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door Gerard van Hooff

Dankzij vrijwilligers én ondernemers 
curling in Montfoort
Vanaf 11 november kunnen mensen zich inschrijven voor een 
curlingtoernooi in Montfoort. Op 1 december komen in de STAM-tent bij 
het St. Joseph zalencentrum namelijk twee curlingbanen te liggen, die aan 
de Montfoortse gemeenschap worden geschonken door Veenbrink RVS.
Adje Spruit, een van de bevlogen initiatiefnemers, vertelt dat de 
curlingbanen naar verwachting eerst alleen kunnen worden gebruikt door 
de scholieren. “Jeugd tot en met achttien mag nog steeds met elkaar 
sporten, dus als de coronamaatregelen niet strenger worden, kunnen die 
kinderen de eerste weken van december curling komen spelen. 
De volwassenen kunnen zich al wel inschrijven, maar het curlingtoernooi 
start pas als de Montfoortse horeca weer open mag.”

Twee jaar geleden was er al een 
tiendaags curlingtoernooi in Montfoort 
ter gelegenheid van het 130-jarige 
jubileum van de Montfoortse IJsclub. 
Frans van Lint, voorzitter van de ijsclub, 
vertelt dat naar aanleiding van dat 
succes het plan was om bij ieder lustrum 
een curling toernooi te organiseren. 
Adje vond eens in de vijf jaar veel te 
weinig en benaderde de IJsclub om 
samen met de Stichting Tent Activiteiten 
Montfoort (STAM) te proberen een 
jaarlijks curlingevenement van de grond 
te krijgen. Na een baansponsor te 
hebben gevonden in de vorm van 
Veenbrink RVS en diverse ondernemers 
curlingstenen of een toernooi wilden 
sponsoren, konden de curlingplannen 
echt vorm krijgen. Volgens Adje is het - 
zeker nu alle evenementen niet door 
gaan - goed dat er wat positiefs gebeurt. 
“Er is binnen Montfoort veel behoefte 
om binnen de regels met elkaar af te 
spreken, zeker in de aankomende 
donkere dagen. Het mooiste van curling 
is dat alle leeftijden kunnen meedoen. 

een groot curlingtoernooi gehouden, 
waarvoor iedereen zich kan inschrijven. 
Adje licht toe hoe dat werkt:  
“De deelnemende teams gaan spelen om 
de Curling Cup Montfoort. We doen dat 
in drie divisies: 13 tot 17 jaar, 18+ en 
ook een bedrijvencompetitie. Op een 
speelavond die waarschijnlijk eerst maar 
tot 22.00 uur kan duren, kunnen tien 
teams van vier personen deelnemen. 
Bij binnenkomst moet men zich 
registeren net zoals in de reguliere 
horeca het geval is. Vier teams spelen op 
de curlingbanen in de STAM-tent. 
De andere zes teams nemen netjes op 
1,5 meter afstand plaats aan een tafeltje 
voor vier personen. Na een half uur 
wordt er gewisseld en gaan er vier teams 
uit de zaal naar de STAM-tent toe. 
De curlingstenen worden tussen elke 
ronde schoongemaakt en de handen 
worden gereinigd. Op een avond kunnen 
veertig personen gezellig bij elkaar 
komen en het mooie is dat het 
St. Joseph ook nog een beetje omzet 
kan draaien.” Frans: “Het is toch de 
bedoeling dat St. Joseph blijft bestaan, 
het is een belangrijk verenigingsgebouw. 
We vinden het mooi dat Curling Montfoort 
op deze manier onze soos een klein 
beetje kunnen helpen.” Hij verwacht dat 
er veel aanmeldingen zullen komen: 
“Twee jaar geleden hadden we tien 
speelavonden en was het enorm gezellig 
met dertig teams. In Oudewater en 
Woerden doen er jaarlijks meer dan 
honderd teams mee. Het is dus best 
populair.”

Opa’s en oma’s met kleinkinderen, 
ouderen, jongeren, kinderen.  
Curling is soort jeu de boule op ijs… en, 
ook belangrijk: het kan net zoals bowlen, 
coronaproof!”

Eigen curlingbaan voor Montfoort
Het jaarlijkse curlingtoernooi en de 
doelgroep sloten perfect aan bij het plan 
van Hans Janmaat van Veenbrink RVS 
om iets te doen voor alle leeftijden in 
Montfoort. “Dankzij ondernemers én 
vrijwilligers heeft Montfoort nu een eigen 
curlingbaan in een eigen tent. Dat is wel 
iets om trots op te zijn. Het in eigendom 
hebben van zo’n baan én de STAM-tent 
maakt ons flexibel want de banen kunnen 
zo lang blijven liggen als dat nodig is om 
het curlingtoernooi uit te spelen. 
Mochten we door corona pas per 
1 februari kunnen beginnen met het  
18+ toernooi dan is dat geen probleem”, 
vertelt Frans.
Naast speciale middagen voor kinderen 
van de basisscholen, ouderen en mensen 
met een beperking wordt deze winter 

Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Oudewater Vitaal belooft een beweeglijke, 
gezellige en verbindende kerst-vierdaagse
Er was een tijd waarin de gemeente zich beperkte tot het neerzetten van een 
tweetal oranje borden met daarop de aansporing tenminste 30 minuten te 
bewegen per dag. Dat gaat veranderen. In november is een nieuw platform 
met de naam Oudewater Vitaal gestart. Sport en bewegen zullen door hen 
breed onder de aandacht worden gebracht.

De opdracht van Oudewater Vitaal is het 
onlangs afgesloten sportakkoord uit te 
voeren en sport en bewegen meer dan 
voorheen te verbinden met doelen uit het 
sociaal domein. Belangrijkste uitgangs-
punten hierbij zijn plezier en lokaal 
maatwerk. De visie van Oudewater Vitaal 
is om inwoners te inspireren om twee 
vitale levensjaren toe te voegen aan hun 
leven. Hiervoor is een bijzonder startpunt 
gekozen, te weten de periode 
voorafgaand aan het kerstfeest.
Op 21, 22, 23 en kerstavond 
24 december kan er door de inwoners 
van Oudewater, Papekop en Hekendorp 
op een bijzondere wijze en coronaproof 

bewogen worden. Er zullen wandelroutes 
gecreëerd worden die door inwoners van 
alle leeftijden en gezindten gelopen 
kunnen worden. Bijzonder hierbij is dat 
de bewoners in eerste instantie worden 
‘uitgedaagd’ de handen gezamenlijk uit 
de mouwen te steken om hun straat zo 
creatief als mogelijk te versieren en de 
kerstsfeer te laten uitstralen.

Vier wandelroutes
De straten die zich aanmelden worden 
onderdeel van een viertal wandelroutes 
waarlangs de mensen zich, volgens de 
dan geldende regels, kunnen vergapen 
aan de inventiviteit van de medeburgers. 

Op daartoe ingerichte checkpoints zullen 
buurtcoaches klaar staan om aldaar een 
activiteit toe te lichten waarbij onderling 
contact zowel een doel als een middel is. 
Een kerstkaart overhandigen in ruil voor 
chocolademelk, het opschrijven van een 
kerstwens, het aanschouwen van een 
kerstgroep (al dan niet levend) of het 
kennismaken met een sportactiviteit naar 
keuze, kortom alles is mogelijk. 
Een echte jury, waarin onder meer 
wethouder Walther Kok en de nieuwe 
burgervader, zal beoordelen welke straat 
zich op de meest creatieve of ludieke 
wijze heeft verenigd en hiervoor zijn 
prijzen beschikbaar. Tot aan 4 december 
kunnen straten zich aanmelden via  
www.oudewatervitaal.nl onder vermelding 
van de straatnaam, de contactpersoon en 
een telefoonnummer. Via de website is 
ook een nieuwsbrief beschikbaar.

‘Oudewater 750’,  
hoe voelde dat ook alweer?
Het team van Oudewater Vitaal verwacht 
door deze activiteit de sfeer rond de 
viering van Oudewater 750 nieuw leven 
in te blazen en vanuit deze activiteit de 
verdere doelstelling concreet in te vullen. 
Oudewater Vitaal werkt nauw samen met 
alle sportaanbieders, stadsteam en 
zorgverleners. Het team telt ongeveer 
zeven buurtsportcoaches en die werken 
vanuit een brede doelstelling. 
Danny Muijs; “Het is een zoektocht  
naar positieve gezondheid, naast het 
lichamelijke aspect is er ook het mentaal 
welbevinden, het meedoen, zingeving en 
kwaliteit van leven die een mens 
betekenis geven.” Als voorbeeld neemt 
hij iemand die bij de dokter komt en 
medicijnen krijgt voor zijn klachten, 
terwijl meer bewegen een betere 
oplossing zou zijn. “Met persoonlijke 
begeleiding van een buurtsportcoach kan 
deze persoon gestimuleerd en geholpen 
worden om op een goede manier te gaan 
bewegen. Dat is veel beter.”

Samenwerken
Samenwerking creëren is een doelstelling 
van Oudewater Vitaal. Als eerste zullen 
ze een behoeftepeiling gaan doen bij de 
sportaanbieders en alle andere 
maatschappelijke partijen. De buurtsport-
coaches komen allemaal uit Oudewater. 
Het zijn bekende gezichten en hebben 
daarmee een voorbeeldfunctie.  
“Deze rolmodellen kennen Oudewater 
goed. We benutten wat er al is en 

creëren wat er nog niet is.” Het platform 
krijgt subsidie vanuit het sportakkoord. 
Tess Anbergen is de coördinator en kan 
een beroep doen op breed georiënteerde 
medewerkers. De intentie is zoveel 
mogelijk mensen te bereiken. Of zij al 
aan sport doen of niet is niet van belang. 
Geen enkele leeftijdsgroep zal worden 
uitgesloten. Immers, een gezonde leefstijl 
is voor iedereen belangrijk. 
Op de website komt het complete 
aanbod van sporten te staan en een 
evenementenkalender van de sportclubs. 
Oudewater Vitaal is er klaar voor.

(foto Mark Kruiswijk)

Adje vult aan: “Bovendien zitten mensen 
al maanden te wachten op een beetje 
reuring en om buiten de deur weer eens 
wat leuks met elkaar te doen.” Hij is ook 
niet bang dat mensen zich niet aan de 
maatregelen zullen houden als ze van 
start mogen gaan. “Iedereen is dan zo blij 
dat we weer wat mogen doen, dat ze wel 
keurig aan hun tafeltje blijven zitten en 
anders volgt gewoon verwijdering en 
diskwalificatie. Het is wel raar om de 
inschrijving te starten tijdens een strikte 
lockdown, maar we willen inzicht hebben 
in het aantal deelnemende teams voor de 
indeling van de middagen en avonden, 
het aantal benodigde vrijwilligers en de 
binnenkomende inschrijfgelden.

Tactische sport
Afhankelijk van het aantal deelnemende 
teams komt later ook nog de 
mogelijkheid voor gezinnen om via de 
website een te baan huren net zoals je 
een bowlingbaan kunt huren.
“Als de coronamaatregelen weer wat 
losser worden, mag je vaak als eerste 
weer wat met het gezin doen. We curlen 
met echte curling stenen op een 
kunststof baan die net zo glad is als echt 
ijs”, zegt Adje. “Eventueel kunnen we de 
baan voor kinderen ook iets korter 
maken”, meent Frans.

door Sjoukje Dijkstra

Adje Spruit van STAM en Frans van Lint, voorzitter van de ijsclub staan bij Adje op 
het balkon met op de achtergrond de tent waar de curlingbanen moeten komen.
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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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 15: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Kand. Joh. v. Eijsden

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 15: 09.30 uur Ds. M. Maas
 17.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 15: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 15: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 15: 10.00 uur Ds. Dick van Arkel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 15: 10.00 uur Pastoor van der Vegt

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK 
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 15: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Kand. A.N.J. Scheer
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 15: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en 
een mondkapje is verplicht. 
Vooraf aanmelden via 
Centraal Secretariaat 0348-203012
Za 14: 19.00 uur Pastoor H. Spaan
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 15: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. A. Bloemendal

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

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op woensdag 28 oktober 2020
EVA Adriana
dochter van Diana Scheel
Splitsen 15
3421 JV Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

Het Keniaproject van Teus en Leny Bos is een Oudewaterse stichting die een 
Kindertehuis ondersteunt in Eldoret Kenia. De stichting is ANBI erkend en 
werkt alleen met vrijwilligers zodat de kosten laag zijn.
Nagenoeg 100% van de ontvangen giften komt ten goede van het kindertehuis. 

Wijnactie voor het Keniaproject
Al enige jaren wordt er in het 
najaar een wijnactie georganiseerd. 
Ook dit jaar is er met Grandi Vini 
uit Oudewater als sponsor, weer 
een actie. Er worden zeven wijnen 
aangeboden tegen de geldende 
consumentenprijs. De volledige 
brutomarge op de verkoop wordt 
door Grandi Vini uitgekeerd aan 
het Keniaproject.

Het bestuur van het Keniaproject rekent 
erop dat deze actie een groot succes 
wordt. En dat is hard nodig omdat door 
de coronacrisis de inkomsten tot nu toe 
sterk tegenvallen. Onder meer het al 

jaren georganiseerde benefi etdiner kon 
dit jaar niet doorgaan waardoor een 
vaste inkomstenpost wegviel.
Op hun website www.kenia-project.nl 
is te lezen welke rode en witte wijnen er 
worden aangeboden. Daar vindt u ook 
de proefnotities. Ook dit jaar is er weer 
een prosecco (wijn met een bubbeltje) 
in het lijstje opgenomen: een prima 
keuze voor de komende feestdagen. 
Helaas is het door de coronamaatregelen 
dit jaar niet mogelijk om een proeverij te 
organiseren.
Bestellen kan op de volgende wijzen:
- rechtstreeks bestellen is mogelijk 

door een mailtje te zenden aan

info@kenia-project.nl; daarin geeft u 
aan wat u wilt bestellen met daarbij 
uw adres en telefoonnummer

- of ga naar www.kenia-project.nl/
nieuws/ en klik op wijnactie en 
vervolgens bij bestellen op 
bestelformulier. Geef daar uw 
bestelling op en mail deze naar 
info@kenia-project.nl

De actie loopt tot 25 november.
In de week van 28 november tot 
4 december wordt de bestelde wijn in 
Oudewater en directe omgeving gratis 
thuisbezorgd. Woont u verder weg,
dan wordt tegen geringe kosten een 
besteldienst ingeschakeld.

In Memoriam

Pieter C. Snoeks
* 14 september 1929
† 26 oktober 2020
Op 26 oktober overleed in Amsterdam 
‘meester’ Snoeks aan de gevolgen van 
corona. Hij werd 91 jaar oud. 

In Oudewater was hij naast leerkracht 
op de Sint Franciscusschool en de 
Sint Jozefschool vooral bekend om zijn 
liefde voor muziek. Niet alleen was zijn 
zware basstem te horen tijdens talloze 
kerkelijke bijeenkomsten, ook was hij de 
dirigent van De Wulvers, die de diensten 
in De Wulverhorst opluisterden, 
en medeoprichter van het koor 
Happy Sound. Zijn opleiding tot 
schoolmeester volgde hij begin jaren 
vijftig door een spoedcursus. 
Voor een ongeschoeide Karmeliet die 
fi losofi e en psychologie in zijn pakket 
had gehad op seminarie Hageveld een 
fl uitje van een cent. Zijn eerste leerlingen 
waren inwoners van het toenmalige 
Nieuw-Guinea en via Eersel belandde hij 
in 1968 in Oudewater als leerkracht van 
de 4e klas. Bij alles wat hij deed stond de 
muziek centraal. Naast het laten zien van 
de Noordzee aan vele plattelands-
kinderen wist hij iedereen die maar 
interesse in muziek had te 
enthousiasmeren. Hij gaf blokfl uitles, 
leerde gitaar en banjo spelen, kocht 
tassen vol bladmuziek, instrumenten en 
muziekstandaards en maakte met 
muzikale of minder muzikale kinderen 
een combo. Hij deed ook alles voor de 
kerk. Gratis. En iedereen mocht alles van 
hem gebruiken. Met het combo 
begeleidde hij koren in meerdere kerken. 

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Collecte voor kinderen 
met een handicap
Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen 
voor kinderen en jongeren met een handicap. Ook in Montfoort en 
Oudewater komen zij aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, van 9 t/m 14 november.

Eenzaamheid grootste handicap
Voor veel kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. 
Geen kind zonder vriendjes, dat is ons motto. Het Gehandicapte Kind zorgt ervoor dat 
kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, 
sporten en leren - samen opgroeien. Bijvoorbeeld door speeltuinen aan te passen of 
door aangepast sporten aan te bieden op de atletiekvereniging in de buurt.

Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? 
Dat kan door de letters VRIENDJES te sms-en naar nummer 4333 
(eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. 
Het Gehandicapte Kind is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op 
een verantwoorde manier omgaat met de giften die zij ontvangt.
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0348-414242

Online workshop 
‘Aan de slag met uitdagend kindergedrag!’

Vermiste dieren
LINSCHOTEN
Het Jaagpad - Jochie; Kater, Rood met 
wit, vier witte sokjes aan zijn voetjes, 
aan de linkerkant van zijn snoetje bij zijn 
snorharen heeft ie een rode vlek en de 
andere kant is wit; een gestreepte staart; 
het is een wat dikkere kater.

Gevonden dieren
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Kat. 
Zwart (met bruin op achterpoten en kop); 
wit onder kin en borst, waarschijnlijk een 
donkere lapjeskat.

