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Aangepaste vieringen Allerzielen
Geen publiek voor tentoonstelling GVO
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Groen Wonen Vlist investeert in verduurzamen
Actiecomité tegen plan IJsselvreugd
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
25 jaar RW Vloerenbedrijf

’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

Oudewater krijgt
buurtsportcoach(es)

Herontwikkeling Galgoord zal
Haastrecht een nieuwe impuls geven
Met de herontwikkeling van het bedrijventerrein Galgoord krijgt Haastrecht
een nieuwe impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en economische
ontwikkelingen. En dat is wel nodig. Al jaren wordt hierover gesproken.
In januari 2018 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige
uitgangspunten hiervoor vastgesteld. De gemeente Krimpenerwaard wil in
Galgoord een gemengde bestemming van detailhandel, woningen en
bedrijven realiseren. Tevens zal er een supermarkt komen en men wil de
mogelijkheden voor een tweede brug voor Haastrecht onderzoeken.
Langs de oever van de IJssel komen
grote veranderingen. Hier komen
woningen. Projectontwikkelaar Adriaan
van Erk uit Bergambacht heeft op dit
moment de locaties Gouda Holland en
Bolk aangekocht. Op de locatie Bolk zal
naast woningen ook een supermarkt
komen.
Om een goed woon-, werk- en
leefklimaat te creëren, zullen enkele
bedrijven binnen het gebied herplaatst
worden en een enkel bedrijf buiten het
gebied. De gesprekken hierover zijn met
de betrokken bedrijfseigenaren gaande.

Woningen en een supermarkt

Galgoord wordt een aantrekkelijke
nieuwe woonwijk met ongeveer 180

door Cees Reichard

woningen. Het woningbouwprogramma
zal gevarieerd zijn, bestaande uit
appartementen en woningen in
meerdere prijsklassen voor diverse
doelgroepen als gezinnen, starters en
ouderen. Er is geen ruimte voor sociale
woningbouw.
De huidige supermarkt op de Haven zal
verplaatst worden naar Galgoord.
Deze zal hier een groter assortiment
hebben dan op de huidige locatie. Indien
in de toekomst gewenst, is er ook ruimte
voor twee dagwinkels.
Hierover vindt overleg en afstemming
plaats met en tussen OVH en de

Bedrijvigheid in Galgoord
betrokken supermarktorganisatie.
Nu de supermarkt daadwerkelijk uit het
centrum gaat verdwijnen wordt er
nagedacht over de invulling van de
winkelruimte die achterblijft.
Het Havengebied zal op een
aantrekkelijke wijze worden ingericht.

begin bij was, Henny van den Haselkamp,
vertelt hoe die roots zo zijn ontstaan,
en waarom er getafeltennist werd in
St. Joseph. “Ik speelde eerst bij
TTV Smash, een tafeltennisclub
bestaande uit misdienaars. We werden
door de pastoor gestimuleerd te gaan
sporten. Dus ben ik al vanaf mijn
dertiende aan het tafeltennissen.
Daarna op vijftienjarige leeftijd bij
‘The Backhand’ wat later TTV De Schans
zou worden. Al met al sinds 1974,
al 46 jaar.”
Henny vindt vooral de gezelligheid
erg leuk. Donderdagavond is voor hem
het uitje van de week. “Dat is er met
de corona een beetje vanaf gegaan.
Na afloop drinken we een lekker koud
drankje samen, voor ons de derde helft.
Dat mag nu niet meer natuurlijk.”
Voor Henny is het verder ook de
sportiviteit, de uitdaging, het winnen en
de goede omgang met collega sporters.
Hij is bang dat het sporten straks weer
helemaal stil komt te liggen. “Er komen
alleen maar meer besmettingen bij…”

Oudewater Vitaal bestaat uit een jong
team sportieve en enthousiaste
Oudewaterse buurtsportcoaches.
Het team wordt aangestuurd door
Tess Anbergen, die inmiddels al jaren
vol passie bewegingsonderwijs verzorgt
in Oudewater.
“Ons enthousiaste team gaat zich
volledig inzetten om iedereen het plezier
van sporten en bewegen te laten

ontdekken, want bewegen is fantastisch!
Het verbetert je humeur, het geeft
energie en stimuleert je fit te blijven”,
aldus coördinator Tess Anbergen.

Blijf op de hoogte

Er wordt hard gewerkt aan een vliegende
start. Eind oktober gaat team Oudewater
Vitaal de openingsactiviteit lanceren.
Blijf op de hoogte en schrijf je in voor de
nieuwsbrief via www.oudewatervitaal.nl
of volg ze via Facebook en Instagram.

Het nieuwe woongebied moet een goede
en veilige verkeersafwikkeling hebben.
Daarom zal er een tweede ontsluiting
op de Provincialeweg komen met behulp
van een rotonde.
Deze rotonde zal ook noodzakelijk zijn
als er ten oosten van Haastrecht een
tweede brug over de Hollandsche IJssel
komt. De mogelijkheden voor een
tweede oeververbinding worden verkend.
De omliggende plaatsen als Oudewater
en Montfoort hebben twee bruggen,
Haastrecht heeft slechts één
oeverbinding.

vervolg op pagina 8

door Sjoukje Dijkstra

Eigenlijk hadden ze een leden- en
partnersuitje gepland staan en ook een
leuke avond samen, met muziek erbij.
Maar helaas, corona gooide, ook voor
De Schans, roet in dit eten. Voorzitter
Johan de Jong laat weten dat het niet
helemaal geannuleerd is, maar alleen
uitgesteld. Hij vertelt over een tafeltennisdemonstratie die gepland stond en ook
over het plan om Bettine Vriesekoop te
benaderen om een tafeltennisclinic te
geven. “Dat schuiven we nu door.”
Samen met Brigit Kers, die acht jaar lid
is praat hij graag over de geschiedenis
van De Schans, die aan haar naam
komt, omdat TTV De Schans in ‘77
werd gesponsord door restaurant
De Schans. Na de realisatie van de
sporthal Hofland - 40 jaar terug - werd
De Schans op donderdagavond een
vaste huurder van deze accommodatie.
Daarnaast wordt er ook nog altijd op
maandagavond getafeltennist in
zalencentrum St. Joseph,
waar De Schans haar roots heeft.
Een van de leden die er bijna vanaf het

De buurtsportcoach

Tweede brug

Tafeltennisvereniging De Schans is jarig
en trakteert leden op taart
Vijftig jaar. Zo lang bestaat Tafeltennisvereniging (TTV) De Schans straks,
die op 2 november 1970 officieel werd opgericht in café De Plaats in
Montfoort, onder de naam ‘The Backhand’.
Wie jarig is trakteert. Dus, zullen de 51 leden dinsdag 2 november mogen
smullen van een heerlijk appeltaartje van de Jumbo…

Alle inwoners van Oudewater moeten kunnen sporten en bewegen.
Het recent gesloten sportakkoord betekent daarvoor een flinke stimulans.
Plezier en lokaal maatwerk zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten en
Oudewater Vitaal garandeert een creatieve en inspirerende aanpak.

Passie

Brigit, die nu acht jaar lid is, was enkele
jaren de enige vrouw. Nu zijn er zes
vrouwen bij. Toch wel gezellig vinden zij
en Johan. Haar liefde voor tafeltennis
kreeg ze mee van haar vader.
“Hij was 90. Toen heeft hij hier nog
getafeltennist. Het was echt zijn passie”,
aldus Brigit. Zij verhuisde naar Montfoort,
omdat haar beide ouders hulp nodig
hadden. Toen pakte ze gelijk het
tafeltennis weer op. “Ik heb het van hem
geleerd toen ik jong was, en deed ook al
aan tafeltennis in Rotterdam.”
Dat ze nog met haar vader heeft kunnen
tafeltennissen, vindt ze mooi. Johan
tafeltennist al 20 jaar. Hij begon bij de
PTT (voormalig post en telefoniebedrijf)
met tafeltennis. “Daar zat ik op kantoor,
wat een grote vierkante ruimte was.
Midden in de ruimte werd tussen de
middag een tafeltennistafel opgezet.
Zo ben ik begonnen.” Volgens beiden is
hetgeen wat ze ook aanspreekt in de
sport, dat je het lang kunt doen.
“En er zijn er meer die op hoge leeftijd
achter de tafel staan”, aldus Johan.
In 50 jaar uit groeide De Schans uit tot
de vereniging die het nu is.
“We begonnen met 20 leden. Ergens
halverwege, rond de 25 à 30 jaar hadden
we meer dan 100 leden, waarvan ook

Van links naar rechts - Henny van den Haselkamp, Brigit Kers, Johan de Jong.
veel jeugdleden”, aldus de voormalige
burgemeester van Montfoort.
Brigit zegt: “Op een gegeven moment
gaan jeugdleden weg. Ze groeien op en
ze gaan studeren. Het waaiert dan een
beetje uit. Sommigen komen terug.”
In principe kunnen kinderen vanaf 12 à
13 jaar een beetje meedoen volgens de
tafeltennisfanaten, maar momenteel
zoekt de club geen jeugdleden.
“Ze hebben ook begeleiding nodig. Als er
zich een paar tegelijk aanmelden, dan
willen we daar wel wat mee doen.”
Het jongste lid is momenteel 18, en het
oudste lid is 89 jaar. “We organiseren
ook invitatietoernooien. Dan krijgen
leden de gelegenheid iemand die ze
kennen - een familielid, buurman,
buurvrouw of vriend(in) - uit te nodigen:
kom eens mee tafeltennissen. Op de
Jaarmarkt staan we normaal gesproken
ook. Dan nodigen we hiervoor mensen
uit. Vorig jaar was dat een groot succes;
we hielden er een aantal nieuwe leden
aan over. Tijdens het invitatietoernooi
hadden we 44 spelers, van wie 25 geen
lid waren van de vereniging.” Jaarlijks
terugkerende toernooien zijn het
Sinterklaastoernooi, de clubkampioenschappen, het Open Montfoortse
Tafeltennistoernooi en het taartentoernooi ter afsluiting van het seizoen.

Dit jaar verviel daarvan natuurlijk een
deel, wat er mede voor zorgt dat de
tafeltennisclub minder zichtbaar is.
Desondanks hebben ze nog nieuwe
aanwas. Het jongste lid van 18 jaar
kwam er recent bij.

Familie

Brigit, Johan en Henny vinden alles leuk
aan de sport. Brigit: “Het spelletje zelf,
de bal zien te beheersen met een
verdedigende of aanvallende slag,
backhand of forehand, en er af en toe
een spin aan geven.” Johan: “Het
dubbelen is ook leuk. Hoe verleid je nu
je tegenstanders met effect of serveren,
of zet je ze op het verkeerde been.”
“Iedere speler speelt anders, en heeft
z’n eigenaardigheden”, zegt Brigit.
Ze vindt dat ook leuk om te zien.
Johan: “Als je competitie speelt, krijg je
goed zicht op hoe anderen een balletje
slaan.” Brigit: “Dan is er nog de derde
helft, die is heel belangrijk”, lacht ze.
“Na afloop in de kantine met elkaar…”
Henny: “Jammer dat dat nu even niet
is. Het is echt een hechte vriendenclub.
Ik heb er vrienden aan over gehouden
met wie ik normaal gesproken om de
twee jaar Europa in ga voor een lang
weekend. Sommigen ken ik al meer dan
40 jaar. Het is familie van me geworden.”
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Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 1: 10.00 uur Kand. D. Boogert
18.30 uur Ds. J.J. van den End

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Dit jaar splitsen we de vieringen op

“Voor kerkelijke vieringen geldt sinds
kort een maximum van dertig bezoekers
per viering”, zegt Lida Baars. Zij is
onderdeel van de pastoraatgroep en
coördinator van de procesbegeleiders.
Ze verzorgt samen met Pastor Frank
Burgers en Sjanie Hoogenboom de
vieringen. “Het is een uitdaging om met
hulp van vele vrijwilligers de vieringen
‘coronaproof’ te organiseren. We hadden
ons ingesteld op bijeenkomsten van
maximaal honderd aanwezigen. Elk jaar
komen er ongeveer 400 gelovigen naar
de Allerzielenviering. Tijdens de viering
worden de overledenen van met name
het afgelopen jaar herdacht. De kerk zit
dan compleet vol. We hebben de
oplossing dit jaar gezocht in het splitsen
van de vieringen. Zondag 1 november
zijn er twee vieringen. Een om 10.00 uur
en een om 19.00 uur. Op maandag
2 november is er een viering om 19.00
uur. Op deze manier kunnen we toch
nog zoveel mogelijk nabestaanden de
kans geven, hun dierbaren te herdenken.
We adviseren iedereen om in ons
kerkgebouw een mondkapje te dragen en
zich warm te kleden. Het zal in de kerk
kouder zijn dan gebruikelijk tijdens de
vieringen omdat wij voor extra ventilatie
in de kerk moeten zorgen”.

HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 1: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. E.K. Foppen
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 1: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. J.W. Hooydonk
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 1: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 1: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 1: 10.00 uur Allerzielen diaken Jacques Collignon
Ma 2: 19.00 uur Allerzielen Op uitnodiging

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 1: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. A.J. Sonneveld
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 1: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en
een mondkapje is verplicht.
Vooraf aanmelden via
Centraal Secretariaat 0348-203012
Zo 1: 10.00 uur Allerzielen - F. Burgers
19.00 uur Allerzielen - F. Burgers
Ma 2: 19.00 uur Allerzielen - F. Burgers
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl
OUD KATHOLIEKE KERK
Zo 1: 09.30 uur Eucharistieviering

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 1: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. P. van de Voorde

Tieners en sociale
druk & groepsdruk
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)

door Siem van der Burg

LINSCHOTEN

Webinar:

HUISARTSEN

Op 1 en 2 november verzorgt de R.K. Geloofsgemeenschap St. Franciscus
van Assisië in de St. Franciscuskerk in Oudewater aangepaste
Allerzielenvieringen. De coronamaatregelen maken dat de viering van
Allerzielen en Allerheiligen dit jaar anders verlopen dan anders. Ook de
herdenking van de overledenen op de begraafplaats wordt aangepast.

Op donderdag 19 november
organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin in samenwerking
met Tischa Neve een webinar over
het ondersteunen van tieners bij
sociale druk of groepsdruk.
Het is bedoeld voor alle ouders
met kinderen van 10 tot en met
18 jaar uit Hollands-Midden.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
schrijft: “De puberteit is een roerige tijd.
Jezelf leren kennen, je staande houden
en je plek vinden tussen leeftijdsgenoten
én omgaan met alle verwachtingen van
ouders, anderen en sociale media.
Er wordt steeds meer druk op jongeren
gelegd en dat valt niet altijd mee.”
In dit webinar geeft bekend kinderpsycholoog en opvoedkundige
Tischa Neve ouders praktische tips en
staat ze stil bij de rol als ouder als tieners
sociale druk of groepsdruk voelen.
De webinar vindt plaats op donderdag
19 november van 20.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden kan via www.cjgcursus.nl

Waarschuwing voor
commerciële coronatesten

Steeds meer bedrijven bieden coronatesten aan. U kunt tegen betaling
testen met de belofte dat de uitslag dezelfde dag volgt. Deze bedrijven
doen dit om winst te maken. Als u positief test, wordt u doorgestuurd naar
de GGD. Dit omdat corona een meldingsplichtige ziekte is. In veel gevallen
accepteert de GGD de uitslag van een deze commerciële coronatest niet.
De GGD vraagt u dan opnieuw te testen in hun teststraat. Waarom is dat?

Betrouwbaarheid

“Het RIVM doet veel onderzoek naar de
betrouwbaarheid van coronatesten”,
laten ze weten. “Als GGD werken wij
met de PCR-test. Een test waarvan het
RIVM de uitslag vertrouwt. Daarnaast
zijn de laboratoria waar de GGD mee
werkt geaccrediteerd. Het laboratorium
is dan onderzocht en goedgekeurd door
de inspectie. Het RIVM houdt een lijst
bij van deze goedgekeurde laboratoria.
Een lijst van deze laboratoria is te vinden
via: https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/
aanvullend. Veel van de bedrijven die
coronatesten aanbieden, werken met
andere type testen. De uitslag van deze
testen zijn volgens het RIVM niet te
vertrouwen. Daarnaast merken wij
regelmatig dat deze bedrijven werken
met laboratoria die niet zijn
goedgekeurd. Als u bij zo’n bedrijf
positief test op corona, accepteren wij
de testuitslag niet. Wij vragen u dan
opnieuw te testen, maar dit keer met

een PCR-test in onze teststraat. U bent
dan uw tijd en uw geld dat u aan het
bedrijf betaald heeft kwijt. Als u negatief
test, zegt die uitslag niets omdat de test
onbetrouwbaar is. U moet dan toch
thuisblijven en u opnieuw laten testen.”

Testen die de GGD
wel accepteert

Volgens de GGD is elke persoon bij wie
door middel van gevalideerde PCR of
andere nucleïnezuuramplificatietest of
een in Nederland gevalideerde antigeensneltest een infectie met SARS-CoV-2
is vastgesteld een coronapatiënt.
Kortom, als een bedrijf met een
goedgekeurde test en een geaccrediteerd
laboratorium werkt, accepteert de GGD
de uitslag wel.
Controleer daarom dus goed of het
bedrijf waar u een corona test wilt
kopen hiermee werkt.
Zo komt u niet voor verrassingen of
onnodige kosten te staan.

Meerderheid heeft keuze ingevuld
op donorregister.nl

Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Oudewater die nog geen keuze heeft
ingevuld in het Donorregister, ontvangt uiterlijk 30 oktober een brief met de
vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
verstuurt brieven naar ongeveer 3.900 Oudewateraars.

Brieven van het Donorregister

Om mensen die nog een keuze moeten
invullen hieraan te herinneren, verstuurt
het ministerie van VWS brieven.
Bij de brieven zit een formulier waarop je

je keuze kan invullen. Als je al weet
welke van de vier mogelijkheden je kiest,
hoef je niet op de brief te wachten.
Je kunt je keuze op ieder moment invullen
óf wijzigen via www.donorregister.nl.
Inwoners van de gemeente Oudewater
die nog geen keuze hebben ingevuld,
ontvangen de eerste brief rond
30 oktober. Als je zes weken na
ontvangst van de brief geen keuze hebt
ingevuld, krijg je een tweede brief.
Onderneem je daarna nog steeds geen
actie, dan kom je met ‘Geen bezwaar
tegen orgaandonatie’ in het
Donorregister. Ook hierover ontvang je
een bevestigingsbrief.

Uitleg bij bibliotheken

Heb je hulp nodig bij het invullen van je
keuze? Dan kun je binnenlopen bij een

Omdat de geplande vieringen allemaal al
vrijwel vol zitten zal er een vierde viering
op zondagmiddag 1 november 14.00 uur
aan toegevoegd worden. Nabestaanden
die zich willen aanmelden voor deze
viering kunnen dit op werkdagen van
09.00 tot 12.00 uur telefonisch doen via
het centraal secretariaat van de Parochie
Pax Christi 0348-203012.

Herdenking op de begraafplaats

Voorgaande jaren vond er op Allerzielen
op de begraafplaats aan de Waardsedijk
een herdenking plaats. “Ook hiervoor
heeft de werkgroep de aanpak moeten
wijzigen”, vervolgt Lida. “Alle activiteiten
rondom ‘Allerzielen in het Licht’, die
voorgaande jaren op de begraafplaats
georganiseerd werden, zijn door alle
beperkingen rondom corona dit jaar
aangepast en versoberd. Het graf van
dierbare overledenen kan nog steeds
worden bezocht en er kan een kaars bij
het graf worden aangestoken.
Op zondag 1 november en maandag
2 november vanaf 11.00 tot 17.00 uur
zullen er vrijwilligers aanwezig zijn om
alles in goede banen te leiden.
‘s Avonds is de begraafplaats gesloten.
Het laatste nieuws over de
herdenkingen is te vinden op de website
www.parochiepaxchristi.nl

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

3.900 Oudewateraars ontvangen brief over Donorregister

Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een
nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar
komt in het Donorregister. Je kunt je keuze
zelf invullen op www.donorregister.nl.
Maak je geen keuze? Dan kom je in het
register met ‘Geen bezwaar tegen
orgaandonatie’. Dat betekent dat je
organen en weefsels na je overlijden naar
een patiënt kunnen gaan.
Minister van Ark van het ministerie van
VWS: “Orgaandonatie is geen makkelijk
onderwerp om over te praten, maar het
is belangrijk dat iedereen bewust zijn of
haar keuze invult in het Donorregister.”

Aanmelden voor de extra viering
kan nog

bibliotheek bij jou in de buurt.
Veel bibliotheken geven voorlichting.
Hier krijg je uitleg over de nieuwe
donorwet. De bibliotheken hebben ook
folders in het Nederlands en in andere
talen, zoals Engels, Turks en Arabisch.

Dit vulden inwoners in

Tot 1 oktober 2020 vulde 52% van de
Oudewateraars vanaf 18 jaar zijn keuze
over orgaan- en weefseldonatie in.
Van de ingevulde keuzes gaat het bij
60,5% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 27,6% wil geen
orgaandonor worden en 11,9% laat deze
keuze over aan de partner, familie of
iemand anders.

Verhalen van keuzemakers

Welke keuze je maakt over het doneren
van organen en weefsels, bepaal je zelf.
Ook kun je je keuze altijd veranderen in
het Donorregister. Vind je het lastig om
een keuze te maken? Dan kan het helpen
om de verhalen van mensen die al een
keuze maakten te lezen.

Meer weten?

Ga voor meer informatie naar
donorregister.nl. Ook kun je kijken op
hoewerktorgaandonatie.nl.
Daar krijg je stap voor stap uitleg over
hoe orgaandonatie werkt.

Op vrijdag 16 oktober 2020
LUUK en SVEN
zonen van
Jos en Chanou Meerveld
Hekelen 21
3421 JW Oudewater
Op zaterdag 17 oktober 2020
JENS Siem
zoon van
Matthijs en Marloes Kortlever
broertje van Tim
Diemerbroek 37
3464 HP Papekop
Op woensdag 21 oktober 2020
LARA Marise Johanna
dochter van
Bert en Sandra Olieman
Abeelhof 7
3465 TL Driebruggen

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 28 oktober

Dat kan al vanaf e

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo

Tuinzaal
Tuinzaal

10.00 Spelletjes
14.00 KBO \ PCOB soosmiddag

Tuinzaal

Uw bereik...
15.000 adressen

Alleen voor bewoners van de Wulverhorst
Donderdag 29 oktober

Vrijdag 30 oktober

10.00 Sport en spel
14.30 Weekafsluiting met borrel
Zaterdag 31 oktober

10.00 Koffiedrinken
10.00 Koffiedrinken
10.00 Koffiedrinken

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique
Alleen voor bewoners

14.15 Kook /bakactiviteit

Tuinzaal

Alleen voor bewoners

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

Maak het juist nu
gezellig in huis
Wij hebben:

kersthangers, kerstballen, kunstkerstbomen,
kerstverlichting, kerststallen,
waxinelichthouders, sfeervolle kaarsen
en allerlei winterse artikelen.

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.

Mooie kersthuisjes

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

Onze openingstijden zijn:
Dinsdag t/m donderdag 09.00 - 17.30 uur
Vrijdag
09.00 - 20.00 uur
Zaterdag
09.00 - 17.00 uur

Wij zijn hard op zoek naar een
nieuwe woning voor ons jonge gezin,
kluswoning geen bezwaar!
Wellicht kunnen wij elkaar verder helpen,
neem gerust contact op.
Mark & Marieke de Wit, 06-13013930

Roel en Marijke
al 50 jaar
een Gouden paar
Gefeliciteerd!

