertrekken van de locatie bleef in het
ongewisse. Wethouder Kok wilde alleen
kwijt dat de gesprekken daarover nog
steeds lopen.
Inmiddels was het elf uur en werd de
vergadering verdaagd naar maandag,
aangezien nog drie moties ‘vreemd’ aan
de agenda op de rol stonden, die ook
nog discussie vereisten. Dat is ook in
jaren niet gebeurd. De vergadering
wordt voortgezet op 11 mei.

BLIK op ...
Aanvaring
Een om meer dan één reden toepasselijke titel van deze column.
Het betreft een aanvaring tussen de Wakkere Geelbuik en VVDenD66.
Zoals te doen gebruikelijk is de heer Knol van de Wakkere Geelbuik
tegen elk plan van het college dat niet precies volgens de door hem
gewenste procedure tot stand komt. In dit geval ging het om een meer
dan twintig jaar geleden op schrift gestelde ‘publiek-private’
overeenkomst tussen de gemeente en de toenmalige eigenaar van de
grond op Westerwal: Heijligers, die de grond zonder toestemming van
de gemeente aan een andere projectontwikkelaar heeft verkocht.
Dat mocht niet volgens die overeenkomst.
Juridisch aanpakken vond Knol. Merkwaardig dat hij alleen voor
juridisering is als het in zijn straatje past. Verder was de Wakkere
Geelbuik van mening dat de gemeente zelf de regie van de
ontwikkeling in handen moest nemen, zodat de projectontwikkelaar
kon worden gedwongen om mee te betalen aan de kostbare wensen
van de Wakkere Geelbuik. Daaronder de wens voor een beweegbare
brug tussen Westerwal en het centrum van Oudewater, die hem met
de pet van Reederij De IJsel beter uitkomt. Belangenverstrengeling?
Tja.
Raadslid Boreel vond het ‘aanmatigend’. Waarop raadslid Knol vond
dat de burgemeester moest ingrijpen, want die uitspraak was
beledigend en moest hij terugnemen (mijn samenvatting).
De burgemeester nam er kennis van, maar gaf geen gehoor aan die
oproep.
Ik heb mij mijn leven lang al verbaasd over mensen die eindeloos
vinden dat zij gelijk hebben, ongeacht wat de rest ervan vindt.
Die zich beledigd voelen als zij worden tegengesproken in hun gelijk.
Die geen middel schuwen om hun gelijk te halen en die Oost-Indisch
doof zijn voor argumenten van de tegenpartij. Die eindeloos overtuigd
blijven van hun eigen gelijk en geen millimeter toegeven.
Ik ben ze vaak tegengekomen in mijn carrière. Ze lijken op Don
Quichot. Ze strijden tegen windmolens en houden dat eindeloos vol.
Ridders van de droevige figuur, iedereen tegen zich in het harnas
jagend en levend in een wereld die zich maar niet wil aanpassen aan
hun zienswijze. Het lijkt mij buitengewoon vermoeiend om alsmaar
iedereen proberen te onderwijzen in het feit dat zij het echt verkeerd
zien en alles veel gemakkelijker zou worden als ze het maar met
Don Quichot eens zouden zijn. Want hij heeft gelijk en iedereen die
dat niet inziet is dom of erger.
Ik heb mij al vroeg bekeerd tot de zienswijze dat het niet de kunst is
om gelijk te hebben, maar om dat te krijgen.
Het heeft mij veel stress bespaard.
Trudie Scherpenzeel

De gelukkigen zijn: Heidi Dekker,
mevr. Boerefijn, Angelique van de Sande,
Corrie van Heemskerk en Yvonne Dubbelaar.

Nieuwste loot van LOGO:
recreatief wandelen

Het heeft even geduurd, want eigenlijk had dit bericht half maart al in
De IJsselbode moeten verschijnen, aangezien de oorspronkelijke startdatum
6 april zou zijn, maar het coronavirus was een kink in de kabel en gooide
roet in het eten. Heel wat mensen, want daar gaat het over, vroegen in de
afgelopen jaren aan trainers van LOGO of er ook een mogelijkheid was om
‘gewoon’ te wandelen. Dus niet hardlopen of met stokken, maar gewoon
wandelen, zonder welke bijzonderheden dan ook. Daar heeft LOGO goed
naar geluisterd en dus komt dat er. En wel met ingang 18 mei; ze waren er
en zijn er nu opnieuw helemaal klaar voor.

Oudewater heeft een behoorlijk actieve
Loopgroep, LOGO, met een aantal
mogelijkheden tot lopen. De disciplines
die bij LOGO te vinden zijn zoals
hardlopen, nordic walking en sinds een
paar jaar ook powerwalken zijn bij een
dikke 160 leden behoorlijk populair.
Regelmatig zie je een groepje in
Oudewater voorbijkomen. En die
komen niet alleen uit Oudewater, want
LOGO-leden komen ook uit de wijde
omgeving, tot uit Utrecht aan toe.
En waar elders de populariteit van
nordic walking is afgenomen, boet het
bij LOGO niet aan belangstelling in.

door Ellen van Leeuwen

Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport heeft de richtlijn mantelzorgondersteuning opgesteld. Hierin
wordt uiteengezet hoe u als mantelzorger

passende ondersteuning kan ontvangen
om de zorg vol te houden en daarmee
kwetsbare mensen zo lang en goed
mogelijk thuis kunnen blijven.
Rijk, gemeenten en aanbieders van zorg
en ondersteuning werken tijdens de
coronacrisis samen om zo lang mogelijk
goede zorg en ondersteuning te bieden
bij kwetsbare mensen thuis. Hierdoor
wordt de druk op de professionele zorg
niet onnodig verder vergroot.
U leest de richtlijn op de website van
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/
documenten/richtlijnen/2020/04/16/
richtlijn-mantelzorgondersteuning
Mantelzorg is onbetaalde zorg die
gegeven wordt aan een bekende, zoals

Gefeliciteerd dames en geniet van de
mooie tasinhoud die de NOVO-winkeliers
gezamenlijk hebben aangeleverd.

En voor alle andere dames: volgend jaar nieuwe kansen!

Ondersteuning voor mantelzorgers
tijdens coronacrisis
De coronamaatregelen hebben
ook een grote impact wanneer u
als mantelzorger zorgt voor uw
partner of een familielid.
Door het wegvallen van bezoek,
dagactiviteiten en ondersteuning,
met daarbij de nieuwe maatregelen,
kan het zijn dat u in de knel komt.
Bovendien kan het psychisch
belastend zijn als u uw familie niet
meer kan bezoeken in een instelling.

12 MEI 2020

de partner, ouders, kind, buren of
vrienden, wanneer deze persoon voor
langere tijd ziek, hulpbehoevend of
gehandicapt is.
Ruim anderhalf miljoen mensen in
Nederland geven intensief of langdurig
mantelzorg. Van deze mantelzorgers
voelt één op de zeven zich tamelijk
zwaar tot zwaarbelast. (RIVM)
Wilbert van Straaten is mantelzorgmakelaar namens De Wulverhorst.
Hij gaat graag samen met u op zoek
naar de juiste oplossing voor u waarmee
de zorg voor uw naaste mogelijk blijft.
Kijkt u voor meer informatie op
uwmantelzorgemakelaar.net of bel
Wilbert op 06-30235168.

door Aad Kuiper

Wat betreft het nieuwe recreatief
wandelen zal de belangstelling
ongetwijfeld ook behoorlijk groot zijn.
Ook daar gaan ze natuurlijk steevast
beginnen met een warming up en wordt
er afgesloten met een cooling down.
“Je hebt er niet veel voor nodig; je hoeft
er niets duur voor aan te schaffen”,
vertelt Henny Korrel, een van de
toekomstige trainers van de wandelgroep.
“Natuurlijk moet je wel een paar
schoenen hebben waar je lekker op loopt
en kleding waar je je prettig in voelt.
Maar meer is er niet nodig.”

Niet duur, wel goed voor je

“We beginnen nu dus op maandag
18 mei , houden uiteraard wel rekening
met alle nu geldende afspraken vanuit de
overheid en dan zijn we van 19.15 uur
tot 20.30 uur bezig, met natuurlijk vooraf
even opwarmen en na afloop even
rekken en strekken. En daar tussenin
lopen we een uurtje en dat zal dan steeds
zo’n kilometer of vijf zijn, want je loopt
ongeveer vijf km per uur. Dat we op
6 april wilden starten heeft met het licht
te maken, want dan zouden we niet in
het donker lopen. Dat is veiliger.
Daar hebben we nu natuurlijk helemaal
geen last meer van. Maar in verband
met die veiligheid houden we er op
28 september weer mee op.”
“Om de contributie hoef je het niet te
laten. Om tot einde september te kunnen
wandelen onder begeleiding betaal je
maar 10 euro. Je kunt natuurlijk ook

‘Gewoon’ wandelen in het pre-corona
tijdperk.

gewoon lid worden van LOGO;
dan betaal je 27,50 euro per kwartaal
en kun je overal aan meedoen.
Ook aan powerwalken, nordic walking
of hardlopen. Misschien vindt iemand dat
ook wel leuk.”
“Op deze manier hebben we een breed
pakket voor alle inwoners van Oudewater
met goede ervaren trainers.”
Want naast Henny Korrel wordt de
groep recreatieve wandelaars afwisselend
ook begeleid door Dirk Verkade, die een
actieve trainer is bij de Woerdense
Atletiekvereniging Clytoneus.

LOGO doet meer

“En we doen trouwens meer voor de
leden. We gaan soms ‘buitengaats’ met
onze lopers en rond 5 december hebben
we altijd iets bijzonders. We hebben zo
tegen de kerst, ook met niet-leden, een
lichtjesloop die hele lichtsporen door
Oudewater trekt; die begint steeds
populairder te worden. En dan hebben
we jaarlijks de ‘familiedag’ waarop we
voor alle leden met familie een bijzonder
uitje organiseren en dat dan altijd
afsluiten met een maaltijd.
Zo brachten we vorig jaar een bezoek
aan het Huis te Linschoten, regelden we
een roofvogelshow waarna we in de
Theetuin gebarbecued hebben. Het is
echt een gezellig club, LOGO.”
En uw verslaggever kan dat alleen
maar beamen. Wie nu nieuwsgierig is
geworden en niet kan wachten tot
18 mei: meer informatie is te vinden op
http://www.loopgroep-oudewater.nl/
maar direct aanmelden via de mail mag
ook: secretaris@loopgroep-oudewater.nl.
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Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.
Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht...
Bedroefd delen wij u mee dat onverwacht van ons
is heengegaan mijn innig geliefde man,
onze zorgzame vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Tot het laatste toe wilde je leven,
door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.
Na een periode van afnemende gezondheid hebben
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze vader, grootvader en overgrootvader

Dirk Heemskerk

Rinus van der Mispel

Dick de Bakker

- Rinus Oudewater,
14 mei 1938

Oudewater,
6 mei 2020

O Bodegraven, 10 juni 1932

Ali
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Gees van der Mispel - de Hoog
Erik en Nok
Kaew
Ton en Carla
Wesley en Susan, Mik
Kevin
Davey en Danique
De begrafenis heeft dinsdag 12 mei in besloten kring
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats
te Oudewater.

