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Musea Oudewater deels weer open
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Jaap de Wit digitaliseert oude dia’s
Van alle markten, maar dan thuis
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Montfoortse horeca in onzekerheid
CDA wil fietskluizen in Haastrecht

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

Driebruggen,Haastrecht,Hekendorp,Linschoten,Montfoort,
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

Knopenbad voorzichtig open,
zonder recreatief zwemmen
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

VOLGENDE WEEK

DE IJSSELBODE OP WOENSDAG!
Knopenbad Montfoort:
“Zoveel mogelijk mensen willen we het zwemmen kunnen aanbieden”
Bij het Knopenbad Montfoort waren ze afgelopen vrijdag druk met de
voorbereidingen voor een voorzichtige opening.
“We zijn blij dat we weer open mogen, maar alles is volgens een ander
schema”, aldus Monique van het Knopenbad Montfoort.
Jos van Zijl van de Stichting Zwembad Montfoort laat weten dat het
Knopenbad eerst gekeken heeft naar de mogelijkheden. Daarna heeft het
zwembadbestuur letterlijk de knoop door moeten hakken. Uiteindelijk komt
het erop neer dat mensen banen kunnen zwemmen, en dat de jeugd tot
12 jaar terecht kan voor een paar uur zwemvertier in de middag.
Diplomazwemmen is alleen weggelegd voor de B-zwemmers, omdat het
zwembad geen 1,5 meter afstand kan garanderen voor de A-zwemmertjes.
Jos, die al zo’n 27 jaar in het bestuur zit,
vertelt dat het hem echt aan het hart
gaat, maar vooral ook dat hij nog nooit
eerder zo’n situatie heeft meegemaakt.
Naar verwachting zal het een heel ander
zomerseizoen worden dan hij zich had
voorgesteld. “Met inachtneming van de
regels hebben we gekozen om een aantal
blokken in te richten en een aantal
banen”, aldus voorzitter Van Zijl.
Hij vertelt: “’s middags tussen 15.00 en
17.00 uur is er recreatief zwemmen voor
kinderen met diploma. Verder hebben we
zes banen in het water, die we verdelen
in drie keer twee banen. Ofwel, als
zwemmer, kun je dan de eerste baan
heen, en de tweede terug zwemmen.

In elke baan liggen dus tien mensen.
In baan één en twee liggen de snelle
zwemmers, in drie en vier de
doorzwemmers, en in vijf en zes de
langzame zwemmers.”
De voorzitter van het Knopenbad erkent
dat het best zo kan zijn dat mensen het de
eerste keren te laag of te hoog inschatten.
“Dan kunnen ze dat voor een daaropvolgende keer bijstellen”, meent hij.
Reserveren van het banenzwemmen gaat
altijd via de website. Ook daar zijn weer
regels waar iedereen zich aan moet
houden. Het zwembad volgt hierin het
protocol veilig zwemmen, dat ook op de
website staat. “Hierin staat wat je wel of
niet kan doen. Zo moeten mensen met

Nog even en dan worden hier weer
baantjes getrokken.
door Sjoukje Dijkstra

hun zwemkleding onder de kleren het
zwembad in”, aldus Jos.
“Aan de badrand kunnen ze zich
omkleden. Daar is ook ruimte voor je
spullen. Als je eruit komt, kun je niet
douchen. Wel kun je je omkleden in
daarvoor ingerichte kleedruimtes.
Dan kan het wel zo zijn dat je even moet
wachten, omdat de kleedhokjes vol
zitten. Dat is niet anders.”
Dat de jeugd vanaf 13 jaar er bekaaid af
komt met de nieuwe voorzichtige
opening, durft Jos grif toe te geven.
“Die doen we tekort.” Hij hoopt dat er
wellicht nog een verandering komt in het
schema, zodat ook die jongeren aan het
zwemmen kunnen toekomen.
“We willen wel zoveel mogelijk mensen
het zwemmen aanbieden.” Ook als is het
niet echt rendabel voor het Knopenbad,
toch is de keuze gemaakt om uiteindelijk
de deuren weer open te gooien.
“Als we de makkelijkste route zouden
kiezen, bleven we dicht”, aldus Jos.
“Daar kiezen we niet voor. We hebben
niet voor niets zo’n mooi zwembad.”

vervolg op pagina 12

Theaters mogen per 1 juni weer open met maximaal 30 personen binnen. Er gelden wel de nodige voorwaarden.
Indien het goed blijft gaan zal het aantal van 30 personen per 1 juli naar een maximum van 100 personen worden aangepast.
Indien nodig kunnen besluiten uiteraard ook weer worden teruggedraaid.

