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We vieren toch Koningsdag
Nederlandse republikeinen gingen helemaal los op het internet. “Ik ga het pas 
vieren als Willem Alexander een deel van zijn miljoenen aan werklozen en 
mensen in de bijstand schenkt”. Of; “ze weten niet wat ze moeten verzinnen, is 
het nu zo lastig om viering van Koningsdag een keer over te slaan? Digitale 
kleedjesmarkten hebben we al in vorm van tweedehands sites. Met zijn allen 
om 16.00 uur het Wilhelmus zingen, wat een feest zeg”. Ook in het 
programma ‘Op 1’ waren er dergelijke geluiden te horen. Maar in datzelfde 
programma pleitte Pieter Verhoeve (de voormalig burgemeester van Oudewater 
en voorzitter van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen) voor 
alternatieven om het feest toch te vieren.

Het wordt natuurlijk niet zoals gepland 
en zoals gebruikelijk. 
“Koningsdag wordt Woningdag” 
twitterde Pieter. “We blijven natuurlijk zo 
veel mogelijk binnen of op afstand van 
elkaar. Koningsdag staat in 2020 in het 
teken van saamhorigheid. We zingen 
samen het Wilhelmus; kinderen schrijven 
een brief aan de koning; muzikanten 
treden op voor ouderen; we houden een 
digitale kleedjesmarkt en brengen een 
nationale toost uit. Op de gezondheid 
van iedereen en dus ook van koning 
Willem-Alexander”, zei Pieter in Op1.

De ongebruikelijke Koningsdag begint 
om 09.45 uur met het luiden van de 
klokken door het hele land.
Om 10.00 uur start de Koningsdag-
uitzending op tv met het concert-
gebouworkest, dat het Wilhelmus speelt. 
Om 10.00 uur begint ook de ‘digitale 
kleedjesmarkt’, een vrijmarkt op internet, 
waar ook de tv-uitzending op inhaakt. 
De NOS zal een compilatie van 
voorgaande Koningsdag-verslagen 
uitzenden en iedereen kan meekijken 
hoe een bundeling van de ‘brieven aan 
de koning’ aan de jarige wordt 
overhandigd. Optredens van artiesten 
zullen er op ‘Woningdag’ wel zijn, 
maar dan alleen voor de woningen van 
ouderen in verzorgingshuizen.
Met de ‘nationale toost’, wordt de 
nationale viering van komende 
Koningsdag om 16.00 uur besloten.

Lokaal wordt er op beperkte schaal 
nog wel het een en ander 
georganiseerd.

Linschoten
Enige tijd geleden besloot het 
Oranjecomité van Linschoten om alle 
festiviteiten rondom Koningsdag op te 
schorten. Voor zover bekend staan daar 
geen lokale activiteiten gepland.

Oudewater
In Oudewater is dat volgens Koert 
Westerman ook het geval. “Net nu we 
als ‘Oranje Boven’-club weer eens fl ink 
hadden willen uitpakken. We hadden 
Wolter Kroes gecontracteerd voor een 
optreden in de stad. En we hadden een 

hele goede coverband geboekt. Je 
gelooft het niet ... met de naam ‘de 
Corona’s’.
Eind januari zagen we de bui al hangen. 
Op dat moment hebben we alles 
geannuleerd en afgelast. We balen er 
ontzettend van. Juist in deze tijd wil je, 
met name voor de kinderen, ons mooiste 
nationale feest organiseren. Het enige 
dat doorgaat is het bakken van oranje 
soesjes door de lokale bakkers voor onze 
ouderen in De Wulverhorst”.

Het Blijf Thuis Festival werd goed 
‘bezocht’ - met meer dan 5000 unieke 
views zijn Dave links en Kevin rechts 
zeer tevreden.

Jessie Slootjes danste met haar hond 
op tafel.

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 13

vervolg op pagina 13

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

advocaten voor
het MKB

Wij zijn geopend volgens 
de RIVM-richtlijnen.

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

Alles van het beste soort!

KOM LANGS!

ALLE WINKELS 

ZIJN OPEN!

KOM LANGS!KOM LANGS!KOM LANGS!KOM LANGS!

JOUW UNIEKE 

VOORJAARS

OUTFIT 
IS BINNEN!

VOLGENDE WEEK

In verband met Koningsdag verschijnt
De IJsselbode niet op dinsdag 28 april maar op

WOENSDAG 29 APRIL A.S.

In verband met Koningsdag verschijnt
DE IJSSELBODE OP WOENSDAG!

“Dit heeft weer het gevoel gegeven dat Montfoort 
een klein stadje, groot is met elkaar…”
Meer dan 5000 mensen bezochten afgelopen zaterdagavond de online 
stream van het Thuis Blijf Festival (thuisblijffestival.nl) dat op poten werd 
gezet door onder andere Kevin Engel en Dave Bode van DB Showtechniek. 
Online konden de mensen thuis meegenieten van een festival, compleet met 
dj’s Kazkid en Lou Homman, zanger Arjon Oostrom en feestartiest Michiel 
Ruijter. Vanaf thuis genoten mensen mee, dansend op hun tafel, door de 
kamer of gewoon om de keukentafel en onderuitgezakt op de bank.

Blijf Thuis Festival Montfoort 
trekt ruim 5000 kijkers

Het huiskamer-feest werd compleet 
gemaakt met een Pub Quiz en 
prijsvragen, waarbij ook nog wat te 
winnen viel. Van een lentebierpakket van 
De Plaats tot een Stay Home borrelplank 
van The Old Bakery, het was de moeite 

waard om vragen te beantwoorden, die 
ook waren ingediend door alle bedrijven 
en organisaties die het event mede 
ondersteunden. DB Showtechniek, 
de carnavalsverenigingen, lokale cafés, 
restaurants en Stichting Evenementen 
Montfoort stonden stuk voor stuk op de 
promoposter. “Wij zijn met allen erg trots 
dat wij met elkaar zo’n leuke avond 
hebben gehad en dat Montfoort en 
omstreken ervan genoten heeft”, 
laat Kevin Engel achteraf weten. 
“Ook al missen we de mensen om ons 
heen, dit heeft weer het gevoel gegeven 
dat Montfoort als klein stadje groot is 
met elkaar. Het was een enorm succes.”
Dat vond ook Jesse Slootjes, die een 
hele uitbundige foto-reactie instuurde 
tijdens de avond zelf, waarbij zij met haar 
hond op tafel danste. Achteraf liet ze 
weten: “Ik vond het een superleuk 
initiatief van de organisatie die 
livestream! Zo konden de mensen toch 
een gezellige zaterdag avond thuis 
beleven. Superleuk opgezet en 
‘top’-artiesten!”

Live streams uitvaarten
Ook Dave Bode is tevreden. Hij is de 
hele week in touw geweest om deze live 
uitzending voor elkaar te boksen, maar 
heeft dat met veel plezier gedaan. 
Kevin: “Hij had eindelijk weer even het 

enthousiasme terug.” Beiden vinden het 
fi jn zo de gedachten te verzetten, want 
hun werk ziet er door de coronacrisis 
heel anders uit. Waren het voorheen 
vooral events, dan is Kevin nu onder 
andere actief in de beveiliging van 
bouwmarkten en de zorg, terwijl Dave 
livestreams van uitvaarten doet. “Je 
wordt er gewoon een beetje treurig van”, 
geeft Dave aan. “Alleen daarom al: we 
waren met z’n allen toe aan een feestje.”
De buren waren van tevoren wel 
gewaarschuwd, en gemeente Montfoort 
en de politie ook. “We wilden duidelijk 
maken wat we zouden doen, en de buren 
even laten weten dat het dus om een 
livestream ging, en niet om een echt 
feest.” Vanuit gemeente Montfoort was 
de reactie positief, hoewel nadrukkelijk 
werd gevraagd om rekening te houden 
met de richtlijnen. “Dat is wat we ook 
hebben gedaan”, benadrukken Dave en 
Kevin, die er duidelijk over na gedacht 
hadden: “We wisselen de dj’s af met de 
zangers tussendoor, zodat wij de dj set 
konden desinfecteren. En we hebben het 
wat uitgespreid, zodat - als de ene zanger 
klaar was - er een klein uurtje tussen zat. 
De ene zanger ging weg, de andere 
kwam wat later aan.”

Montfoort
Ook in Montfoort stond er een mooi 
feest in de steigers. We waren heel wat 
van plan zegt Ad Spruit van het 
organiserende oranjecomité. 
Maar ook wij hebben het meeste moeten 
afgelasten. Wat gelukkig wel door kan 
gaan is onze Koningsdag QR-speurtocht.
“Wij bieden hiermee toch een gezins-
activiteit tijdens de langdurige corona-
lockdown. Vanaf vrijdag 24 april tot en 
met zondag 3 mei kunnen ouders met 
hun kinderen even een uurtje de benen 
strekken en met elkaar op zoek gaan 
naar de diverse QR-codes die in de 
binnenstad van Montfoort hangen. 

Ganzebord je � t
Aangezien de meeste mensen nu al een tijdje
thuis moeten werken achter een laptop 
en kinderen niet meer naar school 
en hun geliefde sport kunnen,
missen we de dagelijkse beweging.

Om De IJsselbode-lezers wat vermaak en beweging te bieden, 
kunt u op pagina 8 en 9 het ‘Sport Ganzenbordspel’ spelen 
met uw huisgenoten. Wij wensen u veel plezier!

Aangezien de meeste mensen nu al een tijdje

Om De IJsselbode-lezers wat vermaak en beweging te bieden, 
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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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. R.W. van Bennekom
 18.30 uur Ds. A. Langeweg
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 26: 10.00 uur Hans Savert
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 26: 11.45 uur Ds. C.M. Buijs
 18.30 uur Ds. G. Meuleman
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK 
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via 
www.hervormdoudewater.nl
Wo 22: 19.15 uur Gebedsdienst
Zo 26: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Kand. A.M. van Mourik
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 26: 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 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. J.T. Maas
 18.30 uur Ds. C. Boele

Online vieringen 
in ‘t Kruispunt 
Linschoten
Als gevolg van de Corona crisis heeft 
de kerkenraad van de Protestantse 
Gemeente te Linschoten besloten de 
komende periode geen vieringen meer 
te houden in kerkgebouw ‘t Kruispunt 
aan de Nieuwe Zandweg.
Wel is er wekelijks een online viering te 
volgen op het internet via een eigen 
Youtube-kanaal. 
Dit kanaal is eenvoudig te vinden via 
de website www.Kruispuntlinschoten.nl 
onder het kopje ‘online vieringen’.
De vieringen worden voorbereid 
en uitgevoerd door o.a. dominee 
Rianne van der Nagel-Meter en
Remy van Keulen.
In de vieringen is uiteraard ook 
aandacht voor de jeugd.

Huisartsenpraktijk Dubois & Raedts  
is gesloten van  

maandag 4 t/m vrijdag 8 mei
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:
Achternamen die beginnen met A t/m M: 

Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

Achternamen die beginnen met N t/m Z: 
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.

Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens 
te Oudewater is gesloten 

van maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei
Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:

Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:
Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:
Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252

Op Koningsdag, maandag 27 april, 
is de HAP geopend voor spoedgevallen.

Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!

Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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0348-414242

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kater. Wit; boven 
linkeroog grijze vlek op linker heup grijze 
vlek; rechts op buik grijze vlek; staart 
grijs.
MONTFOORT
N 228 ri de Meern hmp 25.4 - Kat. Wit; 
rug en staart grijs-cypers.
OUDEWATER
Hekendorpse Buurt - Rode cyperse 
ongecastreerde kater, heeft een lichtere 
rode vlek op zijn keel. Geen witte 
vlekken.
Hekendorperweg - Kat, zwart-wit.
Hekendorperweg - Kat, beige-bruin

OBS Goejanverwelle telt zo’n zestig 
leerlingen. Een echt dorpsschooltje, 
noemt locatieleider Chantal Pinkse het. 
“Met een hele gezellige sfeer en veel 
saamhorigheid. We doen het echt met 
elkaar. Juist nu merk je wat een voordeel 
dat is. We zien het als docenten en ouders 
als een gezamenlijk doel om het thuison-
derwijs mogelijk te maken en te proberen 
de kinderen op niveau te houden.” 
Een ander pluspunt, volgens Chantal, 
is dat er op OBS Goejanverwelle al veel 
digitaal gewerkt werd. “Wij werkten al 
met het platform Snappet. Leerlingen 
gaan gewoon verder met dezelfde 
methode waardoor de continuïteit blijft 
gewaarborgd. Dat is natuurlijk heel fi jn.”

Buitenspelen
Ellen van ‘t Hof is juf van groep 5-6 en 
groep 7-8. “We zijn heel snel begonnen 
met thuisonderwijs. De eerste maandag 
dat de scholen gesloten waren zijn we 
met het team samengekomen. Eigenlijk 
hadden we in één dag alles geregeld en 
op dinsdagochtend konden de kinderen 
de spullen al ophalen. We hebben nu veel 

Hoe is het met de kinderen van de 
Goejanverwelle?

Leerlingen van groep 8 spelen samen 
op het schoolplein.

contact met iedereen, iedere dag wordt er 
met de leerlingen gebeld. We merken dat 
ouders heel betrokken zijn.”
Donna de Jong zit in groep 8 en vindt 
het wel een beetje saai, dat ze niet meer 
naar school gaat. “Ik mis m’n klasgenoten 
heel erg. Maar de meeste zie ik gelukkig 
nog wel. We spreken af op het 
schoolplein en blijven op gepaste afstand 
van elkaar.” Donna vindt haar klas heel 
gezellig. “We zitten met achttien 
kinderen in de klas en we zijn allemaal 
vrienden van elkaar.” De kinderen spelen 
veel samen met elkaar op de grote 
speeltuin naast de school, zoveel 
verandert er dus niet vindt groep 8-er 
Mees van Eijk. “Ik ben nu eerder klaar 
met school en kan hierdoor meer buiten 
spelen.”

De musical
Ellen vindt het ingrijpend, dat de school 
dicht is. “Hier ben je geen leerkracht 
voor geworden. Je mist het contact, de 

interactie, de gezelligheid en de humor. 
Online is dat er ook wel, maar het is 
anders. Het gemis is groot, juist ook in 
een dorp als Hekendorp.” Vooral voor 
de leerlingen uit groep 8 vindt ze het zo 
jammer. “Ze missen echt de beleving van 
het laatste jaar met de eindtoets en het 
oefenen voor de musical.” Ellen zag dat 
een aantal kinderen het lastig vonden om 
afscheid te nemen, toen ze hun spullen 
op kwamen halen. “Je zegt elkaar gedag, 
maar je weet niet voor hoelang.”
Ieder jaar wordt de eindmusical 
opgevoerd in verenigingsgebouw 
De Boezem. Ellen: “Daarbij is eigenlijk 
het hele dorp betrokken. De kinderen 
doen heel veel zelf, zoals het decor, en 
de ouders helpen met kleding. 
Oud-leerlingen doen het licht, geluid en 
de gordijnen.” De musical gaat er dit jaar 
ook komen. “We weten nog niet precies 
in welke vorm, maar er komt een 
afscheid, dat hoort er gewoon bij! Wie 
weet zijn de regels tegen die tijd zo 
versoepeld dat we wel met zo’n vijftig 
mensen bij elkaar mogen komen.”

door Ellen van Leeuwen

Brug Hekendorp
De nieuwe brug in Hekendorp is klaar; afgelopen donderdag is de noodbrug afgebroken en de nieuwe brug open 
voor voetgangers en fi etsers. Hij is amper breed genoeg om aan de anderhalve-meter maatregel te kunnen voldoen, 
maar dat betekent alleen af en toe wachten op de tegenligger.
De versierselen komen tegen de tijd dat de brug offi cieel geopend wordt.

Het hart van Hekendorp wordt gevormd door OBS Goejanverwelle. 
Hoe vergaat het de kinderen, leraren en ouders nu de school gesloten is?
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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

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.

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

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

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

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962
Verkoop en reparatie van

diverse merken audio-, video-
en witgoedapparatuur

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

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

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

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

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

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

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

Ons bereikte het droevige bericht, 
dat op vrijdag 10 april is overleden

Rinus Groenewegen
Vele jaren was hij bestuurslid van onze stichting 
SBZO (stichting beheer zwembad Oudewater).

Rinus is vele jaren één van de stuwende krachten 
geweest bij de realisatie van de plannen, die er zijn 
gemaakt om te komen tot een overdekt zwembad 
in Oudewater. Met name zijn technische kennis op 

vele terreinen heeft ons erg geholpen.
Helaas mag hij niet meer meemaken, als het 

nieuwe bad er hopelijk uiteindelijk over enige tijd 
gaat komen. Wij kijken met veel waardering terug 

op de mooie jaren van samenwerking en we 
wensen zijn echtgenote veel sterkte toe bij het 

verwerken van dit grote verlies.

Bestuur SBZO

brood- en banketbakker

Jan van 
Dommelen

Open op Koningsdag

De Stadsbakker 

van Montfoort!

Maandag 27 april
van 07.00 tot 13.00 uur

Welkom bij
de Stadsbakker voor:

Oranjetompoucen
Oranjegebak en Dommeltjes
Ook bakken wij heerlijke broodjes!

Nieuw in assortiment: Borrelplanken
Bestel ook online

www. janvandommelen .n l
Hoogstraat 38   -   3417 HD  Montfoort
0348-471283 info@janvandommelen.nl

Voor altijd in ons har�.

