
’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Onbegrijpelijk! 
Abrona in Oudewater sluit
‘Gastvrij met Zorg’ staat er op de voorgevel. Maar dat zal binnenkort 
afgelopen zijn. De planten bij de ingang lijken het al opgegeven te hebben. 
De maatschappelijke verontwaardiging is groot over de voorgenomen 
sluiting van hotel-restaurant Abrona in Oudewater. Cliënten en hun familie 
zijn boos en verdrietig. Niemand in Oudewater begrijpt er iets van of zag 
het aankomen. Hotel-restaurant Abrona is sinds 1999 een begrip in 
Oudewater en omgeving. Het biedt een zinvolle dagbesteding aan cliënten 
met een verstandelijke beperking. De sluiting per 1 juni 2020 is voor 
iedereen een volslagen en onplezierige verrassing.

In het persbericht dat de organisatie 
van Abrona deed uitgaan stond; 
“het voorgenomen besluit om het hotel 
defi nitief te sluiten, komt voort uit het 
plan ‘Abrona Goed & Gezond’.
Dit plan is bedoeld om, verspreid over 
enkele jaren, een aantal kwaliteits-
verbeteringen door te voeren en de 
organisatie fi nancieel gezonder te 
krijgen. Hotel-Restaurant Abrona had, 
ondanks alle inspanningen, al jaren 
onvoldoende horeca-opbrengsten. 
Abrona moest grote investeringen doen 
in het monumentale gebouw. 
Er zijn nog meer investeringen nodig, 
maar zelfs àls deze investeringen worden 
gedaan, zal er onvoldoende verbetering 
van het rendement zijn. We vinden dat 
(commerciële) horeca-verliezen niet 
langer gefi nancierd kunnen worden uit 
gelden die bedoeld zijn voor zorg, 
begeleiding, ondersteuning of 
behandeling van onze cliënten. 
De veranderde vraag naar ondersteuning 
speelt ook een rol bij het sluiten van het 
hotel-restaurant: de vraag naar reguliere 
dagbesteding (in een zorgorganisatie) 
is afgenomen en de vraag naar leer-
werkplekken in ‘gewone’ bedrijven 
neemt toe. Dit plaatst het hotel-
restaurant als dagbestedingslocatie in 
een ander daglicht. Een voorziening als 
hotel-restaurant Abrona openhouden is 
daarom niet langer verantwoord.”
In essentie komt het er dus op neer 
dat de vraag naar reguliere dagbesteding 
afneemt en dat de investeringen en 
tekorten niet door Abrona opgebracht 
kunnen worden.
Volgens mevrouw Hella Kuijpers van 
Abrona in die volgorde. Zij gaf de 
volgende verklaring af; 
“Er is geen sprake van een wens tot 
voortzetting. Sluiting is er niet alleen 
vanuit fi nanciën maar ook vanuit 
context ontwikkelingen en visie. Er is 
onvoldoende vraag naar dagbesteding in 
Oudewater en Abrona wil zich richten 
op haar core-business gezien de 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Dat betekent dat we geen toekomst-
perspectief zien in het aanhouden van 

een horeca-locatie vanuit een 
zorgorganisatie.”
De reacties van diverse betrokken 
partijen zijn verschillend. Maar de rode 
draad is er een van ongeloof, verbazing, 
onbegrip en frustratie.

Medewerkers en cliënten
Bij medewerkers, hun families en 
cliënten van Abrona heerst heel veel 
onbegrip over de situatie.
“Abrona is een begrip. Niet zo maar 
wat!”, reageert een van de ouders. Er is 
nog steeds behoefte aan! Zowel vanuit 
cliënten als vanuit gasten”. Gemiddeld 
hebben een kleine dertig medewerkers 
met een verstandelijke beperking er een 
zinvolle dagbesteding. Velen werken er 
met hart en ziel en met veel plezier. 
Ze wisten wel dat er hard gewerkt moest 
worden maar zagen de sluiting helemaal 
niet aankomen. Het hotel kent een 
prima bezettingsgraad en ook het 
restaurant is behoorlijk bezet. 
De voorgenomen sluiting komt als 
donderslag bij heldere hemel.
Er vloeide menige traan. Sommige 
ouders hebben het hun zoon of dochter 
nog niet eens durven vertellen. Abrona 
belooft er alles aan te doen om cliënten 
en medewerkers te begeleiden naar een 
passende werk- of dagbestedingsplek 
binnen of buiten Abrona. 
Ouders reageren dat ze nog maar 
moeten zien of dat in de omgeving lukt. 
Zeker in deze tijd waarin met name de 
horeca het moeilijk heeft.

Reactie van de inwoners van 
Oudewater
De inwoners van Oudewater kunnen het 
maar moeilijk bevatten. Ze reageren met 
ongeloof. Abrona heeft een sociaal 
maatschappelijke rol in Oudewater. 
Menigeen bracht er zijn vrienden of 
relaties onder, er werd genoten in het 
restaurant of appeltaart gekocht.

Wordt De Plaats in Montfoort 
weer één groot terras?
“Alleen zo kunnen horecaondernemers inspelen op de anderhalvemetersamenleving”
Als het aan de VVD ligt, wordt De Plaats in Montfoort - wanneer de horeca 
vanaf 1 juni weer open mag - één groot terras. Dat zou betekenen dat het 
parkeerverbod op De Plaats wordt uitgebreid naar doordeweekse dagen. 
Nu al geldt dat tussen vrijdag 12.00 uur tot en met zondag niet geparkeerd 
kan worden op De Plaats in verband met het terras van The Old Bakery.

Niet vergeten... bewegen

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Gerard van Hooff

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

familierecht &
mediation

Wij zijn geopend volgens 
de RIVM-richtlijnen.

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

Alles van de beste soort!

De groundsmen van de voetbalvereniging die bezig waren het gras van het 
bijveld in een nog optimalere conditie te brengen waren vrijdag niet de enige 
aanwezigen op het complex van de FC Oudewater. Nadat de twee cijfersloten 
van het toegangshek waren geopend en aanwezige ouders vriendelijk te 
verstaan was gegeven al bij de parkeerplaats hun kroost af te staan aan de 
begeleidster van de Yellowbellies waren de velden het domein van de jeugd.

Nu slechts de helft van de leerlingen het 
onderwijs binnen de muren van het 
klaslokaal mag genieten, was het 
initiatief ontstaan de overigen op basis 
van vrijwilligheid te laten deelnemen 
aan een drietal clinics. Voordat de 
enthousiaste deelnemertjes zich over 
het veld konden verspreiden werd hen 
de gang van zaken uitgelegd. 
Die omvatte ook de aanbeveling bij 
thuiskomst de handen te wassen. 
Het bewegen wordt in onderwijskringen 

steeds meer als een bezigheid gezien 
die een leerondersteunende uitwerking 
heeft. Vanzelfsprekend is en was voor 
lichamelijke opvoeding in de huidige 
situatie weinig plaats. De instructie voor 
andere vakken heeft in de periode na 
de onlinelessen de voorkeur.
Dat bracht gymkrachten als David 
Blankenburgh van de Yellowbellies op 
het idee een alternatief te bieden. 
David: “Ik heb het gevoel dat heel 
wat jongeren door het tekort aan 

bewegingsruimte tijdens de 
lockdownperiode het bewegen er bij 
hebben laten zitten. Het lijkt wel of ze 
sneller moe zijn”.
Dat lieten de kinderen overigens niet 
merken. Enthousiast stortten zij zich op 
de grondbeginselen van het volleybal 
waarvoor Jupiter een clinic verzorgde. 
Zij lieten zich verleiden door de dans 
van Studio Maxdance en trapten met 
overtuiging een balletje, een bezigheid 
die voor de trainers van FC Oudewater 
weinig geheimen kent.
Doorheen de week waren de weersom-
standigheden van dien aard dat alle 
‘vrije’ groepen aan de beurt kwamen 
voor de ‘buitengym’.

De VVD-fractievoorzitter Mathieu 
Andriessen zegt: “Bij ongewijzigde 
ruimte voor terrassen zal de capaciteit 
van terrassen minder worden (er kunnen 
dan minder gasten zitten dan normaal). 
Om de pijn zoveel mogelijk te kunnen 

verzachten wil de VVD de horeca in onze 
gemeente maximaal de ruimte bieden.
We hebben het college onder meer 
gevraagd om een tijdelijke maatregel te 
nemen die horecaondernemers meer 
ruimte biedt om in te spelen op de 
anderhalvemetersamenleving, 
ondermeer door het parkeerverbod 
op De Plaats uit te breiden naar 
doordeweekse dagen, zodat een groot 
terras op De Plaats mogelijk wordt.”

Reacties voorstel: ‘ja, tenzij’
Andriessen laat weten: “We hebben 
geen reactie ontvangen van andere 
fracties, maar dat is ook niet erg 
gebruikelijk bij schriftelijke vragen. 
Van horecaondernemers hebben we 
positieve signalen ontvangen. 
Afgelopen vrijdag hebben we via een 
informatiebrief van de burgemeester 
te horen gekregen dat ‘uitgangspunt bij 
het heropenen van de terrassen is de 
horecaondernemers maximaal te 
faciliteren en hanteren daarbij het 
principe: ‘ja, tenzij’...”

Levensvatbaar
Jos Snel, vader van Simon Snel, is 
vrijwilliger op De Plaats. Hij is er altijd 
vroeg bij. Zo ook deze maandagmorgen, 
waarbij hij de straten aanveegt 
en de boel weer netjes maakt. 
Hij hoopt van harte dat het terras op 
De Plaats uitgebreid kan worden. 
“Niet in de eerste plaats, voor de horeca-
ondernemers”, zegt hij. “Maar ook voor 
de mensen zelf. Mensen hebben het 
nodig, om er even tussenuit te kunnen. 
We hebben ons negen weken lang goed 
gedragen. We verdienen het wel.”

The Old Bakery, café De Plaats en 
Bolle Harry zullen dan een gezamenlijk 
terras kunnen uitzetten, waarbij - door 
meer ruimte tussen de tafels te plaatsen 
- rekening gehouden kan worden met
1,5 meter afstand.

Op De Plaats in Montfoort zou één groot terras kunnen komen, 
zodat de 1,5 meter gehanteerd kan worden.
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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.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

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

GEBOREN

Op vrijdag 10 april 2020
LOTTE Rhodé
dochter van 
Corné en Arina Hoogendoorn
zusje van Fenna en Hidde
Kardeel 30
3421 KX Oudewater
Op maandag 4 mei 2020
ESTHER Eleora
dochter van 
Bas en Helena Booij-Verboom
zusje van Micha, Azarja en Eliam
Noordzijdseweg 113
3415 RA Polsbroek
Op woensdag 6 mei 2020
ROX Mayra
dochter van 
Mark en Danielle van Vliet
zusje van Pip en Lux
Leeuweringerstraat 66
3421 AD Oudewater
Op donderdag 7 mei 2020
MEES Simon Robert-Paul Douwe
zoon van 
Robert-Paul en Manon
broertje van Myrthe en Malou
West IJsselkade 6
3421 AZ Oudewater
Op donderdag 7 mei 2020
EMMA Antonia Victoria
dochter van 
Arno en Katja van der Laar
zusje van Luca
G.R. van Kinschotstraat 19
3421 TN Oudewater
Op woensdag 13 mei 2020
ZIPPORAH 
Maria Frederika Elisabeth
dochter van Hendrik en
Lydia van der Weide-Schot
Berkenlaan 7
3461 EP Linschoten

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Do 21:09.30 uur Dr. A.J. Kunz
Zo 24: 09.30 uur Ds. P. Vermaat
 18.30 uur Ds. C. Boele
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 24: 10.00 uur Een spreker van Sion
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Do 21:09.00 uur Ds. A. Simons
Zo 24: 09.30 uur Ds. T.W. van Bennekom
 16.00 uur Ds. L.M. Jongejan
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Do 21:11.15 uur Ds. R.W. Mulder
Zo 24: 11.45 uur Ds. D. Zoet
 18.30 uur Ds. d. Zoet
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
Do 21:09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 24: 09.30 uur Ds. D.M. van de Linde
 18.30 uur Prof. Dr. M.J. Paul
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Do 21:09.30 uur Dhr. W. van Stuijvenberg
Zo 24: 09.30 uur Ds. R. de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Do 21:09.30 uur Ds. C. Boele
Zo 24: 09.30 uur Ds. P.D. Teeuw
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

Algemene Ledenvergadering BBB in verband met corona online gehouden

Twee kandidaten uit Groene Hart
op kieslijst BoerBurgerBeweging

De twee kandidaat-Kamerleden uit De IJsselbode 
regio zijn Ad Merks en Elly van Wijk.
Ad Merks is 61 jaar, getrouwd, woonachtig in 
Haastrecht en oud-lid CDA Krimpenerwaard, 
voorzitter Stichting Het Platteland, consultant bij 
HollandDoor voor begeleiding van veehouders en 
organisaties in ontwikkelingslanden, oud-bestuurslid 
branchevereniging diervoederfabrikanten Nevedi, 
coördinator Voedselbank Den Haag e.o.
Elly van Wijk is 57 jaar, getrouwd, woonachtig in 
Snelrewaard (Utrecht) en fractievoorzitter VVD in de 
gemeente Oudewater. Werkzaam bij de Rabobank, 
afdeling Juridische Zaken en diverse functies in de 
medezeggenschap van de Rabobank Groep.
Op het melkveehouderijbedrijf van haar man en familie 
exploiteert zij een recreatieruimte ’t Zomerhuis.
Meer informatie over alle kandidaten en hun motivatie 
om zich aan te sluiten bij BoerBurgerBeweging, 
vindt u op: www.boerburgerbeweging.nl/kandidaten

Woensdag 13 mei jl. heeft de BoerBurgerBeweging zijn eerste twaalf namen 
bekendgemaakt van de mannen en vrouwen, die kandidaat zijn voor de
Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. De Algemene Ledenvergadering heeft 
de kandidaatstelling op 13 mei 2020 goedgekeurd. De ALV werd in verband met de 
coronamaatregelen online gehouden. De defi nitieve volgorde van de kandidatenlijst, 
alsmede wie lijsttrekker wordt bij BBB, wordt op een later moment door de ALV 
bepaald. Tevens is BBB nog bezig met de werving van meer kandidaten. 
Aan het verkiezingsprogramma wordt eveneens druk gewerkt. 
Het conceptverkiezingsprogramma zal voor de zomer aan de leden van 
BoerBurgerBeweging worden voorgelegd.
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0348-414242

Vermiste dieren
SNELREWAARD
Noord-Linschoterzandweg - Roosje; 
Poes. Cypers zwart/grijs gestreept en 
geen witte vlekken. Mist het rechteroog. 
Zeer mak en aanhankelijk. Is korte tijd 
geleden moeder geworden van zes 
kittens.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kat. Cypers grijs/
bruin, witte bef, buik en achterpoten. 
Witte voorvoetjes.

IJsselbode in wereldwijd archief
De IJsselbode van 10 maart 2020 
is toegevoegd aan het project 
‘Drafts of history: the world in newspapers
on a single day (10 Mar 1888/2020)’.
Dit wereldwijde project heeft als doel om 
zoveel mogelijk dag- en weekbladen die op, 
of rond 10 maart 2020 verschenen zijn 
bij elkaar te brengen in één archief. 
Die dag was al ruim van te voren gepland, 
om de simpele reden dat in 1888 een 
zelfde project plaatsvond op 10 maart.
De dag heeft een extra lading gekregen, omdat
de volgende dag de WHO de corona-uitbraak
als pandemie bestempelde.
Ad Stijnman uit Oudewater stuurde De IJsselbode - en een aantal andere kranten, 
die hij bij The Readshop Oudewater kocht - op naar Londen. Ad doet historisch 
onderzoek, dus zo’n krantenarchief doet hem wel goed, vertelt hij. “Een krant is de 
eerste stap van geschiedenis schrijven. Het is een selectie van een selectie. Door de 
jaren heen blijft er niet zoveel meer over van de verhalen. Een krant biedt dan een 
eerste overzicht van de gebeurtenissen op die dag. Als je een heleboel kranten van 
één dag bij elkaar brengt dan heb je een heel uitgebreid beeld van de gebeurtenissen 
met meningen, beoordelingen, redactioneel commentaar, foto’s en grafi eken.”
Op de website www.contextualternate.com/#cl01-about leest u meer over het project 
en staat een overzicht van alle kranten die tot nu toe zijn toegevoegd aan het archief.

De bibliotheek in Oudewater is weer 
open voor leden.
(Ben je nog geen lid? dan kun je via 
www.bibliotheekhetgroenehart.nl online 
lid worden, inclusief de luisterbibliotheek). 
Als je een boek wil komen lenen, 
vragen we wel om van tevoren thuis op 
onze website te kijken welk boek je wilt 
hebben. Het is namelijk niet de bedoeling 
dat je gaat staan ‘snuffelen’, 
achterkanten lezen, boeken uit de 
schappen halen en weer terug zetten, in 
het algemeen: boeken die je niet nodig 
hebt ook niet aanraken.