Hij richtte jongerenkoren op en hielp 
collega-dirigenten van andere 
jongerenkoren. Hij was 100% muziek, 
dag en nacht. De fi nanciële gevolgen van 
deze manier van werken staken slechts 
bij vlagen de kop op. Alles ging pro deo. 
Meester Snoeks van de Franciscusschool 
in Oudewater was een bijzondere 
meester en een bijzondere man. 
Om kinderen hun best te laten doen had 
hij een punaise-systeem: elk goed cijfer 
was een punaise waard. En elk semester 
waren er prijsjes voor wie de meeste 
punaises had.
Hij brak zijn loopbaan in het onderwijs 
af, toen eind tachtiger jaren de 
mogelijkheid zich voordeed om zijn 
Karmelieten-verleden alsnog af te ronden 
en een kerkelijk ambt te vervullen. 
Zo werd hij diaken in Naaldwijk en later 
pastoor in Rijpwetering en Oude Ade. 
De contacten met Oudewater werden 
gaandeweg minder, maar als hij langs 
kwam vanuit Lelystad waren er steevast 
de verhalen over zijn koren, zijn 
werkzaamheden voor de voedselbank en 
zijn ritten voor kwetsbare mensen. 
Alles nog steeds pro deo. Het niet meer 
kunnen autorijden, maakte de lijntjes met 
Oudewater steeds dunner. Via dit dunne 
lijntje kwam toch nog dit bericht binnen 
in zijn Oudewater. Daar was zijn naam 
nog vaak te horen. Pieter, rust in vrede.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Krimpenerwaard organiseert op 
dinsdag 24 november en 8 december de online workshop ‘Aan de slag met 
uitdagend kindergedrag!’ voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar.

Luistert je kind ook zo slecht? 
Wil je op een prettige manier met je 
kind winkelen of een activiteit 
ondernemen? Wil je kind niet naar bed 
of slaapt het slecht? Zitten je kinderen 
elkaar voortdurend in de haren? 
Alle ouders komen weleens voor een 
uitdaging te staan.
Deze workshop leert je op een 
positieve manier om te gaan met 
uitdagend kindergedrag, volgens de 

Triple P-methodiek.
De online workshop bestaat uit twee 
bijeenkomsten, dinsdag 24 november 
en 8 december van 19.30 tot 21.30 uur
en kost € 10,00 per persoon 
(ouderparen 10% korting) 
(m.u.v. niet subsidiërende gemeenten).
Aanmelden of meer informatie via 
www.cjgkrimpenerwaard.nl of 
www.cjgcursus.nl
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Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

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.

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

Schoonheidsspecialist 
ook in de avonduren

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - PEELINGS
- ANTI-AGING - HUIDVERBETERING
- LASEREN BEENVAATJES 
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de pedicure!

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

 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

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 11 november
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
 Allen voor bewoners
14.30 Bingo Tuinzaal
 Alleen voor bewoners
Donderdag 12 november
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO \ PCOB soosmiddag afgelast
Vrijdag 13 november
10.00 Beweging of gezellige Tuinzaal
 koffie-activiteit
 Alleen voor bewoners
14.30 Weekafsluiting met borrel  Tuinzaal
19.00 RKK Kerkdienst Tuinzaal
 Alleen voor bewoners
Zaterdag 14 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 15 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 16 november
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Dinsdag 17 november
10.00 Aangepaste muziek- Tuinzaal 
 activiteit met Monique
 Allen voor bewoners
14.1 Kook-/bak-activiteit Tuinzaal 
 Allen voor bewoners

Mijn genade is u genoeg.
2 Korintiërs 12 vers 9

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, stellen wij u in kennis dat 
rustig is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, 

oma en (over-)overgrootmoeder

Maria van der Vlist-Groen
Marie

weduwe van Huig van der Vlist
eerder weduwe van Jan Mook

in de leeftijd van 96 jaar.

Gerda en Jan ‘in liefdevolle herinnering’

Hennie en Wim

Annie en Henry

Joop en Margreet

Jasper ‘in liefdevolle herinnering’

Sjaak en Corry

Hugo en Cora

Kleinkinderen,
achterkleinkinderen en
achter-achterkleinkinderen

Haastrecht, 30 oktober 2020

Correspondentieadres:
Hugo van der Vlist
Dunantstraat 73
2851 BX  Haastrecht

Na de kerkdienst, welke is gehouden op vrijdag 6 november, hebben wij onze 
moeder, schoonmoeder, oma en (over-)overgrootmoeder in besloten kring 

begraven in het familiegraf op de algemene begraafplaats te Haastrecht.

Bedroefd, maar wetende dat het zo goed is, 
hebben wij in de vroege ochtend van  

donderdag 5 november afscheid genomen  
van mijn dierbare man, onze lieve vader, 

schoonvader, trotse opa en overgrootvader

Jacobus Petrus van der Burg
Koos

in de leeftijd van 91 jaar.

Plony van der Burg - van der Haak

Jeanette en Cor
Peter en Antoinette
Johan en Ria
Mirjam en Ben
Louise en John
André en Mariëlla

Kleinkinderen en 
achterkleinkinderen

De afscheidsdienst zal woensdag 11  november in 
besloten kring plaats-vinden in de R.K. Kerk Geboorte 
Johannes de Doper in Montfoort.
De uitvaartdienst is vanaf 10.15 uur online te volgen 
(en ook nadien terug te zien) via kerkdienstgemist.nl 
op de site van bovengenoemde kerk.
Aansluitend nemen wij als familie afscheid van hem in 
de aula van Crematorium Noorderveld in Nieuwegein.

Correspondentieadres: 
Uitvaartzorg Memorans t.a.v. familie van der Burg, 

Blokland 66, 3417 MP  Montfoort

~

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers 
van Woonzorgcentrum Isselwaerde in IJsselstein voor 

de fantastische en liefdevolle verzorging van Koos.

Uit onze hechte familiekring is heengegaan 
onze zwager en oom

Koos van der Burg
Wij wensen Plony, kinderen en kleinkinderen 

heel veel sterkte toe.

Wateringen, familie van der Haak.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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Ook zo’n opgelucht gevoel dat Biden uiteindelijk president wordt in 
dat land daarginds dat wij altijd tot onze bevriende mogendheden 
rekenden? Land dat ons dicteerde welke telefoonapparatuur we 
vooral niet mochten kopen? Dat het voltooien van een grote Europese 
gasleiding blokkeerde? Waarvan wij meer dan vier jaar via de media 
konden zien en horen dat de president zich totaal niks aantrekt van 
wat waar is en niet waar, een man die absoluut geen staatsman maar 
een onbehouwen straatvechter is. Het onbegrijpelijke is dat 
desondanks nu toch weer tientallen miljoenen kiezers zijn lompheid, 
zijn gebrek aan diplomatie en zijn minachting voor het individu 
kennelijk als presidentiële kwaliteiten beschouwen en opnieuw op 
hem stemden.
Maar het geduldig tellen van al die miljoenen stemmen heeft er dan 
toch toe geleid dat de grote TV-stations Joe Biden tot onweerlegbare 
winnaar uitgeroepen hebben.
Neef Arie in Seattle 
(in Washington 
State, aan de 
Amerikaanse 
westkust) stemde al 
een paar weken 
geleden. Zijn vrouw 
en hij maakten van 
elkaar een foto als 
ze hun stembiljet in 
de stembus doen. 
In hun staat krijgt 
iedereen zijn 
gewaarmerkte 
stembiljet 
thuisgestuurd, 
ze moeten hun 
kandidaat 
aankruisen en het 
biljet ondertekenen. 
In elke wijk staat dan zo’n Ballot Box waar je je stembiljet in kunt 
doen, stembureaus hebben ze daar niet meer.
Vandaag of morgen zullen we nog wel horen hoe het in de 
overgebleven Swing States afgelopen is, en tot overmorgen zullen er 
overal in de VS nog stembiljetten binnen mogen komen van 
Amerikanen overzee, en nog tot 14 november van Amerikaanse 
militairen op missie. Hoeveel dat er theoretisch kunnen zijn, weten de 
bevolkingsregisters per staat natuurlijk exact, en zodoende weten ze 
ook dat die geen verandering meer teweeg kunnen brengen in de 
stand van zaken.
Joe Biden belooft in zijn gelukzaligheid van de overwinning president 
te zullen zijn voor alle Amerikanen, belooft rust en hoopt op 
hernieuwd respect van alle landen, voor de goede verstaander een 
overduidelijke boodschap. Wat hij daadwerkelijk zal kunnen bereiken 
op het gebied van economie, burgerschap en gezondheidszorg zal voor 
een belangrijk deel afhangen van het congres en de senaat.
De stembureaus zijn klaar met tellen. De media zijn klaar met tellen. 
De meeste staten zijn uitgeteld. Trump spartelt, maar is in feite ook 
uitgeteld. Groggy Man vergeet zijn opponent te feliciteren.
En Pete Hoekstra kan binnenkort ook opzouten;
met de groeten uit Oudewater.
Otto Beaujon

Twee politieke verslagen
Grappig, vorige week twee verslagjes over hetzelfde onderwerp in dezelfde 
krant: de voorbije week schreven zowel politiek redacteur Trudie 
Scherpenzeel als de onafhankelijke tekstschrijver van de gemeente 
Oudewater elk een paar honderd woorden over een bouwvergunning voor 
een kantoorpand op het industrieterrein in Oudewater die door de Raad 
van State vernietigd is en nu opnieuw is ingediend.

De kwestie: een bestaand gebouw wordt 
vergroot en omgebouwd tot een accoun-
tantskantoor. Bij het ontwerp in eerste 
aanleg was te weinig parkeerruimte 
voorzien, en twee andere ondernemers 
hebben daar bezwaar tegen gemaakt op 
grond van de geldende normen. In de 
ogen van de hoogste rechter in 
Nederland is het inhoudelijk bezwaar 
van de buren voldoende argument om 
de vergunning, reeds verleend, te 
vernietigen. En zonder dat het bezwaar 
van de parkeerruimte afdoende opgelost 
is heeft de opdrachtgever opnieuw een 
aanvraag voor dezelfde verbouwing 
ingediend.
Volgens Trudie kondigt wethouder 
Duindam zelf aan dat dit in feite een 
herhaling van zetten is. Het college ziet 
geen verdere belemmeringen, en vraagt 

hoort te vestigen op een industrie-
terrein? Voor wethouder Duindam is het 
klip en klaar dat het bedrijf in kwestie 
dat zich daar wil vestigen op geen 
enkele manier ter discussie staat, en ja, 
de bredere discussie over de vraag welke 
soorten bedrijven er wel en niet 
thuishoren op een industrieterrein 
kunnen we voeren, maar dat is nu niet 
aan de orde. Het bestemmingsplan is 
twaalf jaar oud en er zijn in de jaren 
nadien de nodige uitzonderingen 
gemaakt voor bedrijven van allerlei 
pluimage.
Wanneer het accountantskantoor straks 
verhuist, kan het tijdelijk onderkomen 
gesloopt worden om plaats te maken 
voor woningbouw, voegt de wethouder 
er als extra argument aan toe, en Trudie 
noteert dat. Zoiets van: je oude 
schoenen weggooien voordat de nieuwe 
klaar zijn, en dan een paar schoenen, 
een maatje te klein, lenen van een 
vriend. En die dan een jaar langer nodig 
hebben dan voorzien. Tsja... de 
onafhankelijke tekstschrijver van de 
gemeente Oudewater concludeert: 
het lijkt allemaal kinnesinne en het 
gehakketak duurt voort.
Enig juiste conclusie: voorlopig kan het 
accountantskantoor nog niet verhuizen.

de raad een verklaring van geen bezwaar 
af te geven.
Een woordvoerder van het accountants-
kantoor - let wel, niet de opdrachtgever, 
maar de toekomstige gebruiker van het 
pand - mag in de forumvergadering een 
emotioneel betoog houden over de zeer 
krappe tijdelijke behuizing van zijn 
personeel. Alsof alle medewerkers van 
het kantoor als ze niet thuis werken 
ongeveer bij elkaar op schoot zitten, en 
dat als de verlossing komt in de vorm van 
het nieuwe kantoor iedereen plechtig 
belooft met de fi ets naar kantoor te 
komen.
Eigenlijk is het allereerst misschien wel 
de vraag, vindt de woordvoerder van het 
CDA, of een accountantsbedrijf zich wel 

door Otto Beaujon

ColumnTellen ...

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Waarnemend burgemeester zijn in crisistijd
‘Ik bevond me in een bevoorrechte positie’
Een jaar geleden werd hij aangesteld als waarnemend burgemeester. 
Hij zou zorgen dat alles goed bleef lopen, geen grote klussen oppakken 
en voor de zomer zou de nieuwe burgemeester worden benoemd. 
Het liep allemaal anders. Een terugblik met Wim Groeneweg.

‘Het was een roerige tijd
om waarnemend burgemeester 
te zijn’
“In deze roerige tijd kun je de rol die je 
hebt: dicht bij de mensen, de 
ondernemers, vrijwilligers, maar ook bij 
de raad en het college zijn, niet goed 
vervullen. Dat was tot maart dit jaar 
anders. Mijn eerste activiteiten kan ik me 
nog goed herinneren. Het inhalen van 
Sinterklaas, samen met de kinderburge-
meester, was prachtig. Ik zie ons daar 
nog staan: veel mensen aan de kant en 
zo mooi en goed georganiseerd door 
vrijwilligers en winkeliers. Ook de 
herdenking bij het Auschwitz monument 
in de binnenstad kan ik me nog goed 
herinneren. Dat deed ik echt met de 
bevolking samen. Tijdens de coronacrisis 
was mijn rol niet minder belangrijk. 
Ik heb in de afgelopen maanden veel 
mensen aan de telefoon gehad. Mensen 
die ziek waren of partners of kinderen 
van mensen die overleden zijn. Dat is 
in-en-intriest. Ook als je ziet hoe mensen 
afscheid hebben moeten nemen; dat brak 
mijn hart. Alles in mij zei dat ik bij die 
mensen wilde zijn, maar dat kon niet. Je 
bent tegengesteld dichtbij. Het is contrair 
aan wat je als burgemeester wil doen.”

Tijdens de eerste golf werd 
Oudewater fl ink getroffen, 
hoe heeft u dat ervaren?
“We wisten toen nog niet goed wat voor 
crisis het was. Het overkwam ons en we 
wisten niet hoe ernstig het was en nog is. 
Daardoor hebben we misschien 
maatregelen genomen waarvan we de 
consequenties niet konden overzien. 
Wat ik het ergste vond is dat mensen in 
De Wulverhorst geen bezoek kregen. 
Daar zijn ook een aantal mensen 
overleden, die niet of nauwelijks, behalve 
in de allerlaatste fase, bezocht konden 
worden. Ik ben blij dat dat we nu toch 
menselijker met elkaar kunnen omgaan. 
Wat ik ook zo jammer vind is dat, naast 

de gezondheid, de economie zo vreselijk 
hard wordt geraakt. Dan denk ik aan de 
horeca en alle ondernemers in 
Oudewater. Die maken een enorme slag 
door. Als je opnieuw je deuren moet 
sluiten, dan staat het huilen je nader dan 
het lachen.”

Als burgemeester bent u ervoor 
alle mensen, lukt dat ook in een 
crisis als deze?
“Je toont altijd begrip voor een 
persoonlijke situatie, voor wat er bij de 
mensen leeft. Aandacht hebben voor wat 
er goed gaat en dat ook benoemen. 
Dan denk ik aan het onderwijs en de 
kinderopvang, die hebben het fantastisch 
gedaan. Daar heb ik grote bewondering 
voor. Maar je neemt ook duidelijk het 
voortouw. Tijdens een crisis kun je niet 
in discussiegroepjes uit elkaar gaan om te 
bespreken hoe het verder gaat. Daar is 
geen tijd voor. We volgen de lijn die is 
uitgezet door het kabinet en de veilig-
heidsregio en verklaren ons daar solidair 
aan. Tegelijkertijd probeerde ik duidelijk 
te maken hoe belangrijk het is dat je oog 
houdt voor je eigen omgeving. Doe een 
boodschap voor je buren die in 
quarantaine zitten of breng zomaar een 
kaartje. Doe je boodschappen lokaal en 
als je van plan was naar een restaurant te 
gaan en dat kan nu niet, haal het eten 
dan op. Op die manier steun je elkaar.”

Toen u begon, vertelde u dat u 
graag het imago van het college 
wilde verbeteren, is dat gelukt?
“Dit jaar was niet het beste jaar om dat 
te verbeteren. Maar ik heb buitengewoon 
veel respect voor de slagkracht van het 
college van Oudewater en het 
commitment wat de gemeenteraad aan 
die werkzaamheden geeft. De bevolking 
zou best wat meer tevreden mogen zijn 
met het gemeentebestuur. Ik heb nu in 
de keuken mogen kijken en ik vind dat 
Oudewater heel goed wegkomt met dit 

college. Voor een deel wordt dat 
veroorzaakt door een fantastische 
samenwerking met de gemeente 
Woerden. Daar wordt in Oudewater nog 
wel eens op gemopperd, maar ik denk 
dat het misschien wel dé reden is dat 
Oudewater nog een zelfstandige 
gemeente kan zijn. Als Oudewater een 
eigen ambtelijke organisatie had gehad, 
dan had het op veel terreinen nauwelijks 
capaciteit en deskundigheid kunnen 
leveren. Oudewater is niet het kleintje dat 
erbij hangt, het wordt net zo serieus 
genomen als Woerden. Denk niet dat het 
gras ergens anders groener is. Als je het 
allemaal zelf moet doen, dan is het echt 
niet makkelijker.”

Hoe vond u het dat u burgemeester 
van Oudewater mocht zijn?
“Het ambt van burgemeester is geweldig 
mooi. Ik bevond me in een bevoorrechte 
positie. Mensen stortten hun hart bij mij 
uit. Mensen vonden het altijd fi jn als ik er 
was: bij De Wulverhorst, de dierenweide, 
de brandweer, het hospice, de scholen. 
Dat is bijzonder en het betekent ook dat 
je op een respectvolle manier met de 
functie moet omgaan. Ik ben met veel 
plezier burgemeester van Oudewater 
geweest. Natuurlijk, er had meer in 
kunnen zitten, maar dat liet de situatie 
niet toe. Ik begon heel mooi met het 
inhalen van Sinterklaas en ook carnaval 
vond ik fantastisch. Er is veel over 
gezegd, maar dat gaat om incidenten. 
Het belangrijkste is dat het een 
ontzettend mooi feest is. Ik ben er vier 
dagen bij geweest. Dat dan een paar 
bezopen gasten lopen te etteren, dat is 
niet het carnaval van Oudewater. Het is 
de overgave om met elkaar een feestje te 
bouwen, om lief en leed met elkaar te 
delen.”

