
De ondernemers van 
Made in Montfoort v.l.n.r.: 
Harry van der Voort, Wim van den Pol, 
Harry van Zandwijk, Eelco Veltman.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Ondernemers Made in Montfoort 
komen met aangepaste plannen

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 14

door Sjoukje Dijkstra

Danny de Vries, aanstaand 
burgemeester van Oudewater
Afgelopen donderdag koos de gemeenteraad van Oudewater uit 
45 kandidaten een nieuwe burgemeester. 
De raad droeg de heer Danny de Vries voor, en de commissaris van de 
Koning zal de voordracht samen met zijn advies aanbieden bij het ministerie. 
Verwacht wordt dat de benoeming door de Koning daarna snel volgt, en dat 
de heer De Vries rond half november geïnstalleerd kan worden.

Danny de Vries is 46 jaar, is lid van het 
CDA en getrouwd met Martijn.
De Vries werd geboren in Amsterdam 
en studeerde communicatieweten-
schappen, afstudeerrichting risico- en 
crisiscommunicatie. Dat laatste kwam 
omdat student Danny de Vries destijds 

als verslaggever-van-dienst van 
RTV Oost de beelden maakte van de 
vuurwerkramp in Enschedé die de hele 
wereld rond gingen. Het was voor de 
jonge verslaggever/student een enorm 
ingrijpende ervaring.
De Vries werd na zijn afstuderen directeur
van communicatie-adviesbureau 
Albers De Vries. Verder is hij directeur 
van de Twentse Ambassades, een kring 
van Twente-promotie instituten 
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en op de Nederlandse Antillen.
Danny de Vries woont op Katendrecht, 
de bijzondere Rotterdamse wijk met aan 
drie zijden water. Hij is daar lid van de 
wijkraad, naast tal van andere functies 
in het verenigingsleven. 
Boordevol energie kijkt hij uit naar zijn 
komst in Oudewater, waar hij allereerst 
met zoveel mogelijk Oudewaternaars 
kennis wil maken en de samenleving 
hier wil leren kennen.
Hij hoopt -net als wij- dat de 
coronaperiode snel voorbij zal zijn. 
Hij heeft de afgelopen maanden, twintig 
jaar na dato, over zijn persoonlijke 
beleving van de vuurwerkramp en de 
nasleep daarvan een boek geschreven: 
het heet ‘Brief aan Marcel’.

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Als het aan de heren van Made in Montfoort ligt, zal er in 2022 een 
brandnieuw fris, scholencomplex staan op de plek van de huidige sporthal. 
Volgens hun plannen kan voor hetzelfde budget ook nog een nieuwe sporthal 
verrijzen. Die moet dan bij de tennisvelden en het hockeyveld komen.
Kind & Co en de bibliotheek mogen bij het nieuwe scholencomplex 
intrekken.

‘Het nieuwe 
scholencomplex, 
inclusief 
bibliotheek en 
kinderopvang 
kan er in 2022 
al staan!’

Het was nogal een kluif om het plan in 
vijf minuten te presenteren aan de 
commissie Ruimte tijdens de forum-
vergadering op maandag 12 oktober, 
maar het is ze gelukt. De heren van 
Made in Montfoort Wim van den Pol, 
Harry van Zandwijk en Eelco Veltman 
zijn tevreden: Ze hebben hun boodschap 

overgebracht en hopen dat die is geland. 
De ondernemers worden steeds vaker 
benaderd door collega-ondernemers 
die zich willen aansluiten bij Made in 
Montfoort. Zo ook ontwikkelaar Harry 
van der Voort, die samen met project-
ontwikkelaar Eelco Veltman focust op de 
woningbouw.

Als eerste gaan de ondernemers, als zij 
groen licht krijgen van de gemeente, aan 
de slag met het nieuwe scholencomplex 
inclusief bibliotheek en kinderopvang. 
“Hierin heeft de gemeente nu zo’n vaart 
gemaakt, dat we graag meegaan. 
We zijn positief over de gemeente, 
ze zien de noodzaak en dat is mooi. 

Bij omwonenden hebben we gevraagd 
hoe zij aankijken tegen onze nieuwe 
plannen en dat zien ze duidelijk beter 
zitten dan het oude plan waarbij de 
scholen om de sporthal heen zouden 
komen.”
Met de nieuwe plannen is het obstakel 
met de geluidsnorm opgelost en ook 
hoeven hockeyvelden en tennisvelden 
niet ontruimd te worden. Volgens de 
ondernemers heeft de gemeenteraad 
gevraagd het budget voor het scholen-
complex te verhogen met nog eens vier 
miljoen euro tot een bedrag van 
€ 12.450.000. Voor bijna datzelfde 
budget bouwen de ondernemers dus het 
scholencomplex én een nieuwe sporthal. 
Bovendien is op beide locaties voldoende 
parkeergelegenheid te realiseren. 
“Ook hebben we een plek gevonden 
voor Stichting Obliek in de plannen van 
IJsselvreugd. Hiermee maken we 
Ruud Smulders (bestuurslid van stichting 
Obliek) erg blij. Win, win, win, win.”

Frisse scholen
Het begrip frisse scholen is iets dat niet 
nieuw is volgens de heren. Een van de 
belangrijke kwalitatieve eisen voor 
scholen is dat meest actuele standaarden 
van het Programma van Eisen - Frisse 
Scholen worden gehaald. 
“In oude schoolgebouwen gaat ventilatie 
vaak niet verder dan het openzetten van 
een raam. In nieuwe gebouwen is er vaak 
zo goed geïsoleerd, dat klimaatbeheersing 
met buitenlucht een must is voor frisse 
lucht”, aldus Wim. Daarnaast benadrukt 
Wim nog eens hoe belangrijk het is dat 

het allemaal lokaal vóór en dóór 
Montfoortenaren gebouwd gaat worden. 
“De kinderen van onze werknemers 
kunnen dan daar naar school.” 
Harry van Zandwijk: “Als gemeente het 
kan bewerkstellingen, hoeven ze ook niet 
te investeren. Wij, als ondernemers in 
Montfoort, kunnen het gehele project 
fi nancieren. Met leasen, huren of 
huurkoop heb je permanente gebouwen 
die voldoen aan alle eisen van het 
bouwbesluit. Zo krijg je een stukje 
modulaire bouw met elke gewenste 
indeling en een school.” 
De scholen zullen in twee bouwlagen 
BENG (bijna energie neutraal gebouw) 
gebouwd worden en net zoals de sporthal 
voorzien van zonnepanelen. 
De multifunctionele sporthal krijgt een 
dakterras en duurzame installaties en 
doet daarnaast dienst als kantine voor 
hockey- en tennisverenigingen.
Na de presentatie van de plannen in de 
forumvergadering op 12 oktober, 
spraken de heren vorige week woensdag 
met wethouder Ivo ten Hagen en 
projectleider Jan-Peter Chatrou, die zich 
bezighoudt met de woningbouwplannen 
van de gemeente. 
“De wethouder en Jan-Peter hebben 
nogmaals kennisgenomen van de 
plannen en hebben daarbij aangegeven 
het te bespreken in de raadsvergadering 
op 26 oktober. Een belangrijke datum 
dus, waarna het vliegwiel hopelijk 
eindelijk echt is aangezwengeld.”

door Otto Beaujon

Horeca in de IJsselstreek in zwaar weer
Het is natuurlijk op zijn zachtst gezegd balen en een deel van de horecaon-
dernemers slaapt er soms niet van, maar ze laten de kop zeker niet hangen. 
De papieren zakken om de ‘take-away-gerechten’ af te leveren zijn weer 
klaargezet, menu’s van de vorige lockdown tevoorschijn gehaald en nieuwe 
ideeën uitgewerkt. De horeca in de IJsselstreek gaat er alles aan doen om 
het hoofd tijdens de tweede lockdown boven water te houden.

De eerste lockdown zijn de meeste 
ondernemers, naar omstandigheden, 
redelijk doorgekomen. Dat hadden ze te 
danken aan hun ondernemersgeest, 
creativiteit en fl exibiliteit. Voor een deel 

aan de overheidssteun, maar voor het 
grootste deel aan de loyaliteit van hun 
klanten, die misschien wel meer dan 
anders een menu thuis lieten bezorgen of 
afhaalden.

Normaalgesproken is het vierde kwartaal 
van het jaar een toptijd voor de horeca. 
Dat zal het dit jaar zeker niet worden, 
maar de ondernemers en hun 
medewerkers hopen opnieuw op de 
steun van hun klanten. Dat de loyaliteit 
van hun klanten er ook tijdens de tweede 
lockdown weer zal zijn.
Op pagina 8 en 9 is te lezen wat 
met name onze restaurants in de 
IJsselstreek de komende periode 
voor u in petto hebben.
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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

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 25: 10.00 uur Kand. A. Schouten
 18.30 uur Ds. A. Simons

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 25: 09.30 uur Prop A.H. van Mourik
 18.30 uur Prop. H. Meijer
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 25: 10.00 uur Nog niet bekend
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 25: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 25: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 25: 10.00 uur Mw. N. Rijneveld-Schep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 25: 10.00 uur Pastor Bernard Höfte

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK 
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 25: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. A.D. Goijert
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 25: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop

samen met Ds. R. de Koning Gans
Gezamenlijke dienst in de 
Hervormde kerk

Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en 
een mondkapje is verplicht. 
Vooraf aanmelden via 
Centraal Secretariaat 0348-203012
Zo 25: 09.00 uur T. van Zaal
Di 27: 09.15 uur H. Spaan
Di 27: 19.05 uur Rozenkransgebed
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 25: 09.30 uur Ds. A.J. Sonneveld
 18.30 uur Ds. S.J. Verheij

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op maandag 5 oktober 2020
JELLE Hendrik Paulus
zoon van 
Wim en Carolien den Hartogh
broertje van Lieke en Eline
Lopikerweg Oost 51
3411 JC Lopik
Op donderdag 8 oktober 2020
FEDDE Luuk
zoon van 
Timo en José Brandsma
Godfried van Rhenenlaan 35
3417 AM Montfoort
Op donderdag 8 oktober 2020
STERRE
dochter van 
Arjan en Maike van der Ham
zusje van Lieke
Sterkenburg 38
3401 HS IJsselstein
Op dinsdag 13 oktober 2020
SETH Jannick en
JOB Andre
zoons van 
John en Mariska Hoogendoorn
broertjes van Jade
Marktstraat 23
3421 AP Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld 
is gesloten van  

maandag 2 tot en met vrijdag 13 november.
WAARNEMERS, UITSLUITEND VOOR SPOEDGEVALLEN:

Voor de letters A t/m M:
Dokters Dubois / Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252

Voor de letters N t/m Z:
Dokters Brinkhuijsen / Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

Zou u hier rekening mee willen houden met het oog op de herhalingsrecepten?
U kunt dit ook nalezen op onze website:

www.huisartsen.dotsch.rietveld.praktijkinfo.nl

door Cees Reichard

Bijzonder verrast was iedereen die op dinsdag 13 oktober naar theater 
Concordia in Haastrecht kwam voor de griepprik. Een ontvangst met 
muziek van draaiorgel ‘Het Zonnetje’ van Adrie Vergeer uit Gouda. 

Taizéviering Linschoten coronaproef
Zondagavond 25 oktober wordt in ‘t Kruispunt aan de Nieuwe Zandweg in 
Linschoten weer een Oecumenisch Avondgebed in de stijl van Taizé gehouden.
Bij de voorbereidingen is een aantal extra maatregelen genomen.
De viering is voorbereid door de Oecumenische Werkgroep Linschoten samen met 
Rianne van der Nagel- Meter, predikant van de Protestantse Gemeente te Linschoten 
en Gerard Vendrig, lid van de Pastoraatsgroep van de Katholieke 
Geloofsgemeenschap Montfoort/Linschoten.
In verband met Corona wordt er deze keer niet gezongen, maar luisteren we naar 
bekende en minder bekende liederen uit Taizé.
Het aantal bezoekers aan de viering is beperkt tot 30 mensen. Aanmelding vooraf is 
noodzakelijk via welkom@kruispuntlinschoten.nl. Bezoekers wordt gevraagd bij 
binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Het mondkapje mag 
af als u plaats hebt genomen.
Ook is het mogelijk op Kerkdienstgemist/Linschoten/Kruispunt de Taizé viering thuis 
te volgen of later te bekijken. De orde van dienst is te vinden op de website van 
Kruispunt/menu/orde van dienst. De viering begint om 19.30 uur.
Van harte welkom om samen de sfeer en verstilling van Taizé te ervaren.
Informatie: dejongbakker@planet.nl

Evensong in de 
Hervormde kerk 
Polsbroek
Op DV zaterdag 24 oktober om 
16.00 uur zal christelijk regionaal koor 
New Voices uit Polsbroek een Evensong 
zingen in de Hervormde kerk van 
Polsbroek (met inachtneming van de 
richtlijnen van RIVM). Dit met 
medewerking van organist Geerten 
Liefting en onder leiding van dirigent 
Arjan Veen. Al eeuwenlang wordt 
Evensongs dagelijks in Engeland 
gehouden. Daarbij worden liederen 
afgewisseld met schriftlezingen en 
gebeden. Wat eerst een Engels begrip 
was, heeft de laatste jaren ook steeds 
meer bekendheid gekregen in Nederland. 
Luister mee via onze livestream en waan 
u in een Engelse Kathedraal. Wij nodigen 
u van harte uit om mee te luisteren via de 
livestream die is te volgen op dit kanaal. 
Om 20.00 uur is dit nogmaals te volgen 
op: www.youtube.com/channel/
UCI1fJzcsoYN3kqRDW3MxKVA

LINN on Tour
Geheel volgens de nieuwste corona-richtlijnen biedt Linn Ontmoet een ‘
LINN on Tour’ fi etstocht aan! Voor alle vrouwen uit Linschoten, om in de 
buitenlucht te genieten met je vriendin, buurvrouw of je eigen gezin. 
We zouden het helemaal mooi vinden als je iemand uitnodigt die juist in 
deze tijd een extra gezellige ontmoeting kan gebruiken. Als ‘LINN ontmoet’ 
staan we voor omzien naar elkaar, ontmoeting en verbinding.

Collectanten 
gezocht in Lopik, 
Oudewater en 
Montfoort
Van 16 t/m 21 november vindt de 
landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. 
Men is hiervoor hard op zoek naar 
collectanten in Lopik, Oudewater, 
Montfoort. Help jij in de strijd 
tegen multiple sclerose (MS)?

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS 
collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de overheid, 
maar het is niet vanzelfsprekend dat 
onze collectanten allemaal langs de 
deur gaan. Daarom biedt het Nationaal 
MS Fonds andere manieren van 
collecteren aan haar collectanten. 
Collectanten kunnen een donatiefl yer 
met QR-code door brievenbussen in 
hun omgeving doen. 
Ook is het mogelijk om online te 
collecteren met een digitale collectebus. 
Meer informatie hierover vindt u op 
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/
collecteren-in-coronatijd/
Meer informatie of aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

De uitslag van de   fotowedstrijd ‘Iconen van 
de Oude Hollandse Waterlinie’ is bekend

Deze was op uitnodiging van de twee 
huisartsenpraktijken naar het 
Concordiaplein gekomen. Al wachtend 
voor de vaccinatie kon men genieten van 
de vrolijke klanken.
De tijden van vaccinatie waren dit jaar 
uitgebreid en men kon vanaf 15.30 uur 
tot 20.00 uur de griepprik ophalen. 
Iedereen die tussen 01-01-1941 en 
31-12-1947 geboren is kon gelijktijdig 

De uitslag van de fotowedstrijd van de stichting Oude Hollandse Waterlinie is bekend. Uiteindelijk voldeden er 
88 foto’s aan de gestelde voorwaarden. Er deden dit jaar 42 mensen mee aan deze fotowedstrijd.

De jury heeft zich gebogen over de foto’s 
en is tot de volgende top 3 gekomen.
Nummer 1: Hoogwater nabij 
Slot Loevestein van Frans van Ooijen
Argumentatie jurylid Sjaak Loef: Wat mij 
betreft beeldt deze foto het beste uit waar 
de Oude Hollandse Waterlinie voor staat. 
Water en verzonken land met een hek 
dat nog boven water te zien is.

Nummer 2: Een verliefd stelletje in 
een bootje bij Vesting Naarden van 
Cor Boers
Argumentatie jurylid Jeroen van Noort: 
Een mooie foto met veel interactie en het 
verhaal achter het mooie plaatje. 
De omgeving lijkt de achtergrond voor 
een fi lm. De interactie tussen de mensen 
in het bootje (handen op wangen) maakt 
dat de foto meer is dan ‘mensen varen in 
een bootje’. De omgeving en activiteit 
zijn bijzaak; het gaat om dat moment 
samen.

