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Loop even binnen bij het inloophuis van de Hervormde Gemeente 
of brand een kaarsje bij de Katholieke Kerk…

Montfoortse kerken zoeken creatieve 
manieren om bijeenkomsten te vervangen

Goede Vrijdag en Pasen
Gerard Vendrig van de Katholieke Kerk 
vertelt dat mensen ‘s zondags tussen 
10.00 tot 12.00 uur nog wel een 
kaarsje kunnen aansteken. Hij vertelt: 
“Vanaf witte donderdag is elke morgen 
de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur 
en Goede Vrijdag ook in de middag. 
Van 14.30 tot 15.30 uur. Dan kan de 
Kruisweg gebeden worden. Dat zenden 
we dan ook digitaal uit via 
Kerkdienstgemist.nl.”
De (Hersteld) Hervormde kerk is vanaf 
maandag een ‘inloophuis’ voor mensen 
die daar behoefte aan hebben.
Dominee Simons van de Hervormde 
Gemeente vertelt: “We zullen de deuren 
van de kerk één uur per dag (van 16.00 
tot 17.00 uur) open zetten, voor zes 
dagen in de week. Van maandag tot en 
met zaterdag, is er een inloophuis. 
Het is een tijd waarin velen zich 
eenzaam en onzeker voelen. 
Wij willen er voor u en jou zijn.”

Niet meer dan twee mensen 
tegelijk
Volgens Simons moet het een huis 
worden, waar mensen een ‘luisterend 
oor’ vinden, en een plek waar samen 
gebeden kan worden. 

Rope City Events steunt gezinnen 
voedselbank

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Ellen van Leeuwen

door Sjoukje Dijkstra

Wat hebben Rope City Events, Jan van 
Dijk en de voedselbank met elkaar te 
maken? Rope City Events wil elk 
kwartaal een evenement organiseren 
‘voor en door Oudewater’. Vanwege de 
coronacrisis vinden er de komende 
maanden geen evenementen plaats en 
houdt de stichting geld over. Laten we 
met dat overschot iets doen voor de 
gemeenschap, bespraken de bestuurs- 
leden tijdens de laatste vergadering.

Koop lokaal
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0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Wij zijn geopend volgens 
de RIVM-richtlijnen.

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

Alles van het beste soort!

VOLGENDE WEEK

In verband met de Paasdagen verschijnt
De IJsselbode niet op dinsdag 14 april maar op

WOENSDAG 15 APRIL A.S.

In verband met de Paasdagen verschijnt
DE IJSSELBODE OP WOENSDAG!

helpen met een donatie van verse 
groente en fruit en dan het liefst van Jan 
van Dijk groente- en fruitspecialist uit 
Oudewater. “Onder het mom: support 
your locals. Maar hij wilde er niets aan 
verdienen, hij heeft het ons voor de 
inkoopprijs aangeboden”, vertelt Anissa 
de Korte van Rope City Events.
Op donderdagochtend reed Anissa naar 
Jan van Dijk groente- en fruitspecialist 
om haar auto vol te laden. “We hebben 
een gevarieerd pakket samengesteld, met 
producten die de gezinnen niet iedere 
dag eten en producten die goed bewaard 

kunnen worden.” Met de donatie worden 
26 voedselpakketten voorzien van 
groente en fruit. Tjissie Trul van 
Voedselbank Oudewater vertelt dat ze 
ontzettend blij is met de actie. “Het is 
mooi om te ervaren dat juist in deze tijd 
meer naar elkaar wordt omgekeken.”
Met de actie hoopt Rope City Events ppl 
andere stichtingen en organisaties 
enthousiast te maken om wat te doen 
voor de samenleving. “Heb je geld op de 
botten? Kijk dan eens wat je kan doen. 
Dit is zo’n typisch voorbeeld dat je niet 
altijd grote en spectaculaire acties hoeft 
te doen”, aldus Rogier Duits van Rope 
City Events.

Zorgen doen we met elkaar
Corona Hulp Haastrecht en Vlist
Ilonka Neuteboom is de initiatief-
nemer om via Facebook een 
hulpactie voor ouderen op te zetten. 
Ilonka woont in Haastrecht en zij 
werkt bij de Vierstroom als huishou-
delijke hulp. Door haar werk zag zij 
dat veel ouderen niet meer de deur 
uitkwamen of dat ook niet konden. 
Deze mensen vereenzamen en komen 
in de problemen. Ilonka kreeg een 
ingeving om een hulpactie in 
Haastrecht en Vlist op te zetten. 
Ze had in andere plaatsen gezien 
dat dit goed liep en het leek haar 
dat dit ook wat voor Haastrecht en 
Vlist kon zijn.
Haar oproep is om goed voor elkaar te 
zorgen. De grote vraag is hoe je dat 
doet als je geen contact met elkaar hebt. 
Daarom zijn er twee posters ontwikkeld. 
Een rode als je hulp nodig hebt op 
welke manier dan ook, of de groene als 
alles oké is en je geen hulp nodig hebt 
of als je hulp wilt aanbieden.
Ilonka vindt het superfi jn dat deze posters 
vergroot in De IJsselbode hebben 
gestaan en dat zij niet alleen in 
Haastrecht en Vlist, maar ook in de 
plaatsen Ouderwater, 
Montfoort en Linschoten 
dienst doen.

Hulp bieden
Zij wil nog even in 
herinnering brengen dat je 
iedereen kunt helpen met 
bijvoorbeeld 
boodschappen doen, 
hond uitlaten, een kaartje 
door de bus doen en 
bellen. Er is een belgroep 
opgezet om met 
regelmaat de mensen te 
bellen. Eigenlijk moet elke 
hulpvraag die er maar is, 
beantwoord worden.
Ilonka is blij met het 
verloop van de actie. 

“Ik vind het fi jn en geruststellend dat we 
goed kunnen inspringen als de situatie 
verergert en de hulpvraag groter wordt.”
Ilonka heeft op de app veel reacties 
gekregen. De mensen zijn positief en 
willen helpen.

Bloemen, puzzels en paaseitjes
Coördinator Simone Abel is het hier 
helemaal mee eens. De mensen zijn 
welwillend. Op dit moment hebben 43 
vrijwilligers hulp aangeboden. Zij doen 
van alles als kaarten rondbrengen, plaats 
nemen in de belgroep, bloemen en 
puzzels rondbrengen. Eigenlijk is er een 
gevarieerd aanbod van hulpmogelijk-
heden. De ontvangers reageren hier 
heel enthousiast op.

door Cees Reichard

zijn door regering en kerk hebben ook 
wij besloten de diensten niet door te 
laten gaan. Alle kerkdiensten zijn tot 
1 juni 2020 afgelast”, zo valt te lezen op 
de website van de Protestantse Gemeente 
De Rank in Montfoort. 

Het laatste basisschooljaar: 
net even anders
Groep 8: je bent de oudste van de school, je speelt de musical, gaat op kamp 
en maakt de eindtoets. Dit jaar is het anders.
Door de corona-uitbraak gaan de kinderen misschien wel helemaal niet meer 
naar school dit jaar. Wat vinden ze daar zelf van?
In deze editie van De IJsselbode laten we aantal groep 8’ers aan het woord. 
Oudewater pagina 4  |  Haastrecht pagina 12  |  Montfoort pagina 15

Ook voor kerken is het in tijden van corona crisis behelpen, en wordt gezocht 
naar creatieve manieren om uiting te geven aan het geloof zonder 
bijeenkomsten. Zo bieden veel kerken de mogelijkheid om diensten online te 
volgen. Het is ook mogelijk om bij de Hervormde Gemeente in Montfoort even 
binnen te lopen, waarbij twee mensen tegelijk de kerk in mogen. Bij de 
Katholieke Kerk in Montfoort kun je ook op zondag een kaarsje branden.

Ook de Hervormde Gemeente opent de deuren voor een kopje koffi e 
en een stukje bezinning.

vervolg op pagina 13

De grote vraag naar voedsel ten tijde van de coronacrisis, brengt voedselbanken 
in de problemen; zij ontvangen minder producten. Stichting Rope City Events 
heeft, in samenwerking met Jan van Dijk groente- en fruitspecialist, kisten vol 
groente en fruit gedoneerd aan voedselbank Oudewater.

‘s Zondags liggen de straten er deze 
weken verlaten bij. De kerken zijn leeg, 
op een paar mensen na die nood-
gedwongen afstand houden van elkaar. 
“Vanwege de ontwikkelingen rond het 
coronavirus en de adviezen die gegeven 
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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

De Hervormde Gemeente Montfoort is 
dagelijks open tussen 16.00 uur tot 17.00.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

vervolg van de voorpagina

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via  
www.hervormdoudewater.nl

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Vr 10: 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 12: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. G.H. Vlijm
Ma 13: 09.30 uur Paaszangdienst

’T KRUISPUNT
Geen diensten

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Geen diensten

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Vr 10: 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo 12: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
Ma 13: 09.00 uur Ds. A. Simons

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Geen diensten

PROTESTANTSE GEMEENTE
Geen diensten

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via  
www.hervormdoudewater.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 12: 09.30 uur 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 
Wel open, volgens richtlijnen RIVM
Vr 10: 09.30 uur Ds. C. Boele
 19.30 uur Ds. C. Boele
Zo 12: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele
Ma 13: 09.30 uur Ds. A. Bloemendal

Kerkelijk Pasen is dit jaar  
heel anders dan anders
Alle publieke liturgische katholieke vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en 
met Pasen zijn afgelast. De pastors van de parochie Pax Christi moesten dit met pijn in het hart aankondigen.  
Dit jaar is Pasen heel anders dan anders. Er is gezocht naar andere manieren om het te vieren. Vanuit huis kan er 
meegeleefd worden en er is een manier gevonden om toch het ‘palmtakje’ op te halen en kort in de kerk te bidden.

Het moet een plaats zijn, waar we met 
elkaar kunnen nadenken over uw zorgen 
en problemen en zien of we elkaar hulp 
kunnen bieden.”
Uiteraard binnen de voorschriften van de 
overheid: “Niet meer dan twee mensen 
tegelijk, we houden 1,5 meter afstand en 
schudden geen handen.” Voor een 
afspraak belt u: 06-53413407.  
“Wij zien er als christenen naar uit om er 
voor u te zijn”, zo nodigt hij iedereen in 
Montfoort uit.

Online kerkdienst
Bij de Protestantse Gemeente houden ze 
diensten rond Pasen - uit voorzorg - 

Carillon Concert Haastrecht

liever online. “Goede Vrijdag is er een 
online kerkdienst verzorgd door onder 
meer leden van de Werkgroep 
Erediensten. Paasmorgen is er een 
online dienst verzorgd door ds. Martha 
Verstoep. Voor Witte Donderdag en 
Stille Zaterdag worden er geen online 
diensten gemaakt. Als leden van de 
Protestantse Gemeente toch graag een 
dienst willen meemaken, kunnen ze dat 
doen via internet (op kerkdienstgemist.
nl), waar ze diensten van vorig jaar terug 
kunnen kijken”, zo melden ze op de 
website. “Verbondenheid voelen met 
elkaar kan dan door zelf een stukje brood 
te nemen wanneer er tijdens de dienst 
brood en wijn gedeeld wordt”, zo wordt 
geopperd als idee. “Op Stille Zaterdag 
zou u een kaarsje aan kunnen steken 
wanneer het licht gedeeld wordt.”

Peter Bremer spelend op het klavier  
van het carillon van Haastrecht.

Zondag 12 april, Eerste Paasdag, 
verzorgt beiaardier Peter Bremer 
een carillonconcert vanaf het  
carillon van de toren van de 
Hervormde kerk in Haastrecht.
Beiaardier Bremer, die vaste beiaardier 
is van een achttal carillons in Nederland, 
improviseert over Paasliederen 
waaronder bijvoorbeeld het bekende 
‘U zij de Glorie’ (A toi la Gloire) en 
speelt vrolijke dansjes uit 18de eeuwse 
beiaard manuscripten.
Het carillon bestaat uit 38 klokken.
Het concert is van 10.30 tot 11.00 uur. 
Helaas kan het concert niet 
‘georganiseerd’ rondom de kerk worden 
beluisterd. Maar als het weer het toelaat 
kunt u wellicht het muzikaal hoopgevend 
en vrolijke concert in de buurt van de 
kerk beluisteren!

Tien dagen geleden werden er nog 
plannen gemaakt om enige ‘afstand in 
nabijheid’ te creëren met een rooster 
van kerkopenstelling en aanwezigheid 
van een pastor van het team. 
Die plannen konden na de aankondi-
gingen van de Corona maatregelen zo 
de prullenbak in. Amper tweeënhalve 
week heeft de Pelgrimstocht geduurd. 
De bezinningsavonden moesten worden 
afgelast. Voorbereidingen van de  
Eerste Communie zijn gestaakt, de 
doopcatechese gestopt en 
doopvieringen uitgesteld. Er stonden 
een paar huwelijken op stapel, maar 
voorlopig nog even geen ‘Ja-woord’.
In een brief aan de parochianen 
meldden de pastores; we leven in 
verwarrende, moeilijke, onbekende, 
vreemde, angstige, onrustige, lastige, 
onmachtige tijden. Zo graag zouden we 
juist woorden van bemoediging, van 
kracht, van enthousiasme, van spirit, 
van levenslust, van vuur, van sterkte 
willen spreken. Door de situatie staan 
we met de mond vol tanden en in 
onmacht. Er is naarstig gezocht naar 
andere manieren van contact en 
manieren om ‘Het Woord’ te 
verspreiden. Pasen 2020 zal op een 
bijzondere manier gevierd en beleefd 
worden. Er zullen vieringen zijn, maar 
achter gesloten deuren en alleen de 
hoogstnoodzakelijk aanwezigen: de 
pastor, een acoliet en een koster.
Vanuit huis kunnen er deze week nog 
veel vieringen meegeleefd worden.
Dinsdag 7 april om 19.00 uur 
overdenking bij een kruiswegstatie in 
De Meije.
Donderdag 9 april om 19.00 uur  
Witte Donderdagviering in Kamerik.
Zaterdag 11 april om 21.00 uur 
Paasviering met Paasjubelzang in 
Woerden.
Al deze vieringen worden volgens 
voorschrift achter gesloten deuren 
gevierd met uitsluitend de noodzakelijk 
aanwezige bedienaren.

Kerken beperkt open
De kerken van de parochie Pax Christi 
zijn van maandag tot en met vrijdag in 
de Goede Week dagelijks geopend van 
15.00 tot 17.00 uur. Deze bijzondere 
openstelling van de kerk is bedoeld om 
een palmtakje op te kunnen halen en 
om een bezinningsboekje rond de 
Kruisweg te halen om thuis te kunnen 
bidden. Ook mag een waxinelichtje 
meegenomen worden om thuis op een 
veilige plek te branden. Tevens zal er 
tijdens deze openstelling gelegenheid 
zijn om een kaarsje te branden bij Maria 
en een kort moment stil te zijn en/of te 
kunnen bidden in de kerk. Daarbij zullen 
wel alle voorschriften en maatregelen 
van de overheid in acht genomen 
worden.

Via www.parochiepaxchristi.nl wordt 
vanaf zondag 5 april op de website elke 
dag een bezinningstekst geplaatst om de 
dagen van de Goede Week te beleven tot 
en met Pasen.

Thuis via de televisie
Op televisie kunnen alle dagen van de 
Goede Week en met Pasen de volgende 
programma’s meegemaakt worden. 
Donderdag 9 april om 20.30 uur op NPO1: 
The Passion.
Vrijdag 10 april om 12.00 uur op NPO2: 
Matthäuspassion en om 15.00 uur op 
NPO2: Kruisweg.
Zaterdag 11 april om 23.15 uur op NPO2: 
Paaswake.
Zondag 12 april om 11.00 uur op NPO2: 
Hoogfeest van Pasen en om 12.00 uur 
op NPO2: Urbi et Orbi en om 12.25 uur 
op NPO2: Pasen in Rome.
De Vastenactie: de collecte tijdens de 
vieringen zal dit jaar niet kunnen 
gebeuren. Vastenactie vraagt dit jaar 
aandacht voor projecten rondom 
beroepsonderwijs en ondernemerschap. 
De organisatie laat weten dat er niet 
alleen niet gecollecteerd kan worden, 
maar ook bijna alle campagneactiviteiten 
stilliggen. Ondanks alle moeilijkheden in 
onze eigen directe omgeving mogen we 
onze solidariteit met hen die het nog 
minder hebben niet vergeten.
Directeur Peter van Hoof vraagt alle 
kerkleden om hun voorgenomen bijdrage 
aan de collecte over te maken op 

 bankrekeningnummer 
 NL21 INGB 0000 0058 50, 
 t.n.v. Vastenactie of online via website 
www.vastenactie.nl. Eventueel kunt u uw 
bijdrage ook deponeren in de melkbus/
offerblok achter in de kerk tijdens de 
kerkopenstelling.

Bereikbaarheid
In deze tijden van corona is het niet 
mogelijk om op huisbezoek te gaan. 
Het betekent dat ons contact daardoor 
beperkingen kent. Maar de pastores zijn 
wel dagelijks in de ochtend een moment 
op de pastorie, van dinsdag tot en met 
vrijdag is het Centraal 
Parochiesecretariaat in Woerden 
bemenst en telefonisch bereikbaar: 
0348- 203012. Het noodnummer voor 
pastorale zorg is ook buiten deze 
kantooruren bereikbaar: 06-83876633.
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J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20 • 3401  CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl

OP ALLE
D E K B E D
OVERTREKKEN

15%
KORTING*

jaar!

* (ook nieuwe collectie)

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

c Utrecht, 30 maart 2020
5 Monfoort, 8 maart 1938

Tonny 
van den Haselkamp

Verder van de wereld af
elke dag een beetje

 
Correspondentieadres: 
Rijsenborch 269 
4132 HT Vianen

Na moeizame jaren door psychische  
problematiek heeft Tonny eindelijk 

haar rust gevonden

Wij zijn verdrietig maar berusten daarin

                      Fam van den Haselkamp
                      M.M. Markenhof-van den Haselkamp

Mijn tijden zijn. In Uw hand.
Psalm 31 vers 16 a.

Met verdriet in ons hart hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze broer, oom en oud-oom

Aart Pak
Oud-notaris te Oudewater

Willeskop, Gouda,
9 maart 1936 31 maart 2020

Nel Blok-Pak

Jos Pak

Alexandra en Peter
Olivia, Bodhi

Rogier en Jetty
Noah, Anne 

Wij waarderen het zeer als wij uw condoleance en 
blijken van medeleven per post mogen ontvangen.

Correspondentieadres:
Jos Pak Nel Blok-Pak
Jodichemdreef 32 Lekdijk-West 35A
3984 JT Odijk 3411 MV Lopik
Tel. 030-6564892 Tel. 0348-553175

De begrafenis heeft op 4 april jl. in besloten kring 
plaatsgevonden.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid,
want je gaat niet weg.

 Weggaan - Rutger Kopland

Mijn allerliefste Gertrud is onverwacht overleden. 
Wij zijn intens verdrietig.

Gertrud Staatsen
* 7 februari 1953  † 4 april 2020

Jo, kinderen en kleinkinderen

Familie Staatsen

Hannie Schaftstraat 46
3417 CT  Montfoort

De afscheiddienst zal, vanwege de huidige bijzondere 
omstandigheden, in kleine kring plaatsvinden. 

Kan jij wel 
wat hulp en 
motivatie 

gebruiken?
Bel, mail of 

app dan voor 
een afspraak.

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

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 4.200,-
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 6.950,-
Citroën C3 - airco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ‘13 e 8.250,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen   -   0348 - 501808

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

Al onze auto’s 
staan op 

Autotrack.nl

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

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

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

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

Loodgietersbedrijf Oudewater

De Noordzijde 

NIEUW !!!
KAASAUTOMAAT

7 dagen per week open

Landwinkel de Noordzijde
bestaat 10 jaar!