Wat vindt u ‘typisch Oudewater’?
“Zelfbewust en eigenzinnig. De mensen 
zijn enorm op elkaar betrokken en dat 
geldt breed. Niet alleen de inwoners, ook 
het bedrijfsleven, de verenigingen en de 
stichtingen. In Oudewater wordt alles aan 

elkaar geknoopt. Iemand is nooit 
vrijwilliger van één ding, nee iedereen 
doet meerdere dingen en van alles 
tegelijk. Oudewater heeft veel lokale 
ondernemers die echt bij de stad horen. 
Die dragen ook fi nancieel behoorlijk bij. 
Dat is voor de gemeente Oudewater heel 
fi jn. Daardoor zijn veel mooie dingen 
mogelijk, zoals de ijsbaan. Dat is iets 
waar je heel trots op mag zijn!”

En eigenzinnig?
“Inwoners van Oudewater zijn niet de 
eerste beste gezagsgetrouwe mensen. 
Ze weten goed wat ze willen. Als de 
overheid het niet mogelijk maakt, dan 
regelen ze het zelf wel. Dat is mooi, maar 
de overheid is er ook om kaders te 
scheppen en wet- en regelgeving op te 
stellen. Dat lukt alleen als er wederzijds 
respect is. De overheid wordt nu nog 
weleens als hindermacht gezien in plaats 
van partner. Dat zou toch wel beter 
kunnen.”

Wat gunt u Oudewater?
“Ik gun Oudewater heel veel geluk, 
plezier en gezondheid. Die drie dingen 
horen bij elkaar. Dat doe je echt met 
elkaar en dat kan Oudewater goed. 
Maar plezier betekent ook dat je tevreden 
bent. Oudewater heeft zo ontzettend veel 
om blij mee te zijn. Dus als je ergens 

over klaagt, vraag je dan eerst af waar je 
blij mee bent. Ik kijk met veel plezier 
terug en Oudewater verdient het om met 
plezier en tevredenheid verder te gaan. 
Ik wens Oudewater alle goeds voor de 
toekomst!”

De nieuwe burgemeester, 
hebben we daar een goede aan?
“Ik heb Danny de Vries een uur 
gesproken en toen waren we nog lang 
niet uitgepraat. Ik denk dat hij past als 
een deksel op het potje van Oudewater. 
Het is een ontzettend leuke man die de 
skills heeft om een heel goede 
burgemeester van Oudewater te zijn. 
Het is iemand de ervan houdt om contact 
te zoeken, aandacht te geven en belang-
stelling te hebben voor wat er om hem 
heen gebeurt. Hij is razend nieuwsgiering 
naar Oudewater. Het is een enthousiaste 
leuke vent. Ik denk dat Oudewater een 
prijskoe binnen heeft gehaald.”

En u? Gaat u de bus weer op?
“Ja, alhoewel dat door corona wel stilligt. 
Ik heb nog een aantal andere bestuurlijke 
klussen in de provincie en ik ben 
voorzitter van de kerkenraad in 
Nieuwgein, dat kost ook de nodige tijd. 
Ik hoop ook ergens anders nog eens 
waarnemend burgemeester te mogen 
worden.”

De RecycleSint ruilbeurs zou dit jaar coronaproof door kunnen gaan. Alle voorbereidingen had organisator Yvonne Verbeij 
getroffen om met de door corona opgelegde eisen toch door te kunnen. De Bibliotheek, Culthuurhuis en de gemeente 
hadden akkoord gegeven voor haar plannen. Echter hoorde ze dinsdag 3 november dat de openbare ruimtes dicht moesten. 
Dus het Cultuurhuis sloot haar deuren en de speelgoedruilbeurs kon niet door gaan.

RecycleSint Speelgoedruilbeurs 
gaat online verder
Daar zat ze dan, met haar plannen en een zolder vol verzameld speelgoed. 
Want daar had ze al een aantal weken met plezier voor gezorgd, om voor 
ieder wat wils te creeëren.
Omdenken heeft er voor gezorgd dat de beurs toch door kon gaan, maar 
dan online. Via haar opgerichte facebookpagina RecycleSint Oudewater 
heeft ze al het speelgoed met foto’s aangeboden. De geïnteresseerden 
konden daarop reageren, waarna er de volgende dag eventueel een verloting 
aan te pas kwam om het speelgoed een nieuwe eigenaar te geven.
Speelgoed werd coronaproof in de 
voortuin geplaatst om opgehaald te 
worden. Diverse deelnemers hebben hun 

speelgoed ook aangeboden via de site. 
Zodoende zijn die ook een deel 
kwijtgeraakt. Want de meeste deelnemers 
hadden hun speelgoed ook al uitgezocht 
en klaarstaan voor de ruilbeurs.
Op zaterdag heeft Yvonne het laatste 
speelgoed verdeeld over een aantal 
goede doelen: een tas voor stichting 
Schoenendoos, een doos voor 
Voedselbank Oudewater en diverse 
minibibliotheken worden weer aangevuld 
met ‘nieuwe’ boeken waaronder die in 
Pinkeltje en enkele in De Meern en 
Utrecht. Cd’s en dvd’s zijn opgehaald 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking.

Alle overige speelgoed is opgehaald door 
stichting Linquenda.
Zo houden we een duurzaam Oudewater 
in stand en kon RecycleSint Oudewater 
gewoon doorgaan.
Hopelijk volgend jaar weer gewoon in 
het Cultuurhuis.
Laten we er in ieder geval een gezond en 
duurzaam decembermaand van maken.
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Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

Havenstraat 3, Oudewater    0348-564370

Afscheid nemen met bloemen 
is een mooie laatste groet.

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962 

Vermey
uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is, 
hebben wij afscheid genomen van

Remy Scheffers
13 april 1978  -  5 november 2020

Ton en Wil Scheffers in liefdevolle herinnering

Danielle en Maurice
Rick en Kathalijne
Luke

Woensdag 11 november nemen wij in 
besloten kring afscheid van Remy in 

crematorium IJsselhof te Gouda.

Omdat persoonlijk condoleren niet mogelijk 
is, willen wij jullie vragen een herinnering 
en/of foto achter te laten in het online 

condoleanceregister via 
www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding,

t.a.v. Danielle Scheffers
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

Life it seems to fade away
Drifting further everyday
Getting lost within myself
Nothing matters no one else
I have lost the will to live
Simply nothing more to give
There is nothing more for me
Need the end to set me free

Wat je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt

Trots, dankbaar en met enorm veel respect hebben 
wij afscheid moeten nemen van

Gijs Vronik
in de leeftijd van 76 jaar

Bets Vronik - Hoogenboom

Renata en Sven
Marnix en Melissa

Ruben

Trotse opa van ‘zijn meiden’
Liz, Eef, Fem, Mijs, Sam

6 november 2020
Goudse straatweg 69a
3421 GH Oudewater

Gijs is thuis, bezoek graag in overleg.

Door de huidige omstandigheden vindt de 
begrafenis op vrijdag 13 november helaas

in besloten kring plaats.

U kunt wel de uitvaartdienst om 11.00 uur
via livestream volgen. 

Ga dan naar www.livestreamonline.nl 
en klik op ‘Uitvaartdienst Gijs Vronik’.

Eveneens is er geen gelegenheid ons te condoleren. 
Een kaartje of een schriftelijke condoleance

stellen wij zeer op prijs.

Nooit meer de dekens van je bed aftrekken, 
voetballen, rummikuppen, samen timmeren, 

vissen, en bladeren opruimen...

Lieve opa,
we gaan je enorm missen.
Liz, Eef, Fem, Mijs, Sam

Soms
zouden we willen

dat gisteren
nooit voorbij ging

omdat
vandaag alles zo anders is

Verdrietig maar vervuld van mooie herinneringen 
nemen wij afscheid van onze zwager en oom

Gijs Vronik
Ons medeleven gaat uit naar Bets,  

de kinderen en kleinkinderen.

Familie Hoogenboom

Ik kwam een glimlach tegen,
die had iets van een lied
en éven dacht ik, mensen zijn
alleen…..en toch ook niet.
Toon Hermans

Verdrietig laten wij u weten dat we afscheid
hebben moeten nemen van onze broer, 

zwager en onze Ome Piet

Petrus Anthonius van Zuilen
Piet

* Reeuwijk,  † Gouda,
9 oktober 1940  1 november 2020

Toon en Sjaan
Corry en Ted
Jan en Lies

Bets en Nico
Mien en Theo

Annie en Toon (†)
Rinus en Ria

Neven en Nichten

Correspondentieadres:
Brouwer de Koning Uitvaartzorg
T.a.v. Familie van Zuilen
Grote Haven 10, 2851 BM  Haastrecht

De uitvaart van Piet en aansluitend de begrafenis 
hebben in besloten kring plaatsgevonden 

op maandag 9 november.

Met grote verslagenheid hebben wij  
kennisgenomen van het overlijden  

van onze gewaardeerde collega

Gijs Vronik

Gijs was sinds 1964 bij ons werkzaam.  
Tijdens deze 56 jaren heeft hij zijn beste  
krachten aan ons bedrijf gegeven.

Wij hebben Gijs leren kennen als een
toegewijd en bekwaam collega.  
Zijn werk deed hij met veel passie. 

Voor zijn jarenlange inzet zijn wij  
hem zeer veel dank verschuldigd.

Wij wensen Bets, kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden veel sterkte met  
dit grote verlies.

Hans Snel B.V.
Ron, Rian en Jesse Snel
Piet, Dirk, Henri en Zsanett
Familie Snel

Strijdbaar, maar tot jouw en ons verdriet heb je 
de oneerlijke strijd tegen MS beëindigd.

Je maakte de dappere keus om zelf het 
moment te kiezen.

Rust zacht, we zullen je ontzettend missen!

Je vrienden

Lieve Danielle en Maurice,
wij wensen jullie heel veel sterkte.

Wij willen jullie bedanken voor alles wat jullie 
voor Remy hebben gedaan.

Remy
Schef fers

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE VOOR ZITTEN ....
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alleen    samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirusrijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken. 

Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Horeca en evenementen

Maak in Nederland alleen
noodzakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis. Reizen binnen
het Koninkrijk mag wel.

Mondkapje in ov verplicht.

met maximaal 2 personen,
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m
17 jaar en topsporters uitgezonderd. 

Geen wedstrijden. Topsporters
zijn uitgezonderd.

Geen publiek bij sport.Geen publiek bij sport.Geen publiek

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Groepslessen verboden. 

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

3 november 2020

Winkelen en boodschappen

Groepen

Binnen en buiten: max. 2
personen of 1 huishouden.

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden,
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden
dicht.

Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Evenementen verboden, met
uitzondering van onder andere
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland 
noodzakelijke reizen

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis. 
het Koninkrijk mag wel.

Mondkapje

Sport

Sport met maximaal
op 1,5 meter afstand. 
17 jaar en topsporters uitgezonderd. 

Geen wedstrijden. 
zijn uitgezonderd.

Geen publiek

Sportkantines, douches en
kleedkamers

Groepslessen verboden

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Ontvang max. 2 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Volg de regels die gelden voor
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of hebBen je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten
en andere winkels die levens middelen
verkopen zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur. 
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en
nuttigen in de openbare ruimte.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je 
een mondkapje buiten de les.

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown.
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.
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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

Extra coronaregels
tot en met 18 november
Nog even volhouden! Dat is best lastig, nu blijkt dat de cijfers 
de goede kant op gaan. Maar we doen het voor de mensen in 
de zorg. Voor de mensen die wachten op hun behandeling in 
het ziekenhuis. We doen het voor ouderen en mensen met een 
zwakke gezondheid. En we doen het voor onszelf.
Nu volhouden, betekent dat we een volledige en langdurige 
lockdown kunnen voorkomen. Alleen samen houden we 
corona onder controle.
De regels
In het schema zie je alle regels staan. Aan de meeste van die regels zijn we al 
een half jaar gewend. Die gaan over persoonlijke hygiëne, over 1,5 meter 
afstand houden en wat te doen bij klachten.
Hoe minder ontmoetingen tussen mensen, hoe minder kans dat het virus zich 
verspreid. Dat is de gedachte achter de nieuwe regels. Daarom mag je binnen 
en buiten maar met z’n tweeën optrekken, zijn sportwedstrijden in competitie-
verband niet toegestaan en zijn alle plekken waar mensen samenkomen, 
zoals de horeca, de bibliotheek, het Touwmuseum of de Heksenwaag dicht. 
Logisch toch?
Wat mag nog wel?
Wat betekenen die regels nu precies? Een paar zaken op een rij: de horeca is 
dicht, maar mag wel afhaaldrankjes of -maaltijden verzorgen. De zalencentra 
zijn gesloten, maar voor een bruiloft, uitvaart, kerkdienst of gemeenteraadsver-
gadering kunnen ze wel open zijn. Dat zijn uitzonderingen.
Sporten mag, maar niet in groepen. Maximaal twee mensen mogen samen 
sporten, met 1,5 meter afstand. Dus geen groepsactiviteiten. Tafeltennis en 
tennis, zijn sporten die nog wel kunnen. Wielrennen of fi tness doe je nu met z’n 
tweeën. In je eentje rennen mag natuurlijk altijd.
Twijfel je? Heb je een vraag? Bel met de gemeente: 14 0348

Hoe heeft corona het leven van mensen in Oudewater veranderd? 
Dat hebben we gevraagd. De verhalen leest u komende tijd via 
www.instagram.com/jongerenoudewater of www.facebook.com/
gemeenteoudewater.offi cieel

#aandachtvoorelkaar

Beste inwoners van Oudewater,

Op 16 november 2020 om 15.30 uur wordt drs. Danny de Vries 
geïnstalleerd als burgemeester van Oudewater.
U kunt hierbij op afstand aanwezig zijn. Dat kan eenvoudig door het 
volgen van de livestream via de link https://gemeenteraad.oudewater.nl
Het programma ziet er als volgt uit
15.30 uur Opening door Kees de Bruijn, 

plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Oudewater
15.35 uur Beëdiging door Hans Oosters, commissaris van de Koning Utrecht
15.45 uur Spreker Judith de Vor, voorzitter vertrouwenscommissie Oudewater
15.55 uur Spreker Victor Molkenboer, burgemeester Woerden 

en vertegenwoordiger burgemeesterskring
16.05 uur Spreker Bob Duindam, locoburgemeester Oudewater 

en daarna overdracht ambtsketen
16.15 uur Woord aan Danny de Vries, 

de nieuwe burgemeester van Oudewater
16.25 uur Overdracht voorzittershamer gemeenteraad Oudewater 

door Kees de Bruijn
16.30 uur Einde installatieraad

Gemeenteraad van Oudewater,
mr. Arjen van der Lugt, griffi er
Kees de Bruijn, plaatsvervangend voorzitter
Burgemeester en wethouders van Oudewater,
mr. Jethro Michel, gemeentesecretaris (wnd.)
drs. Bob Duindam, locoburgemeester
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Uit de raad
Oranje Bolwerk weer een stap verder
Onder aanvoering van de VVD 
werd het punt evenementenbeleid 
van de agenda afgevoerd.  
De raad wilde het hier en daar nog 
aanpassen en vond het verder 
passender om het punt, dat door 
de voorgaande burgemeester  
op de agenda was gezet en onder 
de waarnemend burgemeester  
een eind verder gekomen was,  
af te procederen met de nieuwe 
burgemeester. Die luisterde alvast 
mee met de vergadering en weet 
dus wat hem te doen staat.

Bestemmingsplan  
Oranje Bolwerk
Hoewel er tijdens raadsvergaderingen 
over het algemeen niet meer mag 
worden ingesproken gebeurde dat deze 
keer toch. Een zienswijze van de 
exploitanten van het Muziekhuis was 

raadsvoorstel was, diende de Wakkere 
Geelbuik een motie in om een eind te 
maken aan de activiteiten van het bedrijf 
en het op te dragen een aanvraag in te 
dienen voor een volledige revisiever-
gunning. De reactie van wethouder Lont 
was zeer kort: kan niet, gebeurt al of is 
al zo en ontraadde de motie. 
Op verzoek van het CDA breidde hij die 
reactie wel wat uit. Er is al sprake van 
intensief toezicht; aan activiteiten 
waarvoor geen legalisatie wordt 
verwacht, wordt al een einde gemaakt 
en het opstellen van een gemeentelijke 
visie voor intensieve veehouderij kan 
niet, omdat de provincie daar al een 
beleid voor heeft opgesteld (geen 
intensivering meer mogelijk).
Zoals in het forum ook al uitvoerig aan 
de orde kwam, staat de rest van de raad 
wel enigszins achter het standpunt, 
maar steunde de motie niet. 
De Onafhankelijken riepen de 
wethouder op om meer naar de 
omwonenden duidelijk te maken dat er 
al het een en ander gebeurt, maar dat 
de historie van het bedrijf ook een rol 
speelt. De motie werd verworpen met 
14 stemmen tegen en 1 voor.

kwijtgeraakt en zij waren dus niet 
uitgenodigd om te komen inspreken  
bij het forum. Met diepe excuses van 
wethouder Duindam gebeurde dat dus 
alsnog. Het bleek niet zozeer op het 
bestemmingsplan te slaan, alswel op de 
inrichting van de buitenruimte en met 
name de brug naar het parkeerterrein 
van het Bolwerk, die achter het 
Muziekhuis langsloopt. Zij wilden daar 
graag bij betrokken worden.
De Wakkere Geelbuik diende een motie 
in en sprak daarbij opnieuw van wat hij 
noemt ‘omgekeerde ruimtelijke ordening’. 
De Wakkere Geelbuik lijkt van mening 
dat de raad eerst elke bouwproject tot 
drie cijfers achter de komma moet 
hebben vastgesteld alvorens het college 
aan de slag mag. 
Verder wilde de Wakkere Geelbuik 
openbare aanbesteding, waarbij de 
hoogste bieder voorrang zou moeten 
hebben. Gelet op de hoeveelheid 
randvoorwaarden die voor dit project al 
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Duurzame Huizen Route 2020: 
Huiseigenaren ontmoeten 
elkaar online
Wilt u aan de slag met het energiezuinig maken van uw huis? 
Doe dan inspiratie op bij anderen die deze stappen al hebben 
gezet! Dit jaar kunnen huiseigenaren elkaar tijdens de 
Duurzame Huizen Route online ontmoeten.