Albert Breij
Albertus Cornelis Reinierus

Maarssen,  Montfoort, 
13 februari 1946  18 april 2020

Willy Breij - Achterberg
Michel en Patricia ♡
    Jort, Fleur, Timme
Mireille en Alex
    Levi, Kate

Truus Oversteegenstraat 29
3417 CM  Montfoort

Albert is thuis. Door de huidige omstandigheden 
gelieve geen bezoek aan huis.

De crematie zal in gezinsverband plaatsvinden.

Bent u of kent u iemand in het bezit van een  
(half)vrijstaande woning met 2500-7500 m2 grond in 

het buitengebied van Oudewater (+10 km)? 
En toevallig voornemens deze woning te willen verkopen? 
Dan horen wij dat graag! Want wij Geelbuiken zijn op zoek 

naar de welbekende ‘speld in de hooiberg’.  
Kluswoning geen bezwaar. 

En wie weet kunnen we elkaar blij maken!
M. Oostendorp: 06-12891088 | C. Boere: 06-20111798

GEZOCHT: WONING 
 in buitengebied Oudewater (+10 km)

Verdrietig, maar dankbaar dat hij rustig is 
ingeslapen, geven wij kennis van het overlijden 
van onze vader, schoonvader en opa

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Graag willen wij onze dank uitspreken voor de 
fantastische zorg die onze vader en opa heeft gekregen 
tijdens zijn verblijf in verpleeghuis De Bovenberghe.

“Dit leven gaat voorbij...”
André Hazes

Op de herdenkingspagina van Bep op 
www.monuta.nl/rotterdam/memoria

naam: Bep   code: FLNV078
kunt u een persoonlijke herinnering 

of condoleance plaatsen.

Correspondentieadres: Margreet van Driel-Steenbergen
Dijkgraafl aan 4  |  3421 XE Oudewater

Margreet en John
      Desi en Ewald
      Senna en Tim

John en Hester
      Viviënne 
      Jack

Marcel en Linda
      Tessel 
      Ferre

Lambertus Maria Steenbergen
- Bep -

18 oktober 1939 18 april 2020

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen



PAGINA 4 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 21 APRIL 2020

België is zoals u weet een land met één federale en vier 
deelregeringen, en dus ook vier ministers van volksgezondheid, 
van binnenlandse zaken, van onderwijs, van justitie enzovoort. 
Dat geeft ‘s avonds op het journaal dagelijks een heel gedoe: 
al die mensen, of hun persoonlijk adviseur, moeten hun zegje doen. 
Professor van Gucht: gewichtig. Vlaams minister van onderwijs 
Weijts: streng. Maggie de Block, federaal minister van 
volksgezondheid: laconiek, onverstoorbaar en zichzelf. 
Anderen willen zich graag laten horen, en gezien worden.
Mijn favoriete deskundige is Marc van Ranst, hoogleraar 
epidemiologie in Leuven, lid van het wetenschappelijk comité, lid van 
de werkgroep die de exit uit de coronacrisis voorbereidt, speciaal 
adviseur van premier Wilmès, enzovoort. Wat Marc van Ranst 
authentiek maakt, is dat hij in gewone Janneke-en-Mieketaal (Jip heet 
in België Jan en Janneke heet daar Mieke, ‘t is maar een weet) 
de vragen over corona van politici, omroepmedewerkers en burgers 
kan beantwoorden: rustig, met mooi gekozen beeldspraak, met 
stelligheid waar dat gepast is en met voorbehoud waar dat nodig is.
Een persoonlijkheid, die geen politiek standpunt hoeft uit te venten, 
geen toneelstukje zit op te voeren. Hij ziet er vermoeid uit, Marc van 
Ranst, en dat is in deze tijden geen wonder. Maar hij zit er toch 
ontspannen bij, onopvallend gekleed, en hij is geen spraakwaterval, 
maar legt het uit op zodanige manier dat je denkt: ik snap wat hij 
zegt, ik geloof hem en ik heb vertrouwen in hem. 
Marc van Ranst is mijn held.

Zorgen om het bestaan hebben we bij ons thuis niet: niet meer 
afhankelijk van wegvallend inkomen, bedaard achter mijn verplichte 
winkelwagentje, ietsje meer contact met kinderen, vrienden en 
kennissen (al is het per telefoon), genegenheid in de vorm van 
handkusjes, bezig met nostalgie, tuin en nieuw werk, een beetje zoals 
Christoffel Plantijn het verwoordde in zijn bekende sonnet over 
tevredenheid.
Ik denk spontaan aan Heinrich Heine (‘Meine Wünsche sind niedrig,’) 
bij bedrijven als Booking.com en KLM die hooghartig honderden 
miljoenen schadeloosstelling claimen. Ik denk aan een paar dozijn 
kleine ondernemers die ik ken en die niet klagen. Een ontwerpster. 
Een neef met een tattoo-shop in Amsterdam. Een kapper. 
De (zzp) chauffeur van het schoolbusje. Een muzikant. Een freelance 
journalist in Tilburg. Ik bewonder de mensen van de supermarkt, 
die verwijten krijgen als de shampoo op is, of er geen ijsbergsla is, 
of bladerdeeg. Ik denk aan de winkeliers met hun zomercollecties 
kleding of schoenen.
Fietsend door de stad zag ik van de week een groot bord dat iemand 
in haar voortuin (ik weet zeker dat het een ‘zij’ is) geplaatst had met 
de tekst: Sans Soucis, wat ‘Zonder zorgen’ betekent.
Zij is mijn held.
Otto Beaujon

ColumnHeld ...

Stuwdam
De moloch walst door. De gemeente Oudewater gaat samen met de 
gemeente Woerden op dinsdagavond 21 april een ‘webinar’ houden,
 een seminar via internet, waar je op kan inloggen als je daar een uitnodiging 
voor had. De hoorzitting gaat over het ontwerp voor een Omgevingsvisie voor 
(en van) de provincie Utrecht. 

Vorige week schreef ik er over: de 
plannen voor mega-windmolens langs 
de spoorlijnen, snelwegen en 
waterwegen in de provincie, vele 
hectares zonnevelden, nog eens enorme 
uitbreidingsplannen te grootte van 
driemaal Leidscherijn en Nieuwegein 
samen, en al die mensen moeten nog 
meer welvaart, meer airmiles, 
elektrische voertuigen, elektrische 
verwarming: een plan berekend op 
groei, in bevolking en in 
energieconsumptie.
De ambtenaren hebben er thuis hard 
aan gewerkt, dit hersenschim. Ik ben, 
dat hebt u al begrepen, geen fan van 
deze onmogelijke omgevingsvisie. 

Ik geloof ook niet dat die uitgevoerd gaat 
worden, sterker, we zijn ons er van 
bewust dat we plannen maken die 
onuitvoerbaar zijn.
Ik geloof zeker niet in het tijdspad (een 
zwembad, Groningse aardgasschade, een 
Westerwal, 22 appartementen, de 
Klepper, we zijn tot niks in staat), niet in 
de fi nanciering en niet aan de technische 
mogelijkheden om de historische 
binnenstad van Oudewater los te 
koppelen van het gas. Ik geloof niet in 
een nieuw netwerk met zwaardere 
elektriciteitsdraden dat door de 
eeuwenoude kademuren, kelders en 

door Aad Kuiper

door Otto Beaujon

OUDEWATER

Vorige week las u al een verhaal van hem over het ontstaan van het verzet, 
de houding in het stadhuis en die van de ambtenaren, hoe persoonsbewijzen 
vervalst werden, de acties van de KP en de auto’s die daarvoor gebruikt 
werden. Deze week komen Dolle Dinsdag in Oudewater, de daaropvolgende 
hongerwinter en ten slotte een dropping en de razzia in Oudewater in begin 
van 1945 aan bod.

Maar eerst een opmerkelijke en 
bijzondere toevoeging over het ontstaan 
van het verzet in Oudewater. In het vorig 
verhaal vertelde Hans de Jong: “Drie 
mensen vormden de spil van het verzet: 
Arend van den Bosch, Arie den Boer en 
Han Putman.” Maar inmiddels is door 
zijn intensief speurwerk een nieuwe 
naam in dit verhaal opgedoken, een 
naam die in Oudewater eeuwen 
toonaangevend is geweest, een naam 
die zelfs ook al in het verzet tijdens de 
tachtigjarige oorlog voorkwam: 
Van der Lee.

Gijs van der Lee
Destijds waren het Jan en Claes Pietersz 
van der Lee die in het verzet actief 
waren; ze behoorden bij de Geuzen. 
Nu, begin 1942 had Gijs van der Lee 
het initiatief genomen om samen met 
anderen in verzet te gaan. Uit een veel 
pagina’s tellend document dat door 
Gijs van der Lee is geschreven blijkt 
onder meer, dat hij zijn aversie tegen 
nazi-Duitsland niet onder stoelen of 
banken stak: “De jaren 1941 en 1942 
waren jaren waarin weinig gewerkt werd, 
er waren weinig grondstoffen en wij 
saboteerden zoveel mogelijk om zo 
weinig mogelijk voor de moffen te doen. 
De meeste last hadden we toen van de 
Nationaal Socialisten of NSB’ers, dat 
waren de verraders van ons volk die met 
de moffen heulden. In hoofdzaak waren 
‘t mislukkelingen of mensen die altijd 
tegen de voeg in waren.” En even verder 
blijkt zijn kennis van de situatie destijds in 
Oudewater en zijn samenwerking met 
Arie den Boer: “Ikzelf had het (het 
verstrekken van een vals persoonsbewijs, 
red.) met secretaris Den Boer in orde 
gemaakt dus wist Dick Muller gelukkig 
hoe het zat. Op mijn vrouw na werd 
ieder van onze huisgenoten door Pitto 
(bijnaam van NSB-burgemeester 
Zweitse de Vries), red.) gehoord, 
maar hij werd er niet wijzer door.”
Hans de Jong: “Gijs van der Lee (van de 
Touwfabirek, red.) had grote moeite met 
de Duitse overheersing; het was in 
Oudewater geen geheim dat hij een 
enorme hekel had aan de NSB en de 
nazi’s, vandaar dat hij de bijnaam de 
‘Churchill’ van Oudewater kreeg. Hij had 
een uitgesproken hekel aan mensen die 
op enigerlei wijze sympathie konden 
opbrengen voor het ‘heilige’ doel van 
Hitler: het duizendjarige rijk.
De druppel die de emmer deed 
overlopen moet haast op 16 mei 1942 
hebben plaatsgevonden: 16 mannen van 
de Touwfabriek moesten zich voor een 
keuring in Gouda melden om in 
Duitsland te gaan werken; een halve 
week later moesten zij al vertrekken.” 
En even later: “Gijs van der Lee nam het 
initiatief om binnen zijn kennissenkring 
naar een mogelijkheid te kijken om het 
verzet te organiseren. Deze personen 
waren Arend van den Bosch en Arie den 
Boer aan de protestants-christelijke kant, 
maar ook betrok hij Han Putman hierin. 
De Putmannen waren huisvrienden van 
de familie Van der Lee, en dat deze 
katholiek waren heeft toen geen enkele 
rol gespeeld.”
“Putman werd de verzetsduvelstoejager, 
want langzamerhand kwam er een tekort 
aan van alles en nog wat, en niet alleen 
de bevolking maar vooral ook het 
ziekenhuis had hieronder te lijden: 
tekorten aan medicijnen, voedsel, melk, 
suiker en brandstof. Putman maakte met 
het ziekenhuis en de kloosters in 
Oudewater en Haastrecht de afspraak 
dat als er zaken nodig waren, zij hun 
wensen aan hem konden geven. 
En dan regelde hij dat. Zo vormden 
Gijs van der Lee, Arie den Boer, 
Arend van den Bosch en Han Putman 
zeg maar ‘de raad van verzet’ in 
Oudewater. Zij hebben het verzet 
aangestuurd en zonder deze mensen 

waren de verschillende verzets-
groeperingen in Oudewater 
nooit van de grond gekomen.”

Dolle Dinsdag
Hans de Jong: “Eind augustus 1944 trok 
er, vooral in het donker, veel zwaar Duits 
militair verkeer, zoals tanks en 
pantserwagens over de Provincialeweg 
richting Utrecht. Het lichte, zoals 
infanterie, paard en wagens en lichte 
voertuigen, ging binnendoor via 
Hekendorp. Deze troepen waren uit het 
zuiden verdreven door de snelle opmars 
van de geallieerden zodat de Duitsers in 
paniek naar elders vertrokken. Nachten 
achter elkaar trok het Duitse leger door 
en langs Oudewater, want overdag 
troepen verplaatsen was een hachelijke 
onderneming, omdat de geallieerde 
jachtvliegtuigen op alles schoten wat 
bewoog.”
Begin september gonsde het van de 
geruchten, op dinsdag 5 september 
1944 ging zelfs het gerucht dat de 
geallieerden nu echt in aantocht waren. 
Ze zouden al in Breda zijn! Nederlanders 
begonnen met feestvieren. De Duitsers 
grepen niet in, omdat ze in de war 
waren. Op die dag speelden zich in heel 
Nederland daarom heel wat emotionele 
taferelen af: het land zou nu elk moment 
bevrijd kunnen worden van de Duitse 
bezetting.
Hans de Jong: “Op de 4e september 
1944, had burgemeester Zweitse de 
Vries zijn dag niet. Hij had eerst 
geprobeerd sympathisanten van ‘de 
Duitse gedachte’ te helpen vluchten 
waarna hij met Duitse soldaten langs de 
deur ging op zoek naar auto’s en 
chauffeurs, maar de meeste auto’s in 
Oudewater waren al lang daarvoor 
gevorderd of gedemonteerd en 
opgeborgen. Toen hij op het stadhuis 
terugkwam zat er een anonieme envelop 
bij de post met het stempel van 

Oudewater; zonder afzender. In de brief 
stonden zo’n 40 namen van NSB’ers, 
Landwachters, moffenmeiden en 
anderen, bijvoorbeeld mensen die met de 
moffen handel dreven. De mensen die in 
deze brief genoemd werden, zouden zo 
schielijk mogelijk van kant gemaakt 
moeten worden. Pitto, de bijnaam van 
De Vries, ontplofte en belde direct met 
de Ortscommandant die in het 
gevorderde huis van de familie Keus aan 
de Goudse straatweg verbleef. Hij vroeg 
hem een Sonderkommando te sturen - 
Sonderkommando’s waren speciale 
eenheden van de SS en mobiel inzetbaar 
bij calamiteiten, ze waren gestationeerd 
in Gouda, maar dit werd geweigerd. 
Velen die geloofd hadden in een betere 
toekomst onder Duits gezag, maar geen 
vlieg kwaad hadden gedaan, vertrokken 
gelaten uit Oudewater, maar dat gold ook 
voor NSB’ers, wier aftocht behoorlijk 
gedwarsboomd werd. Maar “, vervolgt 
Hans, “het feestgevoel van september 
ebde langzaam weg, de hoop op een 
spoedige bevrijding bleek een zeepbel, 
Nederland boven de grote rivieren had bij 
de geallieerden geen prioriteit. 
De NSB’ers waarvoor gevreesd werd 
kwamen terug en zetten hun verderfelijke 
praktijken voort. En 75 jaar later weten 
we dat het ergste nog zou komen: de 
hongerwinter.

Hongerwinter
De hongersnood in West-Nederland 
sloop er langzaam in; eerst de grote 
steden en later ook de gemeenten op 
het platteland, zo ook in Oudewater. 
Toen rond Dolle Dinsdag de Duitsers 
werden teruggedrongen legden ze beslag 
op voedselvoorraden en namen vele 
wagonladingen aan voedsel mee. 
Maar het uitroepen van de algemene 
spoorwegstaking op 17 september ‘44 
via Radio-Oranje verergerde het tekort 
aan voedsel. Dat was het eigenlijke begin 
van de hongerwinter. Want een reactie 
van de Duitsers op de spoorwegstaking 
kon niet uitblijven en had drastische 
gevolgen. Seyss-Inquart besloot tot een 
strafmaatregel die de bevolking direct 
zouden raken: hij verbood alle voedsel-
transporten per binnenvaartschip. 
Oktober ging nog, maar de november-
maand van ‘44 was nat en kil, alles in de 
huizen werd vochtig, het werd steeds 
kouder met gigantische hoeveelheden 
sneeuw die een eeuwigheid bleef liggen 
en dat werd dan weer opgevolgd door 
zeer strenge vorst. Bomen langs de 
Nieuwe Singel en elders werden eerst 
illegaal en later zelfs soms legaal gekapt.”
“Twee schepen van de Gebroeders 
Van Dam, de Vertrouwen 1 & 2 en de 
Soli Deo Gloria van Kuik zouden naar 
Drenthe varen om voedsel te halen; 
door de strenge vorst echter bleven de 
schepen steken in Amsterdam.”
“Bij het IJsselvere gingen vele honderden 
mensen Oudewater in voor een 
overnachting en wat voedsel. Er hebben 
zich hartverscheurende taferelen 
voorgedaan bij de Gasfabriek en op de 
wegen langs Oudewater, er werd zelfs 
een vrouw op blote voeten in de sneeuw 
aangetroffen. Huisartsen in Oudewater 

Op Midland FM was Hans de Jong kortgeleden te horen in een interview 
dat door Peter Boere werd afgenomen. Hans had voor vorige week een 
verhaal voorbereid om aan vrijwilligers van TIP/STRO te vertellen, 
maar dat kon natuurlijk niet doorgaan. En Hans de Jong leverde ook een 
aantal zinnen voor het Groot Oudewaters Dictee, dat in het teken van 
‘75 jaar Vrijheid’ staat.
Dat gaat wél door en wel op 22 april om 20.00 uur op ‘dé radio voor 
Oudewater en omgeving’, Midland FM (107.5 FM of www.midlandfm.net); 
ook met behulp van Oudewater.net en De IJsselbode.
De verhalen van Hans de Jong komen nu naar buiten in het kader van
75 jaar Vrijheid, maar gaan vooral over het verzet in Oudewater.