† Beilen, 7 mei 2020

Torenlaan 227, 9411 KD Beilen
De crematie vindt plaats in intieme kring.

Er is gelegenheid tot condoleren op
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Wij willen iedereen graag bedanken
voor de lieve berichtjes, kaartjes en het medeleven
na het overlijden van onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Correspondentieadres:
Schoutdreef 7, 3421 VA Oudewater

Lenie van der Windt - Hordijk

Het gemis is groot.
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Veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand
houdend, verdrietig maar met veel mooie
herinneringen hebben wij afscheid genomen van
onze broer, zwager en oom

Jaap Haagen
Jacobus Gerardus

Sinds 10 juli 2019 weduwnaar van
Wil Haagen - Boom
* 24 oktober 1938

† 7 mei 2020
Familie Haagen
Familie Boom
Neven en nichten

De uitvaart heeft vandaag plaatsgevonden
waarna wij Jaap hebben begeleid
naar zijn laatste rustplaats bij Wil.
Correspondentieadres:
Amaliahof 30, 2851 XL Haastrecht
Wij zouden het op prijs stellen uw steunbetuigingen
per post te ontvangen.

Koos en Coby
Cees en Mieke
Pieter en Carla
Arjan en Lida

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maar de vele kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden en
het hartverwarmende medeleven na het overlijden van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Oudewater, mei 2020

Alida Vermeij - van Schaik

Ali

hebben ons veel troost gegeven.
We willen iedereen daarvoor hartelijk danken.
Familie Vermeij

aandacht voor afscheid

Corry Roest

Wiro van der Werf

&

Danielle Verwaal

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

ChantalGijssel
van

Oudewater, mei 2020

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor

Voor het medeleven, in welke vorm dan ook, na het
overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

Partner van...

06 53 53 68 88

Hendrik van der Wijngaard

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

willen wij u hartelijk bedanken.

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

G. van der Wijngaard-van Schaik
Kinderen en kleinkinderen
Linschoten, mei 2020

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

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

René en Henriëtte Verweij

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermey | uitvaartzorg

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

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

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

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e
 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Stress ervaren in
het ouderschap
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl
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Verslag raadsvergadering

Oudewater
gaat door!

Wat had ik graag op 25 april jl. het startsein
gegeven voor een spetterende opening van
het zwemseizoen bij SBZO! Wat mis ik het
zicht op die zwoegende lijven in gevecht met
de martelmachines achter de ruiten bij
sportschool Richard Proost! Wat lijken de
sporthallen verworden van bruisende calorie
slurpers tot troosteloze lege koekblikken!
Hoe leuk zou het zijn geweest om afgelopen
Zaterdag FC Oudewater de sprong te zien
maken naar die verdiende hogere plaats op
de ranglijst! Helaas: het gevaar van
rondvliegende (zweet-) druppels weegt (nog) niet op tegen de voordelen
van een optimale conditie.
6 mei 2020
En Vorst Corona laat via zijn woordvoerder Rutte minzaam weten slechts
met afgewogen voorzichtige stapjes zijn koninkrijk te willen ontruimen.
Het blijft dus geduld hebben. Het blijft behelpen. Het blijft improviseren.
Tegelijkertijd zitten we niet helemaal stil, of liever: helemaal niet stil.
De voorbereidingen voor een 12 maanden binnen- en buitenbad door de
Stichting Beheer Zwembad Oudewater gaan gewoon door.
Richard Proost Sport maakt zich klaar om binnenkort van buiten ook (naar)
binnen te gaan werken. De verenigingen worden geraadpleegd over de
mogelijkheden om hem straks samen in één nieuwe of vernieuwde sporthal
van katoen te geven. FC Oudewater heeft zijn bijgebouw ofﬁcieel
overgedragen aan de YellowBellies en de nieuwe hoofdtrainer Alex Redel
trappelt van ongeduld om zijn team straks naar de 2e klasse te laten
promoveren. Sportinformateur Ton Hendrickx legt tenslotte de laatste hand
aan een inspirerend Oudewaters sportakkoord om straks samen sterker
Heb je verkoudheidsHoud 1,5 meter dan ooit
Vermijd
drukte.
Werk op
zoveel
uit het
virusmoeras
te duiken. Was vaak je
6 mei
klachten? Blijf
dan2020
thuis.
afstand.
mogelijk thuis.
handen.
Kortom: we zullen doorgaan!
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Walther Kok,
Dan moeten alle huiswethouder
genoten thuisblijven.

Basisregels voor iedereen

.

tap voor stap - wat kan wanneer?

Hoogoplopende emoties:
stedenbouwkundige visie Westerwal is er door
Is een woning van 200.000 euro goedkoop genoeg?
Houdt de gemeente Oudewater nog wel voldoende een vinger
in de pap bij de ontwikkeling van Westerwal. En vooral ook:
hoe zit het toch met de ﬁnanciën?
De emoties in de online gemeenteraadsvergadering van 7 mei
liepen soms hoog op maar desondanks is de stedenbouwkundige
visie aangenomen.

Vinexwijkje
Voor een raadslid als Wim Knol van
de Wakkere Geelbuik is het maar
moeilijk te verkroppen dat de mooie
plannen die er lagen voor Westerwal
deels niet doorgaan.
Hij verwacht straks een ‘Vinexwijkje
in de binnenstad van Oudewater’.
Daarnaast constateerde hij dat de
mooie ophaalbrug is gesneuveld en
nog meer aantrekkelijk elementen
zijn geschrapt. Het draait allemaal
om een krap budget. Hij vreest dat de
ontwikkelaar 'Westerwal wonen' straks
vooral voor commercieel gewin gaat
en de gemeente geen invloed meer
heeft bij de inrichting van de wijk.

Kostenplaatje
Het CDA ging deels mee in zijn
commentaar. Dick Stapel maakte
zich zorgen om het kostenplaatje
waar wethouder Kok op wees gemaakt door adviesbureau PAS maar dat niet is overlegd aan de

gemeenteraad. En hij heeft het gevoel
in een autoshowroom te staan waar
hij het mooiste modelletje gepresenteerd krijgt maar later veel geld moet
betalen voor alle extra’s.
Net als de Wakkere Geelbuik is het
CDA tegen verhoging van de
oorspronkelijke prijs van de starterswoningen van 150.000 euro.
Beide partijen hadden het nakijken
bij de stemming over hun amendementen en een motie. Ze werden met
8 tegen 7 verworpen.

Subsidie
De argumenten voor de stedenbouwkundige visie en de keuzes daarin
waren er ook. Starterswoningen van
150.000 euro zouden niet op zo’n
toplocatie terug hoeven te komen.
Bovendien is de prijs ooit genoemd
toen er een andere werkelijkheid was
en de huizenprijzen nog lager
stonden. Nu de woningen aanbieden

tegen die lage prijs zou alleen maar
een soort subsidie betekenen omdat
ze later voor veel hogere prijzen van
de hand worden gedaan, lieten de
fracties van ChristenUnie/SGP en
VVD/D66 weten.
De Onafhankelijken voelden nog wel
voor een verkenning van een lagere
prijs, maar stemden uiteindelijk toch
in met de stedenbouwkundige visie.

Genoeg te beslissen
Of zoals René van den Hoogen zei:
‘Er komen nog genoeg momenten
waarop we kunnen beslissen over het
budget en de exacte bestedingen.
Dat hoeft de aanname van de stedenbouwkundige visie niet in de weg te
staan.’ Ook voor deze partij waren er
nog veel variabelen, maar met zicht
op het beeldkwaliteitsplan dat volgt
op de stedenbouwkundige visie vindt
deze partij dat er nog genoeg te
beslissen valt.
De stedenbouwkundige visie is uiteindelijk met 14 voor en 1 tegenstem door
de gemeenteraad aangenomen.
De gemeenteraadsvergadering
geschorst tot maandag 11 mei.

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

soepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Basisregels voor iedereen
STAP 3

STAP 1

STAP 2

11 mei:

1 juni:

.

Houd 1,5 meter
Contactberoepenafstand.

1 juli:

Vermijd drukte.

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Werk zoveel
Was vaak je
mogelijk thuis.Voorzieningen
handen.

STAP 5

1 september :

?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

campings en
vakantieparken

Bioscopen

STAP 4

Stap voor stap
kan wanneer?
(max.-30wat
personen)

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controleBioscopen
blijft.

Bibliotheken

Restaurants / cafésSTAP 2
(max. 30 personen)

STAP 1

(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

11 mei:

1 juni:

Contactberoepen

Terrassen
Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Musea
Bibliotheken

Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Voortgezet onderwijs

(max. 100 personen)
STAP 3

1 juli:
Restaurants
/ cafés
(max. 100 personen)

STAP 4

STAP 5

1 september :

?

18+

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Basisregels voor iedereen
Bioscopen
(max. 100 personen)

Sauna’s

Georganiseerde
Restaurants / cafés
samenkomsten
(max. 100 personen)
(max. 100 personen)

(Speciaal)
18+
.
basisonderwijs en
Culturele instellingen
Sekswerkers en
kinderopvang Houd 1,5 meter
Vermijd drukte.
Werk zoveelcoffeeshops
(max. 30 personen)
In het openbaar vervoer
Culturele instellingen
afstand.
mogelijk thuis.
is het dragen van een
(max. 100 personen)
Musea
niet-medisch mondkapje

verplicht. Reis niet onnodig
Praktijklessen en en mijd de spits. Voortgezet onderwijs
examens MBO
vanaf 15 juni.

Evenementen

Was vaak je
handen.

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Stap voor stap - wat kan wanneer?