Wegwerkzaamheden
Zuid- en Noord-Linschoterzandweg
Vanaf dinsdagavond 17 november om 19.00 uur worden slechte stukken 
wegdek langs de Lange Linschoten (Zuid- en Noord-Linschoterzandweg) 
hersteld. Het asfalt en de belijning worden verwijderd en opnieuw aange-
bracht. De werkzaamheden zijn naar verwachting vrijdag 20 november 
om 17.00 uur afgerond.

Tijdens de werkzaamheden is de weg voor doorgaand verkeer afgesloten. 
Verkeer wordt omgeleid.

Meer weten over de werkzaamheden rondom de Lange Linschoten? 
Ga naar: www.oudewater.nl/lange-linschoten

Reminder PMD- en textielcontainers

Zwerfvuilambassadeur worden
In onze gemeente werken we samen aan gezellige buurten en 
straten. Een schone omgeving zonder zwerfafval draagt 
daaraan bij. Wilt u mee helpen aan een schonere buurt?  
Meld u aan als zwerfvuilambassadeur via afvalscheiden@
oudewater.nl

Materialen, zoals handschoenen, knijpers en vuilniszakken, nodig?
Laat het ons weten, dan zorgen wij dat het materiaal voor u klaar ligt. 
We halen het ingezamelde zwerfvuil eventueel ook bij u op.

Samen houden we Hekendorp, Oudewater, Papekop 
en Snelrewaard schoon!

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 3  

in Snelrewaard 
Het verbouwen van een schuur 
tot een Bed and Breakfast.
Ingediend op: 29-10-2020, 
dossiernummer: 5560253

• Zuid-Linschoterzandweg 34  
in Snelrewaard 
Het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit.
Ingediend op: 29-10-2020, 
dossiernummer: 5560371

APV / Bijzondere wetten
• Gemeente Oudewater 

Het houden van een collecte  
voor het Longfonds  
vanaf 16 t/m 22 mei 2021.
Ingediend op: 30-10-2020, 
dossiernummer: 2024658

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Havenstraat 7 in Oudewater 

Het verbouwen van een pand 
naar twee woningen.
Beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5423987

• Laan van Snelrewaard 9  
in Snelrewaard 
Het plaatsen van twee 
dakkapellen aan de zijkant van 
het huis.
Aaanvraag ingetrokken op 02-11-
2020, dossiernummer: 5380749

• Hoenkoopse Buurtweg 53  
in Oudewater 
Het vervangen van een bestaand 
woonhuis door een nieuw 
vrijstaand woonhuis.
Besluit: verleend op 29-10-2020, 
dossiernummer: 5318513

• G.J. van der Veenstraat 32  
in Oudewater 
Het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde.
Besluit: verleend op 02-11-2020, 
dossiernummer: 5438037

APV / Bijzondere wetten
• Toleind in Oudewater 

Het afsluiten van de weg tijdens 
een ANBW streetwise les op 
22 januari 2021.
Besluit: verleend op 29-10-2020, 
dossiernummer: 2024488

• Gemeente Oudewater 
Het houden van een collecte  
voor het Longfonds  
vanaf 16 t/m 22 mei 2021.
Besluit: vergunningvrij op 03-11-
2020, dossiernummer: 2024658

Verspreid over de maanden 
november en december laten huis- 
eigenaren via videoverbinding zien 
hoe zij hun woning duurzaam 
maakten. Ze geven uitleg over de 
aanpassingen in hun huis en is er 
ruimte voor gesprek. Reisafstand 
speelt geen rol meer, dus u kunt op 
bezoek bij een huis dat het beste 
aansluit bij uw eigen woonsituatie of 
woonwens.
Inschrijven voor zo’n online bezoek 
kan via www.duurzamehuizenroute.nl. 

Per ontmoeting is er ruimte voor 
maximaal acht bezoekers.
Deel uw ervaringen met 
duurzaam wonen
Woont u zelf in een duurzaam huis 
en wilt u anderen op weg helpen 
tijdens een videogesprek?
Meld uw woning dan aan via  
www.duurzamehuizenroute.nl en geef 
door op welke dagen u een online 
bezoek kunt organiseren.

Textiel
De textielcontainers bij de Klepper en 
Papenhoeflaan zijn verwijderd. 
Inwoners gebruikten deze textielcon-
tainers weinig: 80% van het textiel 
wordt in de verzamelcontainers bij de 
supermarkten gegooid. Het weghalen 
scheelt legingskosten, vrachtverkeer 
en verfraait het aanzicht. U kunt uw 
textiel blijven inleveren bij de textiel-
containers bij de Coop, Jumbo en de 
Milieustraat.

PMD
Uw PMD-afval wordt tweewekelijks 
huis-aan-huis opgehaald. Om PMD 
tussentijds kwijt te kunnen, zijn twee 
PMD-perscontainers geplaatst bij de 
Jumbo en Coop. Deze perscontainers 
vervangen de oude containers. 
Daarom zijn de PMD-containers in 
Papekop en op de Tros en Papen-
hoeflaan verwijderd.

zijn vastgesteld (motie eind 2018 en het 
beeldkwaliteitsplan) was de rest van de 
raad dat niet met hem eens en de motie 
werd min of meer weggehoond.  
(14 stemmen tegen, 1 voor).
In de decembercyclus komt de 
overeenkomst met de beoogde project-
ontwikkelaar aan de orde, waarbij 
verschillende partijen vroegen in de 
koopovereenkomst voor toekomstige 
bewoners goed duidelijk te maken dat de 
begraafplaats aan de andere kant van de 
gracht zal uitbreiden, zodat hiertegen 
minder bezwaren worden ingediend. 
De wethouder zegde dat toe.

Populierenweg 45
De raad werd gevraagd een verklaring 
van geen bezwaar af te geven voor het 
verlenen van de omgevingsvergunning 
voor het pand Populierenweg 45. 
De Wakkere Geelbuik diende een 

amendement in om de zienswijze van de 
advocaat van Vink Interieurbouw alsnog 
ontvankelijk te verklaren. 
Dat amendement haalde het niet. 
Het college is van mening dat de 
zienswijze te laat is ingediend.
Het CDA steunde de Wakkere Geelbuik 
in zoverre dat hij het college opriep om 
met de advocaat in gesprek te gaan en er 
in onderling overleg uit te komen. 
En herhaalde nog eens het standpunt dat 
een bredere discussie nodig is om te 
bepalen welke ontwikkelingen op 
Tappersheul nu wel en niet wenselijk zijn. 
Wethouder Duindam is het daar mee 
eens, maar dat kan niet in een lopende 
procedure voor een aanvraag van een 
vergunning. Hij zegde die bredere 
overweging wel toe voor de 
voorgenomen revitalisering van 
Tappersheul I en II. Met 1 stem tegen 
werd het voorstel goedgekeurd.

Motie vreemd aan de agenda
Tijdens het forum was al een uitvoerige 
discussie gevoerd over de situatie rond 
het pluimveebedrijf Wiltenburg. 
Aangezien het daar ging om 
beantwoording van vragen van de 
Wakkere Geelbuik en er geen 

door Trudie Scherpenzeel
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door Aad Kuiper

Wim Knol

Uitverkoop!
Aan de cijfertjes in de gemeentebe-
groting moet je als volksvertegen-
woordiger niet al te veel waarde 
hechten. De meeste kloppen alleen 
op het moment dat het document 
vastgesteld wordt. Daarna begint het 
grote afwijken en wijzigen als gevolg 
van tegen- en meevallers, raadsbe-
sluiten, bestuurlijke blunders, enz. 
En aan het eind van het jaar blijft er 
steevast een fl ink bedrag over, vooral 
doordat de uitvoering van allerlei 
plannen vertraagd is.
Let wel even op de tarieven van de 
gemeentelijke belastingen en 
heffi ngen. Die verhogingen gaan 
namelijk geheid wél door. En net als 
vorig jaar zijn ze niet mals!

In de zogeheten aanbiedingsbrief 
stelt het college dat Oudewater fi nan-
cieel gezond is. Vervolgens drukt het 
college het opgeroepen optimisme 
meteen de kop weer in met de 
verzuchting: ‘als we stil zitten, kunnen 
we de tent wel sluiten.’
De beweging lijkt vooral te bestaan 
uit het verkopen van het resterende 
gemeentelijke vastgoed, waaronder 
het stadskantoor en de Klepper. 
De nieuwe burgemeester kan ook in 
Woerden kantoor houden of thuis-
werken.

Judith de Vor

Bescheidenheid en Bezinning
Dit jaar is een bijzonder jaar. 
Iedereen heeft te maken met de grote 
gevolgen van de coronacrisis. Ook in 
Oudewater hakt de crisis er fl ink in en 
er komt nog veel op ons af.

Dit gaat ook op voor de fi nanciële 
positie van de gemeente. Een moment 
van bezinning is daarom op zijn plaats.

Maar dit is niet wat de coalitie doet in 
de begroting. Koste wat kost moeten 
de te grote ambities worden verwe-
zenlijkt. Er wordt stoïcijns doorgegaan. 
Terwijl er geen geld is. In plaats van 
de hand op de knip te houden, houdt 
de coalitie de hand op bij ú.

Dit jaar is al een grote stijging van de 
belastingen doorgevoerd door de 
coalitie. Voor volgend jaar zien we 
hetzelfde gebeuren. Alsof er niets 
aan de hand is. Alsof u ook niet de 
gevolgen van de crisis merkt.

Dit is niet wat het CDA wil; wij 
verkiezen goede zorg voor onze 
inwoners boven ambities, zoals het 
zelf verbouwen van de Klepper.

Ronald Gabriëls

Een sluitende begroting!
Een balans is gevonden terwijl we veel 
in de schaal leggen. Het zwembad, 
de Klepper, woningbouw, Tappersheul 
3. Projecten waar Oudewater al 
tientallen jaren over steggelt komen 
nu tot realisatie.

Ook zien we in de begroting dat 
investeringen zich terug gaan 
betalen. Neem de zorg. Met diverse 
maatregelen biedt de gemeente 
effectievere zorg aan jong en oud 
waarmee bewoners en onze 
gezamenlijk portemonnee beter af 
zijn zonder een stuiver te bezuinigen.

Op de andere schaal liggen toene-
mende lasten. OZB verhoging en een 
fl inke stijging van de afvalstoffen-
heffi ng. Die laatste doet pijn. 
De voornaamste redenen hiervoor 
zijn de gestegen prijzen voor het 
inzamelen en verwerken van afval en 
dat Oudewater niet heeft gespaard 
om deze klap geleidelijk op te 
vangen. In de behandeling van de 
begroting gaan we voorstellen deze 
zware last eerlijker te verdelen.

Een begroting moet in balans zijn. 
Net als thuis. Een balans tussen 
ambitie en lasten. Tussen de toekomst 
en vandaag. Met deze begroting 
kunnen we door met bouwen aan een 
prachtig en zelfstandig Oudewater.

Dolf Wildeman

Van ‘de hand op de knip’ 
naar investeren
Al jarenlang hebben de Onafhanke-
lijken moeite gehad met de behou-
dende manier, waarop begroot werd. 
Daardoor was er onvoldoende ruimte 
voor nieuwe wensen en hielden we 
elk jaar veel geld over. Leuk voor de 
reserve, maar slecht voor de stad. 

Het is goed dat er nu eindelijk geld 
vrijgemaakt wordt om te investeren.
Wij zijn uiteraard blij met de opknap-
beurt van De Klepper en de inrichting 
als ‘huiskamer van de stad’.
In tegenstelling tot veel andere 
gemeenten kunnen wij ons voorzie-
ningenniveau (inclusief de zorg) op 
peil houden en zelfs verbeteren.

In de begrotingsraad willen we geld 
vrijmaken om meer te kunnen doen 
aan klein onderhoud: sneller 
reageren bij losliggende tegels, volle 
prullenbakken, groen dat te snel 
groeit etc.. Dat maakt Oudewater 
schoner en veiliger.
De afvalstoffenheffi ng willen we 
aanpassen. Wij vinden dat de 
éénpersoonshuishoudens relatief te 
veel betalen ten opzichte van de 
meerpersoonshuishoudens.
De lasten zullen anders moeten 
worden verdeeld.

Vincent Bos

Blik op de toekomst
Donderdag bespreekt de gemeente-
raad de begroting voor komend jaar. 
Maar als 2020 iets heeft laten zien, is 
het wel dat ‘voorspellen moeilijk is, 
zeker als het over de toekomst gaat.’ 

Wie had kunnen denken dat vele 
stadsgenoten ziek zouden worden of 
zelfs overlijden zouden aan een 
besmettelijk virus? Wie had kunnen 
voorzien dat de samenleving zelfs 
bijna geheel tot stilstand zou komen? 
Graag wens ik hen die geraakt zijn 
door het coronavirus, of hun 
nabestaanden, van harte sterkte toe.

Tegelijk mogen en moeten we ons 
blik op de toekomst richten. Want de 
uitdagingen voor onze stad zijn 
hoog. De ambities zijn en blijven 
groot. Daarom is het mooi dat we 
een sluitende gemeentebegroting 
hebben, waar we zelfs een behoorlijk 
bedrag kunnen toevoegen aan de 
gemeentelijke spaarpot. En de 
gemeente snijdt in haar eigen vlees 
om ambities te realiseren.

De ChristenUnie-SGP steunt de plannen 
om woningbouw, duurzaamheid en 
betrouwbaar bestuur ook in 2021 te 
verwezenlijken!

Dinsdag 10 november 2020

Programmabegroting 2021 - 2024
In ieder jaar bespreekt de gemeenteraad in november de programmabegroting. In deze programmabegroting staat beschreven waar de 
gemeente de komende jaren geld aan uit gaat geven.

De gemeenteraad bespreekt de Programmabegroting in de raadsvergadering van donderdag 12 november. 
De vergadering start om 20.00 uur in De Klepper. 

Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om als publiek aanwezig te zijn. Wel kunt u meeluisteren via de livestream op 
de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl. De livestream is vanaf de start van de vergadering op de 
hoofdpagina van de website te vinden.

Hieronder leest u wat de vijf fracties van de Programmabegroting vinden.

Nieuws vanuit de gemeenteraad

Kleurrijke dame verruilt Oudewater voor geboortestreek
Oorspronkelijk afkomstig uit Boxtel gaat Gerdine van de Ven na zo’n 
25 jaar woonachtig en op uiteenlopende terreinen bijzonder actief te zijn 
geweest in Oudewater, deze streek weer verlaten. Ze verhuist terug naar het 
gebied in Noord-Brabant waar ze vandaan komt, want ze gaat in Eindhoven 
wonen ‘om de nieuwe fase in haar leven een kans te geven’, zoals ze dat zelf 
zegt. Oudewater zal haar missen, ‘maar ik zal zeker nog regelmatig 
terugkomen’, roept ze er nog achteraan.

Romeijnbrug - is er gekomen door een 
hele reeks van opmerkelijke acties van de 
heer Sies W. Numann uit Boxtel richting 
de toenmalige burgemeester van 
Oudewater, de heer H.J. Arke. 
Op Oudewater.net kun je het hele 
verhaal nog nalezen. Het is echt heel 

bijzonder.” Voor haar werkzaamheden 
op de marketingafdeling van de VNU 
(een Nederlandse uitgever van 
tijdschriften; in 2012 overgenomen door 
De Persgroep, red.) verhuisde ze op 
jonge leeftijd naar Woerden en van daar 
naar Linschoten: “Wat ik toen deed was 
vooral werk dat in de sfeer lag van het 
postorderbedrijf, dat de VNU destijds 
had, direct marketing pur sang, zoals ook 
bedrijven als Wehkamp, Nederlandse 
Boekenclub, ECI, Otto en Centraal 
Beheer. Allemaal bedrijven die graag 

Gerdine van de Ven is geboren en 
getogen in Boxtel. “Dat heeft nog een 
leuke relatie met Oudewater”, 
onderbreekt ze zichzelf tijdens het 
vertellen, “Pater J. Jansen verbindt de 
twee plaatsen. Het beeldje van de pater 
hier vlakbij - we zitten dicht bij de 

klanten krijgen en ze daarna natuurlijk 
ook graag willen behouden. Daar moet je 
iets voor doen en dat leerde ik toen als 
direct marketeer.”

Voor zichzelf begonnen: DMSS
Ook weer voor haar werk vertrok ze 
enkele jaren later naar Denekamp, waar 
ze voor zichzelf een direct-marketing-
bureau opzette: Direct Marketing 
Solutions & Services, ofwel DMSS. 
(Direct marketing wordt verzorgd voor 
een bedrijf dat producten of diensten 
aanbiedt en zich richt op het verkrijgen 
en onderhouden van een directe relatie 
met zijn (potentiele) klanten door middel 

van geadresseerde post, telefoon, e-mail 
of sociale media.) “Bij de VNU zijn mijn 
liefde en passie voor het vak van de 
direct marketing ontstaan. En daarom 
ben ik voor mezelf begonnen. Maar toen 
ik ontdekte dat de meeste van mijn 
klanten zich meer in de randstad 
bevonden, wilde ik terug naar deze regio. 
Tenslotte had ik heel goede 
herinneringen aan die streek, zeker ook 
aan Oudewater, waar ik al heel vaak 
geweest was.” Gerdine kocht een huis in 
de Wijdstraat: “Maar ik riep al snel, dat, 
als het huis op de hoek bij de 
Coseijnbrug te koop kwam, ik dat heel 
graag wilde hebben.” En dat kwam het, 
en de koop was in drie dagen rond. 
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Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

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

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

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

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

• Storingsdiagnose • Airco-reparatie

• Onderhoud • Schadeherstel

• Lease onderhoud • Spuitwerk

• APK • Gespecialiseerd 
in Mazda• Reparatie

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

Kijk voor nog meer occasions op:

www.bcsvandam.nl

Ford Fiesta 5-drs - airco - 1.0 EcoBoost ST Line - navigatie   .  .  .  .  .  .  .  . 2017 e 12.450,-
Kia Niro 5-drs - airco - hybride automaat - navigatie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2017 e 16.450,-
Kia Sportage 5-drs - airco - 1.6 SUV executive - leer - navigatie   .  .  .  .  .  . 2018 e 24.950,-
Nissan Leaf 5-drs - airco -   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2016 e 16.450,-
Nissan Pulsar 5-drs - airco - N-Connecta - automaat executive    .  .  .  .  .  .  . 2017 e 17.450,-
Renault Kango 5-drs - airco - Express 1.5 dCi 75 Comfort bestel -  ex btw 2014 e 6.500,-

Wij doen alles voor uw auto
Gratis verlichtingscontrole 
zonder afspraak

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

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

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

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Grondbank Hollands Midden is een jong, dynamisch bedrijf gespe-
cialiseerd in de inname, keuring en hergebruik van zand en grond. U  
vindt ons in Haastrecht midden in het Groene Hart. Wij zijn gecertificeerd 
conform het BRL 9335 protocol 1 voor de inname en het samenvoegen 
van zowel gekeurde als niet-gekeurde grondproducten. Hierdoor is het 
mogelijk om grond zonder keuringsdocumenten aan te leveren. 