Hans de Jong, verzet in Oudewater, deel 2

NSB-burgemeester Zweitse de Vries

werden dagelijks gevraagd naar de 
evacuatiepost te komen om de zwaarst 
lijdende mensen provisorisch te 
onderzoeken en te helpen; verpleegsters, 
nonnen en Rodekruismedewerkers 
ontfermden zich daarna op hun advies 
over de ergste gevallen en brachten hen 
naar het ziekenhuis.” Hans de Jong 
verhaalt van nog veel meer schrijnende 
gevallen: “Op degenen die hielpen moet 
dit een onuitwisbare indruk gemaakt 
hebben en ze hebben hun uiterste best 
gedaan hebben om er in die lange, lange 
winter zelf niet aan onderdoor te gaan.”

Dropping en razzia
Hans de Jong: “Na die lange strenge 
winter, verschenen in het voorjaar van 
1945 af en toe containers bestemd voor 
verzetsgroepen in de buurt. Zo ook een 
keer toen de KP bijna klaar waren was 
met het inladen van de suiker. Er brak 
boven hun hoofd in de lucht een hels 
kabaal uit: een Halifax bommenwerper 
vloog richting Oudewater. De luiken 
gingen open en een regen aan 
containers aan valschermen werd 
gedropt; bestemd voor een verzetsgroep 
uit Zuidwest-Utrecht. Het noodlot wilde 
dat er twee containers tegen elkaar 
aansloegen en in brand vlogen, de 
explosie en de brand werden opgemerkt 
door een Duitse soldaat die torenwacht 
had in de hervormde kerk in Montfoort. 
Hij sloeg alarm, met alle gevolgen van 
dien. Er is altijd aangenomen dat razzia 
die op 1e Paasdag volgde het gevolg was 
van die dropping, als je er zo naar kijkt 
lijkt dat wel zo, maar het ligt anders. 
De dropping is als aanleiding gebruikt 
om een eerder uitgewerkt plan uit te 
voeren: een razzia tegen het verzet in 
Oudewater. Er werden huiszoeking 
gedaan op dertig adressen en er werden 

tien man per autobus afgevoerd. 
Het ging er niet bepaald zachtzinnig aan 
toe. Bij een aantal gezochten werd het 
gezin voor het huis gezet en werden de 
moeders voor de ogen van hun 
echtgenoot en kinderen, zwaar 
mishandeld. De bus met de gevangenen 
vertrok naar Utrecht, een aantal werd 
vastgezet in de gevangenis aan het 
Wolvenplein en weer anderen in 
Jutphaas. Uiteindelijk keerden allen veilig 
terug.” Hans de Jong kan er wel uren 
over vertellen.

De bevrijding
5 mei 1945 in Oudewater: het was een 
zonnige ochtend. Iedereen was blij dat de 
oorlog was afgelopen. 
De vlaggen wapperden in de wind. 
Maar ook op die dag vond er nog een 
afschuwelijk incident plaats: een gevecht 
tussen SS’ers en een aantal mensen van 
de BS (Binnenlandse Strijdkrachten). 
Dit gevecht heeft aan een aantal mensen 
van de BS en één van de buren het leven 
gekost. Van de vreugde aan het begin 
van de dag bleef niets meer over. 
De eerste dagen na de bevrijding in mei 
1945 heerste er overal een opgewonden 
sfeer. Er werd gefeest, maar ook 
afgerekend met ‘foute’ landgenoten. 
Meisjes en vrouwen die met Duitsers 
hadden geheuld werden kaalgeknipt. 
Ook in Oudewater. Rianne Oostrom 
schreef er een indringend boek over: 
Moffenmeiden.
Wanneer je wordt geconfronteerd met de 
afschuwelijkheden die een oorlog met 
zich meebrengt doet het je opnieuw 
beseffen dat we de bevrijding van 
Nederland op 5 mei 1945 én dat wij 
sindsdien in vrijheid leven, moeten blijven 
vieren. Wel iets om ieder jaar even bij stil 
te staan, al is het dit jaar binnen.

monumentale muren geboord moet 
worden om de nieuwe elektrische of 
heteluchtverwarming aan te brengen, 
laat staan stadsverwarming.
Wat ik wel kwalijk vind, is dat de 
plannen er kennelijk zó snel 
doorgedouwd moeten worden dat de 
hoorzitting slechts door de genodigden 
kan worden bijgewoond, en dat de 
gemeentelijke voorlichting heeft 
nagelaten een zó belangrijke 
toekomstvisie als deze ook maar op de 
meest summiere wijze onder de 
aandacht van de burger te brengen.
Is de gelauwerde, vernieuwde afdeling 
Communicatie het soms vergeten?
Waarom, vooral in deze tijden, zo’n 
ongelofelijke haast? Druk van het 
ingenieursbureau?
Het doet mij denken aan de bouw van 
een grote stuwdam in een Chinese 
vallei. Het partijcomié biedt mij en mijn 
medebewoners de keuze: naar het 
noorden, of naar het zuiden het dal 
verlaten, of ten onder gaan in het 
stuwmeer van de energievoorziening.
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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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen  
van het overlijden van

Lies van Zuilen
Sinds januari 1999 was Lies bij ons werkzaam.

Toen zij ruim zes jaar geleden de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikte besloot zij 

om bij ons te blijven werken en daar zijn wij haar 
dankbaar voor.

Lies was zeer geliefd bij collega’s en klanten. 
Zij was altijd goed gehumeurd, positief, recht door 
zee, energiek, behulpzaam en een harde werker.

Bovenal was ‘onze Lies’ een lieve 
en belangstellende vrouw. Zij was een voorbeeld 

voor allen en wij gaan haar vreselijk missen.

Wij wensen Martin, Simone en Ferry heel veel 
sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Familie Snel en medewerkers BPG Snel

Ons bereikte het droevige bericht,  
dat op dinsdag 14 april  

Lies van Zuilen - van Jaarsveld
is overleden.

Zij heeft het gevecht met die vreselijke ziekte, die 
ons allemaal omringt, helaas niet kunnen winnen.

Lies is vele tientallen jaren zeer intensief 
betrokken geweest bij de voetbalclub Unio  

en FC Oudewater. 
Zij deed ontzettend veel voorkomende 

werkzaamheden bij de club en was altijd bereid 
om in te springen, daar waar nodig. 

Kortom: een verenigingsmens in hart en nieren.

We zullen haar lach, gezelligheid en inzet heel 
erg missen bij de vereniging en we wensen 

Martin, Simone en Ferry heel veel sterkte toe bij 
het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden FC Oudewater

Beetje bij beetje heb je ons verlaten,
we konden niet zo goed meer met je praten,

je was op een gegeven moment zo teer,
de vrouw van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan

zeggen wij dank je voor alles wat je hebt gedaan.

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie 
herinneringen laten wij weten dat van ons is 

heengegaan mijn lieve zorgzame vrouw, onze 
(schoon) moeder en fantastische oma

Dora van Eijk - Vink
Theodora Maria Gerarda

Nieuwkoop,  Oudewater, 
21 juli 1936  15 april 2020

Wim van Eijk

Hans en Jeannetta
    Danielle en Joris
    Melissa

Ellen en Sjon
    Rosan
    Matthijs en Melissa
    Amber

Herman en Corina
    Lars
    Vera

Marloes en Marco
    Anna
    Merel
    Sander

Correspondentieadres:
Pr. Bernhardstraat 2 K308
3421 JD  OUDEWATER

De uitvaartdienst en begrafenis zullen door de 
huidige omstandigheden in besloten familiekring 
plaatsvinden.

Onze dank gaat uit naar het personeel van de 
Wulverhorst voor hun liefdevolle verzorging van Dora.

Hoe sterk is de eenzame fietser
die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind

zichzelf een weg baant

Zijn laatste rit, hij had er graag nog veel willen 
rijden. Het maakt ons stil en intens verdrietig om 

zo plots afscheid te moeten nemen van Frans, 
mijn maatje, onze lieve pa en sportieve opa

Frans Rietveld
* 17-02-1943  † 17-04-2020

Mieke

Job

Judith en Rudi
Diann en Sanne

Kuma en Tanja
Kyra en Kensi

Amaliahof 8, 2851 XL  Haastrecht

Op vrijdag 24 april om 10.00 uur begeleiden wij 
Frans uit de rouwkamer aan de Grote Haven 10

 in Haastrecht. Het zou mooi zijn om 
met elkaar een erehaag te vormen 

om hem een laatste groet te brengen. 
Wanneer u wilt aansluiten, graag uw auto 

parkeren op het Concordiaplein.

Het afscheid van Frans vindt plaats in besloten kring.

Door een tragisch ongeval hebben wij 
onverwacht afscheid moeten nemen 

van onze geliefde broer en zwager

Frans Rietveld
Wij herinneren Frans als een fervent fietser  

die ook intens wist te genieten van de natuur  
in de polder. Wat zullen wij hem missen.

Wij wensen Mieke en haar naasten 
veel sterkte in deze zware tijd.

Familie Rietveld

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

We hebben zoveel
mooie herinneringen

aan momenten groot en klein
Die zorgen voor een lach

naast verdriet en pijn
En weet je,

dat mooie stralende sterretje
daarboven, dat ben jij

Ver weg, maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij

Na een leven vol liefde, zorgzaamheid en vrolijkheid 
is overleden mijn lieve vrouw, geweldige moeder en 

allerleukste schoonmoeder

Lies van Zuilen - van Jaarsveld
Elisabeth Maria

* Snelrewaard, † Gouda,
 5 september 1948  14 april 2020

Martin van Zuilen
Simone en Ferry

Vanwege de genomen maatregelen in Nederland 
heeft de uitvaart dinsdag 21 april in besloten kring 

plaatsgevonden.

Via www.andanteuitvaart.nl/condoleance heeft u 
de mogelijkheid om uw condoleance achter te 
laten en/of een herinnering/foto toe te voegen.

Wij stellen dat zeer op prijs.
Van alle steunbetuigingen en herinneringen 

kunnen wij later een boek maken.

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie van Zuilen

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Er is zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Met veel verdriet en medeleven ontvingen wij het 
vreselijke bericht dat de moeder van  

onze lieve vriendin is overleden.

Lies van Zuilen
We wensen Martin, Simone & Ferry heel veel 

sterke toe met het verlies van hun fantastische 
vrouw, mama & schoonmoeder

Veel liefs,
Donna, Priscilla en Annemiek

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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Verlangen
In deze tijd vragen we ons af hoe het met 
onze inwoners gaat die geen bezoek mogen 
ontvangen. Bijvoorbeeld mensen in 
De Wulverhorst, maar ook ouderen thuis. 
Het is een beproeving om kinderen, kleinkin-
deren of zelfs je partner, niet in je nabijheid 
te hebben. Maar voor de “bezoekers” is de 
opgave minstens zo groot. Naasten zoals je 
partner, vader of moeder lijken onbereikbaar. 
Je kunt hoogstens bellen of beeldbellen. 
Hierdoor kan het gemis groot zijn.

In mijn privé situatie maak ik dat helaas ook mee. Mijn schoonmoeder 
werd afgelopen week 92 jaar en woont in een zorgcomplex. Normaal 
bezochten wij haar minstens iedere week. Nu mogen we niet naar binnen. 
De lekkernijen voor haar verjaardag, bestemd voor medebewoners en 
personeel, lieten we achter op een tafel in een sluis tussen voordeur en 
tochtdeur. Het personeel zwaaide enthousiast in de hal. Zij probeerden het 
nog wat luchtig te maken. Moeder hebben we niet gezien...!

Op zo’n moment weet je en voel je, hoe deze crisis onze levens overhoop 
heeft gehaald. We proberen er het beste van te maken. Ik vind het geweldig 
om te merken hoe er meegeleefd wordt door iedereen in de samenleving. 
Voor De Wulverhorst zijn rondom Pasen optredens geweest om de bewoners 
en personeelsleden een hart onder de riem te steken. Door ‘zingen met 
Monique’ en optredens van ‘Spinkids’ en ‘zingen met Marie Louise’ wordt 
geprobeerd de moed erin te houden. Het vervangt nooit die warme 
omhelzing die je zou willen geven of ontvangen. Maar het geeft wel uiting 
aan ons verlangen naar de terugkeer van het gewone leven.

Ik wens iedereen toe dat we de kracht vinden de opgelegde beperkingen 
nog een tijdje vol te houden. Voor de veiligheid van ons allen, in het 
bijzonder van hen die ons zo lief zijn!

Sterkte toegewenst allemaal.

Wim Groeneweg, 
Burgemeester

Dinsdag 21 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

Gemeenteraad gaat 
digitaal vergaderen
De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met een wetsvoorstel om 
tijdelijk digitaal vergaderen toe te staan. Deze mogelijkheid wordt 
geboden gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden. 
De gemeenteraad van Oudewater gaat van deze mogelijkheid gebruik 
maken.
Het Forum Samenleving van dinsdag 28 april en het Forum 
Ruimte van woensdag 29 april worden als eerste digitaal 
gehouden.
De gemeenteraad komt dan niet bij elkaar op het stadhuis.
Vervolgens houdt de gemeenteraad op donderdag 7 mei 
een digitale raadsvergadering.

Alle fractievoorzitters van de politieke 
partijen in Oudewater vormen het 
presidium van de gemeenteraad. 
Zij vergaderen na 7 mei over hoe  
het digitaal vergaderen is bevallen.
Is dit positief?
Dan vinden de vergaderingen vaker 
digitaal plaats, zolang de corona-
maatregelen gelden.
Inspreken
Inwoners, ondernemers en andere 
belangstellenden kunnen ook nu mee- 
spreken tijdens forumvergaderingen 
en inspreken aan het begin van een 
raadsvergadering.
Wilt u gebruik maken van dit recht? 
Meldt u zich dan uiterlijk op de dag 
van de vergadering om 12.00 uur bij 
de griffier van de gemeenteraad. 
U doet dit gemakkelijk via griffie@
oudewater.nl.

Inspreken kan digitaal of ‘live’ 
op het stadhuis.
Inspreken kunt u vanuit huis doen via 
een digitale verbinding. Uitleg 
hierover ontvangt u bij aanmelding. 
Vindt u het lastig digitaal in te 
spreken? Dan kunt u ervoor kiezen 
naar het stadhuis aan de Visbrug te 
komen. Daar zorgen we dan voor 
een videoverbinding.
Vergeet niet u vooraf aan te melden.
Westerwal
Een onderwerp waarbij we insprekers 
verwachten, is de stedenbouwkundige 
visie voor de Westerwal.
Dit onderwerp staat woensdag 
29 april op de agenda van het Forum 
Ruimte.

Koningsdag
Alle festiviteiten rondom 
Koningsdag zijn in 
Oudewater afgelast.

Wilt u Koningsdag thuis 
meevieren? Dat kan. 
De Koninklijke Bond van 
Oranje Verenigingen 
(KBOV) heeft Koningsdag 
omgedoopt tot 
Woningsdag.
Op www.oranjebond.nl 
vindt u het hele 
programma.

Vlag en wimpel uit
Zo gaat vanaf zonsopgang  
06.19 uur vlag en wimpel uit  
voor de Koning en voor elkaar. 
Om wat kleur te brengen in 
donkere tijden.
En tussen 09.45 en 10.00 uur 
luiden in heel Nederland en op 
de Antillen de klokken.  
Als teken van verbinding tussen 
vreugde en verdriet.
Nationale Aubade
Zing mee met de nationale 
Aubade om 10.00 uur.
Vanuit deuropeningen en balkons 
kunt u het Wilhelmus meezingen 
en of -spelen met het Koninklijk 
Concertgebouworkest.
Daarna feliciteert burgemeester 
van Gouda Pieter Verhoeve 
(voorzitter van de KBOV) Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander 
met zijn verjaardag.
Nationale Toost om 16.00 uur
Tot slot wordt in heel Nederland 
de Nationale Toost uitgebracht. 
Door iedereen en op de 
gezondheid van iedereen brengt 
Nederland een toost uit vóór 
verbondenheid en tegen 
eenzaamheid.