De spelregels zijn tijdelijk: gebruik een 
mandje, kom alleen (kinderen onder de 
twaalf mogen alleen onder begeleiding 
van hun ouder of verzorger), als de 
mandjes op zijn moet je buiten wachten, 
binnen is er een verplichte looproute.
Als je een geleend boek terug wilt brengen, 
kun je dit in de retourbrievenbus doen.
De bezorgdienst voor 70-plussers blijft 
gewoon actief.

Bibliotheek Oudewater 
weer open

IJsselbode in wereldwijd archief

Ad Stijnman uit Oudewater stuurde De IJsselbode - en een aantal andere kranten, 

Simone en Saskia.

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

Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 

Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Nieuwe besmettingen met 

coronavirus in regio Hollands Midden

Een inwoonster van Haastrecht

 en twee inwoners van Gouda zijn 

besmet met het coronavirus. 

Een eerste laboratoriumonderzoek 

toonde het virus aan. Een tweede 

onderzoek heeft dit bevestigd.

Het gaat om een 45-jarige inwoonster 

van Haastrecht die sinds 6 maart 

met klachten is opgenomen in het 

Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 

De vrouw is in een risicogebied geweest. 

Bij binnenkomst in het ziekenhuis is de 

vrouw direct in isolatie geplaatst.

Het tweede geval betreft een 19-jarige 

man uit Gouda die in Noord-Italië is 

geweest. De man zit in thuisisolatie. 

De besmetting is twee keer aangetoond. 

Na de positieve uitslag van de eerste test 

was GGD Hollands Midden al gestart met 

het in kaart brengen van de contacten. 

Ook is een 42-jarige man uit Gouda 

besmet. Onderzocht wordt hoe hij de 

infectie heeft kunnen oplopen.

De GGD Hollands Midden is gestart met 

Boerderij in Linschoten

verwoest door brand
Een boerderij met rieten dak aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten 

is afgelopen zaterdag compleet verwoest door een brand.

De brandweer rukte rond half drie in de middag 

uit, en was uiteindelijk de hele middag bezig om 

de brand meester te worden . 

Hierbij was de N204 aan beide kanten tijdelijk 

afgesloten voor het verkeer. De brand kwam 

uiteindelijk onder controle, en de brandweer 

wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan 

naar de buren. Het huis zelf kon niet meer 

gered worden, en is volledig uitgebrand.

In het begin van de avond kon het sein 

brand meester worden gegeven.

Geschiedenis en toekomst

komen samen in  Aap, Noot, Scratch

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478

www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 7

door Ellen van Leeuwen

0348-475093

Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur

door advocaten

De N204 was zaterdag aan beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer 

wegens een boerderijbrand. De boerderij brandde compleet uit.

(foto’s door Johan van der Wind)

Vandaag zijn de leerlingen van groep 

7 en 8 van de Mariaschool in 

Oudewater gestart met het project 

Aap, Noot, Scratch. In dit project 

maken de leerlingen kennis met 

computerprogrammeren, kunst én de 

geschiedenis van Oudewater. Later dit 

schooljaar of na de zomervakantie 

volgen de andere vier basisscholen.

Tijdens Aap, Noot, Scratch leren de 

leerlingen tijdens zes lessen de basis-

principes van het programmeren in het 

programma Scratch. Kunstenares 

Simone van Groenestijn verzorgt de 

lessen. “Ik leer programmeren vanuit een 

kunstachtergrond. Het gaat mij er vooral 

om dat kinderen leren hoe ze iets wat ze 

zelf bedenken ook kunnen maken op de 

computer. Dat ze in plaats van te gamen 

ook zelf een spel kunnen maken. 

Hier hebben ze zoveel aan voor in de 

toekomst!”

Samenwerking
Tijdens het programmeren leren de 

leerlingen ook over de geschiedenis van 

Oudewater. Ze maken een fotoverhaal 

met foto’s van de Geschiedkundige 

Vereniging Oudewater. Ze worden hierbij 

geïnspireerd door een fi lm met verhalen 

van historica Nettie Stoppelenburg. 

Ook bezoeken ze Touwmuseum 

Oudewater. Cultuurcoach Saskia 

Wulterkens legt uit hoe het project met 

deze verrassende combinatie tot stand is 

gekomen: “Vanuit de plaatselijke musea 

ontving ik signalen dat ze meer wilden 

samenwerken met de scholen. 

Ook de scholen waren hierin zoekende. 

Daarnaast wilden zij digitale vaardigheden 

in de klas meer vormgeven. In het 

voorjaar van 2018 kreeg ik een mailtje 

van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

over een initiatief waarmee ze erfgoed- 

en mediakunst wilden stimuleren. 

Dat was een uitgelezen kans.”

Ver weg en toch dichtbij
Het Fonds voor Cultuurparticipatie 

stimuleert het meedoen aan cultuur door 

het subsidiëren van culturele initiatieven 

op scholen en in de vrije tijd. 

In 2018 stelt zij landelijk geld ter 

beschikking voor projecten ter bevordering 

van kennis over cultureel erfgoed of 

mediakunst. Saskia en Simone besluiten 

hun disciplines te combineren en samen 

het project op te zetten. “Ook hebben 

we gekeken naar de lokale geschiedenis, 

zodat kinderen daar een goede link mee 

hebben”, legt Saskia uit. 

het in kaart brengen van de contacten 

die allemaal thuis verblijven.

Contactonderzoek
Contacten van de patiënten worden 

door de GGD benaderd en krijgen 

leefregels en instructies hoe te handelen 

bij klachten.

Besmettingen voorkomen

Het RIVM en de GGD blijven alert op 

nieuwe besmettingen. Zij passen hetzelfde 

Open Huis op 21 maart bij het 

Groene Hart Ziekenhuis uitgesteld

Het is moeilijk te voorspellen hoe de epidemie van het nieuwe coronavirus 

(COVID-19) zich zal ontwikkelen. Het GHZ wil het risico op besmetting voor 

patiënten, bezoekers en medewerkers natuurlijk zo klein mogelijk houden. 

Daarom is uit voorzorg besloten het Open Huis van zaterdag 21 maart uit te 

stellen tot het najaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, laat het ziekenhuis

dit zo snel mogelijk weten.

protocol toe wanneer er nieuwe 

patiënten gevonden worden:

isolatie, contactonderzoek en 

doorlopende monitoring van de patiënt. 

Door deze maatregelen verkleinen we 

de kans dat de ziekte zich in Nederland 

verder  kan verspreiden.

Informatie over het coronavirus vindt u 

op de site van de GGD

https://ggdhm.nl/thema-s/item/

infectieziekten/nieuw-coronavirus

Stan van Vliet
Europees Kampioen
Stan van Vliet stond al meerdere keren op het podium bij de Nederlandse 

juniorenkampioenschappen. Goud werd er echter nooit gewonnen bij een 

grote wedstrijd. Daar kwam vorig weekend echter verandering in, 

want Stan won bij de laatste Viking Race de wedstrijd bij de zestienjarigen.

“Eindelijk een grote titel gewonnen”, verzuchtte hij dan ook na afl oop van de 

door Schaatstrainingsgroep Rutten georganiseerde Viking Race, die door schaats-

kenners ook wel het Europees Kampioenschap voor junioren wordt genoemd.

Over de 500 meter zei hij: “Ik was niet 

echt snel weg en toch opende ik in 10.5. 

en het rondje was ook wel aardig.”

De race op de 3000 meter beschreef 

Stan als “Ik moest winnen van mezelf 

(PR) en dat lukte prima.” 

Meest trots was hij waarschijnlijk op zijn 

1000 meter, waarop hij slechts 0.12 

sec. hoefde toe te geven op topsprinter 

Wennemars.
Na afl oop was er ook een dankwoord 

voor zijn trainer/coach Noah Boogaard: 

“Die heeft me dit seizoen echt goed 

geholpen.”
Het volgend seizoen zal Stan de stap 

maken naar de RTC, het Regionaal 

Talentcentrum dat als opstap kan dienen 

naar een professioneel schaatsteam.

Stan gaf zijn titel extra glans door op 

drie afstanden zijn PR te verbeteren. 

Op de 500 meter liet hij het bij een 

evenaring van zijn eerder in Inzell 

geschaatste tijd. 

Met 37.53 - 1.12.88 - 1.52.18 - 

3.56.47 schaatste hij bovendien met 

150.774 het beste SVO-puntentotaal 

ooit op de mini-vierkamp bijeen.

Naast de tegenstand van de Nederlands 

kampioen Joep Wennemars  en 

Geert Wierda kwam de tegenstand voor 

Stan ook uit andere Europese landen. 

Zo eindigde de Noor Simon Aannø op 

korte afstand achter Stan en Joep 

Wennemars op een prachtige derde 

plaats. Zelf haalde Stan veel positieve 

punten uit zijn races. 

Informatie over het Coronavirus 
in Oudewater vindt u op pagina 4 
en in Montfoort op pagina 10

100 jaar 'Ons Genoegen' 

bedankt zijn hoofdsponsor

Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.  

Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks. 

We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.

In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na  

‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa 

Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de 

familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren 

van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de 

jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en 

Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken 

binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er 

dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen 

om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium 

in stand te kunnen houden, is niet mis.

Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee 

keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten. 

Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen, 

festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel 

om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.

En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat  

wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen. 

De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,  

Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te 

leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het 

oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar 

Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.

Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie 

van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van 

Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken. 

U bent allen zeer welkom.

Jan de Koning, voorzitter.

gemeente

Montfoort

Het is mij een genoegen om de 

Koninklijk erkende muziekvereniging 

Ons Genoegen van harte te feliciteren 

met het bereiken van de respectabele 

leeftijd van 100 jaar! 

Een eeuw muzikale kwaliteit in 

Montfoort, een prachtige mijlpaal!

Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen 

heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multi-

muzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft 

zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij 

met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere 

activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van 

Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is 

Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd 

een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.

Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en 

gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud. 

Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.

Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een 

groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een 

stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.  

Echt iets om heel trots op te zijn!

Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant. 

In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in 

petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen 

week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen. 

Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek 

één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste 

plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat 

zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe. 

Op naar de volgende 100 jaar!

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

10 maart 2020

Bijlage van 

De IJsselbode

Oplage 15.000 ex.

B&M
ICT Advies en Ondersteuning

BIJLAGE

Gefelicitaart, Gemaal Haastrecht 25 jaar
Eén groots koffi e met gebakfestijn zit 
er in deze coronatijd niet in. Wel is 
een alternatief bedacht en daarvoor 
wordt samengewerkt met de lokale 
Echte Bakker Arjan van der Eijk.
Tegen inlevering van een bon kunnen 
de 64 vrijwilligers hier een heerlijk 
gebakje ophalen. 

Op de dag af, precies 25 jaar geleden, was het de offi ciële opening van het 
museum Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht.
Reden voor het bestuur om vanaf vandaag de komende tijd alle vrijwilligers 
te trakteren op een gebakje. 

Vanmorgen kregen Rineke van den Berg, Gijsbert Rietveld en voorzitter Gerdien Tober 
de eerste gebakjes aangereikt (foto: Emmy van Harskamp).
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AHLES
en

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 6.950,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘11 e 6.250,-
Renault Modus 1.6 16V  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 3.950,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘14 e 8.450,-
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 3.650,-
Fiat panda (nieuw model) - airco  . . . . . . . . .  ‘12 e 5.450,-
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .  ‘09 e 6.250,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio  . . . . . . . . . . .  ‘04 e 5.950,-
Citroën C3 - airco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 8.250,-
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 5.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen   -   0348 - 501808

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

Al onze auto’s 
staan op 

Autotrack.nl

Meld je vooraf aan bij
Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Iedere 
woensdagavond
gratis 
inloopspreekuur

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Breng op een eenvoudige manier 
plezier terug in je leven.

Mijn
hoofd

Mijn
vuur

Mijn
gevoel

Mijn
lijf

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

Nel van Leeuwen - de Vries

m 06 - 41 28 93 97
e nel@nelsoffice.nl

Waardsedijk 77
3425 TC Snelrewaard
www.nelsoffice.nl

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

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

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

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

Nette man  
van 69 jaar  

zoekt  
woonruimte  

te huur
06-21312333

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

SCHILDER
35 jaar ervaring 

Voor al uw wit- en 
schilderwerk zowel 
binnen als buiten

Redelijke prijzen.  Vrijblijvende prijsopgave.

 0348-564574 • 06-40363070

HOOGSTRAAT 102  |  2851 BJ HAASTRECHT
WWW.BIJDESLUIS.COM

Elly van der Kuilen 06-43461100  |  0182-503375

Thuis genieten 
met een goed 

glas wijn...
AANBIEDING

PORTILLO WIJNEN!
Bodegas SALENTEIN

39,95 per doos  -  6,66 per fles

Aanbieding geldig 
van 20 mei t/m 30 juni.

Zie ik u bij...

ONZE MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS VANAF 11 MEI 2020:
• Bestellen, kopen, ophalen is allemaal weer mogelijk, maar houdt 1,5 meter afstand. 
• Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren (desinfectiemiddel is aanwezig)
• Wij schudden geen handen meer
• Monturen en zonnebrillen worden na passen direct gereinigd
• Oogmetingen en contactlenscontroles zijn weer mogelijk volgens vastgesteld protocol 

met de nodige bescherming, zoals mondkapjes en daarbij behorend uitgebreid advies
Dit echter alleen op afspraak 0348-474024

• Oogmetingen kunnen wij verrichten op 1,5 meter afstand
• Maximaal 3 personen in de winkel
• Wij vragen iedereen om per pin te betalen
• Deurklinken, het pinapparaat en andere vaak aangeraakte oppervlakken worden extra gereinigd

WĲ  ZĲ N ER WEER KLAAR VOOR EN U BENT VAN HARTE WELKOM!

Keizerstraat 20  0348-474024
3417 EB Montfoort www.verboonoptiek.nl

OPENINGSTĲ DEN:
Di. t/m vr. van 09.00-12.30 uur • 13.30-18.00 uur
Zaterdag van 09.00-16.00 uur
VRĲ DAGAVOND EVEN GEEN KOOPAVOND 
TOT NADER ORDER

TWEEDE BRIL 
VOOR IN DE ZON?
NU ÉÉN GLAS CADEAU!
Om comfortabel te kunnen zien in de zon 
kies je voor een  zonnebril op sterkte. 
Maar dan wel met glazen in de kwaliteit 
die je gewend bent.
De keuze uit mooie merkzonnebrillen
die speciaal op sterkte gemaakt kunnen 
worden is vrijwel onbeperkt.
Alle reden om dus nu te profi teren van 
een zonnig aanbod!
Bij gelijktijdige aanschaf van een bril én 
zonnebril op sterkte ontvang je namelijk 
één glas cadeau*.

DUO
DEAL
SUN

*V
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ag
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r 
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oo
rw
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en
.

• Sportmassages • Aroma therapiemassages 
• Voetmassage

Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater   06-14590987
Boek online op 

www.nanthaimassageoudewater.com

We zijn  

weer open!

ella@metella.nl
www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Opgeruimd staat netjes! 
Verplaatsen helpt niet!
Bel voor een paar uur 

ondersteuning...
06-36201682

Havenstraat 3,  Oudewater 0348-564370

In alle rust bespreken wij uw wensen.  
Eventueel op afspraak.