Theater Concordia start weer op

Eerste activiteit op 7 juni met het Country Café

Theater Concordia in Haastrecht heeft besloten alles weer vanaf 1 juni
op te starten. Ook het Grand Café Concordia gaat weer open en op zondag
7 juni is er de eerste activiteit: Het Country Café met Change of Key.
Dit was in een korte tijd na aankondiging uitverkocht.
Rob van Zuijlen van Grand Café is
ontzettend blij dat alles weer open mag.
“We hebben hier een prachtig theater en
als er dan geen bezoekers komen is dat
heel vreemd. Het was onwerkelijk dat we
dicht moesten. Zeven dagen in de week
was er hier wel wat te doen. En dan
ineens niets meer. Ik heb dit allemaal als
heel saai en ongezellig ervaren.”
Ook veel trouwe bezoekers dachten hier
zo over en hebben Rob in de vorm van
kaarten en mails een opkikkertje gestuurd.
In deze rustige periode heeft Rob niet
stilgezeten. Hij heeft allerlei werkzaamheden gedaan om Concordia op te
knappen. De serredeuren zijn geschilderd,
de goten schoongemaakt en hij heeft de
keuken en het magazijn opgeruimd en
schoongemaakt. Het ziet er allemaal
weer als spik en span uit.

Protocol

Om weer mensen te mogen ontvangen
heeft Concordia een protocol opgesteld
volgens de richtlijnen van Koninklijke
Horeca Nederland. Volgens Rob ziet het
er goed uit, het is een mooi werkbaar
boekwerk geworden. Gelukkig heeft

door Cees Reichard

Concordia hiervoor ook de ruimte.
Veel aandacht is geschonken aan de
anderhalve meter afstand bij de zaalopstelling en ook in het Grand Café.
Er komt een looproute en in de zaal
komen schermpjes langs de zijkantpaden.
Vol trots laat hij de zaal zien.

Programmering

Er wordt op dit moment hard aan de
programmering gewerkt.
Volgens Rob is het de bedoeling dat er
geen zomerstop komt en dat er in de
vakantietijd diverse activiteiten zijn.
In juni start ook het filmprogramma op
de donderdag. Over het programma valt
verder nog weinig te zeggen. Hij raadt
iedereen aan om hiervoor de website in
de gaten te houden.
Ook het winterprogramma is helemaal
gereed. Omdat er nog onzekerheid is
hoe alles gaat lopen, wordt hierover nog
niets gepubliceerd. Zodra er geen
onduidelijkheden meer zijn wordt het
programma bekendgemaakt.

Grand Café

Rob verheugt zich erop dat hij iedereen
weer in het Grand Café kan ontmoeten.
Ook kleine vergaderingen zijn dan weer
mogelijk. Enkele zijn alweer gepland.
Wel moet iedere bezoeker die komt
geregistreerd staan. Dit geldt ook voor
theaterbezoek. Rob kijkt ernaar uit om
de trouwe bezoekers weer te mogen
ontvangen. Voor meer informatie
www.theaterconcordia.nl

In verband met Pinksteren verschijnt
De IJsselbode niet op dinsdag 2 juni maar op

WOENSDAG 3 JUNI A.S.

Uw advertenties en teksten kunt u inleveren tot
maandag 1 juni 10.00 uur

Voorgenomen sluiting
Abrona lijkt al in beton
gegoten

door Siem van der Burg

Vanuit vele kanten wordt geprobeerd om het bestuur van Abrona van het
voorgenomen besluit af te brengen om restaurant/hotel Abrona in
Oudewater te sluiten. Het bestuur van Abrona, met als bestuursvoorzitter
mevrouw Toke Piket, is niet echt bereid om het gesprek aan te gaan met
betrokken partijen. In tegenstelling tot wat er in het persbericht over de
sluiting door het bestuur werd beweerd lijkt het besluit al in beton gegoten.
Het woord ‘voorgenomen’ kan er als het aan het bestuur ligt wel vanaf.
De diverse belanghebbenden laten het
er niet zomaar bij ziiten. Er wordt niet
alleen geroepen ‘dat dit zomaar niet kan’!
Er worden ook stappen ondernomen
om er iets aan te veranderen.
B&W van Oudewater, raadsleden uit de
raad van Oudewater, ouders van cliënten,
inwoners van Oudewater en betrokken
bedrijven nemen allerlei initiatieven om
toch in gesprek te raken met het bestuur
van Abrona, met als doel het vinden van
alternatieven voor de sluiting.
In eerste instantie leek het dat het
college van B&W van Oudewater zich
ook zonder slag of stoot had neergelegd
bij het besluit. Het persbericht op de
gemeentesite en een interview van
RPL Woerden met burgemeester
Wim Groeneweg - https://rplwoerden.
nl/hotel-restaurant-abrona-oudewatersluit - deed dat vermoeden.
Niets blijkt minder waar te zijn.
Rob bij zijn ontvangen kaarten als
opkikkertje.