Ingekomen  
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Westsingel 3 in Oudewater 

het aanleggen van een brug,
ingediend op: 10-04-2020, 
dossiernummer: OLO5075373

• Waardsedijk 147 in Snelrewaard 
het plaatsen van een 
overkapping,
ingediend op: 13-04-2020, 
dossiernummer: OLO5088771

Ontheffing van de route voor 
het vervoer gevaarlijke stoffen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater maken bekend 
dat zij, ingevolge artikel 29 van de 
Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een 
ontheffing van de route gevaarlijke 
stoffen hebben verleend aan:
• OK Gas B.V., Regterweistraat 15, 

4181 CE te Waardenburg,  
t.b.v. het vervoer van propaan 
dan wel LPG naar diverse 
locaties in de gemeente 
Oudewater.

De stukken met betrekking tot deze 
ontheffing liggen ter inzage van 
22 april tot en met 3 juni 2020. 
Belanghebbenden kunnen tegen het 
besluit schriftelijk bezwaar indienen bij 
de gemeente Oudewater,  
Postbus 100, 3420 DC Oudewater. 
Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
(datum van publicatie) bij de gemeente 
zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- het Stadskantoor van Oudewater, 

Waardsedijk 219 in Oudewater, 
tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst kunt u 
hiervoor (ook) een afspraak maken 
met de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
info@odru.nl ter attentie van afdeling 
externe veiligheid / ontheffingen.

Gemeente Oudewater en De Woningraat willen  
65 sociale huurwoningen op terrein De Schuylenburcht
Marieke Teitink, directeur-bestuurder van De Woningraat en 
Walther Kok, wethouder gemeente Oudewater, tekenden 
onlangs een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst 
leggen ze vast dat beide partijen hun uiterste best doen om 65 
sociale huurwoningen te bouwen op het terrein van het 
voormalig woonzorgcentrum De Schuylenburcht.

APV / Bijzondere wetten
• Aan de Korte Havenstraat te 

Oudewater 
het ophangen van spandoeken 
van 16 t/m 21 november  
t.b.v. het Nationaal MS Fonds,
ingediend op: 08-04-2020, 
dossiernummer: 2023578

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 209 in Oudewater 

het verbouwen t.b.v. een 
sportieve (naschoolse) opvang,
besluit: verleend op 15-04-2020, 
dossiernummer: OLO5053879

• Nieuwstraat 12A in Oudewater 
het plaatsen van een 
dakopbouw, het wijzigen van 
achtergevel en realiseren van vijf 
appartementen,
besluit: verleend op 14-04-2020, 
dossiernummer: OLO4604145

• Waardsedijk 40 in Snelrewaard 
het nieuwbouwen van een 
woning met bijgebouw,
besluit: verleend op 09-04-2020, 
dossiernummer: OLO4847417

• Biezenwal 2A in Oudewater 
het aanpassen van een 
woonlaag tot woning,
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: OLO4969953

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

cliënten van Abrona, Onderling Sterk 
Oudewater en De Wulverhorst. 
De toewijzingscriteria voor de 
zorg-appartementen worden door 
Abrona en De Wulverhorst in nauwe 
samenwerking met De Woningraat 
ontwikkeld.
Abrona en De Wulverhorst spraken 
af er samen een levendige sociale 
gemeenschap van te maken. 
Een gemeenschap waar iedereen 
elkaar kent en elkaar kan ontmoeten. 
Bijvoorbeeld door samen te koken en 
samen te kunnen eten. Een plek waar 
niemand zonder sociaal netwerk 
hoeft te leven. En waar zorg, 

veiligheid en naar elkaar omkijken 
vanzelfsprekend is.
Bouwen in twee fases - eind 
2023 klaar
Er wordt in 2 fases gebouwd. Per fase 
kan De Woningraat zelf - onder 
strenge voorwaarden - een aantal 
woningen toewijzen. Dat biedt de 
inwoners van Oudewater de meeste 
kans om voor een woning in 
aanmerking te komen.
Volgens planning start de bouw 
begin 2021 met de 1e fase. In 2023 
moeten alle woningen zijn afgebouwd.

Wonen voor jong en oud, 
beperkt of niet beperkt
De woningraat heeft vastgesteld dat 
er van de 65 woningen, 25 apparte-
menten bestemd zijn voor wonen met 
zorg. De overige appartementen zijn 
bestemd voor jong en oud, beperkt of 
niet beperkt, één of twee persoons 
huishoudens, etc. In het plan wordt 
een centrale ontmoetingsplaats 
gecreëerd waar voor ieder wat wils 
te halen valt. In de plannen wordt 

verder rekening gehouden met 80 
parkeerplaatsen en is er ruimte voor 
groen en waterpartijen. Alle nieuw te 
bouwen woningen worden zonder 
gasaansluiting opgeleverd.
Abrona en De Wulverhorst 
werken samen in dit project
Abrona en De Wulverhorst juichen 
de mix van wonen mét en zonder 
zorg van harte toe.
De 25 zorg-appartementen zullen 
bewoond gaan worden door  
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Achter de deuren van De Wulverhorst
“Bewoners zijn veerkrachtiger dan je denkt”
De Wulverhorst twee maanden geleden: iedereen wordt met open armen 
ontvangen. Nu zijn de deuren dicht. Niemand weet nog tot wanneer. 
Hoe gaat het met de bewoners en medewerkers van dit Oudewaterse 
woonzorgcentrum?

Of ze er ooit over nagedacht heeft 
dat de deur van De Wulverhorst op slot 
zou moeten? Bestuurder Joyce Jacobs: 
“Dat kan je niet bedenken. Dat gebeurt 
toch alleen in fi lms, zou je denken. 
Ondertussen gaat het best goed met ons. 
We wennen een beetje aan de situatie en 
raken geroutineerd. We kijken elke dag 
met het crisisteam hoe we ervoor staan, 
wat er speelt en wat we moeten regelen. 
Dat is inmiddels allemaal wel uitgedacht. 
Daardoor kom je in een nieuwe situatie, 
waarin je gewoon kunt handelen op basis 
van opgedane kennis.”
In de eerste weken veranderden de 
richtlijnen met de dag en dat was lastig, 
vertelt Joyce. “Het ergste vind ik dat 
door de media veel angst wordt 
gecreëerd. Dat maakt het voor 
medewerkers lastig. Het is heel 
ingewikkeld als je familie angstig is en 
zegt: je moet daar niet gaan werken 
zonder mondkapjes en wij zeggen 
vervolgens: we volgen de richtlijnen, 
het kan echt zonder.” Verpleegkundige 
Linda van Zwienen heeft zich niet 
onveilig gevoeld tijdens haar werk. 
“Op zo’n virus kan niemand zich 
voorbereiden. Toen het bij ons in huis 
kwam vond ik het best even spannend; 
hoe wordt dit opgepakt? Het geeft rust 
dat het crisisteam elke ochtend bij elkaar 
komt. Als je ergens tegenaan loopt, dan 
meld je dat ‘s ochtends en wordt het een 
uur later besproken.”

Familie niet welkom
Paulien Hoogeboom is eerstverantwoor-
delijk verzorgende op de afdeling 
kleinschalig wonen. Ze verzorgt mensen 
met dementie. Het is een heftige tijd, 
vertelt ze. “Het is moeilijk dat familie niet 
mag komen. Mensen zijn nog meer 
afhankelijk van ons.” Césanne Snelder 
heeft haar moeder, die op de afdeling 
woont, al een maand niet gezien. 
“Dat is heel lastig. Maar we bellen een 
aantal keer per week met elkaar. Dan 
zien we even onze moeder en hebben we 
een gesprekje met de verpleging. Het is 
eigenlijk altijd heel vrolijk, ze maken er 
samen echt het beste van.”
Joyce: “Ik vind het opvallend dat onze 
bewoners veerkrachtiger zijn dan je soms 
denkt. Ze missen hun familie, een 
bezoekje aan de kapper of lekker naar 
buiten gaan zo lang als je zelf wilt. 
Maar we houden de moed erin, zeggen 
ze. Ik vind dat heel knap.” Bewoners die 
besmet zijn met Covid-19 of ziektever-
schijnselen vertonen, worden geïsoleerd 
verpleegd. Anderen kunnen ‘s ochtends 
samen een kopje koffi e drinken in de 
tuinzaal, uiteraard met inachtneming van 
de regels. Een welkome afl eiding, vindt 

Saamhorigheid
Mevrouw Hoogendoorn: “Petje af hoor, 
voor de zusters, ik denk dat ze wel eens 
denken: tjonge, jonge. Maar dat laten ze 
niet merken.”. Voor medewerkers zijn er 
allerlei soorten begeleiding, legt Joyce 
uit. “Er is bedrijfsmaatschappelijk werk, 
coaches die als klankbord fungeren en 
ook de kerken staan paraat. Het beste 
helpt om met elkaar te spreken over wat 
je hebt meegemaakt. Daarom beginnen 
en eindigen we de dag gezamenlijk.” 
Volgens Linda en Paulien is de 
teamspirit heel groot. Linda: “Dat is 
altijd al zo, maar nu is er nog meer 
saamhorigheid.” 

mevrouw Hoogendoorn. “Dan ben je er 
toch even uit, je maakt een praatje met 
elkaar. Ik denk dat het voor de mensen 
die alleen op hun kamer blijven een hele 
opgave is. Die spreek je ook helemaal 
niet. Maar zo langzamerhand zie je wel 
steeds vaker mensen weer beneden 
komen.”

Angst
“Ja, er worden hier ook mensen beter”, 
vertelt Joyce opgewekt. Mevrouw Brak 
was een van de eerste cliënten die besmet 
raakte. Na een paar dagen met koorts 
knapte ze weer op. Ze wandelt weer met 
haar rollator door De Wulverhorst. 
“Om nou te zeggen dat ik heel ziek ben 
geweest, nee dat niet hoor.” Ze was 
verbaasd toen ze hoorde dat haar 
klachten door het coronavirus kwamen. 
“Het drong eerst niet zo tot me door, 
maar als je er alsmaar over hoort, dan 
word je wel wakker. Wat een toestanden 
allemaal!” Bang is ze niet geweest. 
Ze is met 97 jaar al heel oud, vindt ze. 
“Ik leg me er gewoon bij neer.”
“Natuurlijk merk je dat mensen bang zijn 
om het ook te krijgen”, vertelt Linda. 
“Maar als we uitleggen dat we bij de 
zieke mensen helemaal in een pak lopen 
en goed op de hygiëne letten, dan 
kunnen we ze ook geruststellen.” Zelf is 
ze niet bang om besmet te raken tijdens 
de verpleging van besmette bewoners. 
“Schort, mondkapje, bril: ik ervaar het 
als veilig en we hebben ook nooit zonder 
middelen gezeten.” Op de afdeling 
kleinschalig wonen wordt de hele woning 
geïsoleerd wanneer een bewoner besmet 
blijkt. Hierdoor werk je een dienst lang in 
beschermende kleding. Dat is zwaar, 
vertelt Paulien. “Het is heel warm, een 
beetje benauwend. Af en toe moet je 
echt naar lucht happen.”

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

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

SCHILDERWERKEN

SCHILDERWERKEN

Voor al uw wit- 
en schilderwerk

zowel binnen
als buiten

schilder
met 35 jaar ervaring

Redelijke prijzen
Vrijblijvend prijsopgave

Tel. 0348-564574
06-40363070

In deze uitdagende tijden ontstaan mooie initiatieven om elkaar te helpen. 
Deze regionale boerenbox is er zeker zo één en ontstaan door 

initiatiefnemer Biologische kaasboerderij de Ruyge Weyde in Oudewater. 
Geniet nu thuis van verse, gezonde, veelal biologische streekproducten 

én support zo ook nog eens de lokale boeren.
De inhoud van de boerenbox is vergelijkbaar als op de afbeelding 

en er wordt wekelijks gevarieerd. 

De deelnemende boeren zijn: 
Biologische kaasboerderij de Ruyge Weyde te Oudewater, 

Rof Meddow te Oudewater, Tuinderij Van der Sande te Hekendorp, 
Vlooswijk fruit te Montfoort en Pluimvee Wiltenburg te Hekendorp. 

Boerenbox  € 37,50
Boerenbox vegetarisch (zonder vlees) € 31,50

Whatsapp / Bellen
06-13539457

De boerenbox wordt vrijdag thuisbezorgd of u kunt de boerenbox ophalen 
in de nieuwe boerderijwinkel aan de Ruige weide 43 te Oudewater. 

Zie voor meer informatie www.ruygeweydekaas.nl
Bestellen kan wekelijks tot en met woensdag 12.00 uur

E-mailen
boerenbox@ruygeweydekaas.nl

De beste lokale producten in één box - gratis thuisbezorgd

    Support your locals

DE BOERENBOX

Leerlingen van scholen zijn thuis. Ze krijgen geen huiswerk, maar op verschillende 
wijze, ‘thuiswerk’ aangereikt. Via het internet of via de juf of meester op de fi ets 
bijvoorbeeld. En kinderen moeten in de buurt van hun huis blijven, dat is een tweede 
gegeven. Ze moeten hun tijd op eigen wijze indelen – daar is niets verkeerd mee; ze 
moeten zelf bepalen in welke volgorde ze iets maken – ook daar is niets verkeerd 
mee; ze moeten af en toe zelf naar oplossingen voor problemen zoeken – en uiteraard 
is daar ook niets verkeerd mee en tenslotte moeten ze hun vrije tijd wellicht anders 
gaan invullen, want de voetbalclub, de schaakvereniging, het toneelklasje of wat dan 
ook is tijdelijk gesloten. Enerzijds kunnen kinderen hier op een heel andere manier 
wijzer van worden, anderzijds blijft de aandacht voor de kinderen er wel, zij het soms 
van een behoorlijke afstand.

Kinderen in Coronatijd

Zo wilde de Immanuelschool in deze tijd toch iets rond Pasen organiseren, 
nu er heel veel niet kan en dan graag ook nog een beetje persoonlijk. 
Marcella Grob laat weten: “Woensdagmiddag werden ouders en 
leerkrachten van de Immanuelschool voor even pakketbezorgers.
Bij elke leerling werd een paaspakketje bezorgd met daarin alles wat er 
nodig is voor een paasontbijtje en natuurlijk allemaal op veilige afstand.

Eigenlijk zouden de leerlingen en 
leerkrachten Pasen op school vieren met 
een ontbijt, een viering in de klas en in 
de middag een fancyfair voor het goede 
doel: het dorp Copaçeni in Roemenië. 
Eén van de leerkrachten gaat daar in de 
zomer naar toe om te helpen met 
bouwen en om voedselpakketten uit te 
delen. Doordat alle leerlingen nu thuis 
zitten, gaat de paasviering anders dan de 
school had bedacht.
Het paasontbijt mogen de kinderen thuis 
eten. Voor de viering hebben de 
leerkrachten met elkaar een Youtube-
paasviering gemaakt, waar de leerlingen 
naar kunnen kijken. Zo werd Pasen toch 
een bijzonder feest.”

Creativiteit
Op die manier krijgen kinderen van de 
Immanuelschool toch de nodige aandacht 
van school. Gelukkig maar. Wat 
anderzijds opvalt is de invulling van de 
vrije tijd. Ja, er zijn kinderen die heel veel 
fi lmpjes kijken en/of spelletjes doen op 
tablet of smartphone, maar je hoort ook 
over kinderen die met de huidige situatie 
heel creatief om weten te gaan. Het is 
een goed idee om kinderen eens zonder 
directe opdracht hun gang te laten gaan. 

Knutselen is zelden creativiteit, dat is 
handvaardigheid. ‘Creativiteit is het 
vermogen om nieuwe en/of ongebruike-
lijke oplossingen voor bestaande 
problemen te vinden’ (Wikipedia) en daar 
is nu, dankzij heel vervelende omstandig-
heden, wat meer ruimte voor. Zo had de 
12-jarige Maurice uit Diemerbroek al 
eens een boomhut gemaakt, maar die 
moest in verband met de bouw van een 
nieuwe schuur worden afgebroken.
’s Ochtends, zo laat hij weten besteedt hij 
tijdens deze crisistijd aan zijn schoolwerk, 
dat hij online van het Welland krijgt 
aangereikt. Maar de afgelopen middagen 
begon hij aan een nieuwe boomhut; hij 
vindt het heerlijk om zo buiten te kunnen 
klussen: “Ik ben gewoon begonnen met 
een plank als bodem en daarop ben ik 
verder gaan bouwen en hij ziet er al heel 
goed uit. En eigenlijk kom ik geen 
problemen tegen; het gaat gewoon goed 
zo. En ik word geholpen door mijn 
broertje Wessel van 10.” Of hij ooit in 
Japan komt blijft nog even in de 
toekomst verborgen, maar fantasie heeft 
hij duidelijk genoeg; en vast ook een 
timmermansoog.

Ook door alle muzikale of culinaire 
verrassingen, tekeningen, bloemen en 
kaarten van inwoners van Oudewater en 
zelfs daarbuiten, voelen medewerkers en 
bewoners dat ze er niet alleen voor 
staan. Paulien: “We worden ontzettend 
verwend, er wordt echt aan ons 
gedacht!” Joyce is bijzonder te spreken 
over het contact met wethouder Kok en 
burgemeester Groenewegen. “We staan 
echt samen voor deze uitdaging.”
Joyce verwacht niet dat deuren van het 
woonzorgcentrum binnenkort zomaar 
weer opengaan. “Dat zal gefaseerd 
moeten. Toch hoop ik werkelijk dat we 
straks meer mogelijkheden krijgen om 
beperkt familie op bezoek te laten 
komen. Ik hoop dat we daarmee ook 
aandacht houden voor kwaliteit van 
leven. Want als je je laatste levensfase 
moet doorbrengen in een isolement, dan 
kun je dat geen kwaliteit van leven 
noemen. Hoe dat veilig kan, daar 
moeten we over nadenken. Want zolang 
er nog geen vaccin is, moeten we er 
voorzichtig mee omgaan.”

