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Herdenking 4 mei en viering
75 jaar vrijheid op 5 mei
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

VOLGENDE WEEK

DE IJSSELBODE OP WOENSDAG!
In verband met Bevrijdingsdag verschijnt
De IJsselbode niet op dinsdag 5 mei maar op

De 4 en 5 mei comite’s in
Nederland waren er druk mee.
Dodenherdenking en het vieren van
75 jaar vrijheid zouden dit jaar
grootser worden aangepakt dan
ooit. Maar in het huidige coronatijdperk gingen de meeste plannen
linea recta de prullenbak in.
Tot groot verdriet van velen die zich
er op hadden verheugd. Maar alles
helemaal geruisloos voorbij laten
gaan was geen optie.
Zowel landelijk als lokaal is er toch
het een en ander op touw gezet.

Lokaal

WOENSDAG 6 MEI A.S.

Dit jaar helaas vooral ‘digitaal’
Landelijk gaat de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam, zonder publiek,
in aangepaste vorm toch door. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen
een krans bij het Nationaal Monument. Koning Willem-Alexander houdt tijdens de
herdenking een toespraak. De Nationale Herdenking wordt live uitgezonden door de
NOS. Het publiek wordt opgeroepen de herdenking thuis via de televisie of online te
volgen. Zoals ieder jaar wordt tijdens de Nationale Herdenking om 19.58 uur
‘the last post’ geblazen, gevolgd door twee minuten stilte om 20.00 uur.
De Oranjevereniging in Etten-Leur riep alle blazers van Nederland op ‘the last post’
mee te spelen vanuit huis. Op hun site staat; “Hoe mooi zou het zijn als 7500
trompettisten, of andere koperspelers, op de avond van Dodenherdenking (4 mei) om
19.58 uur in Nederland het signaal Taptoe laten klinken”? Zeker weten dat heel veel
koperblazers van onze locale muziekverenigingen daar gehoor aan zullen geven.
De 5 mei-lezing met Bondskanselier Merkel en de veertien Bevrijdingsfestivals gaan
niet door. De Ambassadeurs van de Vrijheid staan echter wel stil bij 75 jaar vrijheid.
Online en via social media laten zij op 5 mei van zich horen.
Ter vervanging van het jaarlijkse 5 mei-concert maakt de NOS in samenwerking met
het Nationaal Comité een uitzending vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam.
Daarnaast wordt er een overzicht van de hoogtepunten uit de 5 mei-concerten uit het
verleden door de NOS uitgezonden om 20.35 uur op NPO 1.

Uw advertenties en teksten kunt u inleveren tot
maandag 4 mei 10.00 uur

door Siem van der Burg

In Oudewater zijn alle geplande activiteiten voor 5 mei afgelast.
De herdenking van 4 mei krijgt wel een bijzondere invulling.
Voorzitter van het 4 en 5 mei comité Han Heijnen en burgemeester
Wim Groeneweg leggen een krans bij het oorlogsmonument aan de Waardsedijk.
Dit gebeurt overdag, zonder publiek. In de loop van de dag en avond kan iedereen
(met inachtname van de Corona-maatregelen) zelf bloemen leggen bij het oorlogsmonument. De herdenking is op 4 mei rond 19.35 uur live te volgen via YouTube
en via Radio Midland FM 107.5. De link naar de YouTube uitzending vindt u in het
corona liveblog op www.oudewater.nl

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
de lokale comités vragen eenieder
om op 4 mei de vlag de hele dag
halfstok te hangen (normaal is dit
vanaf 18.00 uur) en op 5 mei de vlag
in top te hangen. Dat moeten we dan
allemaal maar doen. Om onze
oorlogsslachtoffers te herdenken en
onze 75 jaar vrijheid te vieren.

Ook in Linschoten heeft het comité viering 75 jaar vrijheid Linschoten
alle herdenkingsactiviteiten en festiviteiten afgelast.
Alleen de ontwerpwedstrijd voor de vuurschaal ging door.
Op 5 mei zal het vuur in de vuurschaal toch ontstoken worden.
In Montfoort vindt de herdenking op 4 mei alleen digitaal plaats.
Burgemeester Petra van Hartskamp
houdt een korte toespraak die vooraf is
opgenomen en op de Facebookpagina
van de gemeente Montfoort wordt
geplaatst. Daar zullen ook beelden
worden getoond van de krans- en
bloemlegging bij het monument door
de gemeente, het 4 en 5 mei comité
Montfoort en de stichting Veteranen
Lopikerwaard.
De toespraak en beelden zullen na de
nationale plechtigheid op de Dam
beschikbaar zijn via www.montfoort.nl
(klik op de Facebook button).
Iedereen wordt opgeroepen om op 4 of
5 mei bloemen bij het monument neer
te leggen.

Herinneringskrant

In samenwerking met de stichting
Oud Montfoort, het Oranjecomité, het
‘Knooppunt’ en het 4 en 5 mei comité
Montfoort is er een herinneringskrant
gemaakt. “Die wordt huis aan huis
gedistribueerd”, zegt de voorzitter van
het 4 en 5 mei comité Montfoort,
Hans Elzas. “Helaas is er niet veel van
ons geplande programma overeind
gebleven. Wel hebben we molen
‘de Valk’ voorzien van 75 jaar vrijheid

banners. Daarmee willen we de
boodschap uitdragen hoe belangrijk het
is dat we inmiddels 75 jaar in vrijheid
leven. We vragen ook iedereen alvast
5 mei 2021 met grote letters in de
agenda te zetten. We zijn van plan om
dan 75 + 1 jaar vrijheid te gaan vieren
en alsnog groots uit te pakken’.
De stichting Oud Montfoort is op het
ogenblik druk met het verbouwen en
inrichten van het pand in de
Keizerstraat. De feestelijke opening is
uitgesteld. Een commissie bestaande
uit Ans van Vliet, Hetty Elzas en
Kees Bazuine verzorgt wel een expositie
van voorwerpen en herinneringen van
de oorlog en de bevrijding.
Met fragmenten uit verhalen van
Montfoortenaren die de oorlog hebben
meegemaakt, voorwerpen en foto’s die
te zien zijn in de etalages van het pand
in de Keizerstraat.
Na een oproep om verhalen te vertellen
over de oorlog en bevrijding kwamen
er, boven verwachting, veel verhalen
los, zegt Kees Bazuine van de SOM.
Door de Corona crisis hebben we maar
een beperkt aantal inzenders gesproken.
We gaan er zeker nog mee verder.

Oranjecomité organiseert
oranje speurtocht op
1,5 meter afstand
Even met het gezin een luchtje scheppen in corona-lockdown

JOUW UNIEKE

VOORJA ARS

OUTFIT
IS BINNEN!

KOM LANGS!
ALLE WINKELS
ZIJN OPEN!

Een aantal verhalen zijn in de
herinneringskrant geplaatst”.

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens Koningsdag, luidde de oproep van
gemeente Montfoort aan haar inwoners. Thuisblijven bleek moeilijk op de
warmste Koningsdag ooit, maar overal werd keurig de afstand van 1,5
meter in acht genomen. Het Oranjecomité Montfoort kwam zelfs met een
‘Oranje-speurtocht’. Of dat niet tegen het zere been van gemeente
Montfoort zou zijn; dat dacht de recent koninklijk onderscheiden Adje
Spruit van niet: “Wij zijn van het gezonde boerenverstand. Dat is niet in
wettelijke regels te vatten”, zei hij met een knipoog.
De gemeente Montfoort deed in de dag
voor Koningsdag een oproep: “Ook het
organiseren van buitenspelletjes zit er
voor dit jaar niet in. Zelfs al doe je dat
door afstand te houden, dan nog de
nadrukkelijke oproep om dit niet te
doen.” “Ik wist niets van deze oproep
maar het lijkt me logisch dat de
gemeente samenkomsten van groepen
wil voorkomen”, aldus Spruit,
organisator van de Oranje-speurtocht.
Hij geeft hij aan dat de speurtocht ook
echt en alleen bedoeld is voor gezinnen.
“Die mogen in principe gewoon wat met
elkaar doen en kunnen toch niet 24 uur
per dag binnen zitten toch?”
Een vergunning aanvragen voor de
speurtocht hoefde hij gelukkig niet te
doen. Hij vermoedt dat die niet verleend
zou zijn. Hij is er niet bang voor zijn nek
uit te steken. “Ach, mochten gezinnen
zich niet aan de afstanden tot anderen

door Sjoukje Dijkstra

houden, dan halen we QR-codes weer
weg. Laten we niet vooraf in problemen
denken, maar vooral in mogelijkheden
om het in deze coronatijd wat leuker te
maken.”
Een woordvoerder van de gemeente
laat achteraf weten dat ze geen
problemen hadden met de puzzeltocht,
zoals georganiseerd door stichting
Koningsdag: “Zo’n puzzeltocht kan de
1,5 meter regels beter realiseren dan
bijvoorbeeld een spel dat wordt opgezet
in het stadspark. Dat laatste valt
overigens onder vermaak en in de
noodverordening staat duidelijk
aangegeven dat dit niet toegestaan is.

vervolg op pagina 13
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KERKDIENSTEN
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

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

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 3: 09.30 uur C.J. van der Plas
18.30 uur Ds. A. Vastenhoud
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 3: 10.00 uur John Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 3: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 3: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
Zo 3: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. P.C.H.Kleinbloesem
-Goudsward
Wo 6: 19.15 uur Gebedsdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 3: 09.30 uur Ds Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

Gewaardeerd initiatief

Door de corona-bezoekstop in zorghuizen is de eenzaamheid voor de bewoners en hun familie bijna ondraaglijk.
Door puur burgerinitiatief werd in woon- en zorgcentrum De Lindewaard aan die kwelling spontaan een einde gemaakt.
Vorige week donderdag werd een tijdelijke ontmoetingsruimte achter glas voor maximaal twee gasten in gebruik genomen.
Van op afstand zwaaien vanaf het trottoir
of de Vlietdijk wordt niemand echt blij.
Gelukkig konden de bewoners al wel
beeldbellen met familie al bleek dat,
ook met de hulp van de verzorging voor
de meeste bewoners toch ingewikkeld.
“Het is net alsof ze je niet zien”, legt de
familie van een bewoner uit. Door de
zorg wordt aan activiteiten van alles uit
de kast gehaald voor de afleiding om
daarmee het gemis zoveel mogelijk te
beperken.
Omdat Janneke Severs Hilgeman een
‘visiteloos’ leven voor de bewoners van
De Lindewaard ontzettend sneu vond
werd door het oud-WelThuis cliëntenraadslid het initiatief genomen om
daaraan iets te doen. Na een zeer
positieve reactie van locatiemanager
Gea Bakker werd gezocht naar een
handje vol dorpsgenoten die zouden
kunnen en willen helpen. En daarmee
startte voor Severs zoals al verwacht
zonder toegezegd budget, de coördinatie
voor een te realiseren bezoekruimte.
Met jeugdvriendin Corry werd het plan
gedeeld en een draaiboek gemaakt.
Nauwelijks twee dagen later werd door
Wim van Bouw & Installatie Boer2 een
inpandige ontmoetingsruimte geplaatst
die voldeed aan alle veiligheidseisen.
Een paar extra handen werden
aangeboden door Mark en Piet.
Een eenvoudig te bedienen
geluidsinstallatie werd beschikbaar
gesteld door Steven Geerts (Phoxit).
De geheel pro deo verrezen
bezoekruimte werd een succes. Nadat de

familie op de hoogte was gebracht
werden al snel de eerste afspraken
gemaakt. Gekker nog: het liep storm.
Er gaat geen dag voorbij zonder
aanmeldingen bij het reserveringstelefoonnummer. “Het is heel fijn om te
merken dat dit initiatief zo gewaardeerd
en omarmd wordt”, aldus de locatiemanager. Zorgorganisatie WelThuis
overweegt zelfs om deze Linschotense
constructie ook te realiseren in de
overige zeventien WT-woonzorglocaties.

Over sprakeloosheid had Jo Ultee van
Lunteren (90) in haar leven nooit eerder
te klagen. Maar na zoveel weken in
‘eenzame opsluiting’ schoten ook bij
haar die eerste keer in het ‘babbelhokje’
woorden te kort. Het wennen achter de
plexiglazenwand duurde echter maar
even. Je zag haar gaandeweg opfleuren.
Heerlijk was het; als vanouds:
Even lekker bijpraten zoals je dat thuis in
je eigen appartement ook zou doen.

Verrassingsactie
met bloemen en
kleurplaten
Een bosje bloemen en een kleurig
kinderwerkje. Vrijwilligers vanuit de
hervormde gemeente OudewaterHekendorp hebben tientallen
inwoners van Oudewater en omgeving
hiermee afgelopen zaterdag (25 april)
verrast als teken van betrokkenheid.
De verrassingsactie was gericht op
mensen die zich door de coronamaatregelen mogelijk extra eenzaam voelen.
De werkjes en kleurplaten zijn gemaakt
door kinderen uit de kerk. Op een kaartje
bij de bloemen staat een telefoonnummer
dat mensen kunnen bellen als ze
behoefte hebben aan een praatje.

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 3: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

Geen nationale
wedstrijden bij
Polsstokbond
Tot 1 september is er geen
mogelijkheid tot het organiseren van
evenementen. De door de overheid
getroffen maatregelen raken ook de
polsstokspringers. De wedstrijd van
het seizoen, de Tweekamp
Fryslân-Holland, maar ook de
Nationale Fierljep Manifestatie is van
de agenda afgevoerd.
Voor de streekwedstrijden is het
wachten op de mededelingen die op
19 mei bekend gemaakt worden.
Vanaf die datum hopen de springers
weer in touw te komen op de schansen
van Vlist, Jaarsveld, Linschoten,
Polsbroekerdam, Zegveld en
Kockengen. Daar kunnen de afstanden
dan hopelijk worden neergezet die
leiden tot deelname aan het Hollands
kampioenschap dat vooralsnog op de
agenda blijft voor 5 september in
Jaarsveld. Alles ijs en weder dienende.
Ook de wedstrijden om de landstitel op
19 september in het Friese Burgum zijn
nog een reële mogelijkheid maar ook
hier zijn de springers afhankelijk van
overheidsmaatregelen. Ondertussen
wordt gewerkt aan protocollen die
andere wedstrijden toch nog mogelijk
maken. Dit alles in overleg met de
betrokken gemeenten.
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Wim Slot (links) en Dirk Boogert waren
vrijdagavond druk met het klaarmaken
van de verrassingspakketjes.

BuurtAED-actie op Heeswijk groot succes

Op de Heeswijk hangt tegenwoordig ook een AED. De buren hielden samen een inzamelactie, via het platform
BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes, de buurt haalde binnen vier weken voldoende
geld op om de AED met bijpassende verlichte en verwarmde buitenkast te kopen.
Initiatiefnemer van de actie is Reinier van Vulpen: “Ik ben erg blij dat deze actie zo‘n succes is geworden en wil graag ook op deze
manier alle donateurs hartelijk bedanken!”
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. In 70% van de gevallen vindt zo’n
hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt
ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in
elke buurt een AED aanwezig is.
Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en staan
aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem,
waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn.
Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.
Lees meer en kijk wat jij kunt doen op www.buurtaed.nl

Bijzondere verjaardag voor Montfoortse Rina van den Haselkamp

Toegezongen vanachter het raam
Rina van den Haselkamp (een grote bekende uit Montfoort) werd vorige
week 75 jaar. “Aangezien visite niet mogelijk was, zongen wij haar,
verkleed, toe bij haar raam”, aldus buurvrouw Aarti Ramcharan.
Ze zong Rina niet alleen toe. Dat deed ze samen met haar man en kinderen, Bram
Omon, Sandra en Marvin van der Lee en hun kinderen Jop en Sem. Sem speelde
daarbij op de vuvuzela. Ook werden pannendeksels, een sambabal en een pan met een
pollepel gebruikt om een orkest te creëren.
“Rina vond het erg leuk en was dankbaar. Ze was verrast toen we zo voor haar raam
stonden. We kregen later nog lekkere oranjebollen van haar.”

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op donderdag 26 maart 2020
NIEK Olivier
zoon van
Alex en Liesbeth Elbertse-Vliegen
Stevinstraat 2
2871 XG Schoonhoven

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D RUKKERIJ H ENO

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
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Denk aan mij terug,
maar niet in de dagen van pijn en verdriet.
Denk aan mij terug in stralende zon,
hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

Tot ons grote verdriet is, na jaren van langzaam afnemende gezondheid en
na een kortstondig ziekbed, heel rustig van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

06 22 97 16 92
Wij zijn u graag van dienst

Albertus Johannes Vianen

Partner van...

Bep
* Kamerik, 24 februari 1937
0182 38 22 31

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

† Lopik, 22 april 2020
Jaarsveld: Corrie Vianen-van Vliet

Alleen bij geen gehoor

Polsbroek: Alex en Anneke
Jaarsveld: Patricia
Polsbroek: Eddy en Cristy
Marjolein
Mariska

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Polsbroek: Richard en Marscha

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

Oudewater: Dennis en Mandy
Mea
Noud, in liefdevolle herinnering
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Midland
T.a.v. Familie Vianen
Benedeneind Noordzijde 458
3405 CE Benschop

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

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus
heeft de uitvaartdienst en de daaropvolgende begrafenis op
de R.K. begraafplaats te Cabauw in besloten kring plaatsgevonden.

