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Klaar voor de start!
De scholen gaan open ...

Jarige Aagie Liefhebber wordt toegezongen

Echt Zonnebloemwerk ...
kleine dingen doen
die voor de mensen
heel belangrijk zijn
Op donderdag 30 april vierde Aagie Liefhebber haar 91e verjaardag
in De Liezeborgh in Haastrecht. Helaas mocht zij door de huidige
omstandigheden geen verjaarsbezoek ontvangen.
Marrie Koelman bezoekt regelmatig tien jaar lang mevrouw Liefhebber
namens de Zonnebloem. Voor haar aanleiding om haar toe te zingen met
haar vriendinnen Jenny Hoffland en Ans Janssen.
Dit deden zij tijdens het koffiedrinken in de hal van de Liezeborgh.
Mevrouw Liefhebber straalde van geluk. Vervolgens werd haar een
felicitatiekaart en bloemen overhandigd. Ook mocht Annie Snijder die
eerder deze week jarig was, een bloemetje in ontvangst nemen.

Na zeven weken ‘thuis naar school’ mogen basisschoolleerlingen op maandag
11 mei of - een dag later - op dinsdag 12 mei weer naar school. Niet allemaal
tegelijk en voor twee of drie dagen in de week, maar ze mogen weer!
Volgens Dionne Tieman, directeur van OBS De Schakels in Oudewater staan
leraren en kinderen te trappelen. “Je bent dit vak niet gaan doen om de hele
dag achter de laptop te zitten. Het is heel stil nu.”
Voor Dionne kwam het bericht van de
heropening niet onverwacht. Ze had met
haar team al de nodige voorbereidingen
getroffen. “In gesprekken met de MR,
de directeuren van de stichting en ouders
hebben we al besproken hoe het eruit
zou moet zien. We zijn een heel eind in
de voorbereiding.” De deuren van
De Schakels blijven op 11 mei nog even
gesloten. Het docententeam komt die
dag wel bij elkaar. Dionne:
“Dan gaan we de groepen inrichten en
de regels doornemen. Hoe gaat het als
de kinderen binnenkomen? Waar zetten
we bijvoorbeeld de handgel neer?”

Afstand

De leerlingen van De Schakels gaan twee
dagen in de week naar school, de klassen
worden gesplitst. De rest van de week
werken kinderen thuis aan opdrachten
die eerder zijn uitgelegd of via onderwijs
op afstand. Om het aantal heen- en
weerbewegingen te beperken geldt een
continurooster.
De kinderen gaan gefaseerd de school
binnen en desinfecteren hun handen.
Er zijn regels voor het eten van fruit en
lunch en voor het ophangen van de
jassen en tassen.
In de school zelf verandert niet veel,
vertelt Dionne. “We willen niet dat het kil
en koud wordt. Er komt een sticker op
de vloer met: ‘Let op afstand houden’,
maar die is vooral voor de docenten.
Het scheelt dat de kinderen onderling
geen afstand hoeven houden.”

Contact maken

Tijdens de eerste schooldagen is vooral
het sociaal-emotionele aspect belangrijk
vertelt locatieleider Jeannette de Graaf:
“Het gaat er eerst om of de kinderen
lekker in hun vel zitten.”
Dionne: “Eigenlijk is het net als na een
zomervakantie: ruimte geven voor de

door Ellen van Leeuwen

groepsvorming en rustig de tijd te nemen
om de regels te leren kennen.”
Het echt lesgeven komt daarna wel weer.
Lastig omdat de helft van de klas thuis is?
Jeannette: “We krijgen het wel in de
vingers. Daar zijn we allemaal ervaren
genoeg voor.” Vooral het houden van
afstand vindt Jeannette lastig. “Je wilt
graag even contact maken met je
leerlingen en dat doet je toch snel door
een kleine aanraking. Maar je prent wel
in om dat niet doen. We zijn het
ondertussen gewend.”
Dionne en Jeannette kijken uit naar de
eerste schooldag. Ook ouders hebben
vertrouwen, merkt Dionne. “Ik heb nog
niet gehoord van ouders dat hun
kinderen niet komen. Voor veel kinderen
is het ook gewoon weer fijn om naar
school te gaan.”

Feest

Leigh-Ann (4) had net afscheid genomen
van haar oude basisschool in Vlaardingen
om op 16 maart te starten op de
Mariaschool in Oudewater.
“De vrijdag voordat de scholen
dichtgingen is ze twee uurtjes naar school
geweest om te wennen”, vertelt haar
moeder Joan van der Vlist. “Ze huilde
tranen met tuiten toen ze hoorde dat ze
niet naar school mocht, ze keek er zo
naar uit.” Voor Leigh-Ann is het nu feest!
Joan: “Ze is er vreselijk aan toe. School
is gewoon onderdeel van het leven.”
Joan heeft het er alle vertrouwen in dat
het veilig is dat de scholen opengaan.
“Het RIVM geeft niet voor niets de boel
vrij.” Voor Leigh-Ann is het dubbelfeest:
ze is deze week jarig. Ze mag alleen niet
trakteren op school. “Maar wat mij
betreft mag dat later nog een keer”,
aldus Joan.

Heeft u
nieuws of
een mooi
verhaal?
Tip onze
redactie via:
redactie@
ijsselbode.nl

Marrie Koelman zegt dat dit echt
Zonnebloemwerk is. Zij maakt deel uit
van de kleine Zonnebloemafdeling
Haastrecht, Stolwijk, Vlist. Als je je
aanmeldt geef je aan wat je wilt doen.
Dat kan zijn mensen bezoeken,
regelmatig bellen, gaan wandelen of aan
allerlei activiteiten deelnemen. Ook kan
je een cursus volgen. Je ziet dan wat er
allemaal mogelijk is. Dat is één keer per
jaar. Marrie gaat hier ieder jaar naar toe
en zij vindt dit heel leerzaam.

door Cees Reichard

Activiteiten

Drie keer per jaar komt de afdeling
bijeen en dan wordt er gekeken welke
activiteiten er zijn. Bij de activiteiten
probeert Marrie altijd erbij te zijn. Vooral
als mevrouw Liefhebber hieraan
deelneemt. Laatst heeft Marrie
meegedaan met de stamppottenmaaltijd.
Toen heeft zij een zuurkoolstamppot
gemaakt.
Door de coronatijd is alles afgelast.
Marrie vindt dit heel jammer. “Wij mogen
nergens heen. Niet op bezoek of in de
Overtuin wandelen. Wel bel ik regelmatig
of ik stuur ze een kaartje, breng een
bloemetje en met de Pasen kregen ze
paaseitjes van mij. En dit toezingen vind
ik ontzettend leuk. Het zijn allemaal de
kleine dingen die voor de mensen heel
belangrijk zijn.”

De Zonnebloem is nog op zoek naar
mensen die zich willen inzetten als
vrijwilliger om medeburgers met een
lichamelijke beperking af en toe een
paar gezellige uurtjes te bezorgen.
Men kan hiervoor contact opnemen
met Hannie Aantjes, 06-2944 2982,
mailadres: jaap-hannie@hotmail.com
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Een leuke ingezonden brief ditmaal, van de 94-jarige Jan (John) van Hemert
die de Tweede Wereldoorlog in Oudewater als kind beleefde:

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

www.ijsselbode.nl
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

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@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

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 10: 09.30 uur Prop. G.A. van Ginkel
18.30 uur Ds. A.J. Sonneveld
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 10: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 10: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 10: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
Zo 10: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. M.A. van den
		 Berg-Groot
Wo 13:19.15 uur Gebedsdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 10: 09.30 uur Mw. M. van Diepen
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 10: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. M. Kreuk

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

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

Op zaterdag 25 april 2020
FENNE Christine Marigje
dochter van Niels en Ilse Mastwijk
Kapellestraat 21
3421 CT Oudewater
Op dinsdag 28 april 2020

THIJS

zoon van Gerco en Linda de Heer
broertje van Fleur, Tess en Noud
Diemerbroek 10
3464 HR Papekop