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren:
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
Want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
En wonen in een veilig huis.
Intens dankbaar voor alle liefde en geborgenheid,
die hij tijdens zijn leven mocht ontvangen, is na een
moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd overleden
onze lieve vader, schoonvader en trotse opa

- Jan -

Weduwnaar van Baartje Johanna de Graaf – Schouten
Op de leeftijd van 82 jaar.
Ommel:

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

Haastrecht:

Boek online op

www.nanthaimassageoudewater.com
Haastrecht:

Cok en Annemieke
Rob
Tessa
Jolanda en Hanco
Lizanne en Dennis
Dennis en Lize
Sabine
Tygo en Janine
Aaron en Kyamy
Saskia en Paul
Levy
Finn

21 oktober 2020
De Ruyterstraat 46
2851 TD Haastrecht

Gezocht: woning
in of rond Oudewater +/- 3 km

Bent u of kent u iemand die in het bezit is van
een woning met onze woonwensen
en voornemens de woning te verkopen?
Dan horen wij dit graag.

Correspondentie:
Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Tanja van den Hoven
Heiliglevenstraat 2
3417 HL Montfoort

Jan Pieter de Graaf

gifts
lifestyle
garden

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Wij zoeken een woning met vier slaapkamers
of mogelijkheden daartoe,
een ruime tuin met schuur/garage
of optie tot het bouwen hiervan.

En verdere familie

Naast alle kerstartikelen ook andere leuke
lifestyle artikelen en natuurlijk speelgoed.
De Sint kan ook langskomen.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

Geldzorgen?
Schulden?
Overzicht kwijt?

Utrecht,
22 oktober 2020

in vele soorten en maten al vanaf € 2,99

Leeuweringerstraat 16, Oudewater
www.hennyshome.nl

PRIKBORD

Rämon van den Hoven

Tanja van den Hoven, Alize

Tuinzaal

Alleen voor bewoners.
Let op! De muziekactiviteit is verschoven naar morgen!
Dinsdag 3 november

Na een slopende strijd en na vele ondergane
behandelingen die hij “vol gas” onderging,
is nu toch nog onverwacht overleden
mijn lieve schat, mijn lieve papa, onze zoon,
broer, schoonzoon, zwager, oom en vriend

Montfoort,
9 november 1974

Tuinzaal
Tuinzaal

Tuinzaal

Maandag 2 november

Je hoeft niet meer te vechten,
je mag gaan.
Dag lieve schat, dag lieve papa...

Rämon Johannes Petrus

afgelast

Tuinzaal

Zondag 1 november

54,-
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Onze lieve vader, schoonvader en opa is thuis,
De Ruyterstraat 46 te Haastrecht, alwaar geen bezoek.

Wij bezorgen bij u aan huis

warme stamppotten!

donderdag t/m zondag van 17:00 - 20:00

* Boerenkool * Hutspot
* Zuurkool * Andijviestamppot

Donderdag 29 oktober is er in de Ned. Hervormde
Kerk, Kerkplein 9 te Haastrecht gelegenheid tot
condoleren en afscheid nemen van 10.00 uur tot
10.45 uur.
Aansluitend zal door Ds. J. Huttenga de uitvaartdienst
worden gehouden in genoemde kerk. Na afloop zullen
wij papa begeleiden naar mama op de Algemene
Begraafplaats, Provincialeweg Oost 82 te Haastrecht.

Alle met spekjes, rookworst of een
huisgemaakte bal gehakt.

10 euro per maaltijd

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Evt. een grootmoeders stooflapje extra
+ 4,50
Vegetarisch kan ook ...
met vegetarische rookworst,
of met braadworstje met falafalballetjes

0348 - 56 23 98

Bezorgen vanaf 20 euro gratis in Oudewater.

Bestel nu ... bel
0348-562723

Tenniscentrum Oudewater,
Touwslag 4, 3421 JG Oudewater
info@tenniscentrum-oudewater.nl
www.tenniscentrum-oudewater.nl

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

Oude klassenfoto’s

Gedurende drie weken hingen vanaf
Open Monumentendag veel oude
klassenfoto’s in de etalages van de
Oudewaterse winkeliers.
Doel was het vinden van de uitbater van
betreffende winkel. Dat bleek geen
eenvoudige klus maar leverde in ieder
geval veel leuke reacties op.
Velen zochten naar foto’s waar men zelf
ook op stond en memoreerden aan
anekdotes van ‘vroeger’. Er ging heel wat
over de tong.
Dat het moeilijk was bleek wel uit de
uitslag: met elf foute antwoorden was
Carla Hesling de winnares. Komend
voorjaar mag zij vijf mensen uitnodigen
mee te varen op een leerzame
Grachtenvaert. Een goedgevulde
picknickmand voor onderweg gaat ook
aan boord.
De jongste deelneemster, Pleun de Vos
krijgt een troostprijs: een mooie
ijs-strippenkaart van Roberto.
Dat wordt smikkelen!

27 OKTOBER 2020

Dat is pijnlijk, geen publiek voor
tentoonstelling GVO

Lekker dansen bij
Jip & Janneke

Op kinderdagverblijf KMN Kind & CO Jip & Janneke in Oudewater
gaan tegenwoordig de kleine voetjes van de vloer.
Het kinderdagverblijf werkt in het kader van gezond bewegen samen met
Studio Max Dance en Muziekhuis Oudewater. “Een mooie lokale
samenwerking”, vindt clustermanager Caroline van Dungen.
Het is natuurlijk best wel even spannend:
dansen met een echte dansjuf. Met ieder
volgend liedje bewegen de kinderen
steeds vrijer. Maxime Jongerius geeft
dansles aan de kinderen van 1 tot 4 jaar.
De docent vertelt de kinderen een
verhaal van Nijntje, waaraan
verschillende dansjes zijn gekoppeld.
Ze rekken en strekken tijdens ochtendgymnastiek, dansen onder een paraplu,
rijden dansend in een auto en maken
samen een feest met regenboogslingers.
In een half uurtje wordt de centrale hal
van het kindercentrum ‘op de kop gezet’!

Bewegen is gezond

Waarom dansles op de kinderopvang?
Caroline verklaart de keuze.
“We zijn het afgelopen jaar druk geweest
met herinrichting van het gebouw.
We hebben het aantrekkelijker en
rustiger - met minder prikkels - gemaakt

door Ellen van Leeuwen

voor de kinderen. Daarnaast zijn we
druk bezig met het thema ‘Gezonde
kinderopvang’. Bewegen is daar
onderdeel van. Iedere dag doen we
dingen in de groep rondom dit thema.
Om hiervoor weer wat nieuws aan te
kunnen bieden, hebben we samenwerking
gezocht met Studio Max Dance en
Muziekhuis Oudewater.”
De kinderen krijgen op de opvang
namelijk niet alleen dansles, maar ook
muziekles. Eens in de drie weken krijgen
de kinderen les van afwisselend Maxime
of een docent van Muziekhuis Oudewater.
“Hierdoor bieden wij echt structureel
iets extra’s aan, tijdens de kinderdagverblijftijd. De eerste lessen zijn nu
geweest en kinderen, ouders en
medewerkers zijn heel enthousiast”,
aldus een net zo enthousiaste Caroline.

In april zou de tentoonstelling
Zorg & Welzijn in Oudewater van
de Geschiedkundige Vereniging
Oudewater (GVO) worden geopend.
De pandemie gooide roet in het eten.
“Niemand gaat dit voorlopig zien”,
vertelt voorzitter Nell van Gool
teleurgesteld.
Stadsmuseum Oudewater bevindt zich op
de zolder van het Oude Stadhuis.
De museumcommissie wilde het museum
heel graag openen afgelopen voorjaar,
maar het was de trap naar boven waarop
het stukliep. “Als we beneden hadden
gezeten, hadden we nog best bezoekers
kunnen ontvangen. Maar je komt elkaar
op de trap tegen, dat kan niet”, legt Nell
uit. “Bovendien behoren wij qua leeftijd
allemaal tot de risicogroep.”
Nu wordt de tentoonstelling zorgvuldig
ingepakt, om deze te beschermen tegen
wind en regen. “Het dak is op sommige
plekken niet dicht, er komt af en toe
regen doorheen. Dat wil je niet op de
tentoonstelling krijgen.”

De tentoonstelling wordt ingepakt door voorzitter Nell van Gool
en ‘museumchef’ Gerard van Roon in afwachting op betere tijden.
door Ellen van Leeuwen

Complex

“Het doet wel een beetje pijn”, beaamt
‘museumchef’ Gerard van Roon.
Een half jaar heeft hij, samen met vier
anderen, gewerkt aan de tentoonstelling.
Al in november 2019 bedachten ze het
onderwerp, verzamelden de eerste
spullen en bespraken wie wat zou doen.
Deze tentoonstelling was complex in de
voorbereiding, vindt Gerard.
“In Oudewater zijn een heleboel
instellingen die met gezondheid te maken
hebben, ziekenhuizen, huisartsen,
verpleeghuizen, de apotheek, het oude
weeshuis, het medisch centrum en dan
kan ik nog wel even doorgaan.”
Vanuit heel Oudewater zijn foto’s en
attributen aangeleverd voor de tentoonstelling, die bestaat uit veel foto’s van
(oude) medische centra en bekende
artsen, oude brieven, recepten en
medische materialen. Het geeft een
prachtig beeld van hoe zorg in
Oudewater er uit zag en nog ziet.

Audiotour

Ondanks dat voorlopig niemand het kan
aanschouwen, is de tentoonstelling
helemaal af, vertelt Gerard. “We zeiden
tegen elkaar: laten we het nou afmaken
en dan inpakken voor betere tijden.”
De museumcommissie heeft er namelijk
vertrouwen in dat in het voorjaar van
2021 de tentoonstelling alsnog aan het
grote publiek getoond kan worden.
Tot die tijd zit de GVO niet stil.
Nell: “We zijn dan wel allemaal zeventigplussers, maar we gaan niet bij de
pakken neerzitten.”
De komende maanden wordt gewerkt
aan de ondersteunende audiotour.
Gerard: “We kijken naar de toekomst:
hoe ontvang je de mensen, wat wil je ze
laten zien en op welke manier? Bij deze
tentoonstelling maken we een audiotour
voor op de telefoon. Bezoekers horen
straks verschillende verhalen bij de
tentoonstellingen, vertelt door
Oudewaternaren. Dat maakt een bezoek
aan het Stadsmuseum nog meer de
moeite waard!”

Vega-burgers ...

