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Financiële situatie gemeente 
Montfoort zorgwekkend
“We zijn in control, maar hebben een structureel begrotingstekort”
Bij de begroting eind vorig jaar was het college van Burgemeester en 
wethouders nog positief gestemd: de begroting was immers sluitend. Inmiddels 
is dat beeld bijgesteld. “We hebben meer inzicht verkregen in de fi nanciën. 
Helaas is er een structureel begrotingstekort, en dat is niet 1-2-3 opgelost”, 
aldus Mathieu Andriessen, fractievoorzitter VVD Montfoort.

Dat de stemming eind 2019 zoveel 
positiever was, kan hij wel verklaren. 
“In het afgelopen half jaar hebben we 
nog meer inzicht gekregen. Het in kaart 
brengen van de fi nanciën van de 
gemeente heeft een tijd geduurd.”
Rob Jonkers van oppositiepartij Lokaal 
Montfoort reageert bezorgd. Volgens 
hem had de gemeente al lang een aantal 
ontwikkelingen in de gemeente kunnen 
incalculeren. Hij vindt het bizar dat deze 
coalitie, bestaande uit VVD, Progressief 
Akkoord (PAK) en Inwonersbelangen 
nooit het raadsprogramma heeft laten 
doorrekenen.

Orde in de chaos
VVD’er Andriessen ontkent niet dat de 
fi nanciële situatie nijpend is. Hoe we er 
nu voor staan, is zorgwekkend.” Dat de 
gemeente er fi nancieel slecht voor staat, 
is volgens hem een erfenis van vorige 
colleges, en een gevolg van rijksbeleid. 
Leo Hammendorp van PAK laat weten 
dat de gemeente - net als andere 
gemeenten - te weinig geld krijgt om de 
opdracht uit te voeren. “We zijn verder 
wel trots dat we nu fi nancieel in control 
zijn”. Jonkers van Lokaal Montfoort 
reageert daar enigszins gepikeerd op. 
“Als je moet constateren dat je na drie 

maanden al 1,4 miljoen tekort komt in 
2020 kun je nou niet bepaald spreken 
van in control zijn. Jonkers ziet de 
komende tijd niet rooskleurig in: 
“Het is nog twee jaar uitzitten met deze 
coalitie.”

OZB omhoog
De WOZ (Waardering Ontroerende 
Zaken) en daaruit voortvloeiende 
onroerende zaak belasting (OZB) in 
Montfoort is voor de meeste inwoners 
omhoog gegaan. Veel klachten hierover 
heeft gemeente Montfoort tot nu toe 
niet gehad. Dat het mede te maken 
heeft met de fi nanciële situatie van de 
gemeente, dat durven de fractievoor-
zitters van VVD, Progressief Akkoord en 
Inwonersbelangen wel toe te geven.
“Als de fi nanciële situatie penibel is, kun 
je twee dingen doen. We kunnen dan de 
kosten beperken, of de inkomsten 
vergroten”, aldus Eimert Verkaik van 
Inwonersbelangen. “Nu hebben we al 
aardig wat bezuinigingsoperaties gehad, 
maar het beperken van kosten blijkt 
amper mogelijk.

De livestream van Bolle Harry laat een 
lege, donkere kroeg zien.
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Ondernemers IJsselstreek realistisch 
over de ontstane situatie
“Als we een half jaar dicht zijn, wordt het moeilijk”

Frans Hooft, voorzitter van de 
Ondernemersvereniging Haastrecht 
(OVH) vindt dat het in het dorp wat 
stiller is. Hij denkt dat de consument wat 
meer thuisblijft. Ondanks de rust is hij 
blij dat de inwoners en zelfs van 
daarbuiten de Haastrechtse winkels 
weten te vinden. Het is hier kleinschalig 
en de consument hoeft niet in een 
overvolle winkel te staan. “Dat is ons 
grote voordeel. Daarbij komt ook nog 
dat hygiëne duidelijk hoog in het 
vaandel van onze ondernemers staat. 
Alles wordt gedaan om de klanten zo 
goed mogelijk van dienst te zijn.”

Brood hamsteren
Bianca van der Eijk vertelt dat de 
bakkerij ook last heeft van deze 
onwezenlijke periode. Ze is blij dat de 
mensen brood blijven kopen, echter 
het lunchroomgedeelte is gesloten. 
Ze vertelt dat er enorm veel brood is 
gehamsterd. “Op vrijdag 13 maart 
waren we om 12 uur door al ons brood 
heen. We hebben gelijk extra gebakken 
en in de middaguren was er weer volop 
brood. Op zaterdag was dit hetzelfde. 
In het begin van de nieuwe week werd 
er nog wat gehamsterd en daarna werd 
het gelukkig wat normaler.” Slager John 
Boere ondervindt in de winkel geen 
problemen. Het valt hem op dat er veel 
minder hapjes verkocht worden, omdat 
verjaardagen en feestjes bijna niet meer 
gevierd worden. “Verder volg ik de 
hygiëne voorschriften en dat gaat goed. 
Wel liggen de catering en de toelevering 
aan de horeca helemaal op zijn gat. 
In die zin merken wij het ook.”

Toeloop van klanten
Dat de mensen door thuiswerk en de 

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden hebben een 
enorme impact op het maatschappelijk leven.
Hoe gaan de ondernemers in IJsselstreek om met de maatregelen? 
Wat doen horecagelegenheden die niet kunnen bezorgen?

“We staan met onze rug tegen de muur”, aldus Harry van café Bolle Harry uit 
Montfoort. In Haastrechtse winkels staat hygiëne hoog in het vaandel, terwijl in 
Oudewater gebouwd wordt op een trouwe klantenkring. “Het is nu afwachten op 
wat komen gaat”, aldus Joost Middelman van NOVO.
Overal is het hetzelfde: de winkels zijn open en de horecabedrijven zijn tot en met 
6 april volledig op slot. In deze moeilijke tijd nemen de winkeliers voorzorgsmaat-
regelen. Iedereen wordt verzocht 1,5 meter afstand van elkaar te houden en met 
de pinpas betalen. Inmiddels hangen er bij sommige winkels ook plastic platen die 
de caissières moeten beschermen tegen corona. Op de grond zit tape geplakt, 
waarmee wordt aangegeven hoeveel afstand je moet houden van je voorganger. 
Blijkbaar hebben mensen dat nodig, want anders gaan ze - net als elders in het 
land - soms hutje mutje op elkaar staan in de rij voor de bouwmarkt.

kinderen meer aan huis gekluisterd zijn, 
bemerkt Luc Aerts van Hubo. 
Hij heeft een grote toeloop van klanten 
die nu meer tijd hebben om te klussen. 
Ook drogisterij Jan Flach heeft niet te 
klagen. “Er is een extreme drukte met 
daarbij een extreme verkoop. Ik probeer 
dag en nacht per computer mijn 
voorraad op peil te houden.”
Wie alleen in de winkel wil zijn, kan bij 
Ursula Hooft van Highstreet Fashion een 
afspraak maken voor in de avonduren. 
Verder verkoopt ze veel via Facebook en 
Instagram. Nu het wat rustiger is, 
pakt ze de nieuwe collectie uit die net 
binnengekomen is.
Kapper Ton Verkaik werkt volgens de 
richtlijnen van de ANKO. Bijvoorbeeld 
geen jassen aanpakken, naar de 
medische toestand van de klant 
informeren en achter de klant werken. 
Ton is blij met de richtlijnen, op deze 
manier kan hij open blijven.

Horeca
Jerry Sluis van Huis den Hoek vindt het 
heel goed dat de horeca dicht is. 
“Het gaat toch om de gezondheid van
 de mensen. Ik heb nu mooi de tijd om 
achterstallig onderhoud te plegen.” 
Ook Henk en Monique Kalkman van 
restaurant De IJsselborgh hebben alle 
begrip dat ze niet open mogen zijn. 
“Het is een grote schok, want het is wel 
ons enige inkomen. Wij hopen dat het 
niet al te lang gaat duren. Al jaren hebben 
wij afhaalmaaltijden en catering aan huis. 
Omdat veel feestjes niet doorgaan is de 
catering stil komen te liggen. 
De touringcars zijn geannuleerd. Maar de 
afhaalmaaltijden lopen lekker, iets meer 
dan normaal. En daar zijn we blij mee.”

Haastrecht: Hygiëne hoog in het vaandel

Oudewater: 
Sommige branches 
worden harder 
getroffen
“Elke branche heeft zijn eigen uitdaging”, 
laat Joost Middelman, als woordvoerder 
van de NOVO weten, maar als het om 
zijn eigen modewinkels gaat, durft hij het 
woord drama toch wel in de mond te 
nemen: “We zitten net aan het begin 
van het seizoen, afgelopen vrijdag de 
compleet verbouwde winkel in Montfoort 
geopend, een gigantisch bedrag aan 
voorraad geïnvesteerd en nu moeten we 
omzet gaan draaien … en dan komt er 
nauwelijks iemand binnen door de 
afgekondigde maatregelen.
Het zijn barre tijden. Gelukkig hebben we 
een trouwe klantenkring in Oudewater. 
Daar ben ik erg blij om. Het is nu 
afwachten op wat komen gaat. “

COOP: Oudewaternaren kopen al 
veel lokaal
“Ik begreep dat er wel nog verkopen 
plaatsvinden bij onze bakkers en slager. 
Ook weten de klanten de weg te vinden 
naar de COOP van Marcel en zijn zonen. 
Tenslotte moet er toch gegeten worden. 
Oudewaternaren kopen al heel veel 
lokaal en in deze tijden is dat nog harder 
nodig dan anders.”
“Het is verschrikkelijk voor iedereen en 
ik hoop dat de winkeliers en horeca niet 
in paniek zullen raken maar we hebben 
gewoon voor nu en later klanten nodig 
om te blijven bestaan. “

Hoofd boven water
“Ik zie grapjes voorbijkomen op social 
media die soms best leuk zijn, maar ik 
denk dat niet iedereen zich realiseert wat 
er voor bepaalde ondernemers op dit 
moment speelt. Als je geen seizoen-
voorraad hebt, gaat het misschien nog 
wel. Als het goed is, compenseert de 
overheid een gedeelte van de loonkosten 
maar om je voorraden en vaste kosten te 
dekken moeten er klanten zijn; 

zijn deze er niet dan wordt het een heel 
grote uitdaging om aan je verplichtingen 
te blijven voldoen. Zo had ik juist iemand 
van onze brancheorganisatie aan de 
telefoon en die benoemde de stemming 
in mineur en de stress waarover hij 
hoorde bij het merendeel van de 
ondernemers. Het enige dat wij kunnen 
doen is positief blijven en de 
Oudewaternaren nogmaals vragen om de 
lokale ondernemers te blijven steunen. 
Koop iets lekkers bij Hocus Pocus, laat 
de horeca een maaltijd thuisbezorgen, of 
bestel je schoenen bij Viqo. Dat geeft 
troost in deze tijd en je helpt er de een 
Oudewaterse ondernemer mee … of 
koop desnoods een cadeaubon, zodat wij 
allen hopelijk ons hoofd boven water 
kunnen houden.”

Jasper Faaij: � inke ramp
“Tja, we moesten dicht. Eigenlijk zagen 
we het al een beetje aankomen en het is 
ook wel een begrijpelijke keuze. 
En wanneer we weer open kunnen; 
niemand die het weet. Dus wachten we 
af.” Bovenstaande vertelt Jasper Faaij 
van Lumière en het Theehuis. 
“Een aantal andere horecazaken is wel 
direct aan huis gaan leveren, maar wij 
wilden daar nog even over nadenken, 
want het is nogal een organisatie om dat 
overhoop te halen. En nu het erop lijkt 
dat we misschien toch afstevenen op een 
totale ‘lock down’ en dan moet je daar 
ook weer mee stoppen.” Jasper sluit af 
met een zonnig toekomstperspectief: 
“Als iedereen straks weer lekker op ons 
terras komt zitten zijn wij er in ieder 
geval helemaal klaar voor.”

Montfoort/ 
Linschoten: 
“Afwachten en 
proberen de moed 
erin te houden”
“Super sorry! Vanwege het 
Corona-virus zijn wij genoodzaakt 
om tot en met 6 april onze deuren 
gesloten te houden voor al onze 
gasten. Wij hopen dat jullie begrip 
voor de situatie hebben en hopen 
jullie snel weer te zien!” 
Winkeliersvereniging Montfoort wond er 
geen doekjes om begin vorige week. 
Michel Verschoor van de Ondernemers-
vereniging en de Winkeliersvereniging, 
vertelt dat het niet anders is. Voor hem 
gaat het zakelijk gewoon door. 
“Mensen blijven hypotheken en 
verzekeringen afnemen. Met de 
makelaardij gaat het wat minder, want 
dat is wat anders. Er zijn geen 
collectieve bezichtigingen gepland, 
maar de gewone bezichtigingen gaan 
wel door. Dan geef je geen hand, en je 
houdt afstand.” Verschoor geeft aan dat 
het voor een aantal leden van de 
winkeliers/ ondernemersvereniging 
Montfoort wel moeilijker is.



PAGINA 2 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 24 MAART 2020

WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op donderdag 5 maart 2020
QUINCY Maaike Evelien
dochter van Wouter en Diana Baars
zusje van Milan en Owen
Prinses Christinastraat 8
3421 HJ Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Algemene adviezen:
Was uw handen vaak met zeep
Nies en hoest in uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geef anderen geen hand
Hou 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent, ook in de winkel en supermarkt
Meer informatie kunt u vinden op www.rivm.nl of www.thuisarts.nl of bel naar 0800-1351

De huisartsenzorg in Oudewater
Uw huisarts bereidt zich voor op een 
toename van het aantal mensen met het 
Coronavirus. Dit houdt in dat zorg die 
niet spoedeisend is uitgesteld wordt. 
Voor medische zorg die niet kan worden 
uitgesteld kunt u uiteraard de huisartsen-
praktijk bellen.
Wat betekent dit voor u, als u luchtweg-
klachten heeft?
• Allereerst geldt nog steeds: ga niet 
naar de huisartsenpraktijk toe, ook niet 
naar de apotheek of prikpost voor 
bloedprikken, blijf thuis, vermijd sociale 
contacten.
• Bij milde klachten hoeft u niet te 
bellen met de huisarts
• Er worden geen testen voor het 
Corona virus aan huis gedaan
• Bel uw huisarts, maar alleen als het 
echt nodig is: bij koorts, zieker worden, 
steeds moeilijker ademhalen.

Buiten kantooruren belt u net als anders 
de Huisartsenpost Midden-Holland 
(0182-322488). Maar ook hier geldt: 
alleen als het echt spoed is.
Moet u thuisblijven en heeft u weinig 
contact, dan kunt u of het Stadsteam 
bellen 0348-561893 op ma/di/do/vr 
van 09.00-12.00 uur of de hulplijn van 
het Rode Kruis 070-4455888. 

De apotheker in Oudewater
Het is ongewoon druk in de apotheek. 
Mevrouw Berretty-van der Snoek vraagt 
de mensen met klem om niet ‘zomaar’ 
te komen, maar uitsluitend voor het 
afhalen van een recept van de huisarts 
of specialist. Zij wil daarbij iedereen op 
het hart drukken om vooral afstand te 
houden van de medewerkers, maar ook 
van patiënten onderling.