Er heeft inmiddels een ‘video-bellen’
gesprek plaatsgevonden tussen bestuursvoorzitter Piket van Abrona, wethouder
Duindam en namens de ondernemers
Paul Oosterlaken.
Het bestuur van Abrona zit er volgens de
betrokkenen geharnast in. Er is geen
beweging in te krijgen.
Nadat bleek dat opbouwend overleg met
het bestuur, en met name mevrouw
Piket, niet tot stand kon worden gebracht,
schreef B&W van Oudewater een brief
naar de raad van toezicht van Abrona.
In de brief spreekt B&W haar ongenoegen
uit over het feit dat ze zich compleet
overvallen voelt door het besluit en er met
niemand overleg over de voorgenomen
sluiting heeft plaatsgevonden. Het wringt
dat mevrouw Piket op de website van
Abrona warme woorden spreekt over
maatschappelijke betrokkenheid en
eerder bij haar aanstelling verkondigde
‘zich te willen richten op het verdiepen
van de samenwerking met alle lokale en
regionale partners’.
‘Mooie woorden, die helaas niet uit het
handelen van uw organisatie blijken’, zo
vervolgt B&W in de brief. ‘Wij ervaren
dit als een onzorgvuldig proces met
onnodige schade voor medewerkers van
Abrona, zorgcliënten en de lokale
Oudewaterse gemeenschap’.
B&W eindigt de brief met het verzoek
om toch in overleg te treden over de
toekomst van Abrona in Oudewater en
het definitief maken van het besluit uit te
stellen.
Niet alleen vanuit de coalitie is een
poging gedaan om in gesprek te komen.
Ook de oppositie van Oudewater heeft
tevergeefs een poging gedaan. Met name
Wim Knol van ‘de wakkere Geelbuik’
roert zich. Hij stelde vragen aan B&W
over de gang van zaken en over wat zij
aan de situatie gingen doen.
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KERKDIENSTEN
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

HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 31: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. C.J. Barth
Ma 1: 09.30 uur Pinksterzangdienst
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 31: 10.00 uur Stein Versluis

PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
Wo 27:19.15 uur Gebedsdienst
Zo 31: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. J.J. van den End
Ma 1: 09.30 uur Ds. H. Liefting

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

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 31: 09.30 uur Ds. R. de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

POLSBROEK

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 31: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele
Ma 1: 09.30 uur Ds. J.W. Verboom

Dashboard GGD
Wie dat wil, kan dagelijks na
18.00 uur op de website
www.eengezonderhollandsmidden.nl
(en dan verder onder het kopje
Nieuwsarchief)
preciesDE
bekijken
hoe het er in de
IJSSELBODE
gemeente Krimpenerwaard
(waar Haastrecht een onderdeel van
is) voorstaat met de verspreiding van
het coronavirus in onze omgeving.
Want Haastrecht valt onder de
GGD Hollands Midden, en Oudewater,
Montfoort en Linschoten (helaas) niet.
De cijfers van de gemeente
Krimpenerwaard als geheel worden ook
niet verder uitgesplitst naar de dorpen
en steden.

Streekmuseum Reeuwijk
open voor publiek
De musea mogen, met inachtneming van
alle maatregelen, per 1 juni weer open.
Het streekmuseum Reeuwijk streeft
ernaar om op 4 juli weer open te gaan.
Voorop staat de bezoekers op een goede en
verantwoorde wijze te ontvangen.
Daartoe zullen zij in juni met hun vrijwilligers
het museum gereedmaken voor de opening,
aangepast aan de eisen van de overheid in
verband met corona.
Wilt u het streekmuseum een bezoek
brengen, ga dan eerst even voor nadere
informatie naar de website
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Wat missen veel mensen dat: niet naar de kerk kunnen gaan. Via livestream worden de wekelijkse kerkdiensten
uitgezonden en kan er via de techniek ook een woensdagavondgebed worden meebeleefd.
Om gemeenteleden en andere mensen uit Oudewater en omstreken toch gelegenheid te bieden de kerk te bezoeken
is vanaf woensdag 20 mei het kerkgebouw opengesteld.