Column

De voorbije weken werd een al tamelijk belegen discussie opgerakeld
in het Europees parlement: het ging over de namen van vegetarische
producten die qua smaak en textuur (‘bite’, in hedendaags
Nederlands) moeten lijken op vlees. Met het product is niks mis.
Product, enkelvoud, want bijvoorbeeld visloze tonyn, kipstuckjes en
gekruyd gehackt bestaan allemaal uit dezelfde gefermenteerde
sojabonen met telkens verschillende toegevoegde smaakstoffen en
een verschillend roostertje in de uitlaatpijp van de mengmachine:
gehackt in wurmpjes, kipblockjes in kloddertjes en tonyn in gestrekte
brokjes, net als de afsnijdsels die in de blikken zitten.
In Indonesië maakten ze al heel lang voordat de VOC er voet aan wal
zette gefermenteerde soja, in blokken (tahoe) of plakken (tempé), en
het wordt nu nog, en wel op twee verschillende manieren, gemaakt.
Het toevoegen van de smaak met natuurlijke kruiden en smaakstoffen
uit een rijk tropisch palet gebeurt daar in de keuken, en niet in de
fabriek. Goed klaargemaakt is het heerlijk, en lijkt helemaal niet op
vlees.
Terug naar de Nederlandse ‘vleesvervangers’, dat eigenlijk een
vervelend woord is. Tijd voor iets nieuws nu steeds meer mensen het
product ook op tafel zetten in het besef dat onmatig vleesgebruik
meer is dan een guilty pleasure; ja, het eten van eiwitrijk soja met een
smaakje is één van de weinige manieren waarop je als individu of
gezin een persoonlijke bijdrage kunt leveren aan het verminderen van
de veestapel en het doelmatiger gebruik van landbouwproducten.
De reclameadviesbureaus hebben er alweer jaren geleden voor gekozen
het sojaproduct via de naamgeving te koppelen met vlees: het begon
met vegaworst, toen de rook- en vleessmaak al wel acceptabel was voor
de doorsnee tong maar de textuur nog niet. In een kookboek uit 1973
vind ik: ook hier te lande heeft men geprobeerd van gefermenteerde
sojabonen met chemische smaakstoffen een eiwitrijk voedingsproduct
te maken, maar het sloeg hier niet aan.
Nu dus wel, en dan zitten we ineens met de wettelijke regels dat de
naam van het product de lading ook moet dekken: zegt de label
paardenworst, dan mag het geen varkensworst zijn. De bedoeling van
de wet is duidelijk: niemand denkt bij bokkenpootjes, katjesdrop,
gestampte muisjes of Arnhemse Meisjes aan weefsel van het
desbetreffende zoogdier. Maar de makers van de vega-producten
zitten er mee. Onze eigen Europarlementariërster Annie SchreijerPierik (CDA) maakte de kwestie aanhangig bij het Europees
parlement: zij vindt de namen misleidend. Dat is een belediging van
alle klanten die bewust voor vega-producten kiezen; die weten heus
wel wat er in ‘echte’ kalfskroketten zit en denken echt niet dat een
vega-burger stiekem gevuld is met slachtafval. Schreijer-Pierik
onderschat haar landgenoten, maar dat terzijde. Het Europarlement
zal naar verwachting nog voor het einde van dit jaar een besluit
nemen, terwijl de nationale wetgever er voorlopig geen moeite mee
heeft als de reclamemakers voor vega-producten ons verrassen met
roockworst, speckreepjes, hemoburgers (= vegetarische bloedworst),
kalckoensteak, geroockte palinck of bockworst.
De taal gaat trouwens razendsnel, misschien hebben we over een
paar jaar een compleet nieuw begrip. Taalkundigen uit Oudewater
(Den Boon, Kiezebrink), buig jullie er eens over!
Otto Beaujon
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Dank U voor deze nieuwe morgen.

Nu je er niet meer bent,
wordt alles zo stil en leeg
Je was er altijd,
het was zo vanzelfsprekend

Moegestreden en verlangend naar het einde is,
omringd door wie hem lief waren, van ons
heengegaan mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en super opa

Die ondeugende ogen en grapjes,
het enthousiasme ons te zien

Simon Albertus Griffioen

Je hoorde bij ons, en wij bij jou
Dankjewel voor wie jij was

~ Bert ~
* Woerden, 18 juni 1942 † Gouda, 23 oktober 2020
Hester

Sylvia Christina Raaphorst

Albert en Sophia
Laura †
Damian
Jasmijn

Harrie Baars

Hans en Eliza
Rens
Emma

Hendrikus Johannes
Papekop, 10-10-2020

Henny Baars en Kees Kemp
Ronald en Diana
Nicola en Jurriaan Julika, Demiaan, Karian, Ivanka
Peter en Wendy Isa, Thimo, Sophie
Dorethé en Edwin Hannah, Corwin, Rhodé
Arjan en Susanne Kaj, Davi
Evelien en Roy Emy, Hugo, Denny, Domien ♥
De afscheidsdienst heeft
in besloten kring plaatsgevonden.
Diemerbroek 58, 3464 HS Papekop

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

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

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder jou
Nooit meer hetzelfde is
Met intens verdriet nemen wij afscheid
van onze jongste zus.
Moedig ging zij met haar ziekte om
en wij zullen haar ontzettend missen.
Vriendin van Kees,
liefdevolle moeder van Chiel en Denise,
schoonmoeder van André en trotse oma van Ella.

Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem altijd
in ons midden mochten hebben, stellen wij u op
de hoogte van het overlijden van mijn dierbare
broertje, zwager en onze lieve oom

Papekop, 11-9-1954
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51 jaar jong
20 oktober 2020
Magda en Wim, Marian en Rob, Tineke en Piet,
Aart-Jan en Francis, Gerda, Jan-Piet en Erna,
Thea , Alex en Jannie, Ivonne en Hendrik-Jan.
Correspondentieadres: Chiel van der Ploeg
Groningerstraat 79, 9231 CK Surhuisterveen

Schakenbosdreef 22
3421 VE Oudewater
Bert is overgebracht naar uitvaartcentrum De Laatste
Eer, Oudelandseweg 52 in Woerden.
De begrafenis zal vrijdag 30 oktober in besloten kring
plaatsvinden op de algemene begraafplaats Meeuwen
laan in Woerden.
De afscheidsplechtigheid kunt u vrijdag 30 oktober
om 13.30 uur rechtstreeks meebeleven via link
http://www.blendedconnect.nl/events/uitvaart1/
Wij waarderen uw schriftelijk meeleven door middel
van een kaartje of het plaatsen van een persoonlijke
herinnering of condoleance in het online condoleance
register op
www.uitvaartcentrumwoerden.condoleer.site.

J. de Kat - Begrafenisverzorging

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

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

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

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

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

René en Henriëtte Verweij

Vermey

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

uitvaartzorg
Verkoop en reparatie van diverse merken

Montfoort | Oudewater | Lopik

audio-, video- en witgoedapparatuur

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 0348 471962

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Resultaat van therapie is dat je
zelf het gevoel hebt dat je er
mag zijn en goed genoeg bent.
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

www.bertus-service.nl
Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050
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Thuisquarantaine,
hoe dan…?

27 OKTOBER 2020

Maak van je mondkapje geen zwerfkapje!

Er kan een moment komen waarop u in thuisquarantaine gaat.
Bijvoorbeeld wanneer u of uw huisgenoot positief getest is op
corona, of u komt terug uit een land waarbij in het reisadvies
staat dat u in thuisquarantaine gaat.
Thuisquarantaine betekent dat u in die periode binnen blijft en
geen bezoek ontvangt. Hiermee voorkomt u verspreiding van
het coronavirus.
In de praktijk blijkt thuisquarantaine
best lastig. Daarom houden veel
mensen het niet vol.
Hier enkele tips en adressen waar u
steun of hulp kunt krijgen:
• Informeer uw omgeving en
iedereen die het moet weten:
bekenden, thuiszorg, werkgever.
Maak afspraken en vraag om hulp,
als dat nodig mocht zijn.

• Zorg ervoor dat de basis is
geregeld: eten, boodschappen,
thuiszorg, medicijnen, opvang
kinderen, uitlaten hond enz.
Maak gebruik van bestaande dienstverlening zoals bezorgdiensten en
een honden uitlaatservice.
• Zorg voor een dagbesteding en
blijf fit: maak een plan en gebruik
online mogelijkheden.

www.oudewater.nl/coronanieuws

Informatie over financiële
ondersteuningsregelingen van het Rijk
In Oudewater biedt het Stadsteam hulp en ondersteuning op tal
van terreinen. Op de sociale kaart van het stadsteam kunt u gericht
zoeken naar een organisatie die u met uw vraag kan helpen.
https://www.socialekaartoudewater.nl
www.goldensports.nl/online-trainingen, sport voor ouderen
www.ikwordtopfit.nl/trainingen.html, sporten met een beperking
www.onlinebibliotheek.nl, gratis luisterboeken
www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven, online cultureel aanbod
www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges,
gratis colleges over verschillende onderwerpen
Juist door u te houden aan de
thuisquarantaine kunt u verdere
besmettingen voorkomen.
Dit kan van levensbelang zijn.
Samen houden we corona
onder controle.

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

• Hoenkoopse Buurtweg 15
in Oudewater
Het legaliseren van ezelstalletjes,
verharding en bomen.
Ingediend op: 14-10-2020,
dossiernummer: 5522965

APV / Bijzondere wetten
• Rodezand 48 in Oudewater
Het wijzigen van leidinggevende
Drank en Horecavergunning.
Ingediend op: 16-10-2020,
dossiernummer: 2024602

• Leeuweringerstraat 8 in
Oudewater
Het exploiteren van
horecabedrijf De Kroeg.

Ingediend op: 17-10-2020,
dossiernummer: 2024603

Uw Groente-, Fruit- en Tuinafval krijgt een tweede leven als
compost of wordt gebruikt om Biogas van te maken en
daarmee fossiele brandstoffen zoals aardgas te vervangen.

Wel bij het GFT-afval

4 Schillen en resten van groente,

fruit en aardappelen, resten van
gekookt eten, vlees- en visresten
(inclusief graten, schelpen en
botjes), pinda- en notendoppen
en eierschalen.
4 Zaagsel, stro etc.
4 Onkruid, klein snoeiafval,
gemaaid gras en bladeren.

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

Niet bij het GFT-afval

x
x
x

Frituurvet en frituurolie. Inleveren
bij de gele verzamelcontainers
bij winkels of Milieustraat.
Grote hoeveelheden aarde.
Dit is te zwaar.
GFT-afval dat niet in de groene
container past, kan naar de
Milieustraat.

Weet u dat

U gratis een (extra) groene minicontainer kunt aanvragen bij de
gemeente?
Bewoners van hoogbouw delen vaak
een minicontainer met buren.

Verkeersbesluit

• Kapellestraat in Oudewater
Het moderniseren van de
antenne-installatie.
• Goudse straatweg 10
in Oudewater
Het (ambtshalve) wijzigen
(van de voorschriften) van een
bestaande omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Oudewater
hebben besloten om:
• Elektrische laadpalen
voor de openbare ruimte op
onderstaande adres in de
gemeente Oudewater
aan te leggen.
Schakenbosdreef ter hoogte van
huisnummer 27 te Oudewater

• Hoenkoopse Buurtweg 53
in Oudewater
Het vervangen van een brug.

Wilt u het besluit inzien?
Het verkeersbesluit is inmiddels
digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.

APV / Bijzondere wetten

Het besluit ligt van 3 november 2020
tot 15 december 2020 ter inzage.

Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5407649

Besluit: verleend op 19-10-2020,
dossiernummer: 2023943

Besluit: verleend op 18-10-2020,
dossiernummer: 5435717

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Leeuweringerstraat 8
in Oudewater
Het schenken van alcohol in
horecabedrijf De Kroeg.
Ingediend op: 19-10-2020,
dossiernummer: 2024605

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

• Dorpskern in Hekendorp
Het organiseren van
de intocht Sinterklaas
op 21 november 2020.

Aanvraag ingetrokken op 15-102020, dossiernummer: 2024535

• Wijdstraat 27B in Oudewater
Het verkopen van
particulier vuurwerk op
29, 30 en 31 december 2020.

Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen
zes weken na de publicatiedatum
een bezwaarschrift indienen. Meer
details over hoe u bezwaar kunt
maken vindt u in het verkeersbesluit.

Besluit: verleend op 21-10-2020,
dossiernummer: 2024567

De burgemeester van de gemeente Oudewater maakt bekend dat er een
toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk is verleend aan:
• Ahles Autobedrijven, Esdoornstraat 19, 3465 JL Driebruggen
t.b.v. het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie:
Ahles Autobedrijven, Wijdstraat 27 B, 3421 AJ Oudewater.
In de periode van 16 december 2020 tot en met 5 januari 2021.
De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen ter inzage van
28 oktober t/m 9 december 2020.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen
bij de gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater.
Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking
(datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- het Stadskantoor van Oudewater,
Waardsedijk 219, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de
Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe
veiligheid / ontheffingen.
Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

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

Dinsdag 27 oktober 2020
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Samen de winter door

Werk aan de
Wildemanshoek

In oktober zijn in Montfoort het Knooppunt, de Buurtsportcoach en SWOM
gestart met ‘Samen de winter’ door. Iedere maand met een ander thema!
In november staat het doen van spellen en gamen centraal.
De organisatie is druk bezig om
coronaproof activiteiten te organiseren.
De activiteiten zijn voor jong en oud.
Voor het exacte programma verwijzen
zij u dan ook graag naar hun websites.