Het draaiorgel begeleidt 
de   griepvaccinatie

Gedeelde nummer 3: 
Kasteel Woerden van Ria de Wit 
en Muiderslot in de ochtendmist 
van Hans van der Steen.
Argumentatie bij de foto van Ria de Wit 
van jurylid Joke Pelser: 
De weerspiegeling in het water, de hoek 
van waaruit de foto genomen is, de rust 
die hij uitstraalt, er is veel te zien, de 
gracht eromheen, het fraaie gebouw in 
het water. 
Argumentatie bij de foto van Hans van 
der Steen door jurylid Rayza Alphenaar: 
De foto geeft een mysterieus gevoel, 
alsof je terug in de tijd bent gegaan.

ook de pneumokokkenprik krijgen. 
Uiteraard werden de RIVM-maatregelen 
als vaste looproute, de afstandsregeling 
en het mondkapje in acht genomen. 
Diverse mensen leidden het geheel in 
goede banen. Alles verliep prima, het 
was perfect georganiseerd.

Daarom hebben zij twee mooie 
fi etsroutes uitgezet van 15 km of 30 km. 
Geef je tot uiterlijk maandag 26 oktober 
op via de website www.linnontmoet.nl/
linn-on-tour/. Zij willen dan graag weten 
waar je woont en met hoeveel personen 
je wilt gaan fi etsen. Let op, dat mag met 
maximaal 4 personen!
De dagen ervoor bezorgen zij aan huis 
een tasje met alles wat je nodig hebt om 
vanaf zaterdag 31 oktober onbezorgd te 
gaan genieten van deze fi etstocht. 
Op een andere datum mag natuurlijk 
ook. En heb je de smaak te pakken? 
Beide routes komen naar je toe, 
fi ets gerust twee keer!
Linn wenst jullie een gezonde, warme 
herfst met mooie ontmoetingen!
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A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 21 oktober
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner Gaat niet door
Donderdag 22 oktober
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.00 KBO/PCOB soosmiddag Gaat niet door
Vrijdag 23 oktober
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst PGO kerk Tuinzaal
 alleen voor bewoners
Zaterdag 24 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 25 oktober
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 26 oktober
10.00 Zingen met Monique Gaat niet door
14.45 Bijbelkring Gaat niet door
Dinsdag 27 oktober
10.45 Bewegen met fysio Gaat niet door
14.15 Kook-/ bakactiviteit Gaat niet door

Lieve Martien,

Wij hebben al die jaren veel lol gehad,
maar ook veel verdriet.
Je moet het een plaatsje geven.
Je hebt mij opnieuw geleerd hoe ik tegen jou 
kon zeggen: goedemorgen, goedemiddag en 
prettige dag, dat was al heel wat.
De tijd is gekomen, dat je alles alleen moet doen
en dat is best moeilijk.
Ik kijk met jou mee als een vlinder.
Je mag in ieder geval een poos huilen,
maar dat wordt minder.
Denk maar aan de mooie dingen,
dan krijg je vanzelf een lach op je gezicht.

Nou ik ga naar de sterretjes, tot dan….

Van je lieve Anita

Met pijn in mijn hart heb ik veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn allerliefste

Anita
Antonia Cornelia Maria van Dijk - Nederend

* Papekop, 18 mei 1961 † Oudewater, 17 oktober 2020

Martien van Dijk

Anita is thuis. Bezoek graag in overleg.

De avondwake en de uitvaartplechtigheid zullen, vanwege de huidige maatregelen, 
vrijdag 23 oktober en zaterdag 24 oktober in besloten kring plaatsvinden.

Er is wel gelegenheid om een laatste groet te brengen aan Anita 
door zaterdag 24 oktober omstreeks 12.00 uur een erehaag te vormen 

langs de route van parochiekerk St. Franciscus van Assisië, Kapellestraat 15 
naar de R.K. Begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.

Dit kan en mag alleen wanneer u de gepaste afstand van 1,5 meter tot elkaar in 
acht neemt en na het voorbijgaan van de stoet ook niet langer blijft staan dan nodig.

Anita hield niet van lelies.

Omdat persoonlijk condoleren helaas niet mogelijk is, zou het fi jn zijn als u uw 
condoleance of herinnering achter wilt laten in het online condoleanceregister via 

www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Martien van Dijk

Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard
~

Mijn dank gaat uit naar de medewerkers van De Hoogstraat, Careyn, 
De Boogh Utrecht en Harmelen en huisartsenpraktijk Brinkhuijsen en Karstens

voor de liefdevolle verzorging van Anita.

Verdrietig omdat we afscheid van je moeten nemen

Anita
Je wordt echt niet vergeten
Je wordt een mooi verhaal

Wij wensen Martien heel veel sterkte met dit verlies. 

Familie van Dijk

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

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

Lieve Anita
Bedankt voor alle liefdevolle jaren.

Willem en Elly
Sjaan en Theo
Ineke en André
Cora en Ruud

“Vrienden voor het leven
door dik en dun in lief en leed.”

Lieve Anita
Nu vrij als een vlinder

De vriendengroep

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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Financiën
Volgende week beginnen de raden weer aan de jaarlijkse bespreking 
van de gemeentelijke begrotingen. En zoals iemand die kranten leest 
en het nieuws volgt kan weten: de gemeentelijke fi nanciën verkeren 
overal in het land in zwaar weer. De besprekingen zullen 
onvermijdelijk leiden tot een gemeentelijke lastenverzwaring. En, 
anders dan in een ook deze week in De IJsselbode gepubliceerde 
ingezonden brief wordt gesuggereerd, ligt dat niet aan de gemeente 
zelf. Na jaren van bezuinigen is de rek in de gemeentelijke 
begrotingen er volledig uit.
Die bezuinigingen over de afgelopen tien jaar werden en worden 
voornamelijk veroorzaakt door Rijksbeleid. Voor de zomer schreef ik 
al een column hierover. In de crisis van de jaren tien werd 
afgesproken dat de gemeentelijke bijdragen van het Rijk volgens het 
zogenaamde ‘trap op, trap af’ beginsel zouden worden vastgesteld. 
Als het Rijk ergens minder aan uitgaf, dan werden de gemeenten met 
hetzelfde percentage gekort. Zoals bekend voerde het Rijk in die jaren 
draconische bezuinigingen door en kostte dat de gemeenten volgens 
het ‘trap af’ beginsel jaarlijks geld. Daarbovenop kwam de 
decentralisatie van het sociaal domein. Afgezien van andere redenen 
om dat te doen (gemeenten zitten dichterbij de mensen en hebben een 
beter zicht op de behoeften dan landelijke organisaties) ging ook dat 
gepaard met fors minder geld voor het uitoefenen van die taken. 
Want gemeenten zouden het goedkoper kunnen.
Daar weer bovenop kwam de ‘opschalingskorting’: in het huidige 
regeerakkoord wordt gesteld dat het goed is om gemeenten te korten 
om zo van ‘onderop’ (maar in werkelijkheid dus van bovenaf) te 
stimuleren om in grotere verbanden te gaan werken en te fuseren. 
Dat heet in minder parlementaire taal gewoon de duimschroeven 
aandraaien.
En daarbovenop komt nog de ‘herijking’ van het gemeentefonds: dat 
gaat vanaf volgend jaar gebeuren. Grotere gemeenten hebben grotere 
tekorten dan kleine gemeenten, dus zal het geld worden herverdeeld 
en dat komt voornamelijk neer op een stroom van klein naar groot.
En gemeenten: die moeten een sluitende begroting indienen bij de 
provincies. En aangezien 80 % van het geld van het Rijk komt hebben 
die maar één mogelijkheid en dat is de lasten voor de burgers 
verzwaren. Als het kabinet mooi weer speelt met lastenverlichting via 
de belastingen, reken er dan maar op dat die via de gemeentelijke 
belastingen gewoon weer terug komt. De gemeenten kunnen nergens 
heen. Iets om over na te denken bij de verkiezingen volgend jaar?
Trudie Scherpenzeel

Gemeentelijke lasten voor 2021 
weer dramatisch omhoog
Weet u nog, voor 2020 hebben we een verhoging van de   gemeentelijke lasten met 
22 % moeten slikken. Hoe de gemeenteraad dit met goed fatsoen heeft kunnen 
goedkeuren blijft een raadsel. En niet eenmalig, want nu is voor 2021 opnieuw een 
verhoging van 15% aangekondigd om de begroting sluitend te maken!
U leest het goed inwoners van Oudewater. Er komt dus opnieuw een forse 
belastingverhoging. Deze staat in geen enkele verhouding tot de huidige infl atie, dan 
wel inkomensontwikkelingen of de al tien jaar durende 0-lijn van de pensioenen. 
Daarnaast is het principieel onjuist, dat de gemeente de extra kosten waar iedereen 
baat bij heeft, met een belastingverhoging eenzijdig afwentelt op inwoners met een 
eigen huis. Helaas maken meer gemeentes zich hier schuldig aan. De Vereniging 
Eigen Huis roept haar leden dan ook op hiertegen in ’t geweer te komen.
Een zichzelf respecterend gemeentebestuur doet dit zijn inwoners niet aan, maar 
zoekt eerder naar alternatieve inkomsten, of saneert de uitgaven. 
Schaalgroottevoordeel is soms mogelijk door samenwerking met derden, of zelfs 
door samen te gaan met naburige gemeentes.
Mijn teleurstelling en boosheid is groot. De uwe ook? En hoe geeft u daar uiting aan?
Ron de Reuver - Oudewater

Energietransitie, 
een paarse-groene krokodil
Door de gemeente Oudewater zijn meerdere inloopavonden georganiseerd over de 
energietransitie. Het bevreemdt ons dat een aantal mensen die zich wel degelijk 
hadden gemeld maar geen enkele reactie hebben gehad op hun aanmelding.
Ook toen de inloop een virtuele aangelegenheid werd, viel het ons op dat een aantal 
aanmelders wel een bevestiging kreeg, en een aantal niet. Wie daarover reclameerde, 
kreeg alsnog een link. Je mag niet denken aan een soort opzet om mensen te 
ontmoedigen aan de discussie deel te nemen.
Wij menen dat er alles aan gedaan wordt om rookgordijnen op te werpen, mensen de 
mond te snoeren, en hen ongewenste keuzes te laten maken.
Er was veel onduidelijkheid over de gebiedsindeling; de gebieden werden met een 
letter aangeduid.
Volstrekt onduidelijk is waarom het ene gebied anders zou zijn dan het andere. 
Deze gebiedjes komen immers in veel opzichten met elkaar overeen, en overal is er 
bebouwing. Waarom zou op de ene plek wel en op de andere plek geen zonneweide 
of windturbine mogen staan? Op het laatst worden er enkele stemrondes gehouden 
waarin alle moeite is genomen om de zaak zo onduidelijk en onbegrijpelijk mogelijk 
neer te zetten.
En zelfs op zo’n manier dat men met open ogen juist het niet gewenste koos maar in 
plaats daarvan de voorkeur van de projectgroep.
Voor ons: geen windmolens. Maar desondanks werd gevraagd om uw voorkeur uit te 
spreken voor 2e, 3e en 4e keuzes. Voor zonneweides precies hetzelfde: er wordt een 
aantal mogelijkheden aangedragen, zo schimmig en onduidelijk mogelijk, terwijl ook 
hier maar één antwoord mogelijk is: op de daken, zowel op het industrieterrein als in 
de lintbebouwing en waar mogelijk in de stad. 90% van de aanwezigen was absoluut 
tegen de windturbines en zonneweides.
De provincie geeft in elk geval heel wat geld uit om duidelijk te krijgen dat 
belanghebbende inwoners geen windturbines willen, wel zon op daken en als het 
perse moet ook zon op land onder voorwaarde dat inwoners er geen last van hebben.
Wat bezielt de gespreksleiders en ambtenaren die toch hun combinatiepakket met 
windmolens en zonneweiden proberen door te duwen? Zelf wonen zij misschien niet 
in het groene hart. Wij echter wel en wij willen het groene hart ook graag groen 
houden, zoals dat van meet af aan onze bedoeling is geweest.
Ik was altijd een voorstander van groene energie. Toch begin ik steeds meer te 
twijfelen. Ik zou u willen aanraden de fi lm ‘Planet of the humans’ van Michael Moore 
(te vinden op Youtube) eens te bekijken. Dan zult u begrijpen dat er geen project 
onder de noemer “zero emission” bestaat, maar dat er gewoon veel geld mee 
gemoeid is.
Waarom moet het Groene Hart kapot gemaakt worden voor een oneigenlijke 
doelstelling? Als het alleen voor onze eigen gemeente zou zijn, kunnen we de 
doelstelling gemakkelijk halen met de mogelijkheden die voorhanden zijn zonder 
windturbines en zonneweiden. Er zijn al vele daken belegd met zonnepanelen, maar 
ook nog heel veel daken waar nog geen gebruik van gemaakt wordt. Benut eerst die 
mogelijkheid!
Laten wij de krachten bundelen een massaal tegen de plannen van de provincie 
stemmen.
Ons groene hart moet groen blijven!
Gijs Kasius

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

BLIK op ...

Touwmuseum Oudewater zoekt verhalen, want 
“zij willen de touwgeschiedenis levend houden”

De touwfabricage en hennepteelt hebben Oudewater 
heel duidelijk op de kaart gezet. Hennepteelt raakte 
vermoedelijk rond 1500 in opkomst. In die tijd waren er 
in het stadje ‘nettenbreiers’, die touw maakten voor de 
vervaardiging van visnetten. 
Zo ongeveer een eeuw later, vooral door toenemende 
vraag van de scheepvaart werden touwslagerijen en de 
daarvoor benodigde hennep steeds belangrijker. Zo werd 
voor VOC-schepen en oorlogsschepen van de Republiek 
touw uit Oudewater gebruikt.

Met een videotentoonstelling met mooie verhalen over de touwindustrie in 
Oudewater, wil Touwmuseum Oudewater volgend jaar haar twintigjarig 
jubileum vieren. Museumdirecteur Averien Knol roept stadsgenoten op hun 
verhalen te delen. “De stad zit bomvol verhalen over de touwindustrie, 
die willen we graag horen!”

Op 30 maart 2001 opende 
Touwmuseum Oudewater haar deuren. 
In de vier jaar daarvoor is met man en 
macht gewerkt om de laatste nog 
bestaande baanschuur te restaureren en 
in te richten als museum. Averien: “Veel 
baanschuren zijn verloren gegaan. Er zijn 
er verbouwd tot woonhuis, maar er zijn 
er ook heel veel afgebroken.”
“Dat deze bewaard is gebleven is 
natuurlijk fantastisch.”

Touwmuseum Oudewater heeft in de 
afgelopen twintig jaar haar plek veroverd 
in Oudewater en trekt jaarlijks veel 
bezoekers van buiten, maar ook 
Oudewaternaren zelf komen er graag af 
en toe opnieuw een kijkje nemen, want 
vaak valt er wel iets nieuws te ontdekken. 
Of ze nemen vrienden van elders mee. 
Logisch, want het is de touwindustrie in 
het bijzonder die Oudewater groot maakte. 
Nog steeds is touwfabriek G. van der Lee 

een belangrijke speler in de wereld van 
touw. “Touw uit Oudewater staat bekend 
om de hoge kwaliteit en gaat daarom de 
hele wereld over”, vertelt Averien trots.

Touwverhalen
Bijna iedereen in Oudewater kent wel 
iemand die iets te maken heeft, of heeft 
gehad met de touwindustrie, denkt 
Averien. “Zoals je opa die in de 
touwfabriek werkte, of misschien werkte 
je er zelf wel. Heeft je familie iets voor de 
touwindustrie betekend? Wie weet 
herbergt jouw huis wel schatten uit de tijd 
dat touw nog de drijvende kracht van 
Oudewater was! Ik vraag iedereen om 
zijn touwverhaal - groot of klein - met 
ons te delen, zodat wij het weer aan 
anderen kunnen laten zien.”
Hoewel met natuurlijk met alle verhalen 
blij zijn (wij zullen ze zeker met alle 
vrijwilligers delen, zodat die er weet van 
hebben), maar die vast niet allemaal 
kunnen laten zien worden uit alle 
inzendingen de meest bijzondere, de 
mooiste, meeste ontroerende en 
grappigste verhalen gekozen. 
Hiervan worden video’s gemaakt die 
samen de tentoonstelling ‘20 jaar 
Touwmuseum Oudewater’ vormen. 
Averien hoopt met die tentoonstelling 
het Touwmuseum Oudewater opnieuw 
ook weer aantrekkelijker te maken voor 
inwoners van de stad zelf. “Deze video-
tentoonstelling maken we echt met en 
voor Oudewatenaren. Ik hoop dat 
iedereen straks denkt: ik moet zeker 
weer eens langs bij het museum!”
U kunt uw verhaal per mail sturen naar 
info@touwmuseum.nl. 
Averien ontvangt uw verhaal graag voor 
1 november 2020, maar wie meer tijd 
nodig heeft kan dat gewoon even laten 
weten.