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel van Woonzorgcentrum
De Schutse alwaar pa heeft gewoond en liefdevol is verzorgd.

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Uw medeleven/condoleance in de vorm van kaarten wordt erg op prijs gesteld
en kan naar bovengenoemd adres worden gezonden

EN NOG VEEL MEER...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Breng op een eenvoudige manier
plezier terug in je leven.

www.vlistbrocante.com

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

PRIKBORD

Joop van Vliet B.V.

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

audio-, video- en witgoedapparatuur

en

50

jaar

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

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

0182-342050

Hij kan fluiten als een vogel,
en er is ook iets
met een sloopkogel ...
Rustig, rustig, bedaar

6 mei 1965

AHLES

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

luiaard Harry wordt 2 mei

Verkoop en reparatie van diverse merken

www.bertus-service.nl

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.

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

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.950,6.250,3.950,4.800,8.450,3.650,5.450,6.250,5.950,8.250,-

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

-

0348 - 501808

Dick en Trijnie Maaijen
55 jaar getrouwd!
Gefeliciteerd van de (klein)kinderen
Kaartje sturen?
Provincialeweg Oost 30, 2851 AE Haastrecht
Lieve mama/oma
We kunnen het helaas niet vieren, maar we willen
dit natuurlijk niet voorbij laten gaan ...

gefeliciteerd met uw 60ste verjaardag
Heel veel liefs ...
Linda en Amina
Kitty en Liam

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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OUDEWATER

door Otto Beaujon

Gewoon te klein

Ik moet mijn vooringenomenheid van vorige week bijstellen.
Het webinar - infotainment van de gemeente Woerden in samenwerking
met Oudewater - was niet bedoeld om medestanders voor het alomvattende
megalomane energieplan van de provincie te winnen.
Het was slechts een soort opwarmertje, om mensen te laten zien
hoe fijn het is om zelf stroom op te wekken.
Je kon aan alles merken dat het een
experiment was; het waren vooral de
organisatoren die in beeld en aan het
woord waren. 33 van de 53 mensen die
zich van tevoren aangemeld hadden,
logden ook daadwerkelijk in, je kon ze
niet zien en niet horen, maar we
mochten chatten, dat wil zeggen: een
spontane schriftelijke vraag stellen.
De ervaringsdeskundigen die aan het
woord kwamen, waren trouwens ook
niet altijd te zien, of wel te zien en niet te
horen. Eén van die mensen zat óf
voortdurend met zijn haar voor de
camera van zijn computer, of hij zat een
onzichtbaar iets in zijn mond - een
hardnekkig stuk varkensoor of een grote
klont peperkoek - weg te werken. Tot
zover de organisatie.
Eén ding werd intussen uit de getoonde
filmpjes wel glashelder: dat er veel te
weinig ruimte is voor al die windmolens
en zonnevelden. In een dorp onder de
rook van Nijmegen hadden enthousiaste
mensen een energie-coöperatie
opgericht. Om vier windmolens

(ashoogte: 100 meter, hoogste punt 150
meter) op te kunnen richten moesten ze
met z’n allen 2 miljoen euro inleggen.
Dat bedrag was bijeengebracht door
1013 aandeelhouders, de provincie deed
er geld bij en de rest kwam van de
banken. Wat de belangstellenden betreft
hadden ze wel zes molens kunnen
bouwen, maar er was niet meer ruimte
dan voor vier. Die leveren samen stroom
goed voor 2000 huishoudens. Maar er
kwam nu wel iemand vertellen (en een
telefoon-filmpje laten zien) hoe zijn vrouw
aan de keukentafel de krant zat te lezen,
en de slagschaduw van de wieken van
één zo’n windmolen telkens over de tafel
zoefde. “Toen was u zeker niet blij?”,
vroeg de moderator van het gesprek.
Nee, toen niet, zei de man, eerst
meenden ze dat het kwam doordat de
klok van de molen nog op wintertijd
stond, maar het gelijk zetten hielp niet.

Norm

Maar de juridisch adviseur van de
coöperatie had uitgezocht dat er een

Ruimtelijke plannen

Het ene rapport is nog niet verschenen of het volgende buitelt er al weer
overheen. De afgelopen week kwam binnen: een persbericht met de
gezamenlijke toekomstschets van het waterschap HDSR en de vijf gemeenten
die samen de Lopikerwaard vormen, Lopik, Montfoort, IJsselstein, Oudewater
en Woerden. In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet zetten zij de
piketpaaltjes alvast uit over woningbouw, economische ontwikkeling,
agrarische sector, energietransitie, bereikbaarheid en recreatie.
Het rapport is door het waterschapsbestuur al aangenomen en ligt ter
beoordeling bij de vijf gemeenteraden.
Het denkbeeldig oog is gericht op 2040:
19 jaar na nu.
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling
gaat uit van 700 nieuwbouwwoningen
in Oudewater, 300 in Lopik,
430 in Montfoort, 2.500 in IJsselstein
en 4.700 in Woerden. Daarvoor moet
‘vrijgekomen agrarisch gebied gebruikt
worden, en daarvoor moet de Rode
Contour van elastiek gemaakt worden.
Lokale maakindustrie moet de ruimte
krijgen, er moet een nieuwe duurzame,

toekomstbestendige agrarische sector
komen ‘die zich kenmerkt door een
nieuwe afspraak tussen boer en burger’,
wat daar ook mee bedoeld mag zijn.
De Lopikerwaard verwacht voldoende
duurzame energie voor zichzelf te
kunnen opwekken. Extra stroom voor
de stad Utrecht en Nieuwegein wilde
Lopikerwaard onder voorwaarden ook
wel gaan produceren, maar alleen als dat
‘zorgvuldig’ in het landschap kan worden
ingepast en de lokale inwoners als

norm voor was: per jaar mag een
windmolen maximaal 17 keer een
hinderlijke slagschaduw geven van
20 minuten aaneengesloten, bewolkte
dagen meegerekend. En bij het echtpaar
werd die norm overtreden. Daarom
hadden ze een tegemoetkoming van
10.000 euro van de elektriciteitsmaatschappij gekregen. Later wordt er ook
een computerprogramma geschreven
waarbij de molen na 19 minuten even
stilgezet kan worden. “Gaat het dan om
het geld, of over de hinder die je van je
eigen windmolen ondervindt,” wilde de
moderator weten? De man was wel blij
met zijn geld. Iemand anders, die dichter
dan 600 meter (is de minimale afstand)
van zo’n molen woonde, was uitgekocht,
en de woonbestemming was van het huis
afgehaald. “Die gast is er mooi
uitgesprongen,” vond de aandeelhouder,
“want dat krijg je natuurlijk wel: de
waardevermindering van je huis als je
‘t verkopen wilt.”
Ze worden wel steeds kunstiger, die
molens, bleek uit een ander windmolenvoorbeeld: Op de molen kan een radarinstallatie aangebracht worden die de
molen even kan laten stoppen als de
radar beschermde vogels ontdekt in de
baan van de wieken. “Als in het gebied
bijvoorbeeld een stel zeearenden leeft.
De meeste ganzen en kievieten vliegen
gewoon onder de wieken door.”
Het is hier gewoon te klein voor
35 Tera-Wattuur op land.

investeerder of ondernemer ervan mee
kunnen profiteren.
Door overstappunten in Woerden (NS)
en IJsselstein (sneltram) en verbeteren
van het fietspadennetwerk wil de
Lopikerwaard zich minder afhankelijk
maken van de auto.
Wat de recreatieve functie van het
landschap in het Groene Hart/
de Lopikerwaard betreft zijn de sleutelwoorden: ruimte bieden aan de natuur,
educatie, en ondersteuning bij het
tegengaan van de bodemdaling.
Voorzitter Gerit Spelt van de stuurgroep
omgevingsagenda Lopikerwaard zegt er
trots op te zijn dat het gelukt is om met
deze gezamenlijke ambitie en inspanning
een integraal ruimtelijk toekomstperspectief te ontwikkelen. Dat alle
puzzelstukjes onmogelijk samen binnen
de gemeentegrenzen van de vijf
gemeentes passen, staat er niet bij.

29 APRIL 2020

Voortgang Westerwal

De gemeenteraad van Oudewater buigt zich over het dossier Westerwal.
In december 2016 stemde de vorige gemeenteraad in met de ‘Nota van
uitgangspunten voor de gemeenschappelijke herontwikkeling van de
Westerwal’ waar zowel de gemeente als Machinefabriek De Hollandsche
IJssel het over eens waren, en beide ondertekenden die nota.
Het was een mijlpaal na het jarenlange
juridische steekspel tussen projectontwikkelaar Heilijgers en de machinefabriek, en de nota bood uitzicht op een
succesvolle herontwikkeling van deze
prachtige bouwlocatie.
Sindsdien kwamen drie opeenvolgende
wethouders er niet aan toe het
raadsbesluit uit te voeren, maar lieten zij
de oren hangen naar de commerciële
belangen van de projectontwikkelaar.
Zodoende is projectontwikkelaar
Heilijgers tot dusverre de enige winnaar
in deze slepende affaire. Hij betaalde
nooit de koopsom: dat vraagt misschien
om uitleg. In het contract van Heilijgers
met de oorspronkelijke eigenaar was als
voorwaarde opgenomen dat Heilijgers
pas hoefde te betalen als er een
bouwvergunning verleend was.
Maar aangezien de projectontwikkelaar
daar nooit aan toe gekomen is, heeft hij

het doorverkocht, en zal misschien ooit
de huidige of een volgende eigenaar de
koopsom betalen als er wèl een
bouwvergunning is. Heilijgers
incasseerde wel 8 ton van de provincie
Utrecht voor de afgeketste aankoop van
de machinefabriek, en mocht van de
gemeente als premie op zijn gevecht
met de machinefabriek vast een stuk of
wat garnizoenswoningen op de locatie
bouwen. Vervolgens werd hij door het
college ongemoeid gelaten toen hij de
gronden in strijd met het contract met
de gemeente (PPS) doorverkocht aan de
volgende gelukszoekers, waar het college
en de coalitie kennelijk wel vertrouwen
in hebben.
De directeur van de machinefabriek,
ook een partij, is het er niet mee eens.
Hij kan opnieuw naar de rechter
stappen.

Verzet in Oudewater
In de laatste twee uitgaves van De IJsselbode is ruim aandacht besteed aan het
verzet in Oudewater tijdens de tweede wereldoorlog; de stukken zijn fraai aan
elkaar geschreven door Aad Kuiper waar ik ten zeerste dankbaar voor ben.
Er staat te lezen dat Han Putman de verzetsduivelstoejager was; hier had ik
duidelijker moeten zijn. Naast alles wat hij deed, was het allerbelangrijkste dat
Oudewater meekreeg van het actieve verzet het organiseren van de slachtploeg
door Putman en het toestaan van Hein Blom om illegaal te mogen slachten op
zijn boerderij in de Hekendorpse Buurt.
Door de jongens van de KP (Knokploeg), werden rond de polders van Oudewater
zo’n 150 koeien bij boeren weggehaald. Ze kregen destijds een redelijke prijs
betaald, maar boeren die niet mee wilden werken werden van hun dieren beroofd
met een achtergelaten schrijven dat zij na de oorlog de gevolgen hiervan zouden
moeten dragen.
De koeien werden door de slachtploeg van het verzet in een aparte schuur bij Hein
Blom geslacht, daarna ‘s nachts in stukken naar het ziekenhuis en het klooster
gebracht met paard en wagen. Er zaten jutezakken om de paardenhoeven en
provisorisch rubber om de wielen om het geluid te dempen. ‘s Nachts in
oorlogstijd een ratelende kar op de keien wilde niemand meemaken. Ook werd er
vlees naar Wijnand van Dijk in de Leeuweringenstraat gebracht waar het werd
uitgebeend, daarna werd het door de armenbesturen van de kerken verdeeld.
Op de boerderij van Blom was niet alleen het slachthuis van het verzet gevestigd
maar ook lagen er wapens, explosieven en containers opgeslagen die door
droppings in de polder terechtgekomen waren. Voeg daar nog aan toe dat er altijd
plaats was voor mensen in nood, dan kan gesteld worden dat de boerderij van
Blom in de polder van Hekendorp een oase van hulp voor de bevolking en heel
veel anderen was.
Het toelaten van de slachtploeg en onderduikers, is een daad geweest van grote
menslievendheid in oorlogstijd! En nee, een lintje voor Hein Blom heeft er niet
ingezeten; 75 jaar na de bevrijding zou dit alsnog goedgemaakt kunnen worden;
het Oudewater van toen is de familie Blom veel dank verschuldigd. Het zou de
gemeente sieren als de boerderij alsnog erkenning zou krijgen als een positief
monument in oorlogstijd.
Hans de Jong

BLIK op ...

Woningdag

Support your locals:
Boerenbox vol met lokale producten

René, Tobias en Sander.

Deze tijd vraagt voor ondernemers om creativiteit.
Restaurants bezorgen aan huis, kappers brengen verf rond en je kunt nu
cadeaubonnen kopen om later te verzilveren. Op de biologische
kaasboerderij de Ruyge Weyde bedachten ze de Boerenbox.
Hartelijk word ik ontvangen door René
en Sander van Vliet op de biologische
kaasboerderij de Ruyge Weyde.
“Wil je alles zien?” Ik krijg een uitgebreide
rondleiding over het biologische
boerenbedrijf. We bekijken de koeienstal
die volledig volgens biologische richtlijnen
is gebouwd. Achterop het erf staan
twee windmolens met houten wieken.
Deze voorzien de hele boerderij van
groene stroom. We eindigen in de
fonkelnieuwe kaaswinkel met een
kaasrijping van glas en vergaderruimte.
Geen traditionele boerenwinkel, maar
een delicatessenwinkel met prachtige
kazen en andere biologische producten.
Door het gemis van toerisme en daling
van de export is het op de boerderij
rustiger dan de broers gewend zijn.
Bovendien staan de appartementen van
het Bed & Breakfast grotendeels leeg.
Gelukkig weten de lokale consumenten de
nieuwe winkel, die versneld is geopend
vanwege Corona, goed te vinden.
Ondernemersvriend Tobias Rijnsdorp
kwam vanwege het virus terug uit

door Ellen van Leeuwen

Colombia, waar hij twee kaasmakerijen
runt. René: “We hebben samen in
Colombia twee kaasmakerijen opgezet
en toen we elkaar weer spraken was het
eigenlijk logisch dat we samen wat
zouden ondernemen.”

Lokale boeren

De heren bedenken de Boerenbox.
Tobias: “In deze tijd hebben veel mensen
te lijden onder de crisis. Ik had het idee
van een pakket met lokale producten al
gezien in Haarlem. Ik vind het een mooi
initiatief om producten uit de streek te
halen. Daarmee steun je de lokale
boeren en ondernemers.” De Boerenbox
wordt elke week gevuld met gevarieerde
producten uit de streek: yoghurt, eieren,
groente, fruit en verse melk van boeren
uit de regio en natuurlijk kaas en vlees
van de Biologische kaasboerderij de
Ruyge Weyde. Ook zit er iedere week
een verrassend product in de box.
Deze week waren dat stroopwafels en
een mix om zelf koekjes te bakken van

de molen in Montfoort. René: “Zelfs wij
leren weer nieuwe producten kennen!”

Weggeven

Elke week brengen ze zo’n veertig
pakketten rond in de regio.
Ze worden met enthousiasme ontvangen.
Veel klanten willen elke week een nieuwe
Boerenbox en er zijn klanten die zo nu
en dan een boerenbox bestellen of er
één weggeven. René: “Je kunt elke week
een box bestellen, je zit niet vast aan een
abonnement.” De jonge ondernemers
willen ook elke week een Boerenbox of
een ander mooi product cadeau doen
aan mensen die dat verdienen.
Tobias: “Het is heel fijn om wat weg te
kunnen geven, juist in deze tijd!”
U kunt de Boerenbox bestellen tot
woensdagavond bestellen via een
telefoontje of WhatsApp berichtje naar
06-13539457 of een mailtje naar
boerenbox@ruygeweydekaas.nl.
De Boerenbox wordt op vrijdag gratis bij
u thuisbezorgd. Liever zelf ophalen?
Dat kan op vrijdag tussen 10.00 en
18.00 uur in de boerderijwinkel.
De nieuwe boerderijwinkel is van
maandag tot en met zaterdag van
09.00 tot 18.00 uur geopend
(uiteraard zijn er maatregelen getroffen
vanwege de Coronarichtlijnen).