In deze IJsselbode staat een interview met Wethouder Walther Kok met als onderwerp:
De Klepper als ‘Huiskamer van de stad.’
Ontmoeten, Ontspannen, persoonlijk Ontwikkelen en Ondernemen staan hier centraal.
6 mei 2020
Graag horen we uw ideeën over hoe
• Wilt u misschien zelf iets in de
Graag horen we van u:
nieuwe Klepper organiseren?
we de Klepper nog beter als huiskamer
• Hoe wilt u De Klepper gaan
Zo ja, waar denkt u dan aan?
van de stad kunnen gebruiken.
gebruiken?
Misschien wilt u er schilderles of bijles
• Mist u nog voorzieningen?
Uw ideeën / antwoorden
gaan geven? Of kan de weegavond
En zo ja, welke?
kunt u sturen naar
van de WeightWatchers daar plaats• Welke activiteiten horen voor u
Stuur uw ideeën / antwoorden
bij een huiskamer van de stad.
vinden? Of misschien iets heel anders.
vóór 1 juni naar de projectleider
van ‘Projectgroep De Klepper’,
Carolien Bos via bos.c@woerden.nl
of per post naar:
Projectgroep De Klepper,
t.a.v. Carolien Bos,
Postbus 45, 3440 AA Woerden.
Heb je verkoudheids-

En daarna…

Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

De projectgroep verzamelt alle
ideeën en toetst deze aan
(ﬁnanciële) haalbaarheid.
Daarna leggen we alle haalbare
ideeën in juni voor aan het college
van B en W en aan het Raadsforum. We verwachten dat de
gemeenteraad in 1 juli een besluit
neemt over de deﬁnitieve invulling.

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
Versoepeling hoger
niet-medisch mondkapje
onderwijs wordt
verplicht. Reis niet onnodig
Voor voorwaarden en meer informatie:
en mijd de spits.
onderzocht.
rijksoverheid.nl/coronavirus

STAP 1

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!

klachten? Blijf dan thuis.

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juli:

1 september :

?

of bel 0800-1351

#oudewatergaatdoor
11 mei:

Contactberoepen

1 juni:

Terrassen

Achtergrondinformatie
over project

Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Voorzieningen
of bel 0800-1351

campings en

De coronacrisis is in een nieuwe fase terecht gekomen. vakantieparken
Buiten sporten op
Ook in onze gemeente
zal het de Bioscopen
komende tijd langzaam
(max. 30 personen)
drukker worden.1,5 meter afstand
Sinds deze week gaan basisschoolBibliotheken
kinderen weer naar school, mogen
we naar de kapper of de bibliotheek
(Speciaal)sporten in
en kunnen we weer samen
basisonderwijs en
de buitenlucht.
kinderopvang
Vorige week heeft premier
Rutte laten
weten hoe we de komende periode,
stap voor stap, steeds meer ruimte
krijgen. Dat kan alleen als niet te veel
mensen ziek worden. Praktijklessen en
MBO
Daarom blijft voor examens
iedereen
vanaf 15 juni.
gelden:

• Houd altijd 1,5 meter afstand.
Versoepeling hoger
• Ga niet naar plaatsen
waar het
onderwijs wordt
druk is.
onderzocht.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
• Heeft u koorts of bent u
benauwd? Dan moeten alle
huisgenoten thuis blijven.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

Woensdag 6 mei 2020

Blijf Restaurants
delen / cafés

Achtergrondinformatie over het
project De Klepper vindt u op
www.oudewater.nl/klepper

Bioscopen
(max. 100 personen)

Op social
media zijn de afgelopen
(max. 30 personen)
tijd mooie voorbeelden gedeeld
van / cafés
Restaurants
Stadskantoor
18+
(max. 100 personen)
hoe mensen er tijdens de coronacrisis
Waardsedijk 219
Culturele
instellingen
het beste van proberen te maken.
3421 NE Oudewater
30 personen)
Vindt(max.
u het
leuk om te laten zien
waar
Culturele instellingen Postbus 100
u mee bezig bent, nu de samenleving
(max. 100 personen) 3420 DC Oudewater
langzaam
Musea weer op gang komt?
Telefoon: 14 0348
Deel het op Instagram, Facebook of
www.oudewater.nl
Georganiseerde
Twitter met #oudewatergaatdoor.
Voortgezet onderwijs
samenkomsten
twitter.com/GemOudewater
@jongerenoudewater

(max. 100 personen)

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

@GemOudewater
@gemeenteoudewater.ofﬁcieel

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
Voor voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
bereikbaarheid
of bel 0800-1351
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

is

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

vervolg op pagina 2
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ACTIE
MAX. 4
PER
KLANT

Coop
roombroodjes

Heineken
pils of 0.0%

per 4 stuks verpakt

G
N
I
T
R
O
K
%
0
5
4. 2.

krat 24 flesjes à 300 ml

15.49
16.99

9.

89

Alle roerbakgroenten
400 gram

BBQ vlees of vis

3 pakken
combineren mogelijk

2 zakken, combineren mogelijk

2 STUKS

S
K
U
T
S
3

9.27
10.50

49

98

9-.

3.98
5.58

3.-

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 11 mei t/m 17 mei 2020. Week 20.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

Skateseizoen van start
Vol enthousiasme betraden de jeugdige
sporters het terrein, waar ze weer
voorzichtig de eerste wat wankele en
onzekere slagen maakten op de
skeelerbaan. In verband met de coronamaatregelen verliep de training iets
anders dan anders. Met tape waren er
looproutes uitgezet en vakken
aangebracht waar de kinderen de skates
aan konden trekken. Ouders mochten
alleen even mee het terrein op om te
helpen de skates en bescherming aan te
trekken, maar mochten daarna niet
blijven kijken, zoals normaal gesproken
veel ouders doen. Voor de trainers was
het ook even wennen. Afstand houden
van elkaar bleek nog best lastig te zijn.
Regelmatig riepen ze naar de kinderen:
“Jullie komen te dichtbij! Een beetje naar
achteren weer!”
Op donderdag was het de beurt aan de
wedstrijdrijders om de baan weer op te
gaan. Een aantal van hen traint
gedurende het winterseizoen door in
sporthal De Noort Syde; een reden voor
de trainers om er meteen weer vol in te
gaan. Aan de spierpijn de volgende dag
was wel af te leiden dat menig sporter de
afgelopen weken toch wat in heeft
moeten leveren op fysiek gebied.
De oudere wedstrijdjeugd vormde de
grootste uitdaging. Zij moesten niet

alleen afstand van de trainers houden,
maar ook van elkaar. Iedereen hield
echter goed rekening met elkaar en de
trainster kon terugkijken op een goed
verlopen training.
Niet alleen de leden van SVO konden
gebruik maken van de prachtige baan op
het Statenland. Er werden afgelopen
week ook twee proeflessen
georganiseerd voor de jeugd van 5 t/m
12 jaar. Maar liefst 17 kinderen meldden
zich aan. Wie nog niet alle benodigde
materialen in bezit had kon dit lenen uit
de skatekar die SVO tijdelijk in bruikleen
heeft van de KNSB. Onder een prachtig
blauwe lucht en een stralende zon
leerden de kinderen de eerste beginselen
van het skaten. Uiteraard werd er
begonnen met de veiligheid. Waar
sommige kinderen bij aanvang van de les
nog zeer verbaasd waren dat ze zonder
helm de baan niet mochten betreden,
snapten alle kinderen na afloop van de
les dat het dragen van de juiste helm toch
echt heel erg belangrijk is. Vallen en
weer opstaan, remmen en diep zitten
waren enkele onderdelen die op speelse
wijze geoefend werden. Ook een
uitdagend parcours en een tikspel
zorgden voor veel plezier. Natuurlijk
mochten de kinderen tussendoor steeds
zelf een paar rondjes over de baan rijden.

In een uur tijd maakten de kinderen grote
vorderingen. Dat de kinderen zich daar
zelf ook bewust van waren bleek wel uit
de vraag van een van de jonge

deelnemers: “Mogen we straks aan onze
papa’s en mama’s laten zien hoe goed
we het al kunnen?”
Heeft uw kind de proefles gemist
en wil hij of zij toch een keer kennis
maken met de sport? Neem dan
contact op over de mogelijkheden
via jeugdskaten@svooudewater.nl.

Skaten voor beginnende
volwassenen

Nu de maatregelen verder zijn versoepeld
mogen ook volwassenen weer in
groepsverband sporten. Op 19 mei zal er
bij SVO een trainingsgroep van start
gaan voor de oudere jeugd die geen
wedstrijden wil rijden én voor beginnende
volwassenen. Iedere dinsdag van 19.30
tot 20.45 uur zullen zij werken aan het
verbeteren van hun techniek en de
nodige rondjes rijden.
Om kennis te maken met de sport wordt
er op woensdag 15 mei van 19.00 tot
20.00 uur een proefles georganiseerd
voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar én
startende volwassenen. Opgeven is
mogelijk via jeugdskaten@svooudewater.
nl. Het dragen van bescherming is
verplicht. Nog niet alle benodigde
materialen in bezit? Geen probleem!
U kunt het eenmalig lenen bij SVO.

rmiste
Ve

Op dinsdag 5 mei opende SVO voor het eerst weer de deuren sinds de
maatregelen rondom het coronavirus van kracht werden. Nou ja..., het hek.
De jeugdgroep mocht het spits afbijten.

gevonden
n
e

dieren

0348-414242
Gevonden dieren

LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kat. Cypers grijs,
witte bef, buik en achterpoten;
witte voorvoetjes.
OUDEWATER
Poppelendam - Kater. Licht rood cypers.
Vier donkerdere ringen aan einde
staart; geheel lichtkleurige onderpoten,
geen wit.
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De Klepper: ontmoeten, ontspannen,
ontwikkelen en ondernemen
Hij ziet het helemaal voor zich. In de nieuwe Klepper
drinken we ‘een niet al te duur kopje koffie’, bezoeken we
de bibliotheek en vieren feest. “We vullen het in met de vier
trefwoorden: ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling en
ondernemen.” Bovendien wordt ook de baliefunctie van de
gemeente gehuisvest in De Klepper.
Een opknapbeurt is hoognodig, vertelt wethouder Kok.
“Het gebouw staat nu te verloederen. Zonde, want
De Klepper is van oudsher belangrijk voor Oudewater.
Er werd carnaval gevierd, er waren vele huwelijken en
begrafenissen en er werd vaak gedanst of gefeest voor een
goed doel, zoals onlangs nog voor Hospice Oudewater.”
Ondernemen
De nieuwe Klepper brengt meer
leven in het Oudewaterse centrum,
denkt de wethouder. “Met name
de middenstand heeft daarop
aangedrongen: zorg dat er verkeer
naar de binnenstad komt. Met het
verdwijnen van met name de
supermarkt en het grote postkantoor
loopt de binnenstad een beetje
leeg. Als je naar de Klepper komt,
dan ga je misschien ook wel andere
dingen doen in de stad!”
Ontwikkeling
De bibliotheek verhuist naar de
Klepper. Kok is ervan overtuigd
dat een centrale plek beter is voor

de ontwikkelingsfunctie die de
bibliotheek heeft. “De bibliotheek
is er ook voor kennis en informatie.
Laaggeletterdheid wordt een steeds
groter probleem. Daar is de bieb
ook voor. Ook verzorgt de
bibliotheek ICT-cursussen.”
Ontmoeting en ontspanning
Je komt er voor een kopje koffie,
een taartje of een broodje en
ontmoet stadsgenoten: De Klepper
wordt de huiskamer van de stad.
“Op dit moment is de horeca in
De Klepper verbonden met
evenementen. Dit willen we breder
trekken. De horeca zal langdurig
open zijn.”