Leer coole hiphop en breakdance moves 
of mix je eigen dancetrack
Loes de Vos en Maxime Jongerius zijn blij met de 
nieuwe samenwerking tussen Muziekhuis Oudewater
en Studio Max Dance. 
Sinds de start van dit cursusseizoen geeft Maxime drie 

uur dansles in het Muziekhuis. Loes en Maxime broeden 
nu op plannen om dans en muziek meer met elkaar te 
verbinden. “Het is heel leuk als we de disciplines in 
elkaar kunnen verweven.”

Een eerste toffe gezamenlijke productie is 
de Urban Music & Dance middag op 
zondag 29 november. 
Jongens en meisjes vanaf 9 jaar kunnen 
leren dansen als een echte hiphopper of 
toffe breakdancemoves oefenen. 
Liever achter de knoppen? 
Tijdens de DJ-workshop maak je kennis 
met het mixen van muziek en in de 
workshop Music Producer leer je hoe je 
een eigen beat maakt. Aan het einde van 
de middag komt alles samen in een 
stoere music & dance battle. 
Loes: “Hoe leuk is het als er aan het 
einde van de dag gedanst wordt op jouw 
beat?” Ervaring met muziek of dans is 
niet nodig. “Je moet er zin in hebben en 
iets willen leren”, aldus Maxime.

Cursus DJ en Music Producer
Heb je meteen al zin om een volledige 
mix of track te leren maken? 
Op vrijdag 30 oktober starten de 
cursussen DJ en Music Producer in 
Muziekhuis Oudewater. 
In vijf lessen leren de Oudewaterse DJ’s 
Theis’n en Tjoeri je hoe je muziek mixt 
op een echte DJ set. 
Loes: “Je leert hoe je het ene nummer 
kan laten overlopen in het volgende, 
zonder dat de muziek stopt.”
Tijdens de cursus Music Producer ga je 
onder leiding van Maarten Bakker een 
eigen dancetrack produceren. Op een 
laptop breng je samples, stukjes muziek, 
drums en akkoorden bij elkaar en je leert 
hoe de opbouw van een nummer werkt. 
Aan het einde van beide cursussen 
mogen de leerlingen optreden tijdens de 
Urban Music & Dance middag. 
Loes: “Het doel van deze lessen is dat je 
een track of mix maakt waar ook echt op 
gedanst kan worden.”

De cursussen bestaan uit vijf lessen 
en kosten 80 euro.
Als afsluiter mag je gratis deelnemen aan 
de Urban Music & Dance middag. 
Alleen naar de workshops? 
Dan betaal je 15 euro.
Voor meer informatie en inschrijven 
kijk je op www.muziekhuisoudewater.nl
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Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Met een kap voor haar mond 
danste Helma op haar  
60e verjaardag rond.

Gefeliciteerd van  
Yvonne, Anneke, Titin, Lida en Ria.

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962 

Vermey
uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Wij willen u hartelijk bedanken 
voor uw warme reacties, 

kaarten en bloemen die wij 
mochten ontvangen na het 

overlijden van onze lieve moeder, 
schoonmoeder en trotse oma

Sini Vergeer-
van Kuik

Zorgzaam en liefdevol 
voor iedereen

Zo zullen wij altijd 
aan haar blijven denken

Kinderen en kleinkinderen

Oudewater, oktober 2020

Wij willen u bedanken voor de hartverwarmende 
belangstelling, de vele kaarten, bloemen, 

telefoontjes en de lieve woorden op het online 
condoleanceregister, na het overlijden van onze 

lieve moeder, schoonmoeder, oma en ouwe oma

Quirina Maria 
de Jong - Houdijk

-Krien-
Ook uw aanwezigheid op de begrafenis 

hebben wij zeer gewaardeerd.

Dank ook aan de medewerkers van de Vierstroom 
Haastrecht/Vlist en Zorg- en Wooncentrum 

De Wulverhorst te Oudewater voor 
de liefdevolle verzorging.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Haastrecht, oktober 2020

Huil niet omdat ze er niet meer is,
maar glimlach omdat ze er was...

Na een niet te winnen strijd is op 74-jarige leeftijd 
mijn lieve vrouw, onze altijd zorgzame moeder 

en oma overleden

Christa Erkemeij - de Wit
Christina Maria

Snelrewaard,  Montfoort,
12 april 1946  11 oktober 2020

Jan Erkemeij

Brigitta en Ad
Stefan, Lotte, Jasper

Antoine en Mirjam
Ruben

De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 
17 oktober in Crematorium IJsselhof te Gouda.

Wij danken alle medewerkers van 
Huisartsenpraktijk Oude Ophuis en De Vries en de 

thuiszorg voor de liefdevolle verzorging.

Online condoleren: 
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Correspondentie: Vermey Uitvaartzorg
T.a.v. Familie Erkemeij - de Wit

Heiliglevenstraat 2, 3417 HL  Montfoort

De Heer is mijn Herder.

Het is onmogelijk om iedereen te bedanken voor de 
vele hartverwarmende blijken van medeleven,  

in welke vorm dan ook,  
die wij mochten ontvangen na het overlijden van 

onze lieve moeder, schoonmoeder,  
oma en superoma

Nel Zuidam - van Duuren
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Gouda, oktober 2020.

Een prachtige boom
Standvastig en sterk
Voor gezin, de woningbouw en de kerk
Zijn gereedschapskist altijd gevuld
Stormen doorleefd met groot geduld
De laatste storm een orkaan,
De kist blijft voortaan staan.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft, hebben wij afscheid 
genomen van onze vader, schoonvader en opa

Leo Morsink
Leonardus Geertrudis Jozef

Utrecht,  Oudewater,
1 maart 1934  12 oktober 2020

Sinds 2012 weduwnaar van 
Annie Morsink - Schoonderwoerd

Rob en Elena
    Anouchka
Martin en Dorine
    Nika, Rens, Harm
Ruud
    Sanne, Hidde †, Jildou, Hylke

De uitvaartdienst en begrafenis hebben in besloten 
kring plaatsgevonden op zaterdag 17 oktober.

Correspondentieadres: 
Joostenplein 1, 3421 TC  Oudewater 

Gelegenheid tot condoleren: 
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Hoe kan iets kwijt zijn wanneer ik het met 
mijn ogen dicht kan zien.

Na een goed leven is op 89 jarige leeftijd overleden 
mijn lieve schoonzus en onze tante

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres: Hoogstraat 21

2851BA Haastrecht

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers 
van de Liezeborgh voor al hun liefdevolle zorgen.

Adriana Catharina 
Plaisier-Gijzen

Emmy van der Wolf
Emmy, Ron en Thijs

29 december 1930 • 13 oktober 2020 

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden 
van ons oud-bestuurslid en onze oud-voorzitter

Leo Morsink
Leo was al actief in de werkgroep die zich bezighield 

met de oprichting van Het Touwmuseum.
Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn inzet.

Het bestuur, directie  
en vrijwilligers van  
Het Touwmuseum

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

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

Ingekomen  
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Langs de Lange Linschoten  

in Snelrewaard 
Het kappen van bomen.
Ingediend op: 07-10-2020, 
dossiernummer: OLO5503515

• Goudse straatweg 64  
in Oudewater 
Het doorbreken van een 
binnenmuur tussen keuken  
en woonkamer.
Ingediend op: 07-10-2020, 
dossiernummer: OLO5503627

• Donkere Gaard 28 in Oudewater 
Het aanbrengen van 
gevelreclame.
Ingediend op: 08-10-2020, 
dossiernummer: OLO5507313

• Damweg 2 in Oudewater 
Het wijzigen van de voormalige 
tanshopruimte naar een ruimte 
voor fysiotherapie.
Ingediend op: 08-10-2020, 
dossiernummer: OLO5507835

• Noord-Linschoterzandweg 6 
in Snelrewaard 
Het realiseren van een kantoor in 
een bijgebouw.
Ingediend op: 13-10-2020, 
dossiernummer: OLO5518371

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 27B in Oudewater 

Het verkopen van particulier 
vuurwerk op  
29, 30 en 31 december 2020.
Ingediend op: 09-10-2020, 
dossiernummer: 2024567

• Dorpskern in Hekendorp 
Het organiseren van  
de intocht Sinterklaas  
op 21 november 2020.
Ingediend op: 07-10-2020, 
dossiernummer: 2024535

Danny de Vries voorgedragen als 
nieuwe burgemeester Oudewater
De gemeenteraad van Oudewater heeft in een buitengewone 
raadsvergadering op donderdag 15 oktober Danny de Vries 
voorgedragen als nieuwe burgemeester.
Hij is daarmee de opvolger van Pieter Verhoeve, die op 
13 november 2019 burgemeester werd van de gemeente Gouda. 
Sinds dat moment is Wim Groeneweg actief als waarnemend 
burgemeester.

Danny de Vries (13 januari 1974) 
is communicatiedeskundige en 
gespecialiseerd in reputatie, strategie 
en lobby. Hij studeerde af aan de 
Universiteit Twente in risico- en crisis-
communicatie.
Sinds 2005 is hij directeur van bureau 
Albers De Vries en vanaf 2015 tevens 
directeur van de Twentse Ambassades. 
Hij was daarvoor jarenlang actief als 
journalist voor zowel radio, tv als 
krant.

De Vries werd in 2018 politiek actief, 
als lid van de wijkraad Katendrecht - 
Wilhelminapier in Rotterdam. In zijn 
vrije tijd zet hij zich in voor diverse 
organisaties en voor uiteenlopende 
projecten. Zo is hij onder meer actief 
als voorzitter van Ondernemersclub 

010 en verzorgt hij de communicatie 
namens Pride Amsterdam. Dit jaar 
publiceerde hij het boek ‘Brief aan 
Marcel - Twintig jaar na de vuurwer-
kramp’. De Vries is lid van het CDA.

Vertrouwenscommissie heeft de 
aanbeveling voorbereid
Op basis van de vastgestelde profiel-
schets, heeft de vertrouwenscommissie 
in de afgelopen maanden de aanbe-
veling voorbereid.
In totaal hebben 45 kandidaten op 
de vacature gereageerd.

In een besloten buitengewone raads- 
vergadering, die op 15 oktober 
plaatsvond voorafgaand aan de 
openbare buitengewone raads- 
vergadering, heeft de vertrouwens-

commissie verslag gedaan van haar 
bevindingen. Op basis hiervan heeft 
de gemeenteraad het besluit 
genomen om De Vries voor te dragen 
als nieuwe burgemeester.

Geef u op voor de mantelzorgwaardering

Coronaregels:  
‘Zoek de randjes niet op!’
Sinds vorige week zijn de coronaregels weer strenger. 
Een flinke tegenvaller voor bijna iedereen: sporters, horeca, en 
voor iedereen die graag samenkomt met familie, vrienden, 
collega’s of klanten.

Onderzoek laat zien dat de overgrote 
meerderheid van de mensen in 
Nederland achter strenge maatregelen 
staat. Daar zal Oudewater geen 
uitzondering op zijn. Laten we ons 
daar ook naar gedragen en niet de 
randjes van de regels opzoeken. 

De hoofdboodschap is om met zo 
min mogelijk mensen in contact te 
komen. Dan kan het virus zich ook 
niet verspreiden.

Denk bij alles: is dit wel nodig? Moet 
dat per se nu? Kan dat niet uitgesteld 
worden? Alleen samen kunnen we 
het virus voldoende afremmen, zodat 
de zorg weer wat ademruimte krijgt 
en een volledige lockdown voorkomen 
kan worden. #HouVol Oudewater!

UNieuws extra over Corona
Elke week heeft zendt RTV Utrecht 
een extra uitzending over corona. 
Vragen van mensen uit de veiligheids-
regio Utrecht vormen de basis van  
het programma. Oudewater is een 
onderdeel van deze veiligheidsregio. 

Ook U kunt dus vragen stellen via 
twitter, facebook (vanaf 17,30 uur)  
of per mail: corona@rtvutrecht.nl.

RTV Utrecht, UNieuws Extra, 
op vrijdagmiddag 
van 17.35 tot 17.55 uur. 
Het programma wordt ‘s avonds  
elk uur herhaald.

Op dinsdag 10 november is het weer de dag van de mantelzorg! 
Het Stadsteam biedt samen met de gemeente Oudewater een 
mantelzorgwaardering aan.

Wilt u ook in aanmerking komen voor de mantelzorgwaardering? 
Of kent u iemand die hiervoor in aanmerking komt? Geef uzelf of uw bekende dan op!

Dit kan via de mail info@stadsteamoudewater.nl of telefonisch op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur op 0348 -561893.

Meer informatie leest u op www.stadsteamoudewater.nl

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Freule van Wassenaarstr 22 

in Hekendorp 
Het plaatsen van een 
dakopbouw.
Besluit: verleend op 08-10-2020, 
dossiernummer: OLO5393107

• Utrechtse straatweg 41 
in Oudewater 
Het vervangen van kozijnen.
Besluit: verleend op 08-10-2020, 
dossiernummer: 2024344

• Broeckerstraat 20 in Oudewater 
Het tijdelijk afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve 
van wonen, ter voorkoming van 
krakers, vandalisme, inbraak etc.
Beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 2024256

APV / Bijzondere wetten
• Tappersheul 11 in Oudewater 

Het plaatsen van een container 
vanaf 9 t/m 12 oktober 2020.
besluit: verleend op 08-10-2020, 
dossiernummer: 2024470

• Broekerpark (langs Toleind-
Iepenweg_ in Oudewater 
Het organiseren van de jaarlijkse 
veldrit Oudewater op 
28 novembr 2020.
Besluit: aanvraag onvolledig  
en buiten behandeling gesteld  
op 12-10-2020,  
dossiernummer: 2024362

• Toleind en Iepenweg in 
Oudewater 
Het afsluiten van de weg tijdens 
de jaarlijkse Veldrit Oudewater 
op 28 november 2020.
Besluit: aanvraag onvolledig  
en buiten behandeling gesteld  
op 12-10-2020, 
dossiernummer: 2024363

Verzamelcontainers  
voor textiel en PMD
Textielcontainers
Per 1 november verdwijnt de textielcontainer achter de Klepper 
en bij de Papenhoeflaan.
Inwoners gebruiken deze textielcontainers erg weinig: 80% van het textiel wordt 
in de verzamelcontainers bij de supermarkten gegooid.
Het weghalen van de twee weinig gebruikte containers scheelt legingskosten en 
vrachtverkeer en verfraait het aanzicht van de Papenhoeflaan en de Klepper.
U kunt uw textiel blijven inleveren bij de verzamelcontainers bij de Coop, Jumbo 
en natuurlijk ook bij de Milieustraat.

PMD-containers
Uw PMD-afval wordt tweewekelijks huis-aan-huis opgehaald. 
Om PMD tussentijds kwijt te kunnen, zijn twee PMD-perscon-
tainers geplaatst bij de Jumbo en Coop. Deze perscontainers 
(met dubbele capaciteit) vervangen de oude PMD-containers. 
Dat maakt de PMD-verzamelcontainers in Papekop en op de 
Tros en Papenhoeflaan overbodig.
De bovengrondse containers in Oudewater bezorgen de omwonenden bovendien 
overlast omdat er afval naast de containers geplaatst wordt. We verwijderen de 
oude PMD-containers op de Papenhoeflaan, de Tros en in Papekop per 
1 november.
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Gratis webinar inbraakpreventie op 
Europese dag tegen woninginbraak
Sluit aan op woensdag 21 oktober
Woensdag 21 oktober is het de Europese dag tegen 
woninginbraak. Deze dag heet officieel European Focus Day.

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

veilig hang- en sluitwerk, onbetrouw- 
bare slotenmakers, slimme sloten, 
digitale deurbellen, feiten en fabels 
over woninginbraak en nog veel meer. 
Na afloop is er gelegenheid vragen 
te stellen aan de deskundigen van het 
CCV en de politie.
Hoe kunt u deelnemen?
U kunt woensdag 21 oktober om 
19.30 uur gratis deelnemen door u aan 
te melden via de link www.hetccv.nl/
webinarinbraakpreventie.
Daar vindt u ook meer informatie.

In de winter neemt het aantal 
inbraken altijd toe. Om dat tegen te 
gaan organiseren het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) en de politie deze dag een 
webinar (korte cursus op internet).
Waar gaat het webinar over?
De organisatoren vertellen onder 
andere over welke maatregelen u 
kunt nemen om inbraak tegen te 
gaan en over het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW).
In 45 minuten praten zij u bij over 

Werkwijze bodycams
Boa’s (Buitengewoon Opsporings-
ambtenaren) krijgen tijdens hun werk 
steeds vaker te maken met fysiek 

geweld. Om te voorkomen dat 
incidenten uit de hand lopen en te 
zorgen dat Boa’s zich veiliger voelen 

tijdens hun werk, zijn de boa’s sinds 
kort uitgerust met bodycams. 
Hoe werkt dit?