Grote- of St. Michaëlskerk
in Oudewater beperkt opengesteld
BAANT VOOR U DE WEG!

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)

DIERENARTSEN

Het Stadsmuseum blijft tot nader order
gesloten. Dit o.a. in verband met de
smalle trappen, de te nemen route in het
museum, het regelen van de toelating tot
het museum en de controle daarop.
Het Touwmuseum echter gaat met
ingang van 2 juni weer open. Samen met
de Museumvereniging en het Landschap
Erfgoed Utrecht is een passend protocol
voor musea bedacht, ook voor het
Touwmuseum dus. Uiteraard dient aan
alle bekende voorwaarden voldaan te zijn
en te worden (via Facebook zijn deze te
lezen) en blijkt daar ook te lezen dat het
maximumaantal bezoekers beperkt is tot
zes personen per bezoek van
45 minuten. Ook kan men daar lezen dat
vooraf gereserveerd dient te worden
(na 2 juni) via 0348-567832.
We houden u op de hoogte.

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 31: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
Ma 1: 09.00 uur Ds. A. Simons

GEMEENTE MONTFOORT

GEMEENTE OUDEWATER

Het kleine Oudewater telt maar liefst drie musea, en wat voor musea.
De afgelopen periode waren ze uiteraard allemaal gesloten,
maar van een tweetal van deze musea is inmiddels meer bekend.
Van Museum de Heksenwaag hebben wij nog geen informatie ontvangen.

LINSCHOTEN

GEMEENTE LOPIK

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

Musea Oudewater deels weer open
door Aad Kuiper

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 31: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
Ma 1: 11.15 uur Ds. R.W. Mulder

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133
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0348-563940
0182-502986
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Inloophuis ‘Leven met kanker’
beperkt open vanaf 2 juni
Vanaf dinsdag 2 juni wil het Inloophuis ‘Leven met kanker’ weer beperkt
open gaan met in achtneming van diverse maatregelen en richtlijnen om dit
op een veilige manier te kunnen doen. Onze doelgroep behoort immers tot
een risicocategorie, maar er is juist weer behoefte aan contact.
De laatste weken is hard gewerkt aan een protocol om vanaf 2 juni weer veilig open te
kunnen. Voorlopig alleen voor koffie/thee en gesprekjes, nog niet voor activiteiten.
Wie geen klachten heeft en het zelf vertrouwt, is van harte welkom, mits de richtlijnen
worden opgevolgd.
We hebben de huiskamer zo ingericht dat er zes gasten kunnen zitten, ook is er beperkt
ruimte in de voorkamer en bij mooi weer in de tuin. We zorgen voor een routing en in
alle gevallen is het van belang afstand te houden. Voor de vrijwilligers zal dit niet altijd
lukken vanwege hun rol als gastvrouw/gastheer, vandaar dat zij mondkapjes en
handschoenen dragen. Verder maakt iedereen de handen bij binnenkomst schoon met
desinfecterende gel. De richtlijnen zijn gemaild naar de gasten en deze hangen op
diverse plekken in het Inloophuis en bij de voordeur, de enige ingang in deze tijd.

We zijn op de gebruikelijke tijden open: op maandag van 13.30 tot
16.30 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur.
Wie wil kan spontaan langs komen maar vol = vol.
Mailen of bellen om een plekje te reserveren mag ook via
info@inloophuislevenmetkanker.nl, 0348-447643 / 06-14004496.

Van woensdag t/m zaterdag
kunnen mensen dan tussen
11.00 en 12.30 uur binnenlopen
om zomaar een poosje stil in een
kerkbank plaats te nemen en daar
in stilte te bidden of mediteren.
In de Noorderkapel is op genoemde
uren ook een pastor, pastoraal
werker of pastoraal vrijwilliger
aanwezig, voor wie behoefte heeft
aan een gesprek.

Er is nu geen kerkbezichtiging of
rondleiding. Het is ook niet de bedoeling
om met een groepje tegelijk te komen.
Bij de ingang wordt gevraagd de handen
te desinfecteren, stilte in acht te nemen
en voldoende afstand te bewaren.
De zitplaatsen zijn gemarkeerd met een
zitplaatskaartje om ook daar genoeg
afstand te waarborgen. Er wordt op gelet
dat er maar een beperkt aantal bezoekers
tegelijk in het kerkgebouw aanwezig is.
Er ligt een boekje klaar waar gebeden in
kunnen worden geschreven en waar
mensen gebedsaanvragen kunnen
opschrijven voor het
woensdagavondgebed.
Eenieder is van harte uitgenodigd!
In de Noorderkapel kan men terecht voor
een gesprek.