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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27 2222GANZENBORD GANZENBORD 
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

Na het eten van onze 
heerlijke groente en fruit 

speel je dit spel zo uit!

Samen maak je het verschil

Coop Heijmans,
Joostenplein 35 Oudewater

Leeuweringerstraat 22,
3421 AC Oudewater

0348-564270
oudewater@readshop.nl

www.readshop.nl

-

KOM VOOR MEER 
GEZELSCHAPSSPELLEN

NAAR

Fysiotherapie
OUDEWAT E R

Moeite met één van deze oefeningen?
Mail ons het nummer van het vakje en ontvang gratis advies 
info@fysiotherapie-oudewater.nl• www.fysiotherapie-oudewater.nl 

Blijf in beweging!
Volg onze online live lessen.

Meer info of inschrijven via eveline.frishert@adfys-montfoort.nl

Wij helpen u graag!

Haastrecht  Provincialeweg Oost 34a
0182-502597 www.welkoop.nl

Gezond eten uit eigen tuin ...

richardproostsport.nl

Een sportcentrum met 
passie voor bewegen!

De woningmarkt rent ook door!

0348 46 91 71  |  www.jacobimakelaardij.nl 0348 47 19 39  |  www.finnadviseurs.nl

REGELS:
De bedoeling van het spel is om als eerste op  hokje 63 uit te komen.
Elke speler mag per beurt met de dobbelstenen gooien en de pion zoveel hokjes 
 verplaatsen als er ogen gegooid worden. 
Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet vanaf 63 
weer teruglopen, dan telt de speler het  gegooide aantal ogen terug. 

Veel speelplezier!
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JE Fit
   6 Nog een keer gooien

   9  1 plaats terug

14  3 plaatsen vooruit

18  Ga verder naar 22

22  1 beurt overslaan

27  4 plaatsen vooruit

32  Nog een keer gooien

36  3 plaatsen vooruit

40   Nog een keer gooien

45  2 plaatsen terug

50  1 beurt overslaan

52  Ga terug naar 36

58  Terug naar start

59  Nog een keer gooien

62  1 beurt overslaan

JE

ella@metella.nl www.metella.nl

Ella Breij, Professional Organizer

Productief van je huis of 
werkplek een fijn en 

georganiseerd thuis maken?
Bel  06-36201682

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

jaar!

* (ook nieuwe collectie)

Uitgerust en fit 
opstaan, na een 
goede nachtrust 
onder een dekbed 
van
CityBed

Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57 
3425 ES, Snelrewaard

Mail naar: 
info@bogrobv.nl

WIJ ZOEKEN:
  Coördinator technische installaties
  Werkvoorbereider service
  (Leerling) Monteurs

Vragen? Bel:
0348 566 000

Bogro is een vooruitdenkend totaalinstallateur op het gebied van 
centrale verwarming, mechanische ventilatie, koeling en loodgieterswerk.

Bogro is een servicegerichte en landelijk opererende organisatie met ca. 
130 medewerkers regionaal verspreid over 4 vestigingen. Door toenemende 
werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor onze 
vestiging Snelrewaard. 

Voor sollicitatie kunt u reageren 
via werkenbijbogro.nl

Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57
3425 ES  Snelrewaard

HOUD DRUK OP DE KETEL
Onderhoudsbeurt nodig?

Als totaal installateur lopen 
wij onszelf alvast warm!

Vragen? Bel:
0348 566 000
of mail:
info@bogrobv.nl

Korte Havenstraat 6  |  Oudewater  |  0348-561279

BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

StijnmanGY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN. 

OP KONINGSDAG ZIJN WIJ 
‘S OCHTENDS GEOPEND VOOR 

HEERLIJKE ORANJE TOMPOUCEN

Haastrecht  Provincialeweg Oost 34a
0182-502597 www.welkoop.nl

Genieten in eigen tuin ...

Met ons loop je zo door 
dit spel heen

Power walk – Nordic walking – Hardlopen

www.loopgroep-oudewater.nl

HAVENSTRAAT 3 
3421 BS OUDEWATER 0348 - 564370

Gratis bezorgen  
in Oudewater

bellies
Yellow Voor meer informatie kun je bellen met 

Mark van Bentum M 06 - 22 304 221 of 
Danny Muijs (06 - 51 111 679)

Wil jij nog meer leuke beweegspellen?
Kijk dan op onze facebook voor onze 
BEWEEGCHALLENGES
www.facebook.com/yellowbelliesNL  
of onze instagram  
www.instagram.com/yellowbellies_insta/

Blijf gezond! 
Team Yellowbellies

WAT HEB JE NODIG:
- Dit unieke spelbord
- Kleurige pionnen
- 2 Dobbelstenen
- Handdoek
- Flesje water



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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Zij stierven ver van huis 
in Oudewater

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.

In het kader van 75 jaar bevrijding dit keer twee verhalen 
over Engelse vliegeniers en Duitse soldaten die in de oorlogsjaren 
in Oudewater hun dood vonden.

door  Wout  van  Kouwen
(deel 102)

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

Bronnen: Arie den Boer, Henk Treur, Theo Pollemans, Tracesofwar, Cor van der Klis, Jaap de Wit,
‘De Straat’ door Robert Kershaw, studiegroepluchtoorlog.nl, oorlogslachtoffers.nl, Nettie Stoppelenburg.

Poppy’s
Op 2 mei 1915 was de Canadese chirurg 
John McCrea getuige van de begrafenis van zijn 
vriend luitenant Alexis Helmer.
Helmer was één van de ruim 70.000 geallieerde 
slachtoffers van de Tweede Slag om Ieper, de eerste 
veldslag waarbij het Duitse leger gifgas inzette. 
Het viel McCrea tijdens de ceremonie op dat de 
graven van de gevallen soldaten voornamelijk 
begroeid waren door klaprozen (poppy’s). 
Het inspireerde hem tot het schrijven van 
‘In Flanders Fields’.
De eerste regels daarvan zijn:
‘In Flanders fields, the poppy’s blow, 
Between the crosses, row on row’.
Het groeide uit tot één van de bekendste gedichten 
over de W.O. I en zorgde ervoor dat de klaproos 
het symbool werd voor alle oorlogshelden. 
Ook in Oudewater zie je poppy’s bij de graven 
van de gesneuvelden.

In de avond van 9 april 1943 steeg het viermotorige
vliegtuig de ‘Barbara Mary’ om 20.48 op vanaf 
RAF Waddington in Lincolnshire, Engeland. 
Het vliegtuig was een Airo-Lancaster met vier 
Rolls Royce motoren. Het toestel, dat behoorde tot het 
negende squadron van het RAF Bomber Command, 
nam deel aan een aanval op de Duitse stad Duisburg. 
In het algemeen vloog de RAF ‘s nachts en de 
Amerikanen overdag. In totaal waren er 104 Lancaster-
bommenwerpers en 5 Mosquito’s (jachtvliegtuigen die 
o.a. gebruikt werden voor het markeren van de doelen) bij de nachtelijke actie 
betrokken. Nadat de bommenwerpers hun lading op de Duitse stad hadden 
gegooid, aanvaardden ze de terugvlucht. De groep viel door de dichte bewolking 
die nacht echter uiteen en tenslotte zouden acht bommenwerpers niet meer op hun 
thuisbasis Waddington terugkeren. Eén daarvan was de ‘Barbara Mary’. 
Dat toestel werd om 23.45 ontdekt door de Duitse nachtjager (Heinkel 219) van 
Hauptmann Hans Dieter Frank. Hij beschoot de bommenwerper die daarna 
brandend net ten oosten van Oudewater neerstortte. Het was zijn 21ste 
overwinning. Hans Dieter zou het zelfs brengen tot 55 overwinningen totdat hij op 
29 september op zijn beurt dodelijk werd getroffen door de Britse jachtvlieger Bob 
Braham die de oorlog wel zou overleven.

1. De Barbara Mary

Cor van der Klis schreef er in De IJsselbode later over:
“In die dagen was ik, zoals zovelen, ingedeeld bij de 
luchtbeschermingsdienst om zo snel mogelijk hulp te kunnen 
verlenen als er een brandend vliegtuig op onze stad zou 
neerkomen. Dit is gelukkig nooit nodig geweest, maar in 
die bewuste nacht scheelde het niet veel. De grootste 
stroom vliegtuigen was al weer op de weg terug en 
Oudewater al voorbij. Een enkele achterblijver hoorde ik 
zo nu en dan nog gaan. Ook hoorde ik een Duitse 
nachtjager zijn rondjes vliegen op zoek naar een prooi. 
Het motorgeluid van deze nachtjagers was gemakkelijk te 
herkennen. Plotseling zag ik heel even de sterke 
schijnwerper van het Duitse jachtvliegtuig aangaan. 
Men had de bommenwerper gezien. 
Na het eerste salvo vloog de bommenwerper al in brand. 
Met een angstwekkend gebrul vloog het op hol geslagen 
toestel op Oudewater af. Staande op de ophaalbrug zag ik 
het toestel akelig laag over Oudewater scheren en naar 
beneden duiken. Voor mijn gevoel was het in de buurt van 
de Oude Singel neergekomen, maar later bleek het enkele 
honderden meters verder in het weiland van de familie IJff 
aan de Noord-Linschoterzandweg neergestort te zijn.”

De bemanningsleden werden 
begraven tegenover de Nederlands 
Hervormde begraafplaats aan de 
Waardsedijk.

In Oudewater is er ook een straat 
vernoemd naar de Barbara Mary. 
Deze straat ligt vlak bij de locatie 
waar het vliegtuig, na de rampzalig 
afgelopen vlucht, is neergekomen.

Op de prachtig zonnige zondag-
morgen 17 september 1944 landden 
duizenden geallieerde parachutisten 
rond Arnhem om daar te proberen de 
brug over de Rijn te veroveren. 
Dat betekende voor de Duitsers alle 
hands aan dek. Onmiddellijk kregen 
hun troepen die in Nederland waren 
gelegerd de opdracht zich naar Arnhem 
te begeven om de paratroepers aan te 
vallen en te verhinderen dat zij de 
brug zouden veroveren.
Zo ook de Panzer-Kompagnie 224 
onder leiding van Oberleutnant 
Alfred May, die nog op dezelfde dag 
vertrok. Zijn eenheid was uitgerust 
met 18 Franse Char B-1 tanks, 
omgebouwd tot vlammenwerpers. 
Hij mocht niet over snelwegen rijden 
maar moest, voornamelijk bij donker, 
gebruik maken van secundaire wegen 
om geallieerde jachtbommenwerpers 
te mijden. Zo kwam zijn eenheid die 
avond over de Goudse straatweg 
richting Oudewater. In plaats van 
rechts aan te houden op de hoek aan 
het begin van IJsselvere, reden twee 
tanks onder oorverdovend lawaai 
Oudewater binnen. Vlak na het 
passeren van de ophaalbrug merkten 
ze dat ze verkeerd zaten en wilden 
keren bij de Romeynbrug. Dat was 
gezien de ruimte niet eenvoudig. 
De eerste lukte het wel maar nam een 
stuk van de gevel van het woon- 
winkelhuis (Havenstraat 16) van de 
heer M. Buys mee. De andere schoot 
iets te ver door en stortte ten westen 
van de Romeynbrug in het water.

Twee inzittenden wisten zich te 
bevrijden maar twee anderen, 
die zich in het inwendige van de tank 
bevonden, verdronken. Het waren 
Gefreiter Theodor Steiner (slechts 
18 jaar) en Oberschütze Josef Kaus 
(35 jaar). Met de tank die was 
gekeerd, probeerden de soldaten de 
andere tank te lichten. Dat mislukte. 
Toen werd geprobeerd de tank te 
lichten met een drijvende bok van de 
Machinefabriek, maar de kettingen en 
staaldraden waren niet sterk genoeg.
De kolonne tanks trok verder naar 
Arnhem. De tank met de twee soldaten 
erin werd achtergelaten. 
Wekenlang lag het tonnen wegende 
gevaarte, dat langzamerhand steeds 
verder wegzonk, nog in het water, 
totdat de Duitsers opnieuw verschenen 
nu met meer geëigend materiaal.
De verongelukte soldaten werden 
begraven op de begraafplaats Tolsteeg 
in Utrecht. In 1948 werden Josef Kaus 
en Theodor Steiner naast elkaar 
herbegraven op de Duitse Militaire 
Begraafplaats in Ysselsteyn (Limburg).

2. Duitse tank te water

Een heel bijzonder foto! De voltallige bemanning van de Lancaster ED502 gefotografeerd op de 
morgen van de dag waarop zij allen zouden omkomen, vrijdag 9 april 1943.
V.l.n.r.: Radiotelegrafi st William Barker, 32 jaar, afkomstig uit Cromer, Norfolk.
Navigator Hector Robertson, 25 jaar, afkomstig uit Aberdeen, Schotland.
Boordschutter William Jakeway, 19 jaar, afkomstig uit Barnet in Hents bij Londen.
Piloot Arthur Miles White, 23 jaar, afkomstig uit Wiakato in Nieuw Zeeland.
Boordwerktuigkundige Norman Tutt, 22 jaar, afkomstig uit Ashford in Kent.
Bommenrichter Graham Gibbins, 20 jaar, afkomstig uit Salisbury in Zuid-Rhodesië.
Staartschutter Newton Bird, 34 jaar, afkomstig uit Camps Bay in Zuid Afrika.
De naast de naam ‘Barbara-Mary’ geschilderde bommetjes betekenen dat het toestel zestien 
geslaagde vluchten had uitgevoerd.

De toen 29-jarige Hennie IJff-Pol vertelde er later over:
“We waren uit ons bed gevlogen en stonden met onze 
dienstmeid en onze neef die bij ons zat ondergedoken in 
de woonkamer en zagen die vuurbal heel snel op ons 
afkomen. Een brandende vleugel kwam voor de 
boerderij terecht en het vliegtuig zelf erachter in het 
weiland. Direct kwam de brandweer en daarachter de 
Duitsers. Mijn man en ik werden bij de arm gegrepen en 
moesten de weg door het weiland wijzen. We waren in 
nachtkleding en mochten nog net een jas aantrekken. 
In het weiland hadden we licht van de vlammen. 
Bij het vliegtuig zagen we de vliegeniers liggen. 
Ze waren allemaal dood. Van één man dachten we dat 
hij nog leefde. Of het nou wel of niet mocht van die 
Duitsers, we gingen naar hem toe. Mijn man voelde zijn 
pols. Verschrikkelijk, een jongen van 25 jaar. Hij zat er 
zo gewoon bij, maar was wel dood. Het was de Schotse 
vliegenier Hector Robertson. Hij was net afgestudeerd. 
We hebben nog altijd contact met de familie.
Er is nog een dag lang gezocht naar het zevende 
bemanningslid. Dat werd uiteindelijk gevonden in een 
sloot met het hoofd naar beneden.”
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Oudewater verwent
De gasten van De Zonnebloem en de bewoners van woonzorgcentrum 
De Wulverhorst en Futura Zorg Oudewater zijn afgelopen week verwend. 
Er werden orchideeën en broodjes kroket uitgedeeld.

De Zonnebloem - afdeling Oudewater 
heeft maar liefst driehonderd gasten, 
waaronder ook bewoners van 
De Wulverhorst en Futura, een 
orchidee bezorgd.
Gonnie de Groot van De Zonnebloem: 
“Ons activiteitenprogramma is door
de coronacrisis niet uitvoerbaar. 
Om onze gasten in deze stille tijd toch
 te verwennen kwam het plan ze te 
verrassen. Afgelopen week is een aantal 
vrijwilligers in touw geweest om een 
mooie orchidee te bezorgen.”

Bij De Wulverhorst en Futura werden 
ook nog eens 112 broodjes kroket 
bezorgd door DON Food & Events. 
Don Janmaat; “In deze moeilijke 
periode waarin er extra druk ligt op de 
zorg en de bewoners een stuk eenzamer 
zijn, willen wij juist deze mensen een 
hart onder de riem steken.
Iedereen heeft last van deze crisis en 
zeker ook de horeca. Echter als je elkaar 
blij kan maken met kleine dingen, is dat 
zeker de moeite waard!’

Luna Groot

Dann van Dodewaard

De eerste contouren van de nieuwe brandweerkazerne Montfoort zijn zichtbaar 
(foto: Brandweer Montfoort @brwmontfoort)

Julia Harskamp

Oom motoragent kwam even kijken wat er gaande was, 
maar reed weer snel verder toen hij door had dat de familie zich keurig aan de regels hield.

door Ellen van Leeuwen

door Ellen van Leeuwen

door Sjoukje Dijkstra

OUDEWATER

Vriendschappen tijdens crisis
Je bent zestien, in de bloei van je leven en ineens mag je je vrienden niet 
meer zien vanwege het coronavirus. Hoe gaan jongeren uit Oudewater 
daarmee om en heeft het invloed op het voortbestaan van vriendschappen?