En om dit te vieren introduceren wij onze 

KAASAUTOMAAT
Kaas kopen wanneer het u het beste past

(alleen pinnen)

Onze winkel blijft de gewone tijden open:
Di. en vrij.   13.00 – 17.00
Zaterdag    10.00 – 17.00

Landwinkel De Noordzijde, Noordzijdseweg 189, 3415 RC Polsbroek

modestoffen – handwerkmaterialen – kleinvak

Let op! Nieuw telefoonnummer: 06-82436603
Gasthuissteeg 11, 3421 SR Oudewater 

dehexameter@hetnet.nl

Voor al uw creatieve projecten
Kijk op  hexameter monumentenquilt

voor leuke handwerkideeën!

Geopend
wo t/m za 

van 10-17 uur
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Je kunt je leven niet van tevoren invullen, en dat is maar goed ook. 
De kinderen, mijn kleinkinderen, hebben nu veertien dagen thuis 
moeten leren, opdrachten moeten doen op hun tablet, door de leraar 
toegesproken via het beeldscherm. Bij veel scholen voor voortgezet 
onderwijs mag je ook iets terug zeggen. 
En wáár ik luister, hoor ik enthousiaste kinderen, ze missen alleen 
hun vriendjes en vriendinnetjes, en hun leraren.
Wat ik dan niet begrijp, is dat de minister van onderwijs bepaalt, 
véél te vroeg naar mijn zin, dat de kinderen geen citotoets, geen 
schooltoets en geen centraal schriftelijk eindexamen hoeven te doen: 
dat zou te belastend zijn. Gek genoeg zou ik het tegenovergestelde 
willen: ieder mens moet juist leren er te stáán als het moet. Hoe meer 
schooltoetsen en proefwerken, digitaal of op papier, hoe meer 
spreekbeurten, hoe meer gedichten uit je hoofd opzeggen, hoe meer je 
er van opsteekt. Er zijn eindeloze bundels met examenopdrachten, je 
kunt onbegrensd oefenen. En hoe vaker je alles oefent, zei mijn leraar 
Duits, hoe minder stress je hebt op je examen.
Wat ik ook niet begrijp, is dat het ministerie van onderwijs bang is dat 
leerlingen achterstanden oplopen. Natuurlijk is de situatie anders dan 
anders, maar misschien worden de leerlingen deze weken wel heel 
handig met hun computer en hun telefoon, en ja, ook de kinderen uit 
achterstandswijken die nu voor het eerst een computer of een tablet 
te leen krijgen omdat hun ouders er geen hebben. En ja, elke leerling 
zal over een half jaar wel begrepen hebben of hij of zij zich goed kan 
concentreren achter de computer, of dat hij of zij meer in de wieg 
gelegd is om saxofoon te spelen, te schilderen of iets met zijn handen 
te maken. De kinderen ervaren ook eens wat het is om niét naar 
school te mogen fi etsen en niet te mogen zwemmen of voetballen. 
Ze zullen ervaren dat lichaamsbeweging heel belangrijk is, en dat je 
dik wordt als je weinig beweegt en veel snoept. En ongetwijfeld zal de 
minister eind juni zeggen dat geen enkel kind zich zorgen hoeft te 
maken omdat iedereen automatisch over is, en dat de leraren een 
bonus krijgen voor het vele werk.
Wat de minister niet begrijpt, is dat elke leerling in elk soort 
onderwijs en ieder mens in elke studie of beroep wel eens wat 
langzamer gaat, Dat iedereen wel eens een time-out nodig heeft of 
juist vanuit de rolstoel razendsnel de theorievakken onder de knie 
heeft - (wat een vreemde beeldspraak is). Hoe zo dan, een half jaar 
verlies oplopen? Na hun eindexamen gaan veel jongeren tegenwoordig 
een jaar of een half jaar backpacken, of au pair naar een ander land 
om de taal nog beter te leren dan op school, of ze gaan in de herfst 
een paar maanden druiven plukken, of een paar jaar sporten om te 
kijken of daar soms een beetje Olympische roem in zit? Heeft Epke 
Zonderland straks jaren ‘verloren’ als hij pas op zijn 36e als dokter 
aan de slag kan, terwijl zijn medestudenten van het eerste studiejaar 
al een vrouw, een praktijk, een huis, kinderen en een buikje hebben?
Dus neem de tijd, laat je je examens niet afpakken, doe wat je graag 
doet, ga reizen, sporten, maak muziek, doe een act, en volg je hart. 
Want waar hebben we het over, een half jaar. 
De meeste scholieren hebben nog zo veel jaren voor de boeg dat het 
echt zonde is om nu bij de pakken neer te zitten.
Otto Beaujon

ColumnJe leven is nog lang ...

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Eerlijk duurt het langst
bij Autobedrijf Schalkwijk
Je doet het goed, of je doet het niet: het motto van Autobedrijf Schalkwijk aan 
de Iepenweg in Oudewater. “En eerlijk duurt het langst! Een reparatie moet 
gewoon goed gaan. De onderste steen moet boven komen.”
Garagehouder Jaap van Dorp vindt het belangrijk dat zijn klanten weten 
waarvoor ze betalen. “Als we een onderdeel moeten vervangen, bewaren we 
altijd het oude en laten dit zien. We leggen uit waarom het vervangen moest 
worden, waarom het niet veilig is. Wanneer we iets tegenkomen dan bellen we 
altijd eerst met de klant.” Het gaat om vertrouwen, vindt Jaap. “Klanten zeggen: 
Jaap, doe het maar, je weet het!”

Het laatste basisschooljaar: net even anders

Je doet het maar één keer
Jill Janmaat, Mariaschool
Jill vindt het raar, een ook wel stom dat 
ze niet naar school gaat. Ze verwacht dat 
het schoolkamp en de musical niet 
doorgaan. “Ik keek er al jaren naar uit. 
Het is wel heel verdrietig als het niet 
door kan gaan.” Het kamp staat - 
vooralsnog - voor 2 juni op de planning. 
Waarnaartoe? Dat is nog een geheim!
Thuis oefent ze voor de musical. 
De meester heeft de rollen verdeeld. Jill 
speelt Patricia Pump en mevrouw Hup. 
“Er zitten elf kinderen in de klas, er zijn 
er meer die twee rollen hebben.” 
Het thuis oefenen vindt ze best wel leuk. 
“Volgens mij gaan we ook een keer met 
de hele klas bellen en dan de teksten 
oplezen.”
Dat de eindtoets niet doorgaat vindt ze 
niet zo heel erg. “Nou ja, wel een beetje. 
Zoiets doe je maar één keer.”

Ik heb er jaren naar 
uitgekeken
Tijn Trijssenaar, St. Jozefschool
Toen Tijn hoorde dat hij niet naar school 
hoefde dacht hij eerst: leuk vrij! “Maar nu 
merk ik dat ik het fi jner vind om op 
school te zitten. Dan weet je goed wat je 
moet doen.” Hij mist zijn klasgenoten - 
met wie hij al vanaf groep 4 een klas 
vormt - en de juf wel. “Je ziet ze normaal 
elke dag.”
Of het kamp en de musical doorgaan is 
nog niet bekend. “Daar heb ik jaren naar 
uit gekeken.” Ieder jaar gaan de kinderen 
van St. Jozefschool op kamp op een 
kampterrein. “Als je in groep 8 zit ga je 
naar een huisje.” Hij vindt het wel fi jn dat 
de eindtoets niet doorgaat. Hij denk dat 
hij er stress van zou krijgen. 
“Voor mij is het ook wel goed, want ik 
heb al vwo-advies.”
Tijn is ook kinderburgemeester van 
Oudewater. Zijn activiteiten hiervoor 
liggen nu stil. Dat vindt hij best wel 
jammer!

Ik verveel me niet!
Amina Koene, St. Jozefschool
Ze was wel blij toen ze hoorde dat de scholen dichtgingen.
Het coronavirus was volop in het nieuws. “Wat zou er allemaal gebeuren? 
Dat wist ik ook niet. Ik denk dat het veiliger is.”
Amina heeft het naar haar zin thuis. Ze verveelt zich niet. “Ik sta elke dag om 8.00 uur 
op. Dan ga ik ontbijten en me klaarmaken want om 9.00 uur beginnen we met bellen. 
Dan krijgen we uitleg over de lessen en gaan we aan de slag.” Na drie uur zit het werk 
er voor Amina op en mag ze zelf weten wat ze doet. Ze wandelt met de hond, doet 
klusjes voor haar moeder en springt op de trampoline.

De opa van Tijn is afgelopen weekend 
overleden door het coronavirus. Eerder 
vertelde hij dat hij samen met zijn familie 
een fi lmpje voor zijn opa heeft gemaakt 
en een stoepkrijttekening op de stoep 
van het ziekenhuis. Tijn is erg trots op 
zijn opa en gaat zijn allerbeste maatje 
missen.

Eigen veiligheid voorop
Nikky van Wees, Immanuelschool
Met Nikky gaat het heel goed. Ze vindt het niet erg om thuis
te zijn. Ze mist haar klasgenoten nog niet zo.
“Ik vind mijn eigen veiligheid belangrijker.”
Van de week heeft ze gehoord welke musical ze gaan spelen. 
“Superleuk, maar ik ga niets zeggen!” Deze week gaat ze naar 
school om het boekje op te halen om thuis te oefenen.

Ze vindt het wel heel jammer als de musical niet doorgaat.
“Het is natuurlijk het laatste jaar op de basisschool, 
dan zou het wel leuk zijn als we nog een musical doen. 
Wie weet kan het later nog?”
Dat ze geen eindtoets hoeft te maken vindt ze geen probleem. 
“Ik maak me snel druk om alles. De eindtoets zou me veel stress 
geven. Nu hoef ik me er niet druk om te maken.”

Het kamp, de musical en de eindtoets; 
Nikky noemt het de klassiekers van 
groep 8. Ze vindt het wel jammer als het 
niet doorgaat, maar snapt het wel. “Ik wil 
natuurlijk niet het coronavirus krijgen.”
De zus van Nikky kwam met het idee om 
de musical online te spelen. Nikky kan 
zich daar nog niet veel bij voorstellen. 
“Misschien kunnen we het in de zomer 
doen. Maar dat is ook moeilijk om te 
plannen…”

Jaap werkt al sinds zijn zestiende als 
monteur. Hij ziet het repareren van 
auto’s als zijn roeping. “Iemand moet die 
auto repareren, anders blijft die niet 
rijden.” In 2012 wordt hij, samen met 
zijn vrouw, eigenaar van Autobedrijf 
Schalkwijk. De naam veranderen ze niet, 
die staat goed bekend. Kwaliteit vindt 
Jaap heel belangrijk en hij doet zijn werk 
zorgvuldig. De twee monteurs die bij 
hem werken heeft hij zelf opgeleid.
“Er werken hier niet zomaar monteurs. 
Iemand die een andere mening heeft 
over kwaliteit en de boel afraffelt, past 
hier niet.”
Autobedrijf Schalwijk is Subaruspecialist. 
Mensen komen vanuit het hele land naar 
Oudewater om hun Subaru te laten 
repareren. “De vorige eigenaar was 
dertig jaar lang Subarudealer. 

We beschikken over een hoop technische 
kennis.” Subaru is een unieke auto 
volgens Jaap: een luxe auto en standaard 
met vierwielaandrijving, winnaar van een 
tevredenheidsprijs. Waar je ook staat, in 
de klei of met je caravan op het natte 
gras, je komt altijd weg, volgens Jaap. 
Hij is zelf ook trotse eigenaar van een 
Subaru. “Een oudje uit ‘99. Een turbo, 
met bijna 200 pk. Als je het gas indrukt 
dan gebeurt er ook echt wat. Als je 
eenmaal Subaru rijdt dan wil je nooit 
meer anders!”
Autobedrijf Schalkwijk aan Iepenweg 9
is open op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 09.00 tot 16.00 uur.
In de showroom staat ook een aanbod 
occasions.

Op Facebook gaat een poëtisch verhaal rond: ‘Maar de lente wist het niet’.
Het blijkt een overdenking van Susan Blanco, die op zijn beurt weer geïnspireerd
was op het Italiaanse gedicht ‘Het was 11 maart’ van Irena Vella, gebaseerd op 
de huidige situatie in Italië.
In dit gedicht trekt het voorjaar zich niets aan van welk virus dan ook; 
en zo is het natuurlijk ook. Het is mooi weer, overal zie je bloemen zich vertonen, 
maar we kunnen er weinig mee. En voor sommigen vrolijkt het nauwelijks iets op.

Maar de lente wist het niet….
Het was begin 2020… De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. 
Februari was een onrustige maand geweest met veel storm en regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen 
ergens voor wilde waarschuwen…En toen werd het maart…
Het was maart 2020… Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten en dat 
over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit 
gebeurde, het was zo surrealistisch! 
De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto’s stonden 
langs de kant van de weg…Iedereen wist wat er aan de hand was…
Voor wie het verder wil lezen: 
https://www.slimhuishouden.nl/
maar-de-lente-wist-het-niet-susan-blanco

Het virus
en de zon
Niemand ter aarde weet
hoe het eigenlijk begon
het verhaal van het virus en de zon
van het virus en de zon

Bij de oplettende oudere lezer gaat er 
ogenblikkelijk een belletje rinkelen: waar 
ken ik dat ook alweer van, of wellicht 
zelfs: dat is van Cornelis Vreeswijk, maar 
dan heel anders. Voor de wat jongere 
lezers die nu toch wat tijd over hebben: 
zoek hem maar eens op, die Cornelis 
Vreeswijk. Het betreffende liedje, ‘De 
nozem en de non’, geeft een aardig 
inkijkje in het tijdsbeeld van de jaren ‘60, 
maar de stem van Vreeswijk is er een uit 
duizenden.
Cornelis Vreeswijk was een Nederlandse 
zanger en liedjesschrijver. Alhoewel 
Vreeswijk in Nederland geen grote 
successen boekte, werd de zanger — die 
sinds zijn jeugd woonachtig was in 
Zweden — een ‘icoon’ van de Zweedse 
popcultuur- en muziekgeschiedenis.
Een andere Nederlandstalig nummer van 
Cornelis Vreeswijk is ‘Misschien wordt 
het morgen beter …’ met de weinig 
hoopgevende tekst:
Misschien wordt het morgen beter
Maar het wordt toch nooit goed
Misschien wordt het morgen beter
Maar het wordt toch nooit goed

Daar moet u het even mee doen, want 
als je de literatuur erop naslaat wisten ze 
eigenlijk wel dat deze dag met zo’n 
coronavirus - het zou een andere naam 
en een andere oorzaak kunnen hebben - 
zich ooit zou aandienen.
Artsen hebben ervoor gewaarschuwd, 
jaren geleden al, maar politici willen niet 
altijd goed luisteren want dat trekt weinig 
stemmen. En daar zullen we het met 
elkaar mee moeten doen. Geniet, voor 
zover mogelijk, van het voorjaar en de 
zon; de seizoenen en de natuur maken 
geen onderscheid.

Het virus, 
zonder zon
Als u dit leest is het alweer een week of 
drie geleden dat JJ, mijn echtgenote, op 
een zondag ziek werd. ‘Iets verkeerd 
gegeten? Of een fl inke kou gevat?’ 
Zij bleef thuis met (lichte) koorts, fl ink 
hoesten, benauwdheid, nauwelijks eetlust 
en behoorlijk uitgeteld. Woensdag belde 
ze de dokter, en die schreef een recept 
voor codeïne uit, maar … dat hielp niet 
echt. Na nog een keer gebeld te hebben 
met de huisarts was het de woensdag 
daarop zo ver dat de dokter vertelde dat 
ze zich in het ziekenhuis moest melden. 
Daar mocht ze anderhalve dag blijven, 
onderging allerlei onderzoeken en 
mocht, als ze dat wilde, aan de 
beademing, maar dat heeft ze niet 
gedaan, ‘het ging nog wel zo, net aan’. 
Donderdagmiddag mocht ik haar weer 
halen; ze kreeg chloroquine, ‘malaria-
tabletjes’ mee, want inmiddels was dat 
een middel dat wellicht zou helpen. 
Later die dag kreeg ze het bericht dat ze 
inderdaad met het coronavirus besmet 
was. Omdat ze maar voor één keer 
tabletjes had, moesten we op zoek naar 
meer chloroquine. ‘s Avonds met de 
apotheker en het ziekenhuis gebeld en ik 
moest het de volgende morgen maar 
opnieuw proberen. Met verschillende 
afdelingen in het ziekenhuis, met 
verschillende apotheken, met de huisarts 
gebeld; bij elkaar een uur of twee. 
Ja, dat heb je als de protocollen opeens 
niet meer gevolgd kunnen worden. 
Overigens, en dat moet ik benadrukken, 
was iedereen, werkelijk iedereen even 
vriendelijk en behulpzaam, en uiteindelijk 
hadden we de chloroquine op tijd. 
Wellicht hebben die ‘malariatabletjes’ 
geholpen, dat weet je nooit, maar de 
bijwerkingen waren iets minder prettig. 
We zullen hier niet over uitweiden, want 
ik heb Max Havelaar hoog in het vaandel 
staan. Wel vermeldenswaard is dat de 
huisarts belde om te vragen hoe het ging 

en later toonde ook burgemeester Wim 
Groeneweg zijn belangstelling. Zulk soort 
acties helpen. En dat geldt ook de 
werkelijk tientallen appjes, mailtjes, heel 
veel kaarten en de vele bossen bloemen 
die ze inmiddels kreeg. Het verlicht.
Inmiddels zijn we dus een week of drie 
verder en misschien wordt het morgen 
beter, maar het is - dat schijnt voor 
iedereen die er mee in aanraking komt 
anders; zelf bijvoorbeeld heb ik nergens 
last van - in ieder geval voor JJ een 
aantasting waar een lange adem voor 
nodig lijkt; drie stappen vooruit en dan 
weer twee achteruit: de benauwdheid, 
hoewel iets minder, is nog steeds duidelijk 
aanwezig, het hoesten is iets minder erg 
geworden, datzelfde geldt voor de 
hoofdpijn en hoewel JJ altijd hard aan 
het werk is/was, kwam er in eerst 
instantie niets en nu, na drie weken, 
een beetje uit haar handen, een heel 
klein beetje. 
Zoonlief doet boodschappen; ik waag me 
niet in een winkel, want wellicht, je weet 
het niet, kan ik het virus aan een ander 
doorgeven en dat wil ik graag voorkomen.
Het wordt dus, vooral voor JJ doorzetten, 
volhouden en afwachten.
En dan staat daar in onze voortuin een 
klein boompje in bloei en in verschillende 
tuinen ook het een en ander, want de 
lente wist het niet …
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

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.

Je hebt veel meegemaakt,
ondernomen en bereikt.
Je hebt veel mensen ontmoet
en veel gegeven.
Je hebt nu je welverdiende rust.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat 
hij voor ons heeft betekend, nemen wij in liefde 
afscheid van ons aller

Gert van Kats
* Cabauw, † Nieuwegein, 
16 november 1945 29 maart 2020

weduwnaar van Tiny Spruit

Riek Straathof - Peterse
kinderen en kleinkinderen

Ans †, Ton en Coby
Piet
Nel en Gerard 
Floor
Adrie en Marieke
Adriaan en Tineke
neven en nichten

Familie Spruit

Lopikerweg West 77  
3411 AR  Lopik

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Nu je ogen niet meer stralen,
het licht eruit verdwenen is.

Denk ik nog even terug aan vroeger
en weet dat ik je nu al mis.

Maar lieve Jan rust nu maar uit,
hij heeft zijn strijd gestreden.

Wat hij in stilte heeft geleden
weet niemand ….. hij alleen.

Met grote bewondering en dankbaarheid voor 
wie hij was en wat hij voor ons en anderen heeft 
betekend, nemen wij met veel verdriet afscheid van 
mijn dierbare man en onze lieve vader

Jan Brouwer de Koning
* Haastrecht, † Haastrecht,
 14 december 1943 1 april 2020

Hij leefde eenvoudig en bescheiden.
Nu is zijn stoel leeg en heeft hij eindelijk rust.

Francien Brouwer de Koning - Mulder

Vincent
Patrick en Djouke
Bianca
Daniël

Amaliahof 6, 2851 XL  Haastrecht

De uitvaartdienst vindt in besloten kring plaats in de 
Kloosterkerk Sint Gabriël, te Haastrecht.