Ook in Oudewater spreekuur 
voor al je digitale vragen
De wereld blijft zich in een rap tempo ontwikkelen. Vooral op digitaal 
gebied volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. De digitale wereld zorgt 
hiermee voor een nieuwe wereld waarin veel mogelijk is. Deze digitale 
wereld kan ook voor veel vragen zorgen. Daarom helpen de Bibliotheek en 
haar vrijwilligers mensen die vragen hebben over de digitale wereld van de 
Bibliotheek en meer.

Ook in Oudewater kun je voortaan 
wekelijks terecht voor je vragen op 
digitaal gebied. Elke maandagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur, met vooraf 
aanmelden.

Welke vragen?
Je kunt hier terecht met vragen over 
e-books, MijnMenu, werking Bibliotheek 
apps. Maar ook: vragen over je 
smartphone en tablet. Het is belangrijk 
dat je een eigen apparaat meeneemt. Je 
bent elke maandag (op afspraak) welkom 
van 14.00 tot 16.00 uur bij het digitaal 
spreekuur. Je vragen worden hier 
beantwoord door een vrijwilliger.
Afspraak maken is nodig. Dit kan aan de 
balie of (bij voorkeur) telefonisch op 
nummer 0348-562627.

Concordia  
tijdelijk gesloten
Theater Concordia heeft met pijn in het hart moeten besluiten om al haar 
activiteiten en programmering tot 10 november neer te leggen. 
Dit betekent dat Concordia tot die datum alle activiteiten heeft moeten 
annuleren.
Rob van Zuijlen, gastheer van Grand Café Concordia vindt het ontzettend jammer dat 
Concordia voor de tweede keer in dit jaar dicht moet. “We hebben veel mensen 
moeten teleurstellen, want veel evenementen waren uitverkocht. Dit betekent geen 
muziek op de zondagmiddagen, geen Country, geen Verhalencafé, geen films en ga 
zo maar door. En nu maar hopen dat we straks weer open mogen.  
Het is stil in Haastrecht.”
Met deze maatregelen draagt  
Theater Concordia bij aan het 
verkleinen van samenkomsten en het 
minimaliseren van verplaatsing.

Tickets
Mensen met een ticket voor een 
voorstelling in deze periode worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht van 
het verdere vervolg. Voor de laatste 
ontwikkelingen en nieuws kan met de 
website en socials van  
Theater Concordia volgen.
Om Theater Concordia te steunen kan 
men meerdere steuntickets via de  
www.theaterconcordia.nl kopen.

Gevonden dieren
MONTFOORT
N228 - Kat. Cypersgrijs met witte buik, 
bef en sokjes.
OUDEWATER
Ruigeweide - Kat. Rood met donkere en 
lichtere strepen.
Hoenkoopse Buurtweg - Poes, Wit met 
rood cypers. Op het kopje rood, rechts 
meer dan links, witte neus en rechts van 
de neus rode vlek. Voor merendeel wit; 
achter rood cypers met achterbenen ook 
deels wit; rode geringde staart.
PAPEKOP
Tuurluur ter hoogte van kruispunt met 
stoplichten - Kater. Zwart met witte bef, 
witte tenen, achterpoten witte sokjes; 
op linker sokje van achterpoot zit een 
zwarte vlek.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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



Café-restaurant Wapen van Linschoten - Roos van der Woude

Naast de hernieuwde 
start met afhalen  
openen we ook een 
winkel
“Het Wapen van Linschoten gaat open 
voor het afhalen van warme maaltijden 
waar je thuis niets meer aan hoeft te 
doen. De kaart bestaat uit de hardlopers 
van de reguliere menukaart en populaire 
gerechten van de afhaalkaart van de 
vorige lockdown. We bieden ook lekkere 
ambachtelijke diepvriesmaaltijden en we 
openen onze winkel in de opkamer 
waar we onder andere kaas, wijnen en 
koffiebonen gaan verkopen.”
www.wapenvanlinschoten.nl 
0348-412912

Restaurant de Burgemeester - Sander Spruijt en Anne Hövels

Wij gaan voor ‘Spruijt 
aan huis Take Away’
“Tijdens de eerste lockdown besloten we 
niet mee te doen. Het leek ons toch wat 
moeilijk om een sterrenrestaurant te 
associëren met ‘Take Away’. We gaan nu 
toch proberen onze klanten te blijven 
bedienen. De nadruk zal niet liggen op een 
sterrenmenu maar op gerechten die ik zelf 
thuis zou maken en thuis zou willen eten. 
Gewoon toch blijven genieten van de 
kwaliteit uit onze sterrenkeuken, en dat 
lekker bij jou thuis!”
www.deburgemeester.nl
0348-414040

Restaurant De Schans by Mike en Wes - Mike en Wesley de Leeuw

We passen hetzelfde 
concept toe als tijdens 
de eerste lockdown
“Daar kregen we heel veel positieve 
reacties op. We passen nu hetzelfde 
concept toe maar wel met producten  
die bij dit seizoen passen. Ook gaan we 
vanaf nu een makkelijke ‘stadshap’  
(easy comfort food) leveren voor een 
tientje. Het drie- of viergangen menu dat 
we leveren varieert elke week. 
Op onze Facebook- pagina publiceren we 
wat we te bieden hebben.”
algemeen@restdeschans.nl
0348-56 23 09
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Café De Plaats - Marielle en Eduard Kolfschoten

We hebben wel ideeën, maar dat gaan we 
niet allemaal prijsgeven
“De Plaats was net begonnen met een nieuw initiatief: ‘Eet je mee in ons 
café’. Daar hadden we veel leuke reacties op gehad. Je verzint iedere keer 
weer wat nieuws, maar dan kan het weer niet doorgaan. Voor komende tijd 
hoop ik dat de slijterij goede zaken zal doen. Vrolijk word je er niet van. 
Ik denk dat alle horeca daar het zelfde in staat. Het is erop of eronder.”
www.cafedeplaats.nl - 06-30212314

HET WITTE HOF
H A A S T R E C H T

Bestellen kan woensdag t/m zondag tot 14:00 voor dezelfde dag.
Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk.
Buiten Haastrecht vragen wij bezorgkosten van 2,50.

0182 - 501 361
info@hetwittehof.nl

Takeaway
Herfstmenu Het Witte Hof
✦ Heerlijke stoofpeertjes - per liter 7,00

✦ Wildstoofpotje - per liter 13,50

✦ Hazenstoofpotje - per liter 13,50

✦ Soep - per liter 9,95
tomaat of mosterd

✦ Carpaccio met truffelmayonaise 8,50
met brood + 1,00

✦ Broodje gerookte zalm 9,50
met mosterd-dille mayonaise

✦ Broodje geitenkaas 9,00
met bietenhummus

✦ Broodje gezond 8,00
✦ Clubsandwich kip 9,50

met pittige mayonaise

Vergeet ook niet onze lunchbox voor 12,50!
Deze zal wekelijks aangepast worden en is te vinden op 
onze Facebook- en Instagrampagina.

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK CADEAU?

VERRAS IEMAND MET 
ONZE CADEAUBON!

SPECIALE ACTIE
IN VERBAND MET HET 1-JARIG 

BESTAAN VAN ONZE BRASSERIE

Heerlijk 3 gangen week menu 
voor maar

Reserveren gewenst

2e menu halve prijs!
¤ 25,-

Het Oude Stadhuis - Arie Spruit en Anne Wiegand Bruss

Het is nu kwestie van de schouders 
eronder en positief blijven
“Wij hebben 100 procent van de omzet nodig. Niet 60 procent. 
Ik hoop dat gemeente en de bank weer net zo meewerken als in de 
beginperiode. Doen ze dat niet nog een keer, dan redden we het 
niet. Met Thuisbezorgd willen we het oplossen. Het is hopen dat de 
mensen het je weer gunnen, en dat ze straks weer het vertrouwen 
hebben terug te komen.”
www.oudestadhuis.nl - 0348-474004

Restaurant Bij METTE - Carel Alberts

We hebben ons goed voorbereid op 
het nieuwe normaal en zijn er 
helemaal klaar voor
“We bieden van woensdag tot en met zondag diverse kant en klare 
gerechten. Zo is er bijvoorbeeld keuze uit kreeft, konijn, 
wildzwijnnek en hazenpeper. De gerechten hoeven thuis alleen nog 
maar opgewarmd te worden. We laten het aan onze klanten over 
of ze er zelf aardappels, rijst of pasta bij maken”.
carel@bijmette.nl of 0348-499939

The Old Bakery - Simon Snel

In deze tijd ondervinden veel steun vanuit de 
bevolking om ons heen
“Na de persconferentie besloten we om direct over te stappen op volledig bezorgen. 
Het enige wat we kunnen doen, is er met z’n allen het beste van maken. Dat gaan wij 
bij The Old Bakery met onze TOBbers zeker doen. Ik ben supertrots op mijn team dat 
zo snel kan schakelen. Mede door dit vermogen zijn we ook begonnen met het 
bezorgen van lunch.”
www.theoldbakery-montfoort.nl - 0348-214070

Chinees Restaurant Man Foe - Ming Lai

Het is een kwestie van volhouden en hopen op 
betere tijden
“Bij Man Foe is de verdeling 
90 tot 95 procent afhalen en 
5 tot 10 procent eet in het 
restaurant. Het voordeel is dat 
we een kleine onderneming 
zijn. We proberen de kosten 
laag te houden. Het is in ieder 
geval overleven. Iedereen 
moet het doen. Het moet niet 
te gek worden, dat ze de boel 
helemaal dicht gooien.”
0348-472938

Brasserie Broers - Ronald en Rob van den Berg

Aanpakken en doorgaan
“De schouders eronder en hopen dat het gauw voorbij is”, aldus Ronald. “Aanpakken 
en doorgaan.” Zijn broer Rob is onderwijl druk bezig in de keuken. “Er is genoeg werk. 
Nu ook met bezorgen weer”, zegt hij. Rob: “Bij ons geen afhaal, maar focus op 
bezorgen. Verder zijn we al bezig met kerst, zowel zakelijk als privé.”
www.brasseriebroers.nl - 0348-471890

De Heeren van Montfoort - Geke Ekelschot

De kaart hebben we gepimpt met luxere 
gerechten erbij
“Eigenlijk is het onevenredig wat er gebeurt. We hebben alles perfect voor elkaar, de 
afstand is goed. Alles is goed geregeld. Het besmettingspercentage uit de restaurants is 
zo laag, dat het weinig toevoegt. Het is afwachten en uitzitten.
De kaart hebben we gepimpt met luxere gerechten erbij. 
Ook voor kerst. Dan kunnen we weer los gaan.”
www.deheerenvanmontfoort.nl - 0348-471229

Het Kasteel - Geke Ekelschot

Er is een stel, dat heeft hun bruiloft  
al vier keer verzet
Het Kasteel doet met name bruiloften en partijen. Dit gaat allemaal 
niet door. 
Geke Ekelschot zegt: “Dit kost ons 25 tot 30 procent van de 
omzet. In de eerste golf zijn vijftig bruiloften afgezegd, waarvan vijf 
geannuleerd en 45 verzet. Een stuk of dertig zijn deze zomer 
doorgegaan, maar wel verkleind. Dit najaar zijn de laatste 
twintig ook verzet. Ik denk dat vijftien procent annuleert. De rest 
schuift door.”
www.kasteel-montfoort.nl - 0348-472727

De Posthoorn - Frank Theunissen

We hebben gelukkig veel steun  
van de vaste klantenkring
“Normaal gesproken is voor ons het vierde kwartaal het beste 
kwartaal. Dus wij gaan enorm inleveren. We hebben aan het eind 
van het jaar allemaal feesten, partijen, optredens, kerstdiners voor 
de bouwvak. Niks gaat door. Dus, doen we nu alleen maar weer 
afgifte. We hebben gelukkig veel steun van de vaste klantenkring. 
Met de regelingen die ze treffen, moeten we nog maar even kijken 
waar het schip strandt.”
www.deposthoornmontfoort.nl - 0348-474450

Pizzeria Il Falco - Mimoun Loukili

Wij draaien juist een betere omzet
“Gelukkig bezorgen we al veel. Tijdens de eerste golf was het bij 
ons zelfs drukker dan normaal en draaiden we tien tot vijftien 
procent meer omzet. We hebben drie fietsen en één auto voor 
bestellingen verder weg. Voor de ventilatie zetten we de deuren 
open. Gelukkig is het mondkapje nog niet verplicht, want dat is 
onwerkbaar boven het hete fornuis.”
www.ilfalco.nl - 0348-769121

Bolle Harry - Harry van de Berg

Ik wens iedereen een goede 
gezondheid toe
“Woensdag was ik dicht. Voor die ene dag ga ik niet 
meer open hoor. Ik breng nu af en toe bestellingen weg. 
Zo kom ik de tijd wel door. We zijn in afwachting van de 
hulp, wat we kunnen krijgen. Dat is belangrijk.  
Als er geen inkomen is, moet er wel wat binnenkomen. 
Ik probeer positief te blijven, want je kunt er niks aan 
veranderen. Ik wens iedereen toe: Blijf gezond. Dan 
kunnen we binnenkort weer gezellig met elkaar zitten.”

Restaurant en pizzeria Da Pino – Julian Verhoek

Ik hoop nu weer te overleven met 
bezorgen en afhalen
“Vanaf de eerste corona 
golf was ik begonnen 
met bezorgen. Daar ben 
ik mee doorgegaan, 
omdat we ook minder 
mensen kwijt konden 
hier binnen. Het scheelt 
dat ik geen vaste mensen 
in dienst heb, en ik 
minder kosten heb. 
Tuurlijk mis je omzet, 
want je verkoopt bij 
bezorgen en afhaal 
nauwelijks voor- en 
nagerechtjes en je mist 
de drankverkoop. 
De eerste keer is het ook 
gelukt om te overleven 
met bezorgen en 
afhalen. Ik hoop nu 
weer.”
www.dapino-montfoort.nl - 0348-468754
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Uitspanning Goejanverwelle - Tim Nederhoff

Hekendorpers hoeven zeker niet van 
de honger om te komen
“Precies zoals bij de vorige lockdown gaan we driemaal per week 
maaltijden verkopen die via en groepsapp te bestellen zijn;  
gezonde maaltijden en luxe maaltijden. Van klanten uit Hekendorp 
werden destijds louter positieve berichten verspreid. Nieuw is dat er 
ook erwtensoep in het programma zal worden opgenomen.  
En het cafetaria blijft natuurlijk gewoon open.”
www.goejanverwelle.nl - 0182 503 044

Eetcafé De Dijketelg - Riet Rietveld

Wel even de tafel dekken
“Wij doen aan afhalen en bezorgen. Wij bereiden voor u het eten 
en dat wordt op serviesgoed aangeleverd. Dus bij bezorging kunt u 
gelijk aan tafel. De rest is geregeld. Bestel wel op tijd, dan kunnen 
wij het goed inplannen wat betreft bezorgen (17.00 - 20.00 uur), 
en ook weer ophalen. De menusuggesties staan op de website.”
www.dijketelg.nl - 0348-562279

Café De Kater, Pascal van der Panne

Als de corona-ellende voorbij is, 
openen wij onze deuren weer
“Ons café is al een maand dicht en dat blijft voorlopig zo. In betere 
tijden kwamen hier 150 tot 200 man, maar het is lastig om in ons 
café de afstand te hanteren. Vooral na een paar biertjes willen 
mensen graag dansen en dan is het voor ons onmogelijk om 
iedereen uit elkaar te halen. Gelukkig heb ik nog ander werk, maar 
het zou fijn zijn als we weer gewoon open kunnen.”