Voor mensen ouder dan 70, met een 
verminderde weerstand of een 
chronische ziekte bel de huisarts bij 
koorts en hoesten of moeilijk ademen.
• De assistente staat u te woord.
• Als er mogelijk een beoordeling 
nodig is dan bepaalt uw huisarts dat in 
een telefonisch consult.
• Mensen met luchtwegklachten die 
beoordeeld moeten worden kunnen door 
de huisarts worden verwezen naar de 
NoodHAP, een aparte post in het 
Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.
• U kunt dus niet zonder afspraak 
naar de NoodHAP.
• Als er een visite nodig is dan 
overlegt uw huisarts met de NoodHAP.
Als u een ander gezondheidsprobleem 
heeft, maar óók luchtwegklachten: ook 
dan kan uw huisarts beslissen dat u op de 
NoodHAP beoordeeld wordt.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

door Aad Kuiper

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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 29: 09.30 uur Ds. J. de Wit
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Geen diensten

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 29: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 29: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Geen diensten
PROTESTANTSE GEMEENTE
Geen diensten
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via 
www.hervormdoudewater.nl
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 29: 10.00 uur Meekijkdienst
zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Wel open, volgens richtlijnen RIVM
Zo 29: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele

Groene Hart Ziekenhuis laat weten:
Het ziekenhuis bereidt zich voor op een mogelijk grote toestroom van corona-patiënten.
Dat betekent, dat geplande behandelingen en operaties misschien afgezegd moeten worden. Maar u hoeft over zo’n afspraak die u 
al gepland had niet zelf te bellen: het ziekenhuis laat u tijdig weten of de afspraak wel of niet doorgaat. Spoedeisende hulp en 
bevallingen gaan te allen tijde gewoon door. Mogelijk wordt bezoek ook beperkt, en daarvoor vraagt het ziekenhuis uw begrip.

Speciale nood-huisartsenpost 
i.v.m. Corona
De huisartsenpost (HAP) van het Groene Hartziekenhuis in Gouda heeft een aparte, van de rest van het ziekenhuis 
afgesloten nood-HAP ingericht voor mensen met luchtwegklachten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. 
De ingang van de Nood-HAP bevindt zich (komend vanaf de openbare weg) voorbij de hoofdingang, en wordt aangegeven.
De nood-HAP is géén inloop-HAP, u moet zich dus van tevoren telefonisch melden. Tijdens kantooruren is dat via uw eigen 
huisarts, tijdens de avond, nacht en het weekend is dat via de nood-HAP, tel. 0182-322488.

Online collecte 
voor   ZOA
Door de dreiging van het 
coronavirus heeft ZOA besloten haar 
collectanten niet langs de deuren te 
laten gaan. Dit was een moeilijk 
besluit omdat ZOA hierdoor een 
groot geldbedrag zal mislopen. 
Gelukkig is er een alternatief, de 
online collectebus. Dit betekent een 
collectebus op internet. Een deel van 
de collectanten maakt nu een online 
collectebus aan. Collecteren vanuit 
je huis, zittend op de bank.
ZOA helpt mensen die in zeer 
kwetsbare gebieden leven en door 
gebeurtenissen als oorlogen en 
natuurrampen zwaar zijn getroffen en 
hulp nodig hebben. ZOA is er op de 
plekken waar de nood echt hoog is. 
Denk aan landen zoals Syrië, 
Afghanistan en Jemen, maar ook 
landen waar je misschien wat minder 
over hoort zoals Nigeria of Ethiopië. 
Zij biedt noodhulp en werkt daarnaast 
met de lokale gemeenschap.
Vorig jaar werd in Haastrecht 
1.312,30 euro opgehaald. 
ZOA hoopt dat de mensen online een 
donatie doen. Giften zijn ook welkom 
via: zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 
4333 (eenmalig 3 euro).
De collecte is in de week van 23 maart.

Ziekenhuis Gouda: 
aparte Corona verpleegafdeling
Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda heeft een speciale Corona verpleegafdeling en Corona Intensive Care 
ingericht. Daarmee hoopt het ziekenhuis de toestroom van patiënten uit de regio op te kunnen vangen. 
Beide afdelingen zijn klaar voor gebruik.
Coronapatiënten komen afhankelijk van 
hun situatie op een speciale Corona 
verpleegafdeling of op de Corona 
Intensive Care te liggen. Zij worden daar 
in groepsisolatie verpleegd. Zodoende 
kan het ziekenhuis een grotere groep 
besmette patiënten opvangen. Het GHZ 
heeft normaal gesproken elf IC-bedden, 
en met het oprichten van de Corona 
Intensive Care zijn daar zes bedden bij 
gekomen. Er wordt aan gewerkt om dit 
aantal verder uit te breiden naar tien. 
Op de Corona verpleegafdeling kunnen 

nog eens 22 patiënten worden 
opgenomen. Beide afdelingen zijn 
afgesloten van de rest van het ziekenhuis. 
Hierdoor is er géén contact tussen 
patiënten die wel en niet besmet zijn.

Geen bezoek
Vanwege het besmettingsgevaar is 
besloten om op de Corona verpleeg-
afdeling en de Corona Intensive Care 
géén bezoek toe te laten. De contact-
perspoon van de patiënt thuis wordt 
telefonisch door de verpleegkundige van 

de corona-afdeling op de hoogte 
gehouden. Als de situatie van de patiënt 
het toelaat kan ook hier een afspraak 
gemaakt worden voor rechtstreeks 
contact via beeldbellen.

Niet alleen het dagelijks leven staat voor heel veel mensen plotseling in een 
ander daglicht, maar ook bijzondere dagen. Bruiloften en andere feestelijkheden 
kunnen nog wel uitgesteld worden, maar bij crematies en begrafenissen is dat 
van een andere orde.

Corry Roest van Andante 
Uitvaartbegeleiding heeft, samen met 
haar collega’s Chantal en Angélique,
al twee heftige weken achter de rug; 
niet alleen vanwege de uitvaarten die 
begeleid moesten worden, maar ook 
omdat de maatregelen per dag, 
soms per halve dag, bijgesteld werden.
“Eerst mochten er maximaal 100 
mensen bij een uitvaart aanwezig zijn, 
maar dit werd al snel aangepast naar 
alleen de eerstegraads familieleden. 
Inmiddels is het aantal bijgesteld naar een 
maximum van 30 personen. 
Dit heeft een enorme weerslag op de 
nabestaanden. Als er veel familieleden 
zijn, moet er helaas een keuze gemaakt 
worden. Nu zijn er gelukkig wel 
alternatieven zoals fi lmen en/of 
livestreamen van het afscheid waardoor 
de naasten dit moment toch op een 

andere manier kunnen volgen.”
“Een samenzijn na de uitvaart geeft 
mensen steun, maar is door alle 
maatregelen helaas niet meer mogelijk. 
Ook het condoleren is hierdoor in een 
ander daglicht komen te staan. 
Het tonen van medeleven kun je nu doen 
door je hand op je hart te leggen, een 
denkbeeldige handkus te geven of het 
oosterse gebaar te maken om te groeten 
en respect te tonen: Namasté”. Bij dit 
gebaar worden de handen tegen elkaar 
geduwd, waarbij vaak een lichte buiging 
gemaakt wordt.

Haag van medeleven
“Wij hebben laatst bij een uitvaart langs 
de route naar de begraafplaats, een haag 
van mensen gevormd. Het was om stil 

van te worden; zo indrukwekkend en 
emotioneel. Dat heeft de nabestaanden 
goed gedaan. Maar ook bij deze vorm 
van medeleven is het belangrijk om de 
afstand tussen elkaar te houden.”
“Wij hebben ervoor gekozen om het 
eerste gesprek na een melding van 
overlijden vooralsnog niet telefonisch te 
houden, maar om de families persoonlijk 
te bezoeken. Voor ieders gezondheid 

houden we hierbij rekening met de 
afstand tussen elkaar. Het aantal 
personen dat hierbij aanwezig kan zijn 
hangt af van de situatie.”
“Wij moeten rekening blijven houden 
met regels en afspraken die steeds weer 
bijgesteld worden, maar doen er alles aan 
om de families in deze moeilijke tijd zo 
goed mogelijk bij te staan.”

  Uitvaarten in tijden van Corona
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www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Iedere zaterdag geopend 

van 10.00-15.00 uur

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

GESLOTEN VOOR BEZOEKERS

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Sinds vrijdag 20 maart zijn de  
verpleeghuizen in heel Nederland gesloten.

De Wulverhorst is dus ook voorlopig  
gesloten voor bezoekers. 

Voor specifieke informatie verwijzen wij u 
naar onze website www.wulverhorst.nl

Mocht u daar geen antwoord vinden  
op uw vraag dan kunt u ons uiteraard  

bellen of mailen.
Telefoonnummer: 0348-562214

Secretariaat@wulverhorst.nl

Het is hartverwarmend te zien hoeveel  
leuke, lieve en opbeurende attenties  

er zijn voor onze bewoners,  
medewerkers en vrijwilligers. 

Blijft u dat vooral doen 
het sterkt enorm in deze tijd! 

Namens ons allen hartelijk dank!

Indien u ze afgeeft bij De Wulverhorst op de 
daarvoor aangegeven plaats bij de ingang 

of eventueel toestuurt, 
komen ze altijd op de goede plek terecht!

HARTVERWARMEND

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

ella@metella.nl
www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Tijdens de Covid19 crisis 
gratis telefonisch 

spreekuur elke woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur!
06-36201682

Veilig in Jezus armen

Op Zijn tijd is thuisgehaald onze zorgzame, liefdevolle moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Annigje van Dijk - de Hoop
Annie

weduwe van Joop van Dijk

31 januari 1926  20 maart 2020

 Wieringerwerf: Gerda en Koos Slootweg - van Dijk
 Gouda: Jaap van Dijk en Louisa Groenendijk
 Spijkenisse: Geurt en Nicoline van Dijk - van Dam
 Snelrewaard: Johan van Dijk en Annet Scholte
 Driebruggen: Mieke en John van Bijsterveld - van Dijk
 Barneveld: Eric en Linda van Dijk - Bruinekreeft

  Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Familie van Bijsterveld 
Burg. Brinkmanhof 11, 3465 KR  Driebruggen

In verband met de huidige maatregelen die in Nederland gelden,  
vindt de dankdienst en begrafenis in besloten kring plaats.

~
We willen in het bijzonder de huisartsen Dr. Rietveld, Dilan Yesil en de 
medewerkers van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst te Oudewater 
bedanken voor de goede zorgen die ze de afgelopen periode aan onze 

moeder en oma hebben verleend.

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

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

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

De grote voorjaarsmarkt 
van 17 en 18 april 

zal i.v.m. het Coronavirus 
NIET doorgaan.

Ook de vaste zaterdagmarkt aan 
de Hoenkoopse Buurtweg 43 
zal tot en met zaterdag 4 april 

GESLOTEN zijn.
In deze periode kunnen er GEEN goederen 

worden gebracht of opgehaald.

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

BIJ UITSTEK ....

Bel of mail voor informatie
naar Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

Gratis second 
opinion voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8
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De aanstekelijke bulderende lachsalvo’s van de man op de heftruck, u 
hebt het fi lmpje vast ook op Youtube gezien? Hij rijdt je twee minuten 
rond in een gigantisch magazijn in Tilburg, zo groot als heel 
Oudewater-binnen-de-singels, en tot de nok gevuld met wc-papier. Wit, 
grijs, roze, groen, dubbel, driedubbeldik, teveel om op te noemen, 
tientallen miljoenen rollen, een paar honderdduizend pallets vol. 
Hij stopt bij een collega op een andere heftruck en vraagt: zijdegij ook 
bang dat ge uw gat niet meer af kunt vegen? en dan komen ze samen 
niet meer bij van het lachen. “Kom, zegt de heftruckchauffeur, ik ga 
weer eens aan het werk, hahahahahahahahaa!”
Zo erg is het dus nog niet met de bevoorrading met levensmiddelen en 
dagelijkse benodigdheden. Reizen naar het buitenland is er voorlopig 
niet bij, vermaak op TV zoals voetballen en wielrennen (een betere 
manier om mensen thuis-aan-de-buis gekluisterd te houden is er niet) 
zijn afgelast, Netfl ix maakt overuren en mensen die tot thuiswerken 
gedoemd zijn, hebben nu ineens de gelegenheid om die mooie 
cassette met alle opera’s van Verdi die ze nog nooit gedraaid hebben 
eens af te spelen. En nog nooit heb ik per dag zoveel grappige 
fi lmpjes, plaatjes en liedjes langs zien komen.
Japan heeft op het moment van schrijven de Olympische Spelen nog 
niet afgelast, maar de UEFA het Europees voetbalkampioenschap al 
wel. De Tour de France is nog maar de vraag. Iedereen zoekt zijn 
draai, wie thuis kan werken werkt thuis, bloemisten draaien hun 
prachtige bloemen door, postorderbedrijven doen gouden zaken, 
pakjesbezorgers moeten per dag 300 in plaats van 200 pakjes 
bezorgen, supermarkten maken kerstomzetten, schoolkinderen zitten 
aan de laptop of het tablet, iedereen die een tuin of balkon heeft 
loopt te sjouwen met plantjes, al die thuiswerkers kopen ook verdacht 
veel verf, kwasten en schuurpapier, de bibliotheken zijn dicht maar 
voor wie lezen wil is van alles te koop bij de lokale boekhandel, en zo 
niet op voorraad: vandaag besteld, morgen in huis.
Geduld oefenen wordt de grote opgave; zolang het aantal 
besmettingen toeneemt, is er weinig te voorspellen hoe lang het zal 
duren. Tien à twaalf weken in een strak georganiseerd land als China, 
in Italië misschien het dubbele, maar ook een half jaar lijkt niet 
onmogelijk? Ondertussen: geduld hebben, je kooplust binnen de 
perken houden, doorgaan met ademhalen. Maar sommige mensen 
worden nu al een beetje balorig, we zijn nog amper een week bezig en 
mensen slaan elkaar op hun bek om een parkeerplaats bij een 
natuurgebied, waar ze met hun gezin willen gaan wandelen. 
Anderzijds: behulpzaamheid alom, de voedselbank gaat gewoon 
verder, het plaatselijk naaiatelier maakt mondkapjes, en biedt ze 
gratis aan het ziekenhuis aan.
Maar voor kleine en grote ondernemers is het wrang. Hoe maak je 
straks als zzp-er aannemelijk hoeveel inkomsten je door deze 
corona-hype misgelopen bent? Onze regering beloofde van de week de 
ondernemer alvast gouden bergen, maar helaas geldt ook nu: eerst 
zien, dan geloven. En niet ten onrechte: onze politici hebben zelf voor 
hun slechte reputatie gezorgd. Rutte blijkt, zoals hij dat zelf noemt, 
dingen zich soms ‘actief niet meer te kunnen herinneren.’ En zijn 
maat Wiebes, veroorzaker van de toeslagenaffaire, heeft vooralsnog 
geen cent uitbetaald aan de mensen in het aardbevingsgebied in 
Groningen. Diezelfde Wiebes zei vorige week voor de camera dat 
zzp-ers niet op enige clementie hoeven te rekenen, omdat zij “daar 
zelf voor gekozen hebben.” Die uitspraak heeft hem veel begrip en 
sympathie opgeleverd, zullen we maar zeggen. Het schetst wel zo’n 
beetje het vooruitzicht op de fi nanciële afwikkeling voor de kleine 
ondernemer en de werknemer met nul-urencontract, helaas.
Ondertussen zijn de ooievaars terug op hun Oudewaterse nest, en 
herneemt het dagelijks leven zijn loop, voorlopig in sociaal isolement. 
Sterkte en gezondheid, geachte lezer!
door Otto Beaujon

ColumnGeduld en vermaak ...

OUDEWATER

Aan alle inwoners  
van de gemeente Oudewater!
Het coronavirus gaat ook onze gemeente niet voorbij. Ook in onze gemeente is de ziekte 
geconstateerd en wij, de gezamenlijke leden van de raad van de gemeente Oudewater, 
zijn in gedachten bij degenen die getroffen zijn door de ziekte en bij al hun naasten.

Iedereen in onze gemeente heeft, direct of indirect, te maken met de gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus. Noodgedwongen is onze normale, bruisende, gemeenschap 
grotendeels stil gevallen. De binnenstad is leeg, verenigingen en instellingen liggen stil, 
scholen en veel bedrijven zijn gesloten, ouderen zijn eenzamer, dit is niet het Oudewater 
dat we met z’n allen kennen.
Maar we zien ook de veerkracht van ons mooie Oudewater! Initiatieven die worden 
genomen, mensen die belangeloos dingen doen, jongeren die klaar staan, zo komen 
we met elkaar door deze periode heen!