Verzorgd 
Midden in het leven

Enthousiast Enthousiast Doorzetter 
Vrolijk�

BUITENMENS 
Druk 

Gezelligheid 
Attent 

Zorgzaam 

Ondeugend 
Sportief 

Bedroefd maar met een onuitwisbare herinnering aan 
haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn partner, onze moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Maria Sas-Mink
Joke

* Linschoten, † Nieuwegein,
 20 november 1945 31 maart 2020

weduwe van Bertus Sas

Leo Janssen

Patrick & Wendy
Rowen
Milan

Raymond
Diora

Didi & Gonnie
Tom & Vera
Samantha & Robin

Fenna

Michel & Elly
Melissa & Guido
Quinten & Annabel
Rick & Michelle
Lisan

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Via www.memorans.nl/condoleanceregister
heeft u de mogelijkheid om ons te condoleren.

Wij stellen het zeer op prijs als u hier een persoonlijk 
bericht, herinnering en/of foto achterlaat.

Hiervan maken wij een boek als tastbare herinnering.

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet behoren tot het 

verleden.

Met groot verdriet, maar ook met diepe 
bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd 
heeft gestreden, geven wij u kennis van het 
overlijden van mijn grote liefde, onze bovenste 
beste (schoon-) vader en opa

Nico Kuijf
Nicolaas Adrianus Hubertus

Montfoort, Montfoort,  
2 maart 1948 4 april 2020

Bep Kuijf - de Wissel

Gertrude Kuijf en Merijn van Duijnhoven
    Lana
    Mats

Gilbert Kuijf en Corinne Post
    Anouchka
    Corné

Correspondentieadres:
Tabakshof 14
3417 BK  Montfoort

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn

Vol ongeloof en met groot verdriet,  
maar ontzettend dankbaar voor al zijn liefde en 

toewijding, nemen wij afscheid van mijn lieve man, 
onze geweldige vader en fantastische opa

Cornelis Willem Reinardus 
Hoogenboom

Kees
Oudewater, Gouda, 
23 mei 1944 4 april 2020

Na zijn oneerlijke gevecht tegen het coronavirus 
moeten wij Kees helaas veel te vroeg loslaten.

Marga Hoogenboom - Vermeij
Dimitri en Esther, Levi, Eva, Aaron
Liselotte en Sander, Tijn, Sofie

Als gevolg van de coronacrisis wordt Kees 
in besloten kring begraven en is er helaas geen 

mogelijkheid tot condoleren.

Wij ontvangen uw condoleance graag per post.
Correspondentieadres: Andante Uitvaartbegeleiding, 

t.a.v. Familie Hoogenboom
Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Langs deze weg willen wij alle mensen bedanken 
voor de vele lieve kaarten, berichtjes en bloemen die 
we de afgelopen weken hebben ontvangen terwijl we 
getroffen waren door het Corona-virus.

Gelukkig zijn we weer aan de beterende hand,  
we wandelen sinds een paar dagen gelukkig weer 
door Oudewater.

Lieve mensen, al deze lieve attenties hebben ons 
ontzettend goed gedaan.

Een lieve groet van 
Gerdine Janmaat en Emmy van de Wege

Maar de Heer zal uitkomst geven
Psalm 42:5

Wij zijn bedroefd, maar dankbaar dat we hem 
zo lang bij ons mochten houden, onze lieve, 
zorgzame en oprechte vader, trotse opa en 

mijn superleuke overgrootopa

Cees Vermeulen
Snelrewaard,  Linschoten,
2 februari 1924 2 april 2020

Moeders, in liefdevolle herinnering

   Hans en Marjan
      Corinda en Adonis, Juliëtte
      Jannica
      Johan
      Pip U

   Teus, in liefdevolle herinnering
      Sandra
      Remco

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

We vinden het fijn als u tijdens het afscheid in 
gedachten bij ons bent. Bijvoorbeeld door gebed of 
u kunt de kerkdienst met ons meebeleven op 
woensdag 8 april om 11.00 uur via: 
https://kerkdienst gemist.nl/stations/1499-
Hervormde-Gemeente-Linschoten/events/
event/15572168-202004081100

Correspondentieadres:
Lavendel Uitvaartbegeleiding
t.a.v. Fam. Vermeulen
M.A. Reinaldaweg 51, 3461 CD  Linschoten



PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 7 APRIL 2020

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

door Otto Beaujon

door Otto Beaujon

Beste inwoners,

Het aantal coronabesmettingen loopt op. 
Ook in Oudewater. Hier zijn bovendien meer 
besmettingen dan het landelijk gemiddelde. 
Om de aantallen te kunnen vergelijken, rekent 
het RIVM de cijfers om naar het aantal besmet-
tingen als Oudewater 100.000 inwoners zou 
hebben. Dat aantal is hoog, maar is dus niet 
het werkelijk aantal besmettingen.

Meer zorgen maken in Oudewater 
is niet nodig

Dat u zich zorgen maakt over het virus is 
begrijpelijk en terecht. Ook ik maak me 
zorgen. Zeker omdat we niet weten waardoor er relatief veel besmettingen 
zijn in Oudewater. De overheid is namelijk gestopt met het opsporen van de 
bron van besmettingen. Toch wil ik u enigszins geruststellen. Hield en houdt 
u zich aan de genomen maatregelen? Dan is de kans op besmetting zo klein 
mogelijk. U hoeft zich dan in Oudewater niet meer zorgen te maken dan 
elders in het land.

Het is belangrijk dat we het samen volhouden!

Waarschijnlijk gaat de crisis langer duren. De genomen maatregelen blijven 
minstens tot eind april van kracht. Het is belangrijk dat u zich blijft houden 
aan de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Houd 1,5 meter 
afstand, blijf thuis als u niet persé de deur uit moet en was goed en vaak uw 
handen. Alle maatregelen leest u op www.rivm.nl.

Het is belangrijk dat we niet verslappen en dat we het samen volhouden! 
Bijvoorbeeld door het afwisselen van werk en ontspanning en het nieuws 
over het coronavirus maximaal driemaal per dag te volgen. In het liveblog 
op www.oudewater.nl staan alle tips op een rijtje.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

Ik wens u allen veel sterkte!

Wim Groeneweg, 
Burgemeester

Dinsdag 7 april 2020 vervolg op pagina 2

Start werkzaamheden 
oevers Lange Linschoten
Gemeente Oudewater is afgelopen week gestart met het 
vervangen van de eerste 750 meter oeverbeschoeiing langs de 
Lange Linschoten. Het betreft een eerste deel vanaf de kern 
van Oudewater langs zowel de noordelijke als de zuidelijke 
oever. Wethouder Bob Duindam was aanwezig om de eerste 
paal te slaan.

De werkzaamheden zijn hard nodig, 
want door het verzakken van de 
oevers langs de Lange Linschoten is 
een deel van de bermen verdwenen 
en is het wegdek er slecht aan toe. 
Om de oevers te stabiliseren wordt 
een nieuwe beschoeiing geplaatst. 
Nadat de beschoeiing is geplaatst, 
worden de berm en het schuine stuk 
grond langs de weg (het talud) 
hersteld.
De aannemer werkt overdag tussen 
07.00 - 17.00 uur. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd vanaf het water. 
Alleen het overladen van de 
materialen gebeurt op de kruising bij 
de Oude Singel. Dit kan enige hinder 
veroorzaken. Verkeer kan hier 
langzaam langsrijden. De aannemer 
verwacht de werkzaamheden, aan 
de eerste 750 meter, eind mei 2020 
af te ronden.

Meer informatie kunt u terugvinden op: 
www.oudewater.nl/lange-linschoten.

Start vaarseizoen uitgesteld
De start van het vaarseizoen is uitgesteld tot nader bericht. 
Er is tot die tijd geen brugbediening en de sluizen zijn 
gesloten voor de recreatievaart.

De maatregel volgt de lijn van de provincie Utrecht en het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden. Er is geen verbod op varen in het algemeen.
Op aanvraag uitzondering voor beroepsvaart
Bediening van bruggen en sluizen is alleen mogelijk voor beroepsvaart en 
moet ten minste 24 uur voor opening worden aangevraagd.
Contact
U kunt op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met de 
gemeente Woerden en Oudewater via het telefoonnummer 14 0348.
Meer informatie op www.provincie-utrecht.nl en www.hdsr.nl.

Woningbouw in de Wijngaardstraat 
een stapje dichterbij

Wethouder Bob Duindam 
(gemeente Oudewater) en 
Marieke Teitink (directeur - 
bestuurder De Woningraat) 
tekenden maandag 31 maart 
een overeenkomst.
Bob Duindam is blij met deze belang-
rijke stap: “In deze overeenkomst zijn 
de randvoorwaarden vastgelegd, 
zoals de eisen voor het bestem-
mingsplan, het parkeren, en de ontwik-
keling van de openbare ruimte. Dit legt 
de basis voor verdere realisatie.”
De plannen worden nu voorgelegd 
aan de gemeenteraad van Oudewater 
en aan de Raad van Commissarissen 
van De Woningraat.
Na hun instemming kan er gebouwd 
gaan worden. Het streven is, ondanks 
de Corona crisis, om per 1 oktober te 
gaan heien.

Corona blues
Wat ik aanzag voor een nieuwe plant
winterhard in de aanbieding
bij het tuincentrum
blijkt een onzichtbaar beest
dat van hand tot hand gaat
op liefde leeft, kleeft aan angst
en zich een weg vreet tussen jou en mij
die oneindig meet of tenminste
anderhalve meter.
Buiten heerst de nieuwe stilte
je ziet er nergens ademnood, volop lucht
van voorjaarswind, kijk hoe hoog
de hemel springt, bloesem en beklemming
ze rijmen ook al niet, wat moet ik
met het dagelijks aantal doden
tussen dat springlevend groen.
Wat zegt u daar, ja nog een geluk
dat de zon schijnt maar
het is de zon
die opkomt na het ongeluk

Nelleke den Boer_Strien

Marieke Teitink en Bob Duindam

Een crematie in corona-tijd, 
hoe is dat?

Jaarverslag Hugo Kotestein
Het jaarverslag van de stichting Hugo Kotestein kwam vorige week van de pers. 
Hugo Kotestein (de naam komt van de 17e eeuwse stadstimmerman van 
Woerden) zet zich in voor het behoud van monumenten in Oudewater, 
Montfoort, Linschoten, Woerden, Harmelen, Kamerik, Bodegraven en Reeuwijk. 
Eigenlijk meer dan monumenten alleen: voor behoud van ruimtelijke kwaliteit in 
stad en dorp en het landelijk gebied.

Werkgroepen in de verschillende 
plaatsen zijn gesprekspartner bij hun 
gemeente inzake ruimtelijke ordening en 
monumentenbeleid.
De werkgroepen hebben het afgelopen 
jaar elk een belangrijke rol gespeeld bij 
de totstandkoming van de historische 
waardenkaart, die een sleutelrol moet 
gaan spelen in de nieuwe Omgevingswet 

die volgend jaar van kracht gaat worden.
De Stichting huldigt elk jaar in één van 
de plaatsen een mooi initiatief met een 
oorkonde: meestal is dat de restauratie 
van een monumentaal gebouw 
(een woonhuis, een boerderij, een winkel, 
een molen, een kerk), maar ook een 
bijzondere tuin of een monumentaal hek. 
In 2018 was de oorkonde voor het 
gerestaureerde muziekhuis in Oudewater, 
het afgelopen jaar het voormalig stadhuis 
in Kamerik.
Punten van aandacht en zorg in 
Montfoort waren bijvoorbeeld de 
kloostergang bij de Commanderije, 
de stadsmuur, het brugwachtershuisje, 
de boerderij Liefhoven in Linschoten 
en de plannen van de hervormde kerk 
aldaar.
In Oudewater werd onder andere een 
deel van de restauratie van de 
St. Franciscuskerk afgerond.
Met de complimenten aan de initiatief-
nemers van alle fraaie restauraties die het 
afgelopen jaar in gebruik konden worden 
genomen, zoals het Arminiushuis, 
de theekoepel, het huis van meester 
Rutten (zie foto) en enkele fraaie 

woonboerderijen aan de 
Hekendorpsebuurt, waren er ook een 
paar zeer zorgelijke ontwikkelingen: 
er werd een begin gemaakt met de 
restauratie van het oude postkantoor 
dat jaren leeg gestaan heeft, maar de 
aannemer is daarbij zodanig onstuimig 
met de sloophamer te keer gegaan dat 
de gemeente de opdrachtgever een 
bouwstop heeft opgelegd. 
De ‘nieuwe status quo’ duurt inmiddels 
enkele maanden. Daarmee is het 
gebouw nog niet gered.
Het budget van de Stichting Hugo 
Kotestein bestaat uit bijdragen van 
donateurs (v.a. 15 euro per jaar), 
banknummer NL60 INGB0003551080. 
Wilt u een exemplaar van het 
jaarverslag? Tel. 0348-561818 en u kunt 
het afhalen, of krijgt u het toegestuurd.

Vorige week zondag overleed een 
goede vriend, 72 jaar oud, niet aan 
het coronavirus maar aan een lang 
slepende ziekte. Arie, was zijn 
doopnaam. Nooit geweten, voor 
iedereen was het Aad. Aad en Rita 
hadden twee dochters, één 
schoonzoon en twee kleindochters, en 
een broer en een zus. Eén van de 
dochters woont in Portugal, en ze kon 
dus niet komen: er vliegen geen 
vliegtuigen, ze mocht hier het land 
ook niet in. Wij, vrienden en 
kennissen, mochten ook niet naar de 
crematie. Maar we kregen een link 
zodat we op de computer mee konden 
kijken naar de plechtigheid.
Er zaten acht mensen: Rita met haar ene 
dochter, zus en broer met echtgenoten 
en twee kinderen in een grote lege zaal. 
Aad’s favoriete muziek, de kleindochters 
die vanuit Lissabon een lied zongen op 
een groot beeldscherm. De dochter 
mocht de kaarsen aansteken. De uitvaart-

leider, in jacquet, sprak. Beide dochters 
spraken (uit Portugal via het 
beeldscherm), Aad zijn zus nam afscheid, 
Rita nam afscheid. Tussendoor muziek, 
en het Grote Fotoalbum van Aad’s leven 
op de buis. Thuis via de link kregen we 
maar de helft te zien, omdat de regie de 
foto’s telkens afwisselde met een 
sfeerbeeld van de aula, met het 
beeldscherm zó klein dat je net niet zag 
wat daarop te zien was.
Achter de grote ramen was het uitzicht 
ook niet opbeurend: een brede sloot, een 
weg (met af en toe een voorbij zoevende 
auto) en daar achter bouwland tot aan de 
horizon waar nu nog geen aardappels, 
tarwe of suikerbieten groeiden. 
Het jacquet gaf aan in welke lijn en 
volgorde de aanwezigen de zaal moesten 
verlaten, anderhalve meter afstand 
alstublieft.
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door Ellen van Leeuwen

Dinsdag 7 april 2020

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

Weet u dat ons restafval nog altijd 
voor zo’n 30% uit GFT-afval bestaat? 
Er valt dus nog genoeg te scheiden. 
U kunt zelf compost maken of u gooit 
het in de verzamelcontainer of 
minicontainer voor GFT. Al het 
GFT-afval dat Cyclus inzamelt, zet 
afvalverwerker Attero om in compost 
en biogas.
Wel bij het GFT-afval
4 Schillen en resten van groente, 

fruit en aardappelen, resten van 
gekookt eten, vlees- en visresten 
(incl graten, schelpen en botjes), 
pinda- en notendoppen en 
eierschalen.

4 Zaagsel, stro, snijbloemen, 
keukenafval.

4 Onkruid, klein snoeiafval, 
gemaaid gras en bladeren.

De Milieustraat in Oudewater is 
volgens normale openingstijden 
geopend. Daarbij wel een dringende 
oproep aan u:

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Joostenplein 14 in Oudewater 

het plaatsen van een 
zonnescherm pergola 
op een dakterras,
ingediend op: 29-03-2020, 
dossiernummer: 5055257

• Ambachtsdreef 69 in Oudewater 
het plaatsen van uitbouwen 
achter en naast de woning,
ingediend op: 30-03-2020, 
dossiernummer: 5056469

• Waardsedijk 209 in Oudewater 
het verbouwen ten behoeve van 
een sportieve naschoolse opvang,
ingediend op: 30-03-2020, 
dossiernummer: 5053879

• Waardsedijk 209 in Oudewater 
het brandveilig gebruik van een 
sportieve naschoolse opvang,
ingediend op: 30-03-2020, 
dossiernummer: 5057053

Milieustraat laat beperkt 
aantal bezoekers tegelijk toe

• Kom alleen als het écht moet!
• Houd 1,5 meter afstand van 

andere bezoekers en 
medewerkers.

In verband met het coronavirus wordt een beperkt aantal 
mensen tegelijk op het terrein gelaten.

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Oude Touwfabriek 50 

in Oudewater 
het realiseren van een  
opbouw op een aanbouw,
besluit: verleend op 30-03-2020, 
dossiernummer: 4757083

• Hekendorperweg 43 
in Oudewater 
het plaatsen van een  
naambord bij de oprit,
besluit: verleend op 30-03-2020, 
dossiernummer: 4849439

APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat 3 

in Oudewater 
het plaatsen van een steiger 
vanaf 4 t/m 25 mei 2020,
aanvraag ingetrokken op  
30-03-2020,  
dossiernummer: 2023480

• Papekopperstraatweg 26A 
in Papekop 
het verbranden van snoeiafval 
op 7 maart 2020,
aanvraag ingetrokken op 
30-03-2020, 
dossiernummer: 2023360

APV / Bijzondere wetten
• Touwslag 2 in Oudewate 

het organiseren van de 
kindervakantieweek 
De Heksenketel van 
24 t/m 27 augustus 2020,
ingediend op: 29-03-2020, 
dossiernummer: 2023514

• Touwslag 2 in Oudewater 
het schenken van licht-
alcoholhoudende drank ten tijde 
van de kindervakantieweek 
De Heksenketel van  
24 t/m 27 augustus 2020,
ingediend op: 29-03-2020, 
dossiernummer: 2023516

• Touwslag 2 in Oudewater 
het houden van een loterij ten 
tijde van de kindervakantieweek 
De Heksenketel van 
24 t/m 27 augustus 2020,
ingediend op: 29-03-2020, 
dossiernummer: 2023517GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval

NIET bij het GFT-afval
X Frituurvet en frituurolie. Inleveren 

bij de gele verzamelcontainers bij 
winkels of Milieustraat.

X Grote hoeveelheden aarde. Dit is 
te zwaar en kunt u inleveren bij 
de Milieustraat.

Vijfentwintig jaar roefelen
Tijdens Roefeldag voelen kinderen zich voor even groot
De plannen voor de jubileumeditie 
waren al gemaakt, maar vanwege het 
coronavirus is de Roefeldag 2020 
afgelast. Toch zetten we de Roefeldag 
in het zonnetje en vragen Els, Henny, 
Martin en Trudy van het roefelcomité 
naar het geheim achter vijfentwintig 
jaar succesvol roefelen.
Natuurlijk vinden ze het jammer dat de 
Roefeldag is afgelast. Els van Brienen: 
“Het is altijd lastig om iets wat leuk is, 
waar je je voor inzet, af te lasten. 
We hadden al een gedeelte van de 
voorbereidingen gedaan en hadden zin in 
de vijfentwintigste keer roefelen.” Henny 
van den IJssel vult aan: “Mijn gevoel zei: 
nee, niet juist nu met het jubileum. Mijn 
verstand zei: ja doen! We komen met 
veel kinderen en vrijwilligers op één plek, 
vooral bij vertrek en terugkomst.”