“Er moet wat gebeuren om het aantal besmettingen naar beneden 
te krijgen, maar als je hoort waar de besmettingen vandaan komen, 
dan vind ik de sluiting heftig.
Sinds de vorige sluiting kun je bij ons al eten bestellen en we 
bezorgen ook aan huis. Onze afhaal- en bezorgmenukaart is nu 
zelfs twee keer zo groot (zie de advertentie). Je kunt een diner bij 
ons bestellen, maar ook een high-tea of borrelplank. Ook zullen we 
weer leuke en opvallende acties bedenken!”
www.eetcafé-lumiere.nl - 0348-560004

Restaurant Hex by Paul en Inge - Inge Janmaat

Ik hoop dat iedereen weer net zo 
enthousiast is als in het voorjaar
“We voelden het wel in de lucht hangen, maar als het dan wordt 
uitgesproken dan is de sluiting toch een domper. Van dinsdag t/m 
vrijdag kun je bij ons de thuiswerklunchplank bestellen, met twee 
sandwiches, een soepje of een salade. Het beleg wisselt dagelijks. 
Op vrijdag en zaterdag kun je een luxe borrel- of high tea plank 
bestellen en voor diner de voor-, hoofd- en nagerechten van de 
herfstspecial. ‘Nee’, is bij ons geen optie; wil je iets van buiten de 
kaart, dan proberen we dat te regelen.”
www.hexrestaurant.nl - 06 83927933

Café Tante Pietje - Tineke Scheel

Hulde aan iedereen, die zich zo 
goed aan de regels houdt
“Ik had het beter gevonden als ze per gemeente zouden kijken wat 
er nog kan. Bij mij ging het zo goed, iedereen hield zich aan de 
regels. Maar het is niet aan mij en gezondheid gaat boven alles. 
Omdat ik al 26 jaar dit café heb, is het een deel van mijn 
privéleven, dat doet pijn en verdriet. 
Wij zijn vier weken dicht. Ik ga me voorbereiden op de komst van 
m’n kleinkind, dat komt nu wel heel mooi uit. 
We nemen het maar zoals het is.”

Sportbar Overtime - Anton van Hemert

Met bezorgen vissen we allemaal in 
dezelfde vijver
“De sluiting vind ik dubbel. Ik ben voor maatregelen, alleen denk ik 
dat deze de plank misslaan. Mensen gaan elkaar toch opzoeken en 
nu gebeurt het ongecontroleerd. Wij gaan ontbijten verzorgen. 
Leuk voor verjaardagen, die nu juist wat extra aandacht verdienen. 
Op onze website vind je drie verschillende ontbijten en een brunch. 
Per ontbijt kun je supplementen toevoegen, of een lekker flesje 
bubbels.”
www.sportbarovertime.nl - 06-36070950

Vlisterstee - Rober Smith

Vanaf 24 oktober hebben wij weer 
afhaalmaaltijden
“Het is heel vervelend dat we dicht zijn. 
Ik hoop dat we weer gauw aan de gang 
kunnen. We hebben ons aan de regels 
gehouden, maar we zijn opnieuw de 
pineut. Ik ben blij dat we op zaterdag en 
zondag afhaalmaaltijden kunnen leveren. 
Elk weekend is er een ander gerecht. 
Bijvoorbeeld Spareribs en ook 
hamburgers met frites. Deze hamburgers 
komen van De Ruijter uit Polsbroek. 
Hij slacht zijn eigen koeien en om lokaal 
te steunen betrekken wij deze uitstekende 
hamburgers.”
www.vlisterstee.nl - 0182-509018/06-51872773

Het Witte Hof - Donny Diemel-van Baaren

Wij zijn druk bezig met lunchboxen  
weg te brengen

“Het is gewoon verschrikkelijk dat we weer dicht moeten, terwijl we alles in orde 
hebben. We hebben voor de maand oktober veel moeten annuleren en we hopen op 
14 november weer open te mogen. Op woensdag tot en met zondag hebben we een 
Takeaway. Deze maand een herfstmenu met o.a. stoofpeertjes, wild- en hazenstoof-
potjes, soepen en diverse broodjes. Zowel afhalen en bezorgen is mogelijk.  
(zie de advertentie). Maar uw en onze gezondheid staan nummer één.”
www.hetwittehof.nl - 0182-501361

Café de Vlist - Christy van der Kolk

De situatie is niet anders.  
We hebben het zien aankomen
“We moeten ons best blijven doen en gezond blijven.
We gaan door met de service van afhalen en bezorgen. 
Op onze website staan al onze mogelijkheden en vooral wat men wil hebben.”
www.cafedevlist.nl - 0182-380256

De Stamtafel van Chris Cuisine - Christel Stolwijk

Ik baal dat we ons eigen concept  
niet kunnen uitvoeren
“We hebben een privé restaurant. We leveren een culinaire beleving op maat 
aan een groep gasten op één avond. Ik ben zeer dankbaar dat ik mijn 
gezonde maaltijdservice kan uitvoeren en dat ik vier keer per week een 
gezonde maaltijd of soep aan huis kan leveren. Ik ben ook kok aan huis. 
Ik kan bij de mensen gaan koken, private-dining.  
Als de mensen hier belangstelling voor hebben zie onze website.”
www.chriscuisine.nl - 06-30067916

Concordia - Rob van Zuijlen

Het bruisende Haastrecht bruist even niet
“Het is jammer dat we dicht zijn. Het theater mag wel voor 30 mensen open, maar de 
horeca mag niets verkopen. Geen koffie, frisdrank of wijn, zelfs geen gevulde koek. We 
hadden voor de komende maanden een prachtig programma, maar we moeten solidair 
met iedereen zijn en het gebouw sluiten. En nu maar hopen dat we het virus er snel 
onder krijgen.”
www.theaterconcordia.nl - 0182-502202

Proeflokaal Bregje - Marcel Bakker

De gast kon veilig uit eten gaan. Maar helaas!
“Wederom sluit de horeca haar deuren massaal, waaronder Proeflokaal Bregje, terwijl 
toch duidelijk is gebleken, dat we met z’n allen er alles aan gedaan hebben, dat de gast 
veilig uit eten kon gaan. Hopelijk is het van korte duur en gaan we er, net als de vorige 
keer, vanuit dat de gast ons weer snel weet te vinden.
Wij wensen alle horeca en ondernemers de komende tijd veel sterkte!”
www.proeflokaalbregje.nl - 0182-502842

Chinees De Pauw - Jingru Sun

Gelukkig kunnen de maaltijden afgehaald  
en bezorgd worden
Het restaurant is gewoon dicht en dat is erg vervelend. Het afhalen en bezorgen van 
maaltijden gaat gewoon door. We moeten ons wel aan de regels houden.  
Er wordt veel schoongemaakt, we dragen mondkapjes en de mensen moeten op 
afstand blijven. Helaas zijn er wel minder klanten.”
www.de-pauw-haastrecht.nl - 0182-502825

Over de Brug - Marloes Schoonderwoerd

In de weekenden koffie-to-go en 
afhaalmogelijkheden
“Het is vervelend, maar we moeten met elkaar er wat leuks van maken. Ons hotel mag 
wel openblijven en de diners voor de hotelgasten gaan gewoon door. We hebben het 
geluk dat we goed bezet zijn. Vooral gasten die hier in de buurt werken. In de 
weekenden hebben we koffie-to-go. We schenken koffie en thee in bekertjes die buiten 
opgedronken moeten worden. Ook hebben we in de weekenden afhaalmogelijkheden 
van soep, pasta’s en stoofvlees.”
www.hoteloverdebrug.nl - 0182-501210

Bestellen & sparen
elke 30,- is 1 stempel van onze
bezorger, een volle kaart is

€20,- besteltegoed
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Café De Bokkesprong - Don Janmaat
De Bokkensprong zelf is uiteraard ook gesloten, maar zij 
hebben altijd nog Don Janmaat en samen kom je dan op: 
www.donfoodandevents.nl/burgers-streetfood
Net als tijdens de vorige keer zijn de foodactiviteiten niet 
stilgelegd. Je kunt er van donderdag t/m zondag terecht voor 
burgers, frites, snacks en hele menu’s. Niet verkeerd dus.
www.donfoodandevents.nl/burgers-streetfood - 
06-10087090

Chinees restaurant De lange Muur
Chinees restaurant De lange Muur blijft gewoon open om af 
te halen; prettig voor iedereen die daar graag af en toe iets te 
eten haalt. Ze zijn open van dinsdag t/m zondag van 16.00 
tot 20.30/21.00 uur; dat laatste hangt ervan af hoe druk het 
is. Wees dus op tijd, want, zo viel te lezen op Facebook:  
‘Ook al woon ik in Woerden, als we Chinees willen eten, haal 
ik dat bij restaurant de Lange Muur: Vriendelijke bediening, 
goede kwaliteit en je krijgt altijd veel waar voor je geld!’
0348-562655

Party Boerderij ‘t Hof van Hoenkoop - Regina van Zuylen

We gaan het zien
“Afgelopen week hadden we voorlopig de laatste bruiloft hier. 
Voor de komende periode hadden we nog wel wat aanmeldingen 
staan, maar die gaan natuurlijk niet door, en misschien die in 
november ook niet. Financieel is het erg jammer, maar we houden 
het (nog) wel uit. Gelukkig komen er ook al aanvragen voor volgend 
jaar binnen. Iedereen is natuurlijk nog steeds welkom een 
reservering te maken. Maar wel onder voorbehoud natuurlijk.”
www.hofvanhoenkoop.nl - 0348-561275

Eetcafé Lumière - Jasper Faay

We kijken naar wat er nog wel kan!

Café De Kroeg - Sandra de Vogel

Wij sluiten onze deuren.
Jammer, maar het kan niet anders.

Eetcafé Jill House

We zijn gesloten. Het is jammer,  
maar het is niet anders.

Restaurant Bar 3 - Sander Kwakkenbos

Het is lastig om niet egoïstisch te 
reageren
“Ik begrijp de maatregel heel goed, maar ik vind het wel jammer van 
alle inzet. We hebben ons best gedaan onze gasten zo veilig mogelijk 
te ontvangen en daarbij de omzetderving voor lief genomen. Je kan 
weer eten bij ons bestellen en afhalen, we breiden de afhaalopties 
zelfs uit en veranderen wekelijks het menu. We ontwikkelen een 
online bestelomgeving, die hopen we met een week online te 
hebben. We houden er rekening mee dat de sluiting nog wel even 
duurt en zijn daarom ook al plannen aan het maken voor de 
kerstdagen. Natuurlijk hopen we dat we gewoon open kunnen.”

Brasserie Joia

Troostvoer
De brasserie heeft een kaart vol met TROOST VOER in de 
aanbieding. Lekker comfort food voor thuis.
www.joiabrasserie.nl - 0348 - 567150
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door Cees Reichard

door Cees Reichard

Kinderen moeten jong al heel wat keuzes maken, die bepalend zijn voor hun toekomst:  
van het kiezen voor een middelbare school, het kiezen van een profiel tot het kiezen van een 
studie. Voor lang niet iedereen is het meteen, laat staan op tijd, duidelijk wat ze willen worden. 
Er zijn heel veel beroepen en even zoveel verschillende opleidingen. Het is dan ook niet gek  
dat het percentage uitval bij opleidingen in het eerste jaar hoog ligt. 

Hanneke Jansen-Kwint begeleidt 
scholieren en studenten in hun 
studiekeuze
Hanneke Jansen-Kwint begeleidt in haar praktijk KwiVa - Het presterend individu in Oudewater 
scholieren en studenten in hun studiekeuze. Ze is psycholoog, coach en studiekeuzecoach. 
Hanneke: “Een verkeerde studiekeuze is mijn inziens niet alleen zonde van energie, tijd en geld, 
maar ik ervaar dat het helaas ook kan leiden tot twijfel over zichzelf, een minder positief zelfbeeld 
en lager zelfvertrouwen van de student. Jammer en onnodig, want de keuze voor de studie is 
vaak gewoon niet de juiste geweest en niet weloverwogen genoeg gemaakt. Vandaar dat ik ben 
gaan doen wat ik doe: studiekeuzecoach.”

Het volgen van de juiste opleiding kost geen energie, maar geeft energie. In haar praktijk spreekt 
zij studenten die vastlopen of twijfelen. De resultaten vallen tegen, de lessen zijn saai en de 
motivatie daalt. “Ik ben van mening dat, als een studie je niet interesseert, het je veel energie kost 
in plaats van dat het je energie oplevert. Als je namelijk iets doet wat je leuk vindt, heb je bij wijze 
van spreken niet eens door dat je het doet. Er zitten in elke studie natuurlijk vakken die minder 
leuk zijn, maar over het algemeen spreekt het je aan. En dat lukt als je weet wat je wil.”

Ik kan, ik wil, ik moet
“Weten wat je wil: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En daar ben ik voor. We ontdekken 
samen waar jij terecht wilt komen. Wat je kan, waar je vaardigheden liggen, wat je hobby’s zijn 
etc. Uiteindelijk komen we tot het belangrijkste: samen ontdekken wat je nou écht wil. Ik werk 
altijd vanuit het principe: ik kan, ik wil, ik moet. Als dat in balans is, dan presteer je. Ik vind het niet 
altijd nodig om tijd te besteden aan testen of standaard vragenlijsten. Je hebt een middelbare 
schoolopleiding afgerond, wat aangeeft waar je capaciteiten liggen. In plaats van het aanvinken 
van dingen die je leuk vindt of minder leuk, ga ik met je in gesprek. We houden het duidelijk, 
eerlijk en doelgericht. Ik geef je opdrachten en test zo min mogelijk, liefst helemaal niet. 
Jij hebt volledig de regie. Het is tenslotte uiteindelijk jóuw keuze.”

Coachend psycholoog met praktijkervaring
Als psycholoog begeleidt Hanneke veel scholieren en ouders als ze vastlopen; op school, sociaal en/
of thuis. Ze is open, duidelijk en eerlijk als persoon, maar ook als coachend psycholoog.  
“Zelf heb ik vier gezonde en originele kinderen, die alle vier door al wat fases van het maken van 
keuzes zijn gegaan. De keuzestress is mij als persoon dus ook niet onbekend. Het maken van 
keuzes kan knap lastig zijn, en het is op bepaalde momenten in je leven erg belangrijk om de juiste 
te maken. Je vervolgopleiding is hier een voorbeeld van.”

Momenteel werkt Hanneke ook veel met ‘de werkende mens’. “De vraag is dan bijvoorbeeld om 
te kijken of iemand klaar is voor een volgende stap in zijn of haar carrière. Wat die stap kan zijn, 
of de huidige rol de juiste is of dat hij/zij in een andere rol, of binnen een ander team, meer tot 
bloei zal komen etc. De meeste bedrijven willen namelijk vacatures opvullen met mensen van 
binnenuit, die doorgroeien. Maar soms moet er helaas ook afscheid genomen worden. Ik begeleid 
dat proces en ondersteun de werknemer in het nemen van de volgende, passende stap buiten de 
organisatie. Ik haal er ontzettend veel voldoening uit om me daarmee bezig te houden en 
werknemers en werkgevers op zo’n manier te helpen.”
“De titel ‘coachend psycholoog’ past bij mij. Ik ben psycholoog, maar heb vele jaren als 
leidinggevende en als consultant/partner in de werving, selectie en outplacement gewerkt. 
Daardoor ben ik bekend met de arbeidsmarkt en dat maakt mij als beroepskeuzecoach 
onderscheidend en doelgericht. Wij komen er samen achter wat jij kan en vooral wil!”

KwiVa - Het presterend individu 
Hanneke Jansen-Kwint 
IJsselvere 8 Oudewater 
06 53683153 - Kwiva.nl

Het presterend 
individu.

KwiVa helpt je weer in beweging te komen. Door concreet, duidelijk en 

professioneel maatwerk. En altijd volgens een bewezen stappenplan:

» Psycholoog NIP

» Professioneel Coach

» Studie- en beroepskeuzecoach

» Loopbaanadviseur

Statenlaan 37, Den Haag

IJsselvere 8, Oudewater

06 53 68 31 53

hanneke@kwiva.nl

kwiva.nl

+ + =

Ik wil Ik kan Ik moet Ik doe

Hanneke Jansen-Kwint

Waar kan KwiVa je mee helpen?

Het Coronavirus veroorzaakt veel schade 

wereldwijd. Maar zorgt ook voor veel onrust op 

persoonlijk vlak, bij zowel jong als oud. Denk 

bijvoorbeeld aan:

»  Het verlies van je baan, collega, medewerker 

of bedrijf.

»  De angst en/of onzekerheid die de 

onzichtbaarheid van dit virus veroorzaakt.

»  De invloed op je gezondheid, conditie en het 

mentale aspect van de lange weg van herstel.

» De zorg of het verdriet om je naasten.

Ongeacht leeftijd, de impact is voor iedereen 

anders en dat vraagt om empathie, duidelijkheid 

maar bovenal een individuele en doelgerichte 

aanpak. KwiVa helpt je graag.
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“Wij komen er samen 
achter wat jij kan  

en vooral wil!”

Exclusief magazine over mond -en gebitsverzorging

Annemarie Frederiks geeft ‘MOND!’ uit

Wethouder Ria Boere ontvangt eerste 
jubileumboekje Gemaal Haastrecht

Als meer dan 25 jaar is Annemarie 
Frederiks mondhygiënist, al meer dan 
15 jaar kindertandverzorgende. 
Met eindeloos plezier vertelt zij haar 
patiënten dag in, dag uit, hoe ze hun 
mond en gebit moeten verzorgen. 
Daarnaast vertelt ze ook waarom. 
“Mensen met een droge mond, mensen 
met een beperkte manuele vaardigheid, 

Dit jaar bestaat het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht als 
museum/bezoekerscentrum 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er 
een jubileumboekje uitgekomen waarin teruggekeken wordt naar wat er in 
die periode is gebeurd. Het verhaalt over het wel en wee van het Gemaal en 
de vrijwilligers. Over de ontwikkeling van bezoekerscentrum tot een 
bijzonder museum, waar het om het waterbeheer gaat, om bodemdaling en 
om zeespiegelstijging.