DRUKKERIJ

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D rukkerij H eno

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Geliefden in Oudewater en omgeving
Hartelijke groeten van een Oudewaterse vriend, Jan Van Hemert, die de hele Tweede Wereldoorlog als kind in
Oudewater beleefd heeft (geboren in 1936). Om nooit te vergeten. Mijn hart gaat vaak naar jullie uit en de geweldige
gebeurtenissen en slachtoffers van zo vele Nederlanders in deze verschrikkelijke oorlog.
Toen op 10 mei 1940 Rotterdam gebombardeerd werd beefde de grond van de kwekerij van Van der Lee waar ik
woonde, vlak bij de touwfabriek. De as daalde op onze hoofden neer. Vader Koos en Moeder Nel hielden mij vast,
ieder een hand. Donderend lawaai. De zon werd bloedrood. Moeder zegt, “De wereld komt aan ‘t eind...”
Het was ontzettend en verschrikkelijk.
Als bedrijfsleider van de kwekerij had mijn vader, Koos van Hemert, de kans om veel werk te verrichten om de Duitsers
tegen te werken. Diep onder het ketelhuis was de operatie die contact had met Londen. Jongens in Oudewater werden
opgepakt voor fabrieken in Duitsland, joden werden verstopt. Wapens en kogels hield iedereen diep verborgen.
Voedsel werd schaars, de Duitsers namen het af. Onze Christelijke school werd ingenomen als Duits operatie center.
Vaak werd er in de lucht geschoten, Engelse en Duitse vliegtuigen schoten op elkaar, vaak dag en nacht.
Mijn broertje Arie en ik werden wakker van een brandend vliegtuig dat was neergeschoten en op ons huis af kwam.
Het ging net over ons huis heen en kwam brandend bij Griffioen in de voortuin terecht.
Een keer werden we wakker van mannen met kruiwagens, die liepen aardappels te halen van een schip in de IJssel.
Ze hadden het schip in de stad losgemaakt en met mankracht naar de kwekerij getrokken. De Duitsers hadden het schip
en de vracht aardappels gestolen. En de ondergrondse hebben het maar ‘even’ in beslag genomen voor de hongerige
Nederlanders. De aardappels gingen naar een van de kassen, onder de grond met groeiende witlof er boven op.
Het had gevroren die nacht en je kon precies zien waar de schuit had gevaren. Zodoende kwamen de Duitsers op de
kwekerij zoeken maar ze konden nergens een aardappel vinden. Hoera!
Op een gegeven dag was er een Duitser druiven aan ‘t stelen en eten. Hij had een machinegeweer op zijn rug, een rij
kogels over zijn borst en twee handgranaten aan zijn riem. Mijn vader nam mij mee en samen op die dief af.
Met een luid gebaar riep hij: “Er ous, er ous!!!” En hij ging, vlug de kas uit. “We zullen hem leren wie hier baas is.”
In de hongerwinter van 1944 hadden we heel veel mensen uit de steden aan de deur. Mijn ouders gaven wat ze konden.
De hongerigen zochten ook kolen, antraciet, uit de grond voor wat warmte in de kachel. Een keer was er diefstal,
moeders regenjas was weg, en wat kaas en eten was verdwenen. Moeder had tranen in haar ogen. Onze kleine vier
huilden mee, totdat Moeder zei: “Jongens, kom even bij mij zitten, huil maar niet meer en luister, er moeten wel mensen
zijn die deze dingen harder nodig hebben dan wij.” Wat een les in naastenliefde voor other needy people. Tranen droog.
Toen de jonge,’good-looking’ Canadezen Oudewater binnenreden in de freedom tanks klommen de jonge ladies er
bovenop om de bemanning vrolijk te verwelkomen, in extase. Rood, wit en blauw wapperde overal.
Het Oranje, vijf lange jaren niet gezien, kwam overal tevoorschijn. Boven, Oranje boven! Er was feest, en er was een
optocht met een lopend muziekkorps. Vader Koos was daarbij in het korps met de blaastuba.
Maar, Jan moest ook wat doen. Hij heeft ook meegevochten, en zo. Vader had een ouwe fiets met twee lekke banden en
een jute zak als zadel. Die mochten we versieren, een kerstboompje voorop gebonden en dat werd met oranje tomaatjes
prachtig versierd!
Aan elke kant een opschrift: ORANJE IS WEER BOVEN. En zo de hele stad door marcheren. Wat een muziek en wat
een gejuich, Oranje Boven en Wilhelmus van Nassaue. Aan ‘t eind van de grote optocht, alle mensen zongen mee uit
volle borst, was er nog meer gejuich, een finale.
Er werden prijzen uitgedeeld. Eerste Prijs? Wie, Wie? Nee dat kan toch niet? Jan? Van Koos? Ja hoor, ik kreeg drie
zilveren rijksdaalders, ik was nooit zo rijk geweest. Thuisgekomen liet ik die prachtige munten aan Moeder en de
anderen zien. Ik dacht: wat bof ik. Nu in mijn spaarpot, maar helaas.
Moeder zei: “Hoe mooi komt dit uit! Je hebt zo hard nieuwe schoenen nodig jongen, je hebt gaten in je ouwe”.
Het feest was buitengewoon.
Nu zitten we weer in een andere storm van de virus pandemic. Nu zitten we weer in groot gevaar aan alle kanten.
Weer schuilen voor een gevaarlijke en dodelijke vijand. We zijn heel wat ‘freedoms’ kwijt, velen hebben geen werk en
inkomen meer, en geen gezondheid meer.
Het sterven en begraven gaat door heel het land en door de hele wereld heen. Een soort van derde wereldoorlog, WW III.
Wat kunnen we hiervan leren voor de tijd en de eeuwigheid?
Wat is de boodschap van onze Almachtige God in zulke dingen? Denk eens goed na. Zit het in ons om ons eigen verder
en verder van God te verwijderen? Dan, na vele waarschuwingen en uitnodiging kan het te laat worden.
Daarom is dit een goede tijd voor bekering. Daar volgt de vergeving en de liefde van God op.
Werkelijk, door de Genade in Christus is er Liefde, Light en Leven. Het loon van de zonden is de dood,
de eeuwige dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”
Bid voor de weg terug naar de open armen van Christus. Mogen onze naties, nations, zich bekeren:
“...and there shall be a new Heaven and a new Earth.”
We hadden plannen om naar Oudewater te komen, misschien later.
Wees gegroet en houd goede moed in de liefde Gods.
Onze gebeden zijn met en voor jullie.
John Van Hemert,
1101 Terrace Drive
Lynden, WA., U S A., 98264
Mobiel 561-351-1239

Financiële stimulans
voor popmuzikanten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceert per vandaag een nieuwe financiële stimulans
voor Utrechtse popmuzikanten: UP:Next. Professionele artiesten uit de provincie
Utrecht kunnen van 1 mei tot 1 augustus een plan indienen voor een volgende stap in
hun carrière. Eind 2020 selecteert de jury één plan, waaraan een bedrag van 10.000
euro gekoppeld wordt. De artiest kan dit bedrag inzetten om een jaar lang te werken
aan een vernieuwend muzikaal project, waarin wordt toegewerkt naar een live
presentatie.
UP:Next is méér dan een popprijs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is trots op de Utrechtse
artiesten. En op de belangrijke bijdrage die zij leveren op lokaal, provinciaal of (inter)nationaal
niveau. Met UP:Next wil het Prins Bernhard Cultuurfonds, samen met partners poppodium EKKO
en muziekplatform 3voor12 Utrecht bewerkstelligen dat de Utrechtse muziekscene blijft
doorgroeien. Zo stimuleert het fonds artiesten ook om verder te bouwen aan een duurzame
carrière. Een opmaat naar de volgende stap.

Voor welke artiesten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is op zoek naar Utrechtse artiesten die klaar zijn voor een nieuwe
fase in in hun carrière. Artiesten die een nieuw geluid willen laten horen, onderzoeken hoe zij een
breed publiek kunnen bereiken en nadenken over hun podiumpresentatie. Het kan gaan om een
eenmansact of een artiest die onderdeel is van een band, zolang de artiest een eigen repertoire
maakt binnen de discipline popmuziek en de ambitie heeft dit live uit te voeren. Als professioneel
muzikant staat de artiest ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft minimaal 1 release
uitgebracht of op een professioneel poppodium of festival gestaan.

Een plan indienen

Iedere muzikant uit de provincie Utrecht die zichzelf herkent in de voorwaarden wordt door het
Prins Bernhard Cultuurfonds aangemoedigd een plan in te dienen. Dit gaat heel eenvoudig via
www.up-next.nl, waar ook alle informatie te vinden is over de voorwaarden waar de muzikant en
het plan aan moeten voldoen.
In het najaar maakt een jury, bestaande uit professionals uit het Utrechtse muziekveld, de shortlist
bekend.
In december wordt de winnaar bekendgemaakt, die vanaf dan een jaar de tijd heeft om aan de slag
te gaan. Eind 2021 geeft de winnaar een slotpresentatie van zijn/haar/hun werk.

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Kan jij wel
wat hulp en
motivatie
gebruiken?
Bel, mail of
app dan voor
een afspraak.
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Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

w w w. p m a r ku s . n l

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

Party - Boerderij

‘T HOF VAN HOENKOOP
Sfeervol

feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid
Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

Wil jij je moeder ook verrassen met
een heerlijke ontbijt- of brunchbox?
De box is te bestellen als:
SPECIALE
ACTIE
1 persoons
pakket € 17,50
2IN
persoons
pakket
€ 29,50
VERBAND
MET
HET 1-JARIG
VAN
ONZE BRASSERIE
Wij BESTAAN
bezorgen ook
op Moederdag!
Bestellen
kan tot en
donderdag
7 mei
Heerlijk
3 met
gangen
week
12.00 uur via 0182-501361
of
voor maar
info@hetwittehof.nl
Bezorgen en afhalen is mogelijk
vanaf 08.30 tot 11.00 uur.*
Wij bezorgen voor slechts €2,50
in een straal van 10 km rond Haastrecht.

menu

ONZE
CADEAUBON!
• Ciabatta
met gerookte
zalm en eiersalade

¤ 25,-

*Maximaal 3 personen in het restaurant,
anders graag
buiten wachten.
Reserveren gewenst

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

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

brood- en banketbakker

Jan van
Dommelen

• Verse jus d’orange
• Fruitsalade
• Yoghurt met frisse
fruitcompote
• Hollandse aardbeitjes
• American pancake
OP stroop
ZOEK
NAAR
EEN
– blauwe
bessen
CADEAU?
• LEUK
Broodje
carpaccio

Carpaccio – pijnboompitten
kaas – rucola –
VERRAS
IEMAND MET
truffelmayonaise

2e menu halve prijs!

Compleet, goed
betaalbaar

www.bertus-service.nl

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL
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M
vier je met
de Stadsbakker
van Montfoort!

www.garage-eegdeman.nl

Wij bezorgen
ook uw
MOEDERDAGTAART
of -ONTBIJT!

Sinds 1931

Autobedrijf Marcel Eegdeman

Joop van Vliet B.V.

r
De Stadsbakke
!
van Montfoor t

Bestel ook online

www.janvandommelen.nl

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

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
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

MOEDERDAG
zondag 10 mei

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

21%
KORTING
*

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419

OP ALLES

Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

* Geldig van 6 t/m 9 mei.
Actievoorwaarden zie winkel.

Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

www.vinkinterieurbouw.nl

DA WENSING & WENSING

DA JOHAN SCHOUTEN

Keizerstraat 9 - Montfoort
0348-471381
Vrijdag koopavond open tot 20.30 uur

Korte Havenstraat 18 - Oudewater
0348-565336
Vrijdag koopavond open tot 21.00 uur

We bezorgen GRAAG en GRATIS
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Vrijheidsdag
Bevrijdingsdag is de dag waarop we vieren
dat ons land bevrijd is van de Duitse bezetting.
Maar Bevrijdingsdag is langzaam overgegaan
in Vrijheidsdag. De dag waarop we onze
vrijheid vieren.
Hoe wrang is het dan dat we, na 75 jaar
vrijheid, ons land en ons mooie stadje, zien
ingesnoerd door allerlei beperkingen?
Grenzen die normaal gesproken niet bij een
vrij land horen. Je mag niet dit en niet dat.
En als je het toch doet, kan er een boete
volgen! Zo beleven we nu wat onvrijheid is en
hoe dat voelt.
We snakken weer naar ruimte om de ‘normale’ dingen te doen. Samen door
de stad dwalen en op een terras gezellig met anderen iets drinken.
Vakantieplannen maken of naar een concert gaan.
Na een maand van beperkingen snak ik er als burgemeester ook naar om
onze inwoners weer gewoon aan te kunnen spreken. U te bezoeken als u
een (huwelijks) jubileum viert en zien hoe anderen van ons Oudewater
genieten. Ook zou ik u graag, samen met onze gemeenteraad willen spreken
over ons stadje en de mooie plannen die we uit te voeren hebben.
Vrijheidsdag is de dag waarop we dankbaar zijn dat we een vrije
samenleving hebben. Zelfs zo vrij, dat we onszelf beperkingen kunnen
opleggen. Zodat niet alleen wijzelf, maar ook anderen niet besmet raken met
het Coronavirus. Dat is voor mij de essentie van vrijheid: aandacht, respect
en liefde voor de medemens. Dat mijn vrije ruimte niet ten koste gaat van de
gezondheid, het geluk en de vrijheid van de ander.
We leren zo dat Vrijheidsdag de dag is, dat niet alles moet kunnen. Maar het
geeft ons de verantwoordelijkheid om de vrijheid van anderen te beschermen.
Dus mensen, ondanks dat het niet gemakkelijk is. Houd vol!
Hartelijke groet,
Wim Groeneweg, burgemeester Oudewater.