Coöperaties vormen

De provincie Utrecht werkt aan de oprichting van een projectbureau voor Utrechtse energiecorporaties.
Met het oog op de eisen die de provincie de gemeentes gesteld heeft aan opbrengsten zonne- en windenergie leek
het handig om de inspanningen van de grote en kleine coöperaties die er in verschillende gemeentes al zijn,
op elkaar af te stemmen. Daarvoor komt er nu dus een provinciaal bureau, dat er in juni van dit jaar moet staan
(computers, telefoons, deskundig personeel, een visie, een werkwijze, etc.) zodat de projectleiders na de zomer hun
zegenrijke werk kunnen gaan uitademen over de coöperaties en de gemeentes waar nog geen coöperaties zijn.
Het idee is dat niet elke coöperatie zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, en dat zoveel mogelijk inwoners van de provincie
persoonlijk betrokken zullen zijn (in de vorm van een klein of groot financieel aandeel, en een stem in het besturen van de
vereniging), waardoor ze straks rechtstreeks profiteren van de energie die ze zelf helpen opwekken. Plaatselijke coöperaties kunnen
dan ook lokaal het beste bepalen waar ze de zonnepanelen en windmolens wel en niet willen zien verrijzen; hun inzicht in
(en belang bij) hun eigen landschap is verfijnder dan dat van de gedeputeerde in Utrecht.
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Het gemis zal altijd blijven
De lege plek, het doet zo’n pijn
In gedachte en in ons hart
Zal Alex altijd bij ons zijn.
Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben gekregen
na het overlijden van onze lieve zoon en broer

Alex de Vos
Hooibouwen...
...bel Gerard 06-20036003

Woonruimte gezocht!

Voor onze buitenlandse werknemers
zijn wij op zoek naar woonruimte(s).
Heeft u een geschikte locatie te huur
in een straal van 20 km rond Oudewater?
Mail uw informatie dan naar
administratie@hz-uitbeen.nl
of neem contact op met 06-22805629

Daarom willen wij u laten weten dat uw lieve kaarten, brieven,
telefoontjes, en bloemen, ons erg goed hebben gedaan en
we mochten ervaren dat Alex bij zo velen geliefd was.
Driebruggen, mei ’20
Theo en José de Vos-Looman
Stefan en Ivo

Nette man
van 69 jaar
zoekt

woonruimte
te huur
06-21312333

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

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

Een winkel van maar liefst 235 m2 vol met woon- en tuindecoratie

Leeuweringerstraat 16,
Oudewater
Gifts - Lifestyle - Garden

Na het drukke openingsweekend, hebben we
besloten dat we de ‘gewone’ winkel op de
Vinkenbuurt (tijdelijk) sluiten. Het hele assortiment
uit die winkel, verhuizen we naar onze
POP-UP STORE. Zo hebben we alles op één plek.
We verkopen de leukste decoratie voor in de tuin.
Denk hierbij aan tuinstekers, vuurkorven, lantaarns
en buitenpotten.
Nu we de andere winkel sluiten, breiden we ons
assortiment uit met kleinmeubelen, servies,
woondecoratie, potten en glaswerk.
Naast dit allemaal verkopen we ook speelgoed,
onder de naam Kids by Liss.
Kortom, we hebben echt van alles.

CHINEES-INDISCH
SPECIALITEITEN RESTAURANT

DE LANGE MUUR
Aangepaste openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten
Woe t/m vrij van 16.00 – 20.30 uur
Za en zo van 16.00 – 21.00 uur

Vanaf woensdag 3 juni
zijn wij weer open voor
het afhalen van de
lekkerste Chinese gerechten!
Er zijn wel wat aandachtspunten:
•
•
•
•
•
•

Leeuweringerstraat 37, 3421 AB Oudewater
0348-562655

•

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

Nieuw in Oudewater van Henny’s Home:
POP-UP STORE ‘van alle markten, maar dan thuis’
De openingstijden zijn:
Dinsdag
9.00 - 18.00
Woensdag
9.00 - 18.00
Donderdag 9.00 - 18.00
Vrijdag
9.00 - 20.00
Zaterdag
9.00 - 16.30

DE IJSSELBODE

Graag uw bestelling van tevoren
telefonisch doorgeven: 0348-562655
Max. 3 klanten binnen,
bij drukte graag buiten wachten
Bij ziekte/koorts thuisblijven
Graag 1,5 m afstand houden
Voorlopig kunt u helaas
geen gebruik maken van het toilet
Er is een aangepaste afhaallijst,
zodat de wachttijd zo kort mogelijk is
Het voornemen is om met het
restaurant vanaf 1 juli open te gaan,
graag van tevoren reserveren.