In haar voorwoord zegt voorzitter 
Gerdien Tober dat het Gemaal de functie 
van museum/bezoekerscentrum heeft 
gekregen. Hierin wordt op een 
eigentijdse wijze het waterbeheer van 
vroeger, nu en in de toekomst getoond. 
Ook heeft zij grote waardering voor de 
zestig vrijwilligers. Van rondleiders tot 
klussers, van gastheren en -vrouwen tot 
degenen die zich bezig houden met de 
media en communicatie en van leden van 
de scholengroep tot bestuursleden.  
“We staan niet stil, we blijven doorgaan 
met het vertellen over het waterbeheer.”

Overhandiging
Wethouder Ria Boere van de gemeente 
Krimpenerwaard mocht uit handen van 
oud-voorzitter Klaas Dogterom afgelopen 
week het eerste exemplaar van het  
jubileumboekje in ontvangst nemen. 
Boere heeft in haar portefeuille onder 
andere infrastructuur en deltawerken. 
“Water, daar kunnen we in Nederland 
niet omheen. Hoosbuien, peilbesluiten, 
gebiedsovereenkomsten, de polder. 
We hebben ermee te dealen. Daarom is 
het zo mooi dat dit Gemaal vertelt 
waarom we in West-Nederland kunnen 
wonen, werken en recreëren.”
Het is een indrukwekkend jubileumboekje 
geworden over de 25 jaar ontwikkeling 
van het Gemaal.

Geen jubileumfeest
Helaas kan er dit jaar geen jubileumfeest 
gevierd worden. Vandaar dat de 
bestuursleden van het Gemaal persoonlijk 
de vrijwilligers van het Gemaal het boekje 
met een attentie bezorgen. Dit wordt 
enorm op prijs gesteld, zo blijkt aan de 
voordeur en uit de bedankjes nadien. 
Ook is er bewondering voor de mensen 
van het eerste uur. “Wat mooi dat de 
start en ontwikkeling van het Gemaal in 
de afgelopen 25 jaar is vastgelegd.  
Wat hebben die vrijwilligers van de eerste 
jaren veel gepresteerd.”

Klaas Dogterom overhandigt wethouder Ria Boere het eerste jubileumboekje 
 (foto: Janet de Graas).

Piet Vervoort (foto Nancy Markus).

De gemeente Krimperwaard 
organiseerde de fotowedstrijd met 
Fotoclub Vlist en AFO, de amateur-
fotogroep Ouderkerk aan den IJssel. 
Afgevaardigden van deze twee 
fotogroepen bezochten coronaproof de 
derde prijswinnaar Yvon Roos uit 
Krimpen aan de Lek. Zij zond het 
plaatselijke oorlogsmonument in. 

Fotowedstrijd Open Monumentendag

Tweede prijs voor Piet 
Vervoort met raadhuis
Hoeveel torens heeft het raadhuis van Haastrecht? Eén, twee? 
De inzending van Piet Vervoort bracht de jury van de  
Open Monumentendagfotowedstrijd aan het twijfelen. Het bleek voor hen 
ook een leermomentje en sloot daarmee aan op het thema van deze 
wedstrijd en van Open Monumentendag 2020 ‘Leermonument’.  
Op 1,5 meter afstand kreeg hij vorige week - thuis - de uitvergrote foto 
met motivatie en een Krimpenerwaardcadeaubon overhandigd. Zo ook de 
andere twee prijswinnaars.

Wethouder Leon de Wit ging naar 
Jolanda van Haeften uit Berkenwoude, 
die met de fotogenieke Boezemmolen in 
Haastrecht ‘s ochtends vroeg unaniem 
als eerste prijswinnaar uit de bus kwam. 
De fotowedstrijd bracht maar weer eens 
onder de aandacht hoeveel bijzondere 
monumenten de Krimpenerwaard rijk is 
en dat daar steeds meer oog voor is.

Hoe moet je je mond en gebit verzorgen en waarom. Mondhygiënist en 
kindertand-verzorgende Annemarie Frederiks uit Haastrecht vertelt dit in 
haar exclusief magazine ‘MOND!’ dat onlangs verschenen is. In haar blad 
geeft zij praktijkgerichte informatie over de mond, mondhygiëne en de 
mondhygiënist. Zij wil hiermee kennis overbrengen en tegelijkertijd de kloof 
tussen de patiënt/cliënt en tandheelkunde verkleinen.

mensen met weinig weerstand, 
verstandelijk gehandicapte mensen, 
ouderen, pubers en de allerkleinsten,  
ik help ze allemaal. Alles komt voorbij en 
dat maakt mijn werk afwisselend, 
dankbaar en gezellig. Ik noem het 
‘krabbelen en babbelen’. Mijn doel is om 
iedereen van heel jong tot hopelijk zeer 
oud, van een gezonde mond te 
voorzien.”

Weinig kennis over de mond
Het valt Frederiks op dat er enorm veel 
tijdschriften over diëten, mindfulness en 
gezondheid zijn, maar er is niets over de 
mond terwijl deze toch een zeer 
belangrijke rol speelt. Daarbij komt ook 
nog dat de kennis van de mond en het 
gebit in Nederland vrij gering is.  
Daarom kwam zij op het idee om het 
allemaal eens op te schrijven; het belang 
van onze mond en veel achtergrond-
informatie. Frederiks: “Het is mijn 
verhaal geworden, gebaseerd op heel 
veel praktijkervaringen. Geen weten-
schappelijk verhaal, hoewel dat wel de 
basis is van de praktijk.”

Leesbaar en informatief
In dit magazine veel aandacht voor mond 
& gezond. Voorts artikelen over 
verzorging van het kindergebit, feiten en 
fabels over tandsteen, over angst en 
kosten, het bleken van tanden enz. 
Het blad is goed leesbaar en informatief. 
Het maakt het één en ander goed 
duidelijk op een laagdrempelige manier. 
De mooie vormgeving maakt het blad 
extra aantrekkelijk.
Frederiks heeft het magazine in eigen 
beheer uitgegeven. Als het een succes 
wordt krijgt het een vervolg.
Het is te bestellen via www.denti-bianchi.
nl/mond-magazine/ voor 7,95 euro en 
wordt kosteloos toegezonden.
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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 

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 19 oktober t/m 25 oktober 2020. Week 43. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 2.98

 1.49

_

_
 17.58

8.79

Alle g’woon ko�  e
 2 stuks

combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 4.47

 2.98

_

_
7.95

5.30

Mora tostini, snackbroodjes, 
saté of gehaktballetjes

 3 dozen à 200 gram, 
3 stuks of 3 bakjes à 160 gram 

 combineren mogelijk 

2+1 GRATIS*

Edet toiletpapier  
 Ultra Soft 

 2 pakken à 12 rollen 

 13.98 6.991+1 GRATIS 5.98

7.80 5.49
Kiphaasjes naturel/gemarineerd 
pak 300 gram 

Verse rookworst fi jn/grof per stuk
Runderhamburgers pak 4 stuks

Gebraden gehaktbal pak 2 stuks
 combineren mogelijk 

 2 STUKS 

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

Leeuweringerstraat 32 • 3421 AC  Oudewater  
T 0348-567400    •    www.sachalingerie.nl

Wat dat is…???  
Dat is nog even een verrassing, 
maar ik kan jullie al wel verklappen dat 
ook deze uitdaging gericht is op  
‘vrouwelijke schoonheid’.

Voor een advies en uw aankopen van mooie lingerie, nachtmode en 
badmode staan wij van woensdag t/m zaterdag voor u klaar.  
Of bekijk onze collectie op www.sachalingerie.nl

Bedankt voor uw begrip en graag tot ziens in onze winkel.

Liefs Sacha

LINGERIELINGERIE

Beste Klanten,
Met ingang van 1 november 2020 
zullen wij voortaan ook 
de dinsdagen gesloten zijn.
Omdat ik naast de winkel  
nog een andere leuke nieuwe 
uitdaging aan ga!

O p e n i n g s t i j d e n
Woensdag 10.00-18.00
Donderdag 10.00-18.00
Vrijdag 10.00-18.00
Zaterdag 10.00-16.00

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

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

Wat neMen Wij vooR U in?
 Grond
 Zand
 Groenafval

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

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

Contact
GRonDBank HoLLanDS MiDDen

Provincialeweg oost 35

2851 aa Haastrecht

info@grondbankhollandsmidden.nl

www.grondbankhollandsmidden.nl

tel.: 0348-342137

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

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

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

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



DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 20 OKTOBER 2020PAGINA 12

www.montfoort.nl  www.twitter.com/gem_montfoort  www.facebook.com/gemeentemontfoort  www.instagram.com/gemeentemontfoort dinsdag 20 oktober 2020

GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

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

wk ma di wo do vr za zo

40 28 29 30 1 2 3 4

41 5 6 7 8 9 10 11

42 12 13 14 15 16 17 18

43 19 20 21 22 23 24 25

44 26 27 28 29 30 31 1

Afvalkalender OKTOBER 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

Raadsvergadering 
26 oktober 2020
De gemeenteraad vergadert op maandag 26 oktober, 
aanvang 20.00 uur.
De raadsvergadering vindt digitaal plaats. Op de 
website van de gemeenteraad https://ris2.ibabs.eu/
montfoort kunt u de vergaderstukken raadplegen en 
staat voorafgaand aan de vergadering meer 
informatie over hoe deze vergadering live via 
YouTube gevolgd kan worden.

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

raadsvergadering van 28 september 2020
5. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
6. Behandeling ingediende vragen 

(artikel 5.32 Reglement van orde)
Hamerstukken
7. Vergaderschema raad en commissies 2021
Bespreekstukken
8. Toelating commissielid E.M. (Ilse) van der Horst 

(Progressief Akkoord)
9. Huurafspraken in verband met coronacrisis
10. Sluiting

Heeft u zich al 
aangemeld voor 
de inloopavond 
over de opwek van 
duurzame energie 
op 20 of 29 oktober?
De gemeente Montfoort staat voor de grote opgave 
om in de komende jaren meer energie op grote 
schaal duurzaam op te wekken. 
Welke gebieden zijn hiervoor geschikt? 
En onder welke voorwaarden willen we in onze 
gemeente duurzame energie opwekken?

Digitale inloopavonden
Wij willen u de gelegenheid geven om mee te denken 
over de stappen die de gemeente Montfoort moet zetten 
om op grote schaal duurzame energie op te wekken.
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is 
het helaas niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.
Daarom nodigen we u van harte uit op één van de 
digitale inloopavonden:
• op 20 oktober,

van 19.30 tot 21.30 uur
• op 29 oktober,

van 19.30 tot 21.30 uur
Meld u aan via www.montfoort.nl/
energie of scan de volgende 
QR-code met de camera 
van uw smartphone:

Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904

Word jij onze 
nieuwe collega?
De gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en 
bijzonder gewoon.’ We redeneren vanuit 
dienstverlening aan inwoners, zetten in op 
samenwerking en zorgen dat uitvoering van 
werkzaamheden door derden goed gebeurt.
In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij 
de medewerkers en werken we op basis van 
drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal. 
Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers 
en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Voor onze organisatie 
zijn we op zoek naar een

Buitengewoon
Opsporings 
Ambtenaar en 
gebiedstoezichthouder
Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarbij je 
toezicht houdt, controleert en handhaaft?
Ben jij fl exibel en is werken buiten kantoortijden geen 
probleem voor jou?
Bekijk dan snel onze vacature voor Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar en Gebiedstoezichthouder.

We zoeken een fl exibele teamplayer die in het bezit is 
van een geldig BOA-diploma en bij voorkeur ook een 
HTV-diploma. Je hebt werkervaring als BOA. Je bent 
van onbesproken gedrag en kan dan ook een VOG 
overhandigen. In het contact met onze inwoners en 
met het oplossen van zich voordoende problemen ben 
je in staat om tactvol en servicegericht op te treden 
terwijl je een natuurlijk gezag uitstraalt. Je past regels 
en voorschriften zorgvuldig en correct toe en beschikt 
over goede mondelinge en schriftelijke (rapport of 
proces-verbaal) vaardigheden. Je overlegt en stemt af 
met collega’s binnen de organisatie van gemeente 
Montfoort en met de politie, de Omgevingsdienst regio 
Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht.

Bekijk dan de volledige omschrijving van 
bovenstaande vacature op 
www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan uiterlijk 27 oktober
je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Heb je geen spoedsituatie, maar toch de brandweer 
ter plaatse nodig? Bel dan 0900 0904.
Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? 
Bel dan altijd 112!

Het telefoonnummer 0900 0904 is zeven dagen per week, 
24 uur per dag bereikbaar voor alle niet-spoedeisende 
meldingen waarbij je de brandweer ter plaatse nodig 
hebt. Je wordt gevraagd de plaatsnaam in te spreken 
waar je de melding voor doet. 
De centrale verbindt je door met de regionale meldkamer. 
Zo word je snel geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor 
levensbedreigende en spoedeisende situaties.

Niet spoedeisend
Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet 
met spoed naartoe hoeft. Het gaat om alle situaties waar 
mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment 
nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is. 
Bijvoorbeeld een vermoeid paard dat niet meer op eigen 
kracht uit de sloot kan komen, een boom die over de 
openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt of een 
waterlekkage waardoor straten blank komen te staan.
Het gaat dus om situaties die op dat moment niet 
gevaarlijk of levensbedreigend zijn. In deze gevallen 
bel je 0900 0904. Bij twijfel, bel je altijd 112!



De winnaars Dion de Groot en Tom Mooij.
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Woensdag de 11e komen carnavalsverenigingen en ‘Ontmoeten Raakt’ met een 
alternatieve aftrap van het Carnavalsseizoen.

door Trudie Scherpenzeel

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare 
overleggen met de commissie voor 
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ 
mogelijk. De zaken worden zoveel 
mogelijk digitaal of telefonisch 
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op 
21 oktober 2020.
Digitale eerstvolgende kleine 
commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 28 oktober 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 08-10-2020 Z/20/170780
 Willeskop 90 A in Montfoort 

Realisatie beheerpad Willeskop 90.
• 09-10-2020 Z/20/170807
 Mastwijkerdijk in Montfoort 

Het realiseren van de zonnepanelen 
op energietuin Mastwijk.

• 10-10-2020 Z/20/170858
 Kleverplantsoen 25 in Montfoort 

Het plaatsen van een tijdelijke 
Wmo-zorgunit.

• 11-10-2020 Z/20/170862
 Hof van Voorvliet 45 en 47 in 

Linschoten 
Aanbrengen van twee steigers voor 
de percelen.

• 12-10-2020 Z/20/170920
 Waterpoort 2 in Montfoort 

Vervangen handelsreclame.
• 13-10-2020 Z/20/170951
 IJsselveld 18 A in Montfoort 

Het plaatsen van een tijdelijke 
huisvesting.

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’.

Verlengen beslistermijn
• 12-10-2020 Z/20/168466
 Molenstraat 4 in Montfoort 

Verdieping plaatsen op de 
bestaande bebouwing.

Vergunningvrij
• 14-10-2020 Z/20/167731
 Majoraan 9 in Montfoort 

Het plaatsen van een overkapping.

VERKEER 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij hebben besloten:
Verkeersbesluit aanwijzen 
gehandicaptenparkeerplaats  
op kenteken op parkeerterrein 
Schoutstraat thv Poorterstraat 
nummer 42 te Montfoort
Het aanwijzen van een gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken op 
parkeerterrein Schoutstraat, ter 
hoogte van Poorterstraat nummer 42, 
door het plaatsen van bord E6  
(incl. onderbord met kenteken)  
van Bijlage 1 van het RVV 1990

Intrekken gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken aan de 
Lieve Vrouwegracht 6 te Montfoort
Het intrekken van de gehandicapten-
parkeerplaats op kenteken 29-TK-BB 
aan de Lieve Vrouwengracht 6 te 
Montfoort, door middel van het 
verwijderen van het verkeersbord E6 
(incl. onderbord met kenteken)  
van Bijlage 1 van het RVV 1990.
BEZWAAR EN BEROEP
Op grond van artikel 7:1 van de Awb 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 

tegen dit verkeersbesluit schriftelijk 
een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort, Postbus 41,  
3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient in ieder geval te 
bevatten: de naam en het adres van 
de indiener; de dagtekening;  
een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht;  
de motieven achter het bezwaar.
VERZOEK OM EEN 
VOORLOPIGE VOORZIENING
Het indienen van een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. 
In geval van onverwijlde spoed kunt u 
bij de voorzieningenrechter een 
voorlopige voorziening aanvragen. 
Een verzoek tot een voorlopige 
voorziening kunt u indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
bestuursrecht, onder vermelding van 
voorlopige voorziening,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Voor de behandeling van het verzoek 
wordt griffierecht geheven.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 

vergunningen of ontheffingen hebben 
verleend voor:

Standplaatsvergunning
• Oliebollenkraam Verwijk,  

26 oktober tot 31 december 2020, 
Willeskop 68A, Montfoort, 
verzonden 13 oktober 2020

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

Montfoort, 20 oktober 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

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

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

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

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

Rommelige commissie Ruimte

Insprekers.
De heer Janssen kwam nog maar eens 
inspreken over ligplaatsen voor 
woonboten, die dateren van het 
bestemmingsplan (toen nog Linschoten) 
1972. De zaak steekt periodiek de kop 
op en de commissie nam er kennis van.
Made in Montfoort kwam twee plannen 
presenteren, die beide nog niet aan het 
college waren voorgelegd. Dit betrof een 
heel nieuw plan voor de Hofl andschool 
en het plan ‘IJsselvreugd’ (woningbouw 
achter het tankstation). De commissie 
vond de plannen mooi, maar nam er 
verder kennis van en vroeg om meer 
uitgebreide documentatie.