Met het mooie weer zou ze allang op het 
terras hebben gezeten of een rondje 
hebben gereden op de scooter.
“Mijn beste vriendin heeft een bar in de 
tuin. Daar zou ik nu vaak zijn geweest.” 
Luna Groot (17) waardeert nu meer wat 
ze voorheen allemaal kon. “Voor de 
coronacrisis had ik een paar weken geen 
zin om uit te gaan. Nu denk ik: was ik 
maar gegaan!” Iedere dag spreekt ze een 
aantal vrienden tijdens de online lessen 
van haar opleiding Toerisme & 
Recreatie. Er is tijdens de les ook tijd om 
even te kletsen, net als in het echt 
eigenlijk. “Soms zegt de docent zelf: 
hebben jullie nog wat leuks meegemaakt 
of wil je nog wat kwijt?”
Luna vindt het best wel saai, maar 
begrijpt heel goed dat ze haar vrienden 
voorlopig niet veel in het echt kan zien. 
Veranderen vriendschappen tussen 
jongeren als je elkaar lange tijd niet in 
het echt ziet? Kind- en Jeugdpsycholoog 
NIP Marty den Hollander uit Oudewater 
is daar niet zo bang voor. Jongeren zijn 
in het normale leven ook al veel online, 
vertelt ze. “Soms meer dan ouders 
weten. Er zijn zoveel manieren.” Dat ze 
elkaar nu even niet in het echt zien, 

maakt volgens Marty niet veel uit. “Het 
contact is er altijd wel!” Marty behandelt 
in haar praktijk kinderen met sociale 
angsten. “Voor die groep is de drempel 
om contact op te nemen nu nog hoger 
geworden. Aan de andere kant geven zij 
ook aan dat ze wel weer graag naar 
school willen. Ze hebben waarschijnlijk 
meer sociale contacten dan ze denken. 
Dat vind ik mooi om te zien.”

Vriendschappen verwateren
De twintigjarige Pam Schouten spreekt 
haar vriendinnen ook regelmatig via 
videogesprekken. Maar ze merkt ook dat 
een aantal contacten verwatert. 
“Je ontdekt ook wie je echte vrienden 
zijn. Met sommige mensen, die ik altijd 
sprak in een grote groep, neem ik nu 
geen contact op. Die spreek je dus 
helemaal niet.” Marty: “Als vriend-
schappen nu verwateren, dan waren ze 
toch al gedoemd te mislukken. Het is een 
elegante manier om het te laten 
doodbloeden.” Pam heeft veel meer tijd 
over, maar dat is voor haar geen reden 
om de hele tijd op haar telefoon te 
kijken. “Ik kan hem ook uren 
wegleggen.” Wat ze in de overgebleven 
tijd doet? “Ik heb een puzzel van duizend 
stukjes gemaakt. Ik wist niet dat ik dat 
kon!” Pam is niet de enige. 
Veel gezinnen lijken in deze tijd weer 
terug te gaan naar de basis. Marty: 
“Misschien omdat er nu al zoveel online 
wordt gedaan voor school en werk, 
hebben mensen daar in hun vrije tijd 
minder zin in. Ik hoor veel van ouders en 
kinderen die samen wandelen, fi etsen en 
spelletjes spelen.”

Scouting
Dann van Dodewaard (17) en Julia 
Harskamp (16) zijn lid van Scouting 
Jorisgroep. Voor de coronacrisis troffen 
ze elkaar elke woensdagavond op de 
scoutingroep. Julia: “Dan gaan we iets 
bouwen, samen koken, een spel doen, 
het kan van alles zijn.” Nu bellen ze elke 
week via Skype met de hele 
scoutingroep. Iedere week verzint een 

ander groepje een spel met opdrachten. 
Ze jongleren met wc-rollen, maken 
collages van hun huisdieren en 
fotograferen hun zelfgebakken taarten. 
Dann: “Het is niet ideaal, want het is 
best lastig om iets te bedenken waar de 
hele groep bij betrokken blijft. Maar het 
is beter dan elkaar helemaal niet te zien.”
Waar de vier naar uitkijken? 
Hun vrienden weer in het echt zien. 
Samen wat drinken op het terras, leuke 
dingen doen, kletsen en lachen. Gewoon 
wat jongeren normaal gesproken samen 
doen. Marty: “Ze zullen heel blij zijn dat 
ze elkaar straks weer zien. Voor veel 
jongeren is het ook een eyeopener: dat 
ze school en alles wat daarbij hoort wel 
degelijk missen!”

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 
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Oudewater verwent

In deze eenzame tijd 

vrolijken wij U graag 

wat op met deze 

prachtige orchidee!

Heel veel sterkte 

gewenst en een 

lieve groet van alle 

vrijwilligers van

DE ZONNEBLOEM 

afdeling Oudewater

U kunt bijna weer plukken!
Over een paar weken kunt u weer groente, fruit en kruiden plukken uit de 
  eetbare tuinen in Oudewater. Margo Stekelenburg: “Vanaf IJsheiligen, half 
mei ongeveer, gaat het beginnen. Ik ben nu aan het voorzaaien in mijn kas 
op de moestuin. De plantjes kunnen dan straks gelijk naar buiten.”

Margo is driftig in de weer met een 
steekwagen met een ploeg eraan, 
althans dat lijkt het. Het is een woelvork 
met grondverkruimelaar, vertelt ze. 
“Op het instructiefi lmpje zag het er 
gemakkelijker uit…” We gaan zitten in 
het zonnetje, op de stenen stoeltjes in de 
tuin (op afstand). We worden omringd 
door fruitbomen, kruidenplanten en 
eetbare viooltjes. 
Margo vertelt trots over de tuin die zij 
samen met andere bewoners van het 
Rode dorp, onderhoudt. Ze vindt het 
belangrijk dat de tuin er visueel 
aantrekkelijk uitziet. “Ik kan er wel een 

wortel inzetten, maar die groeit naar 
beneden, daar is niks aan.” Er groeit 
straks rode boerenkool en ronde 
pepertjes. “Net even anders dan wat we 
allemaal kennen.”

Lol aan beleven
Het wordt het tweede seizoen waarin u 
kunt plukken uit de eetbare tuinen. 
Iedere tuin heeft zijn eigen idee en 
achtergrond, dat maakt het volgens 
Margo ook zo leuk. De tuin bij het Rode 
dorp is tot nu toe het meest succesvol, 
vertelt Margo. “Hier wordt veel geplukt. 
Ik zie vaak mensen die bewust naar iets 

Brandweerkazerne Montfoort

Miep Miep Hoera, Miep is 85 jaar!

Feest in coronatijd: 
Bijzondere 85e verjaardag voor    Miep de Goey!

op zoek zijn in deze tuin.” Ze vindt het 
leuk dat mensen er ‘toch een soort lol 
aan beleven’. Dat mensen door de tuin 
lopen, hun handen door iets laten gaan, 
aan de kruiden ruiken of even gaan zitten 
op de stoeltjes. “Echt een beetje dat 
parkachtige.”
“In de beweegtuin zie je nu heel goed het 
werk van de natuur”, vervolgt Margo. 
In de Parochietuin en in de eet- en 
beweegtuin bij sportschool Richard 
Proost is vorig jaar eenmalig gezaaid. 
Nu bepaalt de natuur wat er groeit en 
waar het groeit. “De planten zaaien 
zichzelf uit.” Het wildplukken van eetbare 
planten moet volgens Margo nog een 
beetje inburgeren. “Ik hoor wel van 
mensen dat ze er hebben gekeken, maar 
je moet echt wel weten hoe je het moet 
gebruiken.” Tips daarvoor vindt u op de 
Facebookpagina van Eetbaar Oudewater.

LINSCHOTEN           MONTFOORT
Miep de Goey uit Woerden werd 85 
afgelopen vrijdag. Dat moest gevierd 
werden. Hoe doe je dat als je 1,5 
meter afstand wilt houden? 
De familie de Goey had daar een 
oplossing voor bedacht. Afgelopen 
vrijdag verzamelden ze zich op de 
parkeerplaats bij Landgoed Linschoten 
(Noord Linschoterdijk 21). 
“Miep Miep Hoera”, zo stond er te lezen 
op een van de auto’s. Andere auto’s 

waren versierd met ballonnen en weer 
andere auto’s hadden ook vlaggen. 
“Hé jullie zijn te laat”, werd er geroepen 
tegen feestvierders die wat later 
arriveerden. “Beter laat dan nooit!”
Het gezelschap dat netjes afstand van 
elkaar hield trok wel bekijks. Ook een 
motoragent kwam nog even kijken wat 
er aan de hand was, maar reed gewoon 
door toen hij constateerde dat er geen 
overtredingen waren.  Zo ging de 

optocht in colonne richting Miep, om 
haar op een bijzondere manier te 
verrassen. “Miep zit nog gewoon thuis. 
Ze weet van niks”, aldus een van de 
verjaardagsgasten, die ook aangaf niet 
bang te zijn. “Sommigen zijn de 80 
gepasseerd. Dood gaan we toch”, lachte 
ze. “We moeten nog een beetje leven, en 
daar hoort ook een drankje bij.”
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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
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.
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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

Beste inwoners en
ondernemers van Montfoort 
en Linschoten,

We zitten in verdrietige 
tijden waarin inwoners 
overlijden en we zorgen 
hebben om mensen die 
heel ziek zijn door het 
coronavirus. Tegelijkertijd 
zijn er ook mensen ziek of 
overleden door een andere 
oorzaak. Laten we dat ook 
vooral niet vergeten, de 
zorg of het verdriet is er niet 
minder om.

Hoe meer wij ons aan de regels houden, hoe groter de 
kans op een beperkte versoepeling van de maatregelen. 
Ik bedank u dan ook allemaal, dat u tijdens het 
afgelopen paasweekend er niet massaal op uit bent 
getrokken, maar veelal dicht bij huis bent gebleven. 
Het is belangrijk dat we het volhouden en ons 
realiseren dat het nog even kan duren voordat alles 
weer bij het oude is. Daarom is het fi jn om te zien dat 
u, samen alle andere inwoners, de schouders eronder 
zet en elkaar helpt!

Ook het anderhalve meter afstand houden gaat u over 
het algemeen goed af. Hoewel er echt personen zijn 
aan wie de oproep voorbij lijkt te gaan. Daarover maak 
ik mij grote zorgen. We zien bijvoorbeeld in de 
supermarkten en op fi etspaden personen die je met 
een bepaalde achteloosheid rakelings passeren. 
Ook zien we jongeren die de maatregelen niet naleven 
en die, na hierop te zijn aangesproken door de politie 
en onze BOA, uitermate respectloos reageren naar 
deze hulpverleners. De ouders of verzorgers van deze 
jongeren kunnen van mij hierover binnenkort een brief 
verwachten waarin ik ze attendeer op het 
onacceptabele gedrag. Het lijkt wel of sommige 
mensen zich niet realiseren wat de impact is van de 
genomen maatregelen; wat het bijvoorbeeld betekent 
om maar met een beperkt aantal mensen te kunnen 
rouwen bij een uitvaartdienst.

Om u te helpen de afstand te bewaren hebben wij 
smalle (fi ets)paden in onze gemeente afgesloten of er 
eenrichtingsverkeer van gemaakt. Mocht u zien dat er 
op bepaalde plekken nog meer maatregelen gewenst 
zijn, laat het ons vooral weten. Ook als u zich ergens 
zorgen over maakt! We kunnen dit alleen maar samen.

Gelukkig lijkt de snelheid waarmee het virus zich 
verspreidt af te nemen. Dus houd vol want het heeft 
resultaat. Maak er met elkaar het beste van.

Koop lokaal en, als uw beurs het toelaat, probeer ook 
eens een heerlijke maaltijd bij de plaatselijke horeca te 
bestellen. Dan kunnen we straks, als het weer mag, 
met elkaar weer een terrasje pakken.

Zorg goed voor uzelf en elkaar!

Petra van Hartskamp
Burgemeester

Gewijzigde 
openingstijden 
stadkantoor en 
gemeentewerf
Vanwege de komende feestdagen zijn het 
stadskantoor en de gemeentewerf 
op maandag 27 april (Koningsdag) 
en dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) gesloten.
Op deze dagen zijn wij voor reguliere zaken telefonisch 
niet bereikbaar.
Alleen voor noodgevallen kunt u gebruik maken van het 
noodtelefoonnummer 0348-476465. U kunt op 
www.montfoort.nl een melding openbare ruimte doen.
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 
maandag 27 april en dinsdag 5 mei gesloten.

Verlenging verkeersmaatregelen
Eerder zijn verschillende maatregelen getroffen 
vanwege de coronacrisis. Voorlopig blijven we de 
maatregelen herhalen. Ook kan het zijn dat we 
vanwege een actuele situatie extra aanvullende 
maatregelen nemen.
De maatregelen zijn op dit moment:
• Tijdens het weekend zijn de wegen langs de Lange 

Linschoten in de richting van Oudewater afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. Voor fi etsers geldt dat 
er een nadrukkelijk appèl wordt gedaan deze weg 
met niet meer dan twee tegelijk te gebruiken.

• In het weekend is het parkeerterrein bij het 
Linschoterbos afgesloten. In het Linschoterbos zelf 
geldt op zaterdag en zondag een 
éénrichtingswandelroute.

• Het fi etspad langs het Molenvliet, gelegen tussen de 
Knollemanshoek/Achtersloot en Stuyvenbergweg/
Blokland is afgesloten voor onbepaalde tijd. 
Dit geldt ook voor voetgangers.

• De dijk in Linschoten, tussen de sportvelden in 
Linschoten en de Cattenbroekerdijk, is niet meer 
geheel afgesloten, maar voor onbepaalde tijd 
een éénrichtingswandelroute (vanaf de 
Laan van Rapijnen). Via een bord op het bruggetje 
ten zuiden van de sportvelden én op de 
Cattenbroekerdijk wordt dit aangegeven.

Een deel van het dak van sporthal De Oever mag worden 
gebruikt voor een collectief zonnestroomproject.
Je investeert in één of meerdere zonnepanelen waarvoor 
je een leuk rendement ontvangt. Maar misschien nog wel 
belangrijker: je investeert in een gezonde buurt én planeet. 
Dit project is ideaal als je geen eigen dak hebt of geen 
geschikt dak. Of als er niet genoeg zonnepanelen op je 
dak passen.

Hoe werkt het?
Je kunt deelnemen vanaf € 325,-. Dit is de eenmalige 
inleg voor één zonnepaneel. Vervolgens krijg je vijftien 
jaar lang korting op je eigen energierekening. Je verdient 
de investering in tien jaar terug en hebt daarna nog vijf 
jaar voordeel. Je rendement is ongeveer 6%.
Er zijn nog 99 zonnepanelen beschikbaar van de 
216 stuks, dus wees er snel bij!
Meer info en aanmelden: 
www.duurzaammontfoort.nl/nieuws

Geen eigen dak voor zonnepanelen?
Doe mee aan Buurtstroom De Oever, 
dan heb je ze toch!

Doe mee met zonnepanelen in Buurtstroom IJsselstein De Oever.
Onze buren in IJsselstein kijken over de grenzen van de gemeente, 
vandaar deze oproep aan inwoners van Montfoort.
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door Sjoukje Dijkstra

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
• 09-04-2020 Z/20/162478
 G van der Valk Boumanstr 37  

in Linschoten 
Het aanbrengen van een dakkapel 
aan de voorzijde.

• 12-04-2020 Z/20/162501
 De Duiker 47 in Linschoten 

Het realiseren van een  
carpoort/veranda.

• 15-04-2020 Z/20/162613
 Poorterstraat 22 in Montfoort 

Het aanbrengen van een ketting  
en een ‘inrit vrijlaten’-bordje  
bij een al bestaande.

Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden 

ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen  
zes weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 

voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348-476400.

Verlengen beslistermijn
• 14-04-2020 Z/20/158997
 Morgenster 28 in Montfoort 

Het aanbrengen van een dakkapel 
aan voorzijde.

Verleende omgevingsvergunning
• 15-04-2020 Z/20/159269
 Lodewijkstraat 40 in Montfoort 

Uitbreiden van de woning aan de 
achterzijde.

• 15-04-2020 Z/20/158242
 Keizerstraat 25 in Montfoort 

Tijdelijk verruimen van de 
bestemming.

• 17-04-2020 Z/20/159613
 Jacob Barneveldstraat 64 in 

Linschoten 
Het plaatsen van een dakkapel  
aan de voor- en achterzijde van de 
woning.

Montfoort, 21 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

De speurtocht start op De Plaats. 
Voor het raam van The Old Bakery 
hangt de eerste QR-code en daar kan de 
speurtocht beginnen! De eerste QR-code 
is ook te scannen via de website van 
Koningsdag Montfoort. Zodra je de 
QR-code scant met je mobiele telefoon 
krijg je een filmpje te zien van koning 
Willem Alexander! Onze koning stelt via 
de video een vraag en geeft je de keuze 
uit twee antwoorden. Deze antwoorden 
verwijzen tevens naar de plek waar de 
volgende QR-code hangt. Heb je het 
antwoord fout dan loop je dus naar de 
verkeerde plek en moet je terug naar de 
vorige locatie om de vraag opnieuw te 
beantwoorden. Bij elke juiste locatie die 
je hebt gevonden horen 1 of 2 letters die 
je in moet vullen. Die letters vormen aan 
het einde van de speurtocht een 
uitspraak die bij onze Koning past. Neem 
dus een pen en het antwoordformulier 
(te printen via de website) mee. Let op! 