Samen met de bibliotheek verhuist
de
cultuurcoach
mee
naar
De Klepper. Kok verwacht daar
veel van. “Met name de horecaexploitant en de cultuurcoach
moeten elkaar inspireren om er wat
moois van te maken. Het gaat dan
om cultuur en vermaak, en iets wat
daar tussenin zit. Zodat je een
programmering krijgt waarvan je
denkt: daar is het nodige te doen.”
Ook inwoners van de stad worden
van harte uitgenodigd om zelf wat
te organiseren.
Er mag ook gefeest worden.
De grote zaal blijft behouden.
Huwelijken
en
familiepartijen
kunnen daar gevierd worden.
Of er ook ruimte is voor het
carnaval, betwijfelt de wethouder.
“We moeten daar samen met de
carnavalsvereniging naar kijken.
De uitkomst durf ik niet te
voorspellen, maar het uitgangspunt
is: zou het toch kunnen?”

Verenigingen
In de huidige Klepper zijn een
aantal verenigingen gevestigd.
Daar is straks ook ruimte voor,
maar in beperkte mate.
“Op dit moment hebben alle
verenigingen een ruimte voor
zichzelf. Dat gaan we anders doen.
Het
worden
multifunctionele
ruimtes: waar overdag ambtenaren
zitten, kunnen ook andere zitten.
We zijn hierover met de
verenigingen in gesprek. We zijn ze

Helpt u mee de
Utrechtse Waarden
mooier te maken?

Er ligt een prachtig plan, waarover
de gemeenteraad voor de zomer
definitief beslist. “In de tussentijd
gaan we aan de slag met een goed
financieel plan. Volgend jaar kan
dan gestart worden met de
verbouwing.
De
hoop
en
verwachting is dat het tijdens deze
collegeperiode rondkomt.”

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

Ingekomen aanvragen /
meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

U ontvangt een vergoeding op maat

• Diemerbroek 36 in Papekop
het verbouwen van een woning,

Bomen, knotwilgen en houtsingels maken het
landschap aantrekkelijk en afwisselend. Ze geven
het landschap haar eigen karakter.
Samen vertellen ze het verhaal over het ontstaan
van dit gebied. Bovendien zijn deze kleine
landschapselementen (KLE) belangrijk. Bijvoorbeeld
voor het aantal soorten insecten, vlinders en
fluitende vogels. Maar ook voor de lucht- en
waterkwaliteit en verkoeling van de omgeving.

ingediend op: 01-05-2020,
dossiernummer: 5132751

• Noord-Linschoterzandweg 35
in Snelrewaard
het bouwen van een
presentatieruimte
c.q. werkplaats met (hobby-)
paardenstal en het vergroten van
de werktuigenberging,

Met elkaar maken we de
Utrechtse Waarden mooier

ingediend op: 04-05-2020,
dossiernummer: 5096949

De Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard,
gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik, IJsselstein,
de provincie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht
hebben de handen ineen geslagen. Samen met u
willen we de kleine landschapselementen aanleggen
en herstellen.

Helpt u mee het landschap te verbeteren
of te herstellen?

niet aan het wegjagen en echt aan
het kijken wat er wel kan.”

Bent u een agrariër of particulier in het buitengebied? Heeft u hiervoor zelf grond of gebruikt u
hiervoor grond in dit gebied?
Plant dan bijvoorbeeld knotbomen of een
hoogstamboomgaard. Ook het aanleggen van
houtsingels en bosjes maakt het landschap
spannend en steeds anders. En het leuke is, u kunt
hiervoor een vergoeding krijgen!

Wij dagen u uit!
En u krijgt een vergoeding op maat

Wij dagen grondeigenaren en -gebruikers van
agrarisch land uit om mee te doen. Wij begrijpen
dat de aanschaf van bomen en planten en het
planten en beheren van landschapselementen tijd
en geld kost. Samen met u maken we een plan dat
past bij uw bedrijf en de omgeving.
Uw inspanningen worden (deels) vergoed.

Wat wordt er vergoed?

Elk bedrijf en elke omgeving is anders.
Daarom ontvangt u een vergoeding op maat.
Deze is gebaseerd op het plan dat we samen
maken. Op basis van het plan, stelt de Agrarische

Natuurvereniging contracten op.
Uw vergoeding bestaat uit:
• volledige vergoeding van de aanleg, het herstel
en beheer van de kleine landschapselementen
op het agrarische land.
• gedeeltelijke vergoeding van de aanleg van
beplanting van erven.

Hoe doet u mee?

Wilt u, net als wij, de Utrechtse Waarden mooier
maken? Neem dan contact op met de Agrarisch
Natuurvereniging Lopikerwaard via
Klaas-Hemke van Meekeren, tel. 06-24911646
of klaashemke@polderprof.nl.

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• De Meent 4 in Oudewater
het plaatsen van een
tijdelijke woonunit,

aanvraag ingetrokken op 04-052020, dossiernummer: 5008175

• Waardsedijk 93 in Snelrewaard
het bouwen van een vrijstaand
bijgebouw (hobbyruimte),
aanvraag ingetrokken op 30-042020, dossiernummer: 4801451

• Dijkgraaflaan 50 in Oudewater
het realiseren van een erker aan
de voorzijde,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5013493

Dinsdag 12 mei 2020

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

Kinderen gezond van start op de Howiblo
Spitsuur maandag bij het schoolplein van de diverse scholen zag er even heel anders uit dan normaal. Geen ouders met
bakfietsen, op een enkeling na. Geen fietsen, kriskras door elkaar geparkeerd langs het plein. Geen volle speelpleinen met
joelende en spelende kinderen. Maar oudere kinderen die druppelsgewijs een voor een de schoolpleinen op liepen.
Jongere kinderen werden vaak nog wel even gedropt door hun vader of moeder. Een snelle knuffel bij het hek volgde,
wanneer er even gezwaaid werd en de kinderen in sommige gevallen werden opgevangen door de juf of meester.
Kinderen leken goed voorbereid, en wisten precies bij welke ingang zij naar binnen moesten. Sommige kleuters hadden nog
een beetje extra aanmoediging nodig, maar uiteindelijk kon de schooldag ‘gewoon’ beginnen. Bij de Howiblo begon deze
eerste schooldag met een Gezonde Start.
De Howiblo heeft sinds vorig schooljaar
het certificaat Gezonde school.
Dit certificaat wordt uitgereikt aan
scholen die kunnen aantonen bewust
bezig te zijn met een gezond
schoolklimaat. Een gezond welkom met
fruit en fruitsap past daarbij. In groep
8 vingen de leerkrachten Odette
Houweling en Pieter Vlooswijk,
de Howiblo-ambassadeurs van de
gezonde school, de kinderen op.
Nadat het geroezemoes en geklets
verstomden, legden zij aan de kinderen
uit waarom ze de dag begonnen met
fruit. Om de beurt mochten de kinderen,
in kleine groepjes van 2 of 3 een stuk
fruit uitkiezen. “Ik heb een mandarijn, en
jij?” “Ik wil een peer”. Nadat alle
kinderen hun stuk fruit hadden
bemachtigd was het foto-tijd. Dat je na

zo’n lange periode weer naar school
gaat, is best een bijzonder moment en
dat moet natuurlijk vereeuwigd en
gevierd worden.
Net als bij andere scholen waren de
lokalen bij de Howiblo ingedeeld op
1,5 meter afstand. Tijdens de vakantie
waren onder andere Eva Blansjaar
(groep 6/7), Maria den Heeten (groep 7)
en stagiaire Fleur Ossendrijver druk bezig
geweest om voorbereidingen te treffen.
Maria liet zien hoe ze met tafels een
anderhalve meter zone hadden gecreëerd
waarachter de juf kon lopen. “Daar zitten
de kinderen. Voor ons is er een duidelijk
weggetje achter de tafels dat we die
afstand kunnen houden.” Dit werkt
volgens haar beter dan tape op de vloer,
want daar stappen kinderen zo onbewust
overheen.

Net gewend

Dat de kinderen weer naar school komen
en ze hun leerlingen weer live les kunnen
geven, vinden de leerkrachten van de
Howiblo heel fijn. Maria heeft daarbij wel
een kanttekening: “We hadden er net
ritme in gevonden, en dan verandert het
weer.” Eva zegt: “Wat wel is, dat als ze
thuiswerken, je zo weinig contact met de
kinderen hebt. Dat misten zij erg, maar
dat misten wij ook.” Dat beaamt Maria:
“Het is erg fijn dat we weer contact
hebben, maar doe dan gelijk weer alles
naar school. Wat maakt het dan uit?”
Eva: “Het is wel heel veel geregel, maar
het is ook wel fijn dat je met kleine
klasjes zit en je dus meer aandacht hebt
voor individuele kinderen. Dat is wel
lekker. We zijn in ieder geval blij dat we

Van links naar rechts - Eva Blansjaar, Maria den Heeten en Fleur Ossendrijver
bezig met de voorbereidingen tijdens de vakantie.
ze weer mogen zien. De reacties van
ouders zijn ook positief. Ze zijn blij dat
we doen wat we kunnen. Ze weten ook
dat het een crisistijd is. Iedereen doet wat
hij kan. Sommige ouders zijn wel heel blij
dat hun kinderen weer naar school
mogen, want aan werken komen ouders
niet toe. Zeker als je er drie hebt en ze
moeten alle drie voor school werken, en
ze hebben er eigenlijk geen zin in. Dus
moeten ze ook nog soort strijd leveren,
en daarbij is het ook dat ze dingen
moeten uitleggen natuurlijk. Ik denk dat
het goed is dat er een beginnetje wordt
gemaakt.” Maria: “We hebben er per
gezin voor gezorgd, dat een heel gezin
naar school is of een heel gezin thuis.
Ik las in de krant dat er problemen waren
met de kinderopvang. Dat scholen daar
geen rekening mee houden. Dat hebben
wij wel gedaan. We hebben het goed
afgestemd met de
kinderopvangorganisaties.”