Eén telefoontje
“Roefelen is het Vlaamse woord voor 
snuffelen aan iets nieuws”, legt Henny 
uit. “Kinderen uit de groepen 5 tot en 
met 8 mogen binnenkijken bij een bedrijf 
of instelling. Het is een landelijk 
evenement en vindt één keer per jaar 
plaats. Het is ooit opgezet door Jantje 
Beton. In Oudewater was het een 
onderdeel van het kinderwerk. Nu is het 
al jaren een zelfstandige stichting.”
Op hun vrije woensdagmiddag fietsen de 

kinderen naar het bedrijf van hun 
voorkeur - of tweede of derde keus - om 
daar een paar uurtjes mee te kijken. 
Ze gaan ijsjes verkopen, werken in de 
autogarage of op een zorgboerderij, bij 
de politie of de kapper: er zijn tientallen 
bedrijven waar kinderen welkom zijn. 
Trudy: “Je hoeft maar een telefoontje te 
plegen en ze zeggen weer toe dat ze 
meedoen!” Ook de kinderen staan ieder 
jaar te popelen. “Kinderen blijken het 
erg leuk te vinden om te roefelen. 
Ze vinden het leuk om eens écht kennis 
te maken met een bedrijf of instelling”, 
vertelt Martin Hoogenboom. Els: “Ze 
voelen zich even heel groot, als ze na 
afloop mogen vertellen hoe het is 
geweest.”

Volgend jaar weer
Volgens Martin komen kinderen altijd 
enthousiast terug. Toch valt het volgens 
Els ook weleens tegen. “Dan vonden ze 
het saai. Dat mag, want het mooie van 
roefelen is dat het ieder jaar is. Dus het 
jaar daarop krijg je iets anders.” Henny: 
“Ik vind het zo mooi als kinderen 
terugkomen en zeggen: nu weet ik wat ik 
wil worden!” Sommige kinderen kiezen 
daadwerkelijk het beroep waar ze 
geroefeld hebben, weet Henny. “Ik weet 
van een meisje die graag op Roefeldag 

naar de politie wilde, ze is nu agent. 
En een meisje, die heel graag naar de 
kapper wilde, heeft nu haar eigen salon. 
Het mooie is dat in haar salon ook weer 
kinderen mogen roefelen.”

Niet kunnen kiezen
Zelf hebben ze nooit geroefeld, daar zijn 
ze allemaal véél te oud voor, vertelt 
Henny met een glimlach. Maar als ze de 

kans kregen, dan wisten ze het wel. 
Trudy is gek op bloemen, dus die zou wel 
eens willen snuffelen bij een bloemist. 
Martin zou het liefst naar VEPO Cheese 
gaan. “Ik zou ook wel willen kijken op 

een zorgboerderij of Rofmeddow.” 
Henny kan niet kiezen. “Roberto, 
‘t Kaasmeisje, Hocus Pocus, de 
apotheek, John Treur, Theetuin de 
Kwakel, Kiremko en zo zijn er vast nog 
meer.” Henny bewaart goede 
herinneringen aan die keer dat zij als 
begeleider meeging naar fotograaf Cojan 
van Toor. “Dat was geweldig, de 
kinderen werden op de foto gezet en 
mochten de donkere kamer in om hun 
foto te ontwikkelen. De foto heeft nog 
een hele maand in de etalage gestaan.”
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NOVO Paashazen Actie
Zet een rondje om het cijfer!

Hoeveel paashazen heb jij gevonden?   .......
Lever je kaart in bij de Hexameter of Karma in de 
Gasthuissteeg en ontvang een lekkere paastraktatie!

Paashazen Actie
Bij elke deelnemende winkelier 
in de binnenstad van Oudewater zit, 
vanaf woensdag 8 t/m zaterdag 11 april, 
een paashaas in de etalage verstopt!

Kan jij ze vinden?

Knip of kopieer de actiekaart en ga op pad!

Als je de kaart vol hebt kun je hem inleveren bij 
Karma of Hexameter in de Gasthuissteeg 
en ontvang een

lekkere paastraktatie!
Hoe leuk is dat?

Deelname: voor alle kinderen t/m 10 jaar.

Denk goed aan de RIVM maatregelen!
Houdt 1,5 meter afstand en ... 
was heel goed je handen als je thuis komt!

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

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 06 april t/m 13 april 2020. Week 15. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 Hertog Jan pils
krat 24 fl esjes à 300 ml of 
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml 

17.29

17.97 9.49

MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

MAX. 6 
MULTIPACKS 
PER KLANT

  Alle authentieke 
vleeswaren

3 pakjes   
combineren mogelijk 

10.86

7.24
 4.95

3.30
_

_

2+1 GRATIS*

 Alle witte asperges
  bak 400 gram of zak 500 gram

5.99

6.99  3.99 7.20

5.40
 4.55

3.41
_

_
25% KORTING*

  Zalmfi let
zonder of op huid
pak 175-300 gram 

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



Het was dan ook een gelukkige 
omstandigheid dat gemeentesecretaris 
Den Boer en wethouder Van Vliet tot 
de L.O.-ers behoorden.
Gemeentesecretaris Arie den Boer 
was naast zijn werk voor de L.O. 
ook informant van de Spionagegroep 
Albrecht, die berichten over Duitse 
troepenverplaatsingen doorgaf aan de 
geallieerden via een geheime zender, 
die naar zeggen, zich bij Gaikhorst in 
Hoenkoop bevond. Het lidmaatschap 
van deze Albrechtgroep zou hem 
fataal worden.

Woendag 4 oktober 1944
Een maand daarvoor was het nog 
Dolle Dinsdag geweest en dacht 
iedereen dat de bevrijding nabij was.
Maar het was allemaal ‘fake news’ 
geweest, zouden we nu zeggen.
Arie den Boer zat die ochtend om 
acht uur rustig te ontbijten toen er 
plotseling hevig op de deur werd 
gebonsd. Er stonden Landwachters 
voor zijn deur (De Landwachters 
werden ook wel N.S.B.-soldaten 
genoemd). Den Boer werd onmiddellijk 
gearresteerd en naar een schuur 
gebracht die naast de woning stond. 
Daar werd de arme man door de 
Landwacht meteen ondervraagd over 
brieven die hij kreeg van Werrie uit 
Lopik. Zij wilden weten waar die 
brieven naar toe gingen. Den Boer 
antwoordde: “Deze brieven worden 
door een onbekend persoon bij mij 
opgehaald.” Daar namen de ‘heren’ 
geen genoegen mee. Hun antwoord 
was meerdere klappen in het gezicht 
en op het lichaam van Arie den Boer. 
Daarna werd hij weggeleid. Tot zijn 
verbazing moest hij plaatsnemen op 
de brandweerwagen van Veldhuizen 
(een buurtschap bij De Meern). 
Er zaten al andere mannen geboeid 
op de wagen die hij goed kende.
Dit alles was het gevolg van wat er 
de dag ervoor in Veldhuizen had 
plaatsgevonden.

Dinsdag 3 oktober
De in 1909 te Baarn geboren 
Zwier Regelink was leraar geschiedenis 
en aardrijkskunde op het gymnasium 
van Amersfoort, maar ook, onder de 
schuilnaam Van Straaten, 
‘Districtscommandant van de 
Landelijke Onderduikersorganisatie 
L.L. Zuidwest Utrecht’, een tak van de 
Albrechtgroep.
In die functie had hij op dinsdag 
3 oktober 1944 een afspraak met 
het verzet te Veldhuizen in café 
‘Het wapen van Gouda’ beter bekend 
onder de naam ‘café Huigen’, naar de 
eigenaar.
Maar juist op dezelfde dag had ook 
een groep Landwachters een 
bijeenkomst in Veldhuizen. 
Na afl oop van hun bijeenkomst 
besloot Landwachter Driesen, die toen 
in Veldhuizen woonde, met enkele van 
zijn kompanen ook naar hetzelfde 

De vorige afl everingen van ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen. 
Daarbij is gebruik gemaakt van extra materiaal als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor € 17,50 te koop in 
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Een bijna vergeten verzetsheld
Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer 

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

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

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

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

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

De volgende afl evering verschijnt
over een maand,

de redactie wenst u veel leesplezier.

Het echtpaar Huigen. Rechts de deur die toegang gaf tot het achterste gedeelte van het café
waar Zwier Regelink zich bevond.

In het kader van 75 jaar bevrijding zullen we dit jaar 
regelmatig extra aandacht besteden aan gebeurtenissen 
tijdens de oorlogsjaren in ons stadje.
In deze 100ste afl evering van ‘ff z@ppen naar de vorige eeuw’ 
aandacht voor een zeer sociaal bewogen inwoner, Arie den Boer. 
Hij is maar liefst 40 jaar gemeentesecretaris van Oudewater 
geweest. Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog bekleedde 
hij bij het verzet een zeer belangrijke functie.

door  Wout  van  Kouwen
(deel 100)

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

Arie den Boer
Voordat we ons verhaal gaan vertellen 
over de oorlogsbelevenissen van 
Arie den Boer eerst iets over zijn 
persoon. Arie werd op 19 juli 1894 
in de gemeente Lange Ruige Weide 
geboren. Hij was de zoon van 
veehouder Pauwlus den Boer en 
Aaltje de Haan. Arie begon zijn 
werkzame leven als ‘volontair’ -een 
werkervaringsplek- op de secretarie 
van Hekendorp, Lange Ruige Weide 
en Papekop. Na nog op enkele andere 
gemeentehuizen gewerkt te hebben, 
kwam hij op 30 maart 1920 als 
gemeentesecretaris naar Oudewater. 
In datzelfde jaar trouwde hij met 
Agatha de Koning uit Waarder. 
Het echtpaar ging wonen op IJsselvere 
nr. 25, waar ook hun twee kinderen 
werden geboren.

Het verzet tijdens de oorlog
Dit kan in drie groepen verdeeld 
worden: de L.O. (Landelijke Organisatie 
voor hulp aan onderduikers), de K.P. 
(Knokploeg), die eigenlijk een guerrilla 
voerde tegen de Duitsers en tenslotte 
verschillende spionagegroepen, die 
allerlei inlichtingen naar Engeland 
seinden. Alle drie de groepen waren 
ook in Oudewater vertegenwoordigd, 
maar waren niet strikt gescheiden. 
Zo verrichtte onze K.P. veel werk dat 
op het terrein van de L.O. lag, zoals 
clandestiene slachtingen terwijl 
L.O.-ers ook meehielpen met de 
‘Spionagegroep Albrecht’.
De vele onderduikers maakten de 
vorming van een L.O.-groep haast 
vanzelfsprekend. Een uiterst belangrijk 
onderdeel van hun werk was natuurlijk 
het vervalsen van stempels, formulieren 
en distributie-stamkaarten om aan de 
nodige voedselbonnen te komen. 

café te gaan. Toen ze binnenstapten 
was er geen volk aanwezig en zagen 
ze niemand achter de toog staan. 
Waarschijnlijk was Huigen even een 
boodschap aan het doen. Had Driesen 
nou maar “Volk!” geroepen of zo, 
maar op een gegeven moment duurde 
het wachten hem te lang en ging hij 
op onderzoek uit. Hij liep achter om 
en kwam in een kamer terecht waar 
een voor hem onbekende man achter 
een bureau zat te werken. Het viel 
Driesen op dat de man schrok van zijn 
binnenkomst. Driesen kreeg meteen 
argwaan en riep naar zijn kompanen 
in het café naar hem toe te komen. 
Het bureau werd onderzocht en al 
gauw werd er belastend materiaal 
gevonden waaronder een brief met 
namen van verzetsstrijders van de 
Albrechtgroep rond Lopik en 
Oudewater.
De Landwachters hadden een 
belangrijke man, Zwier Regelink, uit 
het verzet te pakken, al wisten ze dat 
toen nog niet. Ze waren te voet naar 
het café gegaan en zaten nu met een 
arrestant opgescheept die vervoerd 
moest worden. Dit werd snel opgelost. 
Schuin tegenover het café bevond zich 
de brandweerkazerne van Veldhuizen. 
Daar werd brutaalweg de 
brandweerwagen gevorderd. 
En zo konden de kerels met hun buit 

vastgebonden op de brandweerwagen 
naar het hoofdkantoor van de 
Landwacht in de Boothstraat bij het 
Janskerkhof in Utrecht rijden. 
Zwier Regeling werd daar direct 
verhoord en op beestachtige wijze 
behandeld.

Weer vroeg op pad
Om te voorkomen dat de andere 
mannen op het lijstje van 
Zwier Regeling bericht zouden krijgen 
van zijn arrestatie en daarna snel 
konden onderduiken, ging een groep 
Landwachters de volgende dag onder 
leiding van commandant Hozemans 
met de brandweerwagen van 
Veldhuizen heel vroeg op pad om 
deze mannen in te rekenen. 
En zo werden in Lopik Dirk Werrie, 
politieagent Hendrik van der Spoel en 
brandweercommandant Piet van der 
Vlist opgepakt. Daarna ging het 
richting Willige-Langerak. Daar werd 
de politieman Oene Steenbeek van 
zijn bed gelicht. Als laatste werd 
Arie den Boer in Oudewater 
aangehouden. Ook zij werden, net als 
Zwier Regelink, naar de Boothstraat 
gebracht en gruwelijk verhoord. 
Aan het eind van de dag werden de 
zes overgebracht naar de gevangenis 
aan het Wolvenplein in Utrecht.

Naar Amsterdam
Dagenlang werden ze daar verhoord, 
maar ze lieten niets los. Aan het eind 
van de week werden de ongelukkigen 
uit hun cellen gehaald en in een 
Duitse vrachtwagen naar het 
S.D.-hoofdkwartier in de Euterpestraat 
in Amsterdam gereden.
Piet van der Vlist was er toen niet meer 
bij. Hij had zich op een sluwe manier 
weten vrij te kopen. Ook in Amsterdam 
werden de vijf verhoord om uiteindelijk 
tegen de avond opgesloten te worden 
in de gevangenis aan de 
Weteringschans in Amsterdam.
Op maandag begonnen de verhoren 
en martelingen opnieuw. Nu had de 
S.D.-beul Herbert Oelschägel de 
leiding. Die wilde daar de volgende 
dag mee doorgaan, maar dat kreeg 

geheel onverwacht een andere 
wending. Een K.P.-ploeg van vier man 
uit Amsterdam kreeg hem in de 
Euterpestraat te pakken en schoot hem 
door het hoofd. 
Hij bloedde op straat dood.
Woest waren de Duitsers. Maar liefst 
29 gevangen werden naar willekeur 
uit hun cellen gesleurd, waaronder 
Van der Spoel, Steenbeek en Regelink. 
Als represaille werden allen op de 
plek van de aanslag doodgeschoten. 
Als herinnering aan deze gruweldaad 
staat op deze plek nu een monument. 
In Oudewater is een straat naar 
Zwier Regelink vernoemd.

Naar Kamp Amersfoort
Dirk Werrie en Arie den Boer 
ontsprongen de dans. Zij werden op 
7 december overgebracht naar Kamp 
Amersfoort. Over de verschrikkingen 
die de twee daar hebben moeten 
meemaken, kunt u lezen in het orgaan 
van de Geschiedkundige Vereniging 
‘Oude Waarden’ van eind april 2020. 
Het ‘boekje’ is geheel gewijd aan 
Arie den Boer en is voor 5 euro te 
verkrijgen bij de secretaris van de 
vereniging Gé de Gunst, 
Leeuweringerstraat 42.
Werrie werd later gedeporteerd naar 
het Oostenrijkse Graz. Daar werd hij 
tewerkgesteld en kwam bij de algehele 
capitulatie in mei 1945 vrij.
Den Boer werd tot zijn eigen grote 
verbazing op 25 januari plotseling 
vrijgelaten. Hij verwachtte niets anders 
dan de kogel. Waarschijnlijk waren 
zijn gegevens bij het bombardement 
bij de Weteringschans verloren 
gegaan en wist men niet meer wat 
men met hem aan moest.
Op 1 april 1960 nam Den Boer na 
40 jaar afscheid als gemeentesecretaris 
van Oudewater. Vele verenigingen in 
Oudewater heeft hij voorgezeten en 
menig boek en artikel heeft Den Boer 
over Oudewater geschreven. Daarom 
zal dit jaar dan ook een straat naar 
hem worden vernoemd. In dit geval 
een hofje: ‘Het A.W. den Boerhofje’.

Bronnen: Hans de Jong, Nettie Stoppelenburg, Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens.
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NOVO Paashazen Actie
Zet een rondje om het cijfer!

Hoeveel paashazen heb jij gevonden?   .......
Lever je kaart in bij de Hexameter of Karma in de 
Gasthuissteeg en ontvang een lekkere paastraktatie!

Paashazen Actie
Bij elke deelnemende winkelier 
in de binnenstad van Oudewater zit, 
vanaf woensdag 8 t/m zaterdag 11 april, 
een paashaas in de etalage verstopt!

Kan jij ze vinden?

Knip of kopieer de actiekaart en ga op pad!

Als je de kaart vol hebt kun je hem inleveren bij 
Karma of Hexameter in de Gasthuissteeg 
en ontvang een

lekkere paastraktatie!
Hoe leuk is dat?

Deelname: voor alle kinderen t/m 10 jaar.

Denk goed aan de RIVM maatregelen!
Houdt 1,5 meter afstand en ... 
was heel goed je handen als je thuis komt!

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

modestoffen – handwerkmaterialen – kleinvak

Let op! Nieuw telefoonnummer: 06-82436603
Gasthuissteeg 11, 3421 SR Oudewater 

dehexameter@hetnet.nl

Voor al uw creatieve projecten
Kijk op  hexameter monumentenquilt

voor leuke handwerkideeën!

Geopend
wo t/m za 

van 10-17 uur

Trots en blij zijn wij, Dorothea en 
Angelique voormalig ‘Sisters’, dat wij 
aan U kunnen voorstellen onze 
waardige opvolger Natasja Janssen, 
met haar salon ‘Jij op je mooist’, 
voorheen gevestigd in Gouda.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
de samenwerking net zo prettig wordt 
als wij hebben mogen ervaren al die jaren,  
en wensen Natasja heel veel succes.

Dorothea, angelique
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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.nl

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

B O U W E N  O P  K A R A K T E R

www.devriesverburg.nl/vacatures

WIJ GROEIEN 

EN ZIJN OP 

ZOEK NAAR 

JOU!
BOUWPROJECTEN

ONTWIKKELPROCES

COMMUNICATIE

VOORBEREIDEN

BOUWTEAM

UITWERKEN

BOUWKUNDIGE
KENNIS EN ERVARING

VINDINGRIJK

ZORGVULDIG

pz@devriesverburg.nl

PLANONTWIKKELAAR  

WERKVOORBEREIDER

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES 

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20 • 3401  CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl

OP ALLE
D E K B E D
OVERTREKKEN

15%
KORTING*

jaar!

* (ook nieuwe collectie)

Tweede paasdag zijn wij geopend 
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Hoogstraat 32, 2851 BG Haastrecht
tel. 0182 501313   www.bakkermeubelen.nl

Tweede paasdag zijn wij geopend 

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Alle raamdecoratie van 
Multisol 20% korting*

*geldig in de maand april

10% KORTING 
OP ALLE MEUBELEN
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De Noordzijde 

NIEUW !!!
KAASAUTOMAAT

7 dagen per week open

Landwinkel de Noordzijde
bestaat 10 jaar!

En om dit te vieren introduceren wij onze 

KAASAUTOMAAT
Kaas kopen wanneer het u het beste past

(alleen pinnen)

Onze winkel blijft de gewone tijden open:
Di. en vrij.   13.00 – 17.00
Zaterdag    10.00 – 17.00

Landwinkel De Noordzijde, Noordzijdseweg 189, 3415 RC Polsbroek

Utrechtse Straatweg 41, 3421 GM OUDEWATER

www.nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Blijft u liever thuis in verband 
met het Coronavirus?

Wij bieden een haal- en 
brengservice voor uw fiets 
in Oudewater en omgeving

Mogelijk van dinsdag t/m zaterdag.

Bel 0348-562317 of mail: 
info@nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Of kom bij ons privé 
shoppen op afspraak 
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Paaseieren zoeken in deze IJsselbode
In ieder paasei vindt u een beeldfragment vanuit een advertentie in deze IJsselbode.
Daaronder staat een keuzemogelijkheid van welke adverteerder dit beeldfragment is.
Kies de juiste adverteerder en gebruik de letter die daarvoor staat in het antwoord.

Let op! De medeklinkers in de vakjes met een cijfer komen met elkaar overeen en komen dus meerdere keren voor! 
Ook de gevonden klinkers komen vaker voor, hoeveel keer en waar ze staan, dat mag u zelf uitvogelen.