De directeur van de onderwijsorganisatie 
waar de Hofl andschool onder valt 
bepleitte spoedige besluitvorming en het 
voorkomen van verder uitstel.

Ho� andschool
Op de agenda stond een (verdere) 
kredietaanvraag voor de realisatie van de 
Hofl andschool bij de sporthal. Sinds het 
eerste voorstel is dat al een aantal keren 
aan de orde geweest, echter zonder dat 
er concrete plannen waren bijgevoegd. 
Bon (IBML) verzocht aan het begin van 
de vergadering om dit punt van de 
agenda af te voeren, gesteund door de 
SGP die nog een fors aantal vragen 
onbeantwoord zag. 

Alternatieve   aftrap van het 
carnavalsseizoen
De � lm-documentaire ‘Nao ‘t Zuuje’ - gaat over de waarden 
van het carnaval, die ons met elkaar verbinden
Omdat het komende Knopengeinse carnaval anders zal zijn dan wat we gewend 
waren, presenteert ‘Ontmoeten raakt’ samen met de carnavalsverenigingen de 
fi lm-documentaire ‘Nao ‘t Zuuje’ (naar ‘t Zuiden). “Het voorproefje wordt 
gedaan door onze ‘enige echte carnavals-preker’ Bernard Höfte”, laat 
Gerard Vendrig van de Katholieke Kerk in Montfoort weten.
De fi lm vormt op woensdag 
11 november de aftrap van het 
carnavalsseizoen. Voor iedereen die 
denkt dat carnaval alleen om (zoveel 
mogelijk) bier drinken gaat, is de fi lm 
volgens initiatiefnemers interessant en 
blikverruimend. “Juist dit feest kenmerkt 
zich door ‘samen’: saamhorigheid, 
vriendschap, verbroedering. Samen 
hossen, zingen en samen een biertje 
drinken. Elkaar bij de schouders pakken, 
muziek maken en meezingen met gouwe 
ouwe én de nieuwste carnavalskrakers, 
kortom: het is de ontmóeting, dat 
oprecht delen van het leven, zo zoet of 
zo zuur als het smaakt, dat carnaval zijn 
ziel geeft.”

Saamhorigheid, vriendschap en 
verbroedering
In de docu gaat erom ‘de waarden, die 
ons met elkaar verbinden, voor het 
voetlicht te brengen’. Lex Uiting, bekend 
van tv, wordt gevolgd wanneer hij, als 

geboren en getogen Venlonaar, 
uitverkozen wordt als de nieuwe 
Prins Carnaval. Niet alleen de gebruiken 
rond het carnavalsfeest komen voorbij, 
maar ook de ontmóetingen die dit feest 
een ‘volksfeest pur sang’ maken: 
“Carnaval is het cement dat iedereen, 
van jong tot oud, met elkaar verbindt. 
Deze fi lm met een lach en een traan is 
een feest van herkenning! Het geeft ons 
de kans om even onze zorgen, moeite en 
pijn te vergeten en in het zonnetje te 
zetten wat het leven de moeite waard 
maakt: saamhorigheid, vriendschap en 
verbroedering.”
Door de aangescherpte coronamaat-
regelen is de fi lm helaas niet live, maar 
wel thuis via een toe te sturen digitale 
link te bekijken. Aanmelden vóór 
zaterdag 7 november via 
info@ontmoetenraakt.nl o.v.v. fi lm! 
De mail met digitale link wordt op 
woensdag de 11de van de 11de om 
19.11 uur verstuurd.

Voorzitter Hammendorp stelde voor om 
toch maar tot bespreking over te gaan en 
dan aan het eind van de behandeling te 
bepalen of het voorstel rijp was voor 
bespreking en vroeg de commissieleden 
om terughoudend om te gaan met het 
afvoeren van voorstellen die eenmaal 
geagendeerd zijn. Vervolgens hadden alle 
fracties veel vragen (Wethouder Koster 
had er 75 geturfd na die ronde). Zij had 
het niet kunnen bijschrijven, evenmin als 
haar projectleider en zij voelde zich 
bovendien overvallen door de plannen 
zoals gepresenteerd door Made in 
Montfoort. Waarna alsnog werd besloten 
dat het plan niet rijp was voor bespreking 
in de raad. Eerst moeten alle vragen 
worden beantwoord, het plan Made in 
Montfoort worden besproken door het 
college en een raadsinformatiebijeen-
komst belegd.
Waarna dus voor de raad van 
5 november slechts het al eerder 
gememoreerde punt overblijft.

Golfkampioenen 
van Linschoten
Vrijdag 9 oktober is om de bekers van het 
Linschoten Open golftoernooi gestreden. 
De nieuwe kampioenen zijn 
bij de 18 holes wedstrijd Tom Mooij 
en bij de 9 holes wedstrijd Dion de Groot.
De organisatoren/ kampioenen van afgelopen jaar 
Dim Gerssen en Jeannette Huizenga dragen het stokje 
over aan de jonge aanstormende talenten van dit jaar. 
Er werd onder mooie omstandigheden gespeeld op het 
golfpark Veldzijde in Wilnis. Corona was daar geen 
spelbreker. Het diner in het Wapen van Linschoten met 
de prijsuitreiking na afl oop kon voor de sluitingstijd van 
10.00 uur worden afgerond.  We prijzen ons gelukkig 
dat de sportieve strijd dit jaar toch kon doorgaan.

De commissie begon vorige week maandag met twee bespreekpunten op de 
agenda. Aan het begin van de vergadering probeerde commissie lid 
Van Veen (Lokaal Montfoort) het punt ‘huurafspraken horeca’ van de 
agenda af te voeren. Daar was in de vorige raadsvergadering na de 
indiening van een amendement al een besluit over genomen.
Wethouder Van Wiggen had het opnieuw geagendeerd om een foutje te 
herstellen. Over dat foutje ontstond uitvoerige discussie en het punt was na 
de commissievergadering het enige bespreekpunt dat over bleef voor de 
raad van 5 november.
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Montfoortse raad schrikt van 
eigen duurzaamheidsambitie
De raadsleden hadden het er zichtbaar moeilijk mee: je houden aan afspraken die 
je precies een jaar eerder hebt gemaakt. Dat bleek eind september bij de 
behandeling in de raad van de Regionale Energiestrategie (RES). Wat was de 
worsteling?
In 2019 heeft ons nationale parlement ingestemd met het Klimaatakkoord.  
Eén van de maatregelen daaruit is het plaatsen van windmolens en zonnevelden 
op land. De afspraak is zo ten minste 35 terawattuur duurzame stroom op te 
wekken. Hoe dat over het land is te verdelen is een taak voor het Rijk, niet van 
gemeenten.
Het plaatsen van windmolens en zonnevelden is een flinke ingreep in het 
landschap en dus is er - terecht - de nodige discussie waar dat wel kan en waar 
niet. Hierbij komen ook de gemeenten in beeld, omdat zij ruimte moeten maken 
in de bestemmingsplannen.
Om te kijken wat haalbaar is heeft het Rijk bedacht Nederland op te knippen in 
30 regio’s en de gemeenten binnen die regio’s met elkaar te laten uitzoeken 
hoeveel duurzame energie zij samen aan kunnen. Dus niet hoeveel ze willen, maar 
wat ze kwijt zouden kunnen.
Montfoort zit in een regio van zestien gemeenten rondom Utrecht. Die hebben 
vorig jaar samen een ‘startnotitie’ opgesteld met procesafspraken en een 
zoekopdracht voor 1 à 2 terawattuur aan duurzame stroom. De Montfoortse raad 
is daarmee op 30 september 2019 akkoord gegaan.
Een jaar later schrikken de meeste fracties plotseling wakker. Nu de rekensom 
uitkomt op 1,8 terawattuur heeft de Montfoortse politiek moeite om de rug recht 
te houden. En dus kwam er een motie op tafel om het hele proces van de 
afgelopen anderhalf jaar met de hele regio over te doen, maar dan in participatie 
met de inwoners.
Nu betrekt Progressief Akkoord inwoners graag bij grote keuzes, maar dan moet 
het wel gaan over zaken waar we als gemeente ook echt iets over te zeggen 
hebben. En dat is hier dus niet het geval.
Een meerderheid van de Montfoortse raad stemde na een lange vergadering tegen 
het regio-bod. Daarmee ging ze zomaar voorbij aan de wens van 75% van de 
inwoners in Montfoort, die willen bijdragen aan het opwekken van duurzame 
stroom. Alleen Progressief Akkoord en D66 handelden in lijn met de eigen kaders 
van een jaar eerder en stemden voor. De wethouder is op pad gestuurd om dit 
bericht aan de regio te melden. De regio heeft op 1 oktober namens 15 gemeenten 
het bod van 1,8 terawattuur gewoon bij het Rijk aangemeld, met de aantekening 
dat Montfoort niet wenst mee te doen.
De honden blaffen, de karavaan trekt voort...
Paul Pennarts

vervolg van de voorpagina

door Sjoukje Dijkstra

IJsselvreugd 2.0 moet hèt antwoord zijn  
op de binnenstedelijke woonbehoefte Montfoort
‘Zo willen we jongeren en ouderen helpen,  
maar ook mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij’

Ook op gebied van wonen zijn de mannen van ‘Made in Montfoort’ verder 
gegaan. Ontwikkelaar Harry van der Voort: “ Omdat er in de stad te weinig 
ruimte is hebben wij ook gekeken naar geschikte locaties die net buiten het 
verstedelijkte gebied liggen. Juist daar is de grond nog relatief betaalbaar 
zodat aan de sociale woningbouwwensen van de gemeente kan worden 
voldaan. Onze voorkeur gaat uit naar het terrein dat ligt achter de 
lintbebouwing van Heeswijk. Wij noemen het IJsselvreugd 2.0”, aldus  
Harry van der Voort, die samen met projectontwikkelaar Eelco Veltman 
vertelde wat dit plan inhoudt.

Harry van der Voort vertelde dat hij hier 
al vanaf medio 2018 mee bezig is.  
“Er zijn drie potentiële locaties voor 
uitbreiding buiten de rode contouren. 
De Bleek is er een van. Dat wij daar niet 
voor kiezen houdt verband met een 
gebiedsvisie Kernlandzone-West uit 
2014, opgesteld in opdracht van de 
gemeente Montfoort. Daaruit blijkt dat 
De Bleek ongeschikt is voor 
grootschalige woningbouw. Daar komt 
bij dat wij enorme verkeersoverlast 
voorzien ter hoogte van de stoplichten bij 
het stadhuis tot aan Heeswijk als dit 
gebied zou worden ingericht als 
woonwijk.”
Ook de cultuurhistorische waarde van 
Het Groene Hart is een aspect waar niet 
licht aan voorbij moet worden gegaan, 
meent Harry van der Voort. “Bij 
De Bleek worden deze zichtlijnen 
duidelijk aangetast. In mindere mate geldt 
dat ook voor IJsselvreugd. Maar omdat 
hier reeds bebouwing omheen ligt en de 
grond bedrijfsmatig wordt gebruikt is de 
ingreep in het groen veel minder 
ingrijpend in vergelijking tot De Bleek.” 
De derde locatie is de Doeldijk. “Deze 
locatie lijkt ons ook geschikt, echter leent 
zich niet voor een grootschalig woning-
bouwprogramma, eerder voor luxere 
vrijstaande woningen en tweekappers, 
zodat het aantal woningen niet leidt tot 
ontsluitingsproblemen op deze locatie.”
IJsselvreugd is ontstaan uit een eerste 
gesprek met de familie Vermeulen. 
Ontwikkelaar Harry vertelt: “Zij lieten 
ons weten dat zij graag een bijzondere 
woongemeenschap in het land achter 
hun woonhuis zouden willen realiseren. 
Dit is waarmee wij in eerste instantie aan 
de slag zijn gegaan. Later werden hier 
ook buren bij betrokken en andere 
perceeleigenaren om over zo’n groot 
mogelijk terrein te kunnen beschikken, 
omdat er nu eenmaal veel grond nodig is 
om aan alle woonbehoeftes te voldoen. 
In de contacten met de gemeente wordt 
gesproken over de wens een terrein van 
minimaal zo’n 10 hectare te kunnen 
ontwikkelen.”

Stichting Obliek geadopteerd
Zeker is dat - als provincie en gemeente 
toestemming geven - de grond binnen 
no-time bouwrijp gemaakt kan worden. 
Eind 2021 kan men gaan bouwen aan 
de eerste fase van de 400 woningen die 
moeten voorzien in de behoefte van 
inwoners van Montfoort, van jong tot 
oud. Ook hebben wij zoals genoemd in 
overleg met Wim van den Pol en  
Harry van Zandwijk de Stichting Obliek 
geadopteerd, omdat huisvesting op de 
locatie van de oude Hoflandschool niet 
mogelijk was. Wij zullen een aantal van 
15 woonunits in goed overleg met de 
stichting gaan bouwen.”
“Hiermee zou een wijk voor Montfoort 
ontstaan, die direct gekoppeld is aan de 
oude kern, waarbij kinderen niet de 
provinciale weg hoeven over te steken, 
maar veilig binnendoor kunnen lopen of 
fietsen om naar school of het zwembad 
te gaan”, aldus projectontwikkelaar  
Eelco Veltman. Met de bouw van de 
woningen hopen Eelco en Harry tevens 
een betere doorstroming in Montfoort te 
bereiken. Eelco vertelt dat hij van plan is 
een enquête te houden onder 
huiseigenaren om de woonbehoefte te 
onderzoeken om zo maatwerk te leveren: 
“Waar zouden huiseigenaren naar toe 
willen en wat laten ze achter? Liefst zou 
je zien dat senioren doorstromen naar 
bijvoorbeeld een bungalow (zoals wij die 
ook willen gaan maken met een klein 
tuintje) en dat hun gezinswoningen weer 
beschikbaar komen voor jonge gezinnen 
en starters, want Montfoort heeft al een 
bovengemiddeld aantal gezinswoningen. 
Deze blijven bezet door veelal ouderen, 
omdat er geen aantrekkelijk alternatief is. 
We willen daarom de doorstroming ook 
stimuleren met voor senioren geschikte 
bouw en een deel van de verkoopop-
brengst gebruiken voor een 
startersbonus. Zo kunnen we de 
achtergelaten bestaande woning 
betaalbaarder maken voor starters.” 

De heren noemen dit de ‘Vreugdevolle 
Doorstroom Regeling’ (een extra korting 
op de bestaande woning), zodat deze 
woning gezien kan worden als een 
sociale koopwoning. “Wij dragen daar op 
deze creatieve manier direct aan bij. 
Wij denken dat we hier ook meer mee 
bereiken voor jonge gezinnen in plaats 
van (te) dure nieuwbouwwoningen voor 
hen te bouwen. Door de vele nieuwbouw 
eisen, energie neutraal, stikstof etc. zijn 
nieuwe woningen veel duurder dan de 
optie bestaande woningen met korting. 
Het idee stimuleert ook beter de 
doorstroming en daar ligt ons accent op, 
want wij willen echt maatwerk leveren”, 
aldus Eelco.