Laten we verder samen doen wat we kunnen: volg de aanwijzingen van deskundigen op, 
houd nieuwsberichten in de gaten, doe een stapje extra voor een ander en let op elkaar!
Als leden van de gemeenteraad hebben we uiteraard ook onze bijeenkomsten 
opgeschort. Toch blijven we uw volksvertegenwoordigers en proberen we mee te denken 
over en suggesties te doen voor de belangen van u als inwoners.
We doen dat als gehele raad, gezamenlijkheid staat daarbij in deze moeilijke periode 
voor ons voorop!

Wij hebben grote waardering voor iedereen die, ondanks de moeilijke tijd, keihard 
werkt om ons door deze crisis heen te helpen. Iedereen die zijn best doet in ons 
openbaar bestuur, in de zorg, de veiligheid, de distributie, onze voedselvoorziening en 
al die anderen die juist nu dag en nacht klaar staan: BEDANKT.

Onze onvoorwaardelijke steun hebben jullie!
De leden van de gemeenteraad van Oudewater,
Monique van den Berg Ignace Boreel Vincent Bos
Jan Broere Kees de Bruijn René van den Hoogen
Gijs Hoogenboom Wim Knol Mark Kruiswijk
Leendert Oosterom Yannick Six Dick Stapel
Judith de Vor - van de Bunt Elly van Wijk JanWouter van Wijngaarden

Hekendorp krijgt een nieuwe brug
De Hollandse IJssel vormt bij Hekendorp precies de grens tussen de provincie Utrecht en Zuid-Holland. Hekendorp ligt aan 
de Utrechtse kant, Boven-Haastrecht er tegenover ligt in Zuid-Holland. Al weer heel wat jaren zorgde een dubbele 
ophaalbrug voor de noord-zuidverbinding voor fi etsers en voetgangers, waar tot 1988 een pontje voer.

Bedrijfsleven, gemeente en vrijwilligers blijken goud waard te zijn

  Voedselbank Oudewater is 
gezond en blijft ‘gewoon’ open!
Her en der verschijnen berichten in de media dat voedselbanken gesloten worden 
vanwege de Corona-crisis. In Oudewater is dat gelukkig niet het geval. Voorzitter 
Tjissie Trul wil dat misverstand dan ook snel uit de wereld helpen: “De 
Voedselbank Oudewater blijft voorlopig nog gewoon open, dankzij de trouwe 
steun van velen.

Maar de houten ophaalbrug was aan zijn 
technische eindje. Niet alleen sloten de 
beide brugdekken niet altijd even mooi 
aan, waardoor je lelijk kon struikelen bij 
de stap van de ene provincie naar de 
andere, ook liet de drukknop en het 
verder onzichtbare mechaniek nog wel 
eens te wensen over, werkte het niet of 
ging de brug spontaan overeind.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe 
brug. Ditmaal wordt het een stalen 
ophaalbrug, met één klep aan de 
Hekendorpse kant, zodat ze de brug 
symbolisch op kunnen halen voor volk 
dat uit de richting van de Coenecoopse 
Schans komt. Op het portaal van de brug 
komen, elk aan één kant, de beide 
provinciewapens, en het wapen van 
Hekendorp. Verder wordt het aanzicht 
van de nieuwe brug wel even wennen: er 
zitten fi jnmazige hekjes langs het 
brugdek, en leuningen met afgeronde 
koppen. “Dat heeft alles te maken met 
de veiligheid,” legt projectleider Ronald 
van der Marel uit, “eind jaren negentig 
kwam er een machinerichtlijn: een 
bindend voorschrift voor de manier 
waarop een machine geconstrueerd moet 
zijn met het oog op veiligheid en gezond-
heidsrisico’s. Voor elke machine geldt, 
dat je bijvoorbeeld niet beklemd mag 
kunnen raken tussen de bewegende 

delen. Dat je er niet van af mag kunnen 
vallen, en noem maar op. Enkele jaren 
later werd bepaald, dat elke beweegbare 
brug een machine is. Voor de uitwerking 
van zo’n brug betekent dat een enorm 
aantal zichtbare en onzichtbare 
voorzieningen zodat je als gebruiker niet 
in het water kunt vallen. Dat de brug niet 
kan bewegen als er iemand op staat. 
Enzovoort.
Het gevolg is dat er een bedienings-
systeem komt met beveiligingen, lichten, 
slagboompjes en veiligheidssignalen, een 
modelbrug.”
De brug is klein in zijn soort, maar wel 
een voorbeeldproject omdat werkelijk 
alles wat de wet voorschrijft ‘d’r op en d’r 
aan’ zal zitten, en omdat de techniek 
‘state of the art’ is. Zo worden de stalen 
bruggenhoofden de grond in getrild, met 
een handvol sensoren op omliggende 
gebouwen waarmee gemeten wordt of 
de trillingen doordringen naar de 
funderingen van die gebouwen. Wordt 
dat gemeten, dan verandert de 
heimachine de frequentie tot de trilling 
op afstand niet meer gemeten wordt. 
Mooi hoor. Het pad van de brug naar de 
bushalte wordt vernieuwd (maar houdt 
wel de haakse bocht halverwege) en de 
fi etsenstalling bij de bus wordt vernieuwd. 
Verantwoordelijk wethouder Walther Kok 

is reuze tevreden, en schuift alle lof naar 
zijn adviseurs: ingenieursbureau Movares, 
projectleider Van der Marel en aanne-
mersbedrijf Damsteegt. Al over een paar 
weken is de brug klaar: vorige week zijn 
de bruggenhoofden geslagen, en de 
opbouw ligt al helemaal klaar in 
onderdelen. Wanneer de brug feestelijk 
geopend mag worden, kan nog niemand 
zeggen.

Bouwheer Walther Kok is vol lof voor 
de bruggenbouwers.

Machine slaat een bruggenhoofd.

door Otto Beaujon

FC Oudewater sluit het sportpark
Het bestuur van FC Oudewater heeft afgelopen weekend besloten om de 
voetbalvelden bij de club volledig op slot te doen. Niemand is (helaas) meer 
welkom op de velden om te voetballen. De reden is, dat de afgelopen week op 
meerdere dagen vele tientallen jongeren op de (kunst)grasvelden aan het 
voetballen waren. En daarbij niet echt letten op de minimaal anderhalve meter 
tussenruimte, die ten zeerste wordt geadviseerd door de deskundigen.
Daarom bij deze ook een dringende oproep aan de ouders: houd uw kinderen weg 
van de velden. Met zijn allen moeten en kunnen we er zorg voor dragen, dat het virus 
zich niet verder verspreidt. Maar dan moet iedereen daarin wel zijn verantwoorde-
lijkheid nemen.

Uitzondering
Op dit besluit is een uitzondering en dat geldt voor de kinderen, die gebruik maken 
van de opvang door de Yellow Bellies. Zij mogen wel op het park komen en zij dienen 
gebruik te maken van de ingang bij het gebouw van de Yellow Bellies.

Tjissie merkte de afgelopen week 
wederom dat Oudewater zich meteen 
van haar beste kant laat zien: “Ik ben 
inmiddels al spontaan door twee 
bedrijven gebeld of zij iets voor ons 
konden betekenen, of waar ze geld 
konden doneren. Ook de Gemeente 
Oudewater en de kerken in Oudewater 
hebben contact gezocht. Mede door de 
Oudewaterse mentaliteit is de 
Voedselbank Oudewater gezond genoeg 
om voorlopig open te blijven. Ik ben daar 
enorm blij mee! Vooralsnog kunnen we 
stellen dat de resultaten uit het verleden 
wel een garantie geven voor de 
toekomst, en we danken onze vele 
trouwe donateurs. Wat veel mensen niet 
weten is dat er wekelijks achter de 
schermen in Oudewater heel veel 
gebeurt. Vele bedrijven doneren week in, 
week uit verse producten als kaas, 
groente, eieren, vleeswaren, et cetera.
Ook zijn er voldoende fi nanciële 
donateurs. 
Dankzij hen kunnen we de mensen die 
het nodig hebben ook nu nog bedienen.”

Toekomstverwachting
Toch kijkt Tjissie wel iets verder vooruit: 

“Dit moet geen maanden duren. En wie 
weet hoeveel mensen in de nabije 
toekomst ook de steun van de 
voedselbank nodig zullen hebben? 
We willen via dit bericht vooral 
misverstanden uit de wereld helpen dat 
we dicht zouden gaan, en van de 
gelegenheid gebruik maken om onze 
dankbaarheid en waardering te tonen 
voor de jarenlange inzet en 
betrokkenheid van medewerkers en 
donateurs. Toch kunnen we altijd extra 
steun gebruiken. Vooral fi nanciële steun, 
aangezien enkele toeleveranciers, 
gerelateerd aan de horeca, de deuren 
voorlopig hebben moeten sluiten. Nu 
vangen we dat op door zelf in te kopen, 
maar eens houdt dat op. Mensen of 
bedrijven, die zich geroepen voelen te 
doneren kunnen zich melden via voedsel-
bankoudewater@gmail.com.
“En mag ik nog één ding toevoegen? 
De Oudewaterse Voedselbank steunt al 
jaren op een groot aantal trouwe 
vrijwilligers. Chauffeurs, inpakkers, 
bestuursleden… Al jaren zetten zij zich 
elke week voor ons in. Het mag in tijden 
als deze wel eens gezegd worden dat ze 
goud waard zijn, kan dat er nog bij?”
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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.

Tot onze grote droefheid heeft de Heere van ons 
weggenomen mijn innig geliefde man, 

onze lieve vader, schoonvader, opa en overopa

Hendrik van der Wijngaard
* 19 maart 1930 † 16 maart 2020

G. van der Wijngaard-van Schaik
Anneke en Theo Baars
Suzanne en Henk, Henk, Alieke
Martijn en Inge, Manuel
Wouter en Nelleke, Ruben, Nathan, Emy
Lisette

Ria en Jaap Jan Leeuwenburgh
Werner

Ineke en Kees Verduijn
Bart en Rianne
Paul en Anne, Joanne, Rachel
Gerline en Pieter
Thijs en Marjolein
Roel

Gerard en Erica van der Wijngaard
Elise en Willem
Rik en Gabriëlle
Daan, Rianne, Tim, Corné

Ron en Corina van der Wijngaard
Bardina, Henri, Rens, Gerran, Bjorn, Riëlle

In liefdevolle herinnering:
Henk van der Wijngaard
Hans van der Wijngaard

M.A. Reinaldaweg 29
3461 CC  Linschoten

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

De begrafenis heeft zaterdag 21 maart plaatsgehad.

~

Onze dank gaat uit naar huisarts dr. Schure 
en Careyn voor de liefdevolle verzorging.

Nadat wij afscheid van Henk hebben
 kunnen nemen is hij in alle rust thuis overleden.

Wij missen hem en zijn liefde voor ons.

Henk Veenstra
Tegal, 28 mei 1937  Oudewater, 15 maart 2020

Ineke

   Frederike en Ruud
   Rutger
   Amber

   Lara
   Remy en Savannah

De crematie heeft reeds in kleine kring 
plaatsgevonden.

Wij willen iedereen bedanken die Henk en ons 
hebben geholpen en bijgestaan in de afgelopen 
periode.

Onze bijzondere dank gaat uit naar Huisartsenpraktijk 
Dubois & Raedts en Het Boere Erf.

Correspondentieadres: 
Papenhoeflaan 60, 3421 XS  Oudewater

Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet.

Lied 904:3

Op 15 maart is nu ook teruggekeerd naar 
zijn Schepper, onze liefhebbende vader, 

 schoonvader, opa en overgrootvader

Aldert Kornelis Postuma
echtgenoot van Sjoukje Postuma-Fennema †

Hij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

 Havelte: Truus en Klaas
 Amersfoort: Jan en Truus
 Montfoort: Sytze en Joke
  kleinkinderen en
  achterkleinkinderen

Correspondentieadres: 
Hannie Schaftstraat 12, 3417 CT Montfoort.

De begrafenis heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

We wisten dat het afscheid nabij was en hebben met 
grote verslagenheid kennis genomen van het 
overlijden van onze collega

Wil Jansen
Wil heeft tientallen jaren op KBs de Howiblo gewerkt 
en was een geweldige juf. Ze sloot de kinderen in 
haar hart. En  wij genoten van haar altijd warme 
belangstelling voor iedereen, haar puurheid en 
positieve kijk op alles. Door haar ziekte was zij de 
laatste jaren niet meer in staat om haar werk te 
doen. Toch bleef zij meeleven met de school en 
iedereen die hier werkte.

We herinneren Wil als een betrokken juf, geweldige 
collega en een echt mensenmens!

Onze gedachten gaan uit naar haar partner Peter en 
verdere familie en vrienden. We wensen hen heel 
veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Namens alle collega’s, 
kinderen
en ouders van
KBs De Howiblo, Montfoort

Verdrietig en tegelijkertijd dankbaar voor wie zij was, 
de liefde en aandacht die zij ons schonk,

laten wij jullie weten dat in de nabijheid van haar 
kinderen is overleden, onze lieve en 

zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Hendrica 
van Schaik-Kemp

Wil
Echtgenote van Wim van Schaik †

* Kamerik,   † Oudewater, 
14 november 1930  18 maart 2020

Marion van Schaik en Remko Vonk 
    Sara
    Joop

Paul van Schaik †

Michel van Schaik en Irene Tissink 
    Hugo
    Sophie

Martin van Schaik en Jeannet Mulder 
    Eva
    Stijn 
    Rens

Maandag 23 maart hebben wij Wil begeleid naar 
haar laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats, 

Waardsedijk 211 te Oudewater.

Correspondentieadres: 
Papenhoeflaan 134, 3421 XV  Oudewater

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van De Wulverhorst 
en woongroep De Zwaan voor de goede en liefdevolle verzorging.

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven 
na het overlijden van mijn lieve vrouw,

 onze moeder en oma

Dit van Beek-Blonk
Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart en alle 

andere blijken van deelneming zijn ons tot grote 
steun bij het verwerken van dit verlies.

Arie

Rob en Linda
Isa
Sem

Andrea en Gaby
Demi
Noa
Beau

 Sam en Bentley

Oudewater, maart 2020

‘Eenvoud siert de mens’
Na een leven van zorgen, hard werken 

en klaarstaan voor anderen hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, 

oma en overgrootmoeder

Alida Vermeij - van Schaik
Ali

Oudewater Oudewater
* 20 juni 1934 † 20 maart 2020

Sinds 1984 weduwe van Adrie Vermeij.

Bert en Jacqueline 
Lars en Anouk
Kirsten en Tim

Wim en Annet
Kimberley en Jeff ry 

Lux
Zev

Nick en Isabeau
Mary en Ehab 

Kariem
Petra

Timo 
Jorik en Joran
Max en Femke

Karin en Oscar
Jasmijn

Wij hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.

Correspondentieadres:
Familie Vermeij

Vliet 25, 3421 CH  Oudewater

‘Ze zijn hier allemaal zo lief, 
ze zorgen zo goed voor mij’

Met haar eigen woorden spreken wij onze 
warme dankbaarheid uit aan de zorgmedewerkers 

van ‘de Grutto’ (De Wulverhorst) 
voor de liefdevolle zorg voor onze moeder 

Ali Vermeij - van Schaik.

Familie Vermeij
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Burgemeester Wim Groeneweg: “Samen maken we het verschil”
Door het Coronavirus ziet het leven er voor de 
meeste mensen heel anders uit dan normaal

Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar dat 
gezondheid het belangrijkste is dat we 
hebben? Nu zien we hoe waar dit is. 
Mijn gedachten gaan in eerste instantie uit 
naar de getroffenen van dit virus. Ik leef 
met u mee en wens u van harte beterschap. 
Kwetsbare mensen in onze gemeente wil ik 
graag een hart onder de riem steken. 
Dat geldt zeker voor de bewoners van 
De Wulverhorst en het Futurahuis. Het zijn 
spannende tijden, houd vol en accepteer 
hulp waar nodig.

De genomen maatregelen vertragen de 
verspreiding van het virus. We kunnen het 
niet helemaal stoppen. Wel voorkomen we 
daarmee, dat de gezondheidszorg over- 
belast raakt. Zo kan iedereen die dat nodig 
heeft, goede zorg blijven ontvangen. 
Meestal is gezondheid een zaak van één 
persoon. Nu gaat het onze hele samenleving 
aan.