Ook voor uw Rouwbloemwerk  
kunt u terecht bij
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Elk virus slijt, ook Covid 19. Misschien fl akkert het nog op, maar 
vroeg of laat is het voorbij, en is het wachten op een even heftig 
nieuw virus dat de wereld op een ongelegen moment opnieuw 
overrompelt. Dàt het er ooit komt, is met mathematische zekerheid te 
voorspellen, alleen niet wanneer. Zo heeft de mensheid al duizenden 
jaren zulke uitbarstingen voorbij zien komen, niet minder heftig maar 
meestal wel beperkter in omvang. Want in het jaar 1800 was de hele 
wereldbevolking nog maar één miljard mensen groot, in 1960 drie 
miljard en in 2011 zeven miljard, terwijl we hard op weg zijn naar de 
acht miljard. En bovendien vliegen we rusteloos van de ene hoek van 
de aarde naar de andere. ‘t Is al vaak gezegd: we zijn met teveel.
We hebben het nu wel heel gewichtig over Social Distance, maar gek 
genoeg wisten we honderd jaar geleden haarfi jn, dat hygiëne ons de 
kans bood om de meeste ziektes ver van ons bed te houden. 
We leerden dat we onze handen moesten wassen na het toilet en voor 
het eten, niet alle koekjes één voor één bevingeren, je hand voor je 
mond houden als je moest hoesten, afstand bewaren, altijd een 
schone zakdoek bij je hebben, niet iemand van dichtbij in zijn smoel 
gaan staan spetteren, niet boeren, geen scheten laten, de boel schoon 
houden, en zelfs in India (waar ze geen plee en geen bestek hadden) 
wist iedereen dat je alleen met je rechter hand eten in je mond stopt, 
en alleen met de linker je gat afveegt.
Vrouwen tipten met een subtiel parfum een stipje achter hun oren, 
een vleugje, en zeiden als iemand er een complimentje over maakte: 
Oooh! eigenlijk bent u dan te dicht bij...
Andere vrouwen hulden zich in een wolk van rozen en lavendel, als 
wilden ze uitroepen: Wie komt er in mijn holletje?
En vroeger zoenden we elkaar ook niet zoals nu, we vinden het 
tegenwoordig heel gewoon dat als je iemand maar amper kent, 
dat je elkaar dan drie vette smakken mag geven, zelfs kerels vinden 
het heel gewoon om andere kerels te laten voelen hoe hun baardgroei 
erbij staat.
Gingen onze grootouders naar de bioscoop, dan konden ze een kaartje 
Stalles kopen, met grotere stoelen die iets verder van elkaar stonden. 
In de schouwburg kon je ook een loge nemen, een voorloper van de 
skybox, waar je met genodigden bijeen zat, ver van het onfrisse volk, 
letterlijk dan. Want in zo’n loge kunnen ook bar onfrisse personen 
zitten, en je kunt er ook heel onhygiënische dingen doen.
En zo zal het nu hier ook wel weer gaan: een tijdjelang plexiglazen 
schermpjes, gordijntjes, en de anderhalve meter slijt gaandeweg naar 
één meter vijfendertig, en verder. Aan vindingrijkheid heeft het de 
mens nooit ontbroken. Zo zal er altijd wel een oplossing te vinden zijn 
voor de theaters, de festivals, de horeca, de stranden en de 
vliegtuigen, op naar één meter vijfentwintig, en zo verder.
Er zit niets anders op dan met z’n allen gewoon door te gaan 
(“je kunt toch niet anders?”) tot over een jaar of tien een nieuwe 
heftige ziekte zich weer onaangekondigd over ons uitstort.
De brugklassers van nu zijn de consumenten van straks, en misschien 
hebben ze er dan iets van onthouden.
Otto Beaujon

Geef om onze longen
“Dit jaar gaan we vanwege het coronavirus niet langs de deuren, 
maar collecteren we online”, zegt organisatrice Patricia Markus van 
het Longfonds. “Dat is best wel een uitdaging. 
We doen er alles aan om de collecte toch succesvol te laten verlopen”.

“We hopen dat de inwoners van de 
steden en dorpen in de IJsselstreek ons 
niet in de steek laten. We hebben het 
geld hard nodig. Alleen met het geld dat 
van overheidswege beschikbaar is voor 
longonderzoek, kunnen we onze 
plannen bij lange na niet verwezelijken. 
Met de opbrengst van de jaarlijkse 
landelijke collecte maken we doorslag-
gevend longonderzoek mogelijk. 
Dat onderzoek is nu meer dan ooit 
nodig. Het Corona-virus beneemt ons 
de adem. Het virus maakt in één klap 
duidelijk hoe belangrijk je longen voor je 
leven zijn. Het Longfonds strijdt voor 
1,2 miljoen mensen met een longziekte 
én voor iedereen die blijvende longschade 
overhoudt aan het Coronavirus.”

Onze ‘collectanten’ zijn dit jaar 
gepromoveerd tot ‘on-line collectanten’. 
Er zijn er op dit moment zo’n dertig van 
in de plaatsen waar ik verantwoordelijk 
voor ben. Daar kunnen we er overigens 
nog wel een aantal van gebruiken. 
Als we volgend jaar weer langs de 
deuren kunnen hebben we vooral voor 
Oudewater en Hoenkoop nieuwe 
collectanten nodig. Aanmelden kan door 
het sturen van een bericht naar patricia-
markus@hotmail.com”.
De collectanten van dit jaar vragen dus 
vooral via hun Facebookpagina’s en 
websites om zoveel mogelijk aandacht 
en steun.
Een van die on-line collectanten is Ineke 
Sluijs- van Dijk uit Oudewater. Op haar 
Facebookpagina schrijft ze; “dit voorjaar 
ervaarde ik hoe belangrijk onze longen 
zijn. Natuurlijk wíst ik dit wel, maar nu 
werd het even serieus! Gelukkig ben ik 
er na een longoperatie weer helemaal 
bovenop. Ik ga graag langs jullie virtuele 
voordeur om te collecteren voor het 
longfonds”
“Nog indringender dan andere jaren 
doen we aan iedereen een oproep om 
het Longfonds te steunen”, vervolgt 
Patricia. Help ook mee! Dat kan tot 
eind mei op een aantal manieren:
1) Scan de QR code hieronder of op de 

pagina van een van de collectanten 
met de camera van uw telefoon 
of met uw mobiel bankieren-app 
en kies zelf het bedrag. 
Uw betaling verloopt dan via Ideal.

Westerwal
Natuurlijk is het weer mijn schuld. In haar column ‘Blik op oneindig’ in 
De IJsselbode gaat Trudie er als vanouds vals en met gestrekt been in, om mij als 
raadslid van De Wakkere Geelbuik weg te zetten, als betweter, drammer, 
opportunist en belangenverstrengelaar. Ik zou als reder mijn eigen ophaalbrug 
willen. Zelfs de grove, raadslidonwaardige scheldkanonnade van VVD&D66-
raadslid Boreel tijdens de bespreking van de plannen voor Westerwal, wordt 
vergoeilijkt. Alles is geoorloofd, zo lijkt het. Het zij zo. Vrije meningsuiting is een 
groot goed, zelfs als de fatsoensnormen met voeten worden getreden en er een 
loopje met de feiten wordt genomen.
Maar die feiten doen er wel degelijk toe, zeker in het gemeentebestuur waar 
belangrijke besluiten worden genomen over de toekomst van de stad. Die feiten 
doet Trudie ernstig geweld aan. Ik beperk me tot de veelgenoemde publiek-private 
samenwerkingsovereenkomst (PPS) tussen de gemeente en Heilijgers en de Nota 
van Uitgangspunten (NvU) tussen de gemeente en Machinefabriek De Hollandsche 
IJssel. Die PPS verbiedt de eigenaar de gronden op Westerwal zonder 
toestemming van de gemeente door te verkopen, om grip te houden op de heront-
wikkeling. Heilijgers deed het toch, met medeneming van 8 ton gemeen-
schapsgeld. Het college liet het gebeuren.
De Nota van Uitgangspunten maakte eind 2016 eindelijk de weg vrij voor 
succesvolle herontwikkeling van de locatie in samenwerking met de machinefa-
briek. Het college deed vier jaar lang geen enkele poging om de afspraken na te 
komen. De andere feiten kunt u lezen op de website van De Wakkere Geelbuik.
De gemeente moet betrouwbaar zijn. De burger moet erop kunnen rekenen, dat 
afspraken worden nagekomen. Besluiten van de raad moeten worden uitgevoerd 
door het college van B&W. Het college van B&W lapt beide beginselen van 
behoorlijk bestuur aan zijn laars. Dáárover ging het in het debat over Westerwal.
Trudie vergelijkt mij met Don Quichot, de sympathieke maar tragische held die 
tegen windmolens vocht. Mij lijkt de titel ‘roepende in de woestijn’ toepasselijker.
De tijd zal leren wie de echte Don Quichot is!
Wim Knol, De Wakkere Geelbuik

door Siem van der Burg

OUDEWATER

ColumnEén meter veertig...

‘Ons Statenbad’ is geopend
Nu de maatregelen rondom corona voor o.a. de zwembaden versoepeld zijn, is op maandag 18 mei  
ook ‘Ons Statenbad’ weer opengegaan. Vooralsnog echter alleen voor de banenzwemmers.
We beginnen met acht zwemmers per half uur, waarin iedereen in zijn eigen baan zwemt.
Er is door onze locatiemanager, Bas van Zuilen, een heel protocol gemaakt, om alles in goede banen te 
leiden, zodat iedereen, binnen de juiste spelregels, toch weer kan genieten van het zwemwater.

Alle informatie over de regels, hoe we dit met elkaar gaan doen en de mogelijkheid voor het bestellen 
van een abonnement, kunt u vinden op de website van SBZO.
Via deze website kunt u zich ook inschrijven en daarmee een tijd reserveren voor het banenzwemmen.

Tot nader bericht heeft het geen zin, om zonder afspraak naar het bad te komen. Op basis van de 
bevindingen van de eerste weken, zullen we bekijken, of we de maatregelen verder kunnen versoepelen.

Lukt het reserveren via de website niet, of heeft u andere vragen, bel dan even het nummer 0348-561805. 
Onze badmedewerkers zullen met plezier al uw vragen (proberen te) beantwoorden.

Binnenkort zullen we via de website ook informatie geven over de opstart van zwemlessen.

Ondanks de coronaperikelen, wensen wij iedereen veel succes, blijf gezond en hopelijk kunnen we 
blijven genieten van een mooi zwemseizoen. Onze medewerkers zijn er klaar voor.

Bestuur SBZO

Voortgezette raadsvergadering
Op 7 mei werd de raadsvergadering 
om 11.00 uur geschorst met nog 
een heel aantal agendapunten te 
gaan. De vergadering werd op 
maandag 11 mei voortgezet.

Toezicht
Van de provincie was een brief 
ontvangen over de fi nanciële situatie van 
Oudewater. De provincie verzocht de 
raad om voorstellen hoe een dreigende 
fi nanciële gang van zaken te verbeteren. 
Wethouder Lont zag het allemaal niet zo 
somber in, maar het CDA had zelf zijn 
licht opgestoken bij de provincie en 
maakte zich toch zorgen, hoewel zij 
uiteindelijk wel instemde met de 
voorgestelde reactie. De voorgestelde 
reactie werd raadsbreed aangenomen 
hoewel ook de wethouder de zorgen 
van het CDA wel onderschreef.

Precario-rechten en 
toeristenbelasting
Restaurants met terrassen betalen voor 
het gebruik van de openbare ruimte 
precariorechten en campings en hotels 
en B&B’s voor overnachtingen toeristen-
belasting. Het voorstel was om voor de 

maanden dat de terrassen niet gebruikt 
werden de precariorechten niet in 
rekening te brengen en de heffi ng van 
toeristenbelasting uit te stellen tot eind 
dit jaar. Het betreft een maximale 
inkomstenderving voor de gemeente
van 41.500 euro. 
Gelet op de situatie kon het voorstel op 
raadsbrede steun rekenen.

Motie vreemd: 
Voortgang De Klepper
De motie was ingediend door het CDA 
en de Wakkere Geelbuik. Zoals bekend 
is met name het CDA een tegenstander 
van het verhuizen van de bibliotheek uit 
het cultuurhuis naar De Klepper. 
De indieners van de motie wilden een 
totaalplaatje van de fi nanciële gevolgen 
voor zowel het cultuurhuis als De Klepper. 
Het college stelt zich op het standpunt dat, 
gelet op alle discussie in de afgelopen 
jaren over accommodatiebeleid en het 
feit dat daar geen overeenstemming over 
valt te bereiken in een totaalplaatje, om 
het in stukjes aan te pakken. De Wakkere 
Geelbuik wil ook inzicht in de fi nanciële 
consequenties van het onderbrengen van 
de publieksfunctie van de gemeente in de 

Klepper en de verkoop van het 
stadskantoor. 
De coalitie steunde het standpunt van het 
college en de motie werd met 8 stemmen 
tegen en 7 voor verworpen.

Motie vreemd: 
Motie van afkeuring
Deze motie dateerde van februari maar 
werd toen op verzoek van wethouder 
Duindam weer ingetrokken. Hij wilde 
uitstel om de zaak nog eens op een rijtje 
te zetten. Het betrof de vernietiging van 
de omgevingsvergunning Populierenweg 
45. Het was een gecompliceerde zaak. 
Ondanks een advies van de bezwaren-
commissie werd de vergunning verleend. 
De rechter vernietigde die beslissing 
maar liet de rechtsgevolgen in stand, de 
voorzieningenrechter bij de Raad van 
State ging verder en vernietigde de hele 
beslissing. De Wakkere Geelbuik wilde 
naast afkeuring van het gevolgde beleid 
ook openbare excuses aan de aanvrager, 
de bezwaarden en de Wakkere Geelbuik.
Het CDA ging mee met de afkeuring, 
maar had moeite met de eis voor 
openbare excuses. De wethouder legde 
nog eens uit, dat deze uitspraak van de 

Raad van State gevolgen heeft voor 
alle gemeenten in Nederland en dat
het college en de ambtenaren te goeder 
trouw hebben gehandeld. 
Hij weigerde excuses te maken.
VVDenD66 waren met hem van mening 
dat er niets onoorbaars is gebeurd 
ondanks eerdere beschuldigingen van de 
Wakkere Geelbuik en die hem op een 
motie van afkeuring van de collega 
raadsleden kwam te staan.
SGP/CU was van mening dat excuses 
eerder van de Wakkere Geelbuik moesten 
komen, gelet op het voorgaande. 
De wethouder legde nog eens uit waarom 
de werkwijze gevolgd was, maar het 
voert te ver om deze juridisch complexe 
procedure hier helemaal uit te leggen. 
De Wakkere Geelbuik verwijderde uit de 
motie de opdracht om openbare excuses 
te maken aan zijn fractie, waarop het 
CDA de motie steunde. De overige 
fracties verwierpen de motie (8 tegen 7).

Motie Vreemd: 
horecavergunningen
De motie werd ingediend door de 
Onafhankelijken en verzocht het college 
om te kijken naar verruiming van de 
terrasvergunningen van de horeca in 
verband met de anderhalve meter 
maatregel. Het CDA wilde zelfs verder 
gaan en de ‘H’ (Korte Havenstraat, Markt, 
Leeuweringerstraat, Donkere Gaard, 
Peperstraat) auto- en zelfs fi etsvrij maken, 
maar had vragen over de handhaving van 
de openbare orde. De Wakkere Geelbuik 
maakte zich zorgen over de bereikbaarheid 
van de winkels, waar vanwege dezelfde 
anderhalve meter maatregelen wachtrijen 
ontstaan en waarschuwde voor de 
aanzuigende werking. Wethouder 
Duindam benadrukte nog eens dat er 
voortdurend bijna dagelijks overleg is over 
hoe om te gaan met deze maatregelen. 
De motie werd met de stemmen van 
SGP/CU tegen aangenomen. SGP/CU 
vond er te weinig aandacht voor de 
veiligheid in terug. De Wakkere Geelbuik 
vond de motie eigenlijk overbodig, maar 
stemde toch in.

door Trudie Scherpenzeel

On-line collectanten
Patricia Markus is voor het derde jaar de 
organisatrice van het longfonds in 
Oudewater, Papekop, Hekendorp en 
Hoenkoop. Het feit dat er dit jaar geen 
collecte aan de deur kan worden 
uitgevoerd baart haar ernstig zorgen. 
“Uit ervaring is gebleken dat digitale 
collectes vaak minder donaties tot gevolg 
hebben. Collectebussen bij midden-
standers in de winkel hadden vorig jaar 
ook niet echt een opvallend resultaat. 
Maar de situatie is niet anders, dus zetten 
we alles op alles om er digitaal toch een 
succes van te maken.

2) Of ga naar de site van het longfonds 
https://www.longfonds.nl 
en druk op de groene knop met het 
woord ‘doneer’. De rest wijst zich heel 
gemakkelijk vanzelf.

Of
3) sms LONG naar 4333. 

Per bericht doneert u dan 1,50 euro.
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

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

De specialist in garage- en industriële deuren

Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl  •  www.vanderveerdeuren.nl

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

Een optimist, tot je door je lichaam werd 
ingehaald. We zullen je missen, maar jij 

hebt nu eindelijk rust.

Onze lieve Adrie is overleden.

Adrie Verweij
weduwnaar van Marla van der Post (1998)

* Gouda † Montfoort
22 september 1941 13 mei 2020

Riny de Roos - Straver

Marloe Verweij en Ronald den Elzen
Merlijn, Roelant, Juul

Thaloen Verweij

Erik en Bianca de Roos
Naomi, Timo

Rianne en Marco de Vor
Luuk, Daan, Maud, Siem

Riek Kuipersstraat 11
3417 CP  Montfoort

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in 
besloten kring plaatsgevonden.

Adrie bedankt de artsen en verpleegkundigen van 
de longafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis in 
Nieuwegein en Utrecht en de verpleegkundigen 
van Careyn thuiszorg.