Doe mee en maak kans op één van de drie waardebonnen t.w.v. 40 euro!
Deze zijn te besteden bij de ondernemers, aangesloten bij de winkeliersverenigingen uit onze regio.

Stuur uw oplossing in vóór 7 mei 2020 naar De IJsselbode puzzelredactie,
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater of mail de juiste oplossing naar redactie@ijsselbode.nl

Heel veel succes.

Vrolijk
Pasen

1 2 3

,
4 5 1 4 6 3 3 6 3 1

,
5 4 2 3 5 1 3 3

!
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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

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.

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG 
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN  
OUDEWATER EN HEKENDORP

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

Lief mens,
ineens gaat alles anders.

Voel je behoefte om samen 
een stukje op te lopen?

Of even te bellen?
Samen delen, over wat ons zoal bezig houdt.
allesiseen-jaap-gerssen.nl - 06-20580736

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

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

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

Utrechtse Straatweg 41, 3421 GM OUDEWATER

www.nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Blijft u liever thuis in verband 
met het Coronavirus?

Wij bieden een haal- en 
brengservice voor uw fiets 
in Oudewater en omgeving

Mogelijk van dinsdag t/m zaterdag.

Bel 0348-562317 of mail: 
info@nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Of kom bij ons privé 
shoppen op afspraak 

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

Bel of mail voor 
informatie naar
0172 -  433 053
info@planje.nl

NOW 
begeleiding!?

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

•Water en sanitair •Gas

•Verwarming •Elektra •Verlichting

•Luchtbehandeling •Dak- en zinkwerk

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik
info@hamti.nl • www.hamti.nl

0348 55 81 90

SINCE04 vernieuwt!
“In deze lastige tijd moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten. 
Het is een tijd van veranderingen en aanpassingen. Hierin moeten we 
meebewegen vind ik”, aldus Joost Middelman, eigenaar van SINCE04. 
”Begin dit jaar kondigden we aan dat we met één winkelmerk door zouden 
gaan, SINCE04. Er zijn nu 4 SINCE04 winkels met in iedere winkel een 
eigen bijzondere collectie.”

deze locatie te focussen kunnen we een nog bredere 
collectie laten zien. We begrijpen de teleurstelling in 
Montfoort. Hiervoor hebben we verschillende oplossingen 
bedacht waaronder een kledingbox, speciaal voor jou 
samengesteld door onze modestylisten. Deze kledingbox 
kan je ophalen in de winkel of wordt bij je thuis afgeleverd. 
Vraag naar de mogelijkheden in de winkel.”

Volg ons online
“Volg ons op Facebook en Instagram voor toffe video’s, 
de nieuwste mode-adviezen én leuke acties. Als je nu 
online een waardecheque van e 50,- koopt betaal je 
slechts e 40,-. SINCE04.nl is vernieuwd en we hebben 
ook voor het eerst echte videocommercials opgenomen 
met modellen die in Montfoort en Oudewater wonen. 
Deze video’s komen binnenkort online te staan.”

Service en gemak
Alle winkels zijn opnieuw bekeken. “We hebben hard 
gewerkt aan de beleving voor onze medewerkers en aan 
de beleving van de klant”, aldus Joost Middelman. “We 
willen dat de klant een comfortabele, aangename 
winkelervaring heeft en bovengemiddeld goed geholpen 
wordt door onze kledingstylisten. Alle winkelgevels 
hebben een nieuwe uitstraling gekregen. Je kunt nog 
steeds gewoon binnen lopen maar je kunt nu ook buiten 
openingstijd tot 21.00 uur ‘s avonds een afspraak maken 
met jouw persoonlijke kledingstylist.”

Een nieuwe tijd
Vind jouw kledingstylist in één van de SINCE04-winkels in 
Oudewater en Montfoort. “Ondanks dat veel mensen in 
deze lastige tijd thuisblijven, kun je bij ons op gepaste 
afstand komen winkelen, dat kan ook op afspraak!
Zo zie je er met Pasen op je paasbest uit. Als je liever niet 
naar de winkel komt, bezorgen wij je nieuwe outfit ook 
(contactloos) thuis.

Graag tot ziens bij SINCE04!

Jouw unieke stijl, jouw kledingstylist
Joost Middelman: “SINCE04 wil zich onderscheiden door 
meer te kijken naar mode die bij de klant past. Onze 
kledingstylisten kennen de meeste klanten goed. 
We kunnen iedereen daarom uitstekend van persoonlijk 
advies voorzien en door onze bredere nieuwe collectie zijn 
er veel meer combinaties mogelijk. Op die manier ontstaat 
er voor iedere klant altijd een eigen stijl, die perfect 
aansluit bij zijn/haar manier van kleden. Ditzelfde geldt 
natuurlijk ook voor nieuwe klanten.”

Nieuwe collectie en nieuwe merken
De merken die De Bolero en Concepts in de collectie 
hadden zijn nu ondergebracht in de nieuwe collectie van 
SINCE04. Naast de vertrouwde merken zijn nu ook 
nieuwe merken aan de collectie toegevoegd. Waanzinnige 
mooie mode dus dit voorjaar! 

Herencollectie
De herencollectie is nu alleen nog te vinden in de locatie 
aan de Leeuweringerstraat 24 in Oudewater. “Door op 
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Paashazen fleuren het centrum op

door Cees Reichard

Landwinkel de Noordzijde 
bestaat 10 jaar
Op de boerderij van Harry en Margriet van Schie aan de 
Noordzijdseweg 189 in Polsbroek, wordt al sinds mensen 
heugenis kaas gemaakt. Sinds tien jaar verkopen zij deze 
(h)eerlijke kaas, gemaakt van de melk van hun eigen 80 
zwart bonte koeien, in een eigen boerderijwinkel. In de 
winkel kunt u terecht voor vele soorten kaas van jong tot 
overjarig en met verschillende kruiden.
Margriet: “Naast kaas verkopen wij ook streekproducten en ander lekkers zoals nootjes, chocolade, 

vruchtensappen, honing, wijn, kaasdippers en nog veel meer. Als u dit 
lekkers eens cadeau wilt geven maken wij er een mooi pakket van.”
Op 11 april hadden zij het eerste lustrum willen vieren met een gezellige 
open dag voor boeren, burgers en buitenlui, maar dat gaat vanwege de 
coronacrisis niet lukken. “Op deze dag gaan wij wel van start met de 
verkoop van onze kaas vanuit een kaasautomaat; u kunt dan kaas kopen 
op de tijd die u het beste past. Onze winkel blijft open op de normale 
openingstijden. De nieuwe kaasautomaat staat bij ons rustpunt waar u 
even kunt zitten, iets drinken en gebruik kunt maken van het toilet.”
De winkel en het rustpunt liggen aan verschillende wandel- en fi etsroutes, 
zodat kaas kopen een leuk uitje wordt.

Op de boerderij van Harry en Margriet van Schie aan de 
Noordzijdseweg 189 in Polsbroek, wordt al sinds mensen 
heugenis kaas gemaakt. Sinds tien jaar verkopen zij deze 
(h)eerlijke kaas, gemaakt van de melk van hun eigen 80 
zwart bonte koeien, in een eigen boerderijwinkel. In de 
winkel kunt u terecht voor vele soorten kaas van jong tot 

Het laatste basisschooljaar: net even anders
Jammer dat de eindtoets 
niet doorgaat

Hopelijk gaan schoolkamp  
en musical door

Bastiaan Grendel
Groep 8, OBS De Vlisterstroom in 
Haastrecht
Bastiaan vond het helemaal niet leuk 
toen hij hoorde dat er een paar weken 
geen school zou zijn. Hij vond het 
jammer en saai. Hij vindt het eigenlijk 
niet leuk om alleen thuis te zijn. 
Op school zijn je vriendjes en je krijgt 
aandacht van de meester en de 
juffrouw.
Thuis speelt Bastiaan met zijn achtjarige 
broertje. En dat is leuk. Er wordt binnen 
gespeeld en ook in de tuin en op straat 
in zijn woonwijk. “We zijn vaak op de 
trampoline, we hockeyen en we gaan op 
de spelcomputer. Ik lees veel boeken en 
de Donald Duck. En ik teken vaak.”
Het digitaal onderwijs vindt Bastiaan wel 
heel anders dan de lessen in de klas. “Wij 

videobellen met de juffrouw en daarna 
kunnen we ons werk maken. Ik vind dat 
de juffrouw dit in zo’n korte tijd goed 
geregeld heeft.
Bastiaan heeft nog geen verjaardagen 
van vriendjes hoeven missen. Wel vertelt 
hij dat zijn oma jarig is geweest en dat zij 
dat niet konden vieren. “We hebben wel 
kaarten gestuurd en video gebeld.
Over de eindtoets zegt Bastiaan dat hij 
het wel jammer vindt dat dat niet 
doorgaat. Aan de andere kant toch wel 
weer fijn dat je dan niet zo gestresst 
wordt. “Ik ga waarschijnlijk naar het 
Antonius College in Gouda. Ik ben er 
één keer wezen kijken en ik vond het er 
erg leuk.
Bastiaan zou het heel jammer vinden als 
het kamp niet door zou gaan. Maar de 
juffrouw had verteld dat dat nog 
afwachten is. Dit zelfde geldt ook voor de 

musical. “Vanmorgen hebben we nog 
gerepeteerd. Ik hoop echt dat dit 
doorgaat.”

structie. “Dan gaan wij eruit en krijgt 
groep 7 rekeninstructie. Om 10 uur 
krijgen wij instructie taal en spelling en 
om 11.15 uur doen we verschillende 
vakken als Engels, aardrijkskunde, 
geschiedenis enz. Meestal zijn we dan 
om 12 uur klaar voor de dag. ‘s Middags 
kunnen we voor onszelf oefenen.
Michiel speelt veel buiten met vriendjes. 
“Natuurlijk houden wij afstand. Meestal 
zien we wel wat we gaan doen. Thuis 
speel ik op de computer of ik help mijn 
ouders met allerlei klussen.”
Verjaarspartijtjes worden in deze corona- 
tijd niet gevierd, maar er worden wel 
allerlei appjes en andere berichten naar 
de jarige gestuurd.
Michiel vindt het niet erg dat de eindtoets 
niet doorgaat. “Voor mij haalt het weinig 
uit, want ik ga naar het Coornhert 
gymnasium in Gouda.”
Eigenlijk weet hij nog niets van het 
schoolkamp. Hij hoopt wel dat het 
doorgaat. Want hij vindt dit altijd zo 
gezellig.
Voor de musical wordt er via de video 
geoefend. “Ik hoop dat dit in ieder geval 
door kan gaan. Ik zeg niet hoe onze 
musical heet en welke rol ik hierin heb. 
Dit moet een verrassing blijven.”

Michiel Teunissen
Groep 8, OBS De Vlisterstroom in 
Haastrecht
De eerste reactie van Michiel toen hij 
hoorde dat hij een paar weken niet 
naar school hoefde was: “Oké, dit is 
te gek en ik vind het wel fijn om thuis 
te zijn. Dit was even in het begin, 
maar nu niet meer. Op school vind ik 
het toch wel leuker. Ik ben dan met 
mijn vriendjes en er is altijd een 
meester of juf om je te helpen.”
Het digitaal onderwijs is voor hem 
allemaal nieuw. Hij vindt het heel mooi 
dat dit dank zij de technologie mogelijk 
is. Het is wel apart. Als Michiel een vraag 
heeft, wordt hij geholpen door zijn 
ouders en zijn broer.
Michiel zit in een combinatie met groep 
7. Om 9 uur beginnen ze gezamenlijk 
met videobellen. Dan gaat groep 7 uit de 
videochat en groep 8 krijgt dan rekenin-

De Havekedrechter met herinneringen aan de oorlog

Geluidsoverlast motoren
Beste heer Bening, beste mevrouw Sanders, 
Graag klop ik even aan bij u als Wethouder verkeer en mevrouw Maike Sanders 
als Ambtenaar Milieu.
Wij zijn bewoners van Hoogstraat 120 in Haastrecht. Dit eerste mooie weekend in 
dit jaar hebben we als verbijsterend ervaren. Honderden weer ronkende 
motorrijders overspoelden ons fijne normaal zo rustige dorp. Vorig jaar heb ik al 
een melding gedaan bij gemeente Krimpenerwaard, maar het plaatsen van de 
borden om ze te wijzen op geluidsoverlast hebben TOTAAL geen effect gehad. 
Het was zelfs voor ons gevoel erger, en het bord bij het zwembad lag ook diverse 
malen om (moedwillig?).
De straat hiernaast, de Veerstraat, daar loopt onze tuin parallel aan dat geeft echt 
zoveel herrie als ze daar doorheen toeren. Nu is de ijs zaak gesloten maar als die 
open is staan ze ronkend met makkelijk 20! motorrijders een ijsje te halen. 
Ook als de brug dicht is door de bootjes die langskomen op de IJssel, staan ze 
vrolijk een 10 minuten vol te gassen voor de slagboom. We worden er echt 
knettergek van!
Het was dit weekend zelfs zo erg dat ik met oordopjes in de tuin heb gezeten. Nu 
de Corona crisis vraagt om thuis te blijven, zou het fijn zijn om van onze tuin te 
genieten. Helaas denkt de asociaal op motoren rijdende medemens daar anders 
over. Lekker toeren, door kleine pittoreske dorpjes, en vooral flink gassen als er 
een druk stukje is, want dan vallen we op, zo triest! Als dit weer de voorbode is 
voor onze hele zomer, dan worden we echt verdrietig. Dit kan en mag toch niet de 
bedoeling zijn.
Om nog een ander stukje erbij te halen, ook geweldig voor alle Co2 uitstoot in de 
mooie natuur hier. Ik hoop zo erg dat hier snel een verbod op komt en dat alle 
motorrijders geweerd worden. Laat ze maar toeren over de snelweg, en laat 
bewoners die bewust kiezen in een rustig dorp te gaan wonen ook van hun rust 
genieten.
We horen graag of er op korte termijn een oplossing voor dit (al langlopend) 
probleem gezocht gaat worden.
Met vriendelijke groeten, 
Monique & Richard Verwoert- van Grieken

Herdenking van 75 jaar bevrijding
Het is moeilijk te achterhalen wat er zoal gebeurde in en om Haastrecht tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. De Historische Vereniging Haastrecht heeft met 
Haastrechtenaren contact gelegd, die (vroege) jeugdherinneringen hebben en/of 
verhalen meekregen van hun ouders. Een aantal hiervan zijn opgenomen in 
De Havekedrechter, de periodiek van de historische vereniging. Naast de 
verhalen van de inwoners heeft men het archief van de vereniging geraadpleegd 
en eerder verschenen artikelen gebruikt om een zo duidelijk mogelijk beeld te 
geven over deze periode. Ook een bezoek aan het archief in Gouda (SAMH) 
leverde veel informatie op. Het is een indrukwekkend en informatief blad 
geworden dat in het teken van de herdenking van 75 jaar bevrijding staat. Dit is 
het eerste deel er volgt nog een tweede.

oorlogsindustrie. Jaap Oosterling 
weigerde dit en dook onder. In mei 1942 
verdween hij uit het Haastrechtse 
stadbeeld om daar pas na de bevrijding in 
terug te keren. Een boeiend verhaal.
Uitgebreid wordt door Henk Povée, 
Henk van Dijk en Piet Scheer verteld 
over de evacués uit Veenendaal. In het 
plantsoentje voor de Nederlands 
Hervormde kerk staat nu als herinnering 
de bank met het opschrift ‘Dankbaar 
Veenendaal, evacuatie 1940’.

Fiets zonder banden
In de bijdrage van Jacobus de Korte 
verneem je dat er voor de fiets geen 
luchtbanden te krijgen waren. Er moest 
nu op een kale velg gereden worden en 
dat was geen pretje. Een oplossing was 
om de velg een reep rubber te leggen die 
uit oude autobanden werden gesneden. 
De uiteinden werden dan met ijzerdraad 
aan elkaar bevestigd. Het gaf enige grip, 
maar natuurlijk geen comfort. Verder 
vertelt Koos over de voedseltocht naar 
zijn oom en tante in Kampen. Enkele 
malen ging hij met zijn vader per fiets via 
de Zuiderzeeweg erheen om dan terug te 
komen met wat extra levensmiddelen.

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

De Bevrijding
Op 4 mei 1945 wordt Nederland bevrijd. 

Oproep
De Historische Vereniging Haastrecht 
wil graag in contact komen met 
mensen die nog herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog hebben. 
Zij kunnen zich melden bij de redactie 
op Hoogstraat 107, tel 0182-502500 
of email: Havekedrechter@kpnmail.nl

geverfde leeuwen aan heel veel gevels 
met aan de onderzijde bloembakken met 
oranje bloemen.
Het redactieteam van de Historische 
Vereniging o.l.v. Rob Anders is er 
volledig in geslaagd een bijzondere en 
boeiende Havekedrechter samen te 
stellen. Alle leden hebben deze vorige 
week in de bus gekregen. Niet-leden 
kunnen het voor 5 euro bij Bakker op de 
Hoogstraat kopen.

Ter verwelkoming van hun klanten 
hebben alle OVH winkeliers een fleurige 
paashaas bij hun ingang staan. 
Deze paashazen fleuren het winkel-
centrum van Haastrecht op. Het dorp 
krijgt hiermee een gezellig aanzien.
Vorig jaar werden deze hazen voor het 
eerst geplaatst en waren ze allemaal nog 
blanco. De activiteitencommissie van de 
OVH heeft ze dit jaar geschilderd en van 
een nieuw bloemetje voorzien.
Frans Hooft, voorzitter van de OVH 
vertelt dat ze volgend jaar weer een 
stukje verder opgepimpt worden.

Veel onderwerpen passeren de revue. 
Men mag hierbij denken aan: de oorlogs-
slachtoffers, vorderingen scholen en 
woningen, razzia’s, distributiestam-
kaarten, fietsen zonder luchtbanden, 
voedseltochten, de bevrijding enz. 
Het blad begint met aandacht te 
schenken aan de oorlogsslachtoffers. 
Willem Adrianus Uittenbogaard uit 1913 
sneuvelde op de eerste oorlogsdag 
10 mei tijdens de gevechten rond het 
Brabantse Mill ten zuiden van Nijmegen. 
Naast de heer Uittenbogaard kent 
Haastrecht nog negen andere oorlogs-
slachtoffers. Op de voorkant van het blad 
staat de foto van J.H. van Niekerk 
(1919). Hij voer op 25-jarige leeftijd op 
de mijnenveger Hr. Ms. Marken toen het 
schip op een mijn liep. Hij overleefde het 
niet. De andere slachtoffers zijn: Br. 
Gulielmus, W.T. Houdijk, G.D. van de 
Bos, C. Koning, Adrianus Nobel,  
A.T. Spruit, Dirk Burggraaf en Maarten 
Kortleven.

Dwangarbeid
Herinneringen van Gert van Dijk, Chris 
Stolwijk en Maarten van Zuijlen dat zij als 
dwangarbeiders naar Duitsland gezonden 
werden om ingezet te worden in de 

Dit werd in Haastrecht uitgebreid gevierd.
In die tijd had bijna elke straat een buurt-
vereniging. Een voor de Grote Haven en 
één voor de Kleine Haven, Marktveld 
enz. Er waren door de verenigingen 
enorme feesten georganiseerd. 

Deze waren hoofdzakelijk op 4 en 
5 september in combinatie met 
Koninginnedag van 31 augustus. Coen 
Pinkse weet zich een groot vreugdevuur, 
al dan niet met vuurwerk op de (voor)
Boezem te herinneren. Verder de oranje-

door Cees Reichard
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Gemeente Krimpenerwaard ondersteunt ondernemers 
en inwoners met   belastingmaatregelen
Om ondernemers en zzp-ers, maar ook andere inwoners met betalingsproblemen 
tegemoet te komen en tijdelijk fi nanciële ruimte te geven, neemt de gemeente 
Krimpenerwaard verschillende maatregelen. 

Uitstel van betaling belastingen
De gemeente verstuurt aanslagen leges, lijkbezorgingsrechten, havengelden en 
marktgelden. De gemeente zet de volledige invordering hiervan voor iedereen 
stop tot 1 juli 2020. De gemeente stuurt dus geen aanmaningen en dwang-
bevelen. Dit geldt voor ondernemers en inwoners.
Er hoeft dus geen contact met de gemeente te worden opgenomen om uitstel te 
krijgen. Wel kan een betalingsregeling worden gevraagd.