6 MEI 2020

Start werkzaamheden Zwier Regelinkstraat
en Johan J. Vierbergenweg
De Zwier Regelinkstraat en
Johan J. Vierbergenweg zijn
toe aan groot onderhoud.
Het wegdek is aan het eind
van zijn levensduur en de
afwatering vertoont gebreken,
waardoor water op de weg
blijft liggen.
De gemeente Oudewater
houdt haar openbare ruimte
graag veilig en leefbaar. Van
11 mei tot en met eind juli
voert de gemeente daarom
werkzaamheden uit.

Goudse straatweg tot de
rotonde bij de Oude Singel

De werkzaamheden aan de Zwier
Regelinkstraat en Johan J. Vierbergenweg starten in week 20 t/m 23
vanaf de Goudse straatweg tot de
rotonde bij de Oude Singel.
Overdag kan bestemmingsverkeer de
wegen blijven gebruiken.
In de avond en nacht (tussen 19.00 en
05.00 uur) worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Er gelden dan diverse ontsluitingsroutes om de wijk in- en uit te rijden,
deze routes worden met borden
aangegeven.

Doorgaand verkeer wordt dag
en nacht omgeleid

Doorgaand verkeer wordt omgeleid
via de N228 richting Montfoort, de
N204 richting Linschoten en de A12
richting Nieuwerbrug (afslag 13).

En omgekeerd. Ook deze omleiding
wordt met borden aangegeven.
Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u
op: www.oudewater.nl/vierbergenweg

Mantelzorgers met vragen of zorgen:
bel het Stadsteam Oudewater!

Bibliotheek in Coronatijd
De Bibliotheken in Woerden
en Oudewater zijn in ieder
geval tot 20 mei gesloten.
Online zijn ze wel 24/7 open
via de Online Bibliotheek,
Jeugdbibliotheek.nl,
Luisterbieb en de Thuisbieb.
Vanaf maandag 4 mei komt
daar de AfhaalBieb bij.
Leden van de Bibliotheek Het Groene
Hart kunnen vanaf maandag 4 mei
een persoonlijk boekenpakket ophalen
bij de Bibliotheek in Oudewater.
Afhalen kan alleen op aanvraag.

Weten hoe het werkt of een
boekenpakket aanvragen?

Op de website
www.bibliotheekhetgroenehart.nl
vindt u alle informatie.
In het aanvraagformulier voor
Oudewater kun je aangeven of je
een voorkeur hebt voor een bepaald
boek, schrijver of genre.
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

Woensdag 6 mei 2020

De medewerkers doen dan hun best
om een passende tas met boeken
samen te stellen.
De AfhaalBieb is voor leden van
Bibliotheek Het Groene Hart en deze
is gratis. Je betaalt dus geen extra
kosten. Ben je geen lid maar wil je
wel een boekenpakket?
Lid worden kan altijd, kijk op de
website of bel 0348-418354.

Bent u 70+ en is de AfhaalBieb
of zijn de digitale mogelijkheden
geen optie?

Om ouderen te helpen is de bibliotheek gestart met een bezorgservice
voor alle leden die 70+ zijn en geen
gebruik kunnen maken van digitale
middelen. Is dit iets voor jou, jouw
moeder, vader, oma of opa?
Aanmelden kan via 0348-418 354.
Heb je verder vragen? Kijk op
www.bibliotheekhetgroenehart.nl
of bel: 034-418 354

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

Zorgt u voor uw ouder(s), partner of
iemand anders in uw omgeving?
En heeft u door de Corona-richtlijnen
extra vragen of zorgen?
De vrijwilligers van het Stadsteam
Oudewater en Handje Helpen staan
u in juist deze tijd graag bij met
advies, raad en daad.
Misschien bent u al geholpen met een
luisterend oor of met een paar
praktische tips. Of met tijdelijke extra
ondersteuning, zodat u zelf even op
adem kunt komen.

Neem met vragen of zorgen
contact op! Ook als u nog niet
bekend bent bij het Stadsteam

Bent u bij het Stadsteam Oudewater
bekend als mantelzorger? Dan nemen

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Populierenweg 17 in Oudewater
het renoveren van de gevel van
het pand,
ingediend op: 23-04-2020,
dossiernummer: 5115559

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

wij in mei contact met u op.
Heeft u op dit moment al vragen of
behoefte aan een gesprek? Of bent u
nog niet bekend bij het Stadsteam?
Ook dan kunt u gerust contact
opnemen.

Wat doet het Stadsteam?

Het Stadsteam Oudewater geeft
informatie, advies, ondersteuning en
begeleiding op het gebied van
Mantelzorg.
Als dat nodig is, kan het Stadsteam
verschillende vormen van vervangende
zorg (respijtzorg) regelen.
Voorbeelden
zijn
dagopvang,
logeerhuizen, zorgboerderijen en
respijtzorg thuis. Dan neemt iemand
anders de zorg een tijdje van u over.

APV / Bijzondere wetten
• IJsselvere 3 in Oudewater
het plaatsen van een
(rol)steiger ten behoeve van
de restauratie van het voegwerk
aan een rijksmonument,
ingediend op: 28-04-2020,
dossiernummer: 2023665

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Willeskop 160B in Oudewater
het plaatsen van een
mansardekap op een
bestaande berging,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4981545

Aarzel niet ons te bellen of te
mailen! Wij denken graag
met u mee!

Contactgegevens

0348 - 56 18 93 (maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 09.00 tot
12.00 uur)
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

• Hekendorpse Buurt 8
in Hekendorp
een milieu-neutrale wijziging
en een interne verbouwing
van twee pluimveestallen,

besluit: vergunning ingetrokken
op 24-04-2020,
dossiernummer: 4444063

• Waardsedijk 147 in Snelrewaard
het plaatsen van een
overkapping,
besluit: vergunningvrij op 23-042020, dossiernummer: 5088771

• Westsingel 3 in Oudewater
het aanleggen van een brug,

aanvraag ingetrokken op 23-042020, dossiernummer: 5075373

• Hekendorpse Buurt 99
in Hekendorp
het bouwen van een schuur,

• Westsingel 1 in Oudewater
het legaliseren van een
bestaande brug,

• Joostenplein 14 in Oudewater
het plaatsen van een
zonnescherm pergola op een
dakterras,

• Noord-Linschoterkade 1
in Oudewater
het plaatsen van een steiger,

besluit: verleend op 24-04-2020,
dossiernummer: 4995663

aanvraag ingetrokken op 23-042020, dossiernummer: 5093261

aanvraag ingetrokken op 28-042020, dossiernummer: 5066097

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5055257

APV / Bijzondere wetten

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4997427

• Markveld in Oudewater
het organiseren van
tentenkamp FC Oudewater
van 19 tot en met 21 juni 2020,

• Ravelijnstraat 20 in Oudewater
het plaatsen van een schutting
aan de achterzijde,
• Waardsedijk 107 in Snelrewaard
het realiseren van een
mantelzorgwoning
in een bestaande garage,

aanvraag ingetrokken op 28-042020, dossiernummer: 2023394

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4987389

vervolg op pagina 2
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Wij zijn geschokt door het overlijden
van onze oud-directeur en pionier van basisschool
De Hobbitstee in Montfoort

Wij met z’n drieën
Altijd samen
Wij met z’n drieën
Altijd in ons hart

Jan van der Stoep

Ineens was je er niet meer…
We gaan je missen

Cornelis Paulus Maria
Duits
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aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Kees
7 september 1956

27 april 2020

Helga en Eileen
De crematie heeft plaatsgevonden
op zaterdag 2 mei.
Vlechten 8, 3421 JZ Oudewater

Accept what is
Let go of what was
and have faith in what will be

Jarenlang zijn we collega’s geweest. Jan was een
harde werker, een onderwijsvernieuwer, die begaan
was met zijn collega’s, het wel en wee van kinderen
en de zwakkeren in de samenleving.
Weken heeft Jan gevochten tegen het coronavirus,
maar heeft de strijd verloren.
We wensen Ineke, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.
Wij, de pensionado’s van De Hobbitstee,
zullen zijn vriendschap en persoonlijke
belangstelling erg missen.
Lidy, Areke, Mattie, Gudy,
Joke, Nel, Fré, Henny, Geo

In liefde hebben wij elkaar losgelaten…

Annie Overkamp

Johanna Adriana Maria
* Montfoort,
14 oktober 1953

† Vleuten,
30 april 2020
Silvia
Kees
Sjanie & Detlef

Dwergbieslaan 62
3452 AK Vleuten
De dankdienst voor het leven van Annie vieren wij
op donderdag 7 mei in besloten kring in de
H. Willibrordkerk, Pastoor Ohllaan 34 in Vleuten.
Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste
rustplaats op Natuurbegraafplaats Koningsakker
in Arnhem.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Zaterdag 2 mei 2020 bereikte ons
het verdrietige bericht dat oud-voorzitter en erelid
van v.v. Montfoort

Jan van der Stoep
op 73 jarige leeftijd
de strijd tegen corona heeft verloren.
Jan, een prachtig mooi, markant en respectvol mens.
Voor vele is hij jarenlang het gezicht van
v.v. Montfoort geweest.
Jan was voorzitter van 1997 tot 2004.
Naast zijn voorzitterschap had hij nog een paar jaar
de taak technisch voetbalzaken onder zijn hoede.
Na 2004 ging Jan voor de trainers kijken
bij de wedstrijden van de tegenstanders.
Vanaf 2007 tot heden was hij voorzitter van de
SBSH, Stichting Beheer Sportpark Hofland,
en was hij zeer nauw betrokken bij de aanleg
van de kunstgrasvelden in 2008 en 2018
op het Hoflandpark.
Na zijn voorzitterschap bleef Jan nauw betrokken
bij de club, niet altijd zichtbaar, maar hij werd
vaak geraadpleegd, als meedenkend brein,
over de ontwikkelingen binnen de club.
Tot het laatste moment was Jan,
als trouwe stille supporter, langs de lijn te vinden
wanneer zijn kleinzoon en het vlaggenschip
hun wedstrijd thuis speelden.
Namens alle leden wensen wij familieleden en
nabestaanden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken
voor het overweldigende aantal blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen
na het overlijden van mijn lieve en zorgzame man,
onze fantastische vader, schoonvader en opa

Cor Slootjes
Bep Slootjes – de Lange
Kinderen en kleinkinderen
Haastrecht, mei 2020

We willen iedereen graag bedanken
voor de lieve berichtjes, kaartjes en het medeleven
na het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Cees Moraal
Het heeft ons erg goed gedaan.
Truus Moraal - Tollenaar
Kinderen en kleinkinderen
Driebruggen, mei 2020

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

Bestuur Montfoort S.V.’19

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

Wim
Speksnijder

Uw bereik...
15.000 adressen

J. de Kat Begrafenisverzorging

Ruimten
voor Geluk

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Te huur

per dag/dagdeel:

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Locatie:

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0
n 08.00-17.0
va
en
op
vr
Ma t/m

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

54,-

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

IJsselveld 2
3417 XH Montfoort
Voor:

workshop, cursus,
expositie, therapie,
ontmoeting.
Informatiesite:

ruimtenvoorgeluk.nl
Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167
Ruimten
voor Geluk
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FORUM SAMENLEVING