Koffie- en eetmomentjes

“Heeft u behoefte aan een leuk gesprek
of wilt u in deze donkere dagen andere
mensen ontmoeten? Kom bij ons koffie
drinken of eet gezellig met ons mee.
Dit kan, maar meldt u eerst even aan.
We houden ons aan de geldende
coronamaatregelen, en houden de
groepjes klein (maximaal vier personen),”
laat de organisatie weten.
“U kunt iedere werkdag bij ons koffie

komen drinken van 10.30 tot 11.30 uur
of van 14.00 tot 15.00 uur
in Kasteelplein 4 en elke maandag van
10.30 tot 11.30 uur, dinsdag en
donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
in het DoeMeeHuis in Linschoten.
Eet u liever een keertje mee? Dan bent u
op woensdag van harte welkom om mee
te eten in het DoeMeeHuis in Montfoort
om 17.30 uur. Heeft u vervoer nodig?
Laat het ons weten, wij halen u graag op.”
Wilt u mee doen? Meldt u aan bij de
medewerkers van team Welzijn,
via welzijn@swomontfoort.nl of bel naar
0348-469109.
De maand oktober stond in het teken
van wandelen, een ommetje maken met

iemand uit de buurt die daar behoefte
aan heeft. Wandelen kan op elk moment
van de dag en het hele jaar door.
En daarom attenderen zij u graag op
de app ‘Ommetje’.
Deze app is in samenwerking met
neuropsycholoog Erik Scherder gemaakt
om de bewustwordingscampagne van de
Hersenstichting te ondersteunen.
Het ‘Ommetje’ helpt uw hersengezondheid te verbeteren. Het doel is om
Nederlanders te activeren om door de
dag heen meer te bewegen en het
patroon van te lang zitten te
doorbreken. U kunt de app gratis
downloaden in de app store.
Houdt u voor meer informatie en het
exacte programma in november de
websites van het Knooppunt
www.deknooppunters.nl,
Montfoort Vitaal www.montfoortvitaal.nl
en SWOM www.swomontfoort.nl
in de gaten.

Twee kampioenschappen
voor honkballers Green Hearts
Zowel de aspiranten als de heren senioren van honkbalvereniging Green Hearts
uit Linschoten zijn uitgeroepen tot kampioen in hun competities.

De Wildemanshoek, het natuurvriendelijke plantsoentje aan de Utrechtse straatweg
in Oudewater, met een vogelbosje, verschillende bomenstruiken, planten moet wel
onderhouden worden. Zo werd afgelopen vrijdag en zaterdag flink geknot.
Het gaat goed met de walnootbomen, wilgen en populieren, vlinderstruiken,
kattenstaart, knoopkruid en moerasspirea. Het is nu natuurlijk vrij rustig, de natuur
doet het even kalm aan. Maar in het voorjaar valt er weer volop te genieten van
verschillende insectensoorten en vogels aan de rand van Oudewater.

Vanwege de coronacrisis speelden de
Linschotense honkballers een aangepast
seizoen. De eerste wedstrijden konden
pas in juli worden gespeeld en half
oktober kwam door de aangescherpte
coronamaatregelen een abrupt einde aan
het seizoen. Toch wisten beide teams
dankzij goede slagbeurten, goede
pitching en mooi veldwerk een uitstekend
resultaat in 2020 te boeken.
Honkbalbond KNBSB heeft bepaald dat
het team dat de meeste punten heeft
behaald bij een gelijk aantal gespeelde

wedstrijden de kampioen is van de
betreffende klasse.
De Green Hearts aspiranten werden met
14 punten uit zeven wedstrijden in de
derde klasse Poule D ongeslagen
kampioen, gedeeld met Houten Dragons.
De Green Hearts senioren werden met
18 punten uit tien wedstrijden kampioen
in de derde klasse Poule A. Voor de

senioren was het een extra bijzondere
prestatie, aangezien ze vorig jaar ook al
kampioen werden in de vierde klasse.
Green Hearts is de honkbal- en softbalvereniging van Woerden en Montfoort
en is gevestigd in Linschoten.
‘s Zomers trainen en spelen de
honkballers op hun onlangs vernieuwde
veld op sportpark Rapijnen.
In de winter trainen de honkballers in de
Regenboogzaal in Woerden.

Maak het juist nu gezellig in huis

Francken &

Vermeij

Kerstfairs afstruinen, het kan helaas niet dit jaar. Maar het is toch fijn om juist in deze moeilijke
tijd van je huis een gezellig en sfeervol thuis te maken. Daarom kunt u bij Henny’s Home en
Kids by Liss aan de Leeuweringerstraat 16 in Oudewater terecht voor alles wat met kerst te
maken heeft.
Henny, Lizzy en het team van Henny’s Home hebben dit weekend de winkel omgetoverd tot een
ware ‘kerstshow’ vol met luxe kersthangers, kerstballen, kunstkerstbomen, kerstverlichting,
kerststallen, waxinelichthouders, sfeervolle kaarsen en allerlei winterse artikelen. Bijzonder is de
hoeveelheid kersthuisjes van Luville verkrijgbaar in vele soorten en maten. Zo’n Luville tafereeltje
is al verkrijgbaar vanaf € 2,99. Lizzy: “De kersttrends van dit jaar zijn vooral zwart en goud.
Ook zie je veel tinten roze en natuurlijk de traditionele kerstkleur rood. Daarnaast kan je helemaal
los door je kerstboom om te toveren tot een ‘foute kerstboom’ met hangers in de vorm van o.a.
een sushibowl, kikker in lakeienpak, bierpullen etc.”
De ‘kerstshow’ is zo opgebouwd
dat er voldoende afstand gehouden
kan worden. En in november en
december is Henny’s Home op
vrijdag langer geopend, namelijk
tot 20.00 uur.
Voor andere leuke lifestyle
artikelen en natuurlijk speelgoed
bent u ook op het juiste adres bij
Henny’s home en Kids by Liss.
De Sint kan dus langskomen.

Warmtetechniek
Waterinstallatie
Gasinstallatie
Duurzame energie

WIJ

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

Joop van Vliet B.V.

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
.00-17.00
08
n
va
en
op
Ma t/m vr

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

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

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

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

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

Francken & Vermeij BV is een installatiebedrijf in het groene hart.
Onze werkzaamheden lopen uiteen van het plaatsen of vervangen van een CV ketel,
het uitvoeren van onderhoud bij particulier of bedrijf,
tot het plaatsen van complete CV installaties en luchttechniek voor woningbouw,
bedrijfshallen of kantoorpanden.
Duurzaamheid en de nieuwste technieken staan hierbij hoog in het vaandel.
Ons doel is het leveren van maatwerk en kwaliteit.
Kenmerkend binnen ons bedrijf is de klantgerichte daadkrachtige mentaliteit.
Ter versterking van ons team zoeken wij:

SERVICEMONTEURS M/V
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van serviceen onderhoudswerkzaamheden aan verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties.
Storingsdienst draai je bij toerbeurt.

JIJ
Voor deze functie vragen wij het volgende van jou:
ervaring en zelfstandig kunnen werken;
opleiding MBO nivo;
ervaring met elektrische schakelingen;
kennis van warmtepompen is een pre;
teamspeler met goede contactuele eigenschappen;
bereidheid tot bijscholing.

WIJ & JIJ
Samen staan wij voor vakkundigheid en veelzijdigheid.
Wij bieden een afwisselende baan in een plezierige werkomgeving
met volop doorgroeimogelijkheden en een goed salaris.
Denk jij in ons team te passen?
Stuur dan je reactie met curriculum vitae naar:
Francken & Vermeij BV
t.a.v. Paul Leliveld
Populierenweg 12
3421 TX OUDEWATER
T: 0348-562431
@: paul@franckenvermeij.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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VLIST

Waarderingstour ‘Omzien
naar elkaar in coronatijd’

Door de coronacrisis is het dit jaar niet mogelijk om de vrijwilligers in de
gemeente Krimpenerwaard uit te nodigen voor de jaarlijkse feestelijke
waarderingsavond. Omdat het college van B en W toch graag haar
waardering wil laten blijken aan de vele vrijwilligers is er een alternatief
programma bedacht.
Op vrijdag 11 december en zaterdag
12 december maakt het college een
coronaproof waarderingtournee door de
gemeente. De collegeleden reiken dan
vrijwilligersprijzen uit. Het thema van dit
tournee is ‘Omzien naar elkaar in
coronatijd’. Hiermee wordt aangesloten
op de landelijke campagne van de
Rijksoverheid ‘Aandacht voor elkaar.”

Nomineren

Organisaties kunnen een project of
vrijwilligers nomineren. De lokale vrijwilli-

gersorganisaties krijgen de mogelijkheid
een project of een vrijwilliger te
nomineren voor de waarderingsprijzen.
Het nomineren kan via www.krimpenerwaard.nl\nominaties tot en met
maandag 16 november.
Er zijn elf prijzen van 1.000 euro
beschikbaar voor de winnende vrijwilligersprojecten. De winnaar van de
Vrijwilliger van het Jaar 2020-verkiezing
krijgt een bokaal en een cadeaubon van
50 euro en uiteraard ook nog een
prachtig boeket uitgereikt.

vervolg van de voorpagina

Groen Wonen Vlist
investeert in verduurzamen
van woningen
De bewoners van o.a. de Reigerstraat en omliggende straten in Haastrecht
hebben al hun medewerking verleend aan het verduurzamen van hun woningen.
Woningcorporatie Groen Wonen Vlist is in het afgelopen jaar hiermee bezig
geweest in samenwerking met Hagemans Vastgoedonderhoud.
Het betreft een investering van maar liefst 2,2 miljoen euro.
Er is gekozen om het nodige groot
onderhoud logisch te combineren met
verduurzamingsmaatregelen.
Deze investering van 2,2 miljoen euro is
niet voor niets geweest: 46 woningen
hebben gemiddeld een sprong gemaakt
van energielabel E naar A. Hiervoor zijn
de daken, de spouw en vloeren
geïsoleerd, kozijnen vervangen en is er
HR++ glas geplaatst. Er ligt een grote
verduurzamingsopgave voor woningcorporaties en dit is daar weer een mooie

door Cees Reichard

bijdrage aan. Daarnaast zorgen de
aanpassingen ook voor meer
wooncomfort voor de huurders, door
minder tocht in huis en minder noodzaak
om te stoken. Dat scheelt ook weer
stookkosten in de winter.
Een win-win situatie dus!
Donderdag 22 oktober werd het project
opgeleverd. De bewoners zouden voor

Wim Jansen, bewoner van de
Reigerstraat, krijgt het
bedankpakketje uitgereikt.
hun medewerking tijdens de
werkzaamheden bedankt worden met
een groot feest. Door de coronamaatregelen kon dit helaas niet
doorgaan. Medewerkers van Groen
Wonen Vlist zijn als alternatief langs de
deuren geweest met bedankpakketjes
voor de bewoners.

De karakteristieke ophaalbrug anno
1883 zorgt voor veel ongewenste
verkeersbewegingen in het centrum.
Een tweede brug kan het verkeer dan
beter reguleren.

Wethouder Léon de Wit

Wethouder Léon de Wit (VGBK) is blij
dat na zo veel jaren overleg eindelijk de
structuurvisie op tafel ligt.
Hij memoreert dat in 2018 op diverse
percelen in Galgoord gelijk een
voorkeursrecht is gevestigd. Dit moet
ervoor zorgen dat de gemeente de regie
heeft op de grondposities in het gebied.
Eigenaren van percelen waarop het
voorkeursrecht is gevestigd, zijn bij een
verkoop verplicht het perceel eerst te
koop aan te bieden aan de gemeente.
In december 2019 heeft de gemeente
met projectontwikkelaar Adriaan van Erk
een intentieovereenkomst gesloten.
Hierin staan afspraken over de verdere
gezamenlijke verkenning voor wat betreft
de herontwikkeling van Galgoord.
De heer Van Erk is gelijk met de
grondwerving gestart. De benodigde
gronden zijn thans in zijn bezit.
Van Erk heeft met de gemeente en
ondernemers een plan ontwikkeld dat
financieel haalbaar is.
De Wit zegt dat het voorlopig ontwerp
ook aan de ondernemers is gepresenteerd
en dat is goed ontvangen.