Het SVHW verstuurt voor de gemeente 
Krimpenerwaard aanslagen OZB, 
afvalstoffenheffi ng, rioolheffi ng, honden-
belasting, toeristenbelasting, lijkbezor-
gingsrechten (jaarlijks onderhoud) en BIZ. 
Het SVHW geeft ondernemers en 
zelfstandigen meer ruimte om lokale 
belastingen te betalen. Zij kunnen bij de 
SVHW betaling in termijnen of uitstel 
van betaling aanvragen. 

Opschorting a� ossing lening 
bijstand zelfstandigen
Voor inwoners met een lening vanuit de 
bijstand voor zelfstandigen, biedt de 
gemeente de mogelijkheid om afl ossings-
verplichtingen op te schorten. Hierbij 

levert de gemeente maatwerk. Hiervoor 
kunnen inwoners een aanvraag indienen 
bij de afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente.

Regeling Tozo
Zelfstandige ondernemers die in de knel 
komen door de coronacrisis kunnen een 
beroep op doen op de regeling Tozo 
(Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandig Ondernemers), wanneer zij 
aan de voorwaarden voor deze regeling 
voldoen. Bureau Zelfstandigen 
Rotterdam (BZR) voert deze regeling uit 
voor gemeente Krimpenerwaard.
(www.rotterdam.nl/rbzcorona)

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

• Reparatie en onderhoud alle merken
• APK keurstation
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Schadeherstel
• Lease service center/ onderhoud lease auto’s
• Airco service

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

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

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

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

Simone Abel
06 - 10 43 47 58

www.abeloffice.nl

Steinsedijk 7a
2851 LA  Haastrecht

info@abeloffice.nl

• Management en evenement 
ondersteuning

• Wandelen en fietsen 
Krimpenerwaard

Tweede paasdag zijn wij geopend 
van 11.00 uur tot 17.00 uur

Hoogstraat 32, 2851 BG Haastrecht
tel. 0182 501313   www.bakkermeubelen.nl

Tweede paasdag zijn wij geopend 

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Easter
DAY

Easter
Happy

Alle raamdecoratie van 
Multisol 20% korting*

*geldig in de maand april

10% KORTING 
OP ALLE MEUBELEN

Gelukkig
hebben we
de Kaashal

nog!
Net als iedereen zijn ook wij de 

dupe van de lopende crisis.
Gelukkig kunnen we onze klanten 

vanuit onze kaashal wel van 
dienst zijn.

Ook deze week hebben we weer 
een heerlijk assortiment kazen 

op de planken liggen. 
Ook vers gebrande noten/

notenmixen en verse eieren.

VERS VAN HET MES
IS ALTIJD LEKKERDER!

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

Trots en blij zijn wij, Dorothea en 
Angelique voormalig ‘Sisters’, dat wij 
aan U kunnen voorstellen onze 
waardige opvolger Natasja Janssen, 
met haar salon ‘Jij op je mooist’, 
voorheen gevestigd in Gouda.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
de samenwerking net zo prettig wordt 
als wij hebben mogen ervaren al die jaren,  
en wensen Natasja heel veel succes.

Dorothea, angelique

SiSterS HairdeSign wordt 
‘JiJ op Je mooiSt’

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

BIJ UITSTEK ....

vervolg van de voorpagina

Van Welkoop heeft zij puzzels en planten 
gekregen en deze worden ook uitgedeeld. 
Op dit moment zijn er bij Simone zelfs 
puzzels opgeslagen.
Van Erika Bruikman en Miranda van 
Veen van In Mijn Straatje komen 
volgende week paaseitjes om uit te delen. 
SWOK heeft voor de gedupeerden 
bloemen gekregen en dit wordt volgende 
week herhaald.
Simone vindt dat er echt veel gebeurt. 
En voor een dergelijk klein dorp vindt zij 
dit wel bijzonder.
Iedereen die hulp nodig heeft kan een 
rode poster met zijn telefoonnummer 
voor het raam hangen.
Voor hulp, huishoudelijke zorg, 
eenzaamheid, kwijtschelding, toelagen, 
inkomen kunnen de inwoners van 
Haastrecht en Vlist ook de welzijnsin-
stelling SWOK-midden bellen, tel. 
0182-350012.
Iedereen die hulp wil bieden kan zich 
melden bij Simone Abel via 
info@abeloffi ce.nl

  Zwembad de Loete en 
Ons Polderbad nog niet open
Het bestuur van de VOB heeft 
besloten dat de zwembaden De Loete 
in Haastrecht en Ons Polderbad in 
Stolwijk vanwege het Coronavirus niet 
open gaan op 22 april. Hiermee komt 
ook de kassaverkoop op 15 april te 
vervallen.
Het bestuur hoopt dat het in mei of 
begin juni geopend kan worden, maar 
dat is afhankelijk van de berichtgeving 
van de overheid. Bestuurslid Bea 
Crouwers denkt dat de regering rond 
21 april met nieuwe gegevens komt voor 
de periode na 28 april. Zij hoopt dat die 
gunstig zijn. “Zodra wij weten dat we 
open kunnen gaan zullen wij als bestuur 
en de vrijwilligers alles op alles zetten om 
de poorten weer snel te openen. 

Wij denken hiervoor een ruime week 
nodig te hebben.”

Abonnementen
De zwemliefhebbers wordt geadviseerd 
de komende weken geen abonnement te 
bestellen. Zodra men weet wanneer de 
baden opengaan, zullen de prijzen 
worden aangepast. Er wordt dan ook een 
nieuwe datum voor de kassaverkoop 
bekend gemaakt. De mensen die al een 
abonnement gekocht hebben, krijgen 
afhankelijk van de defi nitieve 
openingsdatum een korting.
Via een Nieuwsbrief zullen alle zwemlief-
hebbers met nieuwe informatie over 
opening en abonnementen op de hoogte 
gebracht worden.

HAASTRECHT            VLIST
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GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

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

Heeft u vragen?
Stel ze gerust:
Publieksinformatienummer Rijksoverheid
Nog vragen over het coronavirus?
Bel het publieksinformatienummer van de
Rijksoverheid: 0800-1351.
Deze lijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur.
GGD regio Utrecht
Website: https://www.ggdru.nl/
Bereikbaar op 030-6086086
Gemeente - Huis van Montfoort
Maandag t/m vrijdag: 08.30 tot 17.00 uur
Bereikbaar op 0348-476400
Gemeentelijk noodnummer
In dringende gevallen is de gemeente bereikbaar op 
0348 476465.

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

14 30 31 1 2 3 4 5

15 6 7 8 9 10 11 12

16 13 14 15 16 17 18 19

17 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30 1 2 3

Afvalkalender APRIL 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 Paasdag

2e Paasdag

Koningsdag

Gewijzigde openingstijden 
Stadskantoor
Vanwege de komende feestdagen heeft het stadskantoor 
op de volgende dagen gewijzigde openingstijden:
• Vrijdag 10 april gesloten i.v.m. goede vrijdag
• Maandag 13 april gesloten i.v.m. tweede paasdag
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 vanaf 
14 april weer 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 via internet een afspraak te maken.
Ook de overige huurders in het Huis van Montfoort zijn 
vrijdag 10 april en maandag 13 april gesloten.
De SWOM is vrijdag 10 april wel telefonisch bereikbaar 
op 0348-469109.

Dringend verzoek: 
Afval niet naast 
de containers
Dringend verzoek rondom bijplaatsen van afval bij 
verzamelcontainers: doe dat niet.
Vanuit onze buitendienst, Cyclus én inwoners ontvangen 
wij veel signalen dat afval dat is bedoeld voor in 
ondergrondse en bovengrondse containers ernaast wordt 
gezet. Denk aan plastic, textiel en glas bij de 
bovengrondse containers, maar ook restafval bij de 
ondergrondse containers. Veelal zijn de containers zelf 
leeg. Afval dat ernaast staat zorgt voor een rommelig 
straatbeeld, is onhygiënisch en gaat natuurlijk zwerven. 
Bij zowel gemeente als Cyclus doen we er alles aan om 
het allemaal netjes te houden, maar het is momenteel 
bijna niet meer te doen. Het is teveel extra werk dat moet 
worden verricht met beperkte mankracht.
Daarom het dringende verzoek geen afval of dozen naast 
de containers te plaatsen. De containers worden gewoon 
geleegd zoals u dat gewend bent. Wilt u de container 
liever niet openen vanwege de hygiëne? Neem dan 
bijvoorbeeld een zakdoekje of handschoen mee zodat u 
niet in direct contact komt met de klep van de container. 
Is de container vol? Bewaar uw afval dan nog even thuis.

Update Corona 
Vrijwilligers SWOM
Gewijzigde openingstijden SWOM
In de komende periode zal het kantoor van SWOM in 
de ochtend open zijn. Voor vragen kunt u terecht bij het 
kantoor van team welzijn. U kunt op werkdagen van 
09.00 tot 17.00 uur wel telefonisch contact opnemen met 
SWOM. Op Goede Vrijdag, 10 april, is het Huis van 
Montfoort gesloten, maar is SWOM wel de hele dag 
telefonisch bereikbaar.
Bel de SWOM hulplijn
Een heel team van vrijwilligers staat klaar om hulp te 
bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.
Dit team bestaat uit inwoners van Montfoort en 
Linschoten die tijdelijk hulp kunnen bieden. Kent u 
iemand uit uw buurt die hulp kan gebruiken bij het doen 
van de boodschappen, de hond uitlaten of een ander 
klusje? Geef het aan het team Welzijn door.
Zij zijn bereikbaar op 0348-469109.
Babbeltruc
Oplichters maken op sluwe wijze misbruik van de 
coronacrisis. Ze gaan langs deuren en bieden ouderen 
aan om boodschappen te doen en halen vervolgens de 
bankrekening van de slachtoffers leeg.
Wees hier alert op! Geef nooit uw pinpas (met pincode) 
mee, vraag altijd om legitimatie en betaal pas bij 
afl evering van uw boodschappen. Maar nog liever: 
Vraag een bekende of neem contact met ons op.
Heeft u vragen? Bel naar 0348-469109 of mail naar 
welzijn@swomontfoort.nl

Gewijzigde openingstijden
Gemeentewerf
In verband met Goede vrijdag en Tweede Paasdag
is de gemeentewerf gesloten op
vrijdag 10 april en maandagmiddag 13 april.

Start vaarseizoen 
uitgesteld
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
heeft de rijksoverheid maatregelen afgekondigd. 
Het doel hiervan is om verspreiding van het virus te 
beheersen. Het recreatieve gebruik van het water leidt 
tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. 
Daarom is de start van het zomerregime uitgesteld tot 
nader bericht. Er is geen brugbediening en ook de 
sluis is gesloten voor de recreatievaart.
Bediening van brug is alleen mogelijk voor 
beroepsvaart en moet ten minste 24 uur voor opening 
worden aangevraagd. Kijk voor meer informatie op 
www.provincie-utrecht.nl en www.hdsr.nl.

Wees verstandig en houd u aan de regels
Afgelopen vrijdag plaatsten we een videoboodschap van burgemeester Van Hartskamp.
Tot onze grote spijt zijn de eerste inwoners uit onze gemeente overleden na besmetting met het 
coronavirus. We leven intens mee met de familie en nabestaanden en met iedereen die het zwaar 
heeft in deze moeilijke tijd.
En hoe moeilijk ook, we vragen iedereen de komende tijd extra aandacht te hebben voor
en zich te houden aan de regels. Zeker met het mooie weer op komst.

Uit de videoboodschap van burgemeester Van Hartskamp

“Het coronavirus grijpt hard in binnen onze werkelijkheid.
En hoe verdrietig is het om u te moeten melden
dat twee inwoners uit onze gemeente 
zijn overleden aan het virus.
We leven intens mee met de familie en nabestaanden
en wensen hen heel veel sterkte en kracht toe.
Ik heb gesprekken met patiënten en ook familieleden.
Tijdens zo’n gesprek komt echt binnen
hoe zwaar het is. Zwaar voor de patiënt zelf,
maar zeker ook voor de hele familie.
We moeten dit coronavirus onder controle krijgen.
Daarom vraag ik u nogmaals: houd u alstublieft aan de regels. Wees voorzichtig.
De komende dagen wordt het prachtig weer. Blijf alstublieft om en nabij het huis.
Ga er niet massaal op uit om te wandelen of te fi etsen. Doe het niet.
En aan de mensen die heel ziek zijn, thuis zijn of in het ziekenhuis liggen, en aan familieleden: 
ik wens jullie van harte beterschap. Houd vol en we denken aan jullie.
Lieve mensen, pas goed op jezelf en op elkaar. “

‘Samen houden we corona onder controle. www.montfoort.nl/corona ’.



door Sjoukje Dijkstra

Groep 8’ers balen dat de musical 
misschien niet doorgaat…
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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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
• 26-03-2020 Z/20/161523
 Haardijk 10 in Linschoten 

Verbouwing Arianahoeve 
(rijksmonument).

• 28-03-2020 Z/20/161912
 Jacob Barneveldstraat 68 

in Linschoten 
Het aanbrengen van een dakkapel 
op het achterdakvlak.

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’.

Niet in behandeling genomen 
aanvragen omgevingsvergunningen
• 31-03-2020 Z/20/159318
 Hof van Voorvliet 47 in Linschoten 

Het aanbrengen van zonnepanelen 
tegen de zijmuur van de woning.

Overig
Verordening sociaal domein 
gemeente Montfoort 2020
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken bekend 
dat de gemeenteraad in de 
vergadering van 9 maart 2020 heeft 
besloten de Verordening sociaal 
domein gemeente Montfoort 2020 
vast te stellen. Het college heeft de 
daarop gebaseerde Nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning & 
jeugdhulp gemeente Montfoort 2020 
op 28 januari 2020 vastgesteld.
De verordening en nadere regels 
treden met terugwerkende kracht per 
1 januari 2020 in werking.
De Verordening maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Montfoort 
2018, de Jeugdverordening gemeente 
Montfoort 2018 en de Verordening 
Participatieraad gemeente Montfoort 
evenals de nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Montfoort 2018 en de 
nadere regels jeugdhulp gemeente 
Montfoort 2018 komen per 1 januari 
2020 te vervallen.
De Verordening en de Nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning & 
jeugdhulp zijn elektronisch bekend 
gemaakt door middel van elektronisch 
uitgegeven Gemeentebladen.
De gemeente publiceert al haar 
verordeningen, beleidsregels en 
andere besluiten van algemene 
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt 
deze informatie ook geplaatst op deze 
gemeentepagina. Dit betekent dat 
alleen rechten kunnen worden 
ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad  
www.officielebekendmakingen.nl  
en www.overheid.nl.

Beleidsregel declaratieregeling 
maatschappelijke participatie voor 
minima gemeente Montfoort 2020

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken bekend 
dat het college in de vergadering van 
31 maart 2020 heeft besloten de 
Beleidsregel declaratieregeling 
maatschappelijke participatie voor 
minima gemeente Montfoort 2020 
vast te stellen.

De beleidsregel treedt met terug-
werkende kracht per 1 januari 2020  
in werking. De beleidsregel is 
elektronisch bekend gemaakt door 
middel van het elektronisch 
uitgegeven Gemeenteblad. 
De gemeente publiceert al haar 
verordeningen, beleidsregels en 
andere besluiten van algemene 
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt 
deze informatie ook geplaatst op deze 
gemeentepagina. Dit betekent dat 
alleen rechten kunnen worden 
ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad  
www.officielebekendmakingen.nl  
en www.overheid.nl.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 
vergunningen of ontheffingen hebben 
verleend voor:

Stookvergunning
- Blokland 112 in Montfoort, 

maart - mei 
verzonden 27 maart 2020

- Perceel 588-Sectie F in Montfoort, 
maart - 8 mei, 
verzonden 27 maart 2020

- Blokland 116 in Montfoort, 
23 maart - 16 mei, 
verzonden 27 maart 2020

- Landgoed Linschoten, 
10 maart - 10 mei,  
verzonden 27 maart 2020

Ingebruikname gemeentegrond
• Hofstraat 11 en 13 in Montfoort, 

20 maart - 24 april,  
verzonden 18 maart 2020

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.  
Indien spoed dit vereist kunt u naast 
dit bezwaarschrift ook een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht.

Montfoort, 7 april 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

Algemene informatie

Het laatste basisschooljaar: net even anders

Ook voor groep 8’ers en hun ouders in Montfoort is het een rare tijd. Het laatste 
jaar op de basisschool, waar leerlingen reikhalzend naar uitkijken, loopt heel 
anders. Musicals, groep 8 kamp, het uitzwaaien, de laatste keer avondvier-
daagse, afscheidsfeesten. Het dreigt allemaal in het water te vallen. Hoe is dat 
voor leerlingen uit groep 8? Hoe is dat voor hun ouders?

klasgenoten en juffen ook. We kunnen 
nu ook niet met elkaar buiten spelen.”

Timo Spruit, 12 jaar
Heeswijkschool
“Ik ben hard aan het werk met mijn 
thuisstudies. Er gaat veel niet door. Dat is 
erg jammer. Het meeste mis ik mijn 
leraren en vrienden. Wij hebben ook 
huiswerk voor de eindmusical gekregen, 
en hebben veel meets op ons 
chromebook. Ik hoop dat alles nog door 
kan gaan. Er zijn veel mensen ziek, ik 

steeds opletten. Het is leuk dat de 
eindtoets niet door gaat, maar ik hoop 
dat de musical wel door gaat. Het is wel 
allemaal anders nu. Ik hoop dat we 
gewoon over een maand weer naar 
school kunnen. Als we niet meer naar 
school kunnen dan denk ik dat ik het 
anders afsluit. Misschien kan ik dan geen 
afscheid nemen van mijn klasgenoten.”

Jorrit de Mooy, 11 jaar
Graaf Jan van Montfoort school
“Het is wel chill, want we kunnen rustig 
met de juf bellen en het is minder werk. 
Maar het is ook naar, want er gaan 
mensen dood. En we mogen niet te dicht 
bij elkaar komen. Daardoor moet ik 
steeds opletten. Het is leuk dat de 
eindtoets niet door gaat, maar ik hoop 
dat de musical wel door gaat. Het is wel 
allemaal anders nu. Ik hoop dat we 
gewoon over een maand weer naar 
school kunnen. Als we niet meer naar 
school kunnen dan denk ik dat ik het 
anders afsluit. Misschien kan ik dan geen 
afscheid nemen van mijn klasgenoten.”

Mees Ruikers, 13 jaar
Graaf Jan van Montfoort school

hoop dat ze beter worden. Juf Gertrud is 
overleden aan het virus. Ik heb nog les 
van haar gehad.”