Hoera! Coop Heijmans
één jaar…
… en wie jarig is trakteert!
Het is alweer een jaar geleden dat
Coop Heijmans de deuren opende.
Na een grondige verbouwing is de
voormalige Emté in een totaal andere jas
gehesen. Maar de aanbiedingen, service en
klantvriendelijkheid zijn altijd gebleven.
Een prachtig jaar waarin we onze draai
hebben kunnen vinden in een nieuwe
formule. Met mooie lokale initiatieven,
waarmee we nog dichter bij de Oudewaterse
bevolking hebben kunnen komen.
Een jaar waarin het doen van boodschappen
plots drastisch is veranderd. Waarin nog steeds
dagelijks gezocht wordt naar een goede
balans tussen de service en het bieden van de
meest prettige winkelervaring enerzijds.
En het naleven van de geldende maatregelen
om klant en personeel zo veilig mogelijk te
houden anderzijds. En dat gaat goed.
Langzaam wennen we aan deze nieuwe
situatie. Maar we kijken reikhalzend uit naar
de tijd dat we u weer in goede gezondheid
kunnen verwelkomen zoals dat één jaar
geleden met de opening ook ging!

Samen maak je het verschil
Coop Heijmans,
Joostenplein 35 Oudewater
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OUDEWATER
Wat
doet dat hier in Oudewater?
Het vakblad voor beeldend kunstenaars BK-informatie wil, vanwege haar

veertigjarig jubileum, kunst in de openbare ruimte op een voetstuk plaatsen
onder de hastag #watdoetdathier. Zij vragen redacteuren van diverse
kranten en bladen om hen daarbij te helpen. Dat doen wij graag!
Want ook in Oudewater staan veel bijzondere kunstwerken.
Vraagt u zich weleens af: wat doet dat hier? Hier komt het eerste verhaal.

Het hoen van Hoenkoop
Midden op de rotonde tussen de
Goudse straatweg en Zwier Regelinkstraat
staat op een hoge sokkel een bronzen
hoen. Als je om de rotonde loopt, lijkt
het net alsof het steeds met je meedraait.
“Ik zie het nu voor het eerst”, roept
Inge van Oostende (35) verrast.
“Typisch dat we dat soort beelden nooit
echt in ons opnemen.”
Joris Eigenraam (31) is geboren en
getogen in Oudewater. Hij kent het beeld
nog uit zijn jeugd. “Vroeger stond het op
de hoek bij de Esso. Ik weet nog dat het
in de winter werd aangekleed met een
sjaal en een muts.”

Staartveren

Op 1 september is het vijftig jaar geleden
dat de gemeente Hoenkoop bij Oudewater
werd gevoegd. Ter herinnering aan de
bestuurlijke zelfstandigheid van
Hoenkoop werd het beeld vlakbij de
voormalige gemeentegrens geplaatst,
op de hoek van de Goudse straatweg en
Zwier Regelinkstraat. Sinds 2008 staat
het midden op de rotonde. Heeft u wel
eens opgemerkt in welke richting het

hoen kijkt? De staartveren wijzen naar
Oudewater! Dat was de wens van het
laatste gemeentebestuur van Hoenkoop,
dat opdracht gaf voor het kunstwerk.
Dat de kont van het hoen gericht was op
Oudewater was een duidelijk teken van
stil protest, want men was destijds niet
blij met de samenvoeging van de
gemeente Hoenkoop bij Oudewater.
Wim van Zuilen (83) komt elke dag in
Hoenkoop. Zijn overgrootvader,
grootvader en moeder zijn er geboren.
Hij weet ook nog goed dat Hoenkoop
onderdeel werd van de gemeente
Oudewater. “Dat was vreemd. Hoenkoop
hoorde bij Benschop en toen hoorde het
in ene bij Oudewater.” Met het beeld
heeft hij niet zoveel. “Als je er iedere dag
langsloopt dan zie je het niet meer.”
Voor dochter Harriët van Zuilen (52) was
het beeld een veilig baken tijdens haar
jaren op de basisschool. Ze fietste elke
schooldag vanaf de Goudse straatweg
naar de Mariaschool. “Vroeger stond de
kip nog tussen het fietspad en de weg.
Als ik het zag, dan wist ik: ik ben er bijna!”