Wat een wanstaltig woord. Ik weet niet hoe het met u gaat (hopelijk
bent u gezond) maar de eindeloze stroom van ‘creativiteit’ die wordt
losgemaakt door het coronavirus begint mij wel een beetje de keel uit
te hangen. Ik heb op de 53e verjaardag van de Koning niet geproost,
heb mij niet bezondigd aan het maken van een digitale kleedjesmarkt,
heb geen oranje kledingstukken aangetrokken en de vlag niet
uitgestoken. Ik heb niet eens een vlag, nooit gehad ook.
Ik heb niet geapplaudisseerd voor de ‘helden’ van de zorg, of de
supermarkten, of de andere ‘essentiële’ werkers die de delen van de
samenleving die nog draaien op gang houden. Wat niet wil zeggen dat
ik daar geen waardering voor heb, maar ik heb gewoon niet zo’n
behoefte aan extraverte uitingen van die waardering. Zoals ik ook
altijd vraagtekens heb geplaatst (niet in deze column, maar gewoon
voor mezelf) bij massale uitingen van medeleven als daar zijn stille
tochten als er iemand is omgekomen, bloementapijten en
knuffelbeertjes op de plaats van een moord en massale uitingen van
rouw als er een volkszanger is overleden.
Wat is dat toch, die behoefte om in het openbaar en uitbundig
massaal van je sentimenten te laten blijken? Massaal kunnen we nu
even niets doen vanwege de anderhalvemetersamenleving (ook al zo’n
wanstaltig woord) waar we de komende jaren nog mee opgezadeld
zitten totdat een vaccin is ontwikkeld en we weer in onze oude
gewoonten kunnen gaan vervallen.
Natuurlijk is het vervelend dat ik alleen nog één keer per week mijn
huis verlaat voor de boodschappen. Natuurlijk is het heel erg voor
degenen die alleen, verstoken van hun naasten, moeten sterven en
voor degenen die niet meer kunnen begrijpen waarom die naasten
niet op bezoek mogen komen. Daar leef ik oprecht in mee.
Maar dat de geestelijke gezondheid van de hele bevolking in gevaar
komt zonder massaal vermaak en spelen, dat wil er bij mij dus niet in.
En als dat wel het geval is, dan is er iets mis met de manier waarop
we in het leven staan. Dan betekent dat, dat we weinig veerkracht
hebben en dat we met tegenslag slecht om kunnen gaan. Leven gaat,
zoals opgroeien, van au.
Mijn nieuwsconsumptie is de afgelopen weken drastisch gedaald.
Ik weet het nu wel. Ik hou mij aan de maatregelen, vind het
vervelend, maar mijn leven staat niet op zijn kop. We doen dit om te
voorkomen dat de gezondheidszorg overweldigd wordt en dat is
begrijpelijk. Vervelend, maar noodzakelijk. Meer niet, in mijn ogen.
En ook dit gaat voorbij. We zijn een braaf volkje, maar wat meer
Hollandse nuchterheid zou niet misstaan.
Trudie Scherpenzeel
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Je wereld werd steeds kleiner,
de deur ging langzaam dicht.
Iedere dag ging je verder op jouw reis
naar het eeuwige licht.
Zoveel vragen zonder antwoord,
wat ging er in je om…
Je kon het ons niet vertellen,
alleen jij wist hoe, wat en waarom…

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen in je eigen vertrouwde omgeving
en hebben je in liefde losgelaten.

Aly de Jong-van Rossum
Montfoort, 5 oktober 1937
Montfoort, 18 april 2020
Het is goed zo...
Piet de Jong
Lisette en Harry
Chico
Reki en Nicky, Avi
Hobie en Angela
Noeki en Noah
Marjon en Hubert
Yordi en Femke
Jara

Haar ogen straalden pure liefde
Ondeugd was haar grootste deugd
Zij was een voorbeeld hoe te leven
Onbevangen, zonder oordeel en vol levensvreugd
Diepbedroefd, maar intens dankbaar voor alles
wat ze voor ons heeft betekend is rustig
overleden mijn lieve dochter, onze lieve zus,
schoonzus, tante en huisgenoot

Annette Maria Schoonderwoerd

Annet

* Oudewater,
7 augustus 1971,
André en Joke

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
De Rijnhoven, locatie Antoniushof en
Huisartsenpraktijk Oude Ophuis en de Vries
voor de liefdevolle verzorging en aandacht.
De crematieplechtigheid heeft dinsdag 21 april
in besloten kring plaatsgevonden.

Namens de familie Sluis,
Hekendorpse Buurt 4
3467 PD Hekendorp

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

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

Joannes Agatho Franciscus
* Hekendorp,
4 augustus 1936

Bewoners en begeleidsters
woning Zuid 423
Ipse de Bruggen Zwammerdam

Vanwege de huidige maatregelen in Nederland zal de
afscheidsdienst met aansluitend de crematie op
woensdag 29 april in besloten kring plaatsvinden.
Omdat een condoleance-avond helaas niet mogelijk is,
is er een online condoleanceregister geopend.
We stellen het op prijs als u hier een digitale
condoleance wilt achterlaten.
Dit kan via www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Anita en Klaas
Janneke en Dirk, Elynn
Edwin en Irma
Marco en Stefanie
Angela en Teus
Krista
Anton
Herman en Karin
Nino
Jorrik
Rhodée
Joan in liefdevolle herinnering
Joostenplein 7
3421 TC Oudewater
Vanwege de genomen maatregelen
zullen de uitvaartdienst en de begrafenis
in besloten kring plaatsvinden.
Wij waarderen het als wij uw
condoleance en blijken van medeleven
per post mogen ontvangen.

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

Hartverwarmend waren alle kaartjes, berichtjes,
telefoontjes en ander vormen van medeleven na
het onverwachte overlijden van mijn lieve vrouw,
onze geweldige moeder en schoonmoeder

aandacht voor afscheid

Ineke van der Horst - Rietveld

Corry Roest

Dit hebben wij zeer gewaardeerd
en heeft ons gesteund en getroost.

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken.

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

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

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Wim van der Horst
Marvin en Renée
Astrid en Stefan
Oudewater, april 2020

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

Lies Koster - Slootjes

Met name gaat onze dank uit naar de zorg en
steun van de medewerkers en vrijwilligers van
De Wulverhorst. Mede hierdoor is het afscheid
voor ons een dierbare herinnering geworden.
Kinderen en kleinkinderen
Oudewater, april 2020

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Agressieproblemen?
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

† Bergambacht,
23 april 2020
Bep van Rossum - van der Werf

in liefdevolle herinnering

Benodet, Frankrijk
Nous souhaitons à ses enfants, Marie-Anne et Karine,
et à ses petits-enfants Lilia et Jules, de la force de
supporter cette perte.

Jan van Rossum

† Zwammerdam
21 april 2020

Onze dank gaat uit naar de begeleiding van
Ipse de Bruggen Zwammerdam voor de
liefdevolle zorg en inzet voor onze Annet.

23 april 2020

Na een arbeidzaam leven is na een kortstondig
ziekbed onverwacht overleden mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Josefien
Rosanne en Eric
Anouk
Tigo
Waldo en Jolanda
Annelieke
Tjeerd en Caithlin
Freek
Marcella en Rob
Marlijn en Oscar
Christian en Melanie
Noah
Astrid en Joost
Tim
Lisanne en Jelle

Antoniushof 36, 3417 JM Montfoort

Hendrik Sluis

Veel liefde hebben wij van jou gekregen
Samen hebben wij veel mogen beleven
Nu ben jij bij ons vandaan
In ons hart blijf je altijd bestaan

We weten dat Annet is ontvangen met een
innige omhelzing van haar ma

Netty en René
Isa
Mark

Met droefheid geven we kennis van het overlijden
van onze geliefde broer, zwager en oom.
We zijn dankbaar dat hij zo lang in ons midden
mocht zijn.
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U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98
Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

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

PAGINA 6

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Bezinnen, herdenken,
huldigen en vieren
Ondanks alles, tikt de kalender gewoon door.
Pasen werd vaak thuis, in kleine kring gevierd.
En onze inwoners met een Islamitische geloofsopvatting merken dat nu. Zij houden al vanaf
23 april de Ramadan. Het is passen, meten en
zoeken naar hoe we in deze tijd onderling
verbonden kunnen zijn en blijven.
De Ramadan is bij uitstek een periode voor
Moslims om op de gepaste momenten samen te
zijn. Dat gaat nu niet op de manier waarop men
dat gewend is. Daar wens ik u veel sterkte bij.
Ook de jaarlijkse lintjesregen is afgelopen vrijdag in Oudewater neergedaald. Maar liefst zes inwoners van onze mooie gemeente heb ik mogen
bellen, omdat ze zijn onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau!
We wachten nog af wanneer we groen licht krijgen om de versierselen uit te
reiken. Op dat moment zullen we er zeker nog een mooi feest van maken!
Gisteren was het Koningsdag, door de u allen bekende Pieter Verhoeve,
omgedoopt tot Woningsdag. Dit vanuit de gedachte dat we deze nationale
feestdag nu niet feestend op straat konden doorbrengen, maar binnen de
muren van de eigen woning. Net als ik, zult u verlangend hebben gedacht
aan de afgelopen jaren waarin we uitbundig konden vieren. Ik hoop dat we
door vlagvertoon elkaar moed hebben ingesproken en meegedaan hebben
aan tal van digitale ideeën die naar voren zijn gebracht.
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Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog, dit jaar precies 75 jaar geleden.
Ook slachtoffers uit latere militaire missies worden herdacht.
We herdenken slachtoffers uit concentratiekampen en van de
binnenlandse strijdkrachten. Maar ook omgekomen militairen,
burgers en dwangarbeiders.
In Oudewater verloopt de dodenherdenking op 4 mei anders dan in
andere jaren.

Geen samenkomst,
maar zelf bloemen leggen kan

Door de coronacrisis is er geen samenkomst bij het oorlogsmonument.
Wel leggen de voorzitter van het
4-5 mei comité, Han Heijnen en
burgemeester Wim Groeneweg samen
een krans bij het oorlogsmonument
aan de Waardsedijk. Dit gebeurt
overdag, zonder publiek. In de loop
van de dag en avond kunt u ook zelf
bloemen leggen bij het oorlogsmonument. Maar houd afstand en vorm
geen groepen.

Live te volgen
via Midland FM en YouTube

Het 4-5 mei comité en de gemeente
Oudewater willen juist in deze tijd
samen herdenken en samen onze
vrijheid vieren.
U kunt de dodenherdenking van
Oudewater dan ook volgen via
YouTube en via Radio Midland FM
107.5 FM.
Stem dus rond 19.35 uur af op de
radio of volg de herdenking op
YouTube. De link naar de YouTube
uitzending vindt u in het Corona
liveblog op www.oudewater.nl.
Wij adviseren u ruim op tijd de
uitzending op te zoeken.

Het moment van herdenken willen we
graag met alle inwoners uit
Oudewater beleven. Als teken van
verbondenheid roepen we alle koperblazers en fluitisten in Oudewater op
mee te doen. Zet om 19.58 uur uw
instrument aan de mond en speel
buiten, voor de eigen woning de
Taptoe! De Taptoe duurt ongeveer 70
seconden. Wanneer dan om 20.00
uur de kerkklokken hun 8 slagen
luiden gaat de 2 minuten stilte in.

Zo blijkt dat onze kalender geen rekening houdt met de tijd waarin we leven.
We passen ons noodgedwongen aan. Niet omdat het leuk is, maar omdat we
onszelf en vooral ook anderen niet in gevaar willen brengen. Sterkte daarbij!

Vlaggen in heel Oudewater

Gemeente Oudewater en het
Nationaal Comité 4-5 mei roept u op
om 4 mei de vlag de hele dag halfstok
te hangen (normaal is dit vanaf 18.00
uur). Dan herdenken we de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren we
onze vrijheid en kan de vlag in top.
Vlaggen kan van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Hartelijke groet,
Wim Groeneweg, burgemeester Oudewater.

Zes mensen in Oudewater krijgen een lintje

De verrassing was er ongetwijfeld niet minder om.

De daadwerkelijke uitreiking van de onderscheidingen vindt landelijk
op een later moment dit jaar plaats.
De datum van deze uitreiking is nu nog niet bekend.

• Muziek
• Introductie door Peter Heemskerk
namens 4-5 mei comité
Oudewater
• Oplezen 58 namen slachtoffers
Oudewater
• Muzikaal intermezzo
• Toespraak burgemeester
Wim Groeneweg
• Taptoe door Cees de Waal
en alle Oudewaternaren!
• De kerkklokken luiden (8 slagen)
• 2 minuten stilte
• Wilhelmus
• Voordracht stadsdichter
Nelleke den Boer
• Muzikaal intermezzo
• Kranslegging zonder publiek door
burgemeester Wim Groeneweg
en Han Heijnen, voorzitter
4-5 mei comité bij oorlogsmonument Waardsedijk
(moment overdag opgenomen)
• Slotwoord Peter Heemskerk
namens het 4-5 mei comité
Oudewater

Alle koperblazers en fluitisten
in Oudewater:
speel om 19.58 uur de Taptoe!

Volgende week is het 75 jaar geleden dat ons land werd bevrijd na een
vernietigende oorlog. 4 mei is zo’n volgende datum op de kalender.
Zonder samen te komen, zullen we gedenken. Elders op deze pagina treft u
de manier aan waarop we dat ook in Oudewater zullen en kunnen doen.
Ons actieve 4/5 mei comité, onder voorzitterschap van Han Heijnen,
had vanwege dit bijzondere jubileum een mooi programma in gedachten.
Heel jammer, maar ook dat moeten we nu even laten voor wat het is.
Ook 5 mei, had zo’n geweldige dag van feest en dankbaarheid moeten
worden. Laten we door ons vlagvertoon iets van die beleving in Oudewater
zichtbaar maken. Doet u mee?

Traditiegetrouw vindt op de vrijdag voor Koningsdag de
Lintjesregen plaats. Dit jaar is dat door het Coronavirus
anders dan gebruikelijk gegaan. Geen plechtigheid in de
Sint-Franciscuskerk, maar Burgemeester Wim Groeneweg
verraste de gelukkigen met een telefoontje dat het
Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd dat …..

Het programma van de
uitzending ziet er als volgt uit:

Meezingen
met het
Wilhelmus

Dit zijn de gedecoreerden in Oudewater:
Mevrouw M.C.J. van Veldhuizen w/v Vergeer
De heer J. Kliver e/v van Breukelen
Mevrouw H.K. Nederend e/v van den IJssel
De heer R. Geurts
Mevrouw N. Mulder v/d Werff
Mevrouw W.J. Verkleij w/v de Vos

Tijdens de dodenherdenking is er
altijd 2 minuten stilte. Daarna volgt
ons volkslied; het Wilhelmus.
In Oudewater speelt Gerben van
Mourik het 1e en 6e couplet van het
Wilhelmus op het orgel van de
Grote of St. Michaëlskerk.
Thuis meezingen kan.

Verderop in deze krant en op www.oudewater.nl/nieuws
leest u meer over de achtergrond van de gedecoreerden.

Woensdag 29 april 2020

Bonnen sparen voor
Moederdagpakketten

10 mei is het Moederdag! Op de zaterdag daarvoor verwent de NOVO
weer een aantal moeders met de felbegeerde Moederdagpakketten.
Sinds afgelopen zaterdag kunt u weer bonnen sparen.
En, goed nieuws: het bedrag aan bonnen dat in een envelop moet
is voor dit jaar verlaagd naar dertig euro.
Het is een bijzondere en spannende tijd, zeker ook voor de winkeliers van de
NOVO. De coronacrisis weerhoudt de winkeliers er niet van om goedgevulde
Moederdagpakketten uit te reiken.

vervolg op pagina 2
Het uitgavenpatroon van ons als consument
is wellicht wat anders dan normaal,
daarom heeft de NOVO besloten om het
bonnenbedrag te verlagen van vijftig naar
dertig euro.
De Moederdagpakketten zijn populair en dat
is niet voor niets: ieder jaar zijn ze goed
gevuld met mooie (verwen)producten en
cadeaubonnen. Alle NOVO-winkeliers leveren
cadeaus aan voor de pakketten.
Met veel zorg worden de verzamelde cadeaus
verdeeld over drie (of meer) pakketten.
Bij alle NOVO-winkeliers kunt u een
envelop meenemen.
Gevulde enveloppen
kunt u inleveren bij
Coop Heijmans en
HEMA Oudewater.
U mag zoveel gevulde
enveloppen inleveren
als u wilt.
Op 9 mei worden de
winnaars getrokken uit
alle inzendingen.
Dezelfde middag nog
worden de pakketten
aan de gelukkigen
overhandigd. Dat is nog
eens een mooi begin
van Moederdag!
En ja, de zaterdag voor
Vaderdag worden ook
weer Vaderdagpakketten
uitgereikt.

Tompouce
Lange rijen gegadigden stonden bij de warme bakkers in Oudewater op de stoep om
een paar oranje tompouces te kopen, of het bestelde gebak af te halen. Om tien over
acht was de voorraad op, terwijl in de banketbakkerij naarstig room gespoten en
glazuur gestreken werd op de volgende lichting. Om half tien stond de wachtrij tot
voorbij Roberto. Sommige mensen maakten rechtsomkeert, zie onderstaande brief
van Loes, die op een bijzondere manier toch aan twee tompoucen kwam.