Snel schakelen
Afgelopen dinsdag werd het plan pas 
geopperd, en binnen een paar dagen 
tijd was het rond. “Donderdag om tien 
uur stond de promo en de website 
online”, aldus Kevin. Dat het zo gaaf 
zou worden, en zo groots zou uitpakken, 
dat hadden Kevin en Dave niet gedacht.  
“We dachten: we gaan iets leuks doen, 
en meenden met een zanger al goed 
onderweg te zijn. De zangers die we 
vroegen waren stuk voor stuk 
welwillend. Simon Snel had ook 
meegedacht, en vond het leuk om 
De Plaats en Bolle Harry te betrekken. 
Hoe leuk is het dan ook dat iedereen 
bijdraagt op zijn eigen manier, zonder 
dat er met geld gesmeten hoeft te 
worden? Vanuit de horeca met plankjes 
en bier, vanuit de carnavals-vereniging 
met VIP-kaarten, enzovoorts”,  
aldus Dave. “Het Oude Stadhuis bleef 
zelfs langer open om borrelplankjes te 
kunnen leveren.”

Fan schare
Kevin: “Ze missen toch een hoop 
omzet. Café de Plaats heeft al een 

Onderweg zijn er ook nog wat ‘selfie-
opdrachten’. Maak dan een leuke foto 
van het gezin. Heb je de selfies én het 
juiste antwoord bij elkaar gepuzzeld, dan 
kun je het antwoord én de foto’s 
inleveren via organisatie@koningsdag-
montfoort.nl.
Onder de juiste inzendingen wordt een 
leuke prijs verloot, die mogelijk is 
gemaakt door de Winkeliersvereniging 
Montfoort. Ook voor de leukste ‘oranje 
selfie’ is er een leuke prijs.  
Meer informatie, het antwoordformulier 
en de eerste QR-code van de gezins-
speurtocht kun je vinden op  
www.koningsdagmontfoort.nl”.
Natuurlijk moeten we allemaal rekening 
houden met de regels van de intelligente 
‘lockdown’. Veel handen wassen, 1,5 
meter afstand, weinig of geen visite, 
alleen naar buiten als dat nodig is en 
voor de QR-speurtocht. Uiteraard niet als 
je koorts hebt, kucht, hoest of verkouden 
bent. Zo blijven we gezond en genieten 
we toch van een mooie Koningsdag.

Winkeliersvereniging Montfoort  
komt met Coronabulletin
Om Montfoortenaren nog beter van dienst te kunnen zijn, en aangesloten winkeliers ook, komt de Winkeliersvereniging met 
een zogeheten Coronabulletin. In dit bulletin is voor consumenten te lezen hoe winkeliers omgaan met de coronamaatregelen. 
Zijn ze nog open? Wie bezorgen er? Wat zijn de openingstijden? Waar kunnen consumenten rekening mee houden?  
Op deze vragen komt nu een maal per week een antwoord in het Coronabulletin.

Since04 geeft kleine impressie 
modeshow Lentemarkt
Bij kledingwinkel Since04 (voorheen Bolero) werd 18 april een filmpje online 
op facebook (https://www.facebook.com/SINCE04.Hoogstraat9.Montfoort) 
geplaatst, waarin een kleine impressie werd gegeven van de modeshow, die 
normaliter op de Lentemarkt zou hebben plaats gevonden. In verband met de 
coronacrisis werd ook dit evenement geannuleerd.
“Om het nóg wat leuker te maken hebben we er een prijsvraag aan gekoppeld,” 
schrijven de dames van de winkel op hun facebookpagina. “In het filmpje zie je heel 
even een tas met ‘ÇA VA’ erop. Raad het merk hiervan en onder de goede 
antwoorden verloten we deze tas!!”
De reacties zijn enthousiast: “Super filmpje! Heel leuk gedaan, jammer dat ‘t niet op 
‘t podium kan”, en: “Wat superleuk gedaan. Jammer dat de markt niet door kan gaan.”

Op de facebookpagina van de 
Winkeliersvereniging laat Michel 
Verschoor weten: “Wij hebben bedacht 
om een ‘Coronabulletin’ uit te gaan 
geven en de informatie die wij van de 

ondernemers krijgen periodiek door te 
geven via social media.”  
Afgelopen vrijdag stond daarvan de 
eerste versie online, waarin onder andere 
Bij Ons Binnen, Jola Mode,  

nieuwe website in de lucht, vanwaar ze 
ook drank verkopen. Zo probeer je er 
toch wat van te maken met z’n allen. 
Dat gold ook voor de artiesten die 
kwamen. Je kon duidelijk merken bij die 
mannen: het kriebelt om op te treden. 
Dat kan nu niet. Gelukkig hebben wij in 
de afgelopen jaren best leuke connecties 
opgebouwd. Dat ze hiernaartoe gereden 
komen om hier kosteloos te zingen, 
vinden we geweldig. De zangers zijn 
Montfoort ook dankbaar, want ze hebben 
hier vaak op mogen treden en een 
schare fans opgebouwd. Ze wouden wat 
terug doen voor hun fans.”
Ook de pubquiz leverde mooie reacties 
op. “Omdat de vragen niet echt 
opgezocht konden”, zegt Kevin.  
“Vragen als: ‘Hoeveel barkrukken heeft 
Bolle Harry?’ en ‘Werken er meer 
mannen of vrouwen in The Old Bakery?’ 
Of wat dacht je van: ‘Hoeveel ruitjes telt 
het Oude Stadhuis aan de voorkant?’ 
Mensen kunnen het niet opzoeken, en 
tegelijkertijd krijgt elke organisatie even 
aandacht.” Dave: “Het is de combinatie, 
om iedereen die meewerkte even op een 
leuke manier in the picture te zetten.” 
Het leverde bovendien leuke antwoorden 
op volgens Kevin: “Er werken meer 
mannen dan vrouwen in The Old Bakery. 

Iedereen dacht dat het andersom was. 
En het Oude Stadhuis telt 280 ruitjes aan 
de voorkant. Toch leuk om te weten.”

Party DJ Marco al toegezegd  
voor 2 mei
Al met al was het supergaaf, vertelt 
Kevin the day after... “Het was wel even 
wennen dat er geen reactie was van het 
publiek en dat je in een camera staat te 
praten. Maar we hebben zoveel positieve 
reacties gekregen. Veel mensen hebben 
mee gedaan aan de prijsvragen en de 
quiz. Er zijn een paar honderd berichten, 
foto’s en verzoekaanvragen binnen 
gekomen.” Ook voor een volgende 
streaming staat de line-up al klaar. Die is 
al op korte termijn. “Omcirkel 2 mei 
maar vast in je agenda. Dan pakken we 
het nog grootser aan”, aldus Kevin. 
“Vriend van de show en van Montfoort, 
Party DJ Marco heeft al toegezegd en is 
de eerste die op de poster al staat. 
We hopen dat iedereen gezond mag 
blijven, ook nadat we hier in Montfoort 
ook naar nieuws hebben gehad.
Samen moeten we even met de 
schouders eronder, en positief blijven. 
Daar helpen wij graag aan mee…”
Voor 2 mei, hou de website  
www.blijfthuisfestival.nl in de gaten.

Figaro Montfoort, VakantieXperts, 
Remco Fashion en Verboon Optiek 
stonden opgenomen met berichten.
“Als er wijzigingen zijn proberen wij dat 
één keer in de week door te gaan geven. 
Als er, bijvoorbeeld door een besluit van 
het kabinet iets wijzigt, dan proberen wij 
mensen daarvan uiteraard direct op de 
hoogte te brengen.” Verschoor vertelt 
wat de beweegredenen waren om te 
komen met een dergelijk bulletin:  
“Wij dachten dat het goed zou zijn iets 
van ons te laten horen en de informatie 
te bundelen. Op die manier kunnen 
mensen iets nakijken over openingstijden 
of bezorgen en dergelijke. Alle leden van 
de Winkeliersvereniging hebben een mail 
gekregen of ze iets willen plaatsen.  
Alle reacties nemen wij op.”

Koop lokaal
“Van ondernemers horen wij dat klanten 
ons zoveel mogelijk proberen te 
steunen.” Dat vindt Verschoor  
hartverwarmend. “Dat gebeurt door bij 
de plaatselijke horeca gebruik te maken 
van de bezorgservice, de voorschriften 
van de winkels te respecteren en 
uiteraard zoveel mogelijk lokaal te kopen. 
Wij zijn daar natuurlijk heel erg blij mee! 
Alleen met uw steun komen wij  
Samen deze tijd door, dank!”
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‘Een kaartje raakt’- actie succesvol

Steeds meer mensen in Montfoort en 
Linschoten sturen anderen een kaartje
“4 - 13 - 43. Nee, dit zijn niet de winnende eindcijfers van een Paasloterij…”, 
aldus Gerard Vendrig van de Katholieke Kerk in Montfoort. “Dit is het aantal 
mensen dat we respectievelijk in de eerste, de tweede en de derde week van de 
actie ‘Een kaartje ráákt!’ hebben kunnen verrassen met een lief kaartje van 
een stads- of dorpsgenoot!”

Sinds 24 maart staan er bij Boon’s 
markt in Linschoten en de Jumbo en 
AH in Montfoort ‘Een kaartje ráákt!’-
dozen! In samenwerking met deze 
supermarkten én de SWOM komt 
‘Ontmoeten ráákt!’ op deze manier 
tegemoet aan mensen die behoefte 
hebben aan een kaartje (of tekening) 
van een stads-/dorpsgenoot.
De oproep die hiermee gedaan wordt 
aan Montfoortenaren en Linschotenaren 
is tweeledig: Aan een kant kunnen 
mensen die behoefte hebben aan een 
kaartje zich melden (bent u of kent u...). 
Aan de andere kant kunnen mensen die 
iets willen betekenen voor een ander in 
deze bijzondere tijden een kaartje 
schrijven en in de doos bij de 
supermarkt deponeren.
Vendrig is erg tevreden over het feit dat 
meer mensen mee doen: “Wat geweldig 
dat er steeds meer mensen uit Montfoort 
en Linschoten zijn die een ander door 
dit eenvoudige gebaar nabij willen zijn. 

Een kaartje ráákt! Is een actie vóór en 
dóór iedereen en van alle leeftijden. 
Sleep elkaar door deze weken van 
isolatie heen en DOE MEE!”, zo roept 
Vendrig iedereen op. #Daslief

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Gerben Hagoort was afgelopen week druk aan de slag met het uitvlakken van de plek waar de parkijsbaan moet komen.

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

Als het � ink vriest, heeft Stadspark 
Montfoort straks een ijsbaan…
Peter Gruters: “De werkzaamheden zijn net afgerond, de grond is afgevlakt en het gras is ingezaaid”

Het zal Montfoortenaren niet ontgaan 
zijn, afgelopen week werd het 
Stadspark fl ink onder handen 
genomen. Dat was nodig, want het 
circus dat eind 2019 Montfoort aan 
deed, had zijn sporen achtergelaten. 
Voor de IJsclub van Montfoort was dit 
gelijk dé gelegenheid om een wens in 
vervulling te laten gaan, namelijk een 
ijsbaan in het park.
Na overleg met de gemeente Montfoort, 
die zelf geen budget had voor dit 
initiatief, maar er welwillend tegenover 
stond, besloot de IJsclub het initiatief uit 
eigen middelen te fi nancieren. Zo stond 
mede-initiatiefnemer Gerben Hagoort 
afgelopen week samen met aannemer 
Scholman en enkele vrijwilligers het veld 
uit te vlakken. “De werkzaamheden zijn 
net afgerond, de grond is afgevlakt en 
het gras is ingezaaid”, aldus Peter 

Gruters van de IJsclub. Hij vertelt dat hij 
al langer met dit idee rond loopt. 
Ook omdat de IJsclub de laatste tijd 
nauwelijks nog activiteiten kan 
ontplooien. “We hebben een paar 
activiteiten in het jaar. De skeelertocht 
op Koningsdag en een snertwandeling in 
het najaar. We zijn meerdere keren naar 
Biddinghuizen geweest naar Flevonice 
maar deze baan is gesloten dus dit valt 
helaas af. We proberen nieuwe 
activiteiten te bedenken voor onze leden, 
ze betalen contributie, ook al is dit maar 
6,50 per jaar. We zien toch het aantal 
leden dalen. Sommige mensen weten 
niet meer wat ijs is. Dan ga je dingen 
bedenken. Wat kunnen we dan?”
Dus kwam hij op het idee van een 
landijsbaan. “We mochten het proberen 
bij de tennisclub. Daar mochten we 
banen onder water zetten. Dat was een 

fi asco. Ook met de drainage. De banen 
lijken vlak, maar er zit wel 12 centimeter 
verschil. Water heeft de lullige 
eigenschap naar het laagste punt te 
lopen. Dat wil dan niet”, lacht hij. 
Volgens Gruters hebben omliggende 
gemeenten landbanen, vaak met een 
betonnen ondergrond, wat een stuk 
gemakkelijker is. Hij vertelt: 
“Wij bedachten toen: Zou het niet in het 
park kunnen? Dat zou helemaal leuk zijn, 
want dan ziet de gemeenschap het ook 
meer. Dus, zijn we aan de slag gegaan. 
We hebben gesprekken gevoerd met de 
gemeente. Gemeente Montfoort wilde 
wel, maar ze zit zonder geld. Toen het 
gras na het circus kapot was, was 

Montfoortse met ALS 
is bezig met boek over leven met chronische ziekten…
“Geluk zit ook in de kleine dingen, zoals de knuffel van je kind en bloesem in de lente.”

Peter en Angélique kennen elkaar van 
het werk. Beiden waren collega’s toen 
ze bij gemeenten Woerden en 
Oudewater werkten. Nu zit Peter 
arbeidsongeschikt verklaard voor het 
werk thuis. Hij heeft Parkinson. Samen 
besloten om dit boek te schrijven, en 
begonnen hiermee eerst voorzichtig. 
“Om te kijken of het wel interessant 
genoeg zou zijn”, zegt Angélique. 
“En dat bleek het echt te zijn.” 
Ze kunnen er beiden veel aan werken nu 
ze volledig in quarantaine zitten.
Naar omstandigheden gaat het goed 
met haar, laat ze weten. “Mentaal ben ik 
sterk, lichamelijk ga ik achteruit. Ik ben 
steeds meer afhankelijk van anderen, en 
zit inmiddels toch vast aan elektrische 
rolstoel. Ik kan niet meer lopen, en mijn 
armen niet meer opheffen. Nu kan ik 
alles toch nog redelijk zelfstandig af. 
Ik ben de hele dag door aan het 
bellen…. Dat is op zich wel leuk. 
Dat doe ik voor mijn werk, maar ook 
privé om de contacten te onderhouden.” 
Dat ze al zes weken thuis zit, daarover 
zegt ze berustend: “Ik weet wel waar ik 
het voor doe. Corona slaat op de 
longen. Ik kan er nu niets bij hebben. 
Ik zit niet voor niks in een kwetsbare 
groep. Sommigen doen dan wel moeilijk 
en dramatisch, maar het is wat het is. 
Het is voor mijn eigen welzijn.” 
Ook haar dochter die normaliter voor 
Picnic boodschappen rondbrengt, doet 
dat nu even niet meer. “Het hele gezin 
lijdt eronder, doordat ik bij de kwetsbare 
doelgroep zit. Gelukkig is het wel mooi 
weer, en kunnen we lekker naar buiten 
in onze grote tuin. Bovendien, vind ik 
het wel gezellig zo, met z’n vieren aan 
tafel met onze laptops. Dat heeft wel 
wat…”

Luisteren en kijken
Het boek, waar ze nu ook volop mee 
bezig is, wordt een bundel vol informatie 
over diverse chronisch-progressieve 
ziekten en hoe daar in de praktijk mee 
om te gaan. Met als doel anderen hoop, 
troost of perspectief te bieden. 
Aanleiding voor Peter en Angélique om 
het boek te schrijven, was onder andere 
dat er nog al wel eens wat fout gaat in 

de omgang tussen medische specialisten 
en patiënten met een chronische ziekte. 
“Het is verdrietig wat je soms hoort”, 
zegt Angélique. “Ze zijn goed in hun vak, 
maar in de communicatie en het contact 
met de patiënten ontbreekt er soms wel 
wat. Empathisch zijn ze ook niet altijd”, 
zegt ze. “Het probleem is, dat medici 
vooral bezig zijn met het afwerken van 
een bepaald script. Alle punten die ze 
moeten vastleggen in een dossier, komen 
voorbij. Zo werkt dat niet. Laten ze 
vooral luisteren en kijken naar wat er 
tegenover ze zit, en daarop in te spelen. 
Dan kunnen ze bekijken of het wel of 
niet noodzakelijk is om bepaalde dingen 
wel of niet te zeggen. Twee maanden 
geleden was ik bij het Centrum voor 
thuisbeademing. Toen ging er iemand 
tegenover me zitten, die hield een heel 

verhaal van A tot Z. Tot euthanasie aan 
toe. Hij vroeg mij hoe ik daarin zat en of 
ik dat al bedacht had. Toen ik aangaf dat 
het voor mij nog niet aan de orde is, 
bleef hij daarop doordrammen. Ik heb 
toen nog wel kunnen reageren, maar 
niet genoeg. Kun je nagaan hoe dat 
moet zijn voor mensen die niet zo 
mondig zijn. Dat is afschuwelijk. Mijn 
advies voor deze medisch specialisten is 
om naast te luisteren, ook te doseren, en 
het af te stemmen op de persoon die 
tegenover ze zit. In een vroeger stadium 
van het proces werk je bijvoorbeeld A tot 
K af, in plaats van A tot Z. Elk stadium is 
anders.” Ze benadrukt: “Ik ben echt niet 
dom. Ik weet waar het eindigt. Maar het 
ziet er niet naar uit dat ik binnen een, 
twee of drie maanden ga overlijden.” 
Voor mensen die minder mondig zijn, 

heeft ze een goede tip: “Ga nooit alleen 
naar een specialist. Mensen alleen laten 
zich nog wel eens wegblazen. Ook kun je 
zeggen dat je iets parkeert, en daar later 
op terug wilt komen. Het belangrijkste is: 
probeer zelf de regie te pakken. Je hebt 
niet de regie over de ziekte, maar wel 
over hoe je ermee omgaat. Luister daarin 
goed naar waar jezelf op dat moment 
behoefte aan hebt.”