IJsselvreugd 2.0
Zeker is dat de mannen van Made in 
Montfoort verder kijken dan alleen het 

bouwen. Zij zijn bijvoorbeeld bereid 
mensen van Stichting Obliek in te zetten 
tijdens de bouw: “Dat zou een super leuk 
initiatief zijn, maar wij hebben meer 
pijlen op onze boog. Wij willen starters 
ook helpen door te voorzien in de kosten 
om een woning te kopen, zoals de 
hypotheek-afsluitkosten, taxatie en 
notariële kosten en de overdrachtsbe-
lasting (overheid). Dit noemen we de 
‘Vreugdevol Kopen Regeling’ (kopen 
zonder eigen middelen). Je eerste woning 
kopen moet ook iets bijzonders en 
vreugdevols zijn. Verder zijn er nog 
opties zoals Duo-Koop.”
Ook vertelden Harry van der Voort en 
Eelco Veltman over woonruimte die zij 
willen creëren voor senioren in een 
zorgcomplex aan de Hollandsche IJssel. 
Woonruimte die verbonden wordt aan 
een zorgcoach. “Zo willen we jongeren 
en ouderen helpen, maar ook mensen 
die het wat moeilijker hebben in de 
maatschappij.” Als het aan Harry van 
der Voort ligt komt er ook een aantal 

flexibele huizen, ofwel levensloopbe-
stendige woningen. “Wij gaan hiermee 
verder dan standaard ontwikkel- 
initiatieven.” Hij benadrukt dat de 
verhouding (sociale) huur en koop in 
balans moet zijn. Daarom worden er ook 
vrije bouwkavels, vrijstaande huizen en 
tweekappers gerealiseerd. “Als we 
desondanks daar niet mee weg komen, 
moeten we desnoods een eigen 
wooncorporatie oprichten. We zijn niet 
afhankelijk van traditionele woon- 
corporaties. Dit is immers IJsselvreugd, 
versie 2.0! “
Wim van den Pol zegt: “Juist daarom 
past het zo goed in het plan van ons. 
We willen graag bouwen voor onze 
ouderen, onze jongeren en onze 
werknemers.” Harry van Zandwijk vult 
aan: “Onze medewerkers moeten steeds 
verder rijden. Dat willen we niet. Onze 
plannen zijn goed voor de toekomst van 
Montfoort. We zijn al bezig sinds 2015 
en stoppen niet tot er eindelijk iets 
gebeurt.”

Expositie ‘Boerenleven’ in stadsmuseum 
De Knoperij
Twee weken geleden deed de Stichting Oud Montfoort (SOM) een oproep 
voor oud boerengereedschap. De reacties bleven niet uit. Het was eenvoudig 
om een interessante expositie bijeen te brengen met veel bijzondere oude 
boerengereedschappen.

“De inrichting van het omringende landschap 
van Montfoort hebben we voor een groot deel 
aan de boeren te danken”, meldt Peter 
Versloot van de SOM. “De expositie vertelt 
over de zware tijd van de ontginning en het 
gebruik van het land in de eerste eeuwen. 
Voor de boer hebben de echte grote 
veranderingen pas in de laatste  
80 jaar plaatsgevonden. De mechanisatie 
kwam en verving het echte handwerk. 
Het paard werd ingeruild voor een trekker. 
De melkmachine deed zijn intrede, stallen 
veranderden en de schaalvergroting van de 
boerderijen vond plaats.
“Het is indrukwekkend om te zien welke 
gereedschappen de generaties voor ons 
gebruikten bij het werken op het land. Wat is 
het zwaar werk geweest! Maar wat hebben de 
boeren ook slimme gereedschappen bedacht. 
Wat dacht u van de vioolzaaier? 
Een zaaimachine, die voor de borst werd 
gedragen en waarmee je gelijkmatig graan 
zaaide door een stok heen en weer te 
bewegen. Een stok,  
die lijkt op de strijkstok van een viool. 
Deze vioolzaaier werd alweer snel vervangen 
door de zaaimachine. En zo kwamen de 
ontwikkelingen in een stroomversnelling”.
De SOM heeft twee boeren die al hun leven 
lang op een boerderij in Blokland wonen 

gevraagd hun ervaringen te vertellen. 
Leen Verkaik en Marinus Versloot 
vertelden over de grote veranderingen 
tijdens hun tijd op de boerderij. Zij delen 
daarnaast oude foto’s van het werken 
op het land. Uit het eigen archief zijn 
verschillende bijzondere artikelen 
tentoongesteld, zoals een grote houten 
vorentrekker uit 1750,  
een prachtige boterkarn en een aantal 
oude schoolplaten en vreemde tangen. 
In de etalage staan een aantal raadvoor-
werpen. Loopt eens even binnen om te 
vertellen wat u denkt dat het is?
Stadsmuseum De Knoperij is open op 
woensdagmiddag van 13.00 tot  
16.00 uur en op vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur. Door corona 
is het maximumaantal bezoekers tegelijk 
in het museum teruggebracht van 8 tot 
4. Neem s.v.p. uw mondkapje mee. 
De expositie duurt tot begin 2021.
De tweede tentoonstelling ‘100 jaar 
Ons Genoegen’ is er nog tot begin 
november.

Subaru Justy 1.0 2011 239.855 km €3.750

Subaru Forester 2.0 XS

Luxury handgeschakeld 2012 132.986 km €14.945

Mercedes-Benz 1.5A150 2005 140.936 km €4.250

Saab 9-5 S 2.0 turbo 2000 236.456 km €3.250

Suzuki Ignis 1.2 2017 26.878 km €12.695

Saab 9-5 2.3 turbo estate 2006 189.696 km €5.250

Suzuki Swift 1.2 select aut. 2019 20.898 km €16895

Suzuki S cross sx4 1.6 Urban 2014 79.583 km €12950

Subaru Forester S Turbo 1999 338.000 km € 7500

IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

door Siem van der Burg

Een plattegrond van het scholencomplex, zoals dat eruit zou kunnen zien.
Het scholencomplex - zoals Made in Montfoort dat vorm zou willen geven op de locatie van de huidige sporthal.
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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

Wil jij werken bij een jong en ambitieus advieskantoor dat openstaat voor 
verandering en vernieuwing? Vind jij het belangrijk dat je werkt in een stabiele
en diverse onderneming? Ben jij op zoek naar een werkgever waarbij je kunt 
groeien? Dan ben jij op zoek naar Schakel Stuurt! En dan zijn wij op zoek naar jou!

Binnen ons persoonlijke en informele bedrijf ga je aan de slag als 
Assistent Accountant en dit worden jouw werkzaamheden:
• Je stelt jaarrekeningen samen die voldoen aan de door ons en de wetgeving

gestelde kwaliteit- en dossiervereisten;
• Je bent verantwoordelijk voor correcte en actuele klantadministraties;
• Je onderhoudt klantcontacten en contacten met externe partijen;
• Je verzamelt, verwerkt en controleert of de tussentijdse cijfers 

juist zijn opgesteld voor en door klanten;
• Je verzorgt de aangiften omzetbelasting en ICP;
• Je verzorgt de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. 

Dit neem je mee:
• Relevante diploma(’s) voor deze werkzaamheden (mbo niveau 4 of hbo);
• En/of enkele jaren ervaring in deze werkzaamheden.

Je komt sowieso in aanmerking als je:
• Je verantwoordelijk voelt voor wat er gedaan moet worden;
• Zegt wat je doet en je doet wat je zegt;
• Trots bent op je werk en op onze klanten;
• Alles graag beter en mooier wilt maken, zowel voor de klant als in je werk;
• Denkt en handelt vanuit mogelijkheden;
• Uitstekend in staat bent om een onderbouwd verhaal te vertellen,

maar eigenlijk luisteren belangrijker vindt dan praten.

Wat bieden wij?
• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een open cultuur waar we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen;
• Samenwerking met een klein en jong team dat van gezelligheid houdt;
• Opleidingsmogelijkheden zodat jij kunt groeien in je werk; 
• Volop vrijheden en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en je ambities

waar te maken.

Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste team?
Dan zijn wij benieuwd naar je sollicitatie! 
Stuur je brief met korte motivatie en cv 
naar Rien Schakel, mailadres: rien@schakelstuurt.nl
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GROENE VINGERS
GEZOCHT!

Wij zijn op zoek naar hoveniers! Ben jij een starter of ben jij al een ervaren hovenier? Dan zijn wij op zoek 
naar jou. Werkzaamheden die tot jouw takenpakket behoren zijn o.a.: het onderhouden van tuinen, het 
aanleggen van tuinen en klanten adviseren over beplanting en onderhoud.  Wij zijn al twintig jaar het 

allround hoveniersbedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. 
Dat doen we voor particulieren, bedrijven, verzorgingshuizen en scholen.

www.jasperdejong.nl of info@jasperdejong.nl

Sponsoring vernieuwde winkel  
van Molen De Valk in Montfoort

“Bezoek de geheel vernieuwde winkel van Molen De Valk. 
Open vanaf zaterdag 17-10-2020! Mede mogelijk gemaakt 
door ons!”, zo roept Van der Wijngaard Electronics op hun 
Facebookpagina op.

Ze zijn trots op de sponsoring van deze 
molen, en zo laat Janneke van der Wijngaard 
weten: “Wij sponsoren deze prachtige molen 
in het mooie Montfoort omdat het belangrijk 
is dat deze kan blijven bestaan. 
Wij waarderen de molenaars en de 
vrijwilligers die met veel bevlogenheid hun 
werk doen. Wij vinden het als lokale 
ondernemer belangrijk om in Montfoort te 
sponsoren! De internet-branche doet dit 
niet.”
De winkel, gespecialiseerd in witgoed, deed 
De Molen een koelkast cadeau. Onmisbaar in 
de winkel, die vanaf afgelopen zaterdag meer 
artikelen heeft toegevoegd aan het 
assortiment, waaronder bakproducten. 
De winkel is door de verbouwing ruimer van 
opzet geworden. Onder andere doordat de 
toonbank is verplaatst en de grote lampen en 
kasten zijn verdwenen.

Molen De Valk heeft de gehele winkel vernieuwd -  
Van der Wijngaard electronics sponsorde de koelkast.

door Sjoukje Dijkstra

Tandarts de Bruyn-Rombouts behandelde vader, zoon en kleinzoon
41 jaar werkte tandarts de Bruyn-Rombouts in praktijk De Vest in 
Oudewater. Al in maart nam ze afscheid, maar door corona verliep dit bijna 
geruisloos. “Er zijn veel patiënten erg blij met haar geweest, vooral mensen 
die niet graag naar de tandarts gaan, kon ze goed op haar gemak stellen 
met een praatje en een grapje”, aldus assistente Nienke Hoogvliet.

Samen met haar man, tandarts de 
Bruyn, komt ze in december 1978 naar 
Oudewater. Ze is 25 en heeft twee jaar 
als tandarts in Duitsland gewerkt. 
Ze nemen de praktijk van tandarts 
Jansen over. “Hij raakte de praktijk 
moeilijk kwijt, omdat het zo druk was. 
Met z’n tweeën durfden we dat wel aan.”
Binnen een maand verbouwen ze de 
praktijk, zodat er ruimte komt voor twee 
behandelstoelen. Op 1 februari 1979 
openen ze praktijk De Vest. In het begin 
werkt haar man nog in militaire dienst, 
dus staat ze er bijna alleen voor. “Ik heb 
altijd hard gewerkt, gewoon alle dagen.” 
Omdat in Oudewater veel forenzen 
wonen, merken ze dat het vooral in de 
vroege ochtend en late middag erg druk 
is in de praktijk Ze gaan ook in de 
avonduren behandelen. “Het is geweldig 
dat je de mensen die echt niet kunnen, 
op de avond kan helpen.”

Ellende en toestanden
Ze behandelt duizenden patiënten en ze 
ziet hele generaties voorbijkomen. 
De meeste patiënten komen twee keer 
per jaar, een aantal maar heel af en toe 
en anderen ziet ze juist meerdere keren 
per jaar. “Met de mensen die veel ellende 
en toestanden hebben gehad, bouw je 
een band op.” In een klein stadje als 
Oudewater kom je al snel een van je 
patiënten tegen. Met een knipoog zegt 
ze: “Soms keken ze verschrikt op als ze 
net een dikke stroopwafel aten op de 
markt, alsof ik nooit snoep!”
Met haar engelengeduld helpt ze 
kinderen en volwassenen over hun 
tandartsangst heen. “Als ze echt bang 
waren, dan wilde ik daar best wel wat 
moeite voor doen. Er was ooit iemand 
die veertig jaar niet naar de tandarts was 
geweest. Die kon na een paar 
behandelingen weer lachen.”  

Misschien kan ze het ook wel zo goed, 
omdat ze angstige patiënten goed 
begrijpt. Ze noemt zichzelf de grootste 
angsthaas van de praktijk. “Ik vind het 
helemaal niet leuk om in de stoel te 
liggen, ik zit er liever achter.”

Zeven keer zoet
Het motto van de tandarts: snoepen 
mag, maar zorg voor niet meer dan 
zeven zoete momenten per dag.  
“Je mag best wat snoepen, maar doe het 
verstandig. Drink ook niet de hele dag 
door frisdrank.” Met haar papier met 
uitleg over de zeven zoete momenten 
geeft ze voorlichting. “Dat vind ik heel 
belangrijk. Kinderen tot achttien jaar 
mogen vanuit de zorgverzekering twee 
keer per jaar gratis naar de tandarts. 
Dat soort dingen heb ik vaak aan 
mensen verteld: kom nou in elk geval 
met je kinderen, het melkgebit is zo 
belangrijk!”
Tegenwoordig vinden 
mensen hun gebit steeds 
belangrijker, merkt de 
tandarts op. “Vroeger 
hadden veel mensen scheve 
tanden, dat maakte niet uit. 
Nu wordt een piepklein 
foutje al hersteld. Iedereen 
wil mooie tanden, en dat 
begrijp ik hoor!” 
De technieken zijn ook flink 
verbeterd. Grijze vullingen 
worden haast niet meer 
gemaakt. Witte vullingen 
waren eerder veel minder 
sterk dan de vullingen met 
amalgaam, maar ook dat is 
verleden tijd. “Veertig jaar 
geleden was er één kleur 
wit en nu kan je alle 
kleuren gebruiken. Je kunt 
er mooier mee werken en 
het materiaal is veel sterker 
geworden.”

Nieuw snufjes
De tandarts heeft grote 
interesse voor nieuwe 
ontwikkelingen. Als eerste 
praktijk in de regio Utrecht 
krijgen ze licht op de boor. 
Dat maakt boren in een 
kies achter in de mond veel 
gemakkelijker. 
Ook schaffen ze al snel een 

thermodesinfector aan, waardoor de 
instrumenten schoon de sterilisatie in 
gaan. “Omdat we samen een praktijk 
hadden, hoefden we alleen maar met 
elkaar te overleggen of we iets handig 
vonden. Als we het wilden hebben, dan 
bestelden we het.”

Met pensioen
Ze is geen dag zonder plezier naar haar 
werk gegaan. “Het mooiste aan het werk 
vind ik dat je zo veel doet. Ik ben nog 
breed opgeleid en deed alles zelf: vullen, 
trekken, wortelkanaalbehandelingen, 
kronen en protheses. En je behandelt 
patiënten van 2 tot 99 jaar. Iemand komt 
binnen met een probleem, je bekijkt wat 
er aan de hand is en hoe je dat gaat 
oplossen. Het is heel oplossingsgericht. 
Een goede assistente is van groot belang, 
je doet het echt samen!” Na 41 jaar 
vertrekt ze afgelopen maart met stille 

trom. Al sinds 2013 staat dochter, 
tandarts de Bruyn-Kho, aan het roer in 
de praktijk. De laatste jaren werkt ze nog 
parttime in de praktijk. Af en toe komt 
ze nog terug in de praktijk. “Er is een 
patiënt van in de negentig waar ik nog 
voor terugkom en tijdens vakantiepe-
riodes spring ik ook bij.”
Ze geniet volop van haar pensioen. 
Ze leert Spaans en kunstgeschiedenis.  
“Ik vind het belangrijk om met m’n hoofd 
bezig te zijn. De charme is wel dat ik het 
alleen maar voor mezelf doe en niemand 
me een cijfer geeft.” Ze geniet van haar 
grote tuin, de hond, de kippen, cavia’s, 
de papegaai en een poes. Haar kinderen 
en kleinkinderen wonen allemaal in 
Oudewater, en die ziet ze regelmatig. 
“Dat is gewoon geweldig!”

door Ellen van Leeuwen
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Beste Frank en Gudrun, Vijfentwintig jaar liefde, aandacht, begrip en steun voor elkaar, 
dat verdient onze welgemeende bewondering! Van harte gefeliciteerd.

De afgelopen vijfentwintig jaar overziende, sturen we vandaag aan jullie de meest 
exclusieve wensen die we konden vinden. Van harte proficiat met jullie 25-jarig huwelijk! 

En Gudrun voor jou alle kracht voor de aankomende 25 jaar!

Namens alle collega’s van

Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57 
3425 ES, Snelrewaard

Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57 
3425 ES, Snelrewaard

Bogro Snelrewaard BV
Laan van Snelrewaard 57 
3425 ES, Snelrewaard
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