Koningsverrassing

Bij de bakkers was het megadruk dus ging ik huiswaarts,
zonder gebak helaas. Daar gaat de bel, staat er een
dame voor de deur met twee heerlijke tompouces:
alstublieft en een fijne Koningsdag!
Dat was een complete verrassing,
dus tóch gebak bij de koffie!
Bedankt Wulverhorst, voor deze welkome lekkernij!
Loes Scheel
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Lekker blijven sporten

door Ellen van Leeuwen

Ook sportverengingen en -scholen houden de deuren op slot.
Hoe blijven de leden toch aan de gang? En wat is er binnen de maatregelen wel mogelijk?
In gesprek met Turn2gether, Richard Proost Sport en Loopgroep Oudewater.

Gym- en turnvereniging Turn2gether
Bij Turn2gether wordt sinds vrijdag
13 maart niet meer getraind.
“Het is echt een contactsport, de leiding
moet de kinderen vangen”, legt
bestuurslid Sandra van Heemskerk uit.
De recreanten van de vereniging trainen
een uur per week, de meiden van de
selectie zijn vier uur per week in de
gymzaal. Vooral die groep mist het
turnen volgens Sandra heel erg.
“Allebei mijn dochters zitten in de
selectie. Ze missen naast het turnen ook
het samenzijn met de andere meiden.”

Bingo

Ilse van der Kuy en Lisa Vergouwen
geven leiding aan de selectie.
Sandra: “Zij doen er veel aan om de
meiden bezig te houden.”
De selectieturnsters doen vanuit huis
mee aan een turnchallenge. Ze krijgen
opdrachten om hun kracht en lenigheid
bij te houden. De filmpjes worden
ingestuurd en door Ilse en Lisa met
punten beoordeeld. De turnsters met de
meeste punten winnen medailles.
Op maandag, woensdag en vrijdag
ontvangen ze een nieuwe opdracht.
Senna Kooter en Tirza Ricken (beide 14)
zijn heel blij met de opdrachten die ze
krijgen. Senna: “Zo houd je alles een

Senna en Tirza.

beetje bij. Als we dan weer mogen
trainen, kom je goed voor de dag.”
Tirza: “Ik doe de opdrachten heel graag,
ik moet echt mijn energie kwijt.”
Voor de recreanten is er turnbingo.
Sandra: “Op de bingokaart staan
verschillende oefeningen die de leden
kunnen doen. Ze kunnen een filmpje
maken wanneer ze de oefening doen.
Als ze het filmpje insturen maken ze kans
op prijzen.” Sandra hoopt dat er snel
weer geturnd kan worden, maar weet
nog niet goed hoe. “Jonge kinderen
mogen buiten sporten, maar dat is voor
ons lastig. Je kunt niet alle toestellen
naar buiten brengen. Ik sluit niet uit dat
er ideeën komen vanuit de leiding en dat
we na de meivakantie toch wat gaan
doen. We staan te popelen.”

Loopgroep Oudewater

Richard Proost
Sport
“Natuurlijk is het heel jammer als je niet
meer mag doen wat je zo graag doet.
Maar we hadden allemaal meteen: we
gaan er tegenaan!” Op het moment dat
ze de sportschool moesten sluiten, zijn ze
direct begonnen met het maken van
video’s met workouts, legt eigenaar
Richard Proost uit. Deze video’s worden
gedeeld op Facebook en Instagram.
Via IGTV (Instagram) worden bovendien
korte live lessen gegeven op een vast
tijdstip in de week.
Jolijn Jongerius (26) is normaal
gesproken kind aan huis op de
sportschool. “Ik was er minimaal drie
keer in de week.” Jolijn werkt als
verpleegkundige op een corona-afdeling
in het ziekenhuis. De sportfilmpjes zijn
voor haar een welkome afleiding in deze
heftige tijd. “Het geeft houvast om lekker
te blijven bewegen. Ze maken er ook
echt wat van, het enthousiasme komt
goed over in de filmpjes.” Jolijn sportte
voorheen nooit thuis. “Dat vond ik een
beetje gek. Je staat in je eentje te
sporten. Maar uiteindelijk merk je dat je
ook thuis lekker kan zweten.”

Jolijn Jongerius.

Lange termijn

Vanaf deze week kan de jeugd bij Richard
Proost Sport weer voorzichtig beginnen
met sporten. Richard: “Dat doen we
buiten op de parkeerplaats en op de
toestellen op het gras, daar hebben we
genoeg ruimte.” Ze starten met één keer
per week en volgende week geven ze
twee keer les. “Daarna hopen we op
versoepeling van de regels, we maken
geen lange termijn plannen.”
Wat Richard betreft mogen de deuren bij wijze van spreken - morgen weer
open. Het veiligheidsprotocol ligt klaar.
“Voor de eerste fase houdt dat in:
geen horeca en kleedkamers gesloten.
Leden moeten thuis omkleden en haar
het toilet. Ze moeten reserveren voor
groepsles en ook voor fitness.
De lessen worden korter en het aantal
deelnemers kleiner. Om de afstand te
bewaren, mogen niet alle toestellen
worden gebruikt.”

Volgens voorzitter Robert Slootmaekers
is het voor de leden van Loopgroep
Oudewater (LOGO) extra belangrijk om
te bewegen. “We hebben veel oudere
leden, zo tussen 25 en 75 jaar.
Je ziet nu ook weer: welke mensen
zijn het meest bevattelijk voor het
coronavirus? De oudere mensen,
die met onderliggend lijden en de
mensen die wat zwaarder zijn.”
Voor de crisis werd er zes keer per week
getraind in verschillende loopsporten op
sportpark Markveld. Maar nu even niet,
vertelt medevoorzitter John van
Montfoort. “Het sportpark is afgesloten.
Dat betekent dat we ook niet individueel
op de baan kunnen trainen.
Ik heb het besproken met
de stichting die het
sportpark exploiteert.
Zij vertelden dat op termijn
het sportpark weer
opengaat. Dan kunnen wij
ook weer, met afstand,
trainen op de baan.”
De 1,5 meter bewaren is
volgens John geen enkel
probleem voor LOGO.
“Het is nu nog niet aan de
orde maar zodra wij mogen,
gaan we ook weer. Er komt
dan zelfs nog een sport bij:
wandelen. Daar wilden we
in april al mee starten,
maar dat ging niet door.”

Facebook

Zolang niet gesport mag worden op het
sportpark worden hardlooptrainingen op
Facebook geplaatst en routes voor nordic
walking en powerwalken via de mail
verstuurd. Wim de Groot, trainingscoördinator hardlopen: “Ik zet regelmatig
trainingen op de Facebookpagina van de
club. Dat varieert van een duurloop met
een bepaalde snelheid tot een heuveltraining. Ik ontvang positieve reacties van
de leden, het wordt wel gewaardeerd.”
John: “We hopen dat onze leden op
deze manier nog steeds de toegevoegde
waarde van LOGO ervaren. Want we
missen toch echt het clubgevoel en
natuurlijk ook de sociale contacten.”

Robert, Wim en John.

ACTIE
Ola waterijs
2 dozen à 3-12 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

Eat Me avocado
of mango
per stuk

1.49
1.69

1.-

Appelsientje of
Dubbeldrank
2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
R
1+1 G 2. 3.
70 _

1.35

_

98

1.99

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 27 april t/m 03 mei 2020. Week 18. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans
Joostenplein 35
Joostenplein
35
Oudewater

Coop
Kleine Haven 11
Haastrecht

5.10
7.98

4.

99

Zalmfilet zonder huid
Zalmfilet op huid

pak 175-300 gram

*
G
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K
%
5
2
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55 _

3.41

_

20

5.40
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APV / Bijzondere wetten

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Oost-IJsselkade 21 in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel,
ingediend op: 21-04-2020,
dossiernummer: 5108591

• Titus Brandsmastraat 7
in Oudewater
het vervangen van de
erfafscheiding bij het woonhuis,
ingediend op: 20-04-2020,
dossiernummer: 5107489

• Diemerbroek 44A in Papekop
het realiseren van een
agrarische opslagruimte,
ingediend op: 17-04-2020,
dossiernummer: 5102419

• Havenstraat 14 in Oudewater
het plaatsen van zonnepanelen,
ingediend op: 19-04-2020,
dossiernummer: 5103839

• Zuid-Linschoterzandweg 63
in Snelrewaard
het realiseren van
vervangende nieuwbouw
van een bedrijfsgebouw,
ingediend op: 20-04-2020,
dossiernummer: 5104789

• Westsingel 1 in Oudewater
het legaliseren van een
bestaande brug,
ingediend op: 14-04-2020,
dossiernummer: 5093261

• Zuid-Linschoterzandweg 21
in Snelrewaard
het plaatsen van zonnepanelen,
ingediend op: 15-04-2020,
dossiernummer: 5096459

• Rodezand 32 in Oudewater
het plaatsen van zonnepanelen,
ingediend op: 15-04-2020,
dossiernummer: 5096479

• Koningin Julianastraat 30 en 32
in Oudewater
het vernieuwen en vergroten
van een dakkapel,
ingediend op: 12-04-2020,
dossiernummer: 2023608

• Rootstraat 29 in Oudewater
het verbouwen van een
garage tot studio,
ingediend op: 16-04-2020,
dossiernummer: 5085293

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

• Wijdstraat 3 in Oudewater
het wijzigen van de
openingstijden van de
Bokkesprong,
ingediend op: 17-04-2020,
dossiernummer: 2023627

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Wijngaardstraat 51
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
op de zijgevel van de woning,
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• Touwslag 2 in Oudewater
het houden van een loterij ten
tijde van de kindervakantieweek
De Heksenketel van 24 t/m
27 augustus 2020,
aanvraag ingetrokken op 22-042020, dossiernummer: 2023517

• Prinses Margrietstraat 36
in Oudewater
het plaatsen van een schaftkeet
en dixie in een parkeervak in de
periode van 25 t/m29 mei 2020,
besluit: verleend op 20-04-2020,
dossiernummer: 2023524

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4984959

• Wijngaardstraat 51
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
op de zijgevel van de woning,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4984959

• Wijngaardstraat 51
in Oudewater
het plaatsen van een dakkapel
op de zijgevel van de woning,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4984959

• Hekendorpse Buurt 95A
in Hekendorp
het realiseren van een
Bed and Breakfast,

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4983823

• Wijngaardstraat 33 in
Oudewater
het aanpassen van een
monument en het wijzigen van
een berging in woning,

besluit: verleend op 21-04-2020,
dossiernummer: 4970317

APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat in Oudewater
het ophangen van spandoeken
van 16 t/m 21 november t.b.v.
het Nationaal MS Fonds,
besluit: verleend op 21-04-2020,
dossiernummer: 2023578

• Touwslag 2 in Oudewater
het organiseren van de
kindervakantieweek
De Heksenketel
van 24 t/m 27 augustus 2020,

aanvraag ingetrokken op 22-042020, dossiernummer: 2023514

• Touwslag 2 in Oudewater
het schenken van lichtalcoholhoudende drank ten tijde
van de kindervakantieweek
De Heksenketel
van 24 t/m 27 augustus 2020,
aanvraag ingetrokken op 22-042020, dossiernummer: 2023516

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

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Oudewater maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat
zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen
van:
• Wessel Kuik
Binnenhuisarchitectuur
voor het adres:
Essenweg 23 in Oudewater.
De melding heeft betrekking op
het incidenteel gaan spuiten van
meubels in plaats van schilderen.
• Maatschap de Vries-Slingerland
voor het adres:
Hoenkoopse Buurtweg 91
in Oudewater.
De melding heeft betrekking
op het stoppen met het houden
van varkens.
Voor de activiteiten van de hier
vermelde bedrijven zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een afspraak
te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6,
3584 BA Utrecht,
elke werkdag van
08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken
wilt inzien, kunt u hiervoor een
afspraak maken met een medewerker
van team Bedrijfsvoering van de
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.
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

Extra aandacht voor afstand
houden via stoepgraffiti
Het blijft belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Om zo veel
mogelijk inwoners hierover te informeren is op verschillende plekken in de
gemeente stoepgraffiti aangebracht. Hiervoor werd natuurlijke melkverf
gebruikt. Na enkele weken verdwijnt deze vanzelf.

Verkeersbesluit

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.
• Strengen ter hoogte van huisnummer 41 te Oudewater.
Wilt u het besluit inzien? Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd op
staatscourant.nl. Het besluit ligt van 28-04-2020 tot 09-06-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de
publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar
kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.

Ontheffing
route vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken bekend
dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen,
een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
• Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten, t.b.v. het vervoer
van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de gemeente Oudewater.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 29 april tot
en met 9 juni 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
in Oudewater, 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.

Woensdag 29 april 2020

Koningsspelen@home
op de OBS Goejanverwelle
Hekendorp
Alle leerlingen van de OBS Goejanverwelle ontvingen een grote witte
envelop in de brievenbus. Post van de Goejan!
De leerlingen ontvingen een
Koningsspellenbingo bestaande uit de
opdrachten van jezelf verkleden, zingen,
bal hooghouden, traplopen, stoepkrijten
tot koekhappen. Zo hadden de kinderen
een leuk alternatief programma deze
Koningsspelen.

De leerkrachten keken vanaf een afstand
mee en er zijn een hoop leuke foto’s een
filmpjes ingestuurd. Om 12.00 uur werd
de ochtend afgesloten en werd het
digitale startsein gegeven van de
meivakantie!

45 jaar getrouwd
Op woensdag, 22 april 2020, waren Bruno en
Gerda Lencioni uit Oudewater 45 jaar getrouwd.
Met de coronamaatregelen in acht nemend,
hebben dochters Carmen en Claudia deze
bijzondere gebeurtenis natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan. Met een optreden van gitarist
Jordi Langelaan, zangeres Claudia Camu en haar
zoon op percussie werd er een mooi en
onvergetelijk moment gecreëerd.
Zo konden Bruno en Gerda samen toch
feestelijk proosten op deze mijlpaal.
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Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer
geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse
geschiedenis, maar ook de historie van
Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse
geschiedenisverhalen voor u op papier gezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig
geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt
over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

Liefdevol opgevangen
in Oudewater
In het kader van 75 jaar bevrijding dit keer een verhaal over
twee zusjes uit Den Haag die in de hongerwinter liefdevol in
Oudewater werden opgevangen.

Den Haag ontvlucht in de Hongerwinter
Bitter koud was het die laatste
Oorlogswinter. De bevrijding wilde
maar niet komen.
De toestand werd dan ook nijpend in
een stad als Den Haag.
Ook het jonge gezin van de
scheikundig ingenieur Willem Pilaar
had het niet gemakkelijk. Willem gaf
les op het Aloysius College in het
chique Benoordenhout en schreef o.a.
de boekjes ‘Gij en de industrie’(1943)
en ‘Repetitie boekje voor scheikunde’
(1940). De school werd geleid door
de paters Jezuïeten. De paters van die
religieuze orde wilden meer dan louter
kennis doorgeven. De leerlingen
moesten ook worden gevormd tot
persoonlijkheden. Maar door gebrek
aan brandstof was die winter de
school gesloten. Ondanks het feit dat
het gezin Pilaar in het welgestelde
Bezuidenhout woonde, was overal
gebrek aan. De Duitsers vorderden
van alles zodat er voor de inwoners
van de stad weinig overbleef.

Hij zou hen met de schuit naar Gouda
brengen. De man nam plaats op een
krukje en stak een piepklein
potkacheltje aan zodat het binnen de
kortste keren aangenaam warm werd
in het kajuitje. Zonder met de kinderen
te praten begon hij eieren met spek te
bakken, pakte enkele witte
boterhammen, die zij al jaren niet
meer gezien en geproefd hadden, en
ging vreselijk smakkend zijn maaltje
opeten. De kinderen keken verbaasd
en jaloers naar het schouwspel.
Na zijn maaltijd daalde hij af naar het
ruim waar zich een tank vol melk
bevond (het bleek dus een melkschuit
te zijn). De kinderen zaten te
watertanden. Wat waren ze blij en
gelukkig toen de man hen van de melk
liet drinken. De dorst was in ieder
geval weg. Verder wachtten de
kinderen doodstil af. Tegen 7 uur
‘s avonds vertrokken ze. Het kacheltje
doofde langzaam uit en het bootje
gleed stil de donkere nacht in.

De kinderen Pilaar net na de oorlog:
Achter: Resi, Vera en Yvonne. Voor: Maria, Pia, Jose en Tonny.
Dochter Yvonne schreef:
“De gaarkeuken had alleen nog
maar ‘watersoep’ met wat
koolbladeren erin. We bleven maar in
bed want er waren geen kolen voor de
kachel en het was koud”.
Ten einde raad klopte vader Willem
aan bij de paters Jezuïeten die hij
natuurlijk goed kende. Zij beloofden te
helpen. Op de derde dag van het
nieuwe jaar kwam pater Jorna op
bezoek. Hij vertelde dat hij voor twee
kinderen uit het gezin logeeradressen
had gevonden. Net voorbij Gouda
waren mensen die iets meer te eten
hadden dan zij. Daar waren ze
welkom. Als Vera (12 jaar) en Yvonne
(10 jaar) wilden, mochten ze daar
naar toe. De oudste zus Resi kon thuis
niet gemist worden.
Ondanks dat ze hoorden dat ze niet
samen op één adres konden worden
geplaatst, waren Vera en Yvonne
dolblij. Zij mochten op stap, ongewis
waarheen en voor hoelang.