Wat neMen Wij vooR U in?
 Grond
 Zand
 Groenafval

Wat kUnnen Wij LeveRen?
 aanvulzand
 Straatzand
 Brekerzand
 Metselzand
 teelaarde
 Bemeste tuinaarde
 overige producten op aanvraag

Bigbag & Containerservice
Heeft u grond of zand over van uw project? Wij hebben diverse Bigbags 
en containers beschikbaar voor het afvoeren van zand, grond of 
groenafval. vraag naar de mogelijkheden!

Contact
GRonDBank HoLLanDS MiDDen

Provincialeweg oost 35

2851 aa Haastrecht

info@grondbankhollandsmidden.nl

www.grondbankhollandsmidden.nl

tel.: 0348-342137

WAT NEMEN WIJ VOOR U IN?
• Grond
• Zand
• Groenafval

WAT KUNNEN WIJ LEVEREN?
• Aanvulzand
• Straatzand
• Brekerzand
• Metselzand
• Teelaarde
• Bemeste tuinaarde
• Overige producten op aanvraag

OPENINGSTIJDEN
Ma - Vr: 07.00 - 17.00 uur - Za: 08.00 - 13.00 uur

GRONDBANK HOLLANDS MIDDEN
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
Tel.: 0348-342137
info@grondbankhollandsmidden.nl
www.grondbankhollandsmidden.nl

Met de juiste diagnose 
en passende therapie  

kom je in je eigen kracht.
Hekendorperweg 36a, Oudewater

Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl

www.phhaastrecht.nl

LEEUWERINGERSTRAAT 32
3421 AC OUDEWATER
0348-567400 | WWW.SACHALINGERIE.NL

LINGERIE LINGERIE
LINGERIE LINGERIE

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS.  
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA

GELDIG VAN 13 NOVEMBER 
T/M 13 DECEMBER

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE 

VOOR ZITTEN ....
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Het Nationaal Schoolontbijt ging voor het Kompas wel gewoon door dankzij de 
hulptroepen uit groep 8.
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door Ellen van Leeuwen

“Beneden was er een fl ink kantoor en 
boven kon ik wonen. We werkten er op 
een bepaald moment met zes vaste 
medewerkers en de nodige fl exibele 
oproepkrachten in dat mooie pand. 
Ik heb me laten vertellen dat de kelder 
nog authentiek is en gedateerd wordt 
rond 1600 en dat er toen een gildehuis 
stond. Later is er dus een ander pand 
gezet, maar de koppen zouden afkomstig 
zijn uit dat oude gildehuis.”

Vrijwilligerswerk
“Veel van de oud-medewerkers hebben 
me nu trouwens geholpen tijdens de 
verhuizing. Misschien komt dat omdat, 
toen ik mijn bedrijf verkocht, net zo lang 
gezocht heb tot er een partij zich 
aandiende, waarbij het personeel aan 
kon blijven.”
“Zo’n vijftien jaar geleden werd ik ziek, 
ik kreeg een hersentumor. Omdat ik niet 
wist hoe ik daar weer uit zou komen, 
heb ik het bedrijf verkocht en een fl inke 
lange tijd niets gedaan. Maar ik herstelde 
uiteindelijk volledig en het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan en ben af en toe 
weer projecten gaan uitvoeren op het 
gebied van direct marketing. 
Zeker toen de AVG, de nieuwe 
privacywet, ingevoerd werd, konden 
bedrijven mijn hulp goed gebruiken. 
Maar naast deze klussen ben ik ook 
vrijwilligerswerk gaan doen en ik deed 
het liefst iets waar ik mijn expertise in 
kwijt kon. Zo ben ik actief (geweest) voor 
de herstart van het Hospice, voor de 
NOVO, voor Oudewater.net en STRO, 
de Volksuniversiteit in Woerden, voor de 
Ouderenadviescommissie in Utrecht en 
voor de kerkhofcommissie. 
Maar daarnaast was en ben ik nog 
steeds, ook op vrijwillige basis, klankbord 
voor een aantal kleinere ondernemers. 
Ik help graag.”

Een nieuwe fase
“Ik was lang alleen, maar vond in 

Wim de Koning een fi jne partner. Hij was 
afkomstig uit Waarder en woonde in 
Linschoten, maar hij was vaker hier dan 
daar. Zijn overlijden, een jaar of vier 
geleden, heeft me diep geraakt en het 
duurde lang voor het weer wat beter 
ging. Ik moest mezelf ‘hervinden’.
En nu was ik toe aan die nieuwe fase in 
mijn leven, die ik een kans moet geven. 
Ik ben 68 en daar hoort dan een levens-
loopbestendige drempelloze woning bij, 
een appartement waar je je auto 
makkelijk kwijt kan en op loopafstand 
van een station. Ik heb op veel plekken 
in de buurt gekeken, Woerden en 
Utrecht bijvoorbeeld, en had zelf niet op 
voorhand gedacht naar mijn geboorte-
streek terug te keren, maar het 
appartement in Eindhoven voldeed aan 
alle criteria. Ik woon nu op de mooiste 
plek in Oudewater, maar ik wil niet 
wachten tot ik de trap echt niet meer op 
kan.”
“Ja, ik weet dat ik naast de mooie plek 
veel achterlaat; dierbare vrienden die me 
steunden in minder makkelijke perioden. 
Maar ik zal regelmatig terugkomen.” 
Gerdine van de Ven zei erbij dat ze zeker 
iedere maand terug zou komen, maar 
zoiets zal ook wel langzaam gaan slijten.
“Ik ben niet van plan om stil te gaan 
zitten. Ik had hier naailes van Margo en 
dat ga ik daar ook weer oppikken.
Ik ga - en nu zal iedereen die me kent 
hard gaan lachen - een kookcursus voor 
beginners volgen, ik wil vrijwilligerswerk 
doen waarin ik mijn kennis kan 
gebruiken voor een of andere 
maatschappelijke organisatie. Ik vind 
mijn weg wel weer.”
En toch blijft er een ‘maar’ in de lucht 
hangen: “En wat kan me gebeuren?! 
Als het me daar niet bevalt dan verkoop 
ik het appartement in Eindhoven toch 
weer. Tegen die tijd zijn er hier wel 
appartementen in het een of ander 
complex te koop. Het komt wel goed.”

Scholen besteden aandacht aan 
Nationaal Schoolontbijt en dankdag
Tijdens de week van het Nationaal Schoolontbijt werd door 500.000 kinderen 
op zo’n 2.250 basisscholen in Nederland gezond ontbeten op school.
De leerlingen van de Mariaschool mochten op donderdag aanschuiven voor 
een gezond begin van de dag.
De peuters van de YellowBellies werden verwend met gezonde snacks. 
Op de Immanuelschool werd aandacht besteed aan dankdag.
In alle klassen waren de tafels gedekt met 
volkoren boterhammen en bolletjes, 
krentenbolletjes, 30+ kaas, 
komkommers, appels en appelstroop, 
gekookte eieren, halvarine, yoghurt en 
crackers. De kinderen wisten er wel raad 
mee. “Alles ging schoon op”, vertelt juf 
Ingeborg Bouwman. “Als je alleen al 
hoort wat vijfentwintig kleuters kunnen 
eten tijdens zo’n ontbijt, daar zal menig 
ouder jaloers op zijn. Zien eten doet 
eten: gezellig met elkaar aan tafel eten 
werkt als een goede motivator.”
De Mariaschool is een zogenoemde 
Gezonde School, het Nationaal 
Schoolontbijt sluit aan bij deze aanpak. 
“Het maakt het gemakkelijk om gezonde 
keuzes onder de aandacht te brengen en 
te bespreken. De leerlingen leren dat 
suiker niet goed voor je is. Mag je dan 
geen snoepjes? Jawel, maar geen tien!” 
Op de peuterspeelzaal van de 
YellowBellies werd (extra) aandacht 
besteed aan gezonde voeding. 
De kinderen werden getrakteerd op 
gezonde fruit- en groentesticks.

Dankdag
Op de Immanuelschool werd stilgestaan 
bij dankdag voor gewas en arbeid. 
Leerlingen en docenten dachten samen 
na over waar ze dankbaar voor zijn. 
Schoolleider Hanneke van der Snoek 
vertelt: “Ondanks de huidige omstandig-

heden, konden we nog heel veel 
bedenken waar we dankbaar voor zijn. 
We hebben de kinderen gevraagd hun 
dankbaarheid te delen met andere 
kinderen. Ze hebben thuis spullen 
uitgezocht waarmee ze andere kinderen 
weer blij kunnen maken. Samen hebben 
ze ruim zestig schoendozen versierd en 
gevuld met speelgoed, zeep, tandpasta 
en allerlei andere dingen. 
De schoenendozen zijn bestemd voor 
kinderen in Siërra Leone.”

LINSCHOTEN           MONTFOORT
Geen Nationaal Schoolontbijt op de scholen in Montfoort en Linschoten

Alleen het Kompas deed iets
Dit jaar deden basisscholen in Montfoort en Linschoten nagenoeg niks met 
het Nationale Schoolontbijt. “Dat kan nu niet in deze tijd”, was een veel 
gehoord argument, waarom het niet door kon gaan.

‘Helaas zonder hulpouders, 
maar groep 8
heeft geweldig geholpen’

Toch was er één school die het wel liet 
doorgaan. Dat was het Kompas in 
Montfoort. “Schoolontbijt moest dan 
helaas wel zonder hulpouders”, aldus 
directeur Wilbert Hoepel. “Maar groep 8 
heeft geweldig geholpen in de groepen. 
Daarna heeft groep 8 zelf ontbeten!”
Volgens Wilbert was het een ontbijt met 
allemaal gezonde ingrediënten.
“Het beleg was wat mager. Dus, vandaar 
dat we ook nog (ongezonde) hagelslag 
hebben gekocht. Dat was gelijk het 
meest populaire broodbeleg.”

Aandacht voor een gezond ontbijt vindt 
hij belangrijk. “Het is essentieel dat alle 
leerlingen ontbijten. Gelukkig, doen alle 
leerlingen dat. Op incidenteel een 
enkeling na.”

KIP en lekker, resultaat van reeks veranderingen
De voorgevel van het pand Leeuweringerstraat 7 heeft 
een metamorfose ondergaan en past vele malen beter 
in het aanzicht van een oud stadje.
Er is, rekening houdend met het verleden, gekozen 
voor een mooie uitstraling. Dit is echter niet de enige 
verandering. Achter de gevel is de zaak getransformeerd 
van een eetgelegenheid in een winkel.
Voor de eerste bezoekers van de begin oktober geopende 
winkel een enigszins verrassende ervaring. Volop voedsel, 
maar de plek om dit te consumeren moest de eigen huiskamer 
zijn. Maar niet alleen voor de zaak is er sprake van een totale 
verandering. Ook de ‘uitbater’ van KIP en lekker heeft in de 
coronatijd een carrière-switch doorgemaakt. Was zij tijdens de 
eerste golf van de coronatijd nog werkzaam in de zorg en 
verruilde zij haar functie als docent verpleegkunde aan het 
ROC Midden Nederland in Amersfoort voor een tijdelijke rol 
aan de praktische kant van haar beroep, thuiszittend door 
coronatijd vond Nelleke Lekkerkerker dat het moment om 
alles eens op een rijtje te zetten. Het dagelijks moeten proberen 

voor de fi le terug te keren naar Oudewater en de combinatie 
van werk en moederschap werd tegen het licht gehouden en 
het fi losoferen over de toekomst eindigde in het zoeken naar 
een andere invulling van het leven, iets voor je zelf doen.
Toeval
En daarna regen de toevalligheden zich aaneen: in de 
Leeuweringerstraat kwam een pandje te huur, daarna stond 
datzelfde gebouw ter overname, werd een businessplannetje 
opgesteld en ‘stage gelopen’ in de gekozen branche; kant-en-
klaarmaaltijden met gegrilde kip als basis. Terwijl echtgenoot 
Jeroen Juffermans de verbouwing en de inrichting voor zijn 
rekening nam en de rol van ‘voorproever’ vervulde, keek 
Nelleke de kunst af, behaalde zij de benodigde certifi caten en 
ontwikkelde zij ‘eigen maaltijden’ waarbij Aziatische kruiden 
een vast ingrediënt zijn van het recept. Met poelier (ofwel 
concullega) De Wit als vaste leverancier is de versheid van de 
kippen gegarandeerd en ook is er een samenwerking gezocht 
met slagerij Ultee, de echte bakkerij John Treur en ‘t Kaasmeisje. 
Met de kerst in zicht wordt gewerkt aan een uitbreiding van 
het assortiment en zal er een bestelformulier beschikbaar zijn 

waarop keuzes gemaakt 
kunnen worden uit 
diverse maaltijden.
Naast gegrilde-
kipvarianten, 
hapjespannen en 
gourmetbenodigdheden 
zal ook een op kip 
gebaseerde rookworst 
zijn entree maken. 
Overigens zijn de 
weekaanbiedingen altijd 
te volgen op Kip en 
lekker op insta en 
facebook. Nelleke 
Lekkerkerkerk staat er 
klaar voor en kijkt 
vooruit naar een 
onafhankelijk bestaan als 
zelfstandige; een oude 
droom. Kortom; 
zij voelt zich kiplekker.
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Vier van de zes bestuursleden van Yoppers Groene Hart voor hun thuisbasis ‘Bij de Tol’ in Linschoten. 
V.l.n.r. Hans Vonk, Anja van der Wiel, Wendy van Wijk en Dike Verweij.

vervolg van de voorpagina

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

“Kinderen onder de acht jaar kunnen in 
principe net niet curlen, omdat de stenen 
te zwaar zijn. Bovendien is het ook wel 
een tactische sport.”
De heren zijn blij dat ze zo weer bezig 
mogen zijn met mooie nieuwe dingen. 
“Een nadeel is wel dat twee jaar geleden 
er nog toeschouwers omheen stonden 
om de teams aan te moedigen. Dat is nu 
toch anders. Die sfeer heb je dan minder. 
We denken er wel aan om eventueel met 
webcams te werken en een livestream te 
maken, waarop je kunt inloggen als 
toeschouwer. Dat wordt wel een 
uitdaging, want de banen zijn vijftien bij 
twee meter. Dan moet er een camera 
gericht zijn op degene die gooit en eentje 
op het einde van de baan.” De locatie bij 
St. Joseph is voor deze gelegenheid een 
perfecte locatie, menen zij: “St. Joseph 
kan de inkomsten goed gebruiken, en de 
banen liggen veilig, afgesloten achter een 
hek. De STAM-tent kan open aan de 
zijkant, en de ventilatie is dus goed. 
Het is daarmee echt een buitensport, 
waar je je ook op zult moeten kleden.” 
Beiden menen dat curling op een mooie 

‘In bijna iedere stad kun je bowlen, 
maar in een bijzondere stad kun je curlen’

manier kan bijdragen aan Montfoort: 
“Het is tegen eenzaamheid, samen 
sporten, en samen verbinden van 
generaties.” Organisaties als SWOM, 
Bison, basisscholen en kinderdag-
verblijven zijn enthousiast om langs te 
komen. De eerste vrijwilligers hebben 
zich gemeld maar de komende weken 
hopen we nog op veel respons. 
Adje zegt: “In bijna iedere stad kun je 
bowlen, maar in een bijzondere stad kun 
je curlen. Laten we daar deze winter van 
genieten en er met elkaar mooie dagen 
en avonden van maken.”
Inschrijven voor de Curling Cup 
Montfoort of opgeven als vrijwilliger, 
sponsor, donateur kan via www.curling-
montfoort.nl. De start en speeldata zijn 
onder voorbehoud van eventuele 
coronamaatregelen. De organisatie is in 
handen van de Montfoortse IJsclub en 
STAM. 10 december is er een offi ciële 
opening voor genodigden. Dan wordt de 
baan offi cieel overhandigd door 
Veenbrink RVS aan de gemeenschap van 
Montfoort.

Oppositiepartijen Montfoort 
komen met voorstel voor 
sluitende begroting
Dat gemeente Montfoort fi nancieel in zwaar weer zit, was bekend. 
Eind oktober berichtte de gemeente over een niet sluitende begroting 
voor 2021 en daaropvolgende jaren.
Volgens oppositiepartijen dreigt de gemeente onder fi nancieel toezicht 
te worden gesteld van de Provincie Utrecht.