Locatie Bolk, de Kleine Betuwe.

Een gemengde
bestemming van
detailhandel,
woningen en
bedrijven
Heel duidelijk stelt De Wit dat de locatie
veel te duur is voor sociale woningbouw.
Hij opteert op doorstroming.
Kopers van een woning laten misschien
een huurwoning achter of misschien zelfs
wel een starterswoning.

Eerste woningen

De omwonenden zijn over de plannen
nog niet geïnformeerd. De gemeente
hoopt dit op zeer korte termijn alsnog te
doen. In de raad van 15 december a.s.
wordt de Structuurvisie Galgoord
vastgesteld. Hierna wordt aan het
bestemmingsplan gewerkt. Het ligt in de
bedoeling dit in de raad van september
2021 vast te stellen. Hierna kan direct
met de werkzaamheden gestart worden
en gaat Galgoord op de schop. Verwacht
wordt dat eind 2022 de eerste woningen
bewoond kunnen worden.

Gerestaureerd zilveren ciborium
met Mariabeeld tentoongesteld
Het gerestaureerde zilveren
ciborium is vanaf dinsdag
20 oktober in het Zilvermuseum
Schoonhoven tentoongesteld.
De vrijdag daarop werd een
prachtig nog veel ouder
Mariabeeld hierin geplaatst.

door Cees Reichard

Kunstwerk in de oorlog verborgen
op een zolder in Haastrecht

Het ciborium, ook wel troonhemel of
expositietroon genoemd is in 1897
in het atelier van Camille Esser in Weert
vervaardigd.
Het kunstwerk is bijzonder door de
historische betekenis, het weelderige
gebruik van ornamenten, maar ook door
het formaat. Het is namelijk 210 cm
hoog. Het kunstwerk heeft de
Tweede Wereldoorlog overleefd.
Volgens verhalen was het op een zolder
in Haastrecht opgeslagen en is daarom
toen niet geroofd. Het Zilvermuseum is
op zoek naar waar het in Haastrecht
verstopt is geweest. Mocht u iets weten
wordt u verzocht contact op te nemen
met i.dijkman@zilvermuseum.nl.
Na de oorlog stonden troonhemel en
beeld in de (helaas) gesloopte St. Jozefkerk
te Gouda. De laatste jaren stond het in
de O.L.V. Hemelvaartkerk te Gouda.

Restauratie

De eigenaar is Stichting Broederschap
Gouda-Kevelaer. Kevelaer ligt in
Duitsland net over de grens bij Nijmegen.
De verering van een afbeelding van de
Maagd Maria ontstond daar in 1642.
Zilversmid Huub Rogier heeft in het
atelier Artis Causa liefst drie jaar aan de
restauratie van het kunstwerk gewerkt.
Aanvankelijk werd gedacht dat het werk
een half jaar zou duren. Helaas kwam
gedurende de demontage het ene na het
andere probleem boven water en bleek
het werk omvangrijker. Er was veel
overleg en onderzoek nodig en er kon
daarom niet aan een stuk gewerkt
worden. Het resultaat van al dit werk is
nu te zien in het Zilvermuseum.
Huub Rogier zal op enkele momenten
aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven.
Het museum is open van dinsdag tot en
met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
In verband met de coronamaatregelen
worden de bezoekers gevraagd online
een ticket te kopen en een tijdslot te
reserveren via www.zilvermuseum.com.

Huub Rogier bij het gerestaureerde zilveren ciborium met Mariabeeld.

Laat de politiek in de Krimpenerwaard
de huurders in Haastrecht in de kou staan?
Enige weken geleden is er schot gekomen in de (al tientallen jaren slepende)
plannen omtrent de herontwikkeling van een gedeelte van het bedrijventerrein
Galgoord en Kleine Betuwe in Haastrecht. Dat is heel goed nieuws omdat dit een
enorme positieve impuls geeft aan de leefbaarheid van Haastrecht.
Huurdersbelang is blij met dit ambitieuze maar ook gecompliceerde plan. Recent
is door het college van B en W. van de gemeente Krimpenerwaard en projectontwikkelaar Adriaan van Erk de raadscommissie geïnformeerd. Daaraan
voorafgaande zijn enkele geselecteerde belanghebbenden (o.a. ondernemers en
omwonenden) in een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de inhoud
van het herontwikkelingsplan.
Groen Wonen Vlist en Huurdersbelang waren voor deze bijeenkomsten niet
geselecteerd en ook niet uitgenodigd. Merkwaardig, mede in het licht van de al
vele jaren geleden herhaaldelijk uitgesproken wens om ook sociale huurwoningen
in de herontwikkeling op te nemen. Die woningen zien wij echter, tot nu toe, niet
terug in het plan en ook niet in de uitlatingen (zie AD 17-10-2020) over dit plan
door de verantwoordelijk wethouder.
Dit is natuurlijk, om het netjes te zeggen, heel teleurstellend voor alle
(toekomstige) huurders in Haastrecht. Groen Wonen Vlist heeft in genoemd
AD-artikel gepleit voor ‘zeker twintig sociale huurwoningen op het terrein’.
Huurdersbelang gaat voor minimaal 30 à 35% van de beoogde 180 woningen.
Een percentage dat veel gemeenten toepassen bij dit soort plannen.
En zó hoort het ook.
Omdat Huurdersbelang en woningcorporatie Groen Wonen Vlist buitengewoon
ongerust zijn over het ontbreken van sociale huurwoningen geeft Huurdersbelang
nu al aan dat zij zullen blijven strijden (als dit noodzakelijk is tot in hoogste
instantie) om door Groen Wonen Vlist betaalbare en duurzame sociale
huurwoningen in dit gebied te laten bouwen. Waarom? Nou dat is heel simpel.
Niet iedere Haastrechtse woningzoekende kan namelijk een koopwoning in dit
gebied betalen. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de bewoners van
huurwoningen in Haastrecht is dit ook voor doorstromers van huur naar koop heel
vaak niet haalbaar. Dit argument kan dus naar de prullenmand.
Om het geheugen van diegenen die straks een beslissing over het plan moeten
nemen nog even op te frissen: In het besluit van de gemeenteraad van 30 januari
2018 staat: ‘Bij de uitwerking van het woningbouwprogramma te betrekken de
behoefte aan woningen voor gezinnen en starters’ Uiteraard betreft dit zowel
kopers en huurders. Nergens staat in het raadsbesluit opgenomen dat dit een
exclusieve wijk moet worden met alleen koopwoningen. Dit zou ook niet passen in
een inclusieve samenleving waar anno 2020 in ons stedeke Haastrecht voor
iedereen een plek is en waarvoor velen zich inspannen, juist in deze moeilijke tijd.
Huurdersbelang is benieuwd of de politieke partijen in de Krimpenerwaardse
gemeenteraad zich op 1 en 15 december 2020 sterk gaan maken voor de
Haastrechtse huurders of dat de raad de huurders/ woningzoekenden die zijn
aangewezen op een sociale huurwoning in de kou laat staan en akkoord gaat met
het exclusief realiseren van alleen (dure) koopwoningen op Galgoord/Kleine Betuwe.
Het Bestuur van Huurdersbelang Haastrecht, Stolwijk, Vlist
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Actiecomité tegen plan IJsselvreugd opgericht

‘Made in Montfoort is duidelijk niet op de hoogte van perikelen in onze wijk’
De inkt van de plannen voor de nieuwe woonwijk IJsselvreugd in Montfoort
was nog niet droog of het actiecomité tegen de plannen is al gevormd.
Initiatiefnemer Ton van der Made en John van de Bunt schreven een
brandbrief aan de gemeenteraad, waarin zij hun ongenoegen uiten.
“De plannen kwamen voor ons als donderslag bij heldere hemel”,
aldus Ingrid Larmené, die zich ook bij het actiecomité voegde.
De belangrijkste argumenten die zij,
als bewoners van Johan de Ridderlaan,
Roelof de Roverlaan, Jan Hoenlaan en
de Gerrit Zaslaan, aanvoeren is de
verkeerdoorstroming, die al moeizaam is.
John: “Bovendien blijkt uit een eerder
uitgevoerd onderzoek in opdracht van
Burgemeester en Wethouders dat het om
een beschermingszone gaat van de
waterkering. Hier mag niet gebouwd
worden.” Ingrid licht toe: “Nu al komt
het water via het riool in de wc naar
boven. Garages lopen onder. Kun je je
voorstellen wat er gebeurt als ze de
grond ophogen, en daar een woonwijk
bouwen. Dat water stroomt allemaal hier
naar toe. Het is allesbehalve prettig
wonen als je garage telkens vol met
water stroomt.”
Direct na het vernemen van de plannen,
klom Ton van der Made in de pen, en
trommelde gelijkgezinden in de wijk op.
Volgens de initiatiefnemers van het
actiecomité zijn er inmiddels ruim tachtig
mensen in de omliggende wijk, die niks
van de plannen moeten hebben.
“Ze hebben helemaal niet met ons
gepraat”, is het verwijt aan het adres van
ondernemers Eelco Veltman en
Harry van der Voort. “Hadden ze een
wandelingetje gemaakt door onze
woonwijk, dan hadden ze zelf ook
kunnen zien dat het niet kan.”
Ton van der Made meent: “Ze zijn
duidelijk niet op de hoogte van de
perikelen in onze wijk. Je komt aan met
plannen, maar heb je dat onderzocht en
getoetst? Bovendien is hier achter juist
een van de kleine stukjes die nog groen is.
Dat stukje flora en fauna met
beschermde diersoorten, raak je in één
keer kwijt.” Wat ze verder ook niet
begrijpen is dat er geen rekening
gehouden lijkt met het benzinestation.
“Het eerdere plan om de scouting achter
de Shell te stationeren kon niet, vanwege
de nabijheid van brandstoftanks.
En nu zouden er huizen komen?”

Extra rotonde

“’Made in Montfoort’ meent de
verkeersproblemen op te lossen door een
extra rotonde, maar in de middag staat
het vaak al om vier uur stil bij de Shell”,
aldus John. “De toegangswegen zijn niet
geschikt. Als er binnen een straal van
150 meter van een bestaande rotonde
nog een extra rotonde of kruispunt komt,
slipt de weg dicht door filevorming.
Nu al is er geen vloeiende doorstroom,
en is de huidige rotonde al levensgevaarlijk. Bovendien vraag ik me af waar
al die kinderen naar school moeten.
De Heeswijkschool heeft al een wachtlijst.
Wij laten onze kinderen niet oversteken
hier, bij de Goey, veel te gevaarlijk. Daarbij
is het nu al een chaos in de ochtend en
middag rond de Heeswijkschool met
ouders die hun kind allemaal naar school
brengen in de auto, en fietsende kinderen

door Sjoukje Dijkstra

die overal vandaan komen. Kinderen
letten ook niet goed op.”
John vertelt dat hij zo al eens een kind
onder de auto heeft gehad. Dit komt
volgens hen allemaal omdat de straten te
nauw zijn, er geen overzicht is en er ook
te weinig ruimte is om parkeren. Dat de
ontsluiting richting IJsselvreugd zou
moeten lopen via een woonerf vinden ze
onvoorstelbaar.
Projectontwikkelaar Eelco Veltman
(Made in Montfoort) wil daar desgevraagd
graag op reageren: “Locatie IJsselvreugd
is qua ontsluiting van verkeer de meest
gunstige. Dat is wat wij op basis van ons
eerste onderzoek hebben vastgesteld.
Voor een professioneel advies hebben wij
inmiddels een gerenommeerd ingenieursbureau ingeschakeld. Zij analyseren
momenteel de stedenbouwkundige
aspecten en doen op ons verzoek ook
nog een keer onderzoek naar de
inpasbaarheid van adequate verkeersontsluiting. Dat IJsselvreugd verhoudingsgewijs geringe afbreuk doet aan ons
streven tot behoud van Het Groene Hart
is ook hen genoegzaam bekend.
Ook hebben zij gekeken op welke locatie
je omwonenden het minst tot last bent.”
Hij reageert ook op het afwateringsprobleem: “Dit is een serieus punt van
aandacht, ook voor plan IJsselvreugd;
wij dachten hierbij juist te kunnen helpen
door het probleem voor ons én de
bestaande wijk op te lossen, in plaats van
de situatie te verergeren. Ditzelfde geldt
voor de verkeersproblematiek, juist een
nieuwe ontsluiting via plan IJsselvreugd
zal zorgen voor verkeersontlasting in de
bestaande wijk. Bewoners kiezen nu
eenmaal de kortste weg, dus de verkeersstroom zal juist omgekeerd zijn.
Er zal ook voorzien worden in ruim
voldoende parkeerplaatsen conform de
wettelijke parkeernormering.
Wij begrijpen deze bezwaren dan ook
niet zo goed omdat wij juist een positieve
bijdrage aan de bestaande wijk denken te
kunnen aanbieden.”