Precario- en toeristenbelasting

OUDEWATER

Het is even wennen

Afgelopen week vergaderde de Oudewaterse gemeenteraad via een
videoverbinding vanwege het virus.
Het werkt als volgt. De voorzitter en de griffier zijn aanwezig in de
raadszaal. De rest van de deelnemers aan de vergadering zit thuis.
In een brede variëteit aan kamers en
kamertjes, waarvoor de belangrijkste eis
is dat het er stil is. Iedereen beschikt over
een camera, de videoverbinding zorgt
ervoor dat men elkaar kan zien en horen.
Als iemand een vraag wil stellen, dan
maakt hij of zij gebruik van een app naar
de voorzitter. Een simpel vraagteken
volstaat. De voorzitter weet dan dat het
betreffende raadslid aan het woord wil
komen.
Ook inspreken gaat desgewenst met
dezelfde verbinding. Hoewel: bij het
Forum Ruimte waren er ook twee
insprekers aanwezig in de raadszaal.
Zij namen plaats voor een computer met
camera, zodat de raadsleden hun inbreng
konden volgen. Bij één inspreker lukte
het niet. Hij kon wel volgen wat er
gebeurde, maar zijn inbreng werd niet

door Trudie Scherpenzeel

gehoord. Technische storing. Het betrof
een aanwonende van de Westerwal. Niet
getreurd. Een andere aanwonende had
wel een werkende verbinding, dus de
betreffende inspreker ging na enige tijd
bij zijn buurman inspreken. En zo kwam
alles nog goed.
Er was een wijziging van de gemeentewet
voor nodig om het vergaderen op deze
manier mogelijk te maken. Maar het
werkt dus wel.
Dezelfde systematiek zorgt er wel voor
dat MidlandFM, dat normaal gesproken
de livestream van de gemeente volgt en
uitzendt, uit de ‘loop’ is. Als u de
komende tijd de vergaderingen wilt
volgen dan kan dat via de website van de
gemeente. Tot nader order.

Het voorstel was om de precarioen toeristenbelasting voor dit jaar
uit te stellen tot eind dit jaar.
Het betreft in totaal een maximale
inkomstenderving van 41.500 euro
voor de gemeente.
De Wakkere Geelbuik wilde weten
waarom alleen de toeristische bedrijven
en marktkramen (non-food) die
momenteel last hebben van de corona
maatregelen hiervoor in aanmerking
komen. De Onafhankelijken wilden de
vorderingen wel open laten staan en in
geval van faillissement die af te boeken
volgens de normale regels.
Het CDA vroeg zich af of dit punt niet
via een RIB (raadsinformatiebrief) had
kunnen worden afgedaan. Wethouder
Lont zei dat er meer is gekeken naar
een generieke maatregel bij het
opleggen van heffingen dan naar
individuele bedrijven. De bedrijven zijn
geïnformeerd per brief en waarom niet
bij RIB? Omdat de raad erover gaat,
aldus wethouder Lont.

Uitgeknipt
In F4, het vakblad van de
Nederlandse fietsenmakers
van 23 juli 1971 stond
bijgaand artikeltje over onze
burgemeester. Dat was vrij
bijzonder; F4 was hoofdzakelijk
naar binnen gekeerde kost,
verbonden aan het verplichte
lidmaatschap van de Bond,
die moest waken over eerlijke
concurrentie. Een frivool
uitstapje als het artikel hiernaast
was op de bladzijden van het
blad een zeldzaamheid, maar de
Oudewaterse burgemeesters
hebben altijd goed voor hun PR
gezorgd, blijkt wel weer.

Heeft u algemeen nieuws
voor De IJsselbode uit
Oudewater, Hekendorp,
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met
een van onze redacteurs ...

Ellen van Leeuwen
06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper

06-51468312
ackuiper@xs4all.nl

door Trudie Scherpenzeel

Budgetoverhevelingen 2019

Dit voorstel was bij de vorige raadsvergadering als hamerstuk opgevoerd,
maar werd op verzoek van het CDA
afgevoerd. Het betreft drie categorieën
van uitgaven. De eerste is ‘opdracht wel
gegeven, maar uitgaven nog niet
gedaan’. De tweede zijn bestemde
gelden, waarvoor de opdrachten nog niet
zijn gegeven en de derde categorie zijn
voorgenomen projecten, die nog niet zijn
gestart. Voor die laatste vroeg met name
de VVD zich af of die nog eens onder de
loep moeten worden genomen, in deze
nieuwe werkelijkheid. Wethouder Lont
pleitte ervoor om zoveel mogelijk de
afspraken door te laten gaan.

Op verzoek van het CDA is het nog wel
een bespreekstuk voor de raad.

Zienswijze kaderbrief Ferm Werk

De vier betrokken gemeenteraden
(Oudewater, Montfoort, Woerden en
Bodegraven) manen in de zienswijze
Ferm Werk aan om beter te ramen en
fermere doelstellingen te stellen, gelet
op de ervaringen van de laatste jaren.
Wethouder Duindam lichtte toe, dat er
vorig jaar een forse koerswijziging is
ingezet en de kaderbrief is daar een
uiting van. Hij pleitte ervoor om dit
vanwege de coronacrisis niet te wijzigen.
Met name omdat de langere termijn
gevolgen hiervan nog niet te overzien
zijn. Dit stuk gaat als hamerstuk naar de
raad.

Visie Westerwal

De hoofdmoot van de vergadering van het forum Ruimte was de stedenbouwkundige visie Westerwal. Deze was in februari ook al geagendeerd
maar toen nog niet rijp voor besluitvorming.
Afgezien van het standpunt van de
Wakkere Geelbuik (dat blijkens het vorige
week abusievelijk als redactioneel stuk
gepubliceerde ‘voortgang Westerwal’ al
uitvoerig aan de orde is geweest. Dit had
als ingezonden brief moeten worden
aangemerkt) zijn er drie problemen: de
brug van de Westerwal naar het centrum,
parkeren en afwikkeling van het verkeer
via de Zwier Regelinkstraat. Voor een
beweegbare brug is geen of onvoldoende
geld. Dit zou ertoe leiden dat bijvoorbeeld
rederij De Hollandsche IJssel niet meer
met een staande mast van Gouda naar
Montfoort kan varen. Bewoners van de
IJsselkade garnizoenswoningen maken
zich zorgen over de parkeergelegenheid
die nu al problematisch is.
Langsparkeren aan de Westerwal is niet
mogelijk omdat de straat daarvoor te
smal is. Eén van de insprekers was blij
dat er geen evenemententerrein is
opgenomen, maar vroeg wel om het
meenemen van de omwonenden bij het
ontwikkelen van de plannen voor de
fabriek. Die toezegging kreeg hij van de

door Trudie Scherpenzeel

wethouder. Aan de behandeling was een
uitvoerige schriftelijke vragenronde
voorafgegaan. Niettemin wilde de
Wakkere Geelbuik de vragen nog eens
herhalen. En dan met name de vraag
waarom het college de vorige eigenaar
van de grond (projectontwikkelaar
Heilijgers) niet heeft aangesproken op de
verkoop van de grond, gebaseerd op een
verbodsbepaling in de meer dan twintig
jaar oude Publiek Private
Samenwerkingsovereenkomst dat dit
zonder overleg met de gemeente niet
mocht. Wethouder Kok wees erop dat de
omstandigheden sindsdien veranderd zijn
en dat het college daar geen heil in ziet.
Verder opnieuw de vraag naar de aanleg
van een passantenhaven en het
terugbrengen van de grachtenstructuur
en de vraag wat de projectontwikkelaar
daaraan zou kunnen bijdragen. Na een
discussie van meer dan twee uur werd
het stuk als bespreekstuk voor de raad
geagendeerd.
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Zomerexpositie ‘Spiegel’ gaat door
Ondanks het COVID-19 wil Galerie Sille
de zomerexpositie ‘Spiegel’ toch door
laten gaan.
Vooralsnog start de expositie op de geplande
datum van 13 juni.
Kunstenaars kunnen nog steeds werk insturen.
Met name sculpturen binnen het thema
‘Spiegel’.
Ook nu is de Galerie Sille geopend en
verwelkomen zij u als bezoeker op de
gepaste afstand. Er is genoeg ruimte voor
1,5 meter in hun galerie.

Expositie taLENTEn verlengd
Ook verlengt Galerie Sille haar
voorjaarstentoonstelling taLENTEn
tot en met zaterdag 30 mei.
U bent van harte welkom deze expositie
te bezoeken.
Mocht u nog niet bekend zijn met de
kunstenaars dan kunt u op de sociale
mediakanalen Instagram en Facebook
een video zien over elke kunstenaar
uit deze tentoonstelling.
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Solliciteren in coronatijd;
Emma verzon een list

Wellicht herinnert u zich Emma Zuidam nog, van de Waardsedijk.
‘Enerzijds’, stond er in De IJsselbode van november 2017 te lezen,
‘toont Emma Zuidam bescheiden en wat verlegen, maar anderzijds
blaakt ze van zelfvertrouwen en trots. En terecht!’
Ze volgde, ondanks enige tegenslag in haar jonge jaren, haar droom,
heeft haar talenten en ook zichzelf ontwikkeld, is op 21-jarige leeftijd
een eigen bedrijfje begonnen en werd na een luttel aantal maanden uit maar
liefst 800 mededingers verkozen om het boek ‘Het huishouden van een
‘ontaarde’ moeder’ van Marjolein Hurkmans te illustreren. Dat is niet niks.
In de roerige tijd waarin we nu leven benut Emma opnieuw haar doorzettingsvermogen en creativiteit en zal ze ongetwijfeld slagen in haar opzet.
Het ging goed met Emma Zuidam, na
haar doorbraak als illustrator. Naast de
uitdaging van het freelance bestaan,
miste ze ook wel het hebben van
collega’s: “Freelancewerk vond ik toch
weleens eenzaam. Ik kreeg wel
opdrachten, maar je zit vrijwel altijd
alleen in je studio. Je ziet zelden iemand
en ik miste echt mensen om me heen.”
Ze vond op invalbasis een leuke baan bij
Badge Promotions in Woerden.
Het beviel haar zo goed dat ze, na deze
invalklus, op zoek ging naar een vaste
baan om te combineren met haar
freelance-opdrachten.
Een baan was opnieuw redelijk snel
gevonden; dit keer kwam Emma terecht
bij Interimage Promotional Products &
Concepts, dat ook in Woerden gevestigd
was.
Na hier bijna een jaar gewerkt te hebben,
besloot ze toch verder te gaan kijken.
Naar een baan waar ze haar liefde voor
‘branding en package design’ meer kon
laten woekeren. Dat deed ze in februari
2020, toen niemand nog enig
vermoeden had van wat komen zou.
Ook Emma niet: “Van enige coronamaatregelen was toen nog bijna geen
sprake. Hier niet in ieder geval. Ik wilde
aan de slag gaan: een origineel cv
maken, langsgaan bij bedrijven met mijn

door Aad Kuiper

portfolio, laten zien wat ik allemaal kan
…”. Emma valt even stil, maar gaat dan
verder: “Toen kwamen er allerlei
maatregelen, zodat je niet meer langs
kon gaan. En wat er nog bij kwam: er
bleken ineens veel minder vacatures.
Vooral in de grafische wereld is er veel
concurrentie.”
Maar Emma Zuidam was niet voor één
gat te vangen en dacht eens goed na
over hoe ze in deze corona-tijd toch kon
opvallen zonder fysiek aanwezig te zijn.
“Helaas had ik, zoals velen, de situatie
die daarna volgde niet zien aankomen.
Een erg lastige tijd om te solliciteren,
jezelf voor te stellen én ook nog eens op
te vallen. Zo besloot ik een cv te
bedenken dat niet alleen over mijn
werkervaring vertelt, maar mij ook écht
representeert, precies zoals ik ben met
‘mijn curriculum vithee’.”
Emma ontwierp een theedoosje met
daarop de woordspelige tekst ‘Emma’s
Curriculum Vithee’. Met als ingrediënten
haar kwaliteiten, opleidingen, cursussen,
werkervaring en de projecten waaraan ze
heeft gewerkt. En binnenin het doosje
ook nog eens heerlijke thee. Een CV mét
inhoud. Het komt wel goed met Emma.