Stan van Vliet 
bedankt zijn 

sponsors voor 
het afgelopen 

schaatsseizoen!
B&V Techniek * B & V Service BV.* Promad BV * Juffermans Machinebouw BV
Aannemingsbedrijf J. van der Windt BV * Van Weerdenburg Electrotechniek BV
Bouw- en aannemingsbedrijf Van Hoorn & Van der Kley BV * Oorschot BOUW

Handelsonderneming DVO * B&S Trappen VOF * Haar & Nagelstylist Femke
Groenland Kip BV en Schimmel Oudewater BV

Wij danken u voor de mooie woorden,
fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen 

na het overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en omaoma

Agnes Huffener - Anbergen
Het is een troost te weten 

dat wij niet de enigen zijn die haar missen.

Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.

Joke en Johan
Helma en Gijs
Carla en Ernst

Klein- en achterkleinkinderen

Oudewater, mei 2020

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,

zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling

en zoveel troost

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man

Rinus Groenewegen
Het is voor mij onmogelijk u allen persoonlijk 

mijn oprechte dank te betuigen.

Nel Groenewegen - Tompot

Oudewater, mei 2020

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

Het deed ons goed 
dat zovelen met ons meeleefden

na het overlijden van mijn geliefde man, 
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Peter Kaijen
De bloemen, kaarten en hartelijk schrijven 

gaven ons steun en troost.

Heel veel dank hiervoor.

Jannie Kaijen - Boing
Kinderen en kleinkinderen

Oudewater, mei 2020
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De wei in!
Onlangs zag ik beelden van koeien die, na 
een lange periode op stal, weer de wei in 
mogen. Wat een prachtig gezicht is dat. 
Ze springen en rennen. Je ziet duidelijk dat 
ze genieten van de vrijheid en de ruimte.
Dat gevoel kunnen we bij onszelf ook 
herkennen. “Na een langere periode 
'opgehokt' te zijn geweest, willen we weer 
naar buiten”, zo vertrouwde iemand op de 
markt mij toe. Wat gun ik het ook onze 
ondernemers en dienstverleners om hun 
zaak weer voorzichtig op te starten. 
Scholen en kinderopvang zijn ook weer 
open. De kinderen lijken sprekend op de 
koeien die de wei in mogen. Heerlijk om te 
zien en te beleven.
In onze binnenstad en Hekendorp is de drang om naar buiten te gaan 
eveneens goed waarneembaar. Het is de laatste tijd duidelijk drukker op 
straat. Wat ook goed is om te zien, is dat er nauwelijks mensen zijn die er 
niet serieus mee omgaan. We zorgen goed voor elkaar door de gepaste 
afstand tot elkaar in acht te nemen en niet in grote groepen samen te komen. 
We doen dat immers niet alleen voor onszelf maar misschien nog meer voor 
de ander.
Ik snak, net als u, naar het glaasje rosé op het terras in Oudewater. Gezellig, 
samen met vrienden bijpraten. Onze horecaondernemers denken na over de 
inrichting van die anderhalve meter-terrassen. En als gemeente denken we 
vooral in mogelijkheden en niet in problemen.
Toch ook hier nog even een lastige boodschap: “Het virus is de wereld, en 
zeker ook Oudewater nog niet uit”. Spring vanuit je huis niet zomaar de wei 
in, maar realiseer je dat voorzichtigheid voorlopig echt nog nodig is. 
Zo zorgen we voor onszelf maar ook zeker voor de ander! Volhouden dus!
Hartelijke groet, 
Wim Groeneweg, 
burgemeester Oudewater.

Dinsdag 19 mei 2020 vervolg op pagina 2

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Oudeweg 10 in Oudewater 

het plaatsen van zonnepanelen,
ingediend op: 08-05-2020, 
dossiernummer: 5151563

• Visbrug 4 in Oudewater 
het wijzigen van de bestemming, 
ingediend op: 10-05-2020, 
dossiernummer: 5153811

• Papekopperstraatweg 22  
in Papekop 
het bouwen van een veranda, 
ingediend op: 10-05-2020, 
dossiernummer: 5154647

• Laan van Snelrewaard 59 
in Snelrewaard 
het verkleinen en verplaatsen van 
een fietsenberging, 
ingediend op: 05-05-2020, 
dossiernummer: 5143289

• Wantslag 27 in Oudewater 
het uitbouwen van een woning, 
ingediend op: 06-05-2020, 
dossiernummer: 5145685

• Ambachtsdreef 38 in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning,
ingediend op: 11-05-2020, 
dossiernummer: 5158523

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 22 in Oudewater 

het plaatsen van een steiger van 
16 mei tot en met 27 mei 2020, 
ingediend op: 11-05-2020, 
dossiernummer: 2023717

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Havenstraat 14 in Oudewater  

het plaatsen van zonnepanelen, 
besluit: verleend op 08-05-2020, 
dossiernummer: 5103839

• Oost-IJsselkade 21 in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel, 
besluit: vergunningvrij op 12-05-
2020, dossiernummer: 5108591

Groot onderhoud Zwier Regelinkstraat en 
Johan J. Vierbergenweg in volle gang!

Hemelvaartsdag 21 mei 
Stadskantoor gesloten
Vanwege Hemelvaartsdag is het Stadskantoor gesloten op 
donderdag 21 mei. Op vrijdag 22 mei zijn we weer open.

Werkzaamheden Waardsedijk
Op maandag 25 en dinsdag 26 mei wordt er asfaltonderhoud uitgevoerd 
aan de Waardsedijk tussen de Zuiderwal en de Bokkenkade. Op woensdag 
20 mei worden hiervoor al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. 
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Omleiding wordt met bebording aangegeven

• Ambachtsdreef 69 in Oudewater  
het plaatsen van uitbouwen 
achter en naast de woning, 
besluit: verleend op 13-05-2020, 
dossiernummer: 5056469

• Kardeel in Oudewater 
het bouwen van een twee onder 
een kap woning, 
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 4888551

• Hekendorpse Buurt 95A  
in Hekendorp  
het realiseren van een  
Bed and Breakfast, 
besluit: verleend op 07-05-2020, 
dossiernummer: 4983823

APV / Bijzondere wetten
• IJsselvere 3 in Oudewater  

het plaatsen van een  
(rol)steiger ten behoeve van de 
restauratie van het voegwerk  
aan een rijksmonument, 
besluit: verleend op 13-05-2020, 
dossiernummer: 2023665

Verslag van 2de deel raadsvergadering 
van donderdag 7 mei jl. gehouden op 11 mei 2020

Aandacht voor horeca, winkeliers en 
marktkooplui

Ruimere terrassen
Over de verruiming van horeca- 
vergunningen in de 1,5 meter samen-
leving, een motie van de Onafhanke-
lijken, was wat meer discussie maar 
die werd ruim aangenomen.
Uitkomst is dat het zogenaamde 
Coronabeleidsteam extra aandacht 
geeft aan de horeca en mogelijk-
heden biedt voor ruimere terrassen. 
Dat gebeurt, zo stelde burgemeester 
Wim Groeneweg, uiteraard in goed 
overleg met horecaondernemers en 
met het oog scherp op de veiligheids-
maatregelen. Ook aandacht voor 
winkeliers is noodzakelijk.
De fractie van CU/SGP en JanWouter 
van Wijngaarden (CDA) vonden de 
motie niet nodig omdat zij alle 

vertrouwen hebben in het Coronabe-
leidsteam om deze kwestie goed op 
te lossen.

Wakkere Geelbuik eist excuses, 
krijgt ze niet
De Wakkere Geelbuik had al een 
week eerder de media gezocht  
om het ongenoegen over de gang 
van zaken rondom het verstrekken  
en vernietigen van de omgevings- 
vergunning Populierenweg 45. 
Er werden excuses geëist van het 
college van B&W voor de manier 
waarop met de verstrekking van 
vergunningen en bezwaarschriften is 
omgegaan.
Volgens Wim Knol van Wakkere 
Geelbuik was al vanaf het begin 
duidelijk dat de verstrekking van de 

omgevingsvergunning voor een 
kantoorruimte op die plek niet 
haalbaar was. Er zou druk zijn uitge-
oefend op de buren van het perceel 
om geen bezwaar in te dienen. 
En tenslotte is volgens Knol te lang 
doorgegaan met procederen, 
waardoor het hele proces te veel tijd 
en geld heeft gekost.
Het CDA kon zich wel scharen  
achter het commentaar van Knol die 
uiteindelijk de motie bijstelde en niet 
langer persoonlijke excuses eiste voor 
het feit dat hem smaad en laster was 
verweten.
Wethouder Bob Duindam reageerde 
verontwaardigd. Hij stelde dat het 
hele proces is begeleid door een 
advocaat die de gemeente heeft 
geadviseerd. De uitspraak zou zelfs 
gevolgen hebben voor andere 
gemeenten die op eenzelfde manier 
vergunningen hebben verstrekt. 
Uiteindelijk is de motie verworpen 
met 7 voor en 8 tegen.

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

Horeca, winkeliers en ook marktkooplui zijn behoorlijk 
getroffen door de coronacrisis. Dat is de reden dat in de 
gemeenteraad veel aandacht voor hen was. Het raadsvoorstel 
om de precario- en toeristenbelasting op te schorten werd snel 
aangenomen. Precariobelastingen (voor terrassen en 
marktkramen) worden niet geheven in tijden dat er geen 
terrassen of markten zijn. De toeristenbelasting over 2019 
hoeft voorlopig niet te worden betaald.

De werkzaamheden aan de Zwier Regelinkstraat 
en Johan J. Vierbergenweg zijn in volle gang. 
Vanaf maandag 25 mei (week 22 t/m 24) wordt  
er hard gewerkt om het wegdek op te knappen 
vanaf de Goudse straatweg tot de rotonde bij de 
Papenhoeflaan.
Goudse straatweg tot de rotonde bij de 
Papenhoeflaan
Overdag kan bestemmingsverkeer de wegen 
blijven gebruiken. Tijdens de werkzaamheden in 
de avond en nacht (tussen 19.00 en 05.00 uur) is 
de weg volledig afgesloten. Er gelden dan verschil-
lende routes om de wijk in- en uit te rijden. 
De omleidingen worden met borden aangegeven.
Doorgaand verkeer wordt dag en nacht 
omgeleid
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N228 
richting Montfoort, de N204 richting Linschoten  
en de A12 richting Nieuwerbrug (afslag 13). 
En omgekeerd. De omleiding wordt met borden 
aangegeven.

Vooraankondiging 
Ontwerpbestemmingsplan 
Wijngaardstraat
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)  
geven burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oudewater kennis 
van de voorbereiding van het 
bestemmingsplan ‘Wijngaardstraat’.
Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oudewater maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan 
'Wijngaardstraat' voor een ieder ter 
inzage ligt van 20 mei tot en met 
30 juni 2020.
Plangebied en doel
Het plangebied is gelegen aan de 
zuidzijde van het historische centrum. 
De locatie wordt ten oosten begrenst 
door de Wijngaardstraat en ten 
zuiden door de Sint Janstraat. 
Het betreft de voormalige 
ziekenhuislocatie.  
Het voornemen is om 21 sociale 
huurappartementen te realiseren.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief 
bijlagen kunnen worden ingezien via 
onze website www.oudewater.nl  
onder ‘in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplannen’ en via  
www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
planidn NL.IMRO.0589.
bpWijngaardstraat-ON01.
Vanwege het coronavirus wordt 
geadviseerd alleen naar het 
gemeentehuis te komen indien dit 
noodzakelijk is. Wilt u de stukken op 
papier inzien, dan kunt u telefonisch 
contact opnemen via het algemene 
telefoonnummer 140348.
Zienswijzen bestemmingsplan
Gedurende de bovengenoemde 
termijn van terinzagelegging kan een 
ieder schriftelijk zienswijzen indienen 
bij de Gemeenteraad van Oudewater, 
postbus 100, 3420 DC Oudewater. 
De zienswijze dient de volgende 
informatie te bevatten: naam en adres 
van indiener, datum, redenen van de 
zienswijze en het plan waarop de 
zienswijze betrekking heeft.
Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met M.S.M. van Kats, 
beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling 
via het telefoonnummer 0348-428563.

Ontheffing van de route voor 
het 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:
• Jongeneel Transport, 

Voorschoterweg 52 A,  
2235 SH Valkenburg, 
ten behoeve van het vervoer van 
Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F 
naar diverse locaties in de 
gemeente Oudewater.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffingen liggen ter inzage van 
20 mei tot en met 1 juli 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 gemeentehuis 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.

Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u op: www.oudewater.nl/vierbergenweg.
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Touwmuseum gaat voor 
cultuurprijs
Het Touwmuseum is genomineerd voor de Gouden C 2019, maar daar 
hebben ze wel uw hulp voor nodig. “Daar hoeft u niet veel voor te doen”, 
laat Averien Knol van het museum weten, “Alleen even gaan stemmen. 
En dat kan op www.cultuurparticipatie.nl/over-ons/prijzen/gouden-c.” 
Maar voor u gaat stemmen kunt u het best eerst even verder lezen, 
want het is een bijzonder verhaal.

Het project ‘Aap Noot Scratch’ 
(www.aapnootscratch.nl) van stichting 
Touwmuseum de Baanschuur is één van 
de vijf genomineerden voor de 
Gouden C 2019. Met de Gouden C 
zet het Fonds voor Cultuurparticipatie 
één van de vele ondersteunde projecten 
op het gebied van cultuurparticipatie en 
cultuureducatie in de schijnwerpers met 
dit jaar als thema ‘inclusie’.
De winnaar wordt bepaald door een 
combinatie van publieksstemmen 
en een jury. 
Op 13 juni, tijdens een online talkshow, 
weten we of Touwmuseum de Baanschuur 
de Gouden C in ontvangst mag nemen.

Touwmuseum met ‘Jet en Jan’
Zo’n anderhalf, twee jaar geleden was 
Saskia Wulterkens, cultuurcoördinator 
van Oudewater, op een symposium en 
kreeg toen de ingeving om samen met 
een aantal anderen iets bijzonders op 
touw te gaan zetten. “Musea willen meer 
bezoekers trekken, scholen willen, als het 
om cultuur gaat, het liefst projectmatig 
werken en zo kunnen we meer vliegen in 
een klap slaan”, aldus Saskia.
Samen met Simone van Groenestijn 
(fotograaf en docente creatieve 
computercursussen), het Touwmuseum 
en de Oudewaterse basisscholen kwam 
het project ‘Aap Noot Scratch’ tot stand. 
En dat project heeft enerzijds met 
100 jaar geleden en spelen te maken 
(het project ‘Jet en Jan’ draait al jaren in 
het Touwmuseum met niet afl atende 
belangstelling), maar ook met het 
hedendaags programmeren met behulp 
van een computer. 
Saskia: “In de afgelopen periode zijn we 
in Oudewater gestart met dat project 
Aap, Noot, Scratch, waarin leerlingen 
een zestal lessen krijgen en bij les vier 
het Touwmuseum bezocht gaat worden. 
Het is een uniek project waarin 
mediakunst én erfgoed tot één mooi 
project voor basisschoolleerlingen zijn 
gecombineerd. Een project waarin de 
geschiedenis van Oudewater in 
combinatie met scratch (zo heet dat 
programmeren op de computer) 
beschikbaar wordt gesteld voor alle 
Oudewaterse basisscholen.”