Met de schuit naar
Oudewater
Enkele dagen later: het vertrek.
Er werd voor beiden een koffer
ingepakt met wat schamele kleding,
kusjes aan vader, moeder en de
andere zusjes en daar gingen Vera en
Yvonne op stap. Drie kwartier liepen
ze in de vrieskou naar De Vliet waar
een schuit aan de kade lag en
ongeveer tien andere kinderen stonden
te wachten. Pater Jorna, die de
evacuatie geregeld had, was ook
aanwezig. Hij bracht de kinderen aan
boord en nam afscheid. (Later bleek
dat de pater wel eens ‘een rondje
langs de velden’ maakte om te kijken
hoe de kinderen het maakten).
De oudste van de groep was een
jongen van 18 jaar. Hij kreeg vanaf
nu de zorg over het clubje. Bedeesd
stapten ze de kajuit in, die erg klein
was. Langs twee wanden stonden
banken bevestigd waarop ze gingen
zitten. Ze durfden niets te zeggen.
Opeens stapte een oude man de kajuit
binnen. Hij bleek de kapitein te zijn.

‘s Nachts varen was betrekkelijk veilig
want er was dan weinig controle. Diep
in de nacht kwam het scheepje stil te
liggen. De bestemming was bereikt.
Het was inmiddels ijskoud geworden
in de kajuit en de kapitein ging even
een tukkie doen.

Wandelen naar Oudewater
Om 7 uur in de vroege morgen
mochten de kinderen het schip af.
Het scheepje bleek voor de ingang van
het nonnenklooster in Gouda te liggen.
Daar werden ze hartelijk ontvangen
door de zusters, die van hun komst
wisten, en kregen een bord vol
havermoutpap. Heerlijk. Ze kwamen
helemaal bij van de spanning en kou
van die nacht. Daarna stond een
wandeling van 12 km met als einddoel
Oudewater op het programma.
En daar ging het trieste clubje uit
Den Haag over smalle besneeuwde
weggetjes richting Hekendorp.
Ze moesten voorzichtig zijn want hun
‘oudste’ was 18 jaar en kon worden
opgepakt. Het werd een lange tocht
die ze zwijgend en zuchtend aﬂegden.
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(deel 103)
Als ze langs een logeeradres van een
van hen kwamen, ging de ‘leider’
naar binnen en zette het
desbetreffende kind af. In Haastrecht
werd de eerste afgezet, daarna was
Yvonne aan de beurt. Zij kwam terecht
op de boerderij van de familie
Miltenburg in de Hekendorpse Buurt.
Yvonne: “De eerste dagen kon ik het
eten niet verdragen en moest vaak
overgeven. Langzamerhand konden
de pondjes echter aankomen”.
Vera trok verder met de rest van de
club. Zij zou de laatste zijn die werd
afgezet. Dat was op de Hoenkoopse
Buurtweg 12 (nu 23) bij timmerman
Nic Strien. Hij zat in de keuken
rekeningen te schrijven voor zijn
klanten toen Vera met de jonge
groepsleider binnenstapte. Er stond
een kinderwagen met een baby van
enkele maanden. Sjaak heette hij.
En er liep een kleine jongen rond die
Gerard bleek te heten. De groepsleider
liep weer terug naar zijn eigen adres
in Oudewater. Even later stapte de
vrouw des huizes binnen. Ze was
verbaasd het ondervoede meisje te
zien. Vera was nog niet verwacht,
maar mocht wel blijven. Zij noemde
hen oom Nic en tante Ali.
Vera schreef er later over:
“Zij bleken lieverds te zijn. Maar zij
waren geen boeren en ook daar was
niet genoeg voor een extra mond.
Ik kon toch heel januari blijven.
Het was een fijne tijd met dat snoezige
baby’tje en het grappige knulletje.
Bij het boerenbedrijf naast de
timmerman was ook een meisje uit
Den Haag. Via een andere hulpgroep
was zij daar ondergebracht.
Ik geloofde mijn ogen niet toen ze bij
ons binnenkwam. Het bleek Dolly te
zijn, die in mijn MULO-klas zat.
Zij had ook een zusje in een gezin aan
de andere kant van Oudewater”.
Het was natuurlijk een enorme
cultuurschok voor deze stadse
kinderen hier op het platteland.
Maar ze hadden het toch naar hun
zin. Alleen op zondag in de kerk
zagen Vera en Yvonne elkaar.
Yvonne reed met mevrouw Miltenburg
in haar koets met een paard ervoor
naar Oudewater terwijl Vera naar de
stad moest lopen. De meisjes waren
dan zó blij elkaar weer even te zien.
Half februari moesten ze verkassen.
Nu allebei van het platteland naar
de stad.
Yvonne kwam terecht bij onze
bekende kunstschilder Joop Joosten,
die in de Wijdstraat woonde in het
pand met de gevelsteen ‘Vrede is
Ryckdom’. Yvonne schreef me erover:
“Hij was een geliefd man. Ik mocht
iedere dag ‘de spreeuwen’ (zo
noemde hij hongerige kinderen) een
sandwich geven, die het dienstmeisje
had klaargemaakt. Ze kwamen door

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

do o r Wo ut van Ko uwen

In die Hongerwinter liet Gert zich niet weerhouden om levensmiddelen op te
halen voor de ‘gaarkeuken’. Op 24 februari 1945 had hij weer zo’n tocht
ondernomen naar Groningen. Hij had als bijrijder Leo Bode en vlak voor hem
reed stadgenoot Jaap Kasbergen met als bijrijder Aai van Schaik.
Bij Nunspeet dook plotseling een jager schietend omlaag op het kleine konvooi.
De mannen sprongen de auto’s uit en zochten bescherming in de slootkant.
Gert werd echter getroffen en door zijn tochtgenoten naar een hospitaal in de
buurt gebracht. ‘s Avonds om acht uur overleed hij. Slechts 28 jaar oud.

Groenteman Gert Schoonderwoerd met zijn knecht Hans de
Bruyn in de Havenstraat.
de winkel. Ik hoorde de winkelbel en
wist dan dat er weer een kind was die
een boterham kwam halen. Ik zag
nooit iemand iets kopen in zijn winkel.
Hij zat op zijn zolder te schilderen en
dan mocht ik tekenen met zijn krijtjes.
Af en toe ging hij met een paar
schilderijen naar de winkel op de hoek
waar hij voedsel voor kreeg.
Zij hadden een zoontje van een
half jaar oud, Fonske (Fonneman)
waar ik voor mocht zingen”.
Vera kwam terecht bij Gert
Schoonderwoerd en zijn vrouw Cor.
Zij hadden een groentezaak in de
Leeuweringerstraat. Gert en Cor
hadden twee meisjes: Thea van 4 en
Ada van 9 maanden.
Huisvader Gert ging soms op pad
naar het noorden waar nog
levensmiddelen ‘te koop’ waren.
Vera schreef daarover:
“Ik was nog maar een week in het
gezin toen het noodlot toesloeg.
Door beschietingen werd oom Gert
dodelijk getroffen. Tragisch zo’n jonge
sterke man en vader. Ik heb toen een
week gelogeerd bij Joosten en mijn zus
en daarna mocht ik weer terug naar
tante Cor. Dat was ongelofelijk dapper
en lief. Een vreemd kind in huis als je
al genoeg hebt aan je eigen verdriet
en zware tijd”.

Weer naar huis
Yvonne: “Op 5 mei gingen we hossen
door de straten van Oudewater.
We deden dat daarna iedere dag.
Maar Vera en ik kregen ook heimwee.
De oorlog was over en waarom
mochten we niet naar huis? Transport
was echter moeilijk te regelen.
Uiteindelijk heeft een man, die tijdens
de gehele autorit geen woord zei,
ons met nog twee andere kinderen
teruggereden naar Den Haag.
De stad lag echter door het zware
bombardement van 3 maart op het
Bezuidenhout in puin. Maar het was
toch weer heerlijk om weer thuis te
zijn”.
Vera zou altijd een dankbaar contact
houden met haar beide gastgezinnen.
Toen zij later trouwde met John Geers
kwam Nic Strien de aanbouwkeuken
en de garage van hun huis in
Nootdorp bouwen.
In 2005 schreef Vera nog aan de
kinderen Strien: “Ik hoop dat jullie
ouders geweten hebben dat ik altijd
dankbaar ben geweest voor wat zij in
1945 voor mij hebben gedaan”.
Vera overleed op 81 jarige leeftijd in
2013. Haar man 6 jaar later.
Yvonne woont in de V.S. (Californië).

Nic Strien aan het werk voor het huis van John en Vera Geers in
Nootdorp. Daarbij had hij altijd zijn onafscheidelijke hoedje op.
Weer of geen weer.
Bronnen: Ada Schoonderwoerd, Joop en Carla Overbeek-Strien, Cock Strien, Wilbert Geers,
Yvonne Pilaar, ‘Een Ereschuld’, door Theo Pollemans.

Het huis van timmerman Nic Strien met rechts de werkplaats
getekend door Piet Spek. In die moeilijke oorlogsjaren
verdiende Nic nog wat bij met het verzolen van klompen,
het herstellen van schouwen en het houden van geiten.

De vorige aﬂeveringen van ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen.
Daarbij is gebruik gemaakt van extra materiaal als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Koningsdag in Oudewater

OUDEWATER

door Elly van der Neut

Koninklijke onderscheidingen

Ook dit jaar worden enkele verdienstelijke mensen door de Koning geëerd met een onderscheiding.
Vanwege de crisis kon dat niet gebeuren tijdens een openbare viering zoals in de afgelopen jaren.
De mensen die een decoratie ontvingen, zijn in de loop van afgelopen vrijdag opgebeld door burgemeester
Wim Groeneweg die hen telefonisch op de hoogte gesteld heeft van het feit dat het de Koning behaagd had
hen te benoemen tot lid in ode orde van Oranje Nassau.
De oorkonde en de versierselen ontvangen zij op een nader te bepalen tijdstip in overeenstemming
met de dan geldende regels voor bijeenkomsten. De gedecoreerden zijn:
Henny van den IJssel (mevrouw
H. Van den IJssel- Nederend)
was jarenlang bestuurslid van de
Ouderenvereniging Oudewater en is
actief in de stichting Vrienden van
Oudewater. Zij heeft de voorbije
25 jaar de jaarlijkse ‘roefeldag’
voor de schooljeugd georganiseerd.

Er werd koffie, thee en kermiswafels
‘to go’ verkocht.

Op de Visbrug werd het onkruid tussen
de klinkers verwijderd.
Normaal gesproken is er geen onkruid,
want dan staat het terras op de brug.

Dinertje voor voedselbank

Wil Verkleij (mevrouw W.J. de Vos
-Verkleij) is sinds 1980 actief als
contactpersoon in de
geloofsgemeenschap Pax Christi.
Sinds 1991 is zij vrijwilligster bij
De Zonnebloem waarvan ruim zestien
jaar als bestuurslid.

Jeroen Kliver (echtgenoot van
Van Breukelen) is al jaren actief in
de stichting Vrienden van Oudewater,
als organisator van jaarlijkse
benefietevenementen als de
kindervakantieweek en de
ambachtsmarkten.
Nel Mulder-van der Werff is sinds
de oprichting in 1999 actief in de
Wereldwinkel.
Verder is zij contactpersoon in de
wijk, en zeer actief in de
geloofsgemeenschap Pax Christi.

Riet Vergeer (mevrouw M.C.J. van
Veldhuizen- w/v Vergeer,
staat in de voordracht) omdat zij
één en al dienstbaarheid aan de
gemeenschap is: als gastvrouw in de
St. Franciscuskerk, als vrijwilliger bij
Tafeltje Dekje en bij De Wulverhorst.
Verder is zij al jaren actief als
vrijwilligster bij vakantiereizen voor
ouderen en gehandicapten.

Roelof Geurts is 46 jaar lang lid
geweest van de vrijwillige brandweer
van Hoenkoop en van Oudewater
(na het samenvoegen van beide
brandweerkorpsen), met bijbehorende
opleidingsinspanningen.

Groot Oudewaters Dictee,
ook op alternatieve wijze succesvol

door Aad Kuiper

Het leek er even op dat het Groot Oudewaters Dictee, net als heel veel
andere evenementen zou worden afgelast. In eerst instantie werd dit ook
door de Rotary rondgebazuind. Duizenden Rotarians in Nederland
ontplooien de mooiste activiteiten voor een ander, vaak in de buurt en
meestal achter de schermen.
Zo ook de Rotarians in Oudewater die o.a. al jaren een dictee organiseren
om geld in te zamelen om waar nodig bij te dragen aan verschillende
taalprojecten. Het zou dus jammer zijn als het dictee niet plaats had kunnen
vinden. Maar bij Rotary Oudewater waren ze heel slim.
Omdat het dictee, geïnspireerd op Hans de Jongs verhalen over het verzet
en de activiteiten door de Rotary bij het thema 75 jaar vrijheid goed bij
elkaar pasten, wilden ze het, indien enigszins mogelijk, toch dit jaar door
laten gaan.
Radio Midland FM, met name Wil de
Vries, wilde graag meewerken en zo
vond het Groot Oudewaters Dictee
‘gewoon’ op 22 april plaats en werd het,
na een inleiding door Sigrid Hooftman
van Rotary Oudewater, ‘gewoon’
voorgelezen door Marga Smits.
Vooraf aan het dictee werden door
Marga bijna dagelijks via ‘Je bent pas
een Oudewaternaar als, …’ spellingkwesties voorgelegd die een groot
publiek bereikten en waar veel mensen
plezier aan beleefden en een beetje
wijzer van werden.
Het dictee werd geschreven door twee
eerdere winnaars, Franka Melis en de
schrijver van dit artikeltje, en nagekeken
door Jeroen Heemskerck Düker, van
dictees.nl. Na het controleren schreef hij:
“Best jammer dat ik nu niet meer mee
kan doen, want het is een leuke tekst,
met voldoende spellingproblemen voor
de liefhebber.”
De ‘bijsluiter’ is grotendeels van zijn
hand. Hoewel de schrijvers hun best
hadden gedaan om het dictee niet te
moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk te
maken, en er ook inhoudelijk een
boeiend en goed verhaal van te maken
had Hans de Jong ook nog wel een
inhoudelijke opmerking bij zin 4:
“Fraai dictee, maar ik moet een kleine
correctie plaatsen bij de tekst: ‘…
stierven nog vier Oudewaternaren.’

Dat was er feitelijk maar één.
Hein Dionisius is als eerste neergeschoten
en daarna omgebracht, hij kwam uit
Oudewater. Dirk Hoogendoorn is aan de
achterkant van zijn huis simpelweg
doodgeschoten; hij had niets te maken
met de BS, hij woonde eigenlijk in
Snelrewaard. Peter van den Ende kwam
uit Rotterdam en Henry Story uit
Brussel; zij werden doodgeschoten door
een scherpschutter vanuit de Coöperatie.
Officieel was dus alleen Hein Dionisius
Oudewaternaar. Maar wellicht was het
voor het dictee makkelijker om het zo te
doen. Ik vond dat ik dat even voor de
juistheid moest melden.” Waarvan acte.
De IJsselbode was zo vriendelijk om er
een aantal malen over te berichten en is
ook nu weer zo vriendelijk om dit verhaal
op te nemen. Oudewater.net heeft de
integrale tekst van het dictee direct na de
uitzending geplaatst, zodat iedereen die
meeschreef zijn of haar versie heeft
kunnen vergelijken met de juiste
schrijfwijze van woorden.

Dicteetijgers

Sigrid Hooftman heeft ook de
correspondentie met de dicteeschrijvers
en de administratieve zaken geregeld.
Zij vertelde dat, hoewel ze vermoedt dat
er meer zijn, een dertigtal mensen heeft
doorgegeven dat ze mee gingen schrijven
aan het dictee van Rotary Oudewater

waaronder een flink aantal zogenoemde
‘dicteetijgers’ (dat zijn mensen die
regelmatig voor hun plezier dictees
maken en daar uiteraard dan vaak goede
resultaten bij behalen) met flink wat
terugkoppelingen na afloop: “Van een
aantal deelnemende dicteetijgers werden
de bovenste twee plaatsen bezet door
Herman Killens uit Opwijk (België) en
Randy van Halen met respectievelijk
1 en 4 fout. Het gemiddelde aantal
fouten van alle deelnemers was 26, het
minste was de eerdergenoemde 1 fout
en het hoogste aantal was 45.
De best scorende Oudewaternaar was
Mieke van Uden met slechts 10 fout.
De jongste deelnemer was 15 jaar oud.
En er hebben heel wat deelnemers
toegezegd iets te doneren, zelfs iemand
die geen tijd had om mee te doen, maar
die dit zo’n goed idee vond.
En dat vinden we natuurlijk heel leuk.”
Over de duidelijkheid en de bereikbaarheid waren alle deelnemers zeer
tevreden. En dat geldt ook voor de
kwaliteit van het dictee (toegankelijk,
mooi en toepasselijk waren een aantal
lovende kwalificaties). Fouten bleken
vooral gemaakt in al dan geen
hoofdletter en koppeltekens; de woorden
Gestapo-chefs en blocnoteje bleken de
grootste struikelblokken. De verschillende
organisaties en alle uitvoerenden kregen
heel wat bedankjes en complimenten.
Rotary Oudewater is nu wel verplicht om
volgend jaar opnieuw een dictee te
organiseren; hoe dan ook.
Sigrid liet weten dat ze zo’n dicteewedstrijd met elkaar in één ruimte toch
wel leuker vond. We gaan het zien.