Webinar ‘Tieners & Geld’

Op woensdag 20 mei organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in
samenwerking met Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, het
webinar ‘Tieners & Geld’ voor alle ouders met kinderen van 10 tot 18 jaar.
Tieners en geld ... dat valt nog niet mee.
Voor henzelf niet, maar ook niet voor jou
als ouder.
Te snel uitgeven, gezeur om geld, hoge
telefoonrekeningen en veel te dure
uitgaven, om maar wat te noemen.

Tieners kiezen nog lang niet altijd handig
of verstandig. En de langere termijn
overzien, daar zijn ze op deze leeftijd nog
niet goed toe in staat.
In dit gratis webinar gaat Tischa Neve
samen met jou en andere ouders
hierover in gesprek. Je krijgt tips en
handvatten voor de financiële opvoeding
van je tiener.

Dit webinar vindt plaats op
woensdag 20 mei
van 20.30 tot 21.30 uur.
Aanmelden voor de gratis
CJG-webinar kan via
www.cjgcursus.nl.

Er is een beperkt aantal aanmeldingen
mogelijk.
Na het webinar is deze een maand terug
te kijken.

Kranslegging

Door twee leden van de Stichting Veteranen Lopikerwaard, Ronald Gabriëls en
Rob Vianen is maandagochtend om 10.30 uur in stilte een krans gelegd bij het
oorlogsherdenkingsmonument aan de Waardsedijk in Oudewater (foto’s Kim Vianen).

Wensdenken ...Column
Als jongetje van zes zong ik samen met 400
andere kinderen op het marktplein voor het
stadhuis in Geleen:
Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neêrlands dierb’ren grond
Ontworsteld aan de slavernij
Zijn wij door eendracht groot en vrij
Hier duldt de grond geen dwinglandij
Waar vrijheid eeuwen stond (bis)
Met in het tweede couplet nog:
Door trouw aan eigen wetten vrij
Praalt Nêerland in der volk’ren rij,... etc.
Een ander verplicht lied ging over het
Nêerlands bloed dat ons door d’aadren vloeit,
van vreemde smetten vrij, en eerlijk gezegd
heb ik er steeds meer moeite mee: we
verramsjen in moordtempo onze ‘dierb’re
grond’, en bij het begrip ‘vreemde smetten’,
denk ik dat het niet gaat over infecties met
het coronavirus, maar over de
vreemdelingenhaat die onuitroeibaar heerst
op alle continenten behalve de Zuidpool.
Het herdenken van de Nederlandse
gevallenen (vanaf de Grebbeberg via
Auschwitz tot Mali en Kandahar) is een
plechtig gebaar naar de nabestaanden, maar
is langzamerhand losgeweekt van de 75 jaar
herdenking van het einde van de Tweede
Wereldoorlog waar we het over hadden, en
een rechtvaardiging voor de deelname aan
‘moderne’ vredesacties en bombardementen
elders in de wereld.
Ondertussen wordt het militarisme
verheerlijkt; nog nooit hebben zoveel zenders
wereldwijd zoveel frut over het Derde Rijk
uitgezonden als we het afgelopen jaar konden
(maar gelukkig niet hoefden) zien.
Rondom ons gaan zelfs onder bevriende
naties dingen als Guantanamo Bay, of de
verschrikkingen in Syrië en Yemen gewoon
door, en wil Nederland wel geld naar
Griekenland sturen om een vluchtelingenkind
uit een kamp door Griekse gezinnen te laten
te adopteren, maar voor geen prijs zo’n kind
naar Nederland laten komen om hier een
eigen toekomst op te bouwen.
Van vreemde smetten vrij, weetjewel...
Otto Beaujon
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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
De specialist in garage- en industriële deuren
Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud

n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
r, Faac
o
o
d
Con
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur

”33% van de Nederlanders denkt nu meer na
over de zin van het leven dan voor de coronacrisis.”
“1 op de 3 mensen die met zingeving aan de slag willen,
meent dat een online gespreksgroep hen kan helpen
om dit serieus op te pakken.”

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

Daarom start binnenkort Alpha online

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater

Een onlinecursus over het christelijk geloof gegeven
via Zoom vanuit Oudewater. Hier:
• kun je al je vragen over het geloof kwijt
• zoek je samen met anderen naar antwoorden
• leer je (online) nieuwe mensen kennen
Wat kun je verwachten
Je trekt op met max. acht deelnemers en
twee groepsleiders via video-conferencing.
Elke week op woensdagavond is er een sessie.
We praten bij, kijken samen naar een video en spreken erover door.
Wanneer start Alpha Online
De cursus is op woensdagavond.
Op 13 mei begint de eerste (vrijblijvende) sessie. Deze start om 20.00 uur.
In totaal duurt Alpha Online 10 weken. Een sessie duurt max. 90 minuten.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van Alpha Online.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op www.alpha-oudewater.nl

www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

vrijdag 8 & zaterdag 9 mei

Coop Heijmans
Joostenplein 35
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gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Videotoespraak
4 mei

woensdag 6 mei 2020

Actuele informatie
over het coronavirus
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie
rondom het coronavirus in gemeente Montfoort?

De 4 mei herdenking en de kransleggingen bij de
herdenkingsmonumenten in Montfoort en Linschoten
verliepen dit jaar logischerwijs anders dan in andere
jaren. Geen ontmoetingen met betrokkenen, geen
gesprekken kunnen voeren, geen herinneringen
kunnen ophalen.
In plaats van nabijheid was er afstand en ondanks die
afstand was er verbondenheid. Dat komt tot uiting in
een videoboodschap die burgemeester Petra van
Hartskamp heeft opgenomen.
Voor wie deze boodschap (nog) niet heeft gezien én
voor iedereen die niet in de gelegenheid is deze te
kunnen zien, volgt hieronder de integrale tekst van
haar toespraak.

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

Initiatieven versus
(kleinschalige)
evenementen

“Vandaag herdenken we de Nederlandse slachtoffers die sinds het uitbreken van de tweede wereldoorlog
zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Fysiek niet in elkaars nabijheid kunnen zijn, is zeker op een dag als vandaag een groot gemis.
Net nu we aan de vooravond staan van 75 jaar bevrijding in Nederland, ervaren we op dit moment meer
dan voorheen wat vrijheid betekent. Dat de vrijheid die we al zolang ervaren niet vanzelfsprekend is.
We willen de slachtoffers herdenken en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de toekomst.”
“Herdenken, vertellen en de vrijheid doorgeven. Zo gaan we de bloemlegging doen bij de beide
herdenkingsmonumenten in onze gemeente. We zien allemaal uit naar de toespraak van onze Koning
vanavond op de Dam. Hoewel het plein leeg zal zijn, ben ik ervan overtuigd dat hij ons weet te raken met
zijn boodschap. Dat wij ondanks afstand met elkaar verbonden kunnen zijn.”
“Er is een verleden, een heden en een toekomst. Er komt altijd een nieuwe morgen en zo zal het volgend
jaar ook weer 4 en 5 mei worden. Ik hoop met heel mijn hart dat we volgend jaar op de gebruikelijke wijze
kunnen herdenken en een dag later uitbundig onze vrijheid mogen vieren!”
Petra van Hartskamp
Burgemeester

Van de nood een deugd maken, ofwel hoe kunnen
we, ondanks de beperkingen waar we mee te maken
hebben, het leven nog een beetje leuk houden?
De meeste mensen hebben hier waarschijnlijk niet zoveel
moeite mee en passen zich goed aan de situatie aan.
Er zijn echter ook mensen voor wie de beperkingen méér
betekenen dan alleen ‘binnen blijven’.
In het algemeen zijn deze mensen goed in beeld bij
familie, verzorgers of naaste buren. In deze tijd, waarin
ieders leven op de kop staat, is het hartverwarmend dat
er goede en veel initiatieven worden ontplooid om het
leven van kwetsbaren nog een beetje kleur te geven.
Initiatieven om bijvoorbeeld ouderen uit hun isolement te
halen. Prima natuurlijk, alleen de scheidslijn tussen
dergelijke initiatieven en de vraag of iets als (klein)
evenement kan worden gezien blijkt in de praktijk dun te
zijn. Want voor het beeld, alle evenementen,
ook kleine, zijn tot 1 september niet toegestaan.
We juichen initiatieven dus van harte toe, sterker nog we
vragen u ze bij ons te melden via j.schijven@montfoort.nl.
Dan kunnen we samen met initiatiefnemers kijken wat wij
eventueel nog kunnen betekenen, maar vooral of het
initiatief binnen de maatregelen is toegestaan. Want we
moeten ons uiteraard wel houden aan de voorschriften
die gelden. Maar daar komen we samen wel uit.