Nominatie voor de Gouden C
Saskia vervolgt enthousiast: “Inmiddels 
zijn de eerste pilots van het project in 
gang gezet en dat niet alleen; ook zijn wij 
met ons project genomineerd voor de 
Gouden C. Dit is een prijs vanuit het 
Cultuurparticipatiefonds, waarbij ze 
projecten waar zij aan bijgedragen 
hebben extra in het zonnetje willen 
zetten. Wij zijn erg trots op deze 
nominatie en brengen hem om die reden 
ook graag onder de aandacht van alle 
Oudewaternaren.”
Op verzoek van Saskia willen we dit 
nieuws uiteraard graag verspreiden en 
namens haar vragen op dit project te 
gaan stemmen!
Saskia Wulterkens laat op de valreep nog 
weten dat er honderden aanvragen 
waren voor subsidie en dat zij met dit 
plan in de top vijf terecht kwamen en nu 
dus kans maken op 1.000 euro extra en 
de eer natuurlijk.
“Voor de prijs komen alle in 2019 door 
het Fonds gesubsidieerde projecten in 
aanmerking. De shortlist van vijf 
projecten is samengesteld door 
medewerkers van dat Fonds.
Het publiek kan tot en met 31 mei 
meestemmen wie de Gouden C wint. 
De winnaar wordt uiteindelijk 
bepaald door een combinatie van 
publieksstemmen en een deskundige, 
onafhankelijke jury. Zij beoordelen de 
projecten op innovatie, impact en 
inspiratie. De winnaar ontvangt een 
‘Gouden Stempel’, ontworpen door 
kunstenares Katia Borghesi en een 
cheque ter waarde van 1.000 euro.”

door Aad Kuiper door Aad Kuiper

OUDEWATER

ACTIE

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 18 mei t/m 24 mei 2020. Week 21. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1+1 GRATIS*
 3.50

 1.75

_

_
 6.10

3.05

Johma brood- 
en toastsalades 

2 bakjes à 175 gram 
 combineren mogelijk 

  Grolsch pils  
 krat 16/24 fl esjes à 300/450 ml 

16.99

17.29 8.99

MAX. 4 
PER 
KLANT

 5.16

 2.58

_

_
 6.36

3.18

Dubbel Frisss  
 4 pakken à 1500 ml 

 combineren mogelijk 

2+2 GRATIS*

  Drumsticks naturel of gekruid 
Verse worst fi jn of grof 

 2 pakken à 425 - ca. 500 gram 
 combineren mogelijk 

5.60

6.58 4.99
 2 STUKS 

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

“Dat is heel wat”, laat Corrie van 
der Heiden weten als ze van 
Marcel Heijmans een cheque ter 
waarde van 1029,90 euro in 
ontvangst mag nemen. 
Corrie is penningmeester van de 
Heksenketel in Oudewater.
Marcel Heijmans van de COOP 
had dit kwartaal de opbrengst 
van de donatieknop van het 
fl esseninname-apparaat bestemd 
voor De Heksenketel. En, hoewel 
de kindervakantieactiviteiten dit jaar 
geen doorgang vinden, kunnen ze 
het geld goed gebruiken.
De Heksenketel is sinds 1977 een feest 
voor alle kinderen van Oudewater en 
omstreken van 4 tot 12 jaar.
De laatste week van de zomervakantie 
zorgt vereniging De Heksenketel ervoor 
dat alle kinderen uit Oudewater plezier 
kunnen hebben met het maken van 
onder andere knutselwerkjes, het bouwen 
van hutten en broodjes bakken.
Dit alles gebeurt onder begeleiding van 
een groep vrijwilligers van alle leeftijden 
en sinds een paar jaar zelfs ook 
maatschappelijke stagiaires. 
Maar … 

de Heksenketel Kindervakantieweek 
2020 gaat niet door.
Corrie: “We beginnen altijd al in januari 
met de voorbereidingen en waren dus al 
begonnen. We hebben altijd een 
kookhoek en schminken zit ook vast in 
het programma. De brandweer komt 
ieder jaar langs en het schatgraven is 
sinds het is bedacht heel populair. 
We hebben bij elkaar wel zo’n vijftig 
knutseldingen nodig.”
Corrie laat al een stapel tassen zien die 
ze van oude spijkerbroeken maakte om 
kinderen mee te laten knutselen, 
echtgenoot Wil van der Heiden had al 
zo’n 600 gipsen beeldjes gegoten en laat 
een vracht aan dennenappels zien 
waarmee ook iets geknutseld zou gaan 
worden. Ze hoeven hun hoofd even niet 
te breken over wat ze ermee gaan doen, 
want dat gaat pas volgend jaar gebeuren.
Marcel Heijmans vertelt dat via COOP 
Nederland een organisatie een aanvraag 
kan indienen om de donatie van 
statiegelden in hun kas te laten vloeien. 
Eerder kon de Dierenweide bij 
De Wulverhorst verrast worden met een 
donatie en het komende kwartaal hoopt 
Scouting Jorisgroep Oudewater op 
ruimhartige giften.
Marcel toont zich bijzonder verheugd 

zo’n mooi bedrag aan De Heksenketel te 
kunnen overhandigen: “Ik draag de 
Heksenketel een warm hart toe.”
Corrie laat weten dat Heijmans rond 
2000 enige jaren voorzitter is geweest 
van diezelfde vereniging en dat hij nog 
jaarlijks actief is als poppendokter.
“’Hé, dat is meneer Heijmans van de 
COOP’, roept er dan een kind tegen zijn 
moeder”, vertelt Marcel smakelijk. 
Corrie van der Heiden laat weten dat ze 
iedereen die statiegeld gedoneerd heeft 
hartelijk bedankt en dat ze een brief 
gestuurd hebben aan alle ondernemers in 
de stad en op Tappersheul dat ze dit jaar 
eens niets willen vragen maar ook hen 
bedanken voor de steun die zij altijd 
geven. Ze hopen volgend jaar weer een 
beroep op ze te mogen doen. 
En, hoewel ze weinig uitgaven hebben
dit jaar heeft Corrie van der Heiden wel al 
een idee voor het geld dat ze nu gekregen 
heeft: “Een duurzame investering”, zegt 
ze, enigszins cryptisch, “want daar hebben 
we anders eigenlijk nooit geld voor.” 
De kinderen moeten een jaartje geduld 
hebben en dan zullen alle vrijwilligers 
van vereniging De Heksenketel ze 
ongetwijfeld weer trakteren op een 
onvergetelijke vakantieweek.
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Dinsdag 19 mei 2020

In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms 
niet mogelijk. Daarom is daar vanaf 1 juni 2020 een 
niet-medisch mondkapje verplicht. Per enkele reis met het 
openbaar vervoer heeft u een schoon niet-medisch 
mondkapje nodig. Deze kunt u kopen of thuis maken. 

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

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

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

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

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

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

Niet medische mondkapjes  
vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer

Hoe maak ik een mondkapje?
Dit heeft u nodig: een stuk stof, elastiek, schaar,  
naald en draad of een naaimachine.

1. Was de stof op 60 °C

2. Knip twee stukken stof uit van 20 bij 27 cm  
en neem twee stukjes elastiek van 18 cm lang.

3. Leg de 2 stukken stof op elkaar.  
Vouw de lange kanten 0,5 cm om  
en naai ze aan elkaar vast.

4. Vouw de korte kanten  
ruim 1,5 cm naar binnen  
en naai ze vast.

5. Trek de elastieken door de 
tunnel die je gemaakt hebt 
en maak er een knoop in.

6. Zorg dat het mondkapje 
goed aansluit op uw gezicht. 
Maak de knopen in het 
elastiek op een andere plek 
als dat nodig is.

7. Schuif de knoop in de zoom, 
rimpel de stof zodat het 
goed over uw mond, neus en 
kin past en naai het elastiek 
vast aan de stof.

Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje?
• Was voor het opzetten én na het afzetten van het mondkapje  

uw handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
• Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
• Zorg dat uw mond, neus en kin goed bedekt zijn  

en raak het daarna niet meer aan.
• Draag het mondkapje maximaal 3 uur per keer.
• Bewaar een schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar  

in een afgesloten zakje of bakje.
• Was het mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op een  

volledig wasprogramma.  
Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.

• Was uw handen nadat u het mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.
• Gebruik het mondkapje niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Hoe maakt u een mondkapje en hoe gebruikt u het?

Van een afstand bezien leek het er toch voor 
iedereen op dat Abrona goed liep.
Gasten zijn lovend over Abrona en op 
‘Tripadviser’ scoort Abrona erg hoog.
Iedereen is begaan met het verdriet van de 
medewerkers en cliënten.

Politiek
Ook politiek Oudewater en de gemeenteraad  
is door het besluit van Abrona overvallen.
Op de internetsite van de Gemeente Oudewater 
staat; “Vandaag bereikte ons het bericht dat 
hotel-restaurant Abrona per 1 juni haar deuren 
definitief gaat sluiten. Het gemeentebestuur van 
Oudewater is door dit voorgenomen besluit 
enorm geraakt. Het hotel-restaurant is een 
begrip in Oudewater. Ook het college van B&W 
droeg het hotel-restaurant een warm hart toe. 
Hotel-restaurant Abrona was een belangrijke en 
geliefde plek. Voor personeel, cliënten en hun 
familie en kennissen en voor gasten.  
Maar ook voor de economie van Oudewater. 
Belangrijk voor toeleveranciers, als hotel voor 
toeristen en voor de werkgelegenheid.
Sluiting is een groot verlies. In de eerste plaats 
voor het personeel en haar cliënten met een 
verstandelijke beperking. Maar zeker ook voor 

de Oudewaterse samenleving. “Ik weet dat 
directie en personeel zich met hart en ziel 
hebben ingezet om de sluiting te voorkomen. 
Dat dit niet gelukt is, is voor iedereen een 
zware klap. Er wordt nu alles aan gedaan om 
cliënten binnen boord te houden en personeel 
te behouden”, aldus burgemeester Groeneweg 
van Oudewater. 
Gemeente Oudewater is blij dat Abrona 
zorgvuldig te werk gaat in het afhandelen van 
de gevolgen van deze bedrijfssluiting. 
Burgemeester Groeneweg hierover:  
“Het begeleiden van cliënten en medewerkers 
naar een passende werk- of dagbestedingsplek 
is voor Abrona eerste prioriteit. 
Dat onderschrijft ook het gemeentebestuur. 
Wij wensen personeel, cliënten en het bestuur 
en directie van Abrona veel sterkte”.

Bedrijfsleven en gasten
Het bedrijfsleven van Oudewater en omgeving 
(dat regelmatige relaties onderbrengt bij Abrona) 
reageert verrast en gefrustreerd. Zij hebben de 
indruk dat de volgorde van de redenen voor 
sluiting het omgekeerde is van wat de directie 
van Abrona verklaart. In tegenstelling tot de 
politiek hebben zij helemaal niet de indruk dat 

er alles aan gedaan is om sluiting te voorkomen. 
“De financiële problemen zijn de belangrijkste 
reden en niet de afnemende vraag naar 
reguliere dagbesteding. Die vraag is er nog wel 
degelijk. Abrona fungeert ook als opleidings-
locatie. Na een opleiding en na het opdoen van 
ervaring kunnen cliënten doorstromen naar 
bedrijven. Ons is niets gevraagd en wij zijn niet 
in de plannen gekend” is een veel gehoorde 
reactie. Twee jaar geleden hebben heel veel 
bedrijven uit maatschappelijke betrokkenheid 
veel geld in de verbouwing gestoken. Dat wordt 
nu allemaal weggegooid. Er is ons dit keer niet 
gevraagd om mee te denken of en hoe het tij 
gekeerd kan worden in Oudewater.
“De procesgang rond de sluiting klopt niet”, 
meldt een van de ondernemers die nauw 
betrokken is bij Abrona. “Als wij betrokken 
zouden zijn geweest zou er wellicht een 
oplossing gevonden zijn. Kijk maar hoe het met 
het hospice in Oudewater is gegaan. Toen dat 
in de problemen kwam hebben ze ons om hulp 
gevraagd. Er is voor een nieuwe locatie gezorgd 
en er is door het bedrijfsleven ruim een miljoen 
euro bijeengebracht om de continuïteit te 
waarborgen. Als Abrona ons had betrokken 
had er wellicht ook van alles gekund. 
Wij hebben de indruk dat Abrona in Oudewater 
stopt om de tekorten van Abrona als geheel te 
dichten met de verkoop van het historische 
pand in Oudewater”.

Is sluiting nog afwendbaar?
Het besluit om te stoppen met Abrona in 
Oudewater wordt door de directie gezien als 
onafwendbaar. Maar het is een ‘voorgenomen’ 
besluit dat nog voor advies naar de centrale 
cliëntenraad, centrale familieraad en  
ondernemingsraad gaat. De directie denkt dat 
het besluit op zeer korte termijn definitief wordt. 
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor 
verkoop van het pand zijn al gestart.
Uit de diverse raden klinkt volgens de directie 
begrip voor het genomen besluit.
Daar denken de bedrijven, medewerkers en 
ouders van cliënten die wij gesproken hebben 
beduidend anders over. Een aantal van hen 
bezint zich op mogelijke stappen om het besluit 
ongedaan te maken en toch te zoeken naar 
oplossingen om Abrona voor Oudewater te 
behouden.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Wij helpen u graag. Gratis!  
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

vervolg van de voorpagina

door Sjoukje Dijkstra

Vrijwilligers van SWOM zijn 
verrast met Zweeds Wittebrood!
Arjan van Dommelen van Bakkerij Jan van Dommelen in Montfoort heeft dinsdag 12 
mei op gepaste afstand de ‘Helden van Nu’, in dit geval alle vrijwilligers van Stichting 
Welzijnsondersteuning Montfoort–Linschoten (SWOM), verrast met voor ieder een 
versgebakken Zweeds Wittebrood. Arjan wilde met dit mooie gebaar alle vrijwilligers, 
die onder andere in deze tijd maaltijden aan huis leveren bij mensen die niet in staat zijn 
om zelf een maaltijd te bereiden, in het zonnetje zetten.

brood- en banketbakker

Jan van 
Dommelen

Hoeveel kost dat wel niet?

“Aan beide zijden van De Meern tot 
Heeswijk bij alle bushokjes ruiten kapot”
Begin mei was het weer zo ver. Vandalen vernielden bushokjes langs de 
Provincialeweg: “Ga je fi etsen langs de Provincialeweg... Let op, 
want bij verschillende bushokjes ligt glas”, zo waarschuwde een oplettende 
Montfoortse op de Facebookpagina ‘Je bent een Montfoortenaar als…’
“Aan beide zijden van De Meern tot 
Heeswijk bij alle bushokjes ruiten kapot, 
onbegrijpelijk wie dit doet”, zo reageerde 
een inwoner verdrietig. Gemengde 
reacties, maar boosheid en frustratie 
overheerst. Iemand opperde om de 
betonnen bushokjes uit de jaren ‘50 

Dat Rutte tijdens de laatste 
persconferentie zei dat zelfs gezinnen 
niet bij elkaar aan tafel zouden kunnen, 
vindt hij maar vreemd. “Dat kan toch 
niet. Mijn dochter heeft twee kinderen, 
een van twee en een van vier. Dat zou 
betekenen dat zij met haar gezin aan vier 
tafels uit elkaar zouden moeten zitten. 
Laat mensen hun eigen verantwoording 
nemen.”
“Als de gemeente toestemming geeft 
en we kunnen De Plaats met 
The Old Bakery, café De Plaats en 
Bolle Harry gebruiken, dan kun je 
proberen de regels te hanteren. In het 
verleden hebben we het ook gehad”, 
vertelt hij. “Tien, twintig jaar geleden was 
De Plaats afgesloten voor verkeer. 
Toen ging daar en daar op zondag een 
paal in, zodat ze niet De Plaats op 
konden, maar wel de Keizerstraat 
rechtsaf konden”, gebaart hij. “En daar 
kon je nog wel rechtsaf de Havenstraat 
in. Dit was dus een groot terras. 
Toen zaten hier nog andere uitbaters. 
Helaas, was dat niet succesvol, en toen 
hebben ze het weer aangepast.” 

Dat het dit keer wel succesvol zal zijn, 
daarvan is hij overtuigd. 
“Als je ziet wat er normaal gesproken 
altijd op De Plaats zit in de afgelopen 
jaren, dan is het zeker levensvatbaar. Je 
moet er wat van maken.”

Terassenbeleid
Andriessen laat weten dat ze ook hebben 
gevraagd gelijk het terrassenbeleid in de 
algemene zin onder de loep te nemen. 
Hij licht toe: “Zo’n beleid is er niet echt 
en het is voor ondernemers al een tijdje 
onduidelijk wat er wel mag en wat er niet 
mag. In het hoofdlijnenakkoord is 
afgesproken tussen IBML, PAK en VVD 
dat er een ruim terrassenbeleid komt, 
met andere woorden dat we weinig 
(maar duidelijke) regels gaan stellen en 
dat er meer dan nu mogelijk wordt. 
Dat speelde al voor de coronacrisis. 
Daar wordt aan gewerkt door het college 
(Ivo ten Hagen) en moet dit jaar klaar 
zijn. In de coalitie is afgesproken dat het 
terrassenbeleid van gemeente Woerden 
als basis dient.”

Vandalen vernielden begin mei bushokjes langs de Provincialeweg
(foto: Liesbeth van Rooijen).

Nieuwe urnenmuur 
laat op zich wachten, 
maar gaat er echt komen
De verwachting is dat na deze zomer de nieuwe urnenmuur op de 
Stuivenberg gebouwd gaat worden.
Een verontruste bewoner van Montfoort deed haar beklag hierover. 
Ze stuurde een open brief in, waarin ze haar zorgen uit.

door Sjoukje Dijkstra

terug te plaatsen, omdat die vandaal 
proof zouden zijn. Een woordvoerder van 
de Provincie Utrecht, die de bushokjes in 
beheer heeft, reageert: “We gaan dit jaar 
de bushokjes (abri) op de bushaltes aan 
onze provinciale wegen vervangen door 
nieuwe exemplaren. 