“Dit is een onwenselijke situatie 
waardoor het functioneren van de 
gemeente ernstig wordt bedreigd”, 
zo laat Rob Jonkers, fractievoorzitter 
Lokaal Montfoort (LM) weten, namens 
de oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, 
SGP en LM. “Daarom hebben de 
gezamenlijke oppositiepartijen besloten 
om dat te voorkomen en een alternatieve 
begroting opgesteld die wél sluitend is in 
de jaren 2021 en 2022. Deze begroting 
biedt een goed uitgangspunt om er in 
2021 voor te zorgen dat de gemeente 
weer fi nancieel in evenwicht komt.”
Door een aantal bezuinigingen op te 
nemen voor 89.800 euro en uitgaven te 
verlagen naar 144.500 euro 
(waar het college op 242.500 euro zat), 
zouden oppositiepartijen het negatieve 
saldo van 157.988 euro (begroting 
college) ombuigen naar een positief saldo 
van 29.812 euro. 
Ook het jaar 2022 is in deze begroting 
dan positief: 147.743 euro. Volgens de 
begroting van het college kwam deze uit 
op 311.615 euro negatief.
Met de alternatieve begroting willen 
oppositiepartijen de gemeente dwingen 
om te komen met een sluitende 
begroting. “Het kan wel”, aldus Jonkers. 
“Als je maar wilt.” De verschillen tussen 
de alternatieve begroting van de 
oppositie en de gemeente zitten volgens 
hem in de zogenaamde beïnvloedbare 
lasten en de adviezen uit de 
raadswerkgroep. Respectievelijk 
142.500 en 89.800 euro. Zo trekt de 
gemeente twee ton uit voor de 
strategische woonagenda, waar de 
oppositie één ton wil uittrekken.
Jonkers licht toe: “Ten eerste bevinden 
we ons nog in een beginstadium van 
onderzoeken van locaties. We zien de 
noodzaak niet van twee ton. Ten tweede 
komt hiervan altijd 75 procent aan 
inkomsten terug, omdat het niet wordt 
uitgegeven. Woningbouw ligt stil. 
Die inkomsten zijn niet meegenomen in 
de begroting.” De oppositie wil verder 
bezuinigen op SWOM en Ferm Werk, 
door te onderzoeken welke niet wettelijke 
taken eventueel kunnen vervallen. 
Alles om te komen tot een effi ciëntere 
werkwijze. Opvallend vindt Jonkers dat 
de gemeente wel bezuinigingen door wil 
voeren op de openbare ruimte, maar niet 
op de eigen gemeentelijke organisatie. 
“Door daarbovenop te snijden in de 
indexatiesubsidies, ofwel infl atiecorrectie 
niet door te laten gaan, het e-loket te 
sluiten, en doorberekening kosten 
(kosten die gemaakt worden bij 
evenementen), komt het bedrag dat extra 
bezuinigd kan worden, bovenop 
bezuinigingen door het college op 
89.800 euro.”

Belangrijke verschillen daarbij met de 
begroting van de gemeente zijn dat de 
oppositiepartijen de voorziene verhoging 
van Ontroerend Zaak Belasting (OZB) 
van 150.000 euro in 2022 laten 
vervallen in de alternatieve begroting. 
Verder is ook het verzoek om subsidie 
van het ‘museum de Knoperij’ van 
3.500 euro structureel meegenomen in 
de alternatieve begroting.
Jonkers is benieuwd naar reacties vanuit 
de coalitie, en of ze de alternatieve 
begroting zullen overnemen. “Als ze dat 
niet doen, komen we nooit in evenwicht 
als gemeente.” Hij zegt het nog nooit 
meegemaakt te hebben in 20 jaar dat de 
gemeente met een niet sluitende 
begroting kwam. “Ik vind het een brevet 
van onvermogen. De gemeente mag dan 
wijzen naar het Rijk, en het klopt dat ze - 
zoals alle gemeentes - veel minder geld 
hebben gekregen, maar het tekort was al 
in 2019 ontstaan door het gevoerde 
beleid en geen budgetbewaking.” 
Dat de oppositie niet betrokken wordt bij 
de besluitvorming over uitgaven vindt hij 
zeer kwalijk. Hij illustreert dat met het 
voorbeeld van het carillon op het Oude 
Stadhuis dat recent vernieuwd werd. 
“Er is een ton meer aan uitgegeven, 
dan ervoor beschikbaar was. Er is geen 
enkel raadsvoorstel geweest, om die 
extra ton beschikbaar te stellen. 
We kregen een informatiebrief, en 
daarmee werden we voor het blok gezet. 
We konden er niets meer aan doen.”
Mocht de gemeente Montfoort onder 
toezicht komen te staan, zou dat volgens 
Jonkers betekenen dat het voor inwoners 
direct voelbaar is. “Als de Provincie 
concludeert dat de begroting niet sluitend 
is, zullen ze adviseren om de OZB met 
100 procent omhoog te gooien tot het 
maximale. Die wordt dan nu volgens 
gemeentebegroting met 150.000 
verhoogd. Dan wordt het met drie ton. 
Het zou ook kunnen betekenen dat er 
geschrapt moet gaan worden in allerlei 
voorzieningen, zoals - wat in Lopik aan 
de orde was - sluiting van het zwembad 
of het DoeMeeHuis.” Wat hem betreft 
bijt Montfoort beter nu door de zure 
appel heen, met bezuinigingen die ook 
bij hem tegen het eigen politieke 
gedachtengoed indruisen, dan 
gedwongen, onder toezicht. 
“Mocht de gemeente de onze 
alternatieve begroting overnemen, 
kunnen we gewoon nog doorgaan, 
met waar we nu mee bezig zijn, maar 
wordt het tijd voor een fundamentele 
discussie over de uitgaven.”

Elk jaar houdt de Wereldwinkel Linschoten eind november een dag ‘Open Huis’, met het oog op de decemberfeesten. 
Vorig jaar werd het veertigste ‘Open Huis’ gevierd. Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen geen ‘Open-Huisdag’,
maar is gekozen voor een ‘Open Week’.
Iedereen kan verspreid over zes dagen komen Wereldwinkelen.

Yoppers Groene Hart

Aandacht voor jongeren met parkinson

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

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

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

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

‘Wat als later nu is’, is de titelsong van een nieuw uitgebracht album van 
Rob de Nijs. Wie het programma Op1 van vrijdag 6 november heeft gezien 
zal hoogstwaarschijnlijk onder de indruk zijn geweest van dat lied. 
Rob de Nijs lijdt aan parkinson en zong daar op een ontroerende manier 
over. Een deel van de tekst luidt; Dus de storm en niet de stilte. Dagen moe 
en nachten wakker. Maar van moe zijn krijg je niets, en het krijgt ons er niet 
onder. Dat laatste geldt zeker voor de leden van Yoppers Groene Hart. 
De ontmoetingsplek voor jonge mensen met parkinson die een jaar geleden 
in Linschoten werd opgericht.

Yoppers (Young Onset Parkinson) 
Groene Hart biedt jongeren bij wie de 
diagnose parkinson al voor hun vijftigste 
is gesteld een plek om met elkaar 
ervaringen uit te wisselen en elkaar te 
leren kennen. Ook mantelzorgers en 
familieleden zijn welkom. Voor deze 
groep voelt het fi jn om met elkaar te 
praten. De meesten van hen bevinden 
zich in dezelfde levensfase. 
Het onderlinge contact is voor Yoppers 
Groene Hart erg belangrijk. Er wordt 
informatie en kennis gedeeld en 
duidelijkheid verschaft over de ziekte. 
Jonge mensen met parkinson staan nog 

volop in het leven. De ziekte heeft voor 
hen een andere impact dan voor 
ouderen. Velen hebben nog gewoon een 
baan en hebben jonge kinderen. 
Wendy van Wijk en Anja van der Wiel 
namen het initiatief om het 
‘Yopperscafé’, waarvan er verspreid over 
Nederland een aantal bestaan, 
in Linschoten van de grond te krijgen.
“Op 21 november vieren wij met een 
digitale bijeenkomst ons éénjarig 
bestaan”, zegt Wendy van Wijk. 
“In het eerste jaar is er erg veel gebeurd. 
We kregen heel veel aandacht in bladen, 
kranten, radio en in Youtube-

uitzendingen. We ontwikkelden onze 
website en informatiefolder en hielden de 
nodige bijeenkomsten. Nog belangrijker: 
we groeiden van zeven leden op de 
eerste bijeenkomst naar twintig leden nu. 
Zo mooi! We hadden van tevoren nooit 
kunnen dromen, waar Yoppers Groene 
Hart na één jaar zou staan. Het maakt 
ons ongeloofl ijk trots”.
Aanmelding voor de digitale bijeenkomst 
op 21 november kan via de site 
www.yoppersgroenehart.nl 
Na aanmelding ontvangen geinteres-
seerden een link. Ruud Overes van 
Parkinson2Beat zal tijdens de 
bijeenkomst een presentatie geven.
Wie Yoppers Groene Hart wil feliciteren 
met het éénjarig bestaan kan dat doen 
via de website. Een donatie kan ook heel 
gemakkelijk via de website gegeven 
worden. E-mailcontact is mogelijk via 
info@yoppersgroenehart.nl

door Siem van der Burg

Open Week Wereldwinkel Linschoten
Van maandag 16 tot en met zaterdag 21 november is de Wereldwinkel open 
van 10.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Dat gebeurt 
natuurlijk coronaproof. Er mogen maximaal twee klanten tegelijk in de 
winkel. Met een mondkapje op en op anderhalve meter afstand van elkaar.

Net als andere jaren zijn er weer volop 
cadeautjes en lekkernijen in de 
Wereldwinkel voor de decemberfeesten. 
Uiteraard zijn de kerstversiering, 

kerststalletjes en kerstkaarten van 
Unicef en Fairforward weer 
beschikbaar. En deze keer ook 
mondkapjes uit Tanzania.

Door het veranderen van de 
‘Open Dag’ in een ‘Open Week’ 
kunnen klanten en belangstellenden in 
Linschoten de hele week terecht voor 
Fairtrade decembercadeautjes.
De wereldwinkel ontvangt u graag.
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Afvalkalender NOVEMBER 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

Er zijn veel functies die ruimte vragen; denk daarbij aan 
landbouw, infrastructuur, voorzieningen en woningbouw. 
Het is belangrijk als gemeente daar goed zicht op te 
hebben en er zoveel mogelijk regie op te voeren.
Wat we willen en wat we van plan zijn met onze ruimte 
leggen we vast in een omgevingsvisie. 
Hiervoor hebben we basisinformatie opgehaald tijdens 
een (digitale) participatieronde van inwoners, 
samenwerkingspartners en geïnteresseerden. 
Dat heeft geleid tot de Atlas: deze geeft een overzicht 
van de huidige situatie en actuele opgaven in de 
leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de opgave om 
meer duurzaam energie op te wekken, de opgave voor 
toekomstbestendige landbouw of de opgave om 
woningen te bouwen. Om dit allemaal voor elkaar te 
krijgen moeten we als gemeente nu al belangrijke keuzes 
maken voor de toekomst. 
U vindt de Atlas op www.montfoort.nl/omgevingsvisie

Wethouder Ivo ten Hagen (ruimtelijke ordening): 
“Je kan binnen een gemeente niet alles overal. 
Daarom maken we met u een omgevingsvisie om 
richting te geven aan de toekomst van de gemeente. 
Wat vinden we belangrijk en waar gaat dat gebeuren? 
Daarvoor kunnen we de ideeën van onze inwoners 
goed gebruiken, dus doe mee.”

Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie is 
woningbouw. De woningmarkt in Nederland is gespannen. 
Ook in Montfoort is de behoefte groter dan het aanbod en 
moeten er woningen bijgebouwd worden. We werken 
hard aan het realiseren van de woonvisie om mensen de 
kans te geven in Montfoort en Linschoten woonruimte te 
vinden. De woonvisie maakt deel uit van integraal beleid 
op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Om aan de 
woningbouwopgave te voldoen moeten we allereerst alle 
kansen benutten op de zogenaamde inbreidingslocaties, 
maar moeten we ook kijken naar één of meerdere 
uitbreidingslocaties buiten de huidige bebouwingscontour.

Gemeente neemt regie op ruimtelijke ontwikkeling
Wethouder Yolan Koster (wonen/volkshuisvesting): 
“We hebben woningen nodig voor diverse 
doelgroepen, waaronder woningen voor mensen die 
zorg nodig hebben. Het gaat daarbij niet alleen om de 
prijs van huur of koopwoningen, maar ook om de 
invulling van zorg. Denk hierbij aan complexen voor 
mensen die afhankelijk zijn van full time zorg, of 
complexen voor bijvoorbeeld aanleunwoningen of 
besloten hofjes. We moeten daarbij ook rekening 
houden met levensloopbestendig bouwen en 
duurzaamheid.”

Kansrijke uitbreidingslocaties Montfoort
Binnen de huidige bebouwingscontour zijn te weinig 
mogelijkheden om voldoende woningen te kunnen bouwen. 
Daarom heeft een team van deskundigen de mogelijke 
uitbreidingslocaties in kaart gebracht en van alle 
mogelijkheden de voor- en nadelen op een rijtje gezet. 
De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd zijn drie kansrijke 
locaties waar nog woningen gebouwd kunnen worden. 
Op deze locaties kan meer dan we in de komende tien 
jaar nodig hebben, maar er kunnen locaties afvallen als 
de plannen niet haalbaar zijn of er andere tegenvallers 
zijn. Bovendien willen we ook voorbereid zijn op de vraag 
naar woningen na 2030. 
De drie potentiële uitbreidingslocaties zijn uitgewerkt in 
een stedenbouwkundige verkenning.
Het informatieboekje ‘verkenning uitbreiding woningbouw 
Montfoort’ kunt u raadplegen via www.montfoort.nl/
projecten/uitbreidingslocaties Montfoort.
Deze verkenning en het vaststellen van de potentiële 
uitbreidingslocaties leggen we in december ter 
besluitvorming aan de raad voor.
We willen graag, wanneer daar woningen zouden komen, 
grip houden op de ontwikkeling van de gebieden. 
Daarom is ervoor gekozen gebruik te maken van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten. Het vestigen van het 
voorkeursrecht heeft geen invloed op het huidige gebruik, 
de eigenaren kunnen gewoon doorgaan met wat ze 
doen. Het betekent alleen dat grondeigenaren in dat 

gebied verplicht zijn 
hun grond eerst aan 
de gemeente aan te 
bieden wanneer zij de 
gronden willen 
verkopen. Op die 
manier willen we 
voorkomen dat er 
prijsopdrijving 
plaatsvindt, waardoor 
belangrijke 
uitgangspunten zoals 
het realiseren van 
voldoende goedkope 
woningen, niet meer 
mogelijk zijn.

Meer informatie
We realiseren ons dat zo’n uitbreidingslocatie een 
grote impact heeft op de omgeving en dat u hierover 
meer wilt weten. Op de website van de gemeenteraad 
https://ris2.ibabs.eu/montfoort kunt u vanaf 13 november 
het raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor woningbouw 
Montfoort met bijbehorende stukken raadplegen.

Vervolg
Woningbouwplannen in het buitengebied hebben een 
ingrijpende invloed op hun omgeving. Als de 
gemeenteraad voor één of meerdere locaties gekozen 
heeft, dan is duidelijk waar er in de toekomst mogelijk 
nieuwe woningen kunnen komen. Het betekent niet dat 
er morgen wordt gestart met bouwen. Er volgt eerst een 
traject van afstemming met de regio en provincie. 
Vervolgens bespreken we samen met de omwonenden 
welke wensen en eisen er zijn. Dat kan gaan over 
verkeersafwikkeling, extra openbare ruimte of andere 
voorzieningen. Daarna volgt nog een uitgebreid 
planologisch traject met inspraak, bezwaar en beroep.

Wethouder Ten Hagen:
“U ziet dat voor de toekomst van gemeente Montfoort 
veel nodig is. Vanaf een visie op wonen wordt een 
lang pad afgelegd. Er is onderzoek geweest naar 
mogelijke locaties met een goede onderbouwing en 
als provincie en regio hierin meegaan bent u samen 
met ons aan zet. Het is een lange weg, maar stap 
voor stap komen nieuwe woningen dichterbij.”

Deel historische 
stadsmuur na 
opgraving verloren 
gegaan
Afgelopen juni is bij de sloop van een woning aan de 
Achterdijk een stuk muur van één van de waltorens 
van de historische stadmuur blootgelegd, een voor 
Nederland unieke vondst! Helaas heeft de eigenaar 
van het perceel hiervan geen melding gedaan bij de 
gemeente en is de vondst in een weekend 
afgegraven. De gemeente is van plan aangifte te doen 
bij de BOA van de Inspectie Overheidsinformatie en 
Erfgoed, als signaal dat de bescherming van haar 
gemeentelijk erfgoed een serieuze zaak is.
In de gemeente is veel aandacht voor de bescherming 
van het cultureel erfgoed. Stichting Hugo Kotestein heeft 
regelmatig bestuurlijk overleg met de gemeente waar 
wordt gesproken over beleidszaken die Erfgoed betreffen. 
Zo zijn een cultuurhistorische waardenkaart en een 
erfgoednota in voorbereiding. Op de cultuurhistorische 
waardenkaart zijn alle cultuurhistorisch waardevolle 
objecten en landschapsstructuren benoemd en 
gewaardeerd. Deze kaart wordt na vaststelling door de 
gemeenteraad in december voor iedereen toegankelijk 
gemaakt in 2021.
Heeft u bouw- of verbouwingsplannen, dan is het 
belangrijk dat u vooraf onderzoekt of uw plannen gaan 
plaatsvinden op een plek waar mogelijk archeologische 
resten in of boven de grond aanwezig zijn. Of dat uw 
plannen betrekking hebben op een monumentaal gebouw 
of waar cultuurhistorisch waardevol elementen bij 
betrokken zijn.
Naast dat u straks zelf de Cultuurhistorische waardekaart 
digitaal kunt raadplegen op de gemeentelijke website, 
is uw eerste contact dat met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht. Hier maakt u een afspraak voor een 
vooroverleg waar u uw plannen kunt bespreken met een 
deskundige. Dat kan telefonisch via 088- 0225000, 
of via mail info@odru.nl.
Deze afspraak vindt plaats in het Huis van Montfoort.

Folder voor ondersteuning bij initiatieven
U loopt misschien al lange tijd rond met een idee of een 
wens om uw woning uit te bouwen, of u droomt al jaren 
van een eigen pand voor uw bedrijf.
Bij het maken van een dergelijk plan, maar ook bij 
grotere plannen (van een professionele partij), 
krijgt u vroeg of laat met de gemeente te maken.
Er is nu een folder gemaakt die u ondersteunt 
bij het ontwikkelen van uw plan.
Hierin leest u niet alleen wat u van de gemeente mag 
verwachten, maar wij maken ook graag duidelijk wat wij 
van ú verwachten. Want alle partijen zijn gebaat bij 
duidelijkheid, kwaliteit en een plan dat rekening houdt 
met zowel uw eigen wensen als die van anderen.