Forum Ruimte 11 mei 2020 en gecombineerd forum
Ruimte/Samenleving 12 mei 2020
Op maandag 11 mei vergadert het forum Ruimte
en op dinsdag 12 mei vergadert het gecombineerde
forum Ruimte/Samenleving.
Beide fora beginnen om 20.00 uur en zullen in verband
met de coronamaatregelen digitaal plaatsvinden.
Nadere informatie zal zo spoedig mogelijk worden
gepubliceerd op de website van de gemeente:
www.montfoort.nl

Agenda forum Ruimte 11 mei 2020

20.05 uur Raadsvoorstel Afgifte Verklaring Van Geen
Bedenkingen (VVGB) ten aanzien van
ontwikkeling Liefhovendijk 4 Linschoten
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met
de nota van zienswijzen en te verklaren geen
bedenkingen te hebben tegen de afgifte
omgevingsvergunning voor sloop van een
droogschuur en een koeienstal en de bouw
van een woning op het perceel Liefhovendijk 4
te Linschoten.
20.55 uur Raadsvoorstel Regionale
Omgevingsagenda Lopikerwaard
Met de Regionale Omgevingsagenda
Lopikerwaard wordt een gezamenlijk regionaal
perspectief gegeven op de ruimtelijke
ontwikkeling van de Lopikerwaard.
De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater,
IJsselstein en Woerden en het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) hebben deze omgevingsagenda
gezamenlijk opgesteld. De raad wordt
voorgesteld de Regionale Omgevingsagenda
Lopikerwaard vast te stellen.
21.20 uur Raadsvoorstel Aangescherpt
beoordelingskader REP, contour REP
en Plan van aanpak fase 3
De regio staat voor grote opgaven op het
gebied van wonen, werken, mobiliteit, energie
en landschap. Om deze opgaven op een
gezonde, duurzame manier te accommoderen
én op een wijze dat de regio zich verder
versterkt en onderscheidt, moeten
weloverwogen, integrale ruimtelijke keuzes
worden gemaakt. Deze keuzes worden
gemaakt in het Ruimtelijk Economisch
Perspectief (REP) van de U10.
De resultaten van de REP, fase 1 en 2,
worden nu aan de raad voorgelegd. Tevens
wordt instemming gevraagd voor het Plan van
Aanpak REP voor de komende fase 3.

21.50 uur Raadsvoorstel Ontwerp Regionale
Energiestrategie en concept bod voor
elektriciteit in het Klimaatakkoord
Het opleveren van een Regionale Energie
Strategie (RES) in regionaal verband is één
van de afspraken uit het Klimaatakkoord (2019).
In de RES moet invulling worden geven aan
een regionale bijdrage aan de landelijke
doelstelling om 35 TWh elektriciteit op te
wekken door middel van hernieuwbare
energie zoals (grootschalig) zon en wind.
Het voorliggende besluit is een tussenstap op
weg naar een RES 1.0 die vóór 1 maart 2021
moet worden vastgesteld. Zowel het concept
als de RES 1.0 moet door alle zestien
gemeenten in U16, de provincie en de
waterschappen worden vastgesteld.

Agenda gecombineerd forum
Ruimte/Samenleving 12 mei 2020

20.05 uur Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage
gemeente Montfoort 2020
In de Voorjaarsrapportage wordt gerapporteerd
over de beleidsmatige voortgang en de
realisatie van de voornemens uit de
programmabegroting 2020.
De raad wordt voorgesteld de
Voorjaarsrapportage 2020 vast te stellen,
in te stemmen met de ﬁnanciële bijstellingen,
het verhogen van het subsidieplafond en de
voorgestelde begrotingswijziging.
20.40 uur Raadsvoorstel Nota Activabeleid 2020
en Financiële verordening 2020
De raad wordt voorgesteld de Financiële
verordening Gemeente Montfoort 2019 in te
trekken, de Financiële Verordening Gemeente
Montfoort 2020, met terugwerkende kracht per
1 januari, vast te stellen, alsmede de Nota
Activa beleid 2020, met terugwerkende kracht
per 1 januari, vast te stellen.
20.55 uur Raadsvoorstel Aanvraag krediet uitvoeren
werkzaamheden voor het herstel oevers
Lange- en Korte Linschoten en boezem
Haardijk
De gemeente wordt geconfronteerd met
afkalvende oevers, verzakking van de
naastliggende wegen en gevaarlijke bermen
Langs de Lange en Korte Linschoten en de
boezem van de Haardijk. Deze situatie ontstaat
doordat de beschoeiing van de oevers in zeer

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

slechte staat is of zelfs ontbreekt. Om de
veiligheid van de weg te herstellen is het
noodzakelijk dat de afkalving tegengegaan
wordt, de taluds opgeknapt en de bermen
hersteld worden. De raad wordt voorgesteld
krediet beschikbaar te stellen om over te gaan
tot het stabiliseren van de oevers van Lange
Linschoten, Korte Linschoten en de boezem
van de Haardijk met behulp van een kunststof
beschoeiing.
21.15 uur Raadsvoorstel Begroting AVU 2021
+ Zienswijze
De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) stelt
jaarlijks een begroting op voor de verwerking
van diverse afvalstromen. Deze verwerking
moet akkoord worden bevonden door de
gemeenteraden van deelnemende gemeentes,
voor zij geactualiseerd kan worden. De raad
wordt voorgesteld akkoord te gaan met de
conceptbegroting AVU 2021 en de in het
voorstel genoemde zienswijzen in te dienen.
21.35 uur Raadsvoorstel Locatie Huis van Ervaring
Montfoort
Op 28 oktober 2019 heeft de raad ingestemd
met de terugkeer van de bibliotheekvoorziening
en de ontwikkeling daarvan voor de kern
Montfoort mee te nemen in de toekomstige
ontwikkeling van project scholencomplex
Hoﬂand. Vanwege de wettelijke verplichte
onderwijshuisvesting en de gemeentelijke
ﬁnanciële situatie wordt de raad voorgesteld
deze locatiekeus voor het Huis van Ervaring te
heroverwegen en de scholenbouw zonder
bibliotheekfunctie voort te zetten.
De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl >
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora >
Agenda forum Ruimte / Agenda forum Samenleving

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 10.00 uur op
de dag van de vergadering aanmelden als inspreker bij
de grifﬁe, e-mail grifﬁe@montfoort.nl.
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u
het woord wilt voeren.
In verband met de coronamaatregelen en het digitaal
vergaderen, zal de grifﬁe u altijd bellen om te overleggen
over de wijze (hoe, waar, wanneer) van inspreken.
Het wordt aangeraden om uw bijdrage bij uw aanmelding
alvast digitaal ter beschikking te stellen aan de grifﬁe.

vervolg op pagina 2
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Afvalkalender MEI 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).
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Gemeente Montfoort is trots op haar inwoners
die bereid zijn een stapje extra te doen,
mensen die bovenmatige inspanningen leveren
ten behoeve van de samenleving.
Om deze trots te tonen kunnen we inwoners
voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.
Een eerbetoon aan mensen die het écht verdienen.
Iedereen kan een ander voordragen voor een Koninklijk
onderscheiding. Misschien kent u ook wel iemand in onze
gemeente die een ‘lintje’ verdient. Iemand die zich al vele
jaren als vrijwilliger inzet op maatschappelijk, kerkelijk of
sportief terrein. Neemt u dan contact op met het Kabinet
van de burgemeester.

Snoeiafval

Bibliotheek in Coronatijd
Helaas moeten ook de bibliotheken de deuren gesloten
houden, zolang de maatregelen rond corona gelden.
Veel mensen missen natuurlijk het plezier van het
openslaan van een nieuw boek. Daarvoor heeft de
bibliotheek oplossingen: de online bibliotheek, de
afhaalbieb en een bezorgservice voor senioren.

Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid

Elk jaar worden vlak voor 27 april Koningsdag in heel
Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de
‘lintjesregen’ of ‘Algemene Gelegenheid’.
Maar ook het hele jaar door kunnen bij ‘Bijzondere
Gelegenheden’ Koninklijke Onderscheidingen worden
uitgereikt. Bijvoorbeeld een jubileum van een vereniging
of organisatie, of het beëindigen van een belangrijke
bestuursfunctie.

Online Bibliotheek

In de online bibliotheek, Jeugdbibliotheek.nl, Luisterbieb
en de Thuisbieb leen jij als lid van Bibliotheek
‘Het Groene Hart’ gratis e-books en luisterboeken.
Zo kun je ook nu lekker blijven lezen. Je kunt, na
registratie op de website www.onlinebibliotheek.nl,
e-books lenen en luisterboeken downloaden.

Behandeling kost tijd

Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en
adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag.
Om de aanvragen voor de lintjesregen 2021 te
verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen
uiterlijk op 1 juli 2020 in te leveren. Een voorstel voor een
Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden voorafgaand
aan de uitreiking worden ingediend.
Voor meer informatie: Bestuursadviseur Kabinetszaken,
tel. 0348-0476400

De Afhaalbieb

Leden van de Bibliotheek ‘Het Groene Hart’ kunnen vanaf
maandag 4 mei een persoonlijk boekenpakket ophalen bij
de Bibliotheek in Oudewater of Woerden.
Afhalen kan alleen op aanvraag.
Weten hoe het werkt of een boekenpakket aanvragen?
Kijk dan op de website www.bibliotheekhetgroenehart.nl.
In het aanvraagformulier kun je aangeven in welke
vestiging je je boekenpakket wilt ophalen (Woerden of
Oudewater) en je voorkeur voor een bepaald boek,
schrijver of genre. De medewerkers doen dan hun best
om voor jou een passende tas met boeken samen te
stellen. Als je het formulier voor 10.00 uur instuurt, kun je
het de volgende werkdag afhalen.
De AfhaalBieb is voor leden van Bibliotheek ‘Het Groene
Hart’ en is gratis. Je betaalt dus geen extra kosten.
Ben je geen lid maar wil je wel een boekenpakket?
Lid worden kan altijd, kijk op
www.bibliotheekhetgroenehart.nl of bel 0348-418354.

Bezorgservice senioren

Voor 70-plussers die lid zijn van Bibliotheek ‘Het Groene
Hart’ en die geen gebruik kunnen maken van digitale
middelen, is er de bezorgservice. Een gratis boeken
bezorgservice.
Is dit iets voor jou, jouw moeder, vader, oma of opa?
Aanmelden kan via 0348-418354.

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nadere orde zijn er geen openbaren
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk digitaal
of telefonisch afgehandeld.
De kleine commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 13 mei 2020 digitaal.
De eerst volgende openbare commissievergadering is op 20 mei 2020 digitaal.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Vragen:

Voor vragen is de bibliotheek telefonisch bereikbaar
van maandag t/m vrijdag, van 12.00 tot 16.00 uur,
op telefoonnummer: 0348-418354.

Dat verdient
een lintje!

Aanvraag omgevingsvergunning
• 24-4-2020
Z/20/163095
Lieve Vrouwegracht 29a in Montfoort
Het wijzigen van de erker aan de
voorzijde van de woning.

• 22-4-2020
Z/20/162970
Heeswijk 65A in Montfoort
Het realiseren van een trekkersveldjes
en het plaatsen van pipowagens
en een logiesruimte.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is
genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de Algemene
wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen
belanghebbenden binnen zes weken
nadat de beschikking is verzonden een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige

voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 30 april 2020
Z/20/160160
Doeldijk 1 in Montfoort
Het verbouwen van de woning.
Montfoort, 6 mei 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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
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MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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MONTFOORT
Wat waren de stappen na de
persconferentie?