De maatregelen zijn ingrijpend en vragen 
veel van ons allemaal. Ik heb geconstateerd 
dat velen zich aan de ingevoerde maat- 
regelen houden. Daar ben ik blij om.

Maar ik heb ook gezien dat u bij het 
boodschappen doen, nog wat voorzichtiger 
kunt zijn: houd voldoende afstand tot elkaar! 
Ik vraag u dringend om u aan alle maat- 
regelen te blijven houden. Alleen dan werkt 
het. Als je het niet voor jezelf doet, doe het 
dan voor de ander!

Ik besef dat dit alles een grote impact heeft. 
De maatregelen leggen niet alleen het 
sociale en culturele leven stil. Kwetsbare 
ouderen komen de deur niet meer uit, 
vereenzaming dreigt.
ZZP’ers zien hun inkomsten wegvallen of 
sterk dalen. Werkende ouders met kinderen 
zoeken naar mogelijkheden werk en de 
opvang van hun kinderen te combineren. 
En ik maak me grote zorgen om onze 
ondernemers. De horeca en ondernemers 
van Oudewater krijgen forse klappen. 
Zij verdienen onze steun! Toch doe ik een 
beroep op de horecaondernemers: houdt u 
aan de richtlijnen. Dat geldt ook voor 
gesloten bijeenkomsten.

In deze tijd moeten we meer dan ooit 
omkijken naar elkaar. Het is fijn te merken 

dat ook onder deze omstandigheden de 
mensen in Oudewater zich bekommeren om 
de ander, die hulp en bijstand nodig heeft. 
Ik heb grote waardering voor vrijwilligers die 
het initiatief nemen hulp en ondersteuning 
op te zetten voor andere inwoners. 
Misschien kunt u zich hierbij aansluiten? 

Noodopvang voor kinderen van ouders in 
cruciale beroepen of vitale processen
Sommige ouders of verzorgenden kunnen 
de komende periode op hun eigen school of 
opvang gebruik maken van de kinderopvang. 
Dat geldt voor mensen die werken in cruciale 
beroepen of een onmisbare functie vervullen. 
Een lijst van cruciale beroepen vindt u 
gemakkelijk via de website van het rijk.
Voor noodopvang kunt u in principe terecht 
bij uw reguliere opvang of de school van uw 
kind.
Maakte u niet eerder gebruik van opvang? 
Neem dan rechtstreeks contact op met een 
opvanglocatie.
Lukt het niet uw kind te plaatsen?
Vraag de gemeente om hulp bij het zoeken 
naar een plekje.
Ook als u ‘s avonds of ‘s nachts opvang 
nodig heeft kunt u contact opnemen met de 
gemeente.

Ondernemersvragen en -voorzieningen
We kunnen ons voorstellen dat ondernemers met veel vragen en zorgen zitten als gevolg 
van de maatregelen rondom het coronavirus.
Het Rijk heeft een omvangrijk steunpakket gepresenteerd. Ook de gemeente kijkt wat zij kan 
doen om ondernemers tegemoet te komen als het gaat om de gemeentelijke belastingen.

Voor ondernemers is op www.oudewater.nl/ondernemers alles op een rijtje gezet.
Klik rechtsboven: info over corona. Daar vindt u onder andere ook informatie op branche 
niveau en informatie over de Bijzondere Bijstand voor Zelfstandigen. U kunt hierover ook 
contact opnemen met Ferm Werk.
Heeft u een dringende vraag en vindt u het antwoord niet in onze liveblog op www.
oudewater.nl? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0348.

Kijk ook op www.rijksoverheid.nl
Ook is er een landelijk telefoonnummer opengesteld voor ondernemers: 0800-2117.
Ook bij het Coronaloket van de KvK kunt u terecht met vragen over de impact van het virus 
op uw bedrijf.

Misschien kunt u zelf hulp bieden aan 
anderen? Bijvoorbeeld door kinderen op te 
vangen of een boodschap te doen. En doe 
uw boodschappen alstublieft op dezelfde 
manier als voorheen. Hamsteren is niet nodig!

Tot slot een groot compliment aan alle 
mensen die keihard werken om alles 
draaiend te houden. Mensen die werken in 
de zorg, in het onderwijs, bij bedrijven of 
als ZZP’er, in het MKB. Ik waardeer uw 
flexibiliteit en enorme inzet. Met elkaar 
nemen we onze verantwoordelijkheid.
Kijk naar elkaar om, let op uw gezondheid 
en die van de ander. Samen maken we het 
verschil.

De dienstverlening van de gemeente gaat 
zoveel mogelijk door. Misschien in een iets 
andere vorm. Het grootste deel van onze 
medewerkers werkt zoveel mogelijk thuis. 
Op www.oudewater.nl leest u de juiste 
informatie. Daar vindt u ook de laatste 
informatie over het Coronavirus via ons 
liveblog.

Het voortgezet onderwijs regelt de opvang 
van leerlingen zelf. Heeft u hier vragen over? 
Neem dan contact op met de school van uw 
kind. Heeft u vragen over kinderopvang?
Mail dan naar kinderopvang@woerden.nl  
of bel met 14 0348
Of kijk op www.oudewater.nl  
bij ‘Coronavirus Oudewater’.

Het coronavirus is van grote invloed op het dagelijks leven, ook in Oudewater. Veel mensen hebben zorgen of vragen.  
Over hun gezondheid, maar ook over zaken als kinderopvang, steun aan ondernemers of gemeentelijke diensten. 

Inmiddels zijn er ook mooie initiatieven opgestart om anderen te ondersteunen. Via deze pagina informeren wij u hierover.

Hulp aan anderen: 
Oudewater laat haar kracht zien

Tips en puzzels van een zorgzaam meisje voor de bewoners van het Futurahuis.

In Oudewater ontstaan mooie 
initiatieven om anderen te helpen.
Zo brengt De Wulverhorst de maaltijden  
van inwoners die normaal bij hen eten,  
nu bij de mensen thuis.
De Vrijwillige Hulpdienst bezorgt pakketten 
van de voedselbank aan huis.
Kerken kijken om naar hun leden en 
parochianen door hen te bellen en te vragen 
hoe het met ze gaat en of ze nog iets voor 
hen kunnen betekenen.
Vrijwilligers van de Zonnebloem blijven, 
volgens de aangepaste richtlijnen, mensen 
bezoeken of hebben telefonisch contact.
Op de Facebook pagina ‘Je bent pas een 
Oudewaternaar als .... ’ biedt iemand aan 
om videobanden te delen door ze in een zak 
aan de voordeur te hangen.

En de bewoners van het Futurahuis in 
Oudewater werden door een meisje blij 
verrast met zelfgemaakte puzzels en tips om 
de huidige Corona-crisis door te komen.

Zo laat Oudewater  
de kracht van de 

samenleving op een 
prachtige manier zien!

Constateert u eenzaamheid of ontvangt u 
signalen van mensen waar u zich zorgen 
over maakt? Of komt u er zelf niet uit?
Neem dan contact op met Stadsteam 
Oudewater via info@stadsteamoudewater.nl 
of bel met 0348 - 56 18 93. Oudewater 
helpt graag!
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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

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat 2

in Oudewater
het exploiteren van horecabedrijf 
Cafe Sabine Oudewater,
ingediend op: 10-03-2020, 
dossiernummer: 2023435

• Korte Havenstraat 2
in Oudewater
het schenken van alcohol 
in horecabedrijf 
Cafe Sabine Oudewater,
ingediend op: 10-03-2020, 
dossiernummer: 2023437

• Korte Havenstraat 2
in Oudewater
het gebruik van twee 
kansspeelautomaten in 
cafe Sabine Oudewater,
ingediend op: 12-03-2020, 
dossiernummer: 2023438

• Wijdstraat 22 in Oudewater
het plaatsen van twee containers 
vanaf 6 maart tot en met 
13 maart 2020,
ingediend op: 11-03-2020, 
dossiernummer: 2023447

• Kapellestraat 1 in Oudewater
het schenken van 
zwak-alcoholische dranken 
tijdens de toneelvoorstellingen 
op 21, 22, 28 en 29 maart 2020,
aanvraag ingetrokken op 13-03-
2020, dossiernummer: 2023399

• Korte Havenstraat 24
in Oudewater
het plaatsen van een steiger 
vanaf 6 tot en met 14 april 2020,
besluit: verleend op 17-03-2020, 
dossiernummer: 2023364

• Rodezand 48 in Oudewater
het organiseren van een 
verjaardagfest met een live band 
op 21 maart 2020,
aanvraag ingetrokken op 18-03-
2020, dossiernummer: 2023168

• Rodezand 48 in Oudewater
het organiseren van een 
optreden van een band op 
11 april 2020,
aanvraag ingetrokken op 18-03-
2020, dossiernummer: 2023362

• Havenstraat 12 in Oudewater
het organiseren van 
Koningsavond op 26 april 2020,
besluit: melding geaccepteerd 
op 18-03-2020, 
dossiernummer: 2023392

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Elzenweg 5 in Oudewater

het verbouwen van een 
bestaand kantoor/laboratorium 
naar kantoor-, bijeenkomst-, 
industrie-functie,
besluit: verleend op 12-03-2020, 
dossiernummer: OLO4850427

• Hoenkoopse Buurtweg 4
in Oudewater
het plaatsen van een
tijdelijke woonunit,
besluit: verleend op 12-03-2020, 
dossiernummer: OLO4888167

APV / Bijzondere wetten
• Hekendorperweg 39 

in Oudewater
het organiseren van het 
Manegefeest op 14 maart 2020,
aanvraag ingetrokken op 13-03-
2020, dossiernummer: 1922817

• Hoenkoopse Buurtweg 43
in Oudewater
het organiseren van een 
rommelmarkt op 17 april 2020,
aanvraag ingetrokken op 16-03-
2020, dossiernummer: 2023359

• Touwslag 6 in Oudewater
het organiseren van een 
Explorerdag op 27 maart 2020,
aanvraag ingetrokken op 16-03-
2020, dossiernummer: 2023380

Jullie zijn top!
Juist in deze periode is hygiëne 
belangrijk. Het is daarom logisch 
dat ook het vervoer van afval en 
vuilnis door het Rijk bestempeld is 
als een cruciale taak, die door moet 
gaan. 

Milieustraat Oudewater
De Milieustraat Oudewater is open. De openingstijden zijn 
ongewijzigd.
In verband met het coronavirus wordt een beperkt aantal mensen tegelijk 
op het terrein gelaten. Kom dus alleen naar de Milieustraat als het echt 
moet. Houd u aan de richtlijnen van het RIVM zoals gepaste afstand van 
bezoekers en medewerkers.

De collega’s van Afval & Reiniging 
zijn ook vanmorgen weer vroeg op 
pad gegaan om uw afval in te 
zamelen.
Het wordt gewaardeerd. Dank jullie 
wel, toppers!

Maatregelen Stadsteam Oudewater
Ook het Stadsteam Oudewater past haar werkzaamheden aan om het 
risico op besmetting voor iedereen zo klein mogelijk te houden.
Daarom gelden in ieder geval tot en met 6 april de volgende maatregelen:
- Afspraken handelen we zo veel mogelijk telefonisch af.
- U kunt alleen op bezoek komen als dit met u is afgesproken.
- Het inloopspreekuur en de formulierenhulp zijn 

tijdelijk niet beschikbaar.
- Huisbezoeken zijn helaas niet mogelijk.
Op www.stadsteamoudewater.nl houden wij u op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen. Bel bij vragen 
0348-561893, ma, di, do, vr van 09.00 tot 12.00 uur of 
mail: info@stadsteamoudewater.nl

Tegel eruit,

Plant erin!

Plantje voor plantje maken we Nederland groen!

Kijk op www.oudewater.nl/tegeleruitplanterin voor meer informatie.Montfoort

Op 28 maart 
tussen 11 en 14 uur 
bij tuincentrum 
Groenrijk Montfoort. 

Lever je tegel 
in en ontvang 
een gratis 
plant.

Plantje voor plantje maken we Nederland groen!Plantje voor plantje maken we Nederland groen!

Kijk op Kijk op www.oudewater.nl/tegeleruitplanterinwww.oudewater.nl/tegeleruitplanterin voor meer informatie. voor meer informatie.f

Lever je tegel Lever je tegel 
in en ontvang in en ontvang 
een een gratis gratis 
plant.plant.

TTegel eruitegel eruitTTegel eruitTT ,,

Plant erin!

Plantje voor plantje maken we Nederland groen!Plantje voor plantje maken we Nederland groen!

Kijk op Kijk op www.oudewater.nl/tegeleruitplanterinwww.oudewater.nl/tegeleruitplanterin voor meer informatie. voor meer informatie.Montfofof ort

Op 28 maart
tussen 11 en 14 uur 
bij tuincentrum 
Groenrijk Montfoort. 

Lever je tegel Lever je tegel 
in en ontvang in en ontvang 

GEANNULEERD!
Door het coronavirus kan ‘Tegel eruit, plant erin’ op 

28 maart a.s. helaas NIET doorgaan.

Waterschapslasten
Met een uitgebreid pakket aan maatregelen leveren ook de waterschappen een 
bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen.
Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de 
crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, 
MKB-Nederland en VNO-NCW vandaag bekend.
Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen 
helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum.
Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en 
vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de 
grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien.
Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling.
Ondernemers en zzp-ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg 
van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen 
3 tot 6 maanden uitstel van betaling, en zonodig in termijnen.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

dieren

g
e
v

onden
Lijst van gevonden en vermiste dieren van de 
Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. 
Telefoondienst van 08.00 tot 19.00 uur.
Bel 0348-414242 voor allerlei vragen /
informatie e.d. en vanaf 19.00 tot 08.00 
staat er een bandje op met een 06 nummer 
voor alleen spoedgevallen.
Bezoek voor meer informatie onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Vermiste dieren
LINSCHOTEN
Hof van Voorvliet - Gizmo; Poes 
(Blauwe rus). Grijs.
OUDEWATER
Ravelijnstraat - Kabuki; Poes. 
Witte kat met zwarte en rode vlekken, 
donkere staart, klein van stuk.

Gevonden dieren
MONTFOORT
Waardsedijk Oost - Kater, Volgt. 
Cypers grijs met zwart en bruine kin, 
bruine voetjes met zwart bij de tenen. 
Zwarte punt aan de staart. 
Smalle poten. Geen wit.

Bovenkerkweg - Kater. Overwegend 
zwart met witte vlekken. Witte streep 
tussen de ogen, voorpoten geen zwart, 
achter op de hak beide poten zwarte 
vlek, witte buik.
Waardsedijk - Kater. Grijs cypers, 
sokje linker achterpoot, rechts achter 
vier witte tenen, links voor kleine witte 
teentjes.
Blokland - Kat. Lapjeskat met een hoop 
wit op de borst.
Dijkgraafstraat thv nr. 2 - Kat. 
Cypers zwart/grijs, wit onbekend. 
Zwart bandje zonder koker.
OUDEWATER
Garen - Kat. Zwart-wit.

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl
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door Ellen van Leeuwen

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

PurpleBird
helpt u aan een online bestaan!

Max van Zuilen en Toby van Vuuren, twee jonge ondernemers uit Oudewater, helpen andere 
ondernemers online zichtbaar te worden. Dit doen zij door het maken van een website of het 
uitvoeren van digitale marketing. 
Toby: “Wij voorzien uw website van een modern design en verzorgen statistieken via Google en 
SEO zodat u gemakkelijk gevonden wordt in Google. Dit kan al vanaf € 499,-.” Interesse? 
Bekijk de mogelijkheden op onze www.purplebird.nl of stuur een mailtje naar info@purplebird.nl.

PurpleBird
helpt u aan een online bestaan!