Wij zijn ook alvast aan het oefenen met de aankomende 
Omgevingswet, in het bijzonder de intake en 
omgevingstafel; meer informatie hierover vindt u op 
www.vng.nl/artikelen/omgevingstafel
Met beide zaken is in de folder al zoveel mogelijk 
rekening gehouden. Toch kan het zo zijn dat 
ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet 
ertoe leiden dat de folder moet worden aangepast. 
De meest recente versie van de folder vindt u op 
www.montfoort.nl/omgevingsvisie.
Heeft u naar aanleiding van de folder vragen of 
suggesties, mail ons dan via info@montfoort.nl onder 
vermelding van ‘folder initiatieven.’ Uw input gebruiken 
bij de evaluatie van de folder over een half jaar.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 22-10-2020 Z/20/171997
 Raadhuisstraat 20 in Linschoten 

Bouwwijziging bestaande 
vergunning.

• 27-10-2020 Z/20/171950
 Nieuweweg 3 in Montfoort 

Een dakopbouw, zonnepanelen en 
zonwering op de bestaande 
woning.

• 02-11-2020 Z/20/172190
 Heeswijk 72a in Montfoort 

Herbestemmen perceel.
• 03-11-2020 Z/20/172330
 Heulestein 36 in Montfoort 

Uitbouw aan zijgevel van de 
woning.

Verlengen beslistermijn
• 03-11-2020 Z/20/166756
 Bovenkerkweg 11 Montfoort 

Dakkapel voorzijde woning.
Tegen een vergunningsaanvraag  
kan geen bezwaarschrift worden 
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

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

Verleende omgevingsvergunning
• 2-11-2020 Z/20/160385
 Schepenenstraat 53 in Montfoort 

Het plaatsen van een erker aan de 
voorzijde van de woning 
(heroverweging n.a.v. bezwaar).

• 5-11-2020 Z/20/167833
 Onder de Boompjes 9a in Montfoort 

Veranderen van winkel naar 
woonfunctie.

Overig

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht 
‘De Bleek’
Besluit tot aanwijzing van percelen waarop 
de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 
26 Wet voorkeursrecht gemeenten van 
toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken op grond van 

artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij, op 
basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 
3 november 2020 hebben besloten om 
percelen aan te wijzen waarop de artikelen 
10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van 
toepassing zijn.
De betreffende percelen zijn gelegen 
binnen het gebied ‘De Bleek’, dat is 
gelegen aan de zuidwestelijke rand van de 
kern Montfoort ten zuiden van de 
Willeskop (N228) en ten westen van de 
Benedenkerkweg.
De locatie is aangeduid als toekomstig 
gebied bestemd voor wonen met 
bijbehorende voorzieningen, alle 
niet-agrarisch en nader uit te werken.
Deze percelen zijn nader aangegeven op 
de bij het besluit behorende kadastrale 
tekening met nummer TK-30437074-01 en 
de daarbij behorende lijst van eigenaren 
en beperkt gerechtigden, één en ander 
naar de stand van de openbare registers 
van het Kadaster per 21 oktober 2020.
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt 
het besluit met bijbehorende stukken, 
daaronder mede begrepen de 
perceelsgewijze registratie, met ingang 
van 5 november 2020 voor eenieder 
kosteloos ter inzage op het stadskantoor 
aan het Kasteelplein 5 te 3417 JG Montfoort. 
In verband met het coronavirus dient u 
voor inzage van de stukken vooraf 
telefonisch contact op te nemen met de 
heer J.P. Chatrou onder telefoonnummer 
0348-476400 voor het maken van een 
afspraak.
De eigenaren en beperkt gerechtigden met 
betrekking tot deze percelen ontvangen 
één dezer dagen een afzonderlijke 
kennisgeving. Het besluit van 
burgemeester en wethouders is bekend 
gemaakt in de Staatscourant van 
4 november 2020, te raadplegen via 
https://www.officielebekendmakingen.nl.
Nadat het besluit van burgemeester en 
wethouders in werking is getreden, 
moeten eigenaren en beperkt 
gerechtigden van de in het besluit 
begrepen percelen, wanneer zij hun 
percelen dan wel de daarop gevestigde 
beperkte rechten wensen te vervreemden, 
deze eerst aan de gemeente Montfoort te 
koop aanbieden.
ZIENSWIJZEN
Binnen drie maanden dient de 
gemeenteraad de aanwijzing van percelen 
te bestendigen.
In het kader van een zorgvuldige 
voorbereiding van het door de raad te 
nemen besluit tot aanwijzing van percelen, 
worden belanghebbenden, gelet op artikel 
4:8 van de Algemene wet bestuursrecht 
(‘Awb’), in de gelegenheid gesteld 
gedurende een termijn van vier weken, 
ingaande op 5 november 2020, hun 
zienswijzen over het raadsvoorstel 
schriftelijk, dan wel mondeling naar voren 
te brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de raad van de gemeente 
Montfoort, postbus 41, 3417 ZG Montfoort. 
Indien belanghebbenden hun zienswijze 
aan de raad mondeling kenbaar wensen te 
maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een 
afspraak maken met de heer J.P. Chatrou, 
onder telefoonnummer 0348-476400.
BEZWAAR
De voorlopige aanwijzing van burgemeester 
en wethouders wordt aangemerkt als een 
besluit, zodat tegen dit besluit van 
burgemeester en wethouders tot aanwijzing 
van gemelde percelen tot gebied waarop 
de Wvg van toepassing is, ingevolge de 
Awb het indienen van een bezwaarschrift 
mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen belang-
hebbenden gedurende een termijn van 
zes weken, ingaande op 5 november 
2020, een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort, postbus 41,  
3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te 
bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient 
kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist, op grond 
van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Midden-
Nederland te Utrecht, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.  
Let u erop dat de rechtbank voor uw 
verzoek om een voorlopige voorziening 
kosten in rekening brengt.
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.P. Chatrou onder 
telefoonnummer 0348-476400.

Vestiging gemeentelijk 
voorkeursrecht ‘Doeldijk’
Besluit tot aanwijzing van percelen en 
perceelsgedeelten waarop de artikelen 10 
tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn.
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken op grond van 
artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij, op 
basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 
3 november 2020 hebben besloten om 
percelen en perceelsgedeelten aan te 
wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
De betreffende percelen en perceels-
gedeelten zijn gelegen binnen het gebied 
Doeldijk, dat is gelegen ten zuidwesten 
van de Montfoortse Vaart, ten 
noordwesten van de Hollandse IJssel, ten 
noordoosten van de noordoostelijke 
bebouwing aan de Steenovenweg en ten 
zuidoosten van het IJsselveld.
De locatie is aangeduid als toekomstig 
gebied bestemd voor wonen met 
bijbehorende voorzieningen, alle 
niet-agrarisch en nader uit te werken.
Deze percelen en perceelsgedeelten zijn 
nader aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale tekening met 
nummer TK- 30437074-02 en de daarbij 
behorende lijst van eigenaren en beperkt 
gerechtigden, één en ander naar de stand 
van de openbare registers van het 
Kadaster per 21 oktober 2020.
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt 
het besluit met bijbehorende stukken, 
daaronder mede begrepen de 
perceelsgewijze registratie, met ingang 
van 5 november 2020 voor eenieder 
kosteloos ter inzage op het stadskantoor 
aan het Kasteelplein 5 te 3417 JG 
Montfoort. In verband met het coronavirus 
dient u voor inzage van de stukken vooraf 
telefonisch contact op te nemen met de 
heer J.P. Chatrou onder telefoonnummer 
0348-476400 voor het maken van een 
afspraak.
De eigenaren en beperkt gerechtigden met 
betrekking tot deze percelen en 
perceelsgedeelten ontvangen één dezer 
dagen een afzonderlijke kennisgeving.Het 
besluit van burgemeester en wethouders 
is bekendgemaakt in de Staatscourant van 
4 november 2020, te raadplegen via 
https://www.officielebekendmakingen.nl.
Nadat het besluit van burgemeester en 
wethouders in werking is getreden, 
moeten eigenaren en beperkt 
gerechtigden van de in het besluit 
begrepen percelen en perceelsgedeelten, 
wanneer zij hun percelen/
perceelsgedeelten dan wel de daarop 
gevestigde beperkte rechten wensen te 
vervreemden, deze eerst aan de 
gemeente Montfoort te koop aanbieden.
ZIENSWIJZEN
Binnen drie maanden dient de 
gemeenteraad de aanwijzing van percelen 
en perceelsgedeelten te bestendigen. 
In het kader van een zorgvuldige 
voorbereiding van het door de raad te 
nemen besluit tot aanwijzing van percelen 
en perceels-gedeelten, worden 
belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in 
de gelegenheid gesteld gedurende een 
termijn van vier weken, ingaande op 
5 november 2020, hun zienswijzen over 

het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel 
mondeling naar voren te brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de raad van de gemeente 
Montfoort, postbus 41, 3417 ZG Montfoort.  
Indien belanghebbenden hun zienswijze 
aan de raad mondeling kenbaar wensen te 
maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een 
afspraak maken met de heer J.P. Chatrou, 
onder telefoonnummer 0348-476400.
BEZWAAR
De voorlopige aanwijzing van 
burgemeester en wethouders wordt 
aangemerkt als een besluit, zodat tegen 
dit besluit van burgemeester en 
wethouders tot aanwijzing van gemelde 
percelen en perceels-gedeelten tot gebied 
waarop de Wvg van toepassing is, 
ingevolge de Awb het indienen van een 
bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen 
belanghebbenden gedurende een termijn 
van zes weken, ingaande op 5 november 
2020, een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort, postbus 41,  
3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te 
bevatten:
e. de naam en het adres van de indiener;
f. de dagtekening;
g. een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht;
h. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient 
kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist, op grond 
van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Midden-
Nederland te Utrecht, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.
Let u erop dat de rechtbank voor uw 
verzoek om een voorlopige voorziening 
kosten in rekening brengt.
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.P. Chatrou onder 
telefoonnummer 0348-476400.

Vestiging gemeentelijk 
voorkeursrecht ‘IJsselvreugd’
Besluit tot aanwijzing van percelen en 
perceelsgedeelten waarop de artikelen 
10 tot en met 15, 24 en 26 Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing 
zijn.
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort maken op grond van 
artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (‘Wvg’) bekend dat zij, op 
basis van het bepaalde in artikel 6 Wvg op 
3 november 2020 hebben besloten om 
percelen en perceelsgedeelten aan te 
wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 
15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
De betreffende percelen en 
perceelsgedeelten zijn gelegen binnen het 
gebied ‘IJsselvreugd’. Dit gebied is 
gelegen ten noordoosten van de kern van 
Montfoort, ten noorden van de N228, ten 
zuiden van de Hollandsche IJssel en ten 
oosten van de bebouwing aan de Johan 
de Ridderlaan.
De locatie is aangeduid als toekomstig 
gebied bestemd voor wonen met 
bijbehorende voorzieningen, alle 
niet-agrarisch en nader uit te werken.
Deze percelen en perceelsgedeelten zijn 
nader aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale tekening met 
nummer TK- 30437074-03 en de daarbij 
behorende lijst van eigenaren en beperkt 
gerechtigden, één en ander naar de stand 
van de openbare registers van het 
Kadaster per 21 en 26 oktober 2020.
Om te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt 
het besluit met bijbehorende stukken, 
daaronder mede begrepen de 
perceelsgewijze registratie, met ingang 
van 5 november 2020 voor eenieder 
kosteloos ter inzage op het stadskantoor 
aan het Kasteelplein 5 te 3417 JG 
Montfoort. In verband met het coronavirus 
dient u voor inzage van de stukken vooraf 
telefonisch contact op te nemen met de 
heer  

J.P. Chatrou onder telefoonnummer 
0348-476400 voor het maken van een 
afspraak.
De eigenaren en beperkt gerechtigden met 
betrekking tot deze percelen en 
perceelsgedeelten ontvangen één dezer 
dagen een afzonderlijke kennisgeving.Het 
besluit van burgemeester en wethouders 
is bekend gemaakt in de Staatscourant 
van 4 november 2020, te raadplegen via 
https://www.officielebekendmakingen.nl.
Nadat het besluit van burgemeester en 
wethouders in werking is getreden, 
moeten eigenaren en beperkt 
gerechtigden van de in het besluit 
begrepen percelen en perceelsgedeelten, 
wanneer zij hun percelen/
perceelsgedeelten dan wel de daarop 
gevestigde beperkte rechten wensen te 
vervreemden, deze eerst aan de 
gemeente Montfoort te koop aanbieden.
ZIENSWIJZEN
Binnen drie maanden dient de 
gemeenteraad de aanwijzing van percelen 
en perceelsgedeelten te bestendigen. 
In het kader van een zorgvuldige 
voorbereiding van het door de raad te 
nemen besluit tot aanwijzing van percelen 
en perceelsgedeelten, worden 
belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van 
de Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’), in 
de gelegenheid gesteld gedurende een 
termijn van vier weken, ingaande op 
5 november 2020, hun zienswijzen over 
het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel 
mondeling naar voren te brengen. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden 
gericht aan de raad van de gemeente 
Montfoort, postbus 41, 3417 ZG Montfoort. 
Indien belanghebbenden hun zienswijze 
aan de raad mondeling kenbaar wensen te 
maken, kunnen zij hiervoor telefonisch een 
afspraak maken met de heer J.P. Chatrou, 
onder telefoonnummer 0348-476400.
BEZWAAR
De voorlopige aanwijzing van 
burgemeester en wethouders wordt 
aangemerkt als een besluit, zodat tegen 
dit besluit van burgemeester en 
wethouders tot aanwijzing van gemelde 
percelen en perceelsgedeelten tot gebied 
waarop de Wvg van toepassing is, 
ingevolge de Awb het indienen van een 
bezwaarschrift mogelijk is.
Ingevolge de Awb kunnen 
belanghebbenden gedurende een termijn 
van zes weken, ingaande op 5 november 
2020, een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Montfoort, postbus 41,  
3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift dient te worden 
ondertekend en dient ten minste te 
bevatten:
i. de naam en het adres van de indiener;
j. de dagtekening;
k. een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht;
l. de gronden van het bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift indient 
kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist, op grond 
van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek 
om voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
Bestuursrecht van de rechtbank Midden-
Nederland te Utrecht, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.
Let u erop dat de rechtbank voor uw 
verzoek om een voorlopige voorziening 
kosten in rekening brengt.
Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J.P. Chatrou onder 
telefoonnummer 0348-476400.

Montfoort, 10 november 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

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

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

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



Elly van Wijk
Elly van Wijk (57) vindt haar kandidaat-
stelling spannend en uitdagend. 
Zij woont in Snelrewaard op een 
melkveehouderij. “De agrarische sector 
zit in mijn genen”, zegt zij enthousiast. 
Maar haar interesse is breder. Zij werkt 
bij de Rabobank in diverse functies. 
Daarnaast is Elly al zestien jaar in 
Oudewater politiek actief in de lokale 
VVD, als fractievoorzitter en raadslid.
Elly voelt zich thuis bij de VVD.  
“Ik heb een liberaal hart en dat klopt 
onveranderd. Toch maakt zij nu de 
overstap naar BBB. “Ik voelde dat ik de 
laatste tijd wat wil doen voor het 
platteland, de boeren en de voedsel-
voorziening. Het is belangrijk dat het 
platteland gehoord wordt en dat 
gebeurt thans niet altijd in het 
parlement. Het platteland is vaak 
wisselgeld en voor ons is het goud.”
Met haar ervaring, netwerk en kennis 
wil Elly zich inzetten voor BBB.
Zij staat op de zesde plaats van de lijst 
en maakt kans gekozen te worden. 
Zij zegt dat ze dan haar werk en raads-
lidmaatschap zal moeten beëindigen. 
Het is moeilijk om de landelijke en 
lokale politiek te combineren. 
Overigens zal het wel aan haar hart 
gaan als ze de raad zal moeten verlaten.

Ad Merks
Op de elfde plaats staat Ad Merks (61.) Hij komt graag op voor de boer en tuinder in 
Nederland. Als boerenzoon uit Brabant draagt hij het platteland een warm hart toe. 
Hij was jarenlang werkzaam in de agrarische sector en actief bij diverse boeren- 
organisaties. Hij is bestuurlijk actief geweest in Stichting Groene Hart en als adviseur 
betrokken bij de varkensbond NVV en de melkveevakbond NMV.
Merks vindt dat in de politiek duurzaamheid, leefbaarheid en voeding voorop moet 
staan. Net als zijn collega vindt hij dat het platteland in Den Haag er maar een beetje 
bij hangt. Je moet dan als plattelandspartij de politiek ingaan. Je moet dan direct de 
prioriteiten van het platteland op de kaart zetten. “Dit is breder dan het agrarisch 
ondernemen. Het gaat ook over de zorg, woningbouw en voorzieningen. Dit raakt ook 
de lokale partijen en daar kunnen we best mee samen werken.”
Merks staat op een onverkiesbare plaats, toch hoopt hij met voorkeursstemmen 
gekozen te worden. “Het lijkt mij goed dat ik me voor vier jaar in de Tweede Kamer 
ga inzetten voor BBB.”
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Arjan van der Eijk wint roomboter 
amandelstavencompetitie Gilde
Arjan van der Eijk, De Echte Bakker heeft de roomboter amandelstavencompetitie 
van 2020 gewonnen. In het Zuid-Hollandse Haastrecht is de beste roomboter 
amandelstaaf gekocht door de Mystery Shopper. In de finaleronde is de staaf 
beoordeeld met een 8,25 en daarmee eindigt hij op de eerste plaats. Gommans 
uit Sevenum werd tweede en Vroonland, De Echte bakker uit Yerseke behaalde 
de derde plaats.
Productkwaliteit belangrijke waarde
Bianca van der Eijk neemt het goede nieuws in ontvangst en ze is superblij. “Arjan is er 
zo druk mee geweest. Hij heeft er alles voor aan de kant gezet de laatste weken,” 
vertelt Bianca.
Arjan zelf reageert nuchter maar toch ook erg blij: “Productkwaliteit is een belangrijke 
waarde in onze bakkerij. Daarmee willen we het verschil maken. We zijn al eens derde 
geworden in deze competitie maar dat is alweer een tijdje geleden. Ik wilde er echt weer 
een keer bij zijn dus we gingen ervoor. Dat betekende dat ik veel avonden staven 
gebakken heb om dit seizoensproduct weer helemaal goed in de vingers te krijgen. 
Dat we nu eerste zijn geworden is een fantastische beloning voor alle werk.”
Genot om te eten
In de voorronde werden 105 staven gekeurd door de vakspecialisten Mark van Wijk en 
Ron Bloem. De roomboter amandelstaaf van Van der Eijk behaalde met de hoogste 
score de finaleronde waarbij ook Mike Onasse, lid van het Nederlands Boulangerieteam 
als keurmeester aanschoof.
“De winnaar steekt er dit jaar met kop en schouder bovenuit,” aldus Mark van Wijk. 
“De staaf ziet er prachtig uit. De buitenkant glanst en heeft een mooie craquelé; de 
kleine scheurtjes in het korstdeeg die een mooie tekening aan het product geven. 
De amandelstaaf heeft een heerlijke baksmaak en is een genot om te eten.”
Prachtige beloning
In de winkels in Haastrecht, Gouda Goverwelle en Bergambacht loopt iedereen met een 
brede glimlach rond. Ook de ouders Jan en Annie leven intens mee en zijn stiekem 
apetrots. Tijdens de pauze werd naast de koffie een fles champagne ontkurkt. Een niet 
alledaagse combinatie die dit keer heerlijk smaakte. Arjan: “We gaan er een feestje van 
maken in de winkels want zo’n eerste prijs is echt bijzonder”.