Scholen halve kracht vooruit vanaf 11 mei:
Montfoortse scholen werken in shifts

“Na de persconferentie hebben we een
format gemaakt. Hoe zou het eruit
kunnen zien? Waar moeten we rekening
mee houden? De scholen gingen voor de
helft open. Het was even afwachten,
want we zouden nog extra informatie
ontvangen van de onderwijsinspectie en
van de PO-raad. Toen we hoorden dat
de leerlingen voor 50 procent op school
zouden komen, moesten we een
verdeling maken over vijf dagen.
We hebben de volgende ochtend
uitgebreid overlegd, en hebben alle
stappen doorlopen. Hoe gaat het eruit
zien? Op advies van de regering hebben
we gekozen voor hele dagen, behalve op
woensdag, op die dag werken we in twee
shifts. Het uitgangspunt was dat de
noodopvang van kinderen goed geregeld
kon worden met alle opvangorganisaties
en dat er zo weinig mogelijk beweging
zou plaatsvinden van ouders naar en van
school. Dezelfde middag heb ik met het
team alles overlegd. Daarin hebben we
gesproken over alle organisatorische
zaken zoals verdeling van de leerlingen,
aanschaf van zeep, gel, handdoekjes,
posters, pauzes, eten en drinken et
cetera. Het team heeft diezelfde middag
al een verdeling gemaakt, en ouders zijn
op de hoogte gesteld. Donderdagochtend
had ik met alle directeuren van de SPCO
het laatste overleg. Donderdagmiddag
had ik ook een meeting met alle
directeuren van Montfoort en
opvangorganisaties. In dit overleg
hebben we gesproken over de opvang
van de kinderen, looproutes en ingangen
van onder andere het scholencomplex.”

Directeur Graaf Jan van Montfoort school:
“Laat de kinderen er maar over praten. Dat stukje is heel belangrijk.
Dat ze hun ei kwijt kunnen.”
door Sjoukje Dijkstra
Nog een weekje meivakantie, en dan gaan de basisscholen weer open. Ook al is dat in het begin voor de helft, en wordt er
gewerkt in shifts, scholen in Montfoort hebben het zo geregeld dat er vijf dagen per week les zal worden gegeven.
Sommige scholen switchen daarvoor naar een continurooster, om het verkeer en aanloop rond de school zoveel mogelijk te
beperken. Ouders worden daarbij opgeroepen om voor zover dat mogelijk is hun kinderen zelf naar school te laten komen.
De jongsten kunnen met één ouder tot op het schoolplein gebracht worden.
Montfoortse scholen hadden hun
roosters en informatiebrieven al op orde
voordat de meivakantie begon. Zo ook
de Graaf Jan van Montfoort school.
Directeur Eric van der Wal vertelt hoe
alles tot nu toe voor hem en het team is
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verlopen, en hoe hij de afgelopen tijd
heeft ervaren. “Graaf Jan maakt
onderdeel uit van Stichting Protestants
Christelijk Onderwijs (SPCO Groene
Hart). Binnen deze stichting werken we

goed samen met alle directies. Met onze
bestuurder en een collega-directeur zit ik
in een Corona Crisisteam. In de
afgelopen tijd hebben we elke dag
gespard over hoe het gaat.”

Waar is op gelet bij het nieuwe
schoolrooster?
Hoewel de meeste scholen alles op
dezelfde wijze inrichten, zijn er ook
scholen die ervoor kiezen om woensdag
bijvoorbeeld op een andere manier in te
richten. Zo kiest KBs de Heeswijk ervoor
om op woensdag extra aandacht te
geven aan zorgleerlingen. Van der Wal:
“Waar wij in Montfoort naar gekeken
hebben, is dat we ook willen aansluiten
bij de kinderopvang. Dat is het beste te
organiseren met hele dagen.” Omdat de
school ook de opvang voor kinderen van
ouders in vitale beroepen blijft verzorgen,
moet ook daarvoor voldoende personeel
zijn. Deze kinderen kunnen dan op
dagen dat ze niet naar school gaan
tussen half 9 en 14.00 uur op school
terecht, en daarna bij de bso.”
Voor alle scholen geldt dat ze ook al een
indeling hebben gemaakt hoe en
wanneer kinderen binnen komen.
Van der Wal geeft aan: “We hebben
verschillende ingangen. Verder kunnen
kinderen om 10 voor half 9 gelijk al de
school inlopen. Zo voorkom je dat alle
kinderen tegelijkertijd de school binnen
gaan. Ook bij toiletgebruik wordt er
rekening mee gehouden en is er een
verdeling per groep. Zo heb je zo weinig

Eric van der Wal laat het klaslokaal van groep 3 zien, waar de leerkracht gekozen heeft voor een U-vorm opstelling
om zo zelf 1,5 meter afstand te kunnen bewaren tijdens het lesgeven.

mogelijk echt contact. Bij kinderen is dat
minder belangrijk. Zij hoeven niet op
1,5 meter afstand te zijn, maar naar
volwassenen toe wel. We zien wel hoe
dat uitwerkt. In de klassen willen we een
1,5 meter zone creëren bij het bord,
waar de juf lesgeeft.” De directeur van de
Graaf Jan erkent dat daaraan ook nog
wel haken en ogen zitten, zeker als het
gaat om de kleinsten. “Een kind dat
getroost moet worden bijvoorbeeld, geef
je aandacht. Een kind dat valt, pak je op.
Dat kun je niet voorkomen.”

Hoe gaat dat in de klas?
“Elke leerkracht bepaalt op zijn eigen
manier hoe de klas wordt ingedeeld.
Het kan in groepjes, in rijen of in
U-vorm. Het is net wat ze zelf het
prettigst vinden, hoe ze dat gaan doen,
mits er maar ruimte is voor 1,5 meter
bewegingsruimte. Wij maken hier geen
looproutes. Dat is ook niet nodig,
want door de open inloop vanaf 10 voor
half 9 door de verschillende ingangen,
lopen kinderen gefaseerd binnen.
Dan zijn looproutes niet nodig.”
Binnen het scholencomplex, koopt de
Graaf Jan samen met Howiblo en de
Hobbitstee gezamenlijk benodigdheden
als zeep, alcohol en desinfectiegel in.
Ook zijn er afspraken met het schoonmaakbedrijf dat extra komt om alle
ruimtes na schooltijd schoon te maken.
Van der Wal is blij dat dat de scholen
weer opengaan. Hij zegt:
“De leerkrachten en kinderen missen de
school wel. Hoewel het thuisonderwijs
erg goed geregeld was. Met elke ouder
en leerling was er contact, maar het is
goed om gewoon weer te beginnen.
De tijd zal laten zien hoe het gaat lopen.
Het is fijn om de kinderen in de klas te
hebben en live les te geven. Ook al is het
spannend.” Het belangrijkste volgens
hem is dat, wanneer er op 11 en 12 mei
weer begonnen wordt, dat het goed is
om bezig te zijn met de sociaal
emotionele kant van het verhaal.
“Laat de kinderen er vooral over praten.
Dat stukje is heel belangrijk. Dat ze hun
ei kwijt kunnen. Ook zullen we kijken
naar de beginsituatie van de leerontwikkeling van de kinderen en na
zoveel weken thuisonderwijs.”

Waardering ouders
De afgelopen tijd heeft ook een positieve
kant gehad. “Veel kinderen hebben zich
op een goede manier ontwikkeld op het
gebied van de verschillende lessen.
Er is tijdens het thuisonderwijs veel
individuele aandacht geweest voor de
kinderen. De ouders hebben dit op een
voortreffelijke manier opgepakt”, aldus
Van der Wal. Hij heeft veel respect voor
de ouders, hoe zij dat hebben opgepakt
en gecombineerd met huishouden,
opvoeding en eigen werk. “Dat heb ik
vaak verwoord in een nieuwsbrief.
Die waardering naar ouders toe, wil ik
graag nog eens uitspreken, want het is
niet niks wat zij gedaan hebben.”

Montfoortse fotografeert families en newborns door het raam…
“Ik doe het vooral om mensen te helpen in deze tijd en om weer bezig te zijn”
Hoe doe je dat als je fotografeert voor je beroep, maar je moet 1,5 meter
afstand bewaren? Joanna Blankenburgh uit Montfoort bedacht een hele
creatieve oplossing. Sinds een maand doet ze fotosessies door het raam.
Toen de coronamaatregelen genomen
werden, besloot ze vrij drastisch om alle
sessies te annuleren. “Ik ben hierin vrij
streng voor mijzelf geweest”, geeft ze
ook zelf toe. “Vanaf het begin besloot ik
geen fotoshoots meer te doen, waarbij ik
mensen kan aanraken of dichtbij moet
komen.” Vooral in de laatste week
stromen de aanvragen bij haar binnen.
Dit komt volgens Joanna doordat
mensen doorhebben dat alle corona
maatregelen nog wel even blijven.
Veel mensen doen een fotoshoot door
het raam cadeau. “Ik heb nu tien
fotoshoots op deze bijzondere manier
gedaan”, vertelt Joanna. Begin maart,
toen het allemaal begon, legde Joanna
zonder aarzelen de boel stil, en
verplaatste shoots naar juni. “Het viel op
dat moment helemaal stil, en ik dacht:
wat nu? Ik begon na te denken over hoe
ik toch mensen kon vastleggen, zonder
risico om het virus te verspreiden.
Dat kan alleen maar als er iets tussen zit,
bedacht ik. Waarom niet door het raam?”
Haar eerste shoot door het raam was
een newborn fotoshoot. Hiermee viel ze
ook op en kwam ze met een klein artikel
in het Algemeen Dagblad te staan.
Ze geeft aan wat haar drijfveren waren
om hiermee te beginnen: “In het begin
deed ik het om families die een baby
hebben gekregen daarmee te helpen.
Ze mogen geen bezoek krijgen in de
eerste weken. Het is dan heel stil, terwijl
ze toch kindje hebben gekregen, dat ze
aan iedereen willen laten zien. Aan de
andere kant wilde ik ook echt weer gaan
fotograferen.” Wat ze grappig vond om
te zien: “Op de dag dat ik het bedacht
had, zag ik het vervolgens ook bij een
collega voorbij komen. Ik was dus niet de
enige die dit bedacht had.” Dat vond ze
eigenlijk alleen maar leuk om te zien:
“We doen het met z’n allen. Zeker die
raam-fotoshoots. We willen mensen blij
maken in deze tijd. Dat doen we dan
samen.”