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

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

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

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

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

Kaas en yoghurt uit Oudewater de 
beste van het land

Mariella en Mattieu van den Brink 
(foto: Familie Spruit)

De familie Spruit (foto: Familie Spruit)

In Oudewater wordt de beste kaas én 
yoghurt van het land gemaakt. 
De oude kaas van de Spruithoeve en 
de yoghurt van Rofmeddow zijn in de 
prijzen gevallen bij de Cum Laude 
Awards van de Bond van Boerderij 
Zuivelbereiders op donderdag 
11 maart.
Ieder jaar reikt de bond de Cum Laude 
Awards uit voor de lekkerste kaas die 
gemaakt wordt op de boerderij. 
Deelnemende kazen uit heel Nederland 
worden door een kaaskeurmeester 
gekeurd op uiterlijk, smeuïgheid, 
doorsnede en natuurlijk geur en smaak. 
De hoogst scorende kazen worden nog 
eens beoordeeld op geur en smaak door 
een panel van journalisten, koks en 
vinologen. De kaas die hier als beste uit 
de bus komt krijgt de titel: Beste kaas van 
Nederland.
Dit jaar komt die eer toe aan de oude 
kaas van de Spruithoeve, en dat nieuws 
moet nog steeds een beetje landen, 
vertelt Tamara Spruit. “Hoger dan dit 
kan niet. Het is echt een enorme eer en 
een kroon op je werk.” Het geheim? 
“We maken de kaas elke dag met heel 
veel plezier en passie. Maar dat zal iedere 

kaasboer zeggen. Als je geen liefde hebt 
voor je vak, dan wordt het niks met de 
kaas.”

Allerlekkerste yoghurt
Ook op de Ruige Weide 37 zijn ze heel 
trots. De Rofmeddow yoghurt die daar 
wordt gemaakt door Mariella van den 
Brink heeft de award gewonnen in de 
categorie zuivel en zachte kaas. “Het is 
geweldig om te horen dat keurmeesters 
de yoghurt lekker vinden en waarderen. 
Dan weet je dat je op de goede weg zit. 

Het is echt iets om heel trots op te zijn.” 
Rofmeddow yoghurt wordt gemaakt van 
verse melk, direct van de koeien. 
De melk wordt gepasteuriseerd en weer 
gekoeld. Dan wordt er zuursel bij gedaan 
en moet de yoghurt minimaal zeventien 
uur fermenteren. Mariella: “Dan heb je 
de allerlekkerste yoghurt die je kan 
hebben en helemaal lactosevrij.”
Vanwege de coronacrisis is de feestelijk 
prijsuitreiking van de Cum Laude Awards 
afgelast. Alleen de prijswinnaars werden 
van tevoren ingelicht en mochten naar 
de uitreiking komen. Mattieu Spruit was 
daar, samen met zijn kinderen. Tamara: 
“Voor niks, dacht hij, toen bijna alle 
prijzen al waren uitgereikt. Toen werd hij 
opgeroepen voor de beste kaas van 
Nederland. Ongelofelijk!”
De oude kaas van de Spruithoeve kunt u 
kopen vanuit de kaasautomaat op 
Willeskop 123 in Oudewater of bij Plus 
Hoogendoorn in Waarder. Treur Kaas in 
Woerden verkoopt de kaas onder de 
naam Erfgoed stelling 606. 
De Rofmeddow yoghurt wordt verkocht 
op de boerderij aan Ruige Weide 37, bij 
‘t Kaasmeisje aan de Leeuweringerstraat 
en bij Jumbo in Oudewater.

Futurazorg
Mantelzorgers en cliëntenraad van bewoners bij Futura willen hierbij laten weten dat 
zij bijzonder trots zijn op het team van woonzorgcentrum Futura in Oudewater. 
De bewoners zitten intussen ruim een week uit voorzorg ‘in quarantaine’ zonder 
bezoek om risico van besmetting te voorkomen. Het personeel van Futura spant zich 
bijzonder in om het wonen, zorg en leven optimaal te organiseren. Daar zijn wij 
bijzonder dankbaar voor.
De cliëntenraad van Futura: 
Coby Sloof, Manon Fokker, Marjon Klaassen en Bert Tuinzaad.

Subsidie tegengaan bodemdaling en 
waterkwaliteit
Vanaf 2 april kunnen boeren in de regio opnieuw aanvragen indienen voor 
subsidie voor maatregelen om de bodemdaling te verminderen en/of de 
waterkwaliteit te verbeteren, laat het hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden weten.
Voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied tegengaan is in totaal 
een bedrag van € 100.000 beschikbaar, en voor waterkwaliteitsmaatregelen 
€ 210.000, waarvan € 70.000 gereserveerd is voor het agrarisch collectief 
Utrecht-Oost (de boeren op zandgrond, zeg maar). Wat daarvan eventueel overblijft 
(bij onvoldoende aanvragen) wordt toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is voor 
de veenweideboeren.
De lijst van ‘maatregelen’ die de boeren kunnen nemen, is uitgebreid van 
40 naar 108, te vinden op de website van het Hoogheemraadschap. Wel zijn de 
subsidiebedragen in sommige gevallen aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de bedragen 
voor drinkbakken en veegmachines verlaagd.
Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie kijkt u op: 
www.hdsr.nl/agrariers

Mooi initiatief: 
kaarten maken

Geef Nederland kleur
In deze bizarre tijd kan Nederland wel wat extra kleur gebruiken. Isabel Stolk en Eva van Vliet, 
twee dames uit Oudewater, willen graag wat meer positiviteit in de samenleving brengen. 
Daarom zijn zij op Facebook het evenement ‘Geef Nederland kleur’ gestart. “Wij hebben bedacht 
hoe wij dit, op gepaste afstand, met elkaar kunnen doen; op zaterdag 28 maart willen we 
Nederland meer kleur geven. Doe jij ook mee?! Meld je aan via het Facebookevenement. 
Ook wanneer je geen Facebook hebt kun je natuurlijk gewoon meedoen.”

Wat kun je doen?
Geef Nederland kleur kun je in de breedste zin opvatten. Wees creatief met kleur of breng kleur in iemands 
leven door de ander te helpen of op te vrolijken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een kaartje vol 
positiviteit rond te brengen in jouw wijk. Fleur je straat op door middel van stoepkrijt of leuke gekleurde 
vlaggen, maak een mooie knutsel voor in de tuin, koop prachtig gekleurde bloemen bij de plaatselijke 
bloemist/kweker, hang een positieve quote of versiersel aan het balkon of bak een gekleurde taart.
Wees creatief met kleur maar neem je verantwoordelijkheid. Volg hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM 
en denk aan het milieu. Het mooie van deze actie is dat je het thuis kunt doen. Eén van de adviezen die de 
overheid ons geeft.
Het doel van deze dag is om deze sombere tijd weer wat kleur te geven en hen die het nodig hebben een 
hart onder de riem te steken. Laten we Nederland met kleur samenbrengen en verenigen. Deel aanstaande 
zaterdag jouw ‘Geef Nederland kleur’-foto op de Facebookpagina ‘Geef Nederland kleur’.
Want kleur geeft een goed humeur!

De coronacrisis is volgens Mark Rutte de ergste 
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat voelen 
we allemaal. Toch brengt het ook mooie dingen. 
Mensen nemen spontaan initiatief om elkaar te 
helpen en op te vrolijken. Esther de Kooter 
maakt samen met haar zes kinderen kaarten 
voor mensen die alleen zijn. Afgelopen week 
hebben ze er tientallen verstuurd.
Esther: “Ik kwam op het idee doordat een vriendin 
in een andere plaats kaartjes stuurde naar mensen 
die alleen zijn. Ook in Oudewater zijn mensen die 
eenzaam zijn. Ik kan me inbeelden dat het fi jn is als 
iemand dan aan je denkt en tijd besteedt aan het 
maken van een lieve boodschap speciaal voor jou. 
Omdat mijn kinderen graag tekenen leek het me 
leuk om de kaarten zelf te maken. Toen we een 
eerste serie klaar hadden, bedachten we wie we in 
elk geval een kaartje wilden sturen: groot-oma, de 
lieve mevrouw die altijd chocolaatjes gaf als mijn 
zoon de folders bezorgde en zo nog een paar. 
Maar de andere kaarten? Na een vraag op de 
Facebookgroep Corona hulp Oudewater, druppelden 
de adressen binnen. Ook kreeg ik een vraag voor 
meerdere kaarten tegelijk. Heel leuk wat we de 
komende tijd verder tekenen. Het is leuk om samen 
aan tafel bezig te zijn. Zo’n activiteit verbindt ook.”

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio
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De leerkrachten Heleen Zuidervliet (links) en Chantal Arendsen van  
OBS De Vlisterstroom (foto Cees Reichard).

COLUMN ...
Opeens heb je het: je bent (noodgedwongen) juf:

‘Ik ga staken!’
En opeens zit je dan thuis met de kinderen. Dat is wel even wennen. 
Zeker als het werk gewoon doorgaat. Dan ben je opeens juf én 
moeder. En heb je ook nog deadlines. Manlief heeft weer ander werk 
dat gedaan moet worden. Hij zit werkelijk elke dag in een conference 
call, terwijl de kinderen er stiekem vandoor gaan met de snoepjespot 
of elkaar de hersenen net niet inslaan. Waar is dat behang?!
Mijn beroep als journalist schijnt dan een cruciaal beroep te zijn.  
Gelukkig, kan ik mijn werk tot nu toe prima van huis uit doen.
Dus, ook al mag ik gebruik maken van de opvang die er nu is, ik doe 
en ik wil het niet. Hoe minder kinderen daar komen, hoe minder de 
corona verspreiding. De juffen en meesters hebben het bovendien al 
druk genoeg, ook zonder kinderen. Groot respect voor hoe ze op 
afstand de lessen voorbereid hebben, en op zo’n korte termijn gewoon 
prima lesmateriaal voor de kinderen in elkaar hebben gezet.  
Mag ik ook een #applaus voor hen?
Toch vloog het mij wel even aan toen ik de lespakketjes van zoonlief 
(groep 1) en dochterlief (groep 4) zag. Hoe? dacht ik. Hoe ga ik dat in 
vredesnaam doen? HELP?! En gelukkig, het valt me alles mee. 
Ondertussen heb ik ook hele interessante apps, en Youtube filmpjes 
ontdekt. Lang leve het digitale tijdperk. Of ik stuur ze soms een uur 
de tuin in om daar insecten te verzamelen. Dat ze die dan vervolgens 
ook als huisdier willen nemen, nemen we maar voor lief.
Maar ik bedacht mij, na een hele drukke eerste week - met twee 
ontsnapte spinnen Betsie en Mia: ik doe ook maar wat ik kan doen. 
Het hoeft niet perfect te zijn. Op internet zag ik allemaal schemaatjes 
voorbij komen, waarbij ik dacht: Waarom? #Relax! Tuurlijk, iets van 
een planning is leuk. We beginnen onze dag hier ook gewoon rond 
09.00 uur. Maar ik vertik het om al rond schooltijd ook echt te 
beginnen. Of nog eerder. We doen het rustig aan, we pakken wat 
opdrachten beet, en doen daarnaast - als het weer het toelaat - ook 
lekker veel buiten in de tuin spelen. Ik ben er inmiddels achter dat ik 
mijn roeping NIET gemist heb. Gelukkig!!! Ik ben geen juf.  
Ik heb het geduld er niet voor.

Desondanks, neem ik mijn taak 
als interim juf wél heel serieus.
Daarom heb ik bij dezen 
besloten:
1. Dat het morgen studiedag is.
2. Dat ik ga staken (uit 

solidariteit natuurlijk). 
De werkdruk is echt té hoog!

3. Dat ik de juf van 
respectievelijk elke leerling 
uitnodig voor een 10-minuten 
gesprek. En oh ja, ik ga ook 
dezelfde vakanties aanhouden 
voor mijzelf…  
(zonder voorbereidende 
werkzaamheden op 
huiswerk…) Het tropische 
eiland lonkt al…!

4. Dat ik alle cito’s afschaf  
tot groep 8!!

Lieve papa’s en mama’s. Het komt allemaal goed. Hou rekening met 
elkaar (1,5 meter afstand dus, als je naar buiten gaat!!!).  
Wees vooral lief! Tot ziens in de pruimentijd!  
We komen er wel, samen.
Sjoukje Dijkstra

door de IJsselbode redacteurs

De onbekende wereld van het thuisonderwijs

Docenten en leerlingen missen elkaar

Lizzy (6) en Nick (4) - Lizzy zit op 
Jenaplanschool Klavertje 4 en Nick op 
OBS De Schakels - zijn ineens alle dagen 
thuis, en dat is best even wennen, vertelt 
Carola van Harmelen uit Oudewater. 
“Tijdens de eerste dagen moesten we 
echt onze draai vinden in de combinatie 
van werken, thuisonderwijs, vermaak en 
het huishouden. Langzaam maar zeker 
gaat het beter!” Corine Rijswijk uit 
Snelrewaard is docent op een basisschool 
en geeft nu ineens haar dochters Evy (6) 
en Sofie (4) zelf les. Ze vindt het 
bijzonder om het leerproces van haar 
kinderen van dichtbij mee te maken. 
“Normaal hield ik het leren thuis en op 
school bewust gescheiden. Kinderen 
leren op school, en zo lang het daar 
goed gaat, stimuleerde ik thuis geen lees- 
of rekenvaardigheden. Nu ik mijn 
dochters wel thuis les geef, merk ik dat ik 
boordevol ideeën zit en dat mijn kinderen 
ontzettend veel spelenderwijs leren!”

Lege leslokalen, de stoelen op de tafels en geen jassen aan de 
kapstokken. Alle schoolkinderen zijn tot - in elk geval - 6 april thuis. 
De scholen zijn wel open voor de opvang van kinderen met ouders 
die een vitaal beroep hebben. De overheid heeft de scholen gevraagd 
om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op afstand te bieden. 
Dat vraagt nogal wat aanpassingsvermogen, discipline en een 
tikkeltje geduld.

In het diepe
Ingvild Krikke-Besseling, directeur van 
OBS Hobbitsee in Montfoort, vertelt 
over de enorme impact die het sluiten 
van de scholen op het onderwijs heeft: 
“Zondag hoorden we dat de scholen 
zouden sluiten. Vervolgens hebben we 
alle ouders geïnformeerd. Maandag 
hebben we met het hele team hard 
gewerkt om ons voor te bereiden op 
afstandsonderwijs voor al onze kinderen. 
We hebben hier geen ervaring mee, dus 
het was een flinke sprong in het diepe!” 
Dat beaamt docent Mark te Poele van 
KBS de Heeswijk, ook uit Montfoort. 
“Er komt zoveel op je pad en alles is 
nieuw. Waar doe je goed aan? Mijn 
collega’s hebben het de eerste maandag 
super opgepakt. Ze hebben de lessen 
ingedeeld voor iedere dag en houden via 
livestream contact met de kinderen.”

Video van de juf
Op de OBS De Vlisterstroom in 
Haastrecht wordt zelfs lesgegeven via 
videobellen, vertelt docent Chantal 
Arendsen. Instructiemomenten voor 
diverse vakken worden gegeven tijdens 
een digitaal groepsgesprek. Er is een 
rooster opgesteld, waarop precies staat 
wanneer de instructie plaatsvindt en de 
leerlingen klaar moeten zitten bij de 
telefoon. Chantal: “Je hebt alle kinderen 
in beeld en we praten met elkaar.” 
De leraren van Jenaplanbasisschool 
Klavertje 4 in Oudewater maken elke dag 
een filmpje voor hun klas. Volgens 
Carola werkt dit heel motiverend.
“Het werkt zo goed dat de kinderen nu 
elke dag zelf een kort filmpje maken voor 
in de Whatsappgroep van onze familie.” 
De juffen en meesters van de 
Immanuelschool, waar Evy en Sofie naar 
school gaan, sturen ook dagelijks een 
berichtje naar de kinderen met een 
opdracht en soms een tip voor de 
ouders. Corine: “Ook hebben we 
wekelijks een belafspraak. Zo hoort de juf 
hoe het thuis gaat en kun je vragen 
stellen. Dat is erg fijn!”
Het in recordtempo opzetten van een 
digitale leeromgeving en -instructies 
leverde voor docenten heel wat stress op, 
maar er gebeurden ook leuke en 
grappige dingen, weet docent Brenda 
Reijken te vertellen. “Er was een leraar 
bezig om in een groepschat antwoorden 

te geven, toen zijn vrouw ineens slecht 
gekleed in beeld verscheen. En op basis 
van de eerste ervaringen hebben we 
gespreksregels opgesteld om te 
voorkomen dat iedereen door elkaar zit 
te schreeuwen.” Het maakte Brenda 
trots dat veel kinderen vanuit zichzelf met 
leuke ideeën kwamen voor opdrachten.