Nog niet eens zijn de bezorgers
namens de Voedselbank Oudewater
teruggekeerd van hun route of de
eerste enthousiaste appjes komen
binnen. In een mum van tijd hebben
zij op 26 adressen liefst 86 dinertjes
rondgebracht.
Met diezelfde snelheid heeft het team van
HEX gebuffeld om de witte asperges met
voorjaarspaddenstoelen, risotto
gepocheerd met hennenei en truffeljus in
de juiste volgorde in de gereedstaande
zakken te stoppen. Dat was het menu
voor de volwassenen. De op houtskool
gegrilde kippenspies met tomatenrisotto
gevulde puntpaprika met kaas
gegratineerd was het menu voor de
kinderen. Voor beide groepen waren er
Hollandse aardbeien met boeren hangop
en huisgemaakte kletskoppen als toetje.
Het diner was volgens de gangbare
manier afgeleverd; aanbellen, neerzetten,
zwaaien en wegwezen. Natuurlijk was er
vooraf wel geïnventariseerd wie gebruik
wilde maken van de geste van het duo
De Jong Schoonmaakservice / Dionisius
Bouwbedrijf dat, geheel in de geest van
deze tijd, ‘iets’ wilde doen om te leven
van de voedselbank ietwat op wilde

De laatste ronde.
vrolijken. Het zijn immers bittere tijden
en de geest van ‘we benne op de wereld
om mekaar te helpen nietwaar’ waart
rond. Nu sneed het mes aan meerdere
kanten en konden ook Paul en Ingrid van
Hex alsmede hun rechterhanden zich
even naar hartenlust uitleven.

Voor de goede orde volgt hier de integrale tekst van het Groot Oudewaters
Dictee 2020, met de bijsluiter, de verklaring van enkele spellingkwesties.

75 jaar vrijheid, droeve
herinneringen en olijke blijheid

1. De twintigste eeuw begon optimistisch. In 1905 werd de Rotary opgericht,
die onder meer wilde “helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld” en
kort na de Grote Oorlog zag in Genève de Volkenbond het levenslicht,
een intergouvernementele organisatie met als doel een einde aan álle oorlogen te maken.
2. 10 mei 1940 maakte een eind aan het wensdenken: “oorlog”, echode het door
Oudewater en “ben ik van Duitsen bloed” moest plaatsmaken voor de nazigroet.
De meeste geelbuiken verfoeiden de anti-Joodse maatregelen en het gemeentepersoneel
was druk doende met clandestiene persoonsbewijzen,
maar voor leden van de NSB, spottend de zwarte vlektyfus genoemd,
was Joden aangeven een lucratieve bron van inkomsten.
3. Van het confisqueren van fietsen, razzia’s, voedseldistributiekaarten, evacués, cichorei- of
surrogaatkoffie en hongertochten ver buiten het Groene Hart tot rücksichtslose
liquidaties: niets bleef de bevolking bespaard.
De burgemeester verbood een NSB-propagandafilm en werd rigoureus naar het als
interneringskamp ingerichte kleinseminarie in Sint-Michielsgestel getransporteerd.
Bij Papekop sprongen door Gestapo-chefs uit nazi-Duitsland bedreigden van de trein en
gingen in de illegaliteit.
4. 4 mei ‘45 ‘s avonds werd via Radio Herrijzend Nederland de capitulatie en dus een
staakt-het-vuren bekendgemaakt: “Landgenoten, Nederland is vrij”, met als gevolg
euforisch feestgedruis, rood-wit-blauwe drapeaus aan de gevels en luidkeels gezang van
het Wilhelmus. Ondanks de uitbundige stemming was 5 mei nog zeer onrustig. In een
gevecht met Duitse soldaten langs de Waardsedijk stierven nog vier Oudewaternaren.
5. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd al nagedacht over een nieuwe organisatie
die de wereldwijde vrede en veiligheid zou moeten bewaken en handhaven.
49 Rotarians schreven in 1945 op een blocnoteje mee aan het Handvest van de
Verenigde Naties. Volgende maand beleven we de vijfenzeventigste 5 meiviering.
De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat.
De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor
iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

Bijsluiter

1. álle: als klemtoonteken gebruiken we
het accentteken ‘(accent aigu).
2. geelbuiken: zonder hoofletter, het
gaat hier om een bij- of scheldnaam
zoals ‘blauwvingers’ (Zwollenaren) of
‘spaghettivreters’ (Italianen).
anti-Joodse: Joodse met een
hoofletter, want het gaat hier om een
bevolkingsgroep.
druk doende: het bijvoeglijk
naamwoord ‘drukdoend’ bestaat ook,
maar hier gaat het om het
tegenwoordig deelwoord, dus wordt
het als twee woorden geschreven.
zwarte vlektyfus: de spelling
‘zwartevlektyfus’ is ook verdedigbaar,
hoewel tyfus roze vlekken
veroorzaakt. Er bestaat namelijk ook
een ‘zwartevlekkenziekte’.

Paul Wesseling: “Ik heb met plezier meegedaan aan het dictee op 22 april jl.
Natuurlijk is het veel gezelliger en spannender in een volle zaal, maar dit was
zeker een leuk en creatief initiatief! Het dictee vond ik niet echt heel moeilijk,
maar ik heb toch 11 fouten geteld. Er zaten enige lastige woorden in en
venijnige instinkers, maar dat is elke keer weer een uitdaging ...
Nogmaals bedankt voor de organisatie en hopelijk volgend jaar weer op de
traditionele manier!”

Heeft u het als één woord
geschreven, hoeft u dit niet fout te
rekenen.
3. Gestapo-chefs: het koppelteken is
verplicht. Een letterwoord wordt in
een samenstelling vast geschreven,
tenzij het met één of meer
hoofdletters wordt gespeld. Dat is hier
het geval. Gestapo is een Duits
letterwoord, gevormd uit Geheime
Staatspolizei en een eigennaam.
Daarom krijgt het een hoofletter.
nazi-Duitsland: nazi wordt met kleine
letters geschreven. Het woord
waarmee een culturele,
maatschappelijke, religieuze of
artistieke stroming benoemd wordt,
krijgt een kleine letter.
4. drapeaus: een drapeau is een vlag of
vaandel.
5. 5 meiviering: dit is een driedelige
samenstelling met een cijfer.
In dat geval komt na het cijfer een
spatie. ‘vijfmeiviering’ is ook correct.
rechtsstaat: zowel het Groene Boekje
als Van Dale kent de vormvariant
‘rechtstaat’, zonder tussen-s.
Dit is dus ook correct.
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LINSCHOTEN

MONTFOORT

Het regent lintjes, maar niet zoals anders…
Telefonische felicitaties van de burgemeester en een taart om het te vieren

door Sjoukje Dijkstra

Dit jaar was het even anders dan anders. Waar burgemeester Petra van Hartskamp normaliter persoonlijk lintjes op zou spelden bij bewoners die een
Koninklijke Onderscheiding krijgen, nam ze nu telefonisch de honneurs waar. Acht inwoners van Montfoort en Linschoten kregen een lintje.
Daarnaast werden ze door één van de aanvragers van de Koninklijke onderscheiding verrast met een taart op het moment dat ze de burgemeester aan de lijn hadden.
En dat was een grote verrassing, zeker
voor één van de gelukkigen, Ad Spruit,
die zich al sinds jaar en dag inzet voor de
jeugd van Montfoort. Onder andere
afgelopen winter nog met het Witte
Kerstfeest. Daarnaast doet hij nog veel
meer voor Montfoortenaren en dat wordt
op prijs gesteld, zo blijkt ook nu met deze
onderscheiding. Verrast als hij is, laat hij
weten: “Ik had niet verwacht om een
lintje te mogen ontvangen. Ik zag met
Koningsdag altijd veel oudere mensen op
het bordes staan. Heel erg lief dat
mensen de moeite hebben genomen
voor mij ook een lintje aan te vragen.”
Afgezien van 22 jaar sponsorcommissie
bij MSV’19 is Ad Spruit vooral actief
geweest om met allerlei evenementen
Montfoortenaren bij elkaar te brengen.
Hij vertelt: “Sinds 1992 ben ik een van
de motors achter het Bloklandfeest.
Van 1996 tot en met 2006 ben ik lid
geweest van de organisatie van de
Montfoortse jaarmarkt. Daarnaast ben ik
ook medeoprichter van de stichting
24 uur van Montfoort (2007), StIchting
Tent Activiteiten Montfoort (2012),
Stichting Tour de France Montfoort,
(2015) , Stichting Koningsdag Montfoort
(2016). Met deze stichtingen stond hij
bovendien aan de wieg van het befaamde
Pret in het Park, Pret op het plein,
Pullen op de Plaats en Techniek in de
Tent. Verder zorgt de STAM-tent voor
ondersteuning van onder andere
Kerk in het Park, VOM-week, Triathlon
en Curling.
Ondanks dat hij nu lid is in de Orde van
Oranje Nassau, blijft hij bescheiden:
“Leuk dat ik nu in het zonnetje wordt
gezet, maar al die evenementen zijn
natuurlijk het resultaat van inspanningen
van heel veel vrijwilligers en steun van
het bedrijfsleven. Ik prijs mezelf gelukkig
met dat al die lieve en leuke mensen om
me heen die al die verbindende
evenementen mogelijk maken.
Ook zonder de flexibiliteit van mijn vrouw
en kinderen had ik deze wat uit de hand
gelopen hobby niet gekund. Ik hoop snel
weer op een gezamenlijk biertje en
bijkletsen in Bourgondisch betere tijden!”

Yoppa

De zeven andere inwoners van Montfoort
en Linschoten die de dag vóór
Koningsdag zijn benoemd tot lid in de
Orde van Oranje Nassau zijn:
mevrouw J. de Ruiter-Broer,
mevrouw T. van Jaarsveld-Kempen,
de heer B. van Blokland,
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‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd...’
Woorden die jaarlijks terugkomen
de dag vóór Koningsdag.
Dit jaar niet anders, alleen wel op
een andere manier.
Burgemeester Van Hartskamp wilde
de bekendmaking van plaatsgenoten
die zijn onderscheiden niet
geruisloos voorbij laten gaan.
Zo werd het - ondanks het
coronavirus dat roet in het eten blijft
gooien - toch nog een beetje een
feestje….

Acht mensen uit Montfoort en Linschoten kregen een lintje. De burgemeester feliciteerde ze allemaal persoonlijk via de telefoon.
de
de
de
en

heer E. de Jong,
heer P. Versloot,
heer W. Beukers
de heer J. Vlaar.

Stuk voor stuk zijn het inwoners die zich
op diverse manieren hebben ingezet voor
de samenleving. Zo staat dhr. J. Vlaar
bekend om zijn politieke activiteiten, en
zijn rol binnen het CDA. Hij diende

Montfoort van 2010 tot 2018 als
wethouder. Buiten de politiek om is hij al
sinds 2008 als vrijwilliger actief bij de
parochie de Heilige Drie-eenheid in
Montfoort. Ook was hij pleegouder,
voetbalcoach en oprichter van Stichting
Yoppa.

Levenscoach

Ook B. van Blokland, die wel bekend
staat als levenscoach voor ouderen,
is een vrijwilliger, die veel heeft betekend
voor de Geloofsgemeenschap
St. Johannes de Doper. Al ruim 42 jaar
is hij lector en voorganger in kerkelijke
vieringen, avondwakes en uitvaarten.
En voor de renovatie van de
glas-in-loodramen nam hij persoonlijk het
initiatief. In het Antoniushof zorgde hij
dat er veranderingen werden gerealiseerd
in de kerkzaal en het liturgisch centrum.

Jongerenkampen

Ad Spruit, hier blij de taart vasthoudend, had niet verwacht dat hij een lintje zou
krijgen. Ook omdat hij er te jong voor was, meende hij.

Veel van de lintjesontvangers zijn
kerkelijk zeer actief betrokken. Zo ook
P. Versloot, die zich sinds de jaren ‘80
zijn ziel en zaligheid steekt in het
jeugdwerk binnen Protestantse
Gemeente van Montfoort.
Zo organiseerde hij jongerenkampen en
was hij lid van de jeugdraad. Versloot zet
zich bovendien in om het historisch
erfgoed te behouden. Zo werd mede
dankzij zijn inzet Stichting Oud Montfoort
(SOM) opgericht, en verzorgt hij sinds
2017 op verzoek van Cultureel
Montfoort stadswandelingen en
presentaties.

Klok grote Sint-Janskerk

Ook meneer E. de Jong is kerkelijk zeer
actief. Hij zorgt er hoogst persoonlijk
voor dat elke werkdag de klok van de
grote Sint-Janskerk geluid wordt.
Het historische aspect hiervan, en van
het levendig houden van de geschiedenis
van Linschoten, gaat hem aan het hart.
Daarom zet hij zich hier met hart en ziel
voor in en is hij sinds de oprichting in
2009 voorzitter van de Stichting Open
Monumentendag Montfoort. Voor de
plaatselijke Gereformeerde Kerk/
Protestante Gemeente in Linschoten
vervulde hij diverse functies: van
jeugdouderling tot voorzitter van de
kerkenraad. Daarnaast zingt hij ook
graag, en is hij een actief lid van het
Mannenkoor Zanglust.

Renovatie

De heer W. Beukers zet zich eveneens
vol toewijding in binnen de geloofsgemeenschap van de RK-kerk Johannes
de Doper. Hij was nauw betrokken bij de
renovatie van het kerkgebouw. Vanaf
2015 is hij iemand die geregeld de kar
trekt bij uitstapjes van Het Knooppunt.
Ook voor SWOM betoont hij zich een
waardevolle vrijwilliger. Beukers houdt
ook van een potje tennis. Sinds 2007
helpt hij mee bij alle activiteiten van de
tenniscommissie voor 55+ leden.

Ouderen en alleenstaanden

Twee van de acht kersverse leden in de
Orde van Oranje Nassau zijn vrouwen.
Opvallend dat de vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Desalniettemin
zijn ze evenzo actief. Mevrouw T. van
Jaarsveld-Kempen is dat ook binnen de
rooms-katholieke kerk MontfoortLinschoten. Sinds 1974 is zij koster
geweest en bezoekt ze ouderen en alleenstaanden. Ook is ze van de partij bij alle
gelegenheden, van rouw tot trouw en
ziekte. Ze is een loyale mantelzorger
voor naasten die zich geconfronteerd
zagen met ernstige ziektes. Mensen
zouden haar ook kunnen herkennen van
de collecte voor de Hartstichting.
Dat doet ze al vanaf 1984.

Handwerkcafé

Mevrouw J. de Ruiter-Broer is onder
andere bekend van het handwerkcafé dat
zij opzette. Ook was zij vanaf 1979 tot
2011 actief voor de basisschool
De Hobbitstee, waarvoor zij de
administratie deed. Ze maakte zich
verder verdienstelijk door in 1988 een
VVV-kantoor te starten met andere
vrijwilligers. Dit VVV-kantoor mag dan
inmiddels gesloten zijn, de sporen die
mevrouw De Ruiter-Broer verdiend heeft,
zijn dat niet. Nog steeds is zij ook
vrijwillig redacteur bij Seniorensociëteit
Het Knooppunt.

Scouting bakt ‘400 kleine meesterwerkjes’ voor ouderen

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

Om de harde werkers in de zorg en
de oudere medemens een hart onder
de riem te steken zijn de gidsen van
Scouting Montfoort druk geweest.
“Zij hebben afgelopen woensdag
(thuis) cupcakes gebakken en mooi
versierd”, zo laat Angela van der Werf
van Scouting Montfoort weten.
“De leiding heeft de cupcakes
vervolgens verpakt en voorzien van
een strik met tekst.”
De actie is opgezet, omdat scouting in
het teken staat van mensen helpen waar
zij kunnen. In deze toch al moeilijke tijd is
het voor de oudere medemens vooral
lastig omdat zij op dit moment geen
bezoek kunnen ontvangen. Ook de
zorgmedewerkers proberen wij in het
zonnetje te zetten, omdat ze nu extra
hard werken om deze mensen te
verzorgen en te ondersteunen.
“Afgelopen donderdag hebben de
gidsenleiding de 400 kleine meesterwerkjes afgeleverd bij het verzorgingstehuis. Het zorgpersoneel nam de
cupcakes mee naar alle bewoners.
Zowel het zorgpersoneel als de bewoners
waren blij verrast om deze goed gevulde
dozen te zien”, aldus Angela.
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Dodenherdenking 4 mei

#HerdenkThuis

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

5 mei
Op Bevrijdingsdag, 5 mei, hangt de vlag de gehele dag in
de top. Bij zonsopgang wordt de vlag gehesen en bij
zonsondergang wordt de vlag neergehaald.