Hij vroeg bij Abrona het beleidsplan op
dat ten grondslag ligt aan de
voorgenomen sluiting. De raad van
bestuur weigerde; het gaat om een intern
document, aldus de directie. De conclusie
staat volgens Knol echter wél in de krant!
Op Facebook roept hij B&W en de
bewoners van Oudewater op om in het
geweer te komen. Ook komt hij met
ideeën om Abrona en (plannen voor) de
Klepper te combineren. Betrokken
Oudewatenaren hebben een petitie
opgesteld via www.petities.nl voor de
inwoners van Oudewater om het bestuur
van Abrona op andere gedachten
brengen. Inmiddels hebben honderden
Oudewaternaren getekend. “Misschien
zullen ze daar niet direct van schrikken”,
zegt Wim Knol, “maar in ieder geval
kunnen we ze ook laten merken dat de
inwoners van Oudewater het niet eens
zijn met het voorgenomen besluit.
Dat het bestuur van Abrona een asociaal
besluit neemt”.
Cliënten, hun ouders en medewerkers
worden ook niet gekend door het
bestuur. Ze hebben weinig vertrouwen in
het bestuur en met name in mevrouw
Piket. “Zij is aangenomen om te
saneren”, zeggen ze. “Dat heeft ze bij
haar vorige werkgever ook gedaan”.
In het persbericht stond dat het
‘voorgenomen’ besluit nog voor advies
naar de centrale cliëntenraad, centrale
familieraad en ondernemingsraad gaat.
Volgens betrokkenen is dat een wassen
neus. Het besluit om Abrona te stoppen
staat volgens hen al lang vast.

Het bestuur vindt dat Abrona een zorginstelling is, waar commerciële horeca niet
in past. Ze hebben er geen verstand van
en doen er alles aan om de exploitatietekorten op te laten lopen en op die
manier een argument te hebben om
Abrona in Oudewater te sluiten.
In een brandbrief namens de
medewerkers aan de ondernemers staat:
‘Wij zijn met stomheid geslagen, zijn op
een andere locatie geplaatst en worden
niet meer op de hoogte gehouden van de
verdere ontwikkelingen. Het doet ons
ontzettend zeer en hebben er heel veel
verdriet van. Wij hebben onze ziel en
zaligheid in dit bedrijf gestoken.
We werken er al heel lang en nu worden
we zo opzijgezet. Het is allemaal heel
raar want er kloppen gewoon heel veel
dingen niet. In de tijd van Rien kon en
mochten wij helemaal niks. Toen kwam
de verbouwing en werd er geld
uitgegeven waar wij helemaal niet achter
stonden. Dat hebben wij al die jaren
aangeven maar we moesten niet zeuren
en gewoon meegaan met het ‘nieuwe’
Abrona: ‘want zo willen ze het van
bovenaf.
Er werd een angstcultuur gecreëerd
waardoor Mia weg moest bij het hotel.
Iedereen was bang om zijn baan te
verliezen. En nu zijn we allemaal toch
nog onze mooie baan kwijt’.
Op Facebook staat een reactie van een
van de medewerkers die niets aan
duidelijkheid overlaat: ‘Er moet iemand
aangesteld worden die ‘hart’ voor de
zaak heeft, die zorgt dat Abrona weer

Abrona-petitie
Iedereen die wel zou willen dat hotel Abrona in haar huidige vorm
(dus met medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt) blijft,
kan daarvoor een petitie ondertekenen.

De petitie is te vinden op https://behoudabrona.petities.nl
Als je daar heen gaat, kun je laten weten dat je voorstander bent van het
behoud van Abrona. Als je dat hebt gedaan, krijg je even later een mail met
de vraag om je stem te bevestigen. Dan sta je samen met honderden andere
Oudewaternaars op een petitielijst waar de voorstanders van ‘blijven’ straks
in de onderhandelingen met het Abrona-bestuur iets mee kunnen.
De petitie is zondag begonnen, en zondagavond hadden er al meer dan
400 mensen gestemd. Doe mee!