Filmpjes met uitleg

Odette Houweling ging erbij op de tafel staan om de kinderen te enthousiasmeren voor een vrolijke fruit-foto.

“Het liep heel erg door elkaar heen.
Ik werk officieel drie dagen, maar was er
7 dagen per week mee bezig”,
aldus Maria. “Kinderen waren heel veel
aan het chatten, ook op de meest rare
tijden. Dan hadden we tijden
afgesproken dat ze met de juf konden
chatten, maar daar werd al snel vanaf
geweken. Dat is ook wel logisch”, vindt
zij. “Bij sommige gezinnen moest de
computer gedeeld worden, en deden
kinderen om de beurt huiswerk op de
computer. Je wilt ze ook zoveel mogelijk
helpen. Dus, dan zorg je er wel voor dat
je beschikbaar bent.” Eva: “We hebben
ook filmpjes gemaakt met uitleg, waarbij

door Sjoukje Dijkstra

we er rekening mee hielden dat het niet
te moeilijk was, en ze thuis zouden
vastlopen.”

Petje af

Maria: “Het was wel een periode dat
ouders veel geleerd hebben, vooral over
hun eigen kind. Voor de vakantie heb ik
met ouders gebeld. Dan hoor je dat ze
dingen waar wij op school tegenaan
lopen, thuis herkennen en terugzien.
Zoals concentratieproblemen. Ze gaan in
één keer ook anders naar hun kind
kijken. Echt petje af trouwens wat de
ouders thuis hebben weten te bereiken
met de kinderen. Dat is heel bijzonder.”
Of de anderhalve meter-regel gaat
werken, betwijfelt Maria: “Als een kind
valt, gooi je dan een pleister naar hem
toe? Nee, dat zit ook niet in je. Dat kan
niet. En dan hebben wij nog bovenbouw.
Maar met die kleintjes. Dat kan niet.”

Laatste jaar PABO

Fleur Ossendrijver die in haar laatste jaar
PABO zit, vertelt hoe deze periode voor
haar is verlopen. Het was uiteindelijk een
heel soort andere stage dan ze normaliter
zou lopen, en dat vindt ze wel jammer.
“Ik word wel gewoon getoetst. Alleen
mijn onderzoek is ingekort. Het gaat
door dus, maar wel iets anders. Het is
wel balen, want ik deed dit liever zoals
gepland. Ik ben nu bijna klaar”, zegt ze.
Na haar stage, ligt er wellicht een mooie
toekomst voor haar in het verschiet bij de
Howiblo. “We hopen dat Fleur kan
blijven, want zo’n goede leerkracht willen
we niet kwijt!”

Toch nog een beetje 4 mei in Montfoort…
Drie trompettisten bliezen het taptoe en het
Wilhelmus vanaf de toren van de Hervormde Kerk

Ook in Montfoort vond vorige week maandag een versoberde dodenherdenking plaats. Burgemeester Petra van Hartskamp legde in de ochtend
van 4 mei een krans, en vanaf de toren van de Hervormde kerk klonk om
19.55 het taptoe door drie trompettisten.
Onder de toren van de kerk hadden zich zo’n dertig mensen verzameld.
Allemaal waren ze afgekomen op de alternatieve dodenherdenking die hier
plaats zou vinden, op 1,5 meter van elkaar. Dominee Simons had die in
overleg met het 4 en 5 mei comité georganiseerd.
Dominee Simons van de Hersteld
Hervormde Gemeente liet van tevoren
weten dat deze actie ook bedoeld was
voor de inwoners van het Antoniushof,
die tijdens de herdenking vanachter de
ramen mee konden doen. Een handjevol
inwoners had zich verzameld met
rollators voor de deur. “We herdenken
normaal gesproken altijd bij het Huis van
Montfoort, maar dat ging nu natuurlijk
niet.” Dat het dan op deze manier kon
worden opgelost, daar waren ze positief
over. Voorafgaand aan de herdenking
deelde dominee Simons papiertjes uit
met daarop het Wilhelmus geprint.
“Zijn er nog papieren over?”

door Sjoukje Dijkstra

Antisemitisme

De gedrukte Wilhelmuscoupletten gingen
met graagte van hand tot hand.
Niet iedereen kende het volkslied uit het
hoofd. “Leuk dat ze zoiets doen nog”,
aldus een mevrouw. Het waterige
zonnetje wist de bewoners niet te
verwarmen. Daarom zochten ze dicht in
de deuropening een beetje beschutting
tegen de straffe wind. De familie Keijzer
kwam ook op de alternatieve
Dodenherdenking af na een appje van
dominee Simons: “Onze zoon Joël staat

De vlaggen op de toren hingen halfstok; vanaf hier werd het taptoe geblazen en het Wilhelmus ingezet.

De bewoners van het Antoniushof konden de alternatieve herdenking erg op prijs stellen.

op de toren. Hij staat op het hoekje
rechts. Hij gaat de trompet blazen.”
Ondertussen zwaait de trotse moeder
even naar hem.
Ze vinden het erg bijzonder om op deze
manier een Dodenherdenking bij te
wonen. “Het laatste half jaar was Joël
bezig met dit stuk te spelen. Hij wist niet
dat hij het moest spelen, en had het wel
leuk gevonden om tijdens de herdenking
te doen. Dat het nou zo op de toren is,
dat is wel heel bijzonder.” Herdenken is
belangrijk voor de familie Keijzer:
“Antisemitisme viert vandaag de dag
weer hoogtij. We zijn een tolerant land,
maar de Joden hebben het weer erg
moeilijk. Daarom is het zo belangrijk om
dit te blijven herdenken. Dat we niet
weer dezelfde fouten maken.”

Opkomst

Het geroezemoes verstomt snel als vanaf
de toren het taptoe wordt aangevangen.
De twee minuten stilte worden alleen
verstoord door het geluid van de wind en
de vogels. Na de twee minuten klinkt het
Wilhelmus, en de mensen zingen uit volle
borst mee. Dat de opkomst zo goed zou
zijn, dat had dominee Simons wel
gedacht. Tegelijkertijd is hij blij dat het er
niet te veel zijn geworden. Hij had expres
een twintigtal appjes verstuurd, niet
meer, want anders zou het te massaal
worden, vertelde hij achteraf.
“Dat er nog zoveel mensen kwamen.
Het is toch pas vanaf vrijdag geregeld”,
zegt Eduard Treur in het voorbij gaan
tegen dominee Simons. Hij is secretaris
van de gemeente. Hij was ook degene
die het 4 en 5 mei comité had gebeld om

te vragen of ze zich in deze alternatieve
herdenking konden vinden. Zo kwamen
ze ook aan een derde trompettist, zodat
het geluid vanaf de toren beter zou zijn.
“Meer moest het ook niet worden, want
anders dan kunnen ze op de toren ook
geen afstand bewaren”, zei hij. “Aan het
comité hebben we nog gevraagd of we
het ook aan de burgerlijke gemeente
moesten vragen, maar dat was niet
nodig, gaven ze aan. Met maximaal drie
trompettisten, en rekening houden met
hoe je dan om de beurt naar boven gaat,
hebben we het goed weten in te richten.”
Vrij snel na het laatste Wilhelmuscouplet
togen mensen weer snel op huis aan, na
even kort met elkaar gekletst te hebben.
Ook de bewoners uit het Antoniushof
zochten de warmte op. “Tijd voor koffie.”
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Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Stap voor stap meer ruimte.
Naleving basisregels nu belangrijker dan ooit
Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus
onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.
Die afspraken hebben ervoor gezorgd dat we de verspreiding van het virus onder controle kregen.
Dat moeten we nu ook weten vast te houden.
Daarom geldt voor iedereen:
•
•
•
•
•

Blijf altijd thuis als je klachten hebt
Houd 1,5 meter afstand
Werk zoveel mogelijk thuis
Buitenshuis geldt: vermijd drukte.
Reis niet onnodig en gebruik het openbaar vervoer
alleen als dat noodzakelijk is
• Ben je ouder dan 70 of heb je een andere ziekte dan
COVID-19, wees dan extra voorzichtig;
• Ook de algemene hygiëneadviezen blijven
gehandhaafd: handen wassen, hoesten en niezen in
binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes
gebruiken en meteen weggooien.

Ben je ziek?

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
• Heb je ook koorts en/of benauwdheid?
Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang
geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.

Vermijd
Vermijddrukte.
drukte.
Vermijd drukte.

Stap voor stap

De Nederlandse aanpak heeft goed gewerkt om de
gevolgen van het virus onder controle te krijgen.
Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de
belangrijkste maatregelen houden, komt er wel
mei 2020
stapsgewijs meer ruimte. Versoepelen van 6maatregelen
6 mei 2020
kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
Wat kan wanneer? Dat staat in onderstaande
afbeelding.
6 mei
2020

VersoepelenSTAP
van1maatregelen kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.
STAP 2
STAP 1
1111mei:
mei:
11 mei:
Contactberoepen
Contactberoepen

STAP 2
11juni:
juni:
1 juni:
Terrassen
Terrassen

Contactberoepen
Buiten
sporten
opop
Buiten
sporten
1,51,5
meter
afstand
meter
afstand
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
Bibliotheken

Terrassen
Bioscopen
Bioscopen
(max.
(max.30
30personen)
personen)
Bioscopen
(max. 30 personen)
Restaurants/ /cafés
cafés
Restaurants
(max.
30
personen)
(max. 30 personen)
Restaurants / cafés
(max. 30 personen)
Cultureleinstellingen
instellingen
Culturele
(max.30
30personen)
personen)
(max.
Culturele instellingen
(max. 30 personen)
Musea
Musea

Bibliotheken
(Speciaal)
(Speciaal)
basisonderwijs
basisonderwijs
enen
(Speciaal)
kinderopvang
kinderopvang
basisonderwijs en
kinderopvang

Praktijklessen
Praktijklessen
enen
examens
MBO
examens
MBO
Praktijklessen
vanaf
15
juni. en
vanaf
15
juni.
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling
hoger
Versoepeling
hoger
onderwijs
wordt
onderwijs
wordt
Versoepeling
onderzocht. hoger
onderzocht.
onderwijs wordt
onderzocht.