Foto gemaakt door Janet de Graas

Wij hebben de 1e plaats behaald bij de 
landelijke wedstrijd van het Echte Bakkersgilde. 

En daar zijn we heel erg trots op!

PRODUCTKEURING 2020

Ro� b� �  
   Amande� taafRo� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  Ro� b� �  

1E PLAATS
PROBEER

NU!

Haastrecht, Grote Haven 48, Tel (0182) 50 12 08 
Bergambacht, Hoofdstraat 64, Tel (0182) 35 07 47 
Gouda Goverwelle, Poldermolendreef 39, Tel (0182) 58 59 30

De EchteBakker
Arjan van der Eijk

Elly van Wijk  
vindt haar kandidaatstelling  
spannend en uitdagend.

door Cees ReichardStreekgenoten kandidaat Tweede Kamerverkiezingen voor BoerBurgerBeweging

De stem van het platteland moet hoorbaar zijn in Den Haag
Elly van Wijk (Oudewater), Ad Merks (Haastrecht) en  
Robin van Lint (Montfoort) zijn kandidaat voor de nieuw politieke partij 
BoerBurgerBeweging (BBB) voor de Tweede Kamerverkiezingen op 
17 maart 2021. De drie kandidaten maken zich grote zorgen over de 
leefbaarheid van het platteland en het bestaansrecht van boeren en tuinders 
als spil van de voedselproductie.

Den Haag en gaat er van uit dat  
5 tot 6 zetels mogelijk moeten zijn.  
“We richten ons zeker niet alleen op 
boeren, maar op miljoenen mensen die 
in de regio’s wonen en die zich net als 
wij zorgen maken over de leefbaarheid in 
hun regio. Mensen die ook vinden dat 
het platteland ons cultuurlandschap, met 
al zijn unieke kenmerken, folklore en 
tradities behouden moet blijven.”

BBB doet op 17 maart 2021 mee aan 
de Tweede Kamerverkiezingen. De partij 
is de eerste plattelandspartij die een 
lokaal geluid gaat laten doorklinken in de 
landelijke politiek. Inwoners van het 
platteland voelen zich volgens de nieuwe 
partij meer en meer vervreemd van de 
Haagse regels die worden bedacht door 
mensen die te ver van het platteland 
afstaan. BBB gaat de stem van het 
platteland permanent laten klinken in 

Ad Merks komt graag op voor de boer 
en tuinder.

Robin van Lint
De 25 jarige Robin van Lint is de jongste van de drie kandidaten. Hij staat één plekje 
lager dan Merks. Van Lint is fruitteler en samen met zijn vader teelt hij appels en 
peren op een modern groeiend bedrijf. Daarnaast werkt hij als bedrijfsleider bij een 
sorteer- en verpakstation voor appels en peren. Als fruitteler heeft Robin te maken 
met uitgebreide wet- en regelgeving. Hij vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. 
Het is vaak gebaseerd op emoties, en niet op de praktijk. Als BBB kandidaat 
Kamerlid wil hij hier o.a. graag verbetering in brengen. En verder geheel opkomen 
voor de agrarische sector.

Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

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

Robin van Lint: “De agrarische wet- en regelgeving 
moet verbeterd worden.”
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door Cees Reichard

Beste klanten.
We leven in bijzondere tijden. Corona heeft veel veranderd in ons leven en het is er niet altijd leuker op geworden.  
Met de gezelligste maanden voor de deur zijn we meer dan ooit op elkaar aangewezen en zullen we het thuis  
gezellig moeten maken. Wij helpen u daar graag bij. Helaas hebben we nog geen webshop, maar daar wordt hard aan 
gewerkt.  Om u toch van dienst te kunnen zijn, ook als u liever niet naar de winkel komt,  
treft u hierbij een bestellijst van de meest gangbare wijnen uit ons assortiment:  
van ‘easy going’ borrelwijnen tot heerlijke wijnen om van te genieten of bij te dineren.
Vul in wat u hebben wilt en stuur de lijst op of bel de bestelling door. Heeft u advies nodig, 
 dan helpen wij u graag, want uiteraard kunnen we niet het hele assortiment in deze lijst kwijt. 
Wij kunnen de bestelling bezorgen (buiten Haastrecht vragen we een vergoeding van € 2,50), 
maar u mag het ook afhalen in de winkel. Als u zoveel mogelijk contact wilt vermijden dan 
zetten we uw bestelling vooralsnog klaar bij de deur.   
Afrekenen kan via mobiele pin, tikkie, overboeking etc.
Laten we samen dit bijzondere jaar maar gezellig afsluiten..

Elly van der Kuilen

HOOGSTRAAT 102  |  2851 BJ HAASTRECHT
WWW.BIJDESLUIS.COM

Elly van der Kuilen 06-43461100  |  0182-503375

BORRELWIJNEN prijs aantal WIJNEN om van te GENIETEN prijs aantal
Italie flessen Italie flessen
Zenato Pinot Grigio 7,95 Roeno Teroldego Dossi 10,95

Epicuro Pinot Grigio 7,50 Roeno Muller Thurgau 10,95

Epicuro Pinot Montepulciano 7,50 Roeno Pinot Grigio  9,50 

Epicuro Salice Salentino 7,50 Il Poggione Toscana 10,95

Epicuro Negroamro Cab.Sauv 7,50 Trasqua Bianco - Vermentino 9,95

Corte Magna Nero Sangiovese 6,95 Trasqua Chianti Classico 15,95

Cortebianco 7,95 Tator Primitivo 17,95

Corterosso Trilogia 7,95 Lu Rappaio Primitivo 13,95

Trama Brindisi Reserva 8,45 l’Uetta Fiano Puglia 13,95

Paradiso Nero di Troia 8,95 Susumaniello 13,95

Paradiso Salice Salentino 8,95 Farina Appassilento Rosso 9,95

Feudi 125 Malvasia  Blanco 8,95 Farina Nodo d’Amore Rosso 14,95

Feudi 125 Malvasia Nera 8,95 Farina Valpolicella Classico 11,95

Feudi Negroamaro 8,95 Nemm Rosso Veneto 10,95

Spanje/Portugal Spanje/Portugal
El Coto Blanco 6,95 Ramon Bilbao Reserva 17,95

Barinas Bianco 6,50 Bobal Blanco 13,95

*Paso a Paso Tempranillo  8,75 Bobal Negro 13,95

Valdelagunde Verdejo Rueda 6,95 Vald. Verdejo Cuvée Rueda 8,95

Sedosa Tempranillo -Syrah 6,95 Paso a Paso Tempranillo 8,75

Joya 7,25 Terra d’ Alter Tinto Reserva 11,95

Pinha Ribeiro  Vinho Tinto 7,50 Prats & Symington Prazo Roriz 12,95

OVERIGE DRANKEN: 
............................................................... 
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

BORRELWIJNEN prijs aantal WIJNEN om van te GENIETEN prijs aantal
Frankrijk flessen Frankrijk flessen
Bertholets Chardonnay reserve 7,95 Chalmet Chardonnay Res 9,95

Bertholets Gr Syrah Mouverdre 7,95 ChaChaCha Chardonnay 9,50

Tarani Cabernet Sauvignon 5,95 Que sera Sirah- Paul Mas 9,50

Tarani Malbec 5,95 Chemin des Lions Chardonnay 7,95

Tarani Rosé Gamay 5,95 Ch.Lions Pinot Noir - Merlot 7,95

Tarani Sauvignon Blanc 5,95

XR Chardonnay 6,95 Chili

XR Malbec 6,95 * Montes Res. Cabernet Sauvignon 8,95

XR Merlot 6,95 * Montes Res. Chardonnay 8,95

XR Sauvignon blanc 6,95 * Montes Res. Merlot 8,95

XR Viogner 6,95 *Montes Res.Sauvignon Blanc 8,95

Argentinië Argentinië
Portillo Sauvignon Blanc 8,95 * Salentein BS Cabern. Sauvignon 14,95

Portillo Chardonnay 8,95 * Salentein BS Chardonnay 14,95

Portillo Dulce Sauv. Blanc 8,95 * Salentein BS Malbec 14,95

Portillo Malbec 8,95 * Salentein BS Merlot 14,95

Portillo Merlot 8,95 * Salentein BS Pinot Noir 14,95

Australië/ Nw Zeeland Australië/ Nw Zeeland
Bishop Leap 8,95 Nautilus Sauvignon Blanc 15,75

DB Semillon Chardonnay 6,75 DB Petite Shiraz 9,90

DB Shiraz Cabernet 6,75 DB Reserve Cab Sauvignon 9,90

*  AANBIEDINGEN:
• Paso a Paso Tempranillo van 4 nov. - 6 dec. 

van 8,95 per fles voor 7,95 
• Alle Salentein BS wijnen van 5 okt. - 23 nov. 

van 14,95 per fles voor 11,66 
• Alle Montes Reserve wijnen van 8 tot 31 dec. 

van 8,95 per fles voor 7,50 
Naam:  ..................................................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................................................................................

Telefoon: ...........................................................................................................................           Afhalen/ Bezorgen

BESTELLIJST
Knip deze lijst uit, vul hem in en  lever hem in.

Feestelijk start aanleg waterin� ltratiesysteem in Vlist

Klimaatslimme boeren willen met 
drainage bodemdaling afremmen

Met het draineren van hun veenweiden dragen de boeren in Vlist bij aan 
minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit, inclusief 
weidevogels. Zij starten met waterinfi ltratie op hun land. Met de uitrol van 
het waterinfi ltratiesysteem (WIS) pakken 21 melkveehouders in de polders 
bij Vlist hun rol in het realiseren van de klimaatdoelen en het verduurzamen 
van hun bedrijfsvoering. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische 
natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard. 
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen vond op donderdag 
5 november de aftrap van WIS vanaf diverse locaties plaats.

vorm weten te geven en hij had veel 
collega’s enthousiast weten te maken. 
Ze moeten het met elkaar eens kunnen 
zijn en dat is Van Diemen gelukt. 
Op zijn beurt vertelt Van Diemen 
enthousiast dat hij inderdaad de boeren 
ten oosten van het riviertje de Vlist in de 
polders Bonrepas, Vlist-Oostzijde en 
Groot Keulevaart benaderd heeft. En met 
succes. Er komt nu een onderwater-
drainage in 352 hectare veenweiden.
Met deze drainage wordt in de winter 
overtollig water afgevoerd en in de zomer 
aangevoerd. Hierdoor blijft het veen in 
de zomer vochtig, ook in het midden van 
het perceel, waardoor minder oxidatie 
plaatsvindt. Het één en ander draagt 
ook bij aan het tegengaan van de 
bodemdaling en het verminderen van 
de CO2-uitstoot.
WIS is een goede maatregel om 
waterbeheer en -kwaliteit te verbeteren. 

De nattere percelen zijn in de zomer ook 
aantrekkelijker voor weidevogels die dan 
meer voedsel kunnen vinden.

Of� cieel startsein
Later op de middag werd het offi ciële 
programma voortgezet bij de familie 
Aantjes aan de Bonrepas. Voor het 
offi ciële startmoment was er een 
creatieve oplossing bedacht. 
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA) 
zou oorspronkelijk naar Vlist komen, 
maar zij gaf nu vanuit het Provinciehuis 
van Zuid-Holland in een online sessie 
met de deelnemende melkveehouders, 
wethouder Jan Vente, Hoogheemraad 
Bert de Groot en andere betrokkenen, 
het offi ciële startsein voor WIS in de 
polders bij Vlist.
Vervolgens werd door Bart-Jan Aantjes 
op zijn land een begin gemaakt met het 
machinaal inbrengen van een 
waterinfi ltratiesysteem.
In de komende maanden en tot ver in 
2021 wordt WIS op alle voor WIS 
geschikte percelen in de polders bij Vlist 
aangelegd. Het waterschap monitort de 
effecten op het grondwater en 
bodemdaling tijdens de uitvoering van 
het project en enkele jaren daarna. 
De deelnemers gaan met elkaar in 
studiegroepen aan de slag over 
aanvullende maatregelen op het 
gebied van bemesting, beweiding en 
broeikasgasreductie in de eigen bedrijfs-
voering: ‘Klimaatslim Boeren op Veen’.

Financiële steun
Financieel ondersteunt de overheid dit 
project. De subsidie bestaat voor 50% 
uit EU-geld. De andere helft is afkomstig 
van het programma 
‘Klimaatslim Boeren op 
Veen’. Daarnaast 
investeren de boeren, 
provincie Zuid-Holland, 
Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, de 
ANV’s en de gemeente 
Krimpenerwaard in 
biodivesiteitsmaatregelen, 
monitoring en duurzame 
bedrijfsvoering.

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

In de vroege middag overhandigde 
Hoogheemraad Bert de Groot van 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden op de Oost-Vlisterdijk 
Arjan van Diemen een speciaal 
deelnemersbord. Met dit bord worden 
alle 21 deelnemende melkveehouders 
voor voorbijgangers herkenbaar als 
‘Klimaatslimme boeren op veen’. 
Daarbij werd Van Diemen nog een 
feestelijke taart overhandigd. 
Later op de middag bezorgde wethouder 
Jan Vente (CU) van de gemeente 
Krimpenerwaard het bord samen met 
een taart bij weer een andere deelnemer 
aan de Bonrepas. Alle deelnemers 
ontvingen die dag dezelfde verrassing.

Waardering
Hoogheemraad Van Dijk uitte zijn grote 
waardering voor Arjan van Diemen. 
Hij had als trekker dit plan in Vlist verder 

Op de fi ets tussen Vlist en Stolwijk kwam de Haastrechtse Emmy van Vliet
deze bijzondere situatie tegen ...
Ze bedacht hierbij een passend opschrift: ‘In de rij voor ‘healing’!’

Arjan van Diemen met deelnemersbord.
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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 09 november t/m 15 november 2020. Week 46. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

1.99 1.29
 Bloemkool  

 per stuk 

 1.94

 0.97

_

_
 3.78

1.89

   Alle Mona 
2 stuks 

 combineren mogelijk  

1+1 GRATIS*

   Alle Ariel of Lenor 
2 stuks 

 combineren mogelijk  

30.78

15.39
 8.78

 4.39

_

_

1+1 GRATIS*

 Alle gerookte kip of zalm  
 per pak 

 2.63

 1.84

_

_
 6.99

4.89
 30% KORTING*

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

De studiekeuzecoach: 
samen weloverwogen
keuzes maken.

» Psycholoog NIP

» Professioneel Coach

» Studie- en beroepskeuzecoach

» Loopbaanadviseur

Statenlaan 37, Den Haag

IJsselvere 8, Oudewater

06 53 68 31 53

hanneke@kwiva.nl

kwiva.nl

Hanneke Jansen-Kwint

Weet jij ‘t al?

Niet iedere scholier weet welke opleiding hij/zij 

na de middelbare school wil gaan volgen. Maar 

ook later als student kan het zijn, dat jouw 

keuze niet de juiste blijkt te zijn. 

KwiVa biedt hulp bij het maken van de juiste 

keuze voor mbo, hbo en wo opleidingen. Met een 

persoonlijke studiekeuzecoach ga je ontdekken 

waar jouw interesses liggen, welke talenten 

en valkuilen er zijn en waar er mogelijkheden 

liggen. De middelen die hierbij gebruikt worden 

zijn met name diepte interviews, coaching 

gesprekken en concrete opdrachten. Uiteindelijk 

weet je wat en waar je wil studeren en waarom. 

Je hebt zelfvertrouwen, je bent gemotiveerd en 

je hebt er ontzettend veel zin in!

..Dankzij Hanneke heb ik nu meer rust in mijn hoofd en 

meer focus op mijn carrièrepad. In de toekomst zal ik zeker 

nog eens bij Hanneke langs gaan om te sparren over de 

vervolgstappen na mijn studie.

VACATURE: ZATERDAGMEDEWERKERS 
M/V

WAT VRAGEN WIJ: 
- Je weet van aanpakken

- Je bent gemotiveerd om bij te 

leren 

- Je hebt een betrokken, 

enthousiaste en flexibele 
instelling


- Je bent beschikbaar op 
zaterdagen en in de vakanties


WAT BIEDEN WIJ: 
- Een uitdagende baan 

- Verantwoordelijke en 

afwisselende functie

- Een prettige werksfeer met een 

leuk en enthousiast team van 
collega’s 


- Diverse 
opleidingsmogelijkheden

Meer weten of geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Milou Snel (tel: 0348-564044) 


Direct solliciteren kan natuurlijk ook 

Mail je sollicitatie en CV naar: milousnel@bpgsnel.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


Wij zijn op zoek naar medewerkers voor de zaterdag.  
Je bent in deze functie inzetbaar voor allerhande voorkomende 
werkzaamheden in het magazijn, de werkplaats, de drive-in en in 
de shop. Goederenverwerking, orderpicking en klanten helpen zijn 
de belangrijkste werkzaamheden.

Lijnbaan 35 
3421 JG 
Oudewater info@bpgsnel.nl

0348-564044

www.bpgsnel.nl
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