Vandalismebestendigheid is daarbij ook 
een item. We blijven echter wel hokjes 
met glazen ruiten toepassen en niet de 
betonnen exemplaren die er lang geleden 
stonden. Dit vanuit het oogpunt van 
sociale veiligheid (transparantie), 
mogelijkheden om reclamevitrines en 
informatie over de dienstregeling in de 
abri te kunnen plaatsen en vanwege de 
uitstraling.”

Uitzonderlijk
Al eerder deed de Provincie proeven 
met plexiglas ruiten, maar ook dat bleek 
geen succes. “Die werden er in zijn 
geheel uitgetrapt, bekrast en in brand 
gestoken. Geen succes dus. We blijven 
het dus doen met de glazen abri’s. 
We beheren als provincie circa 250 
abri’s en er worden per jaar zo’n 
tweehonderd ruiten vervangen.
De ene locatie is iets gevoeliger voor 
vandalisme dan de andere.
De meeste ruiten worden bij de abri’s 
van de N210 bij Lopik gesloopt. 
Op de N228 wordt ongeveer drie keer 
per jaar een ruit vervangen van een abri, 
namelijk bij halte Kasteelplein. 
Een enkele keer bij een andere halte 
langs deze weg. De schade die we begin 
mei hebben gehad is echt uitzonderlijk”, 
aldus de woordvoerder. 
Het vervangen van een glasplaat kost 
86 euro, laat ze desgevraagd weten. 
“Vanzelfsprekend proberen we altijd de 
daders te pakken en deze verantwoordelijk 
te stellen voor de schade.”

Zo schrijft ze: “Waar moet ik met de as 
van mijn dierbare naar toe? Er zijn al een 
jaar geen nissen meer beschikbaar op de 
algemene begraafplaats.”
De huidige muur is inmiddels vol, laat ze 
weten, want in maart 2019 was er nog 
maar één nis beschikbaar, die inmiddels 
vergeven is.
Een woordvoerder van de gemeente 
Montfoort wil wel laten weten wat de 
status is: “De aannemer is een tijd terug 

al geselecteerd en op dit moment werkt 
een architectenbureau het schetsontwerp 
verder uit. Dit ontwerp is nodig voor het 
aanvragen van de bouwvergunning. 
De verwachting is dat realisatie na de 
zomer gaat plaatsvinden. Deze nieuwe 
urnenmuur krijgt hoogstwaarschijnlijk 
dezelfde uitstraling als de bestaande 
muur, alleen met een grotere capaciteit.”

door Sjoukje Dijkstra

Nieuwe molen Stadspark Montfoort 
gedoopt en in gebruik genomen
Eerder dan verwacht, heeft het Stadspark Montfoort de geplande molen 
erbij gekregen. De laatste hand werd afgelopen donderdag gelegd, toen het 
bordje met de naam Lucia Alida de Gelder op de molen werd geschroefd 
door Timmerman Gert van der Linden.
Het was een feestelijk moment, want de 
molen werd gelijk gedoopt. “Ik doop je 
Lucia Alida de Gelder”, sprak Dirk, 
terwijl hij water over de molen 
sprenkelde. “De molen is waterdicht, 
dus kan natuurlijk wel wat hebben”, 
lachte hij. “Ook de eerste storm heeft ze 
al doorstaan. En dat was gelijk een 
goede test”, vond Dirk.
De molen is geplaatst op een schuilhut, 
waarin de dieren kunnen schuilen. 
Dirk vertelt dat hij dit samen met Gert 
had uitgedacht. “We wilden voorkomen 
dat de schapen tegen de molen zouden 
schuren. Dus, hoe kun je zo’n molen het 
beste beschermen? We kwamen daarbij 
op het idee om hem hoger neer te 
zetten, ook omdat de molen dan meer 
wind vangt. De dieren kwamen nog een 
schuilplek tekort. Nu hebben we dus het 
nut met het mooie gecombineerd. 
De dieren hebben er al bezit van 
genomen. Ook al zit er nog geen stro 
in. Het is goed gekeurd”, grinnikt de 
beheerder van de kinderboerderij. 
“Nu ben je ook molenaar”, zegt Gert. 
En dat vindt Dirk prima.
Hij, Gert en ook Kees Bazuinen van 
Stichting Oud Montfoort (SOM) die er 
nog even bij komt staan, poseren graag 
met de molen, die helemaal door Gert is 
opgeknapt. “Deze molen komt uit onze 
tuin”, vertelt de trotse timmerman. “Ik 
ben bezeten van molens. Als ik op 
vakantie ben, en ik zie een molen, dan 
moet ik een foto maken. Deze molen 

heeft tien jaar bij mij in de tuin gestaan, 
totdat ik een mooiere molen zag, die 
meer op de Valk leek. Toen heeft dit 
molentje dus even op non-actief gestaan. 
De wieken waren compleet door de wind 
verslonden. Om hem nou helemaal weg 
te doen, vond ik zonde. Dus, heb ik hem 
gerepareerd.”
Het was uiteindelijk Kees Bazuinen die 
Gert en Dirk bij elkaar bracht. Dirk was 
voor een boek dat hij schrijft bezig om de 
geschiedenis van het park uit te zoeken. 
“Kees raadde mij aan om met Gert te 
gaan praten, omdat hij me wel een en 
ander zou kunnen vertellen. In 1958, 
toen Gert 18 jaar was heeft hij hier de 
duiventoren opgeknapt. Dat was in 
opdracht van Lucia Alida de Gelder. 
Daarom heet de molen nu zo.” 
Gert weet zich goed te herinneren: 
“Het was toen nog een gesloten 
boomgaard. Die brug was er nog niet, 
wijst hij.” “Weinig mensen weten dat het 
hier vroeger de Kromme Boschhof 
heette”, vult Dirk aan.
“Zo kwamen we door een aantal toeval-
ligheden bij elkaar”, zegt Gert. Het klikte 
meteen tussen beide heren, die het ook 
al snel eens waren over de plek waar de 
molen zou moeten komen. “Achteraf 
bleek dat we - zonder dat we het erover 
hadden gehad - direct aan dezelfde plek 
dachten”, aldus Dirk. “Daar waar hij nu 
staat.” Hij is trots op de nieuwe aanwinst. 
“Wat Gert kan met zijn handen, het is 
ongelofelijk”, vindt Dirk. “Hij repareert 

ook kapot gereedschap en zorgt er voor 
dat het weer helemaal werkend is.”
Hij vertelt waarom deze molen juist heel 
geschikt is voor het Stadspark van 
Montfoort. “Voordat het model van 
De Valk er stond, stond daar een 
stellingmolen. In die zin is het de 
voorloper van De Valk.” 
“Eigenlijk is het een wipmolen”, zegt 
Gert. “Dat is een voorloper van de 
stellingmolen.” 
“Hé Dirk, kom je alweer in de krant”, 
roept een voorbijganger vrolijk naar Dirk, 
die daarop lachend antwoordt: “Met zo’n 
molen heb je natuurlijk ook mooi nieuws.”
Hij wijst: “Heb je de konijnenhokken al 
gezien? Ze zijn bijna af. Als ze af zijn, dan 
geef ik wel even een seintje, want dan 
kunnen we daar ook wat over schrijven. 
Aan de molen hoeft Dirk verder niet 
meer veel te doen, ook al is hij nu 
benoemd tot molenaar. “De molen is er 
voor de sier. Niet voor het opwekken van 
windenergie.”
Dat beaamt Gert: “Het is een stukje 
aankleding van het park. In tegendeel tot 
Oudewater heeft Montfoort weinig 
oudheden weten te behouden”, aldus Gert. 
Hij vindt dat erg jammer. 
“Als je ziet hoeveel kapellen er met de 
jaren gesloopt zijn bijvoorbeeld. Wist je 
dat de Commanderij een groot pakhuis 
was voor meel en veevoeder?” 
Dat er zo een stukje geschiedenis weer 
terug wordt gebracht in het Stadspark, 
daarmee zijn hij en Dirk erg blij. 
“Fijn dat er zoiets karakteristieks staat.”

Van links naar rechts Dirk de Jong, timmerman Gert van der Linden en Kees Bazuinen.

Jos Snel is vrijwilliger op De Plaats en groot voorstander van het terrasvoorstel.



DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 19 MEI 2020PAGINA 10

www.montfoort.nl  www.twitter.com/gem_montfoort  www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 19 mei 2020

GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

1 | Offi ciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort vervolg op pagina 2

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

wk ma di wo do vr za zo

18 27 28 29 30 1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

Afvalkalender MEI 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

1e Pinksterdag

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

De gemeenteraad vergadert op maandag 25 mei 2020, 
aanvang 20.00 uur. De vergadering is openbaar. 
Nadere informatie zal zo spoedig mogelijk worden 
gepubliceerd op de website van de gemeente, 
www.montfoort.nl>gemeente.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare 

raadsvergadering van 9 maart 2020
4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
5. Behandeling ingediende vragen 

(artikel 39 Reglement van orde)

Hamerstuk
6. Aangescherpt beoordelingskader REP, contour REP 

en Plan van Aanpak fase 3 
7. Nota Activabeleid en Financiële verordening 2020
8. 2e Serie wijzigingen Algemene plaatselijke 

verordening Montfoort 2018
9. Verlenging ontheffi ng ingezetenschap wethouders

Raadsvergadering 25 mei 2020
Bespreekstuk
10. Afgifte verklaring van geen bedenkingen (VVGB)

ten aanzien van ontwikkeling Liefhovendijk4 
te Linschoten

11. Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard
12. Ontwerp Regionale Energiestrategie en concept bod 

voor elektriciteit in het Klimaatakkoord
13. Voorjaarsrapportage gemeente Montfoort 2020
14. Aanvraag krediet uitvoeren werkzaamheden voor het 

herstel oevers Lange- en Korte Linschoten en 
boezem Haardijk

15. Begroting AVU 2021 + zienswijze
16. Locatie Huis van Ervaring
17. Subsidieverordening instandhouding gemeentelijke 

monumenten Montfoort 2020
18. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > 
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.

Gebruik van 
mondkapjes
Over het gebruik van mondkapjes zijn terecht veel 
vragen: Waar kan ik mondkapjes kopen? 
Hoe maak ik een mondkapje en hoe gebruik ik het? 
Beschermt een niet-medisch mondkapje mij tegen 
het coronavirus? Wat is het verschil tussen een 
medisch mondmasker en een niet-medisch 
mondkapje? Ik heb geen mondkapje, mag ik met het 
openbaar vervoer?
De Rijksoverheid geeft op haar website antwoord op 
deze en vele andere vragen over mondkapjes: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen > rubriek 
‘Coronavirus en dagelijks leven’.
Lees ook de voorbeeldinstructie voor het maken en 
gebruiken van een mondkapje. Dat is zeker aan te raden 
als u met het openbaar vervoer reist.
Daar is het dragen van een niet-medisch mondkapje 
vanaf 1 juni aanstaande namelijk verplicht.

Gewijzigde 
openingstijden 
stadskantoor
Vanwege de komende feestdagen heeft het 
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde 
openingstijden:
• Donderdag 21 mei gesloten

in verband met Hemelvaartsdag
• Vrijdag 22 mei gesloten
• Maandag 1 juni gesloten 

in verband met tweede Pinksterdag
Op deze dagen zijn wij voor reguliere zaken 
telefonisch niet bereikbaar.
Alleen voor noodgevallen kunt u gebruik maken van 
het noodtelefoonnummer 0348-476465.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding 
openbare ruimte doen.
Voor het inplannen van een afspraak bij het Klant 
Contact Centrum kunt u op werkdagen tijdens de 
reguliere openingstijden bellen met 0348-476400.
In verband met de Coronacrisis hanteren wij een 
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 zelf via internet 
een afspraak in te plannen.
Ook de overige huurders in het Huis van Montfoort 
zijn bovengenoemde dagen gesloten.
De SWOM is vrijdag 22 mei wel telefonisch 
bereikbaar op 0348-469109.

25 t/m 29 mei 2020:
Werkzaamheden 
Lagekade
Van maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei voert de 
gemeente Montfoort grootschalige onderhouds-
werkzaamheden uit aan de Lagekade in Linschoten. 
Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand 
verkeer mogelijk op de Lagekade.
Er zitten scheuren in het asfalt en die worden groter als 
er niks aan gedaan wordt. Het asfalt van de gehele weg 
wordt vernieuwd. Groot onderhoud is nodig om de weg 
in een goede en veilige conditie te brengen.
Werkzaamheden
De kwaliteit van het wegdek op de Lagekade is erg 
achteruit gegaan. Er zitten scheuren in het asfalt 
en die worden groter als er niks aan gedaan wordt. 
Het asfalt van de Cattenbroekerdijk tot aan de N204 
wordt daarom in zijn geheel vernieuwd.
Wegafsluiting
Van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei is er geen 
doorgaand verkeer mogelijk op de Lagekade. 
Dat geldt voor zowel auto’s als fi etsers. 
Het verkeer wordt met borden omgeleid. 
Gemotoriseerd verkeer kan omrijden via de straten 
Noordzee en Middellandse Zee in Woerden of via 
IJsselveld in Montfoort. 
Fietsers kunnen gebruik maken via een omleiding via het 
Weidepad. Bij calamiteiten krijgen nood-en hulpdiensten 
altijd een snelle doorgang.
Overlast
Wij zullen er alles aan doen om de weg zo kort mogelijk 
af te sluiten en de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat u enige hinder 
van de werkzaamheden zult ondervinden. 
Wij vragen uw begrip daarvoor.
Slag om de arm
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene 
omstandigheden roet in het eten gooien.
Hierdoor kunnen de werkzaamheden langer duren, of 
moet het werk worden uitgesteld naar een later moment. 
Als de planning onverhoopt verschuift, volgt daarover 
een bericht.
Meer informatie
Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd. 
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente 
Montfoort via info@montfoort.nl of 0348-476400.

Nieuwe 
noodverordening 
sinds 11 mei
Sinds maandag 11 mei 2020 treedt de nieuwe 
noodverordening in werking. Deze is vastgesteld 
door de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht.
In de nieuwe noodverordening zijn de maatregelen die 
het kabinet heeft genomen uitgewerkt.
Met de versoepeling van een aantal maatregelen is vanaf 
11 mei 2020 in Nederland weer iets meer ruimte mogelijk 
om dingen te doen. Daarbij is het belangrijk dat het 
coronavirus onder controle wordt gehouden.
Naleving van de basisregels blijft hierbij van belang: 
1,5 meter afstand van elkaar houden en de geldende 
hygiëneregels naleven.
Sinds 11 mei mogen ook andere jeugdverenigingen 
begeleide activiteiten voor jeugd tot 18 jaar organiseren. 
Mensen van 19 jaar en ouder mogen ook weer buiten 
sporten. We kunnen weer naar winkels, bibliotheken, 
dieren-, natuur- en pretparken. Topsporters mogen weer 
trainen op hun trainingslocaties en ook (binnen en buiten) 
zwembaden mogen weer open (gemeenschappelijke 
was- en douchevoorzieningen blijven dicht). Daarnaast 
mogen ook kappers, fysiotherapeuten, rijinstructeurs, 
pedicures en schoonheidsspecialistes weer aan het werk.
Uitgangspunt is dat we, omwille van onze gezondheid, 
vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van 
iedereen om de regels na te leven. Op basis van de 
nieuwe noodverordening kunnen de handhavers van de 
gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan 
de maatregelen houdt en in het uiterste geval beboeten.

EKZ maakt coaching 
voor mkb in corona-
problemen gratis
Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele 
coaching krijgen als ze in zwaar weer zitten, 
bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet 
dreigen te gaan.
Ondernemers kunnen hiervoor traditioneel terecht bij 
Stichting Ondernemersklankbord (OKB), dat mede door 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
gefi nancierd wordt. Meer informatie op website van de 
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ > 
Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaatrijksoverheid > Nieuws.
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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.
Digitale eerstvolgende kleine 
commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 27 mei 2020.
Digitale eerstvolgende  
openbare commissievergadering  
is op 3 juni 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
• 06-05-2020  Z/20/163519
 Maarschalklaan 57 in Montfoort 

Het aanbrengen van een dakkapel 
op het voordakvlak.

• 07-05-2020 Z/20/163568
 Mastwijkerdijk 25 in Montfoort 

Het oprichten van een kleine 
windturbine.

• 07-05-2020 Z/20/163575
 Cattenbroekerdijk 51 in Linschoten 

Het oprichten van een kleine 
windturbine.

• 08-05-2020 Z/20/163646
 Achter Johan de Ridderlaan 2 in 

Montfoort 
Het bouwen van een woning.

• 08-05-2020 Z/20/163687
 Hoogstraat 36 in Montfoort 

Het afnemen, restaureren en 
terugplaatsen van de dakruiter van 
het Oude Stadhuis.

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’.

Intrekken aanvraag 
omgevingsvergunning
• 03-05-2020 Z/20/162970
 Heeswijk 65A in Montfoort 

Het inrichten van terrein ten 
behoeve van recreatie.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348-476400.