Compliment
Leraren, kinderen en ouders, iedereen 
lijkt snel te wennen aan de nieuwe - 
gedwongen - situatie. Ouders leren snel 
nieuwe manieren om hun kroost aan het 
werk te zetten en te coachen, terwijl ze 
zelf ook thuis moeten werken. Corine en 
Carola hebben een dagplanning gemaakt 
voor hun kinderen en het is overduidelijk 
geen vakantie. Bij Carola begint de 
‘schooldag’ om negen uur. “We beginnen 
met een spel of activiteit. Daarna werken 
we geconcentreerd aan tafel. Om tien 
uur is het tijd voor fruit en buitenspelen 
in de tuin.” Tot aan de lunchpauze 
werken de kinderen van Carola aan 
school. Ook Evy en Sofie werken tot aan 
de middag aan de schoolopdrachten. 
Voor Evy is het dan vaak nog niet 

genoeg. “Ze vraagt dan om nog meer 
opdrachten”, vertelt Corine. Docenten 
zijn onder de indruk van de discipline van 
leerlingen en ouders. Wilbert Hoepel van 
Het Kompas in Montfoort: “Het is een 
groot compliment waard hoor! Want het 
is niet niets!”

We missen jullie
De leerkrachten van de Graaf Jan van 
Montfoortschool lieten via een berichtje 
op de schoolapp weten dat ze hun 
leerlingen missen. Ze vinden het maar 
raar, zo’n lege school. Voor leerlingen is 
het in het begin misschien wel spannend 
om ‘vrij’ te zijn, zoals Koning Willem-
Alexander ons toesprak, maar dat gaat 
gauw over. Door de maatregelen die zijn 
genomen ter bestrijding van het 
coronavirus, is het ook nog eens lastig 
om erop uit te gaan. De kinderen van 
Corine vinden het dan ook wel eens saai 
om thuis te zijn. “Evy mist vooral het 
spelen met anderen kinderen.” Ook Lizzy 
mist haar vriendinnen van school. 
Carola: “Ze vertelde dat ze zich eenzaam 
voelt. We hebben het toen gehad over 
wat eenzaamheid betekent.” Het gesprek 
resulteerde in het maken van kaarten 

voor eenzame ouderen. “We hebben een 
mooie draai aan haar gevoel gegeven.”

Een warm hart
Ook Chantal en haar collega Helen 
Zuidervliet moesten afgelopen vrijdag 
wennen aan werken in een verlaten 
schoolgebouw. Hun collega’s werkten 
thuis en ze hoeven geen kinderen op te 
vangen. “Kinderopvang IJsselKIDS en 
Yellowbellies verzorgen kosteloos de 
opvang. Daar zijn we heel blij mee. 
Wij kunnen ons nu concentreren op ons 
schoolwerk.” Ook in Oudewater hebben 
de bassischolen en de kinderopvang-
organisaties hun krachten gebundeld om 
de noodzakelijke opvang te organiseren. 
De kinderen worden op de locatie van 
KMN Kind & Co of Yellowbellies 
opgevangen en elke dag is daar een 
leraar aanwezig die de kinderen helpt bij 
het thuiswerk. Hanneke van der Snoek, 
schoolleider van de Immanuelschool is 
daar enorm te spreken over de 
samenwerking. “We slaan echt de 
handen ineen. Het maakt niet uit van 
welke school je bent, we dragen allemaal 
het onderwijs een warm hart toe.”

Ook de kinderen van het Kompas uit Montfoort zijn druk aan de slag gegaan met 
thuisonderwijs afgelopen week.
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Afvalkalender Maart 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

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

Bewegen is 
belangrijk; juist nu

Tijdelijke 
wegafsluiting 
poort onder het 
Oude Stadhuis
Wegens werkzaamheden aan het Oude Stadhuis 
is op dinsdag 24 maart van 12.00 tot 17.00 uur
en op woensdag 25 maart van 08.00 tot 17.00 uur 
de poort onder het Oude Stadhuis afgesloten voor 
doorgaand verkeer.
Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. 
Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met 
deze tijdelijke situatie.

Gemeentewerf: 
aangescherpte 
werkwijze en 
aangepaste 
openingstijden
De dienstverlening op de gemeentewerf is per direct 
aangescherpt vanwege de coronacrisis. De volgende 
maatregelen worden vanaf nu genomen:
• Medewerkers helpen niet met laden en lossen
• We houden 1,50 meter afstand van elkaar.
• We vragen iedereen voor het hek in de auto te 

blijven zitten.
• Het is niet toegestaan om in de werf en andere 

gebouwen te komen.
• We laten maximaal 15 mensen op het terrein 

van het afvalbrengstation toe.
• We verzoeken iedereen met klem de aanwijzingen 

van het personeel op te volgen.

Aangepaste openingstijden gemeentewerf
Gebleken is dat het zeer wenselijk is dat we de 
openingstijden van de gemeentewerf verruimen. 
De gemeentewerf is nu ook open op maandagmiddag en 
vrijdagochtend. De openingstijden zijn nu als volgt:
• Maandagmiddag van 13.15 tot 15.45 uur
• Elke woensdag van 08.30 tot 12.15 uur 

en van 13.15 tot 15.45 uur
• Elke vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur 

en van 13.15 tot 15.45 uur
• Zaterdag: elke 2e en 4e zaterdag van de maand 

van 08.30 tot 12.00 uur

Update Corona 
Vrijwilligers SWOM
Hieronder treft u de belangrijkste zaken die nu van 
belang zijn rondom de dienstverlening van SWOM.
DoeMeeHuis: beide locaties blijven tot nader bericht 
gesloten. De medewerkers van het DoeMeeHuis houden 
telefonisch contact met de deelnemers.
Activiteiten: alle activiteiten, individueel en in groeps-
verband geannuleerd. Ook een groot aantal diensten is 
stopgezet. De onderstaande diensten blijven tot op heden 
nog doorgaan:
• SWOM auto: alleen wanneer nodig.
• Inloopspreekuur formulierenhulp: alleen voor 

dringende zaken en via telefonische afspraak. 
De afspraak zal plaatsvinden in een spreekkamer in 
het Huis van Montfoort.

• Maaltijdservice: blijft op dezelfde voet doorgaan.
• Alarmering: blijft ook op dezelfde voet doorgaan met 

in achtneming van de hygiëneregels.
• Boodschappendienst: de vrijwilligers die boodschappen 

doen voor inwoners blijven dit zo veel mogelijk doen. 
We verwachten dat de aankomende weken meer 
mensen een beroep gaan doen op deze dienst.

Hulplijn: heeft u hulp nodig bij de boodschappen, 
de hond uitlaten of heeft u een andere hulpvraag? 
Vindt u het fi jn als u gebeld wordt door een vrijwilliger 
voor een praatje en een luisterend oor? 
Bel dan naar 0348-469109.
Babbeltruc: oplichters maken op sluwe wijze misbruik 
van de coronacrisis. Ze gaan langs deuren en bieden 
ouderen aan om boodschappen te doen en halen 
vervolgens de bankrekening van de slachtoffers leeg. 
Wees hier alert op! Geef nooit uw pinpas (met pincode) 
mee, vraag altijd om legitimatie en betaal bij afl evering 
van uw boodschappen. Maar nog liever: Vraag een 
bekende of neem contact met ons op.
Dementie/verward gedrag: u kunt mogelijk mensen met 
dementie of verward gedrag tegenkomen op straat. 
Het kan zijn dat zij niet goed weten wat er speelt en met 
welke maatregelen zij rekening moeten houden. 
Zorg voor elkaar en houd zelf de regels in acht.

Ook een steentje bijdragen?
Heeft u een mooi initiatief of idee om iets betekenen voor 
de kwetsbare inwoners van de gemeente Montfoort? 
Bel naar 0348-469109 en meldt u bij ons aan. 
Samen kunnen we dan kijken hoe dit idee tot uitvoer 
gebracht kan worden.

Hulp aan scholen, 
bso’s en ouders
De isolerende maatregelen die landelijk zijn ingezet 
hebben hun effect op het onderwijs en de 
sportverenigingen. Ondanks de drempels is het 
ontzettend belangrijk binnen deze context zo veel 
mogelijk in beweging te blijven.
Daarom zijn de directies van de Montfoortse 
basisscholen afgelopen week in spoedoverleg 
gegaan met de bso-organisaties en de 
Buurtsportcoach. Tijdens deze bijeenkomst werden 
afspraken gevormd voor de samenwerking tussen 
de verschillende partijen.
De hoofdvraag: hoe kunnen kinderen van ouders met 
vitale beroepen zo goed mogelijk worden opgevangen? 
Hierin gaan de organisaties voornamelijk uit van elkaars 
kracht. Zo zullen de bso-organisaties de opvang 
verzorgen, de scholen leerkrachten leveren en de 
buurtsportcoach voorzien in beweegactiviteiten.

Digitaal aanbod opvanglocaties
Toch is dat nog niet altijd makkelijk. Hoe kom je namelijk 
tot een sportaanbod dat binnen en buiten te gebruiken is en 
bovenal beoefend kan worden door zeer kleine groepjes? 
De conclusie van het team Buurtsportcoaches was een 
digitaal aanbod voor de opvanglocaties.
Met deze conclusie is het team naar Lessenplan gestapt. 
Lessenplan richt zich op de digitalisering van het 
bewegingsonderwijs in Nederland en is gevestigd in 
deze regio. Nog dezelfde dag is in overleg met de 
Buursportcoaches een online module ontwikkeld en 
beschikbaar gesteld. De Montfoortse scholen en BSO-
organisatie kunnen nu inloggen en een laagdrempelig 
aanbod aan lessen voor kleine groepen gebruiken.

Kinderen thuis
En de kinderen thuis? Ook voor hen is het belangrijk 
beweegmomenten te houden. Voor deze groep wordt 
om de dag een nieuwe uitdaging geplaatst:
‘Lockdown Challenges’.
Je volgt de challenges via:
www.lessenplan.nl/lockdown-challenge.
Wil je nog meer oefeningen doen, vraag bij jouw 
basisschool de gratis inloggegevens aan zodat je ook 
thuis in beweging kunt blijven!

Actuele informatie 
over het coronavirus
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele 
informatie rondom het coronavirus in gemeente 
Montfoort? Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona
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Daan Droomijs was open, maar waar 
het op een zonnige zaterdag normaliter 
heel druk zou zijn, kwamen de mensen 
nu mondjesmaat ijsjes halen.

De Adviesraad Sociaal Domein van links naar rechts Arina van de Plas, Judy 
Alkema, Jan Verschuur, Sabine Muller, Antoinette Crawfurd.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

door Sjoukje Dijkstra

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nadere orde zijn er geen 
openbare overleggen met de 
commissie voor ruimtelijke kwaliteit 
‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk 
digitaal of telefonisch afgehandeld.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ontvangen aanvraag 
omgevingsvergunning
• 15-3-2020 Z/20/160832
 Hoogstraat 53 in Montfoort 

Het renoveren en restaureren van 
een gemeentelijk monument (fase 2).

• 02-3-2020 Z/20/160499
 Onder de Boompjes in Montfoort 

Het aanbrengen van een steiger.

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. 
Vanwege de aangescherpte 

maatregelen met betrekking tot het 
coronavirus heeft de ODRU besloten 
om de bouwbalie te sluiten. U kunt 
telefonisch of via de mail uw vragen 
aan de ODRU stellen. Telefoon is 
088-0225000, keuze 3 (bouw 
gerelateerde vragen) of via e- mail: 
wabo_bouwvergunningen@odru.nl

Verlengen beslistermijn
• 20-03-2020 Z/20/157318
 Maarschalklaan 13 in Montfoort 

Het aanbrengen van een erker  
aan de voorgevel.

Verleende omgevingsvergunning
• 16-3-2020 Z/20/157638
 Strick van Linschotenstraat 76 

in Linschoten 
Het plaatsen van een dakkapel.

• 17-3-2020 Z/20/158554
 Peperstraat 12 in Montfoort 

Het aanbrengen van een lichtbak 
aan de voorgevel.

• 19-3-2020 Z/20/159443
 Titus Brandsmastraat 4 in Montfoort 

Het plaatsen van een dakkapel  
op het voordakvlak.

• 20-3-2020 Z/20/158366
 IJsselkade 36 in Montfoort 

Het vervangen van de bestaande 
dakkapel.

VERKEER 
Tijdelijke verkeermaatregel
Wegens werkzaamheden aan de 
toerit (14) A12 richting Den Haag (bij 
de M.A. Reinaldaweg in Linschoten) 
wordt op 25 maart, 1 april en 9 april 
de toerit van 20.00 tot 05.00 uur 
afgesloten voor doorgaan verkeer. 
Er wordt een omleiding ingesteld  
via De Wulverhorstbaan en de 
Burgemeester van Zwietenweg.

OPENBARE ORDE 
Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 24 maart 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

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

Algemene informatie

Zo hebben kappers, schoonheidsspecia-
listen en horeca noodgedwongen de 
deuren gesloten. Alle andere winkels zijn 
nog gewoon open. Ik denk niet dat het 
voor 6 april naar een totale lock down 
gaat. Dus, roeien we met de riemen die 
wij hebben.”

Donaties aan de Voedselbank
Dat de horeca al gelijk begonnen is met 
bezorgen, dat viel ook hem op. 
De Heren van Montfoort, The Old 
Bakery en het Oude Stadhuis hebben 
allemaal een bezorg/afhaal service. 
Ook het Wapen van Linschoten is 
geopend voor afhaal en bezorgen. 
Zij geven aan: “Tuurlijk is de omzet een 
stuk minder maar op de korte termijn 
zorgt het wel voor de nodige activiteit. 
Plus we vervullen een vraag in het dorp. 
In hoeverre we er écht wat aan over 
houden ligt ook aan hoe de compensatie-
regels vormgegeven gaan worden. 
Daarnaast zijn we bezig met maatschap-
pelijk ondernemen: mensen kunnen via 
ons donaties aan de voedselbank doen. 
Vervolgens kopen wij daar eten voor dat 
we zelf bij hen bezorgen. Afgelopen 
donderdag hebben we al een auto vol 
droogwaar en verse groenten kunnen 
afgeven. Met de donaties van de 
afgelopen week kunnen we dat deze 
donderdag weer doen!”

Vrees voor verlenging
Verschoor denkt dat het best nog 
gevolgen kan hebben voor ondernemers 
in Montfoort en Linschoten, maar is niet 
bang dat er zaken aan onderdoor zullen 
gaan. Wel vreest hij voor verlenging. 
Zeker met het voorjaar in aantocht. “De 
Lentemarkt is al geannuleerd. Wat gaat 
er nog meer niet door?”

vervolg van de voorpagina

Montfoort heeft tot nu toe 
(zondag) één bekende besmetting
Verschoor is ervan overtuigd dat al veel 
meer Montfoortenaren besmet zijn. “De 
ellende is dat we het niet zeker weten. 
Kon je het maar zien. Ik denk dat we met 
z’n allen achter de regering gaan staan. 
Dan zou je het een keer moeten krijgen, 
en dan moet het gedaan zijn. 
Het probleem is dan contacten met 
risicogroepen. Dat is iets waar we met 
z’n allen op moeten letten.”
Dat beaamt Harry van de Berg, eigenaar 
van Bolle Harry: “Echt niet te geloven 
deze situatie”, zegt hij. Wel is hij blij met 
de dingetjes die geregeld worden voor de 
horeca “om nog een klein beetje te 
blijven bestaan”. “We hopen met z’n 
allen dat dit virus heel snel verdwijnt, 
want het wordt een moeilijke tijd voor 
iedereen. Als we genoodzaakt zijn om 
een half jaar dicht te blijven, wordt het 
zeer moeilijk om de boel overeind te 
houden”, aldus Bolle Harry. “We staan 
dus met onze rug tegen de muur.” 
“Afwachten en proberen de moed erin te 
houden”, aldus Verschoor. “Dat is het 
enige wat we kunnen doen.”