Oproep Taptoe-Signaal op 4 mei om 19.58 uur

De Dodenherdenking op 4 mei vindt dit jaar vanwege
de coronacrisis sober en zonder publiek plaats.
Iedereen herdenkt thuis de inwoners en militairen,
die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter
wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties.

Kranslegging en online toespraak burgemeester

Burgemeester Van Hartskamp legt in beide kernen een
krans bij de herdenkingsmonumenten.
Gevolgd door het 4 en 5 mei Comité in Montfoort en het
4 mei Comité in Linschoten. Ook Stichting Veteranen
Lopikerwaard zal vertegenwoordigd zijn. Dit alles gebeurt
op een wijze die recht doet aan eerbied en respect en
met de inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Burgemeester Van Hartskamp zal herdenken in een
online toespraak. Deze toespraak wordt samen met
beeldmateriaal van de drie kansleggingen kort na de
landelijke herdenking gepubliceerd via onze website
www.montfoort.nl en onze social-mediakanalen
Facebook en Twitter.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt alle mensen met
een blaasinstrument - waaronder zowel houtblaasinstrumenten zoals klarinetten, saxofoons, fagotten en
hobo’s, als koperblazers zoals trompetten en trombones
- uit om het Taptoesignaal op 4 mei om 19.58 mee te
blazen vanuit huis, balkon of tuin.
Het basistempo van het signaal is 120. Het begin en het
einde van het signaal worden echter in een langzamer
tempo gespeeld.
Het Nationaal Comité adviseert alle blazers om exact om
19.58 uur en 30 seconden te beginnen. Daarna volgen
de twee minuten stilte. De bladmuziek voor verschillende
blaasinstrumenten is te vinden op de website van het
Nationaal Comité. Daar kunt u ook bekijken en luisteren
hoe een solo-trompettist van de Marinierskapel het
signaal speelt.
In Linschoten wordt om 19.58 vanaf de kerktoren van
De Grote- of Sint-Janskerk het Taptoe Signaal gespeeld.

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

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

Wilhelmus

Na de twee minuten stilte klinkt om 20.02 uur het
Wilhelmus. Het Nationaal Comité nodigt iedereen uit
om thuis het eerste couplet mee te zingen.
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

aangepaste dienstverlening. Er worden daarom alleen
spoedaanvragen gedaan die geen uitstel kunnen lijden.
Voor alle Burgerzaken handelingen dient van te voren
telefonisch een afspraak gemaakt te worden,
dit geldt ook voor het afhalen van uw documenten.
Het is momenteel niet mogelijk om via internet een
afspraak te maken.
Ook de overige huurders in het Huis van Montfoort
zijn dinsdag 5 mei gesloten.

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

Ondanks de teleurstelling dat de huidige maatregelen tot
zeker 20 mei van kracht zijn, is SWOM zich aan het
voorbereiden op de tijd ‘na Corona’. Zij werken er hard
aan om de 1,5 meter afstand maatregel aan te kunnen
houden. Hoe dat zal gaan? Dat weten ze nu nog niet
precies. Het zal er voor de vele verschillende activiteiten
ook anders uit gaan zien. Maakt u gebruik van één van
de activiteiten of diensten van de SWOM, kijk dan voor
meer informatie op de nieuwspagina van de SWOM via
www.swomontfoort.nl. Heeft u concrete vragen, stel deze
zoveel mogelijk telefonisch via 0348-469109.

DoeMeeKrant SWOM

Zolang we elkaar nog niet in alle vrijheid mogen en
kunnen ontmoeten, hoopt de SWOM dat zij u blij kunnen
maken met de tweede editie van de DoeMeeKrant. Iets
om te lezen, te doen en om weer even contact te maken.
U kunt deze krant downloaden via www.swomontfoort.nl.
Ook kunt u de krant ontvangen via mail. U kunt zich
hiervoor aanmelden via welzijn@swomontfoort.nl.

Via ThuisBieb
100 e-books te lezen voor iedereen

Hemelvaartsdag

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Mocht u toch zin hebben in een klein feestje, feest dan
thuis mee op 2 mei met het Montfoort Blijf Thuis Festival.
Voor verder info: www.blijfthuisfestival.nl.

Een kaartje raakt

Sinds 24 maart 2020 staan bij Boon’s Markt in
Linschoten, de Jumbo en Albert Heijn in Montfoort
‘Een kaartje ráákt!’-dozen!
De afgelopen weken zijn al tientallen mensen verrast
met een lief kaartje van een stads- of dorpsgenoot.
In samenwerking met de 3eenheidparochie, SWOM en
deze supermarkten komt ‘Ontmoeten ráákt!’ op deze
manier tegemoet aan mensen die behoefte hebben aan
een kaartje of tekening van een stads- of dorpsgenoot.
U kunt hier een kaartje achterlaten voor iedereen die een
teken van betrokkenheid, aﬂeiding, hoop, bemoediging
en troost kan gebruiken. Sleep elkaar door deze weken
van isolatie heen en DOE MEE!

Tips over 4 en 5 mei:

Afvalkalender MEI 2020

Bevrijdingsdag

Update

Blijf thuis Festival

Gewijzigde openingstijden
stadkantoor en gemeentewerf

Vanwege de komende feestdagen zijn het
stadskantoor en de gemeentewerf
op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.
Op deze dag zijn wij voor reguliere zaken telefonisch niet
bereikbaar. Alleen voor noodgevallen kunt u gebruik
maken van het noodnummer 0348-476465.
Voor het inplannen van een afspraak bij het
Klant Contact Centrum kunt u vanaf heden weer tijdens
de reguliere openingstijden bellen met 0348-476400.
In verband met de Coronacrisis hanteren wij een

woensdag 29 april 2020

De gebouwen van bibliotheek het Groene Hart zijn
gesloten, maar via de Online Bibliotheek valt er toch nog
te lezen. Via een app op telefoon of tablet is er nu de
Thuisbieb. In de ThuisBieb vind je 100 e-books, voor
zowel leden als niet-leden van de bibliotheek.
Met de ThuisBieb willen de bibliotheken iedereen die
thuis zit een hart onder de riem steken én een mooie
leeservaring bieden in deze onzekere tijd.
De ThuisBieb is in ieder geval open tot en met 10 mei.

Oproep om te vlaggen op 4 en 5 mei

4 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt Nederland om op
Dodenherdenking, 4 mei, de vlag de gehele dag halfstok
te hangen ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers.
Zo kan er, ondanks de coronamaatregelen, toch
uitgebreid vanuit huis worden stilgestaan bij de
Dodenherdenking. De nationale driekleur mag vanaf
zonsopgang (06.01 uur) worden gehesen.
Het is gebruikelijk dat u de vlag neerhaalt voor
zonsondergang (21.10 uur).

29 APRIL 2020

1e Pinksterdag

31

Het coronavirus treft 75 jaar vrijheid. Informatie over
4 en 5 mei vind u op de website www.4en5mei.nl
Hieronder vindt u tips over 4 en 5 mei:
4 en 5 mei op TV: u kunt de Nationale Herdenking
live volgen via televisie en internet. Op 5 mei wordt
‘s avonds een Bevrijdingsdagspecial uitgezonden.
Alle uitzendingen worden verzorgd door de NOS.
MAX vandaag oorlogsverhalen: onder het motto
‘opdat wij niet vergeten’ heeft MAX Vandaag
oorlogsverhalen geselecteerd, verteld in bijzondere
artikelen, columns, documentaires en series.
www.maxvandaag.nl/oorlogsverhalen
75 jaar terug in de tijd: volg de bevrijding van Nederland
van dag tot dag. www.nos.nl/75jaarbevrijding
Gezichten van de vrijheid zet jongeren tegenover de
laatste generatie die weet dat niets vanzelfsprekend is.
Een digitaal monument vol met ingezonden verhalen.
Zo zorgen we er samen voor dat de verhalen uit oorlogstijd
voor de volgende generaties behouden blijven.
Meer informatie www.gezichtenvanvrijheid.com

Bericht namens bestuur
Stichting Knopenbad
Op dit moment wordt door het
bestuur van het Knopenbad
nog bekeken of het zwembad
in juni open kan gaan.
De 1,5 metermaatschappij is
voor het zwembad een grote
uitdaging, de veiligheid van de
medewerkers en de bezoekers
moeten gegarandeerd blijven.
Het bestuur heeft ook nog geen antwoord op vragen
als: is het ﬁnancieel haalbaar om met minder
bezoekers open te gaan, terwijl de kosten hoog blijven,
kan het zwembad soepeler zijn bij het toelaten van
kinderen onder 12 of 18 jaar, etc.
Eind mei is voor het bestuur het volgende moment om
te bekijken wat de mogelijkheden zijn, binnen de
beperkingen die voor onze gezondheid via
overheidswegen zijn opgelegd.

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

BOUWEN
Welstand
Tot nadere orde zijn er geen
openbaren overleggen met de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit
‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk
digitaal of telefonisch afgehandeld.
De kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op 29 april 2020 digitaal.
De eerst volgende openbare
commissievergadering is op
6 mei 2020 digitaal.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 20-04-2020
Z/20/162843
Keizerstraat 8 in Montfoort
Veranderen pand.
• 21-04-2020
Z/20/162935
Strick van Linschotenstr 54 in
Linschoten
Het plaatsen van een tijdelijke
Wmo-zorgunit.
• 21-04-2020
Z/20/162934
Slotlaan 1 in Montfoort
Slot, nieuwe stal en opslag bouw.
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 MiddenNederland, 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
• 24-04-2020
Z/20/158997
Morgenster 28 in Linschoten
Dakkapel plaatsen aan de voorzijde
van de woning.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Montfoort maken,
gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend
dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen
van:
• Scherpenzeel Transport v.o.f
voor het adres:
Laan van Overvliet 64
in Linschoten.
De melding heeft betrekking op het
starten van een transportbedrijf.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen
naar voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 en
van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de
stukken wilt inzien, kunt u hiervoor
een afspraak maken met een
medewerker van team Bedrijfsvoering
van de Omgevingsdienst,
telefoon: 088-0225000.
Montfoort, 29 april 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Bijzondere Koningsdag
in Montfoort

door Sjoukje Dijkstra

vervolg van de voorpagina
De puzzeltocht heeft een tijdspanne van
één week, zodat niet iedereen tegelijk
naar de oplossingen op zoek zal zijn.
De organisatie heeft aangegeven dat
zodra zij ook maar één overtreding van
de regels constateert, de puzzeltocht
onmiddellijk wordt gestaakt.”

Klein uurtje

De Oranje-speurtocht wordt tot nu toe
goed ontvangen. Spruit laat weten dat er
al verschillende gezinnen mee hebben
gedaan. “Het is natuurlijk ook niet heel
lang. Je bent even een klein uurtje uit de
woning om met het hele gezin lekker te
wandelen en te puzzelen.” De gezinsspeurtocht kan gelopen worden in de
eerste week van de meivakantie van
24 april t/m 3 mei.
De speurtocht begint bij De Plaats,
waar The Old Bakery de eerste QR-code
achter het raam heeft hangen. Deze code
moet gescand worden met de telefoon,
zodat je een filmpje krijgt met Koning
Willem-Alexander die de eerste vraag van
de speurtocht stelt. Geef je dan het juiste
antwoord, dan word je automatisch naar
de volgende plek geleid, waar weer een
vraag hangt die je kunt beantwoorden.
Tijdens de speurtocht kom je letters
tegen, die aan het einde van de
speurtocht een zinnetje of leus vormen
die bij de koning past. Onderweg zijn er
ook nog wat selfie-opdrachten, waarbij
het de bedoeling is een selfie van het
hele gezin te maken.

Bijna geen kip op straat in
Montfoort op Koningsdag
2020. Alleen aan de
versiering kon je zien dat het
de verjaardag van de koning
was...

Ontzettend leuk

Nu er geen vrijmarkt was hielden sommige Montfoortenaren een zogenaamde
yard sale, ofwel opritmarkt.

Daan Droomijs was wel open, maar
klanten kwamen er mondjesmaat hun
ijsjes halen.

De familie De Ruiter vindt het een
fantastisch initiatief: “Allereerst is zo’n
speurtocht een leuk idee. Wij zijn als
gezin vandaag op pad geweest om de
speurtocht te lopen en maken. Met soms
een toch wel moeilijke vraag ertussen zijn
we op het antwoord gekomen.”
“Dank je wel voor de leuke speurtocht
op deze andere Koningsdag! Weer
ontzettend leuk georganiseerd door
jullie”, zo reageerden Mark, Louella,

Rens en Lars Pauw achteraf. Ook zij zijn
tevreden en hebben het goede antwoord
kunnen vinden…
De Oranje-speurtocht is onder veel
Montfoortenaren al bekend, al deed niet
iedereen op Koningsdag zelf mee.
Een in oranje uitgedoste voorbijganger
vertelt: “Wij dachten dat het te druk zou
zijn vandaag. Daarom willen we hem
later deze week lopen.” Ze zijn erg
nieuwsgierig. “Is die leuk?” Al met al
duurt de speurtocht - als je hem lopend
doet misschien net wat langer dan een
uur. Ook afhankelijk van de kleine
beentjes die wellicht meelopen op deze
speurtocht, en de pauzes die je neemt
onderweg. De tocht kan uiteraard ook
gefietst worden en dan ben je weer wat
sneller klaar.
Ad Spruit is blij met het resultaat van de
Oranje-puzzeltocht tot nu toe. Onder de
correcte inzendingen van deelnemers
wordt een prijs verloot, die mede
mogelijk wordt gemaakt door de
Winkeliersvereniging Montfoort.
Ook voor de leukste Oranje-selfie is er
een leuke prijs.

Meedoen kan nog tot 3 mei

Meedoen kan nog tot 3 mei:
https://www.koningsdagmontfoort.nl/
oranje-gezins-speurtocht
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Twee Koninklijke onderscheidingen
in Haastrecht

door Cees Reichard

Dit jaar hebben twee Haastrechtenaren een lintje gekregen. Mevr. Adriana Jacoba (Adrie) van Dommelen-de Gruijl (69)
en de heer M. (Marco) van der Vegt (48) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronacrisis
vond er dit jaar geen gebruikelijke Lintjesregen plaats. Burgemeester Roel Cazemier belde vrijdagochtend de gedecoreerden
op met het nieuws dat zij dit jaar de Koninklijke onderscheiding ontvangen. Op een later tijdstip wordt voor hen een feest
georganiseerd. De burgemeester zal hen dan alsnog de onderscheiding opspelden
Burgemeester Cazemier tot de gedecoreerden: “Het is bijzonder spijtig dat ik u dit jaar niet persoonlijk kan ontmoeten om u de
onderscheiding op te spelden. Helaas lukt het dit jaar niet vanwege de coronamaatregelen. Elk jaar ben ik weer onder de indruk van
al het werk dat velen van u als vrijwilliger verzetten. Dit is onbetaalbaar. U bent allemaal van grote betekenis voor uw dorp of stad.
Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw inzet.”

Adrie van Dommelen-de Gruijl

Adrie van Dommelen werd door burgemeester Cazemier gebeld
en zij was helemaal verbaasd dat hij zei dat ze moest gaan zitten
omdat hij een belangrijke mededeling had. Vervolgens vertelde
hij haar dat zij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen.
Adrie: “Ik was helemaal verbaasd, het overviel mij helemaal.
Ik vind het fantastisch. In de loop van de dag heb ik prachtige
bloemen en een slagroomsnit gekregen”
Adrie van Dommelen-de Gruijl krijgt haar onderscheiding voor
het leiding geven aan de seniorensoos van de Gereformeerde
Kerk in Haastrecht. Zij doet dit ruim 38 jaar. Zij maakt zelf - heel
creatief - uitnodigingen voor de kerstviering. Leidde de
Kinderclub en was ruim 13 jaar diaken en bezoekdame voor
ouderen en eenzamen. Van Zangkoor Te Deum Laudamus was
ze 14 jaar penningmeester.