Verlengen beslistermijn
• 13-05-2020 Z/20/157763
 Keizerstraat 8 Montfoort 

Het toevoegen van een voordeur 
t.b.v. appartement.

• 13-05-2020 Z/20/161363
 Schagen 23 in Linschoten 

Het uitbreiden van de woning.

Verleende omgevingsvergunning
• 11-05-2020 Z/20/157555
 M.A. Reinaldaweg 22 te Linschoten 

Bouwen van een schuur en poort 
bij de monumentale boerderij.

• 12-05-2020 Z/20/161912
 Jakob Barneveldstraat 68 in 

Linschoten 
Het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak.

• 13-05-2020 Z/20/151564
 Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten 

Herbouw van de afgebrande 
varkensstallen.

• 14-05-2020 Z/20/162935
 Strick van Linschotenstraat 54 in 

Linschoten 
Het plaatsen van een tijdelijke 
Wmo-zorgunit.

MILIEU 
Melding Activiteitenbesluit
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:

• Dutch Construction Materials B.V. 
voor het adres: 
Waardsedijk-Oost 11 in Montfoort.

De melding heeft betrekking op de 
oprichting van een handel in 
bouwmaterialen en hekwerken.
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 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.

Melding mobiel puinbreken
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 
Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval hebben ontvangen van:
• Kok Lexmond B.V. voor het adres: 

Cattenbroekerdijk 34 in Linschoten.
De melding heeft betrekking op het 
tijdelijk in gebruik hebben van een 

installatie waarop het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval van 
toepassing is. 
Het puinbreken zal plaatsvinden in de 
periode van 19 mei tot 18 juni 2020. 
De duur van de werkzaamheden zal 
maximaal drie aaneengesloten werk- 
dagen zijn tussen 07.00 en 19.00 uur.
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 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.

Montfoort, 19 mei 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Buitengymlessen 
Yellowbellies en 
Buurtsportcoach
In deze tijden zijn er veel sportevenementen  
voor jong en oud die helaas geen doorgang kunnen 
vinden.
De YellowBellies organiseerden afgelopen week  
in samenwerking met de Buurtsportcoach  
leuke en sportieve buitengymlessen voor kinderen 
van het basisonderwijs die momenteel door de 
omstandigheden geen gymles op school kunnen 
volgen. Deze buitenlessen vonden plaats op de 
sportvelden van Montfoort S.V. 19.
De gymlessen werden georganiseerd door gymdocenten 
van de Yellowbellies en door verschillende verenigingen 
uit de buurt, zoals onder anderen turnvereniging ONI en 
tennisvereniging Montfoort, die een clinic hebben 
verzorgd voor de kinderen.
De groep kinderen werd onderverdeeld in onderbouw en 
bovenbouw waardoor alle kinderen op hun eigen niveau 
een buitengymles aangeboden kregen en weer lekker 
buiten konden bewegen met leeftijdsgenoten.
Er hebben meer dan zestig kinderen deelgenomen aan 
dit initiatief van de Yellowbellies en de Buurtsportcoach.
Kijk voor alle activiteiten op www.debuurtsportcoach.nl  
en www.yellowbellies.nl.

bellies
Yellow Voor meer informatie kun je bellen met 

Mark van Bentum M 06 - 22 304 221 of 
Danny Muijs (06 - 51 111 679)
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Lex van Wijk legt de laatste hand aan de wandschildering. De huidige expositie ‘75 
jaar vrijheid’ is nog tot en met 24 mei te zien.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Bart Boevink vindt het geweldig dat de zwembaden weer open mogen.

door Cees Reichard
door Cees Reichard

door Siem van der Burg

HAASTRECHT            VLIST

Zwembad De Loete weer open
Tijdblokken voor verschillende doelgroepen en activiteiten

Havekedrechter met 
oorlogsherinneringen succesvol

Voorkant Havekedrechter 17.1.

Film over het dagelijks 
leven in Haastrecht
De Historische Vereniging Haastrecht wil niet alleen het verleden naar 
boven halen, maar ook het heden vastleggen. Zij heeft Rob de Weger 
gevraagd een fi lm van het tijdsbeeld van Haastrecht anno 2019 te maken. 
Men kan hiermee de nazaten laten zien hoe Haastrecht er in 2019 uit zag.
De fi lm is gemaakt en bewerkt door Rob de Weger met medewerking van 
Janet de Graas. Zij zijn het dorp ingetrokken om het dagelijks leven met hun camera 
vast te leggen. Het is een ontmoeting met de Haastrechtse inwoners bij de zorg, 
evenementen, vrijwilligerswerk, sport en immigranten. Mooie beelden van o.a. 
Koningsdag, de Jaarmarkt, de Proeverij, Gemaal De Hooge Boezem, Museum 
Paulina Bisdom van Vliet, de werkzaamheden in de Overtuin enz.
Tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering had de Historische Vereniging 
Haastrecht deze fi lm graag willen vertonen. Door de huidige omstandigheden heeft dit 
geen doorgang kunnen vinden. Zij hoopt een nieuwe datum eind van het jaar te 
plannen.
De leden hebben alvast een klein voorproefje van de fi lm gekregen. De niet-leden 
kunnen dit ook bekijken op de website van de Historische Vereniging Haastrecht.
Het geeft een goed beeld van het hedendaagse Haastrecht. Het is allemaal heel 
sfeervol, het smaakt naar meer.

Wandschildering Montfoort 
van de SOM is af

Heel wat Montfoortenaren hebben de laatste tijd met de neus tegen de 
etalageruiten (of vlak ervoor) gestaan bij het nieuwe pand van de Stichting 
Oud Montfoort (SOM). Om te kijken naar de expositie over 75 jaar vrijheid 
en zeker ook om de vorderingen te zien van de wandschildering die 
Lex van Wijk op de achterwand in het pand aan het maken was.

Lex is voorzitter van de SOM en een 
begenadigd kunstschilder. Met een 
doorlooptijd van tien weken voltooide hij 
in 150 uur tijd de muurschildering op de 
achterwand van het nieuwe onderkomen 
van de SOM. De schildering is een 
uitvergroting van een zwart wit gravure 
van Jan Peeters uit 1674. Die maakte 

De maatregelen in verband met het coronavirus zijn versoepeld. 
Buiten sporten mag weer en voor de zwembaden is op 8 mei het Protocol 
Verantwoord Zwemmen van de KNZB en de zwembadbranche vastgesteld. 
Het VOB heeft besloten dat zwembad De Loete voor de zwemliefhebbers 
gisteren weer open ging. Ons Polderbad in Stolwijk gaat naar verwachting 
op 27 mei open.
De Loete kon eerder open omdat het 
bad al gevuld was in verband met de 
reparatie van een pomp. Het was een 
kwestie van het water op temperatuur 
brengen, het personeel mobiliseren en de 
vrijwilligers nog allerlei werkzaamheden 
te laten doen om het bad bedrijfsklaar te 
krijgen. Als alles volgens plan verloopt, 
sluit De Loete eind augustus vanwege de 
verbouwing tot natuurgezuiverd bad. 
De voorbereidingen duren bij 
Ons Polderbad wat langer omdat het bad 
nog gevuld moest worden. Als het weer 
het toelaat blijft Ons Polderbad één of 
twee weken langer open en wordt niet 
op 12 september gesloten, maar op 
19 of 26 september.
Bart Boevink, manager van beide baden 
vindt het geweldig dat de zwembaden 
weer open mogen. “We hebben hier 
onwijs veel zin in. Hoe lekker is het als je 
zo het zonnetje voelt. Het wordt een 
week met goede temperaturen.”

Richtlijnen
Bart Boevink vindt het wel spannend hoe 
het allemaal gaat lopen. Het was toch 
verrassend dat de zwembaden op 11 mei 
open mochten. “Wij hadden al 
voorbereidingen getroffen, maar we 
moesten nog aandacht schenken aan de 
richtlijnen van het Protocol.”
Er zijn heel wat regels waar iedereen zich 
aan moet houden. Hij is benieuwd hoe 
het bijvoorbeeld met de nieuwe looproute 
gaat. Deze is heel duidelijk aangegeven 
en kan niet missen. Hij hoopt dat de 
bezoekers zich hier aan willen houden. 
Tijdens het zwemmen en ook op het 
terrein geldt de anderhalve meter afstand 
van elkaar.
Om zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te bieden om te zwemmen 
wordt er gewerkt met tijdblokken voor 
verschillende doelgroepen en activiteiten. 
Naast de zwemlessen zijn er tijdblokken 
voor banenzwemmen, recreatief 

zwemmen en aquasporten. 
Hooguit vijftig mensen mogen tegelijk 
banen zwemmen.
Op de website kan men de indeling en 
andere gegevens vinden.

Trouwe gasten
Voorlopig is het zwembad open voor 
haar trouwe gasten met een abonnement 
of een 10-badenkaart. Deze kunnen 
vanaf nu alsnog online aangeschaft 
worden. Er is geen verkoop van losse 
kaarten. Een abonnement en een 
10-badenkaart kosten respectievelijk 
60 en 45 euro. Het VOB heeft de prijs 
van het abonnement niet verder 
aangepast. Haar kosten zijn hetzelfde als 
in een gewoon seizoen en met veel 
lagere bezoekersaantallen en dito 
inkomsten moet rekening gehouden 
worden.

Zwemkleding
Heel duidelijk laat Boevink weten dat 
kleedruimten, kluisjes, sanitair en 
douches voorlopig gesloten blijven. Thuis 
moet men onder de gewone kleding de 
zwemkleding al aandoen. In het 
zwembad kan de overkleding 
uitgetrokken worden en moet men in 
een tas doen. Na het zwemmen, kan 
men zich omkleden in één van de 
beperkt aantal kleedhokjes die hiervoor 
beschikbaar zijn. Deze zullen na elk 
gebruik schoongemaakt worden.
De kiosk gaat met aanpassingen open. 
Er wordt geen terras uitgezet en er kan 
alleen met pin betaald worden.
Over de inzet van de vrijwilligers is 
Bart Boevink lovend. In de laatste weken 
hebben zij en het personeel zich ingezet 
om het zwembad te kunnen openen. 
Er waren veel schoonmaakwerkzaam-
heden, techniekaanpassingen voor 
waterkwaliteit en ook de kiosk werd 
gereed gemaakt. Boevink: “Ik verheug 
me erop om alle zwemliefhebbers weer 
te kunnen ontmoeten.”
Voor meer informatie op de website 
www.vlisterbaden.nl en op de 
facebookpagina.

Mensen met voeten
Een aantal malen lees ik in de krant over de containers waar zakken met lege 
verpakking (dozen, pet-fl essen, plastic) naast staan.
Mijn TIP: het volume van die zakken kan beperkt worden als de mensen vóórdat 
ze de plastic fl es of drinkkarton in de PMD- zak doen, zonder afsluitdop 
bijvoorbeeld in een zak plattrappen of kinderen laten stampen.
Rolstoelers hebben hun eigen methodes. Dit platte geval uit de spatopvangzak 
halen en in de zak voor de container doen. Bakjes zoveel mogelijk in elkaar 
stoppen. Alle lucht is er dan uit en dat komt dus niet meer in de zak, dat scheelt 
volume. Er wordt veel te veel verpakte lucht weggegooid, toch?
U zult het zien, het scheelt een derde tot de helft van het volume dat nu niet in de 
container gaat?
Eenvoudiger kan het niet... nu nog de medewerking van de Montfoorters... 
en we weten dat die best heel bereidwillig zijn.
Bij voorbaat dank van alle inwoners die geen zin hebben in verhoging van de 
afvalstoffenheffi ng.

Naam bij de redactie bekend.

Met gemengde gevoelens bracht ik afgelopen week mijn kinderen 
weer naar school. Tuurlijk, blij dat ze weer naar school kunnen. 
Zorgen over corona besmetting heb ik niet. En ik vind dat de scholen 
het geweldig goed oppakken. Dat gezegd hebbende, de dubbele 
gevoelens zijn er. Het is met name de gebruikte terminologie, 
waarvan ik een beetje een wee gevoel in mijn buik krijg. Termen als: 
het nieuwe normaal en de anderhalve meter samenleving. Normaal 
is het namelijk niet om te proberen op afstand van elkaar te blijven, 
terwijl nabijheid juist is wat de meeste mensen zoeken. 
Een anderhalve meter samenleving, ik vind het een verschrikkelijk 
begrip. Ik geloof er ook niet in. Dit is toch niet wat we zouden 
moeten willen. Tijdelijk misschien, ter bescherming van ouderen en 
zwakkeren, maar normaal is anders. Daarom weiger ik het pertinent 
zo te noemen. Zeker ten opzichte van de kinderen, die juist op zoek 
zijn naar veiligheid. Mijn zoontje is zo’n kleuter, die fysieke 
begrenzing nodig kan hebben om hem tot rust te doen komen. 
Hij zoekt het letterlijk op. Dat zou dan nu niet mogelijk zijn. 
Gelukkig zijn er leerkrachten die de kinderen dan wel de 
geborgenheid kunnen en willen geven. Dank jullie wel dat jullie er 
zijn. Dat jullie soms tegen regels in durven gaan, en kinderen willen 
oppakken, wanneer ze het nodig hebben. Het mooie is dat de 
kinderen rustig aan opstarten in halve klasjes, waardoor ze beter tot 
hun recht komen. Wedden dat ze nu - net als velen in de thuissituatie -
veel kunnen opsteken, van deze één op één leersituaties. Ik hoop dat 
dat dan weer wel het nieuwe normaal mag zijn: meer aandacht voor 
het (kleine) individu. Juist dan zie je ze opbloeien.

Sjoukje Dijkstra

Column

Meer aandacht, dat mag wél 
het nieuwe normaal zijn

De Havekedrechter van de Historische Vereniging Haastrecht met de 
opgetekende oorlogsherinneringen is succesvol. Het moest zelfs bijgedrukt 
worden en in de winkel van de Gebroeders Bakker in de Hoogstraat kan het 
weer gekocht worden.

die schets twee jaar nadat het kasteel 
opgeblazen werd. De keuze werd 
gemaakt om de gravure, van ongeveer 
20 centimeter breed, in kleur uit te 
voeren en uit te vergroten naar een 
wandschildering van ongeveer 5 meter 
breed.
Dat was nog niet altijd even simpel. 

Sommige details waren op de gravure zo 
klein, dat moeilijk te zien was hoe het er 
uit moet hebben gezien in 1672. 
“Sommige delen van de tekening klopten 
ook niet”, zegt Lex. Zo ontbrak de molen 
die er in die tijd zeker gestaan moet 
hebben en ontbraken bouwwerken die er, 
op grond van andere schilderijen en 
tekeningen uit die tijd, zeker geweest 
zijn. Lex heeft de wandschildering op 
basis van andere gravures en geschied-
schrijving aangepast.
Het resultaat mag er zijn. 
De wandschildering bestrijkt de complete 
achterwand en is dominant en 
sfeerbepalend aanwezig bij binnenkomst 
in het gebouw. De SOM mag trots zijn 
op het eindresultaat. Onder het gehele 
schilderij is een plank aangebracht die 
(voorzien van boeken, tekeningen en 
foto’s) gaat dienen als tijdlijn van 
Montfoort door de eeuwen heen.
In de eerste week van juni gaat het 
nieuwe pand op de Keizerstraat open.
De toestemming van de gemeente is 
inmiddels binnen. “Dat zal op gepaste 
wijze worden gevierd”, zegt Peter 
Versloot van de SOM. Het zal geen 
groots feest zijn omdat we geen 
stormloop kunnen verwerken in deze tijd. 
Een feest stellen we uit tot het moment 
dat het weer kan. We hebben de nodige 
maatregelen getroffen om te voldoen aan 
de Corona richtlijnen en willen daarom 
niemand de toegang tot het pand langer 
onthouden”.

Voorzitter Hans Kattenwinkel vindt dat 
deze populariteit mede veroorzaakt is 
door publicatie van enkele artikelen in 
de IJsselbode. Dit leidde er weer toe 
dat bij de redactie nog meer verhalen 
binnengekomen zijn.
“We zijn daar heel blij mee en dit zal 
waarschijnlijk toe leiden dat ook de 
delen twee en drie van de 
Havekedrechter er voor een 
belangrijk deel mee gevuld zullen 
worden.”
In de tweede editie komen dan aan 
woord: de familie van Holten, 
Wim Boere, Kees Ras, 
Wim Griffi oen en zus, 
Henk Maaijen enz. 
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Het is nog volstrekt onduidelijk of de sportscholen, en dus ook die van 
Richard Proost, binnen afzienbare tijd weer open mogen gaan; maar hij 
hoopt er wel heel erg op: “Want de sportscholen zijn er klaar voor en -  
en dat is met dit coronavirus heel belangrijk - wij zijn ervoor om mensen te 
helpen gezond en fit te blijven.”