Open voor overleg

Ingrid vertelt dat haar nog het meest
tegen de borst stuit dat de ondernemers
aangeven met bewoners te hebben
gesproken. “Niet met ons. Hier verderop
worden negen nieuwe huizen gebouwd.
Ik was daar laatst aan het kijken, en werd
aangesproken door de uitvoerder.
Die vertelde dat dit pas het begin was,
en hij kon me haarfijn vertellen wat hier
kwam. Hierop heb ik het Kadaster
gebeld, die aangaf: ‘Nee hoor, er gaat
niet gebouwd worden.’ Dat ik dit van een
bouwvakker moet horen, zegt wat over
de transparantie van Made in Montfoort.
Ze beweren met bewoners te hebben
gepraat, maar met wie dan?”
Harry van der Voort reageert:

Ton van der Made, Ingrid Larmené en John van de Bunt bij de Gerrit Zaslaan, waar de ontsluiting richting de nieuwe wijk
IJsselvreugd zou moeten komen. Veel te smal vinden zij.
“Wij vinden het vervelend dat wij geen
andere manier konden bedenken om
onze plannen onder de aandacht te
brengen. Het was ondoenlijk om een
hele woonwijk vooraf te informeren.
Daarnaast hebben we ook rekening te
houden met verschillende grondeigenaren
die niet graag aangesproken wilden
worden, toen de plannen nog slechts
ideeën waren. Met een aantal van hen
zijn wij reeds 2,5 jaar in gesprek. Nu de
bouwinitiatieven meer vorm beginnen te
krijgen vonden wij het belangrijk naar
buiten te treden, alhoewel het voorlopig
nog niet precies bekend is op welke
locaties woningen zullen worden
gerealiseerd. De plannen kunnen
namelijk nog wijzigen voor bijvoorbeeld
het behoud van bestaande bomen en
groen. Wij staan open voor overleg.”
Ton van der Made zegt: “Vier straten
hier in de omgeving zijn allemaal op de
hoogte en de inwoners zijn tegen de
plannen. Ik heb met Inwoners Belangen
gesproken en woensdagmiddag spreek ik
met wethouder Ivo ten Hagen. Tot nu
toe zegt de gemeente dat het niet hun
plannen zijn. Het kan dus best zijn dat
het plan zo van de tafel wordt geveegd
door de gemeente. Is dat niet zo, dan
gaan we officieel in verzet, en dat zullen
we doen met heel veel bewoners. Ook in
Mastwijk moeten ze niet veel van de
plannen hebben…”

scholencomplex de plannen afgestemd
worden op de hoeveelheid huizen die
erbij komen in de wijk, zodat kinderen
wel in de eigen wijk naar school kunnen.
Ton: “Bovendien is het grasland.
Hierachter heb je oude boomgaarden
met bijbehorend bedrijf. Het is kapitaalvernietiging, als je dat weghaalt. Aan de
kant van De Bleek is de infrastructuur in
orde, en voor ouderen en Obliek zou het
beter zijn aan die kant te zitten, omdat ze
op loopafstand zitten van het centrum…
Er is met dit plan IJsselvreugd denk ik
met zoveel zaken geen rekening
gehouden, waardoor ik persoonlijk hoop
dat het plan er niet zal komen.”
De ondernemers van Made in Montfoort
reageren: “Onze focus ligt op
IJsselvreugd omdat deze locatie nu
eenmaal de meest geschikte lijkt te zijn.
De kernrandzonevisie die op verzoek van
de provincie in 2014 is opgesteld door
de gemeente, geeft de provincie
uitdrukkelijk aan géén grootschalige
woningbouw aan De Bleek te willen

vanwege ruimtelijke kwaliteiten
(zichtlijnen) maar óók vanwege
ontsluiting. Om de nieuwe wijk goed te
kunnen ontsluiten zou het verkeer een
rechtstreekse aansluiting op de
provinciale weg moeten krijgen,
De Bleek is daar niet geschikt voor en
sluipverkeer via de Maarschalklaan naar
de Anne Franklaan is al helemaal niet
wenselijk.”
Ze geven echter aan graag met het
actiecomité in gesprek te gaan:
“Wij zijn uiteraard bereid om naar hen te
luisteren en om hen te betrekken bij de
ontwikkeling van onze plannen. Dat er
frictie zal zijn tussen belangrijke waarden,
zoals uitzicht op groen enerzijds en
anderzijds de behoefte aan betaalbaar
wonen, is onontkoombaar. Je hebt nu
eenmaal geen recht op uitzicht. Dit laat
onverlet dat wij respectvol met elkaar om
kunnen gaan, naar elkaar kunnen
luisteren en kunnen proberen om tot
compromissen te komen waarin wij
elkaar samen kunnen vinden.”

Mondkapjes

Column

De Bleek

Dat de ondernemers De Bleek in
principe hebben ‘afgeschreven’ als optie
voor woonwijk, vinden Ingrid, Ton en
John onbegrijpelijk. Ingrid:
“Zo’n woon- zorgcentrum is toch veel
meer gebaat bij goede toegangswegen.
Bij De Bleek heb je aan alle kanten
goede ontsluiting, richting Blokland,
Maarschalklaan, enzovoorts.
Een ambulance komt daar een stuk
gemakkelijker snel dichtbij.”
Ook kunnen bij het nieuw te bouwen

Oud-ijzerinzamelingsactie

‘In verband met de coronaregels, graag het oud ijzer buiten
neer zetten, zodat onze mensen niet naar binnen hoeven’
Zaterdag 31 oktober organiseert Muziekvereniging Ons Genoegen weer een
grote oud-ijzerinzamelingsactie. Deze actie die tweemaal per jaar wordt
georganiseerd levert direct geld op voor Ons Genoegen en wordt gebruikt
om nieuwe instrumenten aan te kunnen schaffen. Oud ijzer verandert dus
op deze manier in mooie nieuwe instrumenten!

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

Sjoukje Dijkstra

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

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

Rob den Houdijker van Den Houdijker
Sloopwerken & Metaalhandel uit
Montfoort zal een grote container
plaatsen op het Pastoor Spaanplein.
Vanaf 09.00 tot 13.30 uur kan iedereen
hier zijn ijzer inleveren. Te denken valt
aan ijzer plaatmateriaal en oude machines
maar ook fietsen, brommers, grasmaaiers,

hekwerken, archiefkasten enz.
“Niet alleen ijzer is welkom, computers,
beeldschermen, televisies, wasmachines,
drogers en vaatwasmachines ook.
Eigenlijk heeft elk soort elektrisch
apparaat en metaalwaarde, door de
stijgende vraag naar grondstoffen is het
belangrijk dat we steeds meer gaan

recyclen”, aldus Rob den Houdijker.
“Goed voor het milieu en goed voor de
vereniging. De apparatuur hoeft niet
meer te werken. Koelkasten en vriezers
mogen helaas niet in de container!”
Naast inleveren op het Pastoor
Spaanplein komen ze binnen Montfoort
en Linschoten het oud-ijzer ook graag bij
u ophalen. Tussen 09.00 en 13.30 uur
rijden zij aan bij mensen die zich vooraf
hebben opgegeven.
Bel hiervoor naar Jan de Koning,
tel. 06-18701911 of stuur een mail naar
info@onsgenoegen-montfoort.nl.
Twijfelt u of uw ‘afval’ ook in de
container kan, bel of mail dan ook
gerust!

Mondkapjes kom je overal tegen... buiten op straat en in de natuur.

Of je nu voor of tegen bent… Of je het nu nodig vindt om alleen in de
auto met een mondkapje om te gaan zitten of niet. Of je nu vindt dat
het vanzelf went of je er benauwd van wordt. Nergens waren de
meningen zo over verdeeld. Feit is dat die krengen er zijn en dat
zolang ze er zijn, ze niet alleen onze glimlach verbergen,
maar blijkbaar bij veel mensen ook hun goede gedrag.
Ook in Montfoort. Ik kom ze overal tegen, op straat. Weggegooid.
Laten vallen? Hier een handschoen, daar een mondkapje.
Het is te zot voor woorden. Alsof het nog niet genoeg is dat mensen
er eentje ‘willen’ dragen, geven we de natuur of het straatbeeld ook
een mondkapje. Dat hoeft niet, mensen. De natuur ademt (nog) wel
vrij uit. Wij daarentegen…
Lokale ondernemers wil je ondersteunen, maar met het zeer
dringende advies, ofwel plicht mondkapjes te dragen binnen, lokken
de winkels toch minder. ‘Geen mondkapje bij me. Laat maar zitten.’
Alleen als het nodig is… en dan snel naar binnen en naar buiten.
Bij sommige winkels krijg je een mondvodje aangereikt bij
binnenkomst. Goed bedoelde service natuurlijk, maar wijs de mensen
er dan ook even op dat ze het ding naderhand netjes in de prullenbak
deponeren. Of je nu voor of tegen mondkapjes bent, over één ding
zijn we het zeker eens: en dat is dat we niet meer maar minder
vervuiling willen. Toch?! En oh ja, als je op straat loopt, mag het ding
echt af: dan kunnen we weer lachen naar elkaar!
Sjoukje Dijkstra
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Dakruiter
Oude
stadhuis
hersteld

dinsdag 27 oktober 2020

Inventarisatie
waardevolle bomen
in Montfoort en
Linschoten

Gemeente Montfoort vindt het belangrijk dat beeldbepalende en markante bomen, bomengroepen of
bomenrijen duurzaam te behouden. Deze bomen zijn
vaak karakteristiek voor de omgeving. Daarom start
de gemeente eind oktober met het inventariseren van
de zogeheten waardevolle houtopstallen. Dit geldt
zowel voor gemeentelijke als particuliere bomen.
Ongeveer tien jaar geleden heeft de laatste inventarisatie
plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de huidige
(Potentiële) Waardevolle Houtopstallenlijst Montfoort
((P)WHM). Deze lijst is toe aan een actualisatie.

Vier maanden geleden is de
dakruiter met carillon en
windwijzer van het Oude
stadhuis in Montfoort gehaald.
Om goed onderhoud hieraan te
kunnen doen was het beter om
deze van het Oude stadhuis te
halen en op een juiste manier
te herstellen. Dit is in goed
overleg gegaan met de
huurder.
Het houtwerk van de dakruiter en
het carillon zijn gedemonteerd en
hersteld én de toegankelijkheid
binnendoor naar de dakruiter is
verbeterd.
In overleg met de
monumentencommissie
Mooisticht is de dakruiter ook
demontabel gemaakt.
Dinsdagmorgen 20 oktober is de
dakruiter met carillon en
windwijzer weer teruggeplaatst.
Wist u trouwens dat de
windwijzer deels voorzien is van
bladgoud en draait op drie
knikkers?