door Sjoukje Dijkstra

Een fotoshoot door het raam gaat
natuurlijk anders dan een gewone
fotoshoot. De fotografe vertelt:
“Allereerst bespreek ik met familie hoe
de zon staat op de dag. Schijnt de zon
naar binnen? Dat is niet erg. Dan zijn zij
verlicht. Schijnt de zon in de tuin, dan
krijg je de reflectie uit de tuin. Geen zon
is het mooist. Schaduw werkt het beste,
maar zon kun je niet voorkomen in deze
dagen. Ik sta niet voor het raam, maar
fotografeer schuin. Hiervoor gebruik ik
een polarisatiefilter. Dat filtert de
reflectie, en maakt die wat minder…”
Joanna vraagt haar klanten wel om te
kijken of het raam schoon is, want, zegt
ze: “Anders zie je alles.” “Afstand zorgt
ook voor een groot verschil. Zit je dicht
tegen het raam aan, is er minder
reflectie. Ik maak vaak een combi van
beide. Het is leuk om de reflectie te zien,
zodat je ziet dat het door het raam is,
maar ook om foto’s te hebben, waarbij je
dat juist bijna niet ziet.”
Hoe dat werkt laat ze graag zien, als ze
foto’s maakt van een jong gezin op
Koningsdag in Oudewater.
“Het fotograferen door het raam werkt
goed”, zegt ze. “Vooral de kinderen
vinden het erg interessant, en kijken dan
ook goed naar de camera. Dat komt ook
omdat ze dit niet zo vaak meemaken
natuurlijk.” De prijs die ze hiervoor
hanteert is wel anders dan voor een
reguliere shoot. “Dat is ook omdat ik er
mensen mee wil helpen, en de fotoshoot
minder lang duurt. Er zijn minder
mogelijkheden dan wanneer je een
reguliere shoot doet op locatie.
Dan maak je meer rondjes en zijn er
meer mogelijkheden. Bij raamshoots
fotografeer je vanaf één kant.
Dan probeer ik er wel afwisseling in aan
te brengen door mensen net even anders

Sinds een maand doet Joanna fotosessies door het raam.
neer te zetten.” Het meeste - sinds de
corona crisis begon - mist ze nog de
bruiloften. “Die zijn allemaal verplaatst.
Ik heb er nog een aan het einde van het
jaar. Het is afwachten, en kijken hoe lang
het duurt.”
Ook vindt ze het zonde van al die locaties
die nu dicht zijn, nu alles mooi in bloei
staat: “Dit zijn prachtige tijden met de

bloesem, het golden hour met
zonsondergang. Dat mis ik.”
Toch blijft ze - naast haar werk - ook
zoveel mogelijk thuis. “Ik wil het niet
riskeren.” Datzelfde geldt volgens haar
voor familieshoots. “Sowieso mag je niet
met meer dan drie personen. Kinderen
rennen dan nog alle kanten op.
Dus, daarom doe ik het gewoon niet.

Wat ze nog wel doet, maar alleen bij
koppels, is fotograferen op afstand in de
deuropening. “Ook dat zijn bijzondere
shoots. Mensen blijven dan echt thuis.
Dat is het ook. We gaan niet zomaar
naar buiten, en we weten waar we het
voor doen.”
Voor info over Joanna’s raamshoots:
www.joannafotografie.nl
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4 mei

MONTFOORT

Vlaggen...
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Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com

In de Maarschalklaan in Montfoort wapperen aan huizen eendrachtig de vlaggen
‘MET ELKAAR VOOR ELKAAR’. #coronacrisis

0348-414242
Vermiste dieren

MONTFOORT
Achthoven West - Sunny; Poes,
08-04-2018. Grijs met wit gestreept,
witte nek en witte pootjes

Gevonden dieren

LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Kater.
Wit, boven linkeroog grijze vlek op
linkerheup grijze vlek, rechts op buik
grijze vlek, staart grijs.
MONTFOORT
N 228 richting de Meern - hmp 25.4 Kat. Wit, rug en staart grijs-cypers.
OUDEWATER
Hekendorpse Buurt - Kater.
Rode cyperse ongecastreerde kater,
heeft een lichtere rode vlek op zijn keel.
Geen witte vlekken.
Hekendorperweg - Kat. Zwart / wit.
Hekendorperweg - Kat. Beige-bruin.
Poppelendam - Kater. Licht rood cypers.
Vier donkerdere ringen aan einde staart.
Geheel lichtkleurige onderpoten,
geen wit.

4 mei herdenken we. De vlag gaat halfstok. Niet vanwege corona,
niet vanwege andere oorlogen. Maar vanwege alle ellende die WOII
heeft veroorzaakt.
En dan zijn er mensen die het ongepast vinden. Waarom zouden we
nu moeten denken aan de Holocaust en WOII: ‘We hebben wel wat
anders aan ons hoofd.’ Deze redenering vind ik persoonlijk
onnavolgbaar. ‘Wie het verleden niet kent, zal geen greep krijgen op
de toekomst’. Dat zei een nota bene Duitse historicus begin 19e
eeuw. Wist hij veel dat juist zijn natie nog geen halve eeuw later
dood en verderf zou zaaien. Juist door blindelings - verblind door
eigen ellende - één figuur na te volgen. De geschiedenis herhaalt
zich. Antisemitisme is terug van nooit weg geweest. Wederom zijn
Joden het mikpunt. Er zijn er die zeggen dat Joden het corona virus
veroorzaakt zouden hebben. Het sijpelt door tot in de politiek aan
toe, waar in de Tweede Kamer ene Karabulut vindt dat Israëlische
bedrijven moeten worden uitgesloten van de ontwikkeling van de
corona app. Waarom?
De geschiedenis herhaalt zich, op zoveel vlakken. Mensen vergelijken
hun corona quarantaine met de besmette status die je had als Jood
in WOII. Tijdens een demonstratie in Den Haag tegen corona
maatregelen, liep er een idioot met een Jodenster opgespeld.
De onbeschaamdheid.
Zijn familie is vast niet weggevoerd in de oorlog, om nooit meer
terug te komen.
Ik vind er ook veel van: het thuis moeten zitten, het niet meer
zomaar kunnen doen wat je wilt. Het is echt niet leuk. Mijn oma, die
ik wekelijks spreek - die zelf de oorlog heeft meegemaakt - vertelde
mij laatst dat ze dit hele corona gedoe erger vond dan hoe het was
tijdens WOII. Ze vertelde me hoe zij en vriendinnen zorgeloos op
straat speelden, waar de dag ervoor nog bommen waren gevallen.
Hoe haar vriendin nieuwsgierig in een bomkrater keek, en er pardoes
in gleed. Dat ze die dag heel vies thuis kwam, dat werd haar niet in
dank afgenomen. Ook vertelde ze van de beschietingen op de
Grebbeberg, en bij haar in de straten. De hele nacht heeft ze met
haar vader en moeder in de kast gezeten. “Weet je wat het is?”, zei
ze. “Corona is onzichtbaar. Je weet niet precies waar je tegen moet
vechten. Dat was tijdens WOII wel anders.”
Bij ons wapperde 4 mei de vlag, half stok. Precies, daarom. Om te
gedenken, aan toen. Opdat nooit meer. En dat is waar ik mij mijn
hele leven voor in zal blijven zetten.
Sjoukje Dijkstra

Start van het skateseizoen voor de jeugd bij SVO
Het mooie weer en de vrije tijd die ineens ontstond vanwege de coronacrisis
zorgden er waarschijnlijk samen voor dat kinderen, maar ook volwassenen,
de skates weer van zolder haalden. Ook in sportwinkels en speelgoedzaken
waren de skates de afgelopen weken niet aan te slepen.
Je hoefde maar naar buiten te stappen en je kwam vele skaters tegen.
Bij SVO was men in maart al helemaal voorbereid op het nieuwe
skateseizoen.
Een open dag met een mooi programma voor zowel jong als oud kon op
28 maart helaas niet meer doorgaan.
Ook de al op papier voorbereide trainingen konden voorlopig weer de kast in.
Heel even mochten de leden van SVO nog zelfstandig hun rondjes rijden
op de skeelerbaan, totdat de maatregelen dermate beperkt werden dat ook
het toegangshek voorlopig op slot ging.
Het enige dat restte voor de leden was skaten op de polderwegen en de
fietspaden in de omgeving.

Zowel trainers, coördinatoren en de skaters zelf waren dan ook heel blij toen
minister-president Mark Rutte aankondigde dat de jeugd t/m 18 jaar het sporten
in verenigingsverband weer op mocht starten. Met het opstellen van een aantal
‘huisregels’ is het mogelijk dat de jeugd vanaf dinsdag 5 mei weer, coronaproof,
wekelijks enigszins aangepaste trainingen kan volgen op het Statenland.
Veel mensen zien het skaten als een
leuke vrijetijdsbesteding, net zoals
wandelen of fietsen. Wat velen niet
weten is dat je skaten ook als echte sport
kunt beoefenen. Tijdens de trainingen
leer je technisch beter skaten. Het gaat
dan niet alleen om snelheid, maar ook
om behendigheid. Bij de jongste kinderen
wordt er tijdens de training ook veel
aandacht besteed aan de veiligheid. Zo
leren zij al tijdens de eerste les hoe ze
moeten vallen en dat het heel belangrijk
is om de juiste bescherming te dragen.

Hoewel veel skaters op de openbare weg
slechts beperkte bescherming dragen, is
het dragen van passende pols-, knie- en
elleboogbeschermers en een helm op de
baan dan ook verplicht.
Niet alleen technisch beter leren skaten is
een goede motivatie om skeelertraining
te gaan volgen. Het is voor zowel oudere
als jongere skaters ook ontzettend leuk
om in clubverband te sporten. Wie weet
vind je tijdens de trainingen wel een
maatje met wie je vervolgens ook lekker
in de natuur kan gaan skaten.

Proefles

Om iedereen kennis te laten maken
met de skatesport is het mogelijk om
een proefles te volgen bij SVO.
Op donderdag 7 mei van 15.00 tot
16.00 uur en op vrijdag 8 mei van
17.30 tot 18.30 uur worden er op de
skeelerbaan op het Statenland in
Oudewater proeflessen gegeven voor
de jeugd van 5 t/m 12 jaar.
Iedereen is welkom.
Vooraf aanmelden is echter wel
noodzakelijk in verband met de regels
rondom het coronavirus.
Enige voorwaarde is wel dat kinderen
zelfstandig kunnen skaten.
Ook voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar
zullen bij voldoende animo trainingen
worden gegeven op dinsdagavond.
Voor deze doelgroep wordt eveneens
een tweetal proeflessen verzorgd, te
weten op zaterdag 9 mei van 15.00 tot
16.00 uur en op woensdag 13 mei van
19.00 tot 20.00 uur. Ook hier geldt
weer dat vooraf aanmelden verplicht is.
Aanmelden voor de proeflessen of voor
meer informatie kunt u mailen naar
jeugdskaten@svooudewater.nl
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BRIL
VAN DE MAAND
MEI

ACTIE
Alle den
Eelder

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

Aardbeien
bak 400 gram

3.99

1.

99

Grote hang- en terrasplanten

o.a. hangpotten met Fuchsia, Petunia en Calibrachoa of
terraspotten met diverse kleurrijke zomerbloeiers,
Hortensia’s en groenteplanten, per stuk 7.-

2 STUKS

10.-

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 04 mei t/m 10 mei 2020. Week 19. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

*
S
I
T
A
R
1+1 G 2. 3.
50 _

1.25

_

58

1.79

Lipton Ice Tea
of thee

2 flessen/pakken à 1500 ml
of doosjes à 20/50 stuks
combineren mogelijk

*
S
I
T
A
1+1 GR 1. 4.
82 _

78

0.91 _ 2.39