‘Ik ben niet alleen sterk’
Wat volgens haar daarnaast mag 
veranderen, is dat het altijd alleen maar 
over de patiënt gaat. “Ik ben niet alleen 
ziek. Het is het hele gezin dat ermee te 
maken heeft. Mensen zeggen dan tegen 
mij: ‘Wat ben je sterk’. Ik ben niet alleen 
sterk, ook door degenen die thuis met 
mij zijn. Je moet het echt met elkaar 
doen.” Wat haar daarin zelf soms 
verdrietig maakt, is dat haar gezin wordt 
meegenomen in haar ziekte. “Van de ene 
dag op de andere dag zijn ze 
mantelzorger. Hoeveel hulp we ook 
hebben geregeld. Zij moeten ook dingen 
doen die ik voorheen deed, omdat het 
mij niet meer lukt. Huishoudelijke dingen 
bijvoorbeeld. Ik moet geholpen worden 
met eten koken. Je wilt wel dat een kind 
een kind blijft. Dat vind ik soms wel 
verdrietig. Een bepaalde onschuld raken 
ze kwijt. Ze worden echt met hun neus 
op de feiten gedrukt hoe het leven kan 
zijn.” Ook hiervoor is heel veel aandacht 
in het boek met name levensverhalen en 
tips voor en door professionals en 
naasten.
Momenteel volgen haar kinderen van 17 
en 18 beiden online lessen. Angélique 
ziet dit ook als extra quality time met het 
gezin. “Natuurlijk vinden de kinderen het 
wel lastig, maar dan vooral omdat ze niet 
meer uit kunnen gaan en hun vrienden 
kunnen ontmoeten. Ze gaan nog wel 
naar buiten, maar alleen om te 
wandelen, skeeleren, sporten. Niet in 
contact met andere mensen. Dat doen ze 
voor mij. Andere jongeren zoeken elkaar 
nog wel op. Eerlijk gezegd vind ik dat 
niet zo handig van die jongeren en 
ouders. Je wilt echt niet die ziekte 
krijgen. Het zegt niks over de leeftijd of 
ze het wel of niet krijgen.”

Twee lotgenoten overleden
Strijdvaardig als ze is, zal ze niet bij de 
pakken gaan neerzitten. Ze vertelt: 
“Het boek is veel breder dan tips voor 
specialisten alleen. Het gaat ook niet 
alleen over ALS, maar over meerdere 
chronische ziektes. Daarin delen 
patiënten ervaringsverhalen, maar lees 
je ook terug hoe naasten ermee 
omgingen. Hoe ga je om met acceptatie 
van de ziekte of rouwverwerking?” 
Wat haar zelf raakte tijdens het 
schrijven, was dat twee lotgenoten met 
ALS, die een bijdrage zouden leveren 
aan het boek, inmiddels overleden zijn. 
Daarnaast vindt ze het schokkend te 
zien hoeveel jonge mensen er moeten 
leven met een chronische ziekte. Haar 
tip voor patiënten, ongeacht leeftijd, is 
om er vooral niet de hele dag mee bezig 
te zijn: “Je hebt geen invloed op de 
ziekte. Geniet van het leven. Pluk de 
dag. Kijk naar wat je wel kan. Niet naar 
wat je niet meer kunt.” Voor haar zelf is 
het de enige manier om door te gaan.

Genoten
Op de vraag of haar boek haar 
nalatenschap is, zegt ze: “Liever heb ik 
dat de mensen me herinneren om wie ik 
ben. Toch ben ik wel heel trots op het 
resultaat van het boek.” Zelf heeft ze 
niet de snelste vorm van ALS. 
“Mijn man zegt dat ik een taaie ben. 
‘We zijn nog niet zo snel van je af’, zegt 
hij wel eens. Garanties krijg je nooit in 
het leven. Ik leef bewust niet met elke 
dag de angst dat ik vandaag of morgen 
dood ga. Ik heb eerder de angst dat ik 
bepaalde levensgebeurtenissen van mijn 
kinderen niet meer mee ga maken. 
Dat maakt mij veel verdrietiger. 
Het is wat het is, ik kan er geen invloed 
op uitoefenen. En ben alleen maar 
ontzettend dankbaar met alles wat ik 
heb gedaan. Ik heb altijd met de dag 
geleefd, en genoten van wat het leven te 
bieden had. Aan iedereen wil ik daarom 
zeggen: Stel geluk niet uit tot je 
pensioen. Geluk zit ook in de kleine 
dingen, zoals de knuffel van je kind en 
bloesem in de lente.”
Informatie over het boek van Angélique 
van der Lit en Peter van den Berg? Mail 
gerust Angélique. Mensen kunnen haar 
ook alvast mailen voor een pre-bestelling 
van haar boek op: angeliquevdlit@live.nl

duidelijk dat de gemeente het sowieso 
opnieuw moest frezen en inzaaien. 
Ons idee was om dat helemaal uit te 
vlakken. De kosten hebben we 
opgehoest uit wat we aan budget nog 
hadden.”

Pret in het park
Wanneer er gebruik van kan worden 
gemaakt, dat weet hij natuurlijk nog niet. 
Maar hij hoopt dat er toch snel eens 
geschaatst kan gaan worden. Het duurt 
vijf dagen om er een goede laag in te 
krijgen. Dus, geeft hij aan: “Je moet 
bijtijds beginnen. Met pompen en 
slangen moet je het nat zien te krijgen, 
zodat er een harde onderlaag ontstaat. 
Voordat de toplaag bevriest heb je vier of 
vijf nachten nachtvorst nodig.” Of dat 
met de winters die steeds zachter lijken te 
worden, er nog van gaat komen, durft hij 
niet te zeggen. Maar hij is hoopvol. 
“Dit hebben we besloten als bestuur om 
iets voor de gemeenschap terug te doen. 
We gaan er vanuit dat het nog wel eens 
zal vriezen. Zo niet, dan zijn we ons geld 
kwijt, maar ligt er wel weer een mooi 
vlak park, waarvan ook Stam profi jt zal 

hebben met Pret in het park.
” IJsbaan of niet, het park kan buiten de 
vorstperiodes om gewoon gebruikt 
worden voor evenementen en een potje 
voetbal. Pret in het Park staat wat 
Gruters betreft voorop. “Daarvoor doen 
we ook wel eens wat samen. Zo lenen 
we versterkers en boxen aan hun uit. 
Die samenwerking proberen we altijd te 
zoeken.”

Droge weer
Ondertussen is het afwachten tot het 
ingezaaide gras gaat groeien. “Met dit 
droge weer houd je je hart vast. Ik denk 
dat ze met water erop moeten.” Of er 
aankomende winter nu geschaatst kan 
worden of niet, wat Gruters aangaat,
is het al geslaagd. “Als er geen hoop is, 
is er geen toekomst”, zegt hij met een 
lach. Dat nu ook andere vrijwilligers hun 
diensten aanbieden om dit project te 
laten slagen, vindt hij mooi om te zien. 
“Het is ook nodig, want straks als er 
werkzaamheden verricht moeten worden, 
dan hebben we de mensen ook nodig.”

Het was in februari 2018 dat de Montfoortse Angélique van der Lit de diagnose ALS kreeg. Sindsdien is haar leven niet meer hetzelfde. Toch blijft ze altijd positief, 
en wil ze kijken naar wat ze wel kan in plaats van wat ze niet meer kan. Sinds drie kwart jaar is ze bezig om met Peter van den Berg uit Waddinxveen een boek te 
schrijven voor en over patiënten met een chronische ziekte. De nieuwe bundel ‘Beter leven met een progressieve chronische ziekte. Praktische gids voor zieken, 
naasten en professionals’ is bijna gereed en wordt in september 2020 in de boekhandel verwacht. “Een handreiking, troost, praktische handvatten, dat beogen wij te 
geven. Psychologen, coaches, ervaringsdeskundigen, pastoraal werkers hebben hier praktische en leerzame bijdragen over geschreven.”
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Haastrecht 1940-1945:
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
De IJsselbode staat dit jaar stil bij het feit 
dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd is 
en dat we sindsdien in vrijheid leven.
De Historische Vereniging Haastrecht heeft contact 
gelegd met Haastrechtenaren, die (vroege) jeugd-
herinneringen hebben en/of verhalen meekregen 
van hun ouders. Een aantal hiervan zijn opgenomen 
in haar periodiek ‘De Havekedrechter’. 

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

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

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

Jacobus (Koos) de Korte 
is geboren op 29 juni 1930.
Hij was de oudste zoon in een 
gezin van drie kinderen 
(broer Jan en zus Wil).
Hij is geboren in Hoogstraat 66 
(links van het Hofje het 
achterste huis aan de IJssel). 
Later verhuisd naar nr. 64 
(het voorste huis met op de 
bovenverdieping destijds de 
bibliotheek van de Nederlandse 
Protestantenbond).
Koos heeft de oorlog dus 
meegemaakt als jongen 
van 9 tot 14 jaar.

Voeding
De gemeente had aan de zuidkant 
van de Tiendweg (achter het park 
Bisdom van Vliet) een stuk grasland 
gevorderd en ‘gescheurd’ 
(omgeploegd) om de aanleg van 
volkstuintjes mogelijk te maken. Daar 
werd dankbaar gebruik van gemaakt. 
Ook door de familie De Korte. Koos 
mocht van zijn vader het ‘fi jne werk’ 
doen zoals wortels zaaien en onkruid 
wieden. De groente werd door zijn 
moeder ingemaakt, zoals de andijvie 
in Keulse potten. Ook werden er 
rauwe eieren ingemaakt in die Keulse 
potten door ze af te dekken met 
waterglas (natriumsilicaat).

In die tijd had je drie kruideniers: 
De Korte, Pinkse en Van Zuijlen. 
Na de oorlog zette Maarten van 
Zuijlen de winkel voort waarvan de 
naam weer later ‘De Spar’ werd.

Verwarming
Om in de energiebehoefte te voorzien 
werd bij verschillende boeren turf 
gestoken. De kinderen werden 
ingezet om de turven, tijdens het 
droogproces, te keren.
Met die turf werden de huizen en 
scholen verwarmd. Ook werd er 
‘s nachts bij de boeren wel eens een 
knotwilg omgezaagd die dan spoorloos 
ergens in de kachels verdween.

Vervoer
Wie nog een fi ets had kon daarvoor 
na verloop van tijd geen luchtbanden 
meer krijgen. Op een kale velg rijden 
was geen pretje en je ging makkelijk 
onderuit. 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.

Keulse pot
Over deze methode vind je een beschrijving 
in een oud kookboek: Eenvoudige recepten 
van Martine Wittop Koning.
In de tweeënveertigste druk beschrijft ze 
een aantal methoden om eieren te bewaren; 
het bewaren in kalkwater of besmeren met 
lijnolie vindt ze niet de beste methode.
Ze schrijft: ‘Beter blijkt het bewaren van 
eieren onder waterglas te bevallen. 
Men giet daartoe op 1 liter waterglas 9 liter 
kokend water, roert het mengsel goed door 
elkaar en laat het staan tot het koud is. 
Men wascht in dien tijd zorgvuldig de 
versche eieren schoon, schikt ze in een met 
heet sodawater schoongemaakten Keulschen 
pot en schenkt er dan de koude vloeistof op, 
zóó, dat de eieren geheel bedekt zijn. 
(De opgegeven hoeveelheid is voldoende voor 
100 á 125 eieren)’. Je kon op die manier de 
eieren minstens een jaar goed houden.

Levensmiddelen zoals suiker, 
aardappelen en meel waren alleen 
verkrijgbaar met bonnen. Daarvoor 
had je in Haastrecht een distributie-
kantoor. Eerst in de kerk van de 
Protestantenbond, later in het pand 
waar nu kaashandel Verkaik zit.

Fiets zonder banden
(foto: Museum Nieuwpoort).

Paardenmanege 
op het voetbalveld
De Duisters lieten hun paarden draven 
op het voetbalveld. Gevolg was dat, 
voordat een wedstrijd kon worden 
gespeeld, eerst al de paardenstront 
moest worden opgeruimd.
De paarden werden o.a. gebruik voor 
de foeragering van de troepen. 
Ze trokken karren met bakken erop 
gevuld met worsten en ‘Soldatenkuch’ 
(brood).

Voedseltocht
naar Kampen
Koos had in Kampen een oom en 
tante wonen. Tijdens de oorlog werd 
er enkele malen met zijn vader een 
tocht per fi ets naar Kampen gemaakt 
via de oude Zuiderzeeweg om dan 
terug te komen met wat extra levens-
middelen. In de laatste winter werd 
direct na 6 uur ‘s ochtends vertrokken 
(eerder mocht je de straat niet op) en 
door de sneeuw de tocht begonnen. 
Dat ging vanwege de gladheid met 
diverse valpartijen gepaard, waardoor 

Verplichte huisvesting van paarden.

de reis niet erg opschoot. In de buurt 
van Amersfoort werd bij een boer 
geslapen. Tijdens een andere tocht 
kwamen ze de eerste dag tot 
Nunspeet waar ze bij een kapper 
konden slapen. Daar werden ze 
getrakteerd op roggebrood en thee en 
dat in ruil voor een pak lucifers.

Vliegtuigen
Vanuit het huis kon Koos de 
Engelse vliegtuigen waarnemen die 
probeerden om met kettingbommen 
de spoorlijn Gouda-Utrecht onklaar 
te maken.
Bij boer Graveland aan de 
Provincialeweg hebben de Engelsen 
‘s nacht wapens gedropt. Die werden 
opgepikt door het verzet en verstopt 
onder hooi met de schouw naar voren 
gebracht.
‘s Nachts moest er worden verduisterd 
zodat de overkomende vliegtuigen 
zich niet konden oriënteren. 
Daar werd streng op toegezien. Als je 
maar een spiertje licht kon zien stond 
politieman Smit, die woonde aan het 
Marktveld, al voor je deur. Maar veel 
licht was er niet, ook omdat er vaak 
geen elektriciteit was.
Bij Koos hing een carbidlantaarn die 
op de tafel scheen. Olie voor de 
olielamp was er ook al niet meer.

Het Haastrechtse bos
Koos vertelt dat voordat de 
doorgaande weg om de kern werd 
geleid (rond 1938) er in het deel van 
de Overtuin, dat daarvoor werd 
opgeofferd, twee barakken stonden. 
Daarin lagen dan vier mensen 
die TBC hadden, zij mochten daar 
herstellen. Buitenlucht en zon waren 
toen de remedie.

Bevrijding
Koos ziet nog de Engelse soldaten 
vanuit Oudewater Haastrecht 
binnenrijden. De jongens kregen 
allemaal kauwgum.
De laatste Duitsers in Haastrecht 
zaten op de bovenverdieping van 
‘Huis den Hoek’. Voor ze vertrokken 
gooiden ze de broden, die ze daar 
bewaarden, via de geopende 
schuiframen op straat.
De voedselverdeling door het 
Zweedse Rode Kruis bij de bevrijding 
verliep niet helemaal eerlijk. 
De gemeente Reeuwijk kreeg, 
gerekend per hoofd van de bevolking, 
een behoorlijke hoeveelheid Zweeds 
wittebrood terwijl Haastrecht niets 
kreeg. Omdat het land over de 
IJsselbrug toen tot Reeuwijk 
behoorde werd dat aan de zuidkant 
van de brug als oneerlijk ervaren.

Ravage op het stationsemplacement, 6 november 1944 (foto: SAHM).

herinneringen van 
Jacobus de Korte en Jaap Reichard. 
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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

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie ■ Storingsdiagnose
 alle automerken ■ Airco service
■ APK  ■ Banden en uitlaten
■ Schadeherstel  

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 20 april t/m 26 april 2020. Week 17. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

    Culinaire varkenshaas
 per 100 gram 

1.33 0.99

      Coop 
oranje-

tompoucen
 per 4 stuks verpakt 

 50% KORTING
 2.99 1.49

 Alle Klene drop  
2 zakken à 85-312 gram 

 combineren mogelijk 

3.98

1.99
 3.38

 1.69

_

_

1+1 GRATIS*

Alle Magnum  
 2 stuks

combineren mogelijk 

12.58

6.29
7.70

 3.85

_

_

1+1 GRATIS*

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

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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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!*

8 

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)

Doe vanaf zaterdag 25 april voor e 30,- aan kassabonnen 
in de NOVO-envelop (te vinden bij alle NOVO-leden)

en lever deze in, uiterlijk zaterdag 9 mei vóór 17.00 uur, 
bij COOP Heijmans of bij HEMA Oudewater

SPAAR UW 
KASSABONNEN

EN MAAK KANS OP EEN

MOEDERDAGPAKKET
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