Jorrit de Mooy, 11 jaar
Graaf Jan van Montfoort school
“Het is wel chill, want we kunnen rustig 
met de juf bellen en het is minder werk. 
Maar het is ook naar, want er gaan 
mensen dood. En we mogen niet te dicht 
bij elkaar komen. Daardoor moet ik 

Over één ding zijn de leerlingen het 
sowieso eens. Dat bepaalde events niet 
door dreigen te gaan, daar balen ze flink 
van. Zo vertelt Justin Tukker (12) dat hij 
zich erg had verheugd om samen met 
zijn klasgenoten de musical te oefenen 
en uit te voeren. Nu het onzeker is of het 
doorgaat zegt hij: “Maandag kunnen we 
onze boekjes op school ophalen en gaan 
we vast alles doorlezen. De rollen worden 
daarna verdeeld en zal iedereen zijn 
eigen rol thuis moeten gaan oefenen. 
Later kunnen we eventueel nog via 
Facetime of Skype samen gaan oefenen. 
In de hoop dat we de musical nog wel 
kunnen gaan doen…”

Justin Tukker, 12 jaar
Graaf Jan van Montfoort school
“Ik vind het erg moeilijk, omdat mij 
Moeder sarcoidose heeft, zit ze in de 
risicogroep. Er is al een bekende van ons 
overleden aan corona. Dat maakt mij wel 
erg verdrietig en bang. Ik mis mijn 

Mama van groep 
acht-leerling 
vertelt…
“Het is ook een hele leerzame 
periode”
Ook voor de ouders van de groep acht 
is het afzien. Nancy Zwaal (mama van 
Lizzy) laat weten hoe het voor haar is: 
“Het is een hele bijzondere tijd, met 
vaak heel verdrietig nieuws. Wij vertellen 
dat uiteraard aan onze dochter, maar 
blijven ook positief. Voor de kinderen is 
het ook een hele leerzame periode om 
anderen extra goed te helpen en vooral 
om zelfstandig te zijn. Ze zijn nu extra 
goed voorbereid voor de middelbare 
school! Dat is ook een groot pluspunt.”
1. Hoe is het voor jou als 
moeder?
Het is een hele rare tijd, het lijkt net of 
we vast zitten in een hele slechte film. 
We proberen het positief te bekijken en 
genieten van de extra tijd die we met z’n 
drieën mogen beleven. Want hoe vaak 
maak je nou mee dat je zoveel quality 
tijd hebt?
2. Veel moeders vinden het best 
teleurstellend. Groep 8 is best 
een mijlpaal. Die mist Lizzy nu 
(gedeeltelijk). Ga je nog wat 
anders verzinnen?
Het is heel raar, maar er is niets aan te 
doen. Roeien met de riemen die je hebt 
en lang leve het digitale tijdperk! 
De Graaf Jan van Montfoort school 
probeert op alle mogelijke manieren 

toch ervoor te zorgen dat de kinderen 
de musical kunnen doen. Ze krijgen het 
boekje en mogen het al doorlezen. 
Ze hopen dat de kinderen het alsnog op 
kunnen voeren uiteraard.
3. Hoe gaat het met huiswerk? 
En hoe vind je dat de school 
ermee omgaat nu?
Ik vind dat de school echt super goed 
inspeelt op thuis werken. Ze kregen 
direct een chromebook mee en elke dag 
wordt er goed uitgelegd wat ze moeten 
doen. Lizzy is per dag zo’n 2/3 uur 
bezig. Ook is er de mogelijkheid om via 
hang-outs met de hele klas te bellen, wat 
goed is voor de sociale banden. Maar ze 
kan ook met de juffen bellen. 
Wij hebben de regel dat ze om 9 uur 
aangekleed en wel, aan het schoolwerk 
moet beginnen tot 12 uur. Zo blijf je 
ritme houden. Dat is super belangrijk.
4. Nog ideeën voor een 
alternatieve afsluiting, als het 
niet op normale manier kan?
Ik denk dat de school alles op alles zet 
om een zo goed mogelijke afsluiting te 
maken. Al is het digitaal. Dat is dan 
helaas niet anders. Maar laten we hopen 
dat ze na de meivakantie weer naar 
school mogen! Lizzy gaat naar Kalsbeek 
Schilderspark. Ze heeft Mavo/Havo 
advies gekregen. Ik vind het niet zo erg 
dat ze geen cito krijgen. Het advies is 
gebaseerd op 8 jaar school. De cito is 
een momentopname. Stel dat die hoger 
uitvalt, gaat ze misschien te hoog 
starten. Ik vind het een fijner idee dat ze 
de Mavo/ Havo klas gaat doen en op 
die manier hoger kan komen als ze dat 
écht kan.

“Ik vind het erg wat er allemaal gebeurt, 
maar vind het niet zo erg om niet naar 
school te gaan. Met mijn schoolwerk 
thuis gaat het prima. Ik vind het wel heel 
jammer dat er veel dingen niet doorgaan, 
en hoop dat de musical wel door kan 
gaan. Normaal hebben we de Nacht van 
8 en de musical. Dat ga ik wel missen, 
als het niet doorgaat.”

Nancy Zwaal en dochter Lizzy Zwaal

“Ik mis mijn klasgenoten en juffen ook. We kunnen nu ook niet buiten spelen.”
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Bakker Jan van Dommelen gaat 
gewoon door: “Mensen moeten 
tenslotte brood hebben”
Hoewel Jan van Dommelen en zijn 
vrouw Carla ook in de corona 
risicogroep vallen, staan ze er toch 
maar. Bijna dagelijks helpen ze 
klanten in de Montfoortse 
stadsbakkerij…
Jan van Dommelen laat weten dat ze 
niet anders kunnen. De mensen moeten 
tenslotte van brood voorzien worden, en 
bovendien zo geeft de bakker toe, met 
een hoofdknikje naar zijn vrouw: “Ze 
moet ook gewoon een praatje hebben.” 
Bang om corona te krijgen, zijn ze niet. 
“Als we ons maar aan de maatregelen 
houden”, zegt hij. Ze hopen er het beste 
van, en hopen vooral - net als iedereen - 
dat de corona crisis snel voorbijgaat.
“Het is niet zo druk in de winkel. 
Dat merk je wel. In de weekenden is het 
dan wel weer drukker”, geeft 
Van Dommelen aan. “De mensen 
houden zich wel netjes aan de regels. 
Als het te druk is, dan wachten ze buiten 
op hun beurt.” Het valt hem vooral op 
dat de ouderen gewoon zelf hun brood 
komen kopen. “Terwijl je juist zou 
denken dat die de winkel misschien 
liever mijden.”
Dat verschillende evenementen nu niet 
doorgaan, zoals de 5 mei viering, vindt 

hij erg jammer. Voor 5 mei had de 
Stadsbakker een mooie actie gepland, 
zo vertelt hij. “We zouden kleine 
krentenbolletjes vanuit een vliegtuig 
droppen boven Montfoort.” De bakkerij 
viert met vijf mei ook dat ze hun brood 
met Zweeds wittebrood bloem bakken. 
Jan van Dommelen is trots op die 
prestatie: Wij hebben het 25 jaar 
geleden weer teruggebracht naar 
Nederland. Mijn hoofd stond op de 
reclameposters voor Zweeds wittebrood 
bloem”, vertelt hij enthousiast.
Zweeds wittebrood bloem speelde in de 
laatste maanden van de Tweede 
Wereldoorlog een belangrijke rol. Na de 
hongerwinter, kwam vanuit het neutrale 
Zweden wittebrood bloem, dat werd 
verdeeld over Nederland. Nachtenlang 
waren bakkers in Nederland in de weer 
om volgens het recept van de Zweedse 
hulptroepen het Zweeds wittebrood 
‘Bevrijdingsbrood’ te bakken, waarmee 
de bevolking weer krachten kon opdoen. 
Kort daarna volgde de bevrijding. 
Voor Jan van Dommelen is het nog 
steeds het beste bloem om mee te 
bakken. “Ik maak er het lekkerste brood 
mee.”

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Sjoukje Dijkstra

Montfoortse mijmeringen: Wat 
betekenen lente en Pasen voor jou..? 
“Bloemen groeien gewoon door. Ik kijk ze de grond uit in mijn tuin.”

Hoewel Jan van Dommelen en zijn vrouw Carla in de risicogroep vallen, staan ze 
toch bijna dagelijks weer klaar in de stadsbakkerij van Montfoort.

Sjanie Kers heeft een tatoo van 
kersenbloesem op haar arm.

Heel Holland Plakt - het raam van Edith Hondema die zelf Montfoortenaren opriep 
om mee te plakken.

“Het is het stukje saamhorigheid, 
dat we met elkaar iets moois 
maken.”
Naar het gelijknamige televisiepro-
gramma ‘Heel Holland bakt’, is 
Nederland aan het plakken geslagen: 
#HeelHollandplakt. Ook in Montfoort 
zijn niet alleen beren te vinden achter 
de ramen, maar plakken 
Montfoortenaren (of verven ze) zich 
suf, en dat allemaal om “een beetje 
kleur te brengen in de zwart-grijze en 
onzekere wereld waarin we op dit 
moment leven”.
Edith Hondema was degene die de 
oproep plaatste op de Facebook pagina 
‘Je bent Montfoortenaar als…’ “Wie in 
Montfoort doet mee? Om iedereen die 
het nodig heeft op te vrolijken, een hart 

onder de riem te steken! En tevens om 
jezelf en/of de kids bezig te houden”, zo 
riep ze Montfoortenaren op om mee te 
gaan plakken. Zelf heeft ze inmiddels al 
samen met haar dochter Kyra drie ramen 
vol geplakt/ geverfd. Ze zegt: “Het is 
super leuk om te doen! En mooi als 
anderen er ook een fi jn gevoel aan 
overhouden door er naar te kijken.” Zelf 
vangt ze als gastouder ook nog af en toe 
een paar kinderen op. Onder andere van 
leerkrachten, mensen die werken in de 
kinderopvang en de politie. Edith vertelt 
dat heel veel mensen het plakken 
combineren met de berenjacht, die vorig 
weekend massaal op gang kwam in 
Montfoort. “Ook hoor ik geluiden om 
rond de Pasen er een soort ‘eierzoeken’ 
van te maken. Met Paaseieren op/achter 
de ramen.”
Sabine Walraven vertelt: “Wij doen mee 

om de mensen en kinderen die langs- 
lopen een lach op hun gezicht te 
toveren, en dat werkt! Heel leuk om te 
zien. Met kleine dingen zorgen voor 
positiviteit voelt heel fi jn!”
Paula de Wissel heeft veel hartjes geplakt 
en een regenboog: “Waarom we mee 
doen, we willen een beetje kleur brengen 
in de zwart-grijze en onzekere wereld 
waarin we op dit moment leven. 
Een beetje vrolijkheid, liefde, lente. 
Daarbij was het heel leuk om samen met 
mijn zoon te doen. Hij kan nu niet naar 
school en na zijn thuiswerk was het fi jn 
om iets met elkaar te doen in plaats van 
weer gelijk achter een scherm te duiken.”
Alida ten Hoeve schrijft: “Ik ben 
gastouder bij mij thuis, ik vind het 
ontzettend leuk om te doen met mijn 
gastkinderen die nog komen in deze tijd. 
Zij maken dan ook iets moois en plakken 
dat bij hun thuis op de ramen. 
De gastkinderen die niet mogen of 
kunnen komen, daar deel ik het mee, 
zodat ze thuis iets leuks hebben om te 
maken. Zo proberen we nog een beetje 
gezelligheid te brengen in deze 
verdrietige tijd.
Anja Petersen laat weten: “Wij doen mee 
om te laten weten dat we achter de vitale 
beroepen staan. En gelijk een combi 
gedaan met de beren zoektocht vandaar 
de hartjes en beertjes.”
Aarti Ramcharan heeft “gewoon een 
kleurplaat op internet uitgeprint en daar 
de sjablonen van geknipt”. “Ik ben zelf 
niet zo crea”, aldus Aarti. Ze besloot om 
mee te doen, vanwege: “Het stukje 
saamhorigheid, dat we met elkaar iets 
moois maken. De situatie is ontzettend 
serieus en verdrietig en dat moeten we 
zeker niet vergeten. Maar het geeft een 
mooi gevoel dat velen iets moois op het 
raam plakken. Voor mij betekent het 
‘een hart’ voor iedereen, met of zonder 
vitale functies. Wees sterk, we zitten 
allemaal in een moeilijke periode. Wij 
hebben hier beide een vitale functie. 
Maar in de kinderopvang, waar ik in 
werk, vangen we alleen kinderen op met 
ouders, die een vitale functie hebben. 
Dus, er zijn minder kinderen. Daardoor 
ben ik veel thuis, maar ik heb wel 
thuiswerk opdrachten, waar ik weinig 
aan toe kom. Ook omdat het huiswerk 
van de kinderen veel energie kost. Jacco 
werkt wel door, maar als ik moet werken, 
is hij thuis. Wij hebben de molen geplakt, 
want wij wonen er vlakbij en het is een 
kenmerk van Montfoort. Wij kunnen dit 
met elkaar.”

Heel Montfoort plakt

De verbouwing ligt voor 
op schema...
Tijd voor ‘take-away’ en 
Paasbrunch of -lunch ‘by Mike 
& Wes van   de Schans’
Vandaag gaat de vloer er in. 
De muren en het plafond zijn 
gesaust. De nieuwe tafels, stoelen en 
banken zijn in productie. Met een 
paar weken is de verbouwing klaar. 
Industrieel botanisch is de entourage 
dan. Veel staal, glas, moderne kunst 
en planten. In de keuken gebeurde er 
tot nu toe nog weinig. Maar vanaf 
donderdag 9 april gaat dat 
veranderen.
“We hebben sinds kort besloten om ook 
te gaan werken met afhalen en 
bezorgen. Met Pasen gaan we een hele 
speciale Paaslunch of -brunch ‘take-away’ 
verzorgen en bezorgen”, zeggen Mike en 
Wesley. We maken de gerechten op een 
moderne manier vanuit een klassieke 
basis. Ook nu met zo veel mogelijk 
regionale producten”, zegt het duo. 
“Het menu wordt zo voorbewerkt dat de 
mensen het thuis alleen nog maar even 
hoeven op te warmen.
We bieden meerdere opties. 
Bijvoorbeeld een driegangen keuzemenu 
met dranken. Ook hebben we een ‘take 

away box’ met diverse lekkernijen van 
lokale ondernemers.
Met Pasen bieden we een Paasbrunch 
of- lunch met diverse belegde broodjes, 
bijzondere eiersalade, zoetigheden en 
dranken. De volledig verzorgde Paas- 
brunch of -lunch en het menu gaan we 
via social media ‘promoten’. Op onze 
Facebookpagina zullen we de complete 
lijst zetten.
Bestellen kan dan via mail 
algemeen@restdeschans.nl en natuurlijk 
telefonisch 0348-562309.
Tot en met zaterdag 11 april 14.00 uur 
kunnen de klanten het Paasarrangement 
bestellen. Afhalen en bezorgen kan dan 
op het afgesproken tijdstip op 1e of 
2e Paasdag.
De start van ‘de Schans by Mike & Wes’ 
hadden ze zich wel anders voorgesteld. 
“Deze start ... dat verzin je toch niet!”, 
zegt Wesley. “Maar we hebben van de 
nood een deugd gemaakt. De voor 
augustus geplande verbouwing is van 
augustus naar maart geschoven. Nu 
maar hopen dat we eind mei of begin 
juni weer open kunnen. En dat onze 
klanten de Paasactie en het ‘take-away’ 
menu kunnen waarderen”.

door Siem van der Burg

door Sjoukje Dijkstra

In Montfoort deden we een rondvraag 
bij verschillende bekende en minder 
bekende Montfoortenaren over de 
betekenis van lente en Pasen in deze 
bijzondere tijd. 
Marja Hanko laat weten: “Bloemen 
groeien gewoon door. Ik kijk ze de 
grond uit in mijn tuin.”
Gerard Vendrig van de Katholieke Kerk 
bijt het spits af. “Pasen voor mij is altijd 
het gevoel van iets wat mij op weg helpt 
en houdt. Bij lente horen vaak plaatjes 
van schapen en lammetjes. Christus is 
het Lam dat geslacht wordt met Pasen. 
Pasen is lente, een nieuw begin. Ik was 
in Linschoten om de Paaskaars te 
brengen. Daar hadden ze opnames voor 
Kruispunt. Dominee Rianne zei: ‘Er is 
nog nooit zoveel gevast in deze 
vastentijd.’ Dat vond ik een mooie 
uitspraak, want het is waar. Normaal 
gesproken hebben we het over 
bijvoorbeeld een borreltje minder. Nu zijn 
we op onszelf terug geworpen, en 
kunnen we elkaar niet ontmoeten. Dat 
missen we verschrikkelijk. Daardoor ben 
je veel meer aan het bezinnen. Toch hou 
ik me vooral vast aan de hoop van 
Pasen. Een uitspraak van Christus is: Ik 
zal er zijn… Dat moeten we – juist nu – 
naar elkaar uitdragen. Laat maar zien dat 
je er voor elkaar bent. Er is geen betere 
periode om dat te doen, want iedereen 
heeft het nodig. Al spreken mensen het 
niet uit. Dat zouden mensen meer 
moeten bedenken. Dat ze ook mogen 
vragen. Opvallend is dat er zoveel 
mensen zijn die willen helpen, maar ze 
weten niet waar ze moeten helpen. Ik 
zou daarom de mensen willen oproepen: 
Vraag om hulp en aandacht. De vraag 
om te vragen, is net zo belangrijk als de 
vraag om te doen.”

Ontwaken
Ook voor Ada Sluijs betekent lente een 
nieuw begin: “De lente betekent voor 
mij: ontwaken en ontluiken. Wat 
gedurende de winter in mijn binnenwereld 
is opgebouwd, kan nu naar buiten. Dit 
geldt zowel voor de natuur als de mens. 
Wij mensen staan niet los van de natuur, 
zo zie ik het. De lente staat voor nieuw 
en fris en vol beloften. Maar dit ontwaken 
gaat niet zo makkelijk. Dat wat opkomt, 
is nog kwetsbaar. In de lente komt steeds 
meer vitale energie vrij die zich een weg 
naar buiten baant en een vorm zoekt.” 
Marjo Hanko gaat altijd graag aan de 

slag in de tuin, als de lente doorbreekt: 
“Ik haal voldoende plantjes op donderdag 
bij de Jumbo. Feest, want nieuwe planten. 
Nu we nergens heen gaan, maak ik het in 
en rond het huis optimaal gezellig. 
Planten en bloemen troosten me. Het is 
de belofte van groei en schoonheid, van 
vernieuwing. Er bloeien ook al pinkster-
bloemen in de tuin.” Sjanie Kers is gek 
op de lente en heeft zelfs bloesem op 
haar pols laten tatoeëren: 
“Kersenbloesem, want ik ben een Kers 
en hou van bloesem, vandaar deze tattoo 
op mijn pols.”

Nieuw leven 
Voor Dirk de Jong (offi cieel geen 
Montfoortenaar, maar wel een bekende 
in Montfoort) van de kinderboerderij in 
het Stadspark is de lente een van zijn 
favoriete seizoenen… “Lente is een 
prachtig jaargetij vol met nieuw leven van 
plant en dier, daar wordt je ieder jaar 
weer opnieuw gelukkig van. Voor mij is 
het eigenlijk het hele jaar een soort 
Pasen op de kinderboerderij. De kippen 
en de eenden proberen hun eieren te 
verstoppen en ik mag ze opzoeken. Dat 
blijft leuk.” 
Voor Montfoortse boerin Irma Scholman 
is het voorjaar ook de mooiste tijd van 
het jaar: “Alles staat in bloei. De koeien 
gaan naar buiten, en het jonge spul ook. 
De vogels zijn aan het nestelen. De 
eerste zwaluwen zullen er straks weer 
zijn. De mooiste periode van het jaar 
breekt aan. In de polder is zoveel leven 
om je heen. Dat is toch wat mooi weer 
met zich mee brengt. We hebben er 
meer zin in en zijn veel vrolijker met z’n 
allen. Het hele jaar door worden kalfjes 
geboren, maar een kalfje in de wei zien 
dartelen is wel heel mooi. Daar hoef je 
alleen maar naar te kijken om gelukkig te 
zijn. Dat zijn ook de momenten dat we 
alles even kunnen vergeten. Als je je als 
boer wel eens afvraagt: waar doe je het 

voor. Dan is het voor mij: daarvoor. 
De koeien lopen nu al anderhalve week 
buiten. Ze gaan nog iedere dag hollend 
de stal uit. Met zulk weer is dat prachtig 
om te zien.”