Musea
Voortgezetonderwijs
onderwijs
Voortgezet
Voortgezet onderwijs
hetopenbaar
openbaarvervoer
vervoer
InInhet
is het dragen van een
is het dragen van een
In
het openbaar
vervoer
niet-medisch
mondkapje
niet-medisch mondkapje
is
het dragen
verplicht.
Reisvan
nieteen
onnodig
verplicht. Reis niet onnodig
niet-medisch
mondkapje
en mijd de spits.
en mijd de spits.
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

• Zorg dat je altijd op 1,5 meter afstand van anderen
kunt blijven.
• Is dat niet mogelijk, ga dan ergens anders heen.
We passen ons gedrag aan. Niet alleen voor onszelf,
maar juist ook voor anderen. We dragen samen,
als overheid en samenleving, de verantwoordelijkheid
om het virus onder controle te houden.

Werk
Werkzoveel
zoveel
mogelijk
mogelijkthuis.
thuis.
Werk zoveel
mogelijk thuis.

STAP 2

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie
rondom het coronavirus in gemeente Montfoort?

Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte

Was
Was vaak
vaak je
je
handen.
handen.
Was vaak je
handen.

Stap
Stapvoor
voorstap
stap--wat
watkan
kanwanneer?
wanneer?
Versoepelen
van
maatregelen
kan
alleen
als
het
coronavirus
onder
Versoepelen
van maatregelen
als hetkan
coronavirus
ondercontrole
controleblijft.
blijft.
Stap voor
stapkan -alleenwat
wanneer?
STAP 1

Actuele informatie
over het coronavirus

• Wees extra voorzichtig.
• Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel
mogelijk thuis te blijven.

STAP
STAP 33
STAP 3
1 juli:
1 juli:
Voorzieningen
Voorzieningen

campings
campings en
Voorzieningen
vakantieparken
vakantieparken
campings en
vakantieparken
Bioscopen
Bioscopen
(max.
(max. 100
100 personen)
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
Restaurants
(max. 100
100 personen)
(max.
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
instellingen
Culturele
(max. 100
100 personen)
personen)
(max.
Culturele instellingen
(max. 100 personen)
Georganiseerde
Georganiseerde
samenkomsten
samenkomsten
Georganiseerde
(max. 100
100 personen)
personen)
(max.
samenkomsten
(max. 100 personen)

Heb je verkoudheidsHeb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
klachten? Blijf dan thuis.
Heb
je ook
verkoudheidsBen je
benauwd
Ben je ook benauwd
klachten?
Blijf
dan thuis.
en/of heb je
koorts?
en/of heb je koorts?
Danjemoeten
alle huisBen
ook
benauwd
Dan moeten alle huisgenoten
thuisblijven.
en/of
hebthuisblijven.
je koorts?
genoten
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

STAP44
STAP

STAP55
STAP

STAP 4

STAP 5

1 september :

?

september::
11 september

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

??

Evenementen

Sauna’s

18+
18+

Sekswerkers en
18+
coffeeshops

Casino’s

Kantines

Voor voorwaarden en meer informatie:
Voor
voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
Voor voorwaarden
en meer informatie:
of bel 0800-1351
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Bekijk de volledige informatie op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Babbeltrucs
Dries Veldman is lid van ANBO waar hij Vrijwilliger
Veiligheidsconsulent en WMO-voorlichter is.
Hij is opgeleid door de politie en justitie, onder
andere op het gebied van cyber criminaliteit. Hij doet
veel veiligheidschecks bij ANBO leden in het land.
Het komt regelmatig voor dat, vooral oudere mensen,
slachtoffer worden van babbeltrucs.
De heer Veldman legt uit waar het precies om gaat,
hoe u het kunt herkennen en wat u ertegen kunt doen.
Op www.montfoort.nl kunt u deze informatie
teruglezen; daar wordt ook aandacht besteed aan
internet- en mobiele telefoon criminaliteit en
oplichting door familie of vrienden.

Wat zijn babbeltrucs?

.
.

dinsdag 12 mei 2020

70 jaar of ouder of een kwetsbare gezondheid?

Basisregels
Basisregelsvoor
vooriedereen
iedereen
Basisregels voor iedereen
Houd
1,51,5meter
Houd
meter
.
afstand.
afstand.
Houd 1,5 meter
afstand.

12 MEI 2020

Een babbeltruc wordt gebruikt door criminele mensen
die zich ten koste van u willen verrijken door zich voor te
doen als sympathieke, begrijpende, goedwillende en
behulpzame medemensen. Meestal gericht op de meest
kwetsbaren in onze maatschappij.
Ze maken daarbij vaak gebruik van actuele situaties,
zoals nu de corona epidemie. Maar ook maken ze gebruik
van behoeftes die de kwetsbare doelgroepen ervaren
zoals gebrek aan mobiliteit, zorgmedewerkers, behoefte
aan bloedonderzoek of soms gewoon ontzorgen.
Of als klusjesmannen voor de schoonmaak van uw
dakgoot of ze willen uw tuin opknappen. Ze spelen vaak
in op emotionele zaken door zich bijvoorbeeld voor te
doen als een moeder met een zogenaamde gewonde
dochter die aan de deur staan om even uw telefoon te
mogen gebruiken.
Ze vragen allemaal naar uw pinpas, sieraden of andere
actuele waardevolle zaken.
Ze proberen bij u achter de voordeur te komen, zijn vaak
met z’n tweeën waarbij de één u aan de praat houdt
terwijl de ander uw huis leegrooft. Ze zijn snel,
gewetenloos en zijn ‘goed opgeleid in hun vak.’

Wie zijn daar vaak het slachtoffer van?

Meestal de meest kwetsbaren zoals ouderen, maar ook
geestelijk of lichamelijk minder gefortuneerden. Zelfs
niets vermoedende, goedwillende en niet naïeve mensen
kan het overkomen. Iedereen kan op een moment van
onachtzaamheid slachtoffer worden van een babbeltruc.

Hoe kunt u zich hiertegen wapenen?

De beste, tegelijk moeilijkste wapening hiertegen is om
altijd wantrouwig te zijn naar mensen die u niet kent en
die beweren u ergens mee van dienst te kunnen zijn of u
ergens mee te willen helpen. Zij maken gebruik van het
ingebouwde gevoel wat vooral de oudere generatie heeft
meegekregen; heb je naaste lief, wees altijd behulpzaam
en heb vertrouwen in de mensheid.
Op dit moment (coronatijd) komen mensen langs die bij
vooral ouderen spontaan aanbieden boodschappen te
doen en er uiteindelijk met de pinpas en pincode van
doorgaan. In luttele minuten plukken ze vervolgens de
rekening leeg.
Als u het gevoel heeft dat u bent opgelicht, bel dan
direct 0800-0313 om uw bankpassen te blokkeren.
Om te voorkomen dat mensen ongenood uw huis binnen
kunnen komen, is het aan te raden op de deur een
kierbeveiliging te zetten. Met een sterke beugel en niet
met een kettinkje, want die kunnen ze gewoon losduwen.
Laat mensen dus niet zomaar binnen, vraag om
legitimatie en bel voordat u iets toelaat naar de
organisatie die men beweert te vertegenwoordigen.
Nuts- en andere bedrijven die u moeten bezoeken zullen
altijd van tevoren een afspraak met u maken en die
mensen kunnen zich altijd legitimeren.

vervolg op pagina 2
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Helpt u mee de
Utrechtse Waarden
mooier te maken?
U ontvangt een
vergoeding op maat

Afvalkalender MEI 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).

Bomen, knotwilgen en houtsingels maken het landschap
aantrekkelijk en afwisselend. Ze geven het landschap
haar eigen karakter. Samen vertellen ze het verhaal over
het ontstaan van dit gebied.
Bovendien zijn deze kleine landschapselementen (KLE)
belangrijk. Bijvoorbeeld voor het aantal soorten insecten,
vlinders en fluitende vogels. Maar ook voor de lucht- en
waterkwaliteit en verkoeling van de omgeving.
De Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard,
gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik, IJsselstein,
de provincie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht
hebben de handen ineen geslagen.
Samen met u willen we de kleine
landschapselementen aanleggen en herstellen.

Helpt u mee het landschap te verbeteren
of te herstellen

Bent u een agrariër of particulier in het buitengebied?
Heeft u hiervoor zelf grond of gebruikt u hiervoor grond in
dit gebied? Plant bijvoorbeeld knotbomen of een
hoogstamboomgaard. Ook het aanleggen van
houtsingels en bosjes maakt het landschap spannend en
steeds anders. En het leuke is, u kunt hiervoor een
vergoeding ontvangen.

Vergoeding op maat

Grondeigenaren en -gebruikers van agrarisch land
worden uitgedaagd om mee te doen. De aanschaf van
bomen en planten, het planten en beheren van
landschapselementen kost tijd en geld. Daarom wordt
samen met u een plan gemaakt dat past bij uw bedrijf en
de omgeving. Uw inspanningen worden (deels) vergoed.

Wat wordt er vergoed?

Elk bedrijf en elke omgeving is anders. Daarom ontvangt
u een vergoeding op maat. Deze is gebaseerd op het
plan dat we samen maken. Op basis van het plan, stelt
de Agrarische Natuurvereniging contracten op. Uw
vergoeding bestaat uit:
• volledige vergoeding van de aanleg, het herstel en
beheer van de kleine landschapselementen op het
agrarische land.
• gedeeltelijke vergoeding van de aanleg van beplanting
van erven.

Hoe doet u mee?

Wilt u de Utrechtse Waarden mooier maken?
Neem dan contact op met de Agrarisch Natuurvereniging
Lopikerwaard via Klaas-Hemke van Meekeren,
tel. 06-24911646 of klaashemke@polderprof.nl.
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Oud papier
en karton

Bevrijdingsdag

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval
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en drankenkartons

1e Pinksterdag
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Snoeiafval

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

BOUWEN
Welstand
Tot nadere orde zijn er geen openbaren
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk digitaal
of telefonisch afgehandeld.
De eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
20 mei 2020 digitaal.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 27 mei 2020 digitaal.
Omgevingsvergunning
Aanvraag omgevingsvergunning
30-4-2020
Z/20/163259
Waardsedijk-Oost 1 in Montfoort
Interne wijziging.
4-5-2020
Z/20/163450
Heeswijk 64 in Montfoort
Nieuwbouw rundveestal.
5-5-2020
Z/20/163453
Burggraaf Zwederlaan 25 in Montfoort
Concept aanvraag verbouwing.