Nadat er op 13 maart eerst geen judo 
meer mocht plaatsvinden en heel kort 
daarop de hele sportschool dicht moest, 
hebben de medewerkers van de 
sportschool van alles bedacht om de 
leden zo goed mogelijk van dienst te zijn 
en hebben ze, zodra de corona- 
maatregelen iets verruimd werden, eerst 
voor kinderen en later voor volwassenen 
opnieuw allerlei oefeningen bedacht die 
wel gerealiseerd konden worden. 
De eerste paar lessen buiten was het 
alsof de koeien voor het eerst vanuit de 
stal de wei weer in mochten. En nu is het 
afwachten of de sportscholen eerder dan 
de geplande 1 september weer open 
mogen gaan.

Toch een soort van les
Richard Proost herinnert het zich nog 
levendig. Het is ook nog niet zo lang 

veiligheid, hygiëne en alle leden worden 
goed geïnformeerd. Wanneer wij weer 
opengaan, betreft dit een aantal 
maatregelen die wij hebben genomen 
wat betreft douches en toiletten, de 
vakken waarin gesport gaat worden, de 
extra schoonmaak die gerealiseerd wordt 
en de afspraken waaraan iedereen zich 
moeten houden. Wij zijn er klaar voor 
om onze leden weer verantwoord te 
kunnen laten sporten. Samen met de 
andere sportscholen/fitness centra/
PT-studio’s in Nederland die bij elkaar 
zo’n 3.000.000 leden hebben.”
En aangezien Richard Proost ook in zijn 
directe omgeving de schade door het 
coronavirus tot zijn verdriet heeft mogen 
ervaren vertelt hij dit alles niet alleen als 
sportschoolhouder, maar ook als iemand 
die graag mee wil helpen die schade te 
beperken:
“Wij zijn een onderdeel van de oplossing 
van het probleem: werken aan gezondheid, 
fitheid, weerstand en immuniteit.”
“Van de financiële steun die ons door de 
overheid is aangeboden, maken wij maar 
weinig gebruik, want alles wat wij 
gebruiken, willen wij later goed kunnen 
verantwoorden.
“Wel wil ik nog even kwijt dat Stand Up 
Paddling gelukkig gewoon door kan 
gaan. En naast de volwassenen die dit 
heel leuk vinden zijn er nu ook al heel 
wat kinderen die zich hiervoor hebben 
ingeschreven.”

geleden, maar in de ogen van de meeste 
mensen, teistert het coronavirus ons nu 
wel al heel erg lang. “Op vrijdag 
13 maart kregen we te horen dat we 
geen judolessen meer mochten geven, 
maar die avond ging de spinning nog 
gewoon door. En ook dat weekend 
waren we gewoon open, maar de week 
daarop moesten we dicht. Op die 
maandagochtend hebben we met 
iedereen die kon overlegd over wat we 
de leden gingen bieden en wat wij 
ondertussen gingen doen. We hebben 
filmpjes opgenomen met verschillende 
work-outs en die online gezet. 
We hebben ook, in etappes, allerlei 
materiaal uitgeleend, bodypumpsets, 
dumbbells en andere attributen, zodat 

Richard Proost en sportinstructeur Angela.

Deelnemers aan de buitenactiviteiten 
als koeien na de winterperiode 
dartelend de wei in.

door Aad Kuiper

door Gerard van Hooff

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd 
in Mazda• Reparatie

Goudse straatweg 18-20 | 3421 GJ Oudewater
0348 - 56 25 44 | info@bcsvandam.nl

Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl

Ford Fiesta 5-drs - airco - 1.0 EcoBoost ST Line   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017 e 12.990,-
Kia Picanto 5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2015 e 6.750,-
Kia Sportage 5-drs - airco - 1.6 GDI daynamic line   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 17.950,-
Mercedes 5-drs - airco - B-klasse electrisch - automaat   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 20.950,-
Nissan Pulsar 5-drs - airco - 1.2 DIG-T N-Connecta - automaat executive   2017 e 17.450,-
Renault Kango 5-drs - airco - Express 1.5 dCi 75 Comfort bestel -  ex btw 2014 e 6.750,-

Wij doen alles voor uw auto

mensen thuis aan het ‘werk’ konden 
gaan. Later kwamen er ook de filmpjes 
van Les Mills bij, die wij doorstuurden, en 
hebben we via IGTV van Instagram 
allerlei lesjes via een rooster aangeboden. 
David nam de filmpjes op en zo konden 
filmpjes met bijvoorbeeld zumba-lessen 
en body work-outs op vaste tijdstippen 
gevolgd worden.” Naast het regelen van 
allerlei activiteiten kwamen de 
medewerkers van Richard Proost Sport 
iedere ochtend bij elkaar om ook in de 
sportschool zelf te gaan klussen. Er is 
extra schoongemaakt en van alles in de 
verf gezet. Richard is vol lof over 
iedereen die in de sportschool werkt: 
“Iedereen zette zijn schouders eronder. 
We gingen er met z’n allen echt 
tegenaan.”

Veel ondersteunende reacties
“We hebben heel wat e-mails gekregen 
over hoe het nu verder ging en natuurlijk 
ook wel over de contributie. Tegen het 
advies van de branchevereniging (waarbij 
zo’n 2000 sportscholen zijn aangesloten, 
red.) en dat van de overheid in hebben 
we in de maand april geen contributie 
geïnd, maar in mei weer wel. Dat was 
een gok, maar nu kunnen mensen weer 
gewoon meedoen. Buiten weliswaar, 
maar toch … Het is leuk om dat 
enthousiasme te zien van de work-outs 
die buiten plaatsvinden.”

Spannend hoe het verder gaat
“Het is iedere keer als er een  
persconferentie komt spannend om te 
weten wat er ook voor de sportscholen 
mag. Terwijl de brancheverenging  
NL Actief als eerste een protocol voor  
de sportscholen heeft opgesteld en 
ingeleverd bij ministerie, en we er dus nu 
echt helemaal klaar voor zijn … mogen 
we pas in september open. 
Dat was wel een klap in het gezicht van 
de sportschoolhouders en alle 
medewerkers.”
“Dat protocol is wel goedgekeurd”,  
laat Richard weten, “maar schijnt niet bij 
het OMT (Outbreak Management Team) 
terecht gekomen te zijn. Misschien komt 
er nog een vervroeging van de datum. 
In ieder geval mochten we in de 
meivakantie alweer met de kinderen 
buiten gaan sporten en dat doen we op 
maandag- en woensdagmiddag.
Voor de volwassenen was dat op 11 mei 
voor het eerst. Dat is heel positief 
ontvangen. En gelukkig doen er gelijk 
ook heel wat mensen mee, want 
inmiddels is opnieuw gebleken dat hoe 
fitter en vitaler je bent, hoe meer je 
aankunt. En er zijn wel enkele leden die 
hebben opgezegd, maar we hopen dat 
die weer snel weer terugkomen, want 
samen met de leden werken aan 
gezondheid en fitheid is onze missie.”
“Maar nogmaals: wij zijn er klaar voor. 
We hebben een reserveringssysteem 
opgetuigd, wij zorgen met elkaar voor 

Sportschool Richard Proost toch eerder open?

Eerste sprongen op splinternieuwe schansen van Polsbroekerdam
Tot op heden liggen de sportieve bezigheden bij de polsstokbond Holland  
op een uiterst laag pitje. Erger nog, er is nog geen sprong gemaakt 
vanwege het coronavirus. Voor zaterdag stonden de wedstrijden in 
Polsbroekerdam op het programma. Ook die waren gecanceld.
Niettemin verzamelde zich een kleine groep leden van de thuisclub om  
deze zaterdag van een speciaal tintje te voorzien. De inwijding van de 
spiksplinternieuwe schansen. Daarbij ging men niet over een nacht ijs.
Omdat het zandbed nog te vochtig was, werd de ceremonie een uurtje 
verdaagd, want hoewel er slechts van elke schans één sprong werd 
uitgevoerd, neemt men bij deze sport geen enkel risico.

Gespannen
Bij de uitvoerders van de eerste sprong 
was ook enige nervositeit aanwezig. 
Zij immers hadden zich nog niet kunnen 
prepareren op een sprong en deden dat 
dus op basis van hun activiteiten uit het 
verleden. En die zijn geen garantie voor 
de toekomst. Onder het toeziend oog 
van een twintigtal aanwezigen en de 51 

gemonteerd, gerekend, getekend, gebeld, 
gemaild, gelachen, geregeld, vergaderd, 
herberekend, getest, gezaagd, 
geschroefd, gebaggerd, geraapt, 
gemeten. Dit alles onder het toeziend 
oog van het projectteam schans 2020. 
Al met al een prestatie van formaat. 
Ook dit valt onder topsport. En daarom 
werd het projectteam verkozen tot 
Polsstokkerdammer 2020.

Ambitie
De vereniging heeft grote ambities  
en wil naast Nederlands Kampioenen in 

bijna alle categorieën, ook Nederlandse 
Records naar de vereniging halen. 
Daarom vonden ze dat de schansen 
vernieuwd moesten worden. Het is nog 
een vraagteken of het zomerseizoen van 
2020 door kan gaan. Het lijkt erop dat  
sportwedstrijden tot 1 september zijn 
afgelast, maar daarna mogen de 
springers in actie komen  
voor onder andere het  
Hollands Kampioenschap en het 
Nederlands Kampioenschap.

nieuwsgierigen, die zich via ‘cameraman’ 
Arno Baas lieten bedienen, kwamen de 
drie, Bart van Weelden, Daniel Cluistra 
en Reinier Overbeek, droog over.  
Met de vlag in de top van de polsstok.

Uitvoerend trio
Het duo Wilco den Boer en Christiaan  
de With heeft afgelopen najaar en winter 
niet stil gezeten. Aanvankelijk leken 
alleen de houten planken op de schansen 
vervangen te moeten worden. Maar al 
snel kwam er een totaal renovatieplan op 
tafel. Alleen het huidige zandbed en de 
jeugdschansen (vernieuwd in 2012) 
mochten blijven staan.  
Er werd veel onderzoek gedaan bij andere 
accommodaties en gepraat met springers 
en er werden bedrijven benaderd.  
Na de bijzondere ledenvergadering 
voegde Peter van Weelden zich bij het 

koppel. Hij verzorgde alle technische 
tekeningen en controles. Na afloop van 
het seizoen van 2019 gingen de huidige 
schansen tegen de vlakte en kon er 
gestart worden met de bouw.

Bamboe
De schansen zijn op verschillende 
manieren verbeterd. Allereerst zijn ze 
onderheid, zodat deze niet verzakken in 
de grond. De grindbakken - waar de stok 
in wordt klaargezet - die in de sloot lagen 
zijn vervangen door langere bakken waar 
zand in ligt. Andere belangrijke innovatie 
is dat de schans verrijdbaar is, waardoor 
de lengte naar de andere kant van de 
sloot kan worden ingesteld. Verder is de 
schans breder en zijn bamboe planken 
gebruikt voor de schansen. Bamboe is 
extra duurzaam materiaal en heeft als 
voordeel dat het iets meer veert, 
waardoor springers harder kunnen 
rennen op de schansen. Daarnaast zijn 
de schansen hoger dan de vorige 
schansen, om zo te voldoen aan de 
optimale hoogteverhoudingen.

Veel vrijwilligerswerk
Verschillende bedrijven werden ingehuurd 
en met vrijwilligers werden de gaatjes 
gevuld. Er werd gegraven, geheid, beton 
gestort, gelast, gedoken, nog meer gelast, 
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De strijd tegen het coronavirus is nog niet voorbij. De gevolgen van de crisis zijn nog lange tijd voelbaar en 
het GHZ houdt er rekening mee dat het aantal coronapatiënten de komende tijd weer gaat stijgen. De strijd 
tegen het coronavirus blijven we voeren, binnen en buiten het ziekenhuis. Wij zijn diep onder de indruk van 
alle steunbetuigingen, het medeleven, begrip en vertrouwen in ons. Laten we er zijn voor elkaar. Samen 
staan we sterker!

DANK U WEL!

Locatie Gouda
Tel: (0182) 50 50 50

Locatie Bodegraven
Tel: (0182) 50 52 40

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

GOUDA   I   BODEGRAVEN   I   SCHOONHOVEN   I   ZUIDPLAS

In deze rubriek 
leest u alles over de

laatste ontwikkelingen 
in uw ziekenhuis.

UW UITGESTELDE 
OPERATIE OF ONDERZOEK
IN HET GHZ, WANNEER 
VINDT DEZE PLAATS?
Alle patiënten ontvangen persoonlijk bericht over hun 
(opnieuw) ingeplande opname, onderzoek, behan-
deling of operatie. Onze artsen beoordelen op dit 
moment zorgvuldig welke uitgestelde zorg als eerste 
geboden moet én kan worden. Hiervoor maken we 
gebruik van de landelijke richtlijnen, maar de arts 
houdt ook rekening met individuele omstandigheden. 
Het inplannen van alle uitgestelde zorg blijft maat-
werk, waarbij wij er alles aan doen om patiënten zo 
snel mogelijk de zorg te bieden die zij nodig hebben.
Bent u in afwachting van een opname of afspraak en 
veranderen of verergeren uw klachten? Wacht dan 
niet en neem contact op met uw behandelend arts 
voor overleg. 

UW AFSPRAAK IN HET 
GHZ, HOE GAAT DAT NU?

Alle patiënten ontvangen persoonlijk bericht over hun 
afspraak in het ziekenhuis. Als het mogelijk is, wordt de 
afspraak telefonisch of via beeldbellen gedaan. Maar 
wanneer uw arts het nodig vindt dat uw afspraak in 

het ziekenhuis doorgaat, 
kunt u het ziekenhuis veilig 
bezoeken. Ook kunt u langs-
komen voor bloedprikken of 
ander onderzoek op de poli-
kliniek. Wij vragen u hierbij 
de volgende maatregelen 
na te leven:

• kom precies op tijd: niet te vroeg maar ook niet te 
laat

• kom alléén naar de afspraak. Als het niet anders 
kan, mag er één begeleider mee

• neem geen kinderen mee naar uw afspraak
• desinfecteer uw handen bij aankomst en vertrek in 

het ziekenhuis 
• ga na uw afspraak zo snel mogelijk naar huis

In het GHZ gelden verder de algemene hygiëneregels 
als handen desinfecteren, geen handen schudden en 
1,5 meter afstand houden (tenzij het voor het verlenen 
van zorg nodig is om dichter bij elkaar in de buurt te 
komen).

GHZ START NORMALE ZORG STAPSGEWIJS OP
Hoewel de coronacrisis nog lang niet voorbij is, wordt 
de situatie in Nederland langzaam stabieler. In het 
Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) betekent dit dat we 
stapsgewijs weer meer zorg kunnen bieden aan 
andere patiënten. 
De afgelopen tijd stond het GHZ voornamelijk in het 
teken van zorg aan coronapatiënten en spoedzorg 
(bijvoorbeeld spoedoperaties, bevallingen en oncolo-
gische zorg). Alle niet-spoedeisende zorg is uitgesteld. 
Een klein deel van de afspraken kon in aangepaste 
vorm plaatsvinden, bijvoorbeeld telefonisch. 

Nu we voorzichtig herstarten zullen we gefaseerd onze 
zorg verder uitbreiden. Dit betekent niet dat het GHZ 
al gaat draaien zoals voorheen. Er liggen nog steeds 
veel mensen op onze Corona-Intensive Care, waar-
door we minder mensen en bedden vrij hebben voor 
reguliere zorg. 
Toch zullen we er alles aan doen om iedereen zo 
goed én zo snel mogelijk te helpen. Hierbij worden alle 
benodigde maatregelen genomen om afspraken voor 
zowel patiënt als zorgverlener veilig te laten verlopen. 

Belangrijk: Voorkom verspreiding!
Als u een van onderstaande vragen met ‘ja’ 
beantwoordt, neem dan eerst contact op met 
uw arts vóórdat u naar het GHZ komt: 

• heeft u klachten, zoals verkoudheid, niezen, 
hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts 
(38°C of hoger)?

• bent u besmet met het coronavirus of besmet 
geweest?

• zijn gezinsleden/huisgenoten besmet met het 
coronavirus of besmet geweest?

• heeft u een aandoening of chronische afwij-
king waardoor u sneller ziek kunt worden?

Uw afspraak wordt dan waar mogelijk uit-
gesteld of vindt plaats met beschermende 
middelen. 

1,5 m

Geef elkaar de ruimte

Altijd op de hoogte blijven?

Volg ons ook op Facebook www.facebook.com/groenehartziekenhuis
Twitter www.twitter.com/GHZGouda en Instagram www.instagram.com/groene_hart_ziekenhuis
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