Wat betekent het als een boom
op de (P)WHM-lijst staat?

De nieuwe (P)WHM-lijst maakt deel uit van de
gemeentelijke Bomenverordening. Dit betekent dat de
bomen op deze lijst beschermd blijven of worden en
kapvergunningsplichtig zijn. U als eigenaar van de boom
dient, voordat u overgaat tot actie, eerst de lijst te
raadplegen. Daarnaast komen de bomen op de
(P)WHM-lijst in aanmerking voor een subsidie.
Kosten anders dan het normale of jaarlijkse onderhoud,
bijvoorbeeld voor het inhuren van een boomspecialist,
komen in aanmerking voor een vergoeding tot een
maximum van € 500,00. Zie hiervoor ook onze website.

Een boom aandragen voor de (P)WHM-lijst?
U kunt ook een potentieel waardevolle boom
aandragen. Dit kan een bijzondere boom zijn die in
uw tuin staat of in uw woonomgeving.
Mailt u hiervoor uiterlijk 15 november a.s. een foto
van de boom en de locatie naar info@montfoort.nl.

Waar en wanneer?

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

Informatiebijeenkomsten
isoleren

In het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik
organiseert Duurzaam Montfoort in november twee
informatiebijeenkomsten. U krijgt er informatie over
het isoleren van uw huis, over vouchers waarmee u
korting kunt krijgen als u bepaalde isolatiemaatregelen
neemt en over collectief inkopen.
Er is ook een maquette te zien die u een indruk geeft van
wat er zoal mogelijk is op het gebied van verduurzamen
van uw woning.

Hoe wordt de boom beoordeeld?

Het beoordelingsteam bepaalt vervolgens aan de hand
van bepaalde kenmerken of een nieuw aangedragen
boom op de (P)WHM-lijst komt en herbeoordeelt de
bomen die reeds op deze lijst staan.
Zij kijkt hierbij naar kenmerken zoals de leeftijd,
zeldzaamheid, cultuurhistorie en beeldbepalendheid.
Tijdens de beoordeling stelt zij de eindscore vast.
De hoogte van de eindscore bepaalt in welke (nieuwe)
categorie de boom op de lijst komt. De categorieën zijn:
monumentaal, waardevol of potentieel waardevol.

Beoordeling particuliere bomen

Aanmelden verplicht

Wilt u één van de bijeenkomsten bijwonen?
Er is per bijeenkomst plaats voor maximaal 30 personen;
aanmelden van tevoren is verplicht via
info@duurzaammontfoort.nl
De bijeenkomsten zijn ook via een live-stream te volgen
via www.duurzaammontfoort.nl.

Afvalkalender NOVEMBER 2020

De verwachting is dat de meeste bomen van straatniveau
kunnen worden beoordeeld. In situaties waarbij de
particuliere boom moeilijk van de straatzijde te beoordelen
is, belt het team aan bij de eigenaar voor toestemming.
Bent u als eigenaar niet thuis, dan ontvangt u een brief
met het verzoek om contact met ons op te nemen.
We publiceren de nieuwe (P)WHM-lijst medio februari 2021
in kaartvorm op onze website.
Op deze kaart ziet u dan per boom de eindcategorie,
de score per kenmerk en een foto.

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

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

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Openbare bekendmakingen
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
4 november 2020.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader orde zijn er geen
openbare overleggen met de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit
‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk
digitaal of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op
28 oktober 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 19-10-2020
Z/20/171215
Cattenbroekerdijk 23 in Linschoten
Nieuwbouw schuur.
• 18-10-2020
Z/20/171161
Willeskop 37 in Montfoort
Het plaatsen van een tiny house,
op een stuk eigen grond.

Rectificatie
• 25-9-2020
Z/20/170129
Nieuwe Zandweg 11 in Linschoten
Nieuwbouwwoning (pastorie),
eerder gepubliceerd als nr. 9.
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
• 22 oktober 2020
Z/20/169018
Maarschalklaan 3 in Montfoort
Het aanbrengen van een dakkapel
op het voordakvlak.
Montfoort, 27 oktober 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

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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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

11e van de 11e op 14 november
wordt online feestje

door Sjoukje Dijkstra

‘Het wordt een geweldig festival met top-artiesten en een quiz’
Carnavalsvereniging Les Boutonniers heeft een bewogen jubileumjaar achter
de rug. “Op zondag moesten wij, vanwege het slechte weer, de grootse
optocht boven de rivieren met honderd deelnemers afblazen. Dit was een
zware beslissing maar veiligheid staat voorop! Op 21 juni hadden we ons
driedaags jubileumfestival gepland. Ook dat viel in het water. Vanwege
covid-19 waren we genoodzaakt om ook dit evenement af te blazen.”
“Ook carnaval 2020/2021 wordt een
jaar”, laat de vereniging weten, “waarin
het carnaval anders dan anders gevierd
gaat worden. We zijn al druk bezig met
het bedenken van evenementen die we
wel kunnen laten doorgaan op
aangepaste manier! Alles coronaproof!”
Zo zal de jaarlijkse ‘Stadsprins’bekendmaking middels een livestream
plaatsvinden op 14 november.
“Om dat af te trappen, hebben we een

ludieke manier gevonden om voor
iedereen thuis een geweldig festival neer
te zetten!” De carnavalsvereniging
kondigt een feest aan met topartiesten,
die goed bekend staan in de carnavalswereld. Onder andere Arjon Oostrom,
Partyfriex, De Alpen Zusjes,
Party DJ Marco, Schorre Chef en
MC Vals komen optreden. Tijdens het
avondvullende programma wordt er ook
weer een quiz gehouden, en is er veel

interactie met de kijkers die kunnen
inbellen in de livestream.
Er gaat een klein team op pad om bij de
mensen thuis de sfeer te proeven, en dit
te delen met de carnavalsvierders thuis.
Alles uiteraard op 1,5 meter afstand.
Ook zullen ze, in dien mogelijk, op
bezoek gaan bij andere carnavalsverenigingen om te kijken hoe zij omgaan met
het aankomend carnaval. Om 23.11 uur
is het moment dan daar: Word er een
nieuwe Prins gekozen? En zoja, wie dan?
Dat blijft nog een verassing…
“Het wordt een groot spektakel met een
grote line-up. De livestream begint om
20.00 uur en gaat door tot 02.00 uur!”
De livestream is te volgen via
www.knopengein-online.nl

Vereniging Oud-Linschoten
zichtbaar aanwezig

Een zichtlocatie op de begane grond ergens in Linschoten is al vele jaren de innige wens
van Vereniging Oud-Linschoten (VOL). De plaatselijke geschiedkundige vereniging is
sinds 2015 helaas onopvallend voor de buitenwereld, ondergebracht in een schoollokaal
op de eerste verdieping in de Brede Vaart. Voordat de fysiotherapieruimte in de
Brede Vaart werd gebruikt door de Buiten Schoolse Opvang (BSO) werd de ‘etalage’
daarvan door de VOL ingericht met plaatselijk historisch materiaal.

Sinds de afgelopen week heeft de VOL tijdelijk de beschikking over zes
ramen in het dorpshuis. Twee daarvan zijn inmiddels ingericht met plaatselijk
historisch materiaal. De overige vier toonkasten wordt eerdaags eveneens
uitgerust met toebehoren over puur Linschotense thema’s.
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25 jaar RW Vloerenbedrijf
Ze leggen sinds 1 november 1995, inmiddels dus 25 jaar, dekvloeren in nieuwbouwen renovatiewoningen. Behalve het feit dat ze nog steeds vloeren leggen, is niets meer
hetzelfde als bij het begin van de onderneming. De technieken zijn flink veranderd,
de klanten zijn talrijker geworden en inmiddels zijn ze met dertig medewerkers actief
in plaats van met z’n tweeën.

wij meegegroeid”, vervolgt Rob.
“De particuliere klanten komen
vooral uit de regio. Die komen
vooral naar ons toe op basis van
mond tot mond-reclame.
Wij staan erom bekend dat we
kwaliteit leveren en doen er alles
aan om na te komen wat we
hebben afgesproken. Er is veel
veranderd in de manier waarop
we werken. Vroeger ging het
opperen en de aanvoer van de Zandcement vloeren
specie nog met de hand.
Inmiddels hebben we acht vrachtwagens. Op elke auto zit een team van drie man.
Een opperman en twee vloerenleggers. De volautomatische specietransportmachines die
op een trailer staan maken voor ongeveer 300 vierkante meter specie, afhankelijk van de
gewenste dikte van de vloer. De wagens beschikken over een mengsysteem dat de specie
mengt en verpompt naar de werkplek door middel van een slang. Daar brengt het team
de vloer aan. Met zogenaamde bakwagens doen we de kleinere klussen”.
De klanten komen vooral uit het westen en midden van het land. In een straal van
ongeveer zestig kilometer rond Driebruggen. De medewerkers komen met name uit de
regio. Ongeveer de helft is in vaste dienst en de andere helft bestaat uit freelancers.
“De meesten zijn gelukkig erg honkvast”, zegt Robert. Ronny van Beek, aanwezig bij het
gesprek, is er zo een. “Het is een super bedrijf om voor te werken. Ik werk er al achttien
jaar met veel plezier en hoop dat nog lang te blijven doen”. Hij blijkt minstens zo trots op
het bedrijf te zijn als de eigenaren.
Zondag 1 november 2020, de dag van het 25-jarig bestaan, kan het lustrum door de
coronamaatregelen helaas niet gevierd worden. Als de omstandigheden er weer naar zijn
gaan we het zeker vieren. Natuurlijk hopen we dat er nog vele succesvolle jaren
vloerenleggen zullen volgen”.

Rob Wils en Robert Ruizendaal
RW Vloerenbedrijf BV is gespecialiseerd in het maken van zwevende- en hechtende
dekvloeren, isolatie, design pleistervloeren, het egaliseren van bestaande vloeren en het
stabiliseren van zwembaden. De eigenaren, Robert Ruizendaal en Rob Wils, doen het
werk nog steeds met veel plezier. “Het is werk waar we veel voldoening uit halen.
Als er een vloer is gestort en de stukadoor is geweest in de nieuwbouw-, utiliteitsbouw of
renovatie, dan verandert het aanzien van een gebouw. Je ziet direct het resultaat en de
gezichten van de tevreden klanten. Het is mooi om te doen.”
Rob werkt vooral op kantoor aan de planning. Robert is meestal op de werkvloer te
vinden en aan het einde van de dag vaak nog druk met het nodige kantoorwerk.
Over de hoeveelheid werk hebben ze niets te klagen. Het grootste deel daarvan wordt
aangedragen door aannemers waar ze een vaste relatie mee hebben.
“Die aannemers zijn tijdens het bestaan van RW Vloeren gegroeid en op die manier zijn

Meer informatie over

RW Vloerenbedrijf BV

Anhydriet vloeren

Esdoornstraat 27,
3465 JL Driebruggen
is te vinden op
www.rwvloeren.nl
Contact opnemen kan via
info@rwvloeren.nl of
telefonisch 0348- 561983.

VOLLE WAGEN DAGEN
GROOT INSLAAN EXTRA VOORDEEL
Alle Robijn

2 stuks
combineren mogelijk

RDEEL
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A
R
EXT

*
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R
1+1 G

5. 19.
2.99 _ 9.99
98 _

98

Vergeer kaas

jong, jong belegen, belegen of oud
2 stukken à 450-650 gram
combineren mogelijk

ORDEEL
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R
T
EX

*
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A
R
1+1 G

11.58 5.79

Alle Vivera
vleesvervangers

Alle
g’woon rijst

2 pakken à 275-1000 gram
combineren mogelijk

RDEEL
O
O
V
A
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*
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I
T
A
R
1+1 G

1. 5.
0.79 _ 2.99
58 _

98

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 26 oktober t/m 01 november 2020. Week 44. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

3 pakken
combineren mogelijk

L
OORDEE
EXTRA V

3 STUKS

7.05
11.07

4.

99