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
07-05-2020
Z/20/161091
Schepenenstraat 5 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning.
Verlengen beslistermijn
04-05-2020
Z/20/160088
Tussen de Noordzijdse Kadewetering
en Blokland in Montfoort
Het aanleggen van circa
1.400 strekkende meter
natuurvriendelijke oever.
04-05-2020
Z/20/160385
Schepenenstraat 53 in Montfoort
Het plaatsen van een erker aan de
voorzijde van de woning.
06-05-2020
Z/20/160499
Onder de boompjes
nabij Hoogstraat 78 in Montfoort
Steiger Montfoort.
Montfoort, 12 mei 2020
Burgemeester en wethouders van
Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Montfoortenaren blij met kinderen naar school

Eindelijk een beetje terug
naar normaal
Montfoortenaren zijn over het algemeen blij dat hun kinderen
weer terug naar school gaan vanaf deze week.
Een poll op de Facebook-pagina ‘Je bent een Montfoortenaar
als…’ laat zien dat het merendeel het fijn vindt om ‘een beetje
terug te gaan naar normaal’.
Zo’n zeventig mensen zijn die mening toegedaan. Slechts een tiental
mensen vindt het te vroeg. “Laten we wachten tot er een vaccin is
ontwikkeld”, vinden zij. Ida van den Haselkamp voegde nog een derde
optie toe aan de poll: Met haar vinden zo’n dertig Montfoortenaren het
best spannend wat het met nieuwe besmettingen gaat doen.
Een Montfoortenaar die anoniem wil blijven reageert:
“Ik snap niet dat de scholen eerst dicht moesten volgens een
(democratisch) besluit dat eigenlijk niet de keuze was van ‘Den Haag’
en nu maar half open gaan. Is het de angst die regeert?”
Over het feit dat de kinderen deze week terug mogen naar school,
zijn de meningen verdeeld.

Radio-bingoavond bij
Radio Stad Montfoort
In deze bijzondere tijden gaan we er op zaterdag 16 mei een
gezellige avond van maken… Gewoon een avond bingo,
thuis, vanuit uw luie stoel. Het Radiobingoteam Edwin Tollenaar
en Cock en Carla van Zuylen, maken zich op voor een vijf uur
durende radio-bingoavond.
De radiobingo wordt uitgezonden van 19.00 tot 24.00 uur en zal
bestaan uit vijf rondes. Per uur (ronde) wordt er vier keer een prijs
weggegeven; voor één horizontale rij, twee horizontale rijen, drie
horizontale rijen en voor een volle kaart.
Voor ieder uur is er een nieuwe bingokaart, zo kunt u dus zelf bepalen
aan welke en hoeveel uren u mee wilt doen. De bingokaarten kosten
1 euro en zijn verkrijgbaar bij de volgende verkoopadressen:
Jumbo Aarnoudse Montfoort, Pompstation Herman Tuls,
Café ‘t Hemeltje, Woon-zorgcentrum Antoniushof, Ambachtelijke
slager Ferry Lempers in Linschoten, Coop Heijmans in Oudewater,
Bloembinderij De Hooibergh in Benschop en online op
www.radiostadmontfoort.nl
Let op: de bingokaarten voor deze radio-bingoavond zijn te
verkrijgen t/m zaterdag 16 mei 14.00 uur
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Laatste eerbetoon en drive-by voor
aan corona overleden Jan van der Stoep
Jan van der Stoep, velen kennen hem in Montfoort nog als meester Jan, anderen als de trouwe stille supporter
die altijd langs het voetbalveld stond.
Afgelopen vrijdag nam Montfoort afscheid van hem, niet met de geplande erehaag, maar met een drive-by.
Dat je geen afscheid kunt nemen in deze
tijd is extra verdrietig, zo laat voorzitter
van Montfoort S.V.’19, Marian van
Schipstal weten. “Grote evenementen
mogen pas weer in september. Dat zou
betekenen dat zijn afscheid zou
overwaaien. Dat verdient hij niet.”
Van der Stoep overleed aan de gevolgen
van corona. Van Schipstal die in het
Antonius ziekenhuis in Nieuwegein
werkzaam is, vertelt dat hij vijf weken in
het ziekenhuis heeft gelegen waarvan
drie weken op de intensive care.
“Via zijn schoonzoon en zoon bleef ik op
de hoogte over hoe het met hem ging.
Als je hier werkt, weet je hoe het kan
fluctueren. Als het goed ging, wilde dat
niet zeggen dat het vooruitzicht goed
was. Met corona is het ook: waarom de
een wel en de ander niet?”
Dat is een vraag die op ieders lippen
brandt. Waarom? 73 is hij geworden.
Hij stond nog volop in het leven.
Helaas mocht het niet zo zijn. Afgelopen
vrijdagmiddag om 14.30 begon de
drive-by, waarbij mensen hun laatste eer
konden bewijzen. Tientallen auto’s reden
in colonne achter elkaar langs het huis
van familie Van der Stoep, waar de kist
en foto’s van Jan in een bocht van de
straat stonden.
De familie stond er op een afstand achter
toe te kijken. De kleinste kinderen
spelend, terwijl de auto’s gestaag
voorbijreden, waarbij de meeste mensen
een oranje bloem voor de kist
neerlegden. Even een zwaai, een
begroeting, een handkus, die keer op
keer beantwoord werd met een
soortgelijke groet vanuit de familieleden.
Eerbetoon was er in de vorm van
bloemen en een enkele oranje fakkel die
de familie duidelijk kon waarderen.
Dat de eerder geplande erehaag, vanaf
de kantine van oud v.v. Montfoort niet
door kon gaan, vindt Van Schipstal wel
begrijpelijk. “Het was niet verantwoord
dat er dan zoveel mensen op de been
zouden komen. Daarom is dit bedacht.

Een bloemenzee, dat was het resultaat van de drive-by.
door Sjoukje Dijkstra

Bij de voormalig v.v. Montfoort velden bewees een geselecteerd groepje mensen de
laatste eer aan Jan van der Stoep door een bloem op de rouwauto te leggen.
Dan konden mensen toch afscheid
nemen. De gemeente heeft hieraan
meegewerkt. Vrijdag was de
Stadhouderslaan namelijk eenrichtingsverkeer. Dat is in goed overleg gegaan.”
Een enkeling die hiervan niet op de
hoogte was, reed tegen de stroom in.
Keer op keer werd dat goed begeleid
door de begrafenisondernemer.
Ongeveer een uur duurde het voor de
stoet voorbij reed, waarna de familie
troost zocht bij elkaar voor de kist.
“Het was zeer ontroerend”, aldus
Van Schipstal achteraf.
Zij leerde Jan van der Stoep kennen toen
haar kinderen op de door hem
opgerichte school kwamen, de
Hobbitstee. “Dat was 15 jaar geleden.”
Inmiddels is ze zelf alweer aardig wat
jaartjes voorzitter van de voetbalvereniging in Montfoort. Jan zat in een
commissie die op zoek was naar een
nieuwe voorzitter, nadat Montfoort al
bijna een jaar geen voorzitter had.
“Vanuit de commissie heeft hij gevraagd
of ik voorzitter wilde worden. ‘Wat maakt

dat jij denkt dat ik dit kan?’, vroeg ik aan
hem. Wat hij precies zei, dat weet ik niet
meer. Wel dat hij het baanbrekend vond;
een vrouw als voorzitter in de voetbal.
Hij had het idee dat ik het wel kon.
Als alleenstaande moeder deed ik destijds
al van alles binnen de jeugd van de club
en was bij veel dingen betrokken.”
Ze kon altijd met alles bij hem
aankloppen. “Hij is mijn vraagbaak
geweest. Letterlijk en figuurlijk, want hij
woonde vlakbij. Ik hoefde de straat maar
over te steken. Ik was altijd welkom.
Hij had altijd een oordeelvrij advies en
was heel transparant.”

Kunstgrasvelden

Van der Stoep was als erelid van de
toenmalige voetbalvereniging
v.v. Montfoort, die vorig jaar fuseerde
met buurvereniging MSV’19, nauw
betrokken bij het reilen en zeilen van het
voetbal in Montfoort. Ook bij de aanleg
van de kunstgrasvelden vorig jaar en in
2018 speelde hij een grote rol.
Dat deed hij volgens Van Schipstal op

enorm goede en rustige manier.
“Als voorzitter van Stichting Beheer
Sportpark Hofland (SBSH) wist hij te
bereiken dat de stichting gehoord en
serieus genomen werd. Met de aanleg
van de kunstgrasvelden, was de Stichting
op een bepaald moment even buiten spel
gezet. Jan kon dit op een hele correcte
manier toch weer goed bij de gemeente
aankaarten. Je zag dan dat hij boos was,
maar hij was altijd netjes. Hij liet niet
over zich lopen, maar hij was niet
iemand die verbaal ging schreeuwen.
Doordat hij rustig bleef en het goed van
beide kanten kon blijven bekijken, was hij
geliefd. Daarom vroeg men hem ook om
in dat soort commissies te zitten. Hij had
een groot empathisch vermogen. Hij wist
zich altijd in te leven en te kijken wat het
beste was, voor de club en de persoon.
Daarbij straalde hij rust uit, een
zelfverzekerdheid zonder arrogantie.”

Trouwe stille supporter

Van der Stoep was ook de man die in
1977 de eerste openbare school van
Montfoort oprichtte; de Hobbitstee.
Van Schipstal vertelde hoe voor hem,
de school en het voetbal, met elkaar
verweven waren. “Zat je op de
Hobbitstee, dan voetbalde je bij

v.v. Montfoort. Daar was Jan groot
voorstander van. De 40’ers tot 45’ers
kennen hem nog steeds als meester Jan,
en noemden hem ook zo. Dan heb je wel
iets neergezet. Op Facebook zag je ook
meester Jan met zijn pijp op zijn school
voorbijkomen. Dat was toen nog
normaal. Toen hij met pensioen ging,
hebben ze het schoolplein naar hem
vernoemd, het ‘Jan van der Stoepplein’.
Daaronder bleef hij zo gewoon. Hij hield
niet van poeha. Daar had hij niks mee.
Jan was een trotse man, dat was hij ook
op zijn gezin, zijn vrouw. Wat een mooi
echtpaar vormden zij, en wat een hecht
gezin.”
Ook zijn kinderen en kleinkinderen zijn
trouwe clubfans, vertelt Van Schipstal.
Kenmerkend voor Van der Stoep is dan
ook hoe hij aan de zijlijn van het voetbalen hockeyveld stond te genieten van zijn
kleinkinderen. Hij wilde absoluut nooit
op de voorgrond treden. Het was een
heel bescheiden man. Daarom noemen
we hem in ons memorandum op onze
site ‘trouwe stille supporter’.”
De voorzitter van Montfoort S.V.’19
vertelt dat ze, in overleg met de
gemeente, toch nog met een select
aantal genodigden bij de voormalig
v.v. Montfoort velden de laatste eer aan
Jan konden bewijzen. Uiteraard alles
volgens de richtlijnen van het RIVM.
“Gekleed in voetbaltenues en met een
biertje in de hand - want het gekke is,
de zonen van Jan drinken altijd Corona’s
- afscheid nemen. Er waren oranje
fakkels en veel oranje bloemen, aldus
Van Schipstal. “Zo neem ik zelf afscheid,
op die manier.” De oranje fakkels,
veroorzaakten een dikke oranje rook,
die snel optrok. Gekleed in het oranje en
sjaals van The Orange Machine.
‘Jan hierbij onze laatste groet’, zo viel er
te lezen op een spandoek boven de weg.
Hier stopte de rouwauto en klonk tot
tweemaal toe het voetballied ‘You never
walk alone’. Reacties waren
geëmotioneerd, tranen liepen vrijuit,
applaus klonk. Het afscheid viel zwaar.
Toch was er uiteindelijk de laatste
buiging, de auto ging dicht, en zo
vervolgde de rouwstoet zijn weg voor het
allerlaatste afscheid in besloten kring.
Jan van der Stoep werd geëerd
met een drive-by.