Netwerkbijeenkomst  
Adviesraad Sociaal Domein goed bezocht
Inwoners Montfoort praatten samen met politiek over armoedebeleid en decentralisatie van de zorg
Zo’n veertig mensen kwamen dinsdag 
10 maart af op het Marktplein, een 
netwerkbijeenkomst georganiseerd 
door de Adviesraad Sociaal Domein 
Montfoort. Hier werd gesproken over 
het concept armoedebeleid en er vond 
een lezing plaats over de decentrali-
satie van de verzorgingsstaat.
Volgens Sabine Muller van de Adviesraad 
Sociaal Domein, waren beide onderdelen 
populair. “We zijn erg te spreken over de 
opkomst”, vertelt ze.  
“Het was een mooi gemengd publiek dat 
deelnam, waaronder betrokken inwoners 
en vertegenwoordigers van politieke 
partijen, de kerk, Ferm Werk, SWOM, 
Vluchtelingenwerk, de Voedselbank, 
ambtenaren en ook een wijkagent.”
Voor het eerste onderdeel - het gesprek 
over het armoedebeleid - was iedereen 
vooraf gevraagd om het concept voor 
het armoedebeleid door te nemen. 
Tijdens de avond konden deelnemers  
dit met de opsteller, Ruud van der Blij, 
bespreken. Daarbij kwamen ze met 
vragen en aanvullingen. “Zo vond niet 
iedereen de omgekeerde toets even 
duidelijk (waarbij de burger centraal staat 
en niet de regels), te beschouwen als een 
advies om dit verder uit te schrijven. 
Verder adviseerden we om bij mensen 
die vanuit een uitkering een baan krijgen 
te zorgen voor een warme hand. Ofwel, 
om iemand daarna te blijven volgen. 
Het kan immers gevolgen hebben voor 
de ontvangen toeslagen. En wat als 
iemand dan toch zijn baan kwijtraakt? 
Het is belangrijk zo’n vervolgtraject aan 
te bieden. Dat neemt de opsteller ook 
mee in zijn stuk.”

Waardevol
Muller laat weten dat ze veel positieve 
feedback hebben gekregen op de 
bijeenkomst. Dat de politieke partijen 
aanwezig waren, was volgens haar erg 
waardevol. “Zo zagen ze de dynamiek 
van mensen die meedenken. Het was 
echt heel fijn om die reacties vanuit de 
politieke partijen te zien en te horen. 
Ferm Werk doet goed werk, en SWOM 
ook. Toch zijn in sommige gevallen 
mensen niet in beeld. Zo ging het 
bijvoorbeeld over de zogenaamde 
armoedeval. Als mensen een baan 
vinden, komen ze meestal niet meer in 

aanmerking voor kwijtscheldingen, 
toeslagen, et cetera. Dan houden ze 
onderaan de streep minder over. 
Dit betekent dat ze dan met minder dan 
ze voorheen met uitkering kregen, 
moeten rondkomen. Ferm Werk heeft 
daar inzicht in en ziet wie er een 
uitkering heeft, wie naar een baan gaat, 
dan wel gedetacheerd onder Ferm Werk 
of via een werkgever. Daar ligt een taak. 
Mensen die hun baan kwijtraken, weten 
bijvoorbeeld niet hoe ze verder moeten. 
Dat ze zich moeten aanmelden bij het 
UWV. Daarom is het fijn als er een 
nazorgtraject is.”
Ook ervaringsdeskundigen kwamen op 
de bijeenkomst af. Zij deelden hun 
ervaringen en kregen ook te horen  
dat met het omgekeerde werken 
(de omgekeerde toets) nu minder gewerkt 
wordt vanuit de regels, en meer gericht 
op de mensen. “We hopen dat dat beter 
uitpakt, en het was goed om het zo 
samen door te nemen”, aldus Muller. 
“Wij hopen dan ook dat uitvoerders als 
Ferm Werk, de SWOM en het Jeugdteam 
elkaar nu beter weten te vinden.”

Thema schuldhulpverlening
Uiteindelijk was het een leuke en 
leerzame avond, meent Muller. Ze vertelt 
dat mensen zich tijdens de avond ook 
konden aanmelden voor themagroepen 
om mee te denken over een onderwerp. 

“De komende maanden gaan we aan de 
slag met het thema schuldhulpverlening. 
Hiervoor hebben we al vier 
aanmeldingen binnen!” 
De themagroepen zijn volgens haar 
vooral interessant, omdat mensen zich 
maar gedurende twee avonden hoeven in 
te zetten. Een paar uurtjes dus. “Daarbij 
leunen we niet zoveel op de mensen, en 
het is tegelijkertijd een goede manier, 
waarop wij ook gevoed worden.” 
De positieve reacties vanuit gemeente en 
politiek vond Sabine Muller een mooi 
resultaat: “Gelukkig! Ons werk wordt 
gezien en waardevol gevonden!”
Een volgend Marktplein vindt plaats in 
het najaar, waarschijnlijk in oktober.  
Hou de website van de Adviesraad 
Sociaal Domein in de gaten of deze  
krant voor meer info:  
www.adviesraadmontfoort.nl.
Sinds het vorige artikel in deze krant over 
het Marktplein heeft de Adviesraad 
Sociaal Domein zich mogen versterken 
met een nieuwe kracht: Arina van der 
Plas. Wil je ook meedenken over de 
andere thema’s waar de Adviesraad dit 
jaar mee aan de slag gaat? (inclusief 
LHBTI en VN Verdrag personen met een 
handicap, laaggeletterdheid, drank en 
drugs in onze gemeente), meld je dan op 
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl  
of bij Judy Alkema: 06-54207207.



Coalitie gemeente Montfoort blikt terug op resultaten:

We hebben orde op zaken weten stellen, 
en blikken nu vooruit
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Veteranen met een verhaal
De Stichting Veteranen Lopikerwaard moest vanwege de Corona-crisis heel 
veel plannen in de koelkast zetten. Maar ze laten zich niet uit het veld slaan. 
Het vizier staat nu gericht op 27 juni Nederlandse Veteranendag.

De eerste nieuwsbrief van dit jaar lag al 
weer klaar voor verzending toen de 
Corona maatregelen van kracht werden. 
Bijna alle aangekondigde activiteiten 
moesten worden afgezegd. De geplande 
ontmoetingsborrel in Oudewater werd 
geschrapt en de 4- en 5 mei vieringen 
gaan waarschijnlijk op slechts heel 
beperkte schaal door. 
Ook het internationale sportevenement 
de ‘Invictus Games’, dat begin mei 
gepland stond in Den Haag, waar de 
veteranen naartoe konden, verdween 
van de kalender. Of en wanneer de 
activiteiten op later datum plaatsvinden 
is nog onduidelijk. “Noodgedwongen 
richten we ons nu op activiteiten 
voorafgaande aan en op veteranendag”, 
zegt Jorn Bleijs (penningmeester van de 
Stichting Veteranen Lopikerwaard). 

ook gratis. Voor andere belangstel-
lenden is het te koop voor tien euro”.
De Stichting Veteranen Lopikerwaard is 
sinds 2017 actief. “We voorzien zeker in 
een behoefte” vervolgt Jorn. “Er komen 
steeds meer veteranen op onze ontmoe-
tingsborrels en er zijn er steeds meer 
aanwezig bij onze activiteiten. Via onze 
nieuwsbrieven bereiken we direct ruim 
honderdvijftig veteranen en via de 
gemeenten distribueren we er nog eens 
zeshonderdvijftig. Die activiteiten wordt 
steeds meer divers. Zo zijn we aan het 
bekijken of we einde van dit jaar voor de 
tweede keer een ‘battle fi eld tour’ 
kunnen organiseren. Dit keer willen we 
een busreis maken naar Zeeland. 
We zullen daar dan alles te weten 
komen over en alles bekijken van de 
‘slag om de Scheldedam”.
Ben je veteraan en wil je meer weten 
over de activiteiten en op de hoogte 
gehouden worden dan kan je dat per 
e-mail kenbaar maken door een bericht 
met naam, woonplaats en e-mail adres 
te sturen naar
info@veteranen-lopikerwaard.nl
Meer informatie is te vinden op 
http://www.veteranen-lopikerwaard.nl
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door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Dus, ontkomen we er niet aan om de 
OZB te verhogen.” Dat is niet waar”, 
zegt Jonkers. “Als we nu eerst eens 
beginnen met het stoppen om allerlei 
dure en kostenverslindende onderzoeks-
bureaus en externe partijen in te 
schakelen.”
Ook over de bibliotheek, die er op korte 
termijn toch moet komen, is Jonkers niet 
te spreken. “Vooropgesteld, die 
bibliotheek willen alle partijen. Alleen de 
manier waarop de coalitie het inricht, 
gaat twee keer zoveel kosten, als de 
sluiting van de vorige bibliotheek ons 
destijds opleverde.” Gevraagd hoe 
voorkomen kan worden dat ook deze 
bibliotheek zou falen, reageert 
Hammendorp. “We pakken het nu 
anders aan. Vroeger was het een bieb, 
waar je alleen boeken kon lenen. Nu 
moet het de stadshuiskamer of de dorps-

vervolg van de voorpagina

huiskamer (Linschoten) worden, waar 
gedeelde activiteiten met SWOM 
gebeuren. Door slimme combinaties te 
maken, kunnen we het op die manier 
betaalbaar houden.”
“Voor de komende periode moeten wij 
duidelijke afwegingen maken in wat wel 
of niet haalbaar is”, besluit Andriessen. 
“Desondanks hopen wij nog fl inke 
stappen te kunnen zetten met onder 
andere de nieuwbouw van het ‘Van Dam 
scholencomplex’, de herinrichting van de 
binnenstad, en ook een oplossing voor 
de intramurale ouderenzorg. Verder 
richten we de aandacht op een aantal 
beleidszaken, zoals het armoedebeleid en 
het beleid rondom gemeentelijk vastgoed 
en de duurzaamheidsvisie, die we 
uitwerken. Kortom, genoeg om ons in 
2020 nog op te richten.”

In de tussentijdse balans, die de 
gemeente Montfoort opmaakt in de 
zogenaamde midterm review, ligt de 
focus op zichtbare resultaten: 
“Het restafval wordt elke twee weken 
opgehaald, de bibliotheek komt dit 
jaar weer terug, in het sociaal domein 
komt de inwoner centraal te staan en 
niet het systeem.”
Toch waren er ook uitdagingen. 
Zo duurde het twee jaar om inzicht te 
krijgen in het fi nanciële plaatje, en 
helaas ziet dat er niet goed uit.
“In onze terugblik, ofwel midterm review, 
lag daar de nadruk niet op. Er is veel 
bereikt waar we trots op kunnen zijn”, 
aldus Mathieu Andriessen, fractie-
voorzitter van de VVD. “Stichting Libel 
maakt tijdelijk gebruik van De Vaart, 
er zijn drie nieuwe voetbalvelden van 
kunstgras, glasvezelkabels zijn uitgerold, 
de realisatie van een fi etsstraat op de 
Doeldijk, een gloednieuw onderkomen 
voor de WestStichtse Ruiters, enzovoort. 
Daarnaast heeft het college in overleg 
met de bewoners een evenwichtige 
woonvisie opgesteld”, Andriessen 

benadrukt daarbij dat de gemeente 
Montfoort geslaagd is in de opdracht om 
orde te brengen in de fi nanciële chaos. 
“Dat hebben we gedaan. De ontvlechting 
met IJsselstein was succesvol. We hebben 
een eigen organisatie opgebouwd. 
We hebben daarbij twee jaar nodig gehad 
om de fi nanciële situatie in kaart te 
brengen. Die blijkt wel zorgwekkend. 
Maar we zijn nu in control.”

Winkelopenstelling op zondag, 
afval
Eimert Verkaik van Inwonersbelangen 
is ook te spreken over de bereikte 
resultaten: “Zo mogen de winkels op 
zondag open zijn. Weliswaar wordt er 
niet veel gebruik van gemaakt, maar 
daar gaat het niet om. Het gaat om 
ondernemersvrijheid. Fractievoorzitter 
van Progressief Akkoord Montfoort 
(PAK) Leo Hammendorp: “Er is in de 
afgelopen periode enorm veel werk 
verzet. Niet alles is direct zichtbaar voor 
inwoners. Maar op de achtergrond is 
bijvoorbeeld onze omgevingsdienst 
gereorganiseerd en staat er een grote 

waslijst aan achterstallig onderhoud dat 
door het college is aangepakt.”
Dat de afvalstofheffi ng dit jaar ook weer 
omhoog gaat, komt volgens hem niet 
door het vaker ophalen.
“De kosten van het vervoer zijn enorm 
gestegen, maar ook omdat de afvalstof-
heffi ng niet kostendekkend was. Er is een 
begin gemaakt met plannen voor de 
verkeerscirculatie in de binnenstad, de 
toegankelijkheid rolstoel en rollator en 
het verminderen van de parkeerdruk aan 
de randen van de binnenstad. 
“Bij de lokale belasting wordt inmiddels 
coulant omgegaan met ondernemers die 
het door omstandigheden moeilijk gaan 
krijgen. Zo zal de opening van de 
bibliotheek vertraging kunnen oplopen”, 
aldus Andriessen. “We roeien met de 
riemen die we hebben, en proberen 
daarin altijd het beste ervan te maken…”
De midterm review van gemeente 
Montfoort kun je teruglezen op de 
websites van de coalitiepartijen: 
www.vvdmontfoort.nl, 
www.progressief-akkoord.nl
en www.ibmnl.nl.

Gemeente Montfoort belegt vergadering 
ondanks coronacrisis
“We hebben het zorgvuldig afgewogen, maar het was echt urgent”
Ondanks de coronacrisis heeft gemeente Montfoort afgelopen donderdag een 
vergadering belegd. Hierin heeft de gemeente landelijke richtlijnen om niet 
noodzakelijke bijeenkomsten te annuleren, naast zich neer gelegd, zo vindt 
Rob Jonkers van oppositiepartij Lokaal Montfoort.

“De gemeente legt de landelijke 
richtlijnen zeker niet naast zich neer”, 
zo reageert een woordvoerder van de 
gemeente Montfoort. “Er was sprake van 
een vertrouwelijke bijeenkomst waarvan 
de agenda alleen bij de genodigden 
bekend was. Onze gemeente moet ook 
in deze tijden wel bestuurd blijven. 
Verder heeft er een zorgvuldige afweging 
plaatsgevonden of de bijeenkomst 
noodzakelijk was. Daarbij is besloten het 
aantal personen te beperken tot alleen 
de fractievoorzitters. De bijeenkomst 
vond plaats in de Raadzaal waar 
voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) 
tussen personen was.”
Acht fractieleiders mochten dan 
uitgenodigd zijn, uiteindelijk lieten vier 

oppositiepartijen, waaronder Lokaal 
Montfoort, verstek gaan. 
Een woordvoerder van de gemeente liet 
weten dat gezien het vertrouwelijke 
karakter niet gekozen kon worden voor 
alternatieve vormen van vergaderen, 
zoals bijvoorbeeld streamen.
Fractiepartijleider van Lokaal Montfoort 
Rob Jonkers zegt: “Dit is dus onzin. 
Ten eerste is openbaar gemaakt 
waarover het ging, namelijk de fi nanciële 
problemen. Ten tweede kun je heel goed 
in een afgeschermd groepje een video 
conferentie houden.” 

Brief aan secretaris van de koning
Nu de vergadering ondanks het bezwaar 
van de fractie Lokaal Montfoort, toch 

gehouden is, heeft Jonkers afgelopen 
vrijdag een brief gestuurd aan de 
secretaris van de koning. Hierin doet hij 
zijn beklag over de gang van zaken. 
Burgemeester Petra van Hartskamp mag 
dan geprobeerd hebben de verhoudingen 
te verbeteren, maar door dit soort acties 
worden die weer op scherp gezet. 
(De pot verwijt de ketel, red.) Ik vind dat 
de burgemeester hiermee een verkeerd 
signaal afgeeft. Je vraagt andere mensen 
om bijeenkomsten te beperken, en 
ondertussen ga je zelf vergaderen. 
Voor de gemiddelde Nederlander is dat 
niet erg geloofwaardig. Er vond géén 
besluitvorming plaats. Daarmee vervalt 
de noodzaak om bijeen te komen. 
De griffi er gaf aan met tijdslijnen te 
zitten. Ofwel, we moeten de jaarrekening 
en begroting op korte termijn aanleveren 
bij de toezichthouder van de Provincie. 
Dat snap ik, maar termijnen worden 
overal opgerekt. Hier ook. 
Dan kan dit dus ook best wachten.”