Opstanding
Voor leerkracht Tienke Bouwmeesters 
van de Graaf Jan van Montfoort school 
betekent Pasen: “Denken aan Jezus die 
op Goede Vrijdag voor jou en mij aan 
het kruis is gegaan. En op Pasen vieren 
we Zijn opstanding uit de dood. Het is 
een belangrijk feest voor mij als christen. 
Een feest van hoop. Die hoop hebben 
we in deze coronatijd zo nodig. Zoveel 
ziekte, overlijden, eenzaamheid en 
onzekerheden maken mensen in deze tijd 
stuurloos. Ook ik weet niet of ik, of een 
van mijn gezinsleden, familie of vrienden 
dit virus gaan krijgen. Toch mag ik me, 
ondanks die onzekerheid, vast blijven 
houden aan God die in deze tijd nog 
dichter bij wil komen en ons troosten wil. 
In mijn werk als juf van groep 1 en 2 van 
de Graaf Jan school probeer ik mijn lieve 
kleuters te laten ervaren wie God voor 
hen is of kan zijn. Dit jaar heb ik helaas 
niet de verhalen kunnen vertellen over de 
tijd tot Pasen. We sturen daarom alle 
ouders een Powerpoint toe, gemaakt 
door de werkgroep Pasen, zodat de 
kinderen thuis het Paasfeest kunnen 
meebeleven. Gezegende Paasdagen 
toegewenst, iedereen.”
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door Sjoukje Dijkstra

In Woerden verrijst de TechnoHUB
Dé plek waar je de in regio terecht 
kan voor technisch onderwijs

Het Woerdens Techniek Talent (WTT) spant 
zich al ruim tien jaar in om jongeren te 
enthousiasmeren voor een Toekomst in de 
Techniek. Sinds de oprichting organiseert 
WTT jaarlijks een Techniek-3-daagse voor de 
basisschoolleerlingen van de 
partnergemeentes Montfoort, Oudewater, 
Bodegraven-Reeuwijk en Woerden. 
Ruim 4.000 basisschoolleerlingen kwamen tijdens 
de Techniek-3-daagse naar een tijdelijke locatie 
waar met technische bedrijven uit de regio 
workshops in de bouw, installektro, metaal en 
motorvoertuigen aangeboden werden.
Van het lassen van je eigen naamplaatje, een 
muurtje metselen, bibberspiraal solderen tot aan 
het uitdeuken van een auto en alles wat er tussen 
zit. Een geweldig jaarlijks terugkerend evenement.
Daarnaast verzorgt WTT-gastlessen, bedrijfsbezoeken, 
beroepen oriëntaties en alles wat bijdraagt aan 
instroom op technische richtingen.

TechnoHUB
En dan nu de lang gekoesterde wens, de 
TechnoHUB. Om aan de personeelsvraag van goed 
geschoolde vakmensen voor het bedrijfsleven te 
kunnen voldoen is de TechnoHUB opgericht.
In de TechnoHUB biedt het WTT aan het Kalsbeek 
College de ruimte om samen met de technische 
bedrijven, de VMBO-techniekrichtingen Bouw, 
Wonen en Interieur, Mobiliteit en Transport en 
keuzevakken Produceren en Installeren uit te voeren.
Een nauwe samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven waarbij de leerlingen optimaal 
opgeleid worden tot vakmensen met actueel 
lesmateriaal.
20% van de praktijktijd vindt plaats binnen de 
bedrijven, waardoor er een goed beeld van het 
beroepenveld ontstaat en de Kalsbeekleerlingen 
zich goed kunnen voorbereiden op een toekomst 
in de Techniek!
Kijk voor meer info op kalsbeek.nl of technohub.nl

Freedom internet 
nu ook beschikbaar 
op glasvezelnetwerk 
van E-Fiber
Een nieuwe glasvezelprovider komt het glasvezelnetwerk van E-Fiber 
versterken. Vanaf 26 maart kunnen de diensten van Freedom Internet 
worden aangevraagd. Hiermee hebben de klanten in een aantal van de 
E-Fiber gebieden de keuze uit vier tot acht verschillende providers.
Freedom Internet
Freedom Internet is de nieuwste provider van Nederland. Dit is een onafhankelijke partij 
die online diensten biedt aan particuliere en kleinzakelijke klanten. Zij focust vooral op 
privacy en online veiligheid.
Gerard Overmars, CCO van E-Fiber, is zeer te spreken over de komst van de nieuwe 
provider: “We zijn blij dat Freedom Internet diensten gaat leveren via ons netwerk en 
zien het als een waardevolle toevoeging van het aanbod”.
Open netwerk
E-Fiber legt een open glasvezelnetwerk aan, dit betekent dat alle aanbieders welkom 
zijn op het netwerk. Zo kunnen huishoudens en bedrijven zelf kiezen welke provider het 
beste bij hen past met ook keuze uit kleinere en lokale glasvezelexperts. Die biedt veel 
meer keuzevrijheid en brengt voordelen met zich mee zoals persoonlijke aandacht en 
goede service.
Over E-Fiber
E-Fiber is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanleg van glasvezel. E-Fiber vindt dat 
iedereen in Nederland recht heeft op snel en betrouwbaar internet. Waar je ook woont, 
van het stadshart tot in de polder. Daarom investeert E-Fiber in infrastructuur, innovatie, 
techniek én in mensen. Om zo een uniek ‘open’ glasvezelnetwerk aan te leggen waarop 
iedere provider zijn diensten mag leveren.

Wat betekent corona crisis nu voor de boeren?

Montfoortse boerin Irma Scholman  
geeft antwoord…
Voor de meeste boeren gaat het werk gewoon door. De mest wordt weer 
uitgereden, en Montfoortse boerin Irma Scholman heeft het drukker dan ooit! 
Het enige waar Scholman het aan merkt, is dat de zuivelprijs is gezakt.  
“Dat is waar we ons wel zorgen over maken.”

“Je ziet in het buitenland dat de melk 
hier en daar niet meer opgehaald wordt, 
en de boeren de melk in de put moeten 
laten lopen. Je kan een koe niet zomaar 
laten stoppen met melkgeven, dat proces 
gaat altijd door vooral in het belang van 
de gezondheid van de koeien. Tot nog 
toe gaat het bij ons nog goed, ik hoop 
maar dat dat voorlopig ook zo blijft. 
Mocht de crisis langer aanhouden, dan 
zal het ook voor ons behelpen worden”, 
zegt ze. We leveren dagelijks te veel melk 
om het bijvoorbeeld aan de weg te 
verkopen. Waar zouden we met die melk 
naar toe moeten?” Scholman die 55 
koeien melkt, vertelt dat ze in 2015 net 
investeerden in een maatlatstal, waar 
alles in zit. “Daar kunnen 80 koeien in. 
Financieel was dat een grote investering, 
die wel terugverdiend moet worden.”

Voorlopig houden we vol
Zowel zijzelf als haar man John 
Scholman en haar schoonouders werken 
erbij om het bedrijf ‘in de benen te 
houden’. “Ik werk bij een bedrijf dat zich 
bezig houdt met kunstmatige inseminatie 
van koeien. Mijn man werkt bij de 
Stichtse Rijnlanden”, zegt ze. “Met twee 
jonge kinderen, die nu allebei thuis zitten, 
is het wel behelpen”, zegt ze. De jongste 
is tweeëneenhalf en vermaakt zich prima 
buiten. De oudste van viereneenhalf 
heeft nog wat schoolwerk, maar kan 
daarnaast ook lekker veel buiten spelen. 
De jongste merkt dus eigenlijk geen 
verschil. We proberen het wel uit te 
leggen dat hij afstand moet houden van 

opa en oma. We wonen in twee 
woonhuizen op het zelfde erf. Dan is 
afstand houden erg lastig, want we zien 
elkaar altijd buiten. We krijgen het de 
jongste ook niet uitgelegd. Die stapt 
vervolgens de deur uit en is al weer 
vergeten wat we vertelden. We doen ons 
best allemaal, en zullen het wel ervaren. 
Voorlopig houden we vol.”

Donderwolk
Wat Irma Scholman bizar vindt is dat het 
hele stikstof verhaal op de achtergrond 
gewoon doorgaat. “Er wordt nu 
aantoonbaar minder stikstof gemeten, 
terwijl de boeren juist nu heel actief zijn 
met uitrijden van mest. Het is dus 
aanwijsbaar: de boeren zijn níet de grote 
veroorzaker. Toch wordt er geen acht op 
geslagen, en gaat de minister gewoon 
door. Het blijft als een grote donderwolk 
boven ons hoofd hangen. Als je je erin 
verdiept, raak je echt gefrustreerd. 
Daarom volg ik soms ook niet alle nieuws 
meer rondom het stikstofgebeuren. 
Dan valt de frustratie ook mee. Bijzonder 
is toch wel dat juist met deze crisis de 
ondergeschoven sectoren opeens heel 
belangrijk blijken. Kijk maar naar de 
zorg. En zo is het ook met de boeren. 
Als we geen levensmiddelen meer uit het 
buitenland kunnen krijgen en de grenzen 
echt op slot gaan, dan zijn de boeren de 
eerst bron voor levensmiddelen.
Aan corona maatregelen hoeven de 
Scholmannetjes verder niet veel te doen, 
laat Irma Scholman weten. “De melkboer 
redt zichzelf. Hij hoeft alleen de knop 

van de tank aan te raken. Die raken wij 
niet aan. Ook de bulkauto die krachtvoer 
levert, redt zichzelf. Daarnaast komt er 
weinig hier op het erf. En bij ons kun je 
overal je handen wassen. Ook afstand 
houden, is goed in te vullen. Het is wel 
zo, als je het zelf zou krijgen, dan mag je 
niet met de koeien werken. Ze denken 
wel dat het niet overdraagbaar is, maar 
het is niet bewezen. Als een boer corona 
heeft, moet hij/ zij dat melden aan de 
melkfabriek. Er zijn best veehouders die 
het al hebben. Als je het krijgt, moet je 
extra maatregelen nemen, want we 
moeten tenslotte zorgen dat het niet in 
de voedingssector terecht komt.”
Crisis of niet. Irma en haar man blijven 
hun ziel en zaligheid steken in hun 
melkveebedrijf. “Veel mensen beseffen 
niet hoeveel tijd en energie daarin zit. 
Het is dag en nacht. Zeven dagen per 
week. Als je daar niet de waardering voor 
krijgt vanuit de regering, dan is dat wel 
bijzonder zuur”, zegt ze. “Aan de andere 
kant, dan wordt er weer een mooi kalfje 
geboren, en dan vergeet 
je het even. Hoe de 
situatie ook is, dat blijft 
bijzonder. Daar hoef je 
alleen maar naar te 
kijken om gelukkig te 
zijn. Dat zijn ook de 
momenten dat we alles 
even kunnen vergeten. 
Als je wel eens afvraagt, 
als boer: waar doe je het 
voor. Dan is het voor mij: 
daarvoor.”

Irma Scholman met kids op de trekker.

Montfoortenaar vertelt 
over rescue flights: 
“Het is dankbaar werk om die 
mensen thuis te krijgen.”
Hans Eggink uit Montfoort is purser 
bij een luchtvaartmaatschappij. 
Hij heeft zich - nu hij thuis zit - als 
vrijwilliger opgegeven voor rescue 
flights. De Montfoortenaar was er 
ook bij toen Nederlanders - die vast 
zaten op Tenerife vanwege de corona 
crisis opgehaald werden: “Het is 
dankbaar werk om die mensen thuis 
te krijgen.”
Eggink vliegt al sinds 1992, en heeft in 
die tijd al heel wat meegemaakt, zoals 
9/11 en SARS. Maar zo’n bijzondere 
situatie als nu met de corona crisis, dat 
heeft hij niet eerder voorbij zien komen. 
Door de corona crisis zitten er nu nog 
naar schatting over de hele wereld heel 
zo’n 22.000 Nederlanders vast.  
Toen Hans de oproep van zijn 
werkgever zag om zich als vrijwilliger op 
te geven voor rescue flights, hoefde hij 
niet lang na te denken. Of hij echt 
opgeroepen gaat worden, dat betwijfelt 
hij. Maar mocht het zover komen, dan 
staat hij in de startblokken. De meeste 
Nederlanders die vast zaten in Europa 
zijn inmiddels al thuis, denkt hij. Begin 
maart had hij zijn eerste vlucht naar 
Tenerife om mensen op te halen.  
“Dat was een gewone vlucht. De tweede 
was een rescue vlucht.”

Moeilijk afstand houden in een 
vliegtuig
Hij vertelt hoe dat in zijn werk ging:  
“Je gaat leeg heen. En je haalt mensen 
op. Het was net voor de maatregelen in 
werden gevoerd van de 1,5 meter 
afstand. “Sowieso is het moeilijk om 
afstand te houden in een vliegtuig”, 
lacht hij. “Bij vliegtuigen hebben we 
altijd desinfecterende handgel.  
Waar mogelijk hebben we tijdens de 
rescue vlucht ook afstand gehouden. 
De mensen die we ophaalden, zaten al 
een tijdje vast. Sommigen hadden in 
quarantaine gezeten in hun hotel, en 
waren blij dat ze naar huis mochten.” 
De vlucht was volgens de purser 
afgeladen, de sfeer gelaten, 
maar vooral positief: 
“Ze hebben echt in onzekerheid 
verkeerd. Komen we wel terug?  
Toen dat werd bevestigd, was er nog 
meer onduidelijkheid, want het 
vluchtnummer was veranderd, omdat 
het een rescue vlucht was. De reacties 

waren dus vooral blij en opgelucht: ‘We 
zijn blij dat jullie zijn gekomen’, zeiden 
ze. Desondanks waren ze nog niet in 
paniek geweest. 

Tot eind mei thuis
De meeste mensen zitten volgens hem 
vast in landen buiten Europa. De kans 
dat er nog veel Nederlanders vast zitten 
in Europa acht hij klein. Bovendien zijn 
er voor landen als Griekenland en Italië 
nog andere manieren om naar huis te 
komen. Vanuit de Canarische eilanden 
is het wel lastig…” 
Volgens Hans is een rescue vlucht niet 
heel anders dan een gewone vlucht. 
“Het is wel vergelijkbaar met vluchten 
aan het einde van het seizoen. Dan ga je 
soms ook leeg heen, en kom je vol 
terug. Dit keer was het een rare 
gewaarwording, en waren het vier hele 
lange uren zonder passagiers, voordat 
we uiteindelijk landden op Tenerife.  
“We hebben die rescue vlucht trouwens 
niet behandeld als een andere vlucht. 
Maar het was wel improviseren.
Zo was er beperkte catering aan boord, 
en er was toch wat onzekerheid bij de 
reizigers, die zich afvroegen wat ze 
zouden aantreffen in Nederland. 
Voor mij was dat voorlopig de laatste 
vlucht. 
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V.l.n.r.: Jaap-Jan Aarnoudse (Jumbo), Marga Hoogendoorn en Hetty Elzas (SOM).

door Siem van der Burg Te huur
per dag/dagdeel:

Locatie:
IJsselveld 2

3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus, 
expositie, therapie,

ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

Ruimten
voor Geluk

Ruimten
voor Geluk

B O U W E N  O P  K A R A K T E R

www.devriesverburg.nl/vacatures

WIJ GROEIEN 

EN ZIJN OP 

ZOEK NAAR 

JOU!
BOUWPROJECTEN

ONTWIKKELPROCES

COMMUNICATIE

VOORBEREIDEN

BOUWTEAM

UITWERKEN

BOUWKUNDIGE
KENNIS EN ERVARING

VINDINGRIJK

ZORGVULDIG

pz@devriesverburg.nl

PLANONTWIKKELAAR  

WERKVOORBEREIDER

brood- en banketbakker

Jan van 
Dommelen

Wij blijven bakken!
Want ons brood, daar kunt u niet zonder.

En ons banket, laat je toch genieten.
Ook in deze tijden zijn wij er voor jou!

De ambachtelijke (banket)bakkers van Nederland

Met PASEN hoort er toch een 
CHOCOLADE EI van Jan bij! 
Doe uw paasbestelling voor 

8 april en krijg een paasattentie!

Bestel ook online
www.janvandommelen.nl
Hoogstraat 38   -   3417 HD  Montfoort
0348-471283 info@janvandommelen.nl

De Stadsbakker 

van Montfoort!

De afgelopen maanden was Montfoort 
in de ban van het historisch 
verzamelalbum “De stad Montfoort”. 
Heel veel mensen spaarden bij de 
Jumbo om het prachtige boek 
compleet te krijgen. De Stichting Oud 
Montfoort speelde zich daarmee in de 
kijker. Dat kwam goed uit. In februari 
werd namelijk bekend dat de SOM er 
in geslaagd is om een eigen 
onderkomen te vinden in de 
voormalige winkel van Daags/Blokker 
op de Keizerstraat 25.
Jaap-Jan Aarnoudse van de Jumbo was 
blij met de geslaagde actie van het 
Montfoort verzamelalbum en biedt de 
SOM een cheque aan voor de inrichting 
van het nieuwe pand. Aarnoudse: “Toen 
ik aan mensen van de Stichting Oud 
Montfoort vroeg, of zij een 
verzamelalbum ‘De Stad Montfoort’ voor 
onze Jumbo wilden samenstellen, waren 
zij hiertoe onmiddellijk bereid. Zij gingen 

met veel enthousiasme aan de slag. 
Het uiteindelijke resultaat mocht er meer 
dan zijn. Wat hebben zij gewerkt, zeg. 
En wat een tempo. Geschikte plaatjes 
zoeken, goed leesbare, korte teksten 
aanleveren, afstemmen en overleggen. 
Mooi hoor! Ik zou haast zeggen: dit is 
voor herhaling vatbaar”. De SOM is blij 
dat de geschiedenis van de stad op een 
mooie manier onder de aandacht van de 
mensen is gebracht.
De inrichting van het pand vordert 
gestaag. De geplande opening rond 
1 mei zal door de corona-maatregelen 
worden uitgesteld. Toch wordt bijna 
dagelijks gewerkt in het pand. 
Veel mensen volgen vanaf de straat ook 
de bijzondere muurschildering die op de 
achterwand verschijnt en steken hun 
duim omhoog naar de mensen die aan 
het werk zijn.
De SOM heeft inmiddels van de 
overgebleven plaatjes nog een aantal 

door Siem van der Burg

SOM ontvangt cheque voor inrichting 
nieuwe pand

complete boeken kunnen maken en 
heeft ook nog enkele lege boeken met 
een compleet setje plaatjes. Deze zijn 

 

Klokken van hoop en troost 
luiden in Montfoort
Ook de R.K. Geloofsgemeenschap 
Geboorte Johannes de Doper in 
Montfoort luidde afgelopen 
woensdagavond een kwartier lang de 
klokken. De kerk gaf hiermee gehoor 
aan de oproep van de Raad van 
Kerken om op woensdagen tussen 
19.00 en 19.15 uur de kerkklokken 
te luiden. 
De klokken luiden om in deze tijd van 
onzekerheid een boodschap van 
bemoediging, hoop en troost te 
verspreiden. “We leven mee met allen 
die besmet zijn met het corona virus 
en met hen die iemand verloren 
hebben als gevolg van het virus”, 
aldus Helma Spruit op de website van 
de Drie-eenheids-parochie. “Ook veel 
kerken hebben besloten om hun 
deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen 
waar eendracht en hoop een thuis 
hebben – kunnen niet meer gebruikt 
worden om deze hoop te verkondigen. 
Als teken van hoop en troost, als 
signaal van respect voor alle mensen 
die werken in de hulpverlening en om 
mensen met elkaar te verbinden, 
luiden we de klokken van hoop! Met 
deze ‘klokken van hoop en troost’ 

kunnen de kerken mensen met elkaar 
verbinden over de grenzen van sociaal 
isolement heen. Ook roepen de 
kerken daarmee op tot gebed en 
andere vormen van steun voor allen 
die ziek zijn en voor wie zich dag aan 
dag inzetten voor de gezondheid en 
veiligheid van medemensen.”
Gerard Vendrig van de Katholieke 
Kerk in Montfoort vertelt dat in deze 
tijden de nieuwsbrief een belangrijk 
middel is om contact te houden met 
gemeenteleden. De nieuwsbrief wordt 
verzonden naar 1500 tot 2000 
mensen. De mensen komen volgens 
hem nog wel naar de kerk, maar dan 
vooral om ’s zondags een kaarsje te 
branden tussen 10.00 en 12.00 uur. 
“De betrokkenheid van de gemeen- 
schap proberen we wel uit te dragen. 
Ons thema ‘Ontmoeten raakt’ is daar 
een mooi voorbeeld van. Dit hangt nu 
ook op een spandoek op onze kerk. 
De klokken van hoop luiden we, 
omdat we hopen op betere tijden. 
Het zorgt voor een saamhorigheids-
gevoel en een stukje bezinning. Mooi 
dat we daar op deze manier vorm aan 
kunnen geven.”

te koop. Geïnteresseerden kunnen zich 
melden op info@oudmontfoort.nl
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