Moederdagdrukte

Het was een drukte van jewelste voorafgaand aan Moederdag bij
DA Drogisterij en Parfumerie Wensing & Wensing in Montfoort.
Minstens honderd klanten hadden Marianne en Sabine Wensing inmiddels
wel voorbij zien komen, zo vertelden ze vrijdag.
In verband met de coronamaatregelen
mogen er maximaal 20 mensen binnen
zijn en heeft DA standaard 12 mandjes
klaar staan bij de deuropening voor
klanten. Die mandjes hebben ze al
ettelijke malen moeten schoonmaken.
Winkelen met een mandje is verplicht.
Als de mandjes op zijn, wordt klanten
dan ook vriendelijk verzocht even te
wachten bij de deur tot er weer mandjes
staan. Zo willen ze de anderhalf meter
waarborgen. Voorafgaande aan

door Sjoukje Dijkstra

Moederdag liep het al storm, maar de
piek is nog niet geweest, laten de dames
op vrijdag weten. “De mannen komen
altijd op het laatste moment”, aldus
Marianne. “Bij Vaderdag is het altijd
beter gespreid.”
“Een leerpunt voor de mannen”,
lacht Sabine. “Misschien kunnen ze
volgend jaar wat eerder komen.”

Marianne Wensing (links) en Sabine Wensing lieten weten dat het druk was
voorafgaand aan Moederdag.

Momenteel verkeert Nederland in een periode van grote zorg, waarin de gezondheid van ieder nu centraal staat.
Met elkaar en voor elkaar moeten wij ervoor zorgen de maatregelen, gesteld door de overheid, na te leven.

Cultureel Montfoort neemt pauze

Voor Cultureel Montfoort is het daardoor momenteel niet mogelijk om in een 1,5 metersamenleving een
voorstelling aan te bieden, hoe graag zij ook zouden willen. Een zaal waar de stoelen op 1,5 meter staan maakt
een avondje uit niet echt gezellig. Bovendien is het financieel niet mogelijk om het geplande programma uit te
voeren omdat de opbrengst van de toegangsgelden dan niet kostendekkend zijn.
Het bestuur heeft besloten tot het einde van 2020 alle voorstellingen te annuleren en zij zullen in november opnieuw bekijken of
het programma in de eerste helft 2021 wel door kan gaan.
Dit is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden.
Via de website, mail en media zullen zij u - wanneer weer mogelijk - informeren over hoe het programma er dan uit gaat zien.

Een verjaardag om nooit te vergeten voor Esmee
“Ze was op deze manier
ook echt jarig”

Ook in corona-tijd wordt het leven
gevierd. De vierjarige Esmee van Leur
kreeg een verjaardag om nooit te
vergeten. Compleet met drive-by,
waarbij familie en vrienden langsreden
met auto of bakfiets om haar te
komen feliciteren op gepaste afstand.
Sabrina van Leur vertelt hoe ze dat heeft
ervaren: “Het was voor haar een grote
verrassing dat we buiten alles hadden
versierd en familie en vrienden een
cadeautje kwamen brengen. Ze zei
achteraf: ‘Dit was een grappig feestje’.
Ze was op deze manier ook echt jarig.”
Vanaf 18 mei mag de inmiddels vierjarige
naar school, en ze kan niet wachten
volgens haar moeder. “Ze roept al een
half jaar lang: ‘Wanneer mag ik naar
school?’ Ook omdat haar grote zus op
school zit, en dat is natuurlijk heel
interessant.”
Esmee kreeg een verjaardag om nooit te
vergeten, familieleden en vrienden
kwamen voorbij om haar te feliciteren.

Het was een grappige verjaardag vond zij.
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Er mag weer getennist
en gepadeld worden

Fierljeppers pas in 2021
naar Lissabon

De Nederlandse Fierljep Bond heeft een klein jaar geleden via het organisatiecomité in Lissabon en TAFISA (Trim & Fitness International Sport For
All Association) een officiële uitnodiging ontvangen om met een delegatie
fierljeppers/polsstokverspringers weer namens Nederland deel te nemen
aan de 7e TAFISA World Sport for All Games. Dit evenement met als
thema Together Through Sport For All zou plaatsvinden in Lissabon van
1 tot 7 oktober 2020. Een en ander onder het beschermheerschap van
o.a. het International Olympisch Committee (IOC), de World Health
Organization (WHO) en UNESCO. Zoals verwacht zijn deze TAFISA Games
vanwege de coronacrisis nu door de Portugese autoriteiten voorlopig
verplaatst naar 18 tot 24 juni 2021.

Volwassenen mogen vanaf gisteren hun sporttrainingen
in teamverband op de club en in de openbare ruimte weer
hervatten. Er moet wel anderhalve meter afstand worden
gehouden. Daarnaast moeten de hygiëneregels van het RIVM
in acht worden genomen.

door Cees Reichard

HLTC Bergvliet in Haastrecht was over deze mededeling
verheugd. De banen liggen gereed en vanaf de eerste dag dat
dit mogelijk is mag er weer tennis en padel gespeeld worden.
Het bestuur stelt duidelijk dat iedereen zich aan de regels moeten
houden, die de overheid en de gemeente vastgesteld hebben.
Voor volwassenen geldt dat er maximaal twee spelers van de baan
gebruik mogen maken. Dubbelspel is nu niet mogelijk.
Vanaf 1 juni mag het terras weer open en het clubhuis blijft
vooralsnog tot 1 september gesloten. Dit geldt ook voor de
kleedkamers en douches.
Competities mogen voor 1 september geen doorgang vinden.
Om drukte en wachttijden op het park zoveel mogelijk te
beperken worden de leden gevraagd een baan vanuit huis te
reserveren.
Eind april mochten de kinderen tot en met 18 jaar weer gaan
sporten. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve
meter afstand te houden tijdens het sporten.
Dit geldt niet voor de jongeren van 13 tot en met 18 jaar.
Het bestuur van HLTC Bergvliet hoopt dat er vanaf 1 juni
opnieuw positieve veranderingen gemeld kunnen worden.

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

In navolging van het grote succes van de
voorgaande TAFISA World Sport for All
Games is er weer een grote variëteit aan
traditionele sporten en spelen.
Daarnaast vinden er eveneens allerlei
culturele activiteiten plaats.
De organisatie verwacht tussen de
7.500 en 10.000 deelnemers afkomstig
uit meer dan honderd landen.
In overleg met de beide aangesloten
bonden bij de NFB, het Frysk Ljeppers
Boun (FLB) en de Polsstok Bond
Holland (PBH), zal er weer een delegatie
worden samengesteld.
“Als we de voorwaarden van een goede
fierljepaccommodatie op een geschikte
demonstratieplek en de sponsoring
(reiskosten, kleding en vervoer
materiaal) weer rond kunnen krijgen,
is het wederom een geweldige opsteker
voor het fierljeppen”, aldus Pieter Bult

0348-563004
OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel
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■ Storingsdiagnose

de teamcaptain en delegatieleider van de
Nederlandse Fierljep Bond.

Vervoersbedrijf
A. J. van den Hoogen & Zn

■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

Zoekt een:

- Distributiechauffeur CE
voor fulltime of parttime dienstverband

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Neem contact op via 0348-561314
of kijk voor meer informatie op www.hoogen.nl

Wij zijn op zoek naar een

Lijnbaan 33
3421 JG Oudewater
Tel. 0348 - 5615 80
info@snelhoutenrubber.nl

Magazijnmedewerker/
Bestekzoeker m/v
(full-time)

Snel Hout- en Rubberhandel B.V. is een groeiende onderneming die alle denkbare
soorten en maten (hard-)hout en plaatmateriaal levert aan aannemers en andere
bedrijven in de regio. Daarnaast leveren wij, als importeur van rubber stalmatten
voor de agrarische sector, aan handels- en landbouwmechanisatiebedrijven door
heel Nederland.
Onze ideale kandidaat is:
- Een aanpakker
- Klantgericht
- Representatief
Een pré, maar geen must zijn:
- Affiniteit met houtproducten
- Heftruckervaring
Wij bieden:
- Interne opleiding/begeleiding
- Een afwisselende baan
- Salaris conform CAO houthandel en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
- Een prettige werksfeer

Importeur van:

Interesse?
Stuur of mail je sollicitatiebrief
met C.V. binnen 14 dagen naar:
Snel Hout- en Rubberhandel B.V.
T.a.v. Saskia Snel
Lijnbaan 33, 3421 JG Oudewater
saskiasnel@snelhoutenrubber.nl
0348 - 56 15 80
Voor meer informatie over de
vacature kun je ook bellen,
vraag naar Saskia Snel.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

WWW.SNELHOUTENRUBBER.NL
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Veilig naar de fysiotherapeut
Zo doe je dat.

1.5 M >

<

Afstand tot andere patiënten
Geen handen schudden
Gebruik een eigen badhanddoek
Voor en na de behandeling
1 persoon per fysiotherapeut

1

Hoest en nies in je elleboog
Bij griep of luchtwegklachten:
geen toegang
SAMEN VERSLAAN WE CORONA

i

OUDEWATER
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Fysiotherapie

Praktijk voor Fysiotherapie
Mastwijk/Wagemakers
m