Activiteiten Knooppunt voorlopig gestopt
Het Knoopunt is in Montfoort en Linschoten een begrip. 
Ruim 1.100 senioren in de gemeente zijn lid van de 
vereniging. Wekelijks nemen zij deel aan de bijna 
20 verschillende activiteiten die worden georganiseerd. 
Vanwege het Coronavirus moest het bestuur besluiten om 
voorlopig alle activiteiten op te schorten. In eerste 
instantie tot eind maart, maar inmiddels op aanwijzing van 
het kabinet tot en met 6 april.
Tot nader bericht worden geen activiteiten georganiseerd. Op 
8 april is er ook geen bingo en de jaarlijkse busreis van 13 mei 
stelt het bestuur uit tot volgend jaar. Op 6, 7 en 8 april worden 

voor de busreis dus geen deelname-kaarten verkocht.
Dat er geen activiteiten zijn heeft helaas ook nog een andere 
kant. Voor veel senioren zijn de activiteiten van het Knoopunt 
belangrijk voor het sociale contact. Die zijn nu weggevallen. 
Vooral de oudere leden beschikken niet over faciliteiten als 
internet, e-mail en dergelijke. Het wordt voor hen eenzaam. 
Het bestuur is erg verheugd over het initiatief ‘Ik zal er zijn…. 
Als je me nodig hebt’ van de R.K. Geloofsgemeenschap 
Geboorte Johannes de Doper. Zie daarvoor de aparte oproep 
in deze krant. Voor hulp kunt u bellen naar 06-82703194. 
Tussen 11.00 en 12.00 uur of tussen 16.00 en 17.00 uur zal 
er iemand direct bereikbaar zijn.

Oud IJzer inzameling en 
samenwerkingsconcert 
Ons Genoegen afgelast

We hopen toch dat we onze activiteiten 
in juni weer kunnen hervatten.
Er wordt nu, ter gelegenheid van de 
viering van 75-jaar bevrijding, hard 
gewerkt aan een boekje met verhalen 
van een kleine twintig veteranen over de 
ervaringen die zij hadden tijdens de 
missies die zij uitvoerden. Diverse missies 
van de laatste 75 jaar komen aan bod. 
Redacteur Otto Beaujon heeft de meeste 
veteranen inmiddels gesproken en hun 
verhalen opgetekend. Door Jorn Bleijs 
en door de geïnterviewde veteranen 
worden daar foto’s bij gezocht. 
Frans van Petegem uit Linschoten 
verzorgt de opmaak. Jorn Bleijs laat met 
trots een voorlopige drukproef zien. 
“Het wordt een schitterend boekje dat 
een mooi overzicht geeft van alle missies 
die er zijn geweest. 
Het boekje zal zeker op 27 juni klaar zijn. 
Zodra het weer kan zullen de groepen 8 
van de meeste basisscholen in de 
Lopikerwaard meedoen aan het project 
veteraan-in-de-klas. Veteranen vertellen 
dan in de klas hun verhaal. 
Rond veteranendag krijgen de scholieren 
dan het boekje uitgereikt. Alle veteranen 
in de Lopikerwaard krijgen dit boekje 

Zaterdag 28 maart zou er weer een 
grote oud ijzer inzamelingsactie 
worden gehouden door de 100-jarige 
muziekvereniging Ons Genoegen. 
Zoals zoveel evenementen kan deze 
helaas ook geen doorgang vinden.
Den Houdijker Sloopwerken & 
Metaalhandel aan de Tasveld in 
Montfoort is zaterdag 28 maart wel 
gewoon geopend van 08.00 uur tot 
12.00 uur. U kunt daar uw oud ijzer 
alsnog wegbrengen en, als u dat wil, de 
opbrengst doneren aan de muziekver-
eniging. U kunt het ijzer natuurlijk ook 
bewaren tot 28 oktober. Dan doen we 

ongetwijfeld een extra grote inzameling.
IJzer plaatmateriaal en oude machines, 
fi etsen, brommers, grasmaaiers, 
hekwerken, archiefkasten, computers, 
beeldschermen, televisies, wasmachines, 
drogers en vaatwasmachines kunt u 
inleveren. Koelkasten en vriezers worden 
niet ingenomen i.v.m. gassen!

Het grote samenwerkingsconcert van 
vijf muziekverenigingen dat gepland 
stond voor 18 april kan ook niet 
doorgaan. Ons Genoegen probeert 
het concert op een later tijdstip alsnog 
uit te voeren.

‘Ik zal er zijn actie’ goed ontvangen: 
“Er komen veel reacties binnen”
“Hartverwarmend is het om te zien 
dat er gereageerd wordt op de oproep 
van vorige week”, aldus Gerard 
Vendrig van het initiatief ‘Ik zal er 
zijn, als je me nodig hebt’. 
Dit initiatief werd vorige week 
gelanceerd, om kwetsbare mensen te 
helpen, nu het corona virus zich 
steeds verder verspreidt.
Inmiddels is in de gemeente Montfoort 
ook één besmetting vastgesteld. “Veel 
mensen zijn bereid om een helpende 
hand uit te steken of een luisterend oor 
te bieden”, aldus Vendrig. “Gelukkig zijn 
er op het moment meer handen en oren 

aangeboden dan dat er gevraagd worden. 
Zolang de maatregelen rondom het 
coronavirus van kracht zijn, gaat het 
initiatief “Ik zal er zijn, als je me nodig 
hebt” in ieder geval door. De oproep 
blijft staan, vooral ook aan de mensen 
die het lastig vinden om het leven 
‘gewoon’ voort te zetten.” Daarom roept 
Vendrig juist die mensen nog eens extra 
op: “Als u contact opneemt, gaan we op 
zoek naar een manier om u zo goed 
mogelijk bij te staan. Dat kan door het 
doen van een boodschap, de hond 
uitlaten of een goed gesprek via telefoon 
of beeldbellen. De adviezen van het 

RIVM worden daarbij in acht genomen, 
zoals: geen handen schudden en 
anderhalve meter afstand houden. 
U kunt een e-mail sturen naar: 
ikzalerzijn@ontmoetenraakt.nl.
Meer weten? U kunt ook bellen: het 
nummer is 06-82703194.
Dit nummer is dagelijks (ook in het 
weekend) te bereiken tussen 11.00 en 
12.00 uur en tussen 16.00 en 17.00. 
Buiten deze tijden kunt u een bericht 
inspreken. U kunt ook gebruik maken 
van WhatsApp. Deel dit bericht met de 
mensen in uw omgeving. Laat elkaar 
weten van deze mogelijkheid.
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Dirk de Jong en timmerman Gert van der Linden bespreken plannen voor de molen in het Stadspark. Op de achtergrond rechts is 
De Valk zichtbaar. Het zusje van de Valk moet dus in het Montfoortse Stadspark komen.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

In deze moeilijke onzekere tijd voor ons allen, kleurde de hemel zo waanzinnig mooi, 
waardoor het Haastrechtse bos, veranderde in een   ‘Sprookjesbos’.
Een nieuwe LENTE is begonnen! (foto Emmy van Vliet).

Stadspark Montfoort 
krijgt een nieuwe molen
“Het wordt een standerd molen, de voorloper van De Valk”
Corona virus of niet, op de Kinderboerderij in het Stadspark van Montfoort gaat 
alles gewoon door.
Dirk de Jong was vorige week maandag hard aan het werk, en hij had het 
drukker dan ooit, zo gaf hij aan. Zo had hij nog genoeg te klussen in en rond de 
kinderboerderij, en was timmerman Gert van der Linden aanwezig om samen 
met Dirk te praten over plannen voor de standerdmolen, die eind juli of in 
september in het Stadspark moet komen.

“Voor De Valk stond op die plek ook 
zo’n molen”, aldus Dirk de Jong, die 
veel afweet van de geschiedenis van 
Montfoort. Samen met journalist Gaby 
van Ruiten heeft hij in de afgelopen tijd 
druk gewerkt aan een boek over de 
geschiedenis en getijden en mensen van 
het Stadspark. Hiervoor dook hij ook in 
de adel van Montfoort, en ontdekte zo 
interessante verhalen. 
“De standerdmolen zal vernoemd 
worden naar Lucia Alida de Gelder. 
Deze in 1966 overleden dame bracht 
Gert en Dirk bij elkaar, daarom 
vernoemen we de molen naar haar.

Plukfeesten
De molen komt er overigens gewoon 

voor de sier. Niet voor het opwekken van 
windenergie. “We kunnen de onderbouw 
wel vast neerzetten”, zegt Gert. 
Dat beaamt Dirk. “Daar komt hij te 
staan, vlak bij de duiventil”, wijst hij.
Of die nu in juli of september komt, gaat 
afhangen van de plukfeesten en wanneer 
we die kunnen plannen. Het boek komt 
waarschijnlijk in juli uit, maar ook 
daarvoor heeft hij geen harde deadline. 
‘De getijden van het Stadspark’, zo gaat 
het heten… “De groei van het fruit, en 
wanneer het pluk-klaar is, laat zich niet 
plannen”, lacht Dirk. “Daarom kunnen 
we de molen dus verwachten in juli of 
september, na het fruitplukfeest in ieder 
geval.”

De gemeente Krimpenerwaard heeft het innen van plaatselijke belastingen 
uitbesteed aan de SVHW, het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, 
Heffi ng en Waardebepaling.

Ondernemers en zelfstandigen 
Krimpenerwaard krijgen meer ruimte 
om lokale belastingen te betalen
SVHW heeft voor ondernemers en zzp-ers in de gemeente Krimpenerwaard 
(n.b. geldt niet voor Oudewater en Montfoort) maatregelen getroffen voor het 
geval zij door de beperkingen als gevolg van het Coronavirus in fi nanciële nood 
komen te verkeren door hen in voorkomend geval uitstel te verlenen tot 
31 augustus 2020, naast de bestaande mogelijkheid om, afhankelijk van de 
soort heffi ng of belasting, in acht of tien termijnen te betalen.
Het gaat om waterschapsbelastingen (zuiveringsheffi ng, verontreinigingsheffi ng, 
watersysteemheffi ngen en wegenheffi ng) en van de gemeentelijke belastingen 
(zoals onroerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffi ng, hondenbelasting en 
afvalstoffenheffi ng). 
Wie van de regeling gebruik wil maken, kan dat zelf regelen via de website 
www.svhw.nl of telefonisch via 0186-577222 of 0800-0200873.

Zorgpartners vestigingen gesloten 
voor bezoek

door Aad Kuiper

Begin dit jaar zou er ter ere van het afscheid van Karl Lissendorp een plantsoentje geopend worden: de Wildemanshoek, 
een bijdrage aan de Oudewaterse gemeenschap. ‘Dat plantsoentje komt aan de Utrechtse straatweg tegenover de IJsselvere.
Het gaat, zoals het plan er nu naar uitziet, om een vogelbosje, diverse bomen en struiken die door veel soorten dieren als 
aantrekkelijk worden ervaren, veelsoortige bloemen in grasland, een bijzondere begroeide oever en verschillende plekken 
die speciaal voor insecten zijn ingericht. En ja, er komt ook een bankje waar mensen van dat alles kunnen genieten.’ 
Dit stond vorig jaar begin november in De IJsselbode te lezen.

Het voorjaar en de Wildemanshoek

Uiteraard zijn we bij De IJsselbode 
benieuwd of er met de Wildemanshoek 
al enige vooruitgang is geboekt.
Vorige week zou op de plek waar dat 
natuurvriendelijk hoekje moet komen 
begonnen worden met het knotten 
van een of meer wilgen, maar … 
er mocht niet geknot worden, want er 
zat een eend te broeden.
Dat knotten is nu uitgesteld tot het 
broedseizoen ten einde is.
Het stukje grond, zo vertelt Cor Boon,
 is van de provincie. Voorlopig beperkt 
het werken aan de Wildemanshoek zich 
tot een drietal enthousiaste natuurlief-
hebbers, maar dat zijn niet de minsten: 
naast Cor Boon zijn dat Klaas-Hemke 
van Meekeren (ofwel de Polderprof!) en 
Peter de Groot (van niets minder dan 
Biodivers!). Ook Fred Looman levert een 
bijdrage om dit plannetje te realiseren. 
Meer mensen zijn nog steeds welkom om 
hun steentje - nou ja, in fi guurlijke zijn 
dan - bij te dragen aan de biodiverse tuin 
langs de Utrechtse straatweg. 
Verschillende planten, struiken en bomen 
moeten zich daar zo natuurlijk mogelijk 
ontwikkelen en uiteenlopende soorten 
vogels en insecten lokken om ze van 
huisvesting en/of voedsel te voorzien. 
Aan bomen treffen we walnoten, wilgen 
en populieren aan, en verder, weet 
Cor Boon o.a. kattenstaart, knoopkruid 
en moerasspirea te noemen. 
“En natuurlijk een vlinderstruik!” 
Uiteindelijk worden er heel veel 
verschillende soorten dieren verwacht 
w.o. ook salamanders, libellen, bijen.
“En dan is er natuurlijk ook het uitzicht. 
Je zit daar op een prachtig plekje 
waar dichtbij en veraf van van alles te 
genieten valt. Nu valt er nog weinig te 
zien, maar ga er in de zomer maar 
eens een kijkje nemen.”

Sprookjesbos

OUDEWATER

Bij een cliënt in Verpleeghuis Savelberg 
en een cliënt in Ronssehof revalidatie-
centrum te Gouda is het Coronavirus 
vastgesteld. Dit heeft de GGD Hollands 
Midden aan Zorgpartners Midden-
Holland bevestigd. Uit voorzorg waren 
beide cliënten al in strikte isolatie 
verzorgd. Eerder was al besmetting bij 
een cliënt van Prinsenhof vastgesteld. 
Zorgpartners heeft besloten alle locaties 
in de regio Midden-Holland voor alle 
bezoek te sluiten.

Die locaties zijn:
De Hanepraij (Gouda)
Gouwestein (Gouda)
Irishof (Gouda)
Prinsenhof (Gouda)
Ronssehof (Gouda)
Savelberg (Gouda)
De Breeje Hendrick (Lekkerkerk)
De Reehorst (Reeuwijk)
De Waterport (Krimpen aan de Lek)
Floravita (Boskoop)
Slothoven (Bergambacht)
Souburgh (Waddinxveen)
Vijverhof (Bodegraven)
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Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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 23 maart t/m 29 maart 2020. Week 13.

   Lay’s Superchips, 
Bugles, Hamka’s, Cheetos 

of Sunbreaks chips 
3 zakken à 95-215 gram 

 m.u.v. party packs,, combineren mogelijk

3.87
4.77  2.99

 3 STUKS 

    Iglo Ping & Klaar 
of Roerbak sensatie

 2 dozen à 340-400 gram 
of zakken à 450 gram 
 combineren mogelijk 

7.64
9.50  5.99

 2 STUKS 

  Wagner 
Piccolinis of 

Rustipani 
 doos 170-270 gram 

2.05
2.45  1.49 5.98

6.58  5.-

 Half om half gehakt 
Verse worst fi jn 

of grof 
2 pakken à ca. 500 gram

 combineren mogelijk 

 2 STUKS 

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

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

0348 - 56 25 42
www.automotiveoudewater.nl

Zowel de werkplaats als de showroom zijn OPEN

Haal- & breng service:
Wij halen de auto bij u op  
en brengen hem na reparatie, 
onderhoud of vervanging van banden 
goed gedesinfecteerd bij u terug.

06-22565805 (alleen Whatsapp!)
info@automotiveoudewater.nl

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 
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