Marco van der Vegt

Voor Marco van der Vegt was deze onderscheiding een complete
verrassing. Hij was dan ook verrast dat de burgemeester hem
belde met het bericht dat hij een lintje krijgt. Na dit telefoontje
kwamen zijn collega’s van de vrijwillige brandweer Haastrecht
met loeiende sirenes hem feliciteren. Ploegchef Bas Verboom
sprak hem toe en memoreerde dat Marco al meer dan 20 jaar
brandweervrijwilliger van korps Haastrecht is. Hij werd in 2000
aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap. Tijdens zijn
brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen
gevolgd tot het niveau Manschap B. Niet alleen als
brandweerman, maar ook als sociaal persoon levert hij een grote
bijdrage aan de saamhorigheid van de kazerne Haastrecht.
Ook Marco mocht in de loop van de dag nog veel felicitaties en
bloemen in ontvangst nemen.
Ploegchef Bas Verboom feliciteert Marco van der Vegt. (links)
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Gerda van Krieken-Kruiswijk
is trots op haar lintje

Bij Gerda van Krieken-Kruiswijk (69) in Vlist ging op vrijdagmorgen de telefoon en
zij kreeg burgemeester Roel Cazemier aan de lijn. Zij dacht eerst dat hij wat
informatie wil hebben over Vlist. Maar het was geheel wat anders. Hij vroeg haar
eerst om even te gaan zitten en of zij goed zat. Gerda vertelde dat ze door haar
huishoudelijke werkzaamheden op het aanrecht hing. Nou, dat vond hij ook goed.
Toen kreeg Gerda van de burgemeester te horen dat ZKH Koning Willem Alexander
het behaagd heeft haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Gerda: “Ik was helemaal verbaasd en
door Cees Reichard
ik had dit nooit van mijn levensdagen
verwacht. Je weet gewoon niet wat
je overkomt. Je denkt, ach zo’n
lintje. Maar nu ík er een gekregen
heb, is het toch wel heel bijzonder.
Ik ben er echt trots op.”
In zijn telefoongesprek sprak
burgemeester Cazemier zijn
waardering uit voor de vele vrijwillige
activiteiten van Gerda van Krieken.
Zij zet zich al ruim 21 jaar in als
secretaris van de
Activiteitencommissie voor PG
De Hoeksteen in Schoonhoven.
Ook is zij al jaren actief als horecavrijwilliger voor het Zilvermuseum.
Ze is secretaris van de stichting ter
bevordering verenigingsleven in
Vlist. Voorts is ze een aantal jaren
secretaris geweest van het
schoolbestuur van de basisschool
De Morgenster in Haastrecht en
later van CSG Willem de
Zwijgerschool in Schoonhoven.
Verder is zij een zeer actief lid van de
Vlister Vrouwenvereniging en het
toneelgezelschap De Dotters. Ze was
ook twaalf jaar penningmeester van
deze vereniging en heeft zich onder
andere ingezet voor het digitaliseren
van informatie.
Op een later tijdstip zal de onderscheiding op een feestelijke
bijeenkomst alsnog door de
burgemeester opgespeld worden. Nu
zit Gerda volop te genieten van de
vele bloemen, kaarten, telefoontjes
en appjes die zij krijgt.

Ontzettend fijn dat de
school weer mag beginnen
Kinderen hebben plichtsgetrouw digitaal onderwijs gevolgd
René Van Ommeren, directeur van de St. Catharinaschool in Haastrecht vindt
het ontzettend fijn dat de school weer mag beginnen. In welke vorm dan ook.
Ook het team is blij dat zij de kinderen na de meivakantie weer in de klas
kunnen ontmoeten. “We missen de kinderen enorm. Het is het gemis van het
lijfelijk aanwezig zijn en dat je niet van face tot face in gesprek kan gaan. We
praten wel met de kinderen, maar dan tijdens het digitaal onderwijs via het
beeldscherm. Dit is meestal in groepsverband. En leerlingen die wat meer zorg
nodig hebben in kleine groepjes, of ook soms één op één. Dat is per klas weer
verschillend.” Ook de kinderen missen de school en de contacten met de
klasgenootjes. Zij verheugen zich er weer op om naar school te gaan.
door Cees Reichard

Van Ommeren vindt dat de leerkrachten
keihard werken. Zij hebben door het
coronavirus een behoorlijke digitale
ontwikkeling doorgemaakt. Met video,
filmpjes maken, filmpjes op Youtube
zetten en ga zo maar door. Het zijn
allemaal ontwikkelingen die de
leerkrachten nu ‘moeten’ ondervinden.
Van Ommeren is van mening dat zij
daarvan kunnen profiteren en dit vast
moeten houden.

Waardering

Een rustig Koningsdag in Haastrecht

Koningsdag zag er dit jaar heel anders uit dan in andere jaren. Ook in Haastrecht. Geen aubade, geen kindervrijmarkt,
geen feest op het Concordiaplein met pannenkoeken eten en voor de jeugd een sportconcours.
Zelfs de Koningsspelen, die inmiddels voor de kinderen wel een traditie zijn, vonden geen doorgang.
Wel zag je op straat mensen en vooral kinderen in hun oranje outfit.
Koningsdag begon in Haastrecht dit jaar
om kwart voor tien met het luiden van de
torenklokken. Daarna speelde Marinus
van der Wijden voor zijn huis op de
Hoogstraat op zijn accordeon het
Wilhelmus. Na het spelen van ons
volkslied werd het feest hoofdzakelijk
thuis in huiselijke kring gevierd.
Het oranjegebak mocht hierbij uiteraard
niet ontbreken. De plaatselijke bakker
had het in de ochtenduren dan ook
enorm druk. Velen moesten voor deze
lekkernij zelfs een poosje buiten in de rij
staan wachten. Om 11.00 uur gaf de
muziekgroep De Troubadours op het
pleintje bij de Liezeborgh voor de
bewoners en belangstellenden een

door Cees Reichard

feestelijk koffieconcert. Met veel
Oudhollandse liederen wisten zij de
stemming er goed in te krijgen. Iedereen
heeft van hun optreden genoten.
Deze feestelijke dag werd door iedereen
weer anders beleefd. Velen gingen in
huiselijke kring televisiekijken en
spelletjes doen, of men ging klussen en
tuinieren. Dankzij het mooie weer trok
ook een enkeling de polder in of pakte
de fiets om een klein tochtje te maken.
Ook ging menigeen even het dorp in om
te kijken hoe rustig het hier wel niet was.

Grote waardering heeft de directeur voor
de kinderen die plichtsgetrouw dit digitaal
onderwijs gevolgd hebben. Voor alle
groepen zijn er taken gemaakt en de
leerkracht heeft met elke groep hierover
afspraken gemaakt. De kinderen hebben
dit, mede dankzij de inzet van hun
ouders, goed opgepakt. “Voor deze
ouders neem ik mijn petje af. Je weet dat
ze allemaal in een zelfde ruimte naast
hun gewone werk doen, ook hun
kinderen moeten begeleiden. Wij krijgen
ontzettend veel waardering van de
ouders. Ik krijg nu veelal opmerkingen
dat zij nu zien dat het leraar zijn toch wel
een echt vak is. Dit stemt ons heel
gelukkig.”

Leerachterstand

“We moeten niet te bang zijn voor
leerachterstand. Dit zal best meevallen.
We hebben in die digitale periode niet stil
gezeten. Zo nodig was er één op één
begeleiding. En na de meivakantie zal er
straks actie hier op gezet worden. We
zullen de kinderen snel bij kunnen
werken. Met de ouders zullen wij
hierover een goede communicatie
hebben.”

Todrukte bij de bakker.

Marinus van der Wijden

De troubadours.

René van Ommeren,
directeur St. Catharinaschool.
Van Ommeren is van mening dat deze
periode de leerkrachten heel wat
positiefs opgeleverd heeft. Vooral wat
digitaal is bereikt. Sommige dingen zullen
efficiënt en adequaat worden opgepakt.

Hele dagen school

Als de school op 11 mei weer van start
gaat, zullen de klaslokalen niet vol gaan
zitten. De leerlingen gaan 50% van de
tijd naar school, waarbij wordt uitgegaan
van hele dagen onderwijs. Dit om zo min
mogelijk verplaatsingsbewegingen van
leerlingen en ouders te creëren en de
aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang
zo goed mogelijk te houden. De ouders
mogen niet de school in om kinderen af
te zetten en/of gedag te zeggen.
Kinderen en personeelsleden met
coronagerelateerde klachten blijven thuis.
Voor al deze maatregelen worden de
richtlijnen uit het ‘protocol opstart basisonderwijs’ van de PO Raad gevolgd. In
de komende dagen zal gekeken worden
hoe de organisatie verder vorm kan
krijgen. Zodra er volledige duidelijkheid
is, worden de ouders hierover in de
eerste week van de meivakantie
geïnformeerd. En dan op 11 mei heerlijk
van start.

Haastrecht 1940-1945:
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
De IJsselbode staat dit jaar stil bij het feit
dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is
en dat we sindsdien in vrijheid leven.
De Historische Vereniging Haastrecht heeft contact
gelegd met Haastrechtenaren, die (vroege) jeugdherinneringen hebben en/of verhalen meekregen
van hun ouders. Een aantal hiervan zijn opgenomen
in haar periodiek ‘De Havekedrechter’.

Naast de verhalen van de inwoners, heeft men het archief
van de vereniging geraadpleegd en eerder verschenen
artikelen zijn gebruikt om een zo duidelijk mogelijk beeld
te geven over deze periode.
Ook een bezoek aan het archief in Gouda (SAMH) leverde
veel informatie op. Het redactieteam van de Historische
Vereniging o.l.v. Rob Anders is er volledig in geslaagd een
indrukwekkend en informatief blad samen te stellen.

Herinneringen van Jaap Reichard

Jaap is geboren in 1938 in de
Hoogstraat 176 en heeft zodoende
de oorlogsjaren als kind in
Haastrecht beleefd.
Ik vroeg hem onlangs wat
herinneringen op te halen in het
kader van de viering van de
75-jarige bevrijding in 2020.
Jaap heeft daarop de nodige
aantekeningen gemaakt die wij
bespreken.

Scholen
In de oorlog waren de RK-school
en het zusterklooster gevorderd
door de Duitsers.
De leerlingen kregen les in de stal
van de heer Piet van Leeuwen
(boerderij Avondrust)
aan de Hoogstraat.

In het begin van de oorlog waren
veel artikelen alleen ‘op de bon’
verkrijgbaar: eten, brandstof en
rijwielen. Iedereen kreeg een
distributie stamkaart. Deze kaart
werd door het distributiekantoor van
de gemeente Haastrecht verstrekt.
Dat bevond zich in het gebouw van de
Nederlandse Protestantenbond aan de
Hoogstraat (later afgebroken) en later
in de oorlog in de meubelfabriek van
Joh. De Bruin (Hoogstraat 146, thans
kaashandel Verkaik.
Ook Jaap, slechts 3 jaar oud, kreeg
zo’n kaart. Ook de eerste jaren na de
oorlog was er nog veel op de bon.

Gaarkeuken
Zoals bekend was er, vooral in de
laatste oorlogsjaren, weinig te eten.
De inwoners die min of meer honger
leden konden met hun pannetje
terecht bij de gaarkeuken. Die was
gevestigd in de Openbare Lagere
School (nu Slingerland ﬁetsen).
Het eten stelde weinig voor zo stelde
Jaap zijn moeder vast.

Eten met gesloten
overgordijnen.
Vooral in de laatste oorlogsjaren was
de hongersnood groot. Veel inwoners
van o.a. Rotterdam gingen met de
ﬁets, vaak zonder luchtbanden naar
het oosten om eten te bemachtigen.
Veelal kwamen ze via Haastrecht en
probeerden aan een hapje eten te
komen. De bewoners aan de ingang
van Haastrecht werden vaak geconfronteerd met die vraag. Wanneer
mogelijk, werd er wel wat meer
gekookt om deze passanten een
prakje te kunnen aanbieden.
De passantenstroom was echter zo
groot dat er door diverse bewoners
met dichte gordijnen werd gegeten.
De passanten die aan wat eten
geholpen werden, waren zeer correct
en dankbaar.

De komende twee
weken vindt u in
De IJsselbode
verhalen uit deze
2
Havekedrechter:
herinneringen van
Jacobus de Korte en Jaap Reichard.
Zij zijn geïnterviewd door
Hans Kattenwinkel.
Het blad is verkrijgbaar voor 5 euro
bij Bakker op de Hoogstraat.

kwamen niet graag in het bos en dus
was men daar redelijk veilig.
Een tweede plek was in het
Piet Smits gemaal, nu Huize Aletta.
Het gemaal was toen al buiten
gebruik. Daar woonden vroeger broer
en zus Graveland.
De mannen konden wegkruipen onder
in de ruimte van het scheprad.
Wanneer de razzia plotseling kwam
moest men in of rond het huis een
veilige plek vinden.
De vader van Jaap had van tevoren
in het kippenhok al een grote kuil
gegraven die kon worden afgedekt
met een baal stro. Als de nood aan de
man kwam dook hij daarin, trok de
baal stro over zich heen en was dan
redelijk veilig.
Ook in de houtloods (Jaaps vader was
timmerman/aannemer) kon hij zich
tussen het hout verstoppen.
Dat is enkele keren gebeurd.

Inkwartiering
Bij diverse bewoners van Haastrecht
werden Duitse soldaten ondergebracht.
In die gevallen moest je thuis enorm
op de woorden letten. Het was de
vijand. Ook bij Jaap thuis gebeurde
dat enkele keren.

Vordering diverse
huizen

De distributiestamkaart

De kleuters van de katholieke school
waren gehuisvest in de burgemeesterswoning. Boven in die woning
waren kantoren van de Duitsers.
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In de herfst van 1944 zijn er diverse
huizen door de Duitsers gevorderd.
Aan de Hoogstraat waren dit o.a. de
huizen van de familie Zeevat (later
Rabobank), Borggreven en Reichard.
Binnen één dag moesten de huizen
overgedragen worden. Alleen het
beddengoed mocht je meenemen.
De familie Reichard kon direct terecht
bij de overburen, de familie
Van Leeuwen van de boerderij
‘Avondrust’. Zij kregen daar de
beschikking over drie kamers en
gebruik van keuken. Het onthaal was
geweldig en het werd eigenlijk wel
een gezellige tijd. Jaaps moeder was
wel met de Duitsers overeengekomen
dat ze af en toe in hun huis mocht om
de planten na te lopen. Zo kon ze de
boel een beetje in de gaten houden.
De familie Zeevat vond onderdak bij
de dominee van de Hervormde kerk.

Haast recht 1940deel I

1945

“Met de bevrijding (5 mei 1945)
mochten we weer terug naar de eigen
woning. Het huis was vervuild en de
tapijten hadden enorm te lijden
gehad door de laarzen van de
ofﬁcieren en onderofﬁcieren die in het
pand kantoor hielden. Behalve de
heren zaten er ook dames in de
huizen. Zij vonden het leuk om de
huizen anders in te richten.
Daarvoor werden meubelen en
spullen gewisseld tussen de diverse
woningen. Zo kon een stoel of een
lamp uit het ene huis terecht komen
in een ander huis en omgekeerd.
Na de oorlog was het dus nog een
hele speurtocht om alles weer op de
juiste plaats te krijgen.”

De bevrijding
In die tijd had bijna elke straat
een buurtvereniging; de Grote Haven,
de Kleine Haven, een voor het
Marktveld enz. Er werden enorme
feesten georganiseerd door deze
verenigingen.
(Andere mensen uit Haastrecht
kunnen zich dit niet herinneren maar
waarschijnlijk was dit later dan mei,
bekend is een feestprogramma op
3 en 4 september in combinatie met
Koninginnedag van 31 augustus).

Luisteren naar de
Engelse radio
Aan het begin van de oorlog hadden
nog veel mensen een radio. Er werd
o.a. geluisterd naar de Engelse
zenders. In Haastrecht waren er een
aantal Duitsgezinde mensen die hier
bezwaar tegen hadden en stiekem
luisterden of er radio’s aanstonden.
Zo kon je verraden worden.
Later moesten de radio’s ingeleverd
worden, ook koper en tin.
Het koper en tin gingen bij de
familie Reichard de grond in.
De radio werd wel ingeleverd.
Jaap benadrukt dat hun gezin
betrekkelijk goed de oorlog is
doorgekomen en altijd voldoende te
eten heeft gehad, anders dan vele
gezinnen in de grote steden waar op
grote schaal honger werd gelden.

Schuttersputten
Langs de provinciale weg zijn er
tijdens de oorlog diverse schuttersputjes gegraven. De soldaten konden
vanuit deze putten schieten.
Tevens hadden deze putten een
beschermende functie voor de
bevolking tijdens beschietingen
vanuit de lucht.
De kinderen speelden in en om deze
putten.

Razzia’s
Diverse Nederlandse mannen werden
ingezet voor de Duitse Wehrmacht.
Zij moesten gaan werken in
Duitsland. De animo om vrijwillig te
gaan was niet groot. Daarom werden
regelmatig, door middel van razzia’s,
Nederlandse mannen opgepakt en
naar Duitsland gevoerd.
In de regel wist men van tevoren
wanneer er een razzia kwam en kon
men vluchten naar een onderduikadres.
Er waren diverse mogelijkheden.
Er was een adres in een prieeltje
achter in de Overtuin. Daar lag stro
op de grond waarop de mannen
konden slapen en als de razzia voorbij
was kwamen ze weer terug.
In die tijd stonden daar nog geen
huizen, was er geen verlichting en
was het dus aardedonker. De Duitsers

Oproep
De Historische Vereniging Haastrecht wil graag in contact komen met
mensen die nog herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog hebben.
Zij kunnen zich melden bij de redactie op Hoogstraat 107, tel 0182-502500
of email: havekedrechter@kpnmail.nl
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Bevrijdingsdag in Oudewater
Dit jaar is het jaar dat we 75 jaar vrijheid vieren. Echter is dit ook het jaar dat Vrijheid op een totaal andere manier beleefd wordt.
Wat betekent vrijheid voor jou in dit perspectief?
Laten we het idee van Vrijheid met elkaar delen. Dit kan vanuit huis door je vrijheidsgedachte in te vullen en ergens zichtbaar op te hangen.
Op deze manier hopen we met elkaar stil te staan bij deze, in deze tijd, extra bijzondere dag.