Handelsonderneming
Joop van Vliet doet in
veel meer dan schroot

De wil om mee te denken lijkt volgens de
betrokkenen bij het bestuur van Abrona,
op zijn zachtst gezegd, niet aanwezig.
De kans dat het voorgenomen besluit
wordt teruggedraaid door het bestuur of
de raad van toezicht van Abrona is uiterst
klein. De pijlen worden nu vooral gericht
op het verkrijgen van uitstel van de
beslissing tot sluiting en op het
verwerven van een voorkeursbehandeling
bij de verkoop van het pand. Dan kan er
door B&W, ondernemers en andere
instellingen gezorgd worden dat er weer
een sociale bestemming komt in plaats
van een puur commerciële.

door Siem van der Burg

veeg- en zuigauto’s, haakarm
vrachtauto’s enzovoorts. Daarnaast is
onze locatie, aan de Provincialeweg
tussen Oudewater en Haastrecht,
uitermate geschikt voor op- en overslag.
Wij zijn er voor particulieren in de regio
en werken verder voor bedrijven door het
hele land. Er wordt veel samengewerkt
met lokale ondernemingen. Wij kopen
bijvoorbeeld kabels in, halen het koper
eruit en voeren de plastic omhulsels af
naar een lokale verwerker.
Klanten kunnen voor een compleet
pakket aan diensten bij ons terecht.
Onze verschillende activiteiten versterken
elkaar. Als we het nog niet hebben, en er
is iets aan te verdienen, dan starten we
ermee. De nieuwe activiteiten volgen
elkaar in rap tempo op.
Door ons uitgebreide netwerk, onze
kennis en ervaring kunnen wij de beste
prijzen bieden voor oude metalen en
hebben we concurrerende tarieven voor
onze diensten.”
Voor meer informatie kunt u terecht
op de JVV Transport facebookpagina
en op hun website www.hojvv.nl

het Abrona wordt van een paar jaar
geleden. Waar de cliënten, gasten en
ander personeel weer tot hun recht
komen. Het personeel dat er werkt wil
zeker doorgaan onder een andere
leidinggevende’.
Jacques Westerhof, bedrijfsleider horeca
van Abrona, zocht contact met andere
belanghebbenden (zoals De Wulverhorst,
Schuilenburg en het bedrijfsleven) voor
hulp. Hij werd bij het Abrona bestuur op
het matje geroepen. Het werd hem
uitdrukkelijk verboden om zich ermee te
bemoeien. Voor cliënten, ouders en
medewerkers lijkt er weinig te doen om
iets te ondernemen. Zij zoeken steun bij
B&W en ondernemers; vragen hen om
een doorstart mogelijk te maken.
Tenslotte zijn sociaal betrokken bedrijven
doende om, in samenwerking met B&W,
stappen te ondernemen om het bestuur
van Abrona tot overleg te bewegen en de
sluiting uit te stellen. Zij begrijpen totaal
niet waarom mevrouw Piket niet wil
meedenken over de toekomst van
Abrona. “Twee jaar terug werden we
door het vorige bestuur wel betrokken
om problemen met het gebouw op te
lossen”, zegt een van hen. “Nu zegt
mevrouw Piket doodleuk dat die
verbouwing nodig was omdat het gebouw
anders onverkoopbaar is. Het gebouw
moet volgens haar op de vrije markt
worden verkocht om transparant te
blijven. De gemeente Oudewater krijgt
wat haar betreft geen voorkeursbehandeling”. De gemeente en bedrijven willen
dat juist wel omdat er dan een grotere
kans is dat er weer een sociale
bestemming van het hotel-restaurant in
Oudewater komt. Met een grotere kans
dat cliënten die soms al tien jaar of meer
bij Abrona werken weer een plek krijgen
die bij hen past.

En nu?

Je kunt er nog steeds terecht om je schroot en oude metalen in te leveren
en je krijgt er vaak ook nog wat voor je oude electronica en witgoed.
Daarvoor kun je bij ‘Handelsonderneming Joop van Vliet’ al heel lang
terecht. Drie jaar geleden kwam daar de transportafdeling bij die werd
opgezet door Gert de Bruyn. De activiteiten vullen elkaar perfect aan.
Van het een komt het ander.
“Ik deed in schrootwerk en zag transport
als iets waarmee je spullen van A naar B
kan krijgen” zegt Joop.
“Gert ziet het als een uitdaging om er
service mee te bieden en geld aan te
verdienen. Het combineren van
verschillende ‘takken van sport’ maakt
dat we, als het om het transport,
verwerken en recyclen van oud ijzer en
materialen gaat, een compleet pakket
aan diensten leveren. Door dit complete
aanbod en onze centrale ligging in de
provincie Utrecht hebben we een unieke
positie in de markt”.
De laatst toegevoegde activiteit is de
handel in gebruikte banden die buiten
Europa nog een tweede leven krijgen.
“Naast de handel in oude metalen en het
transport bij de grond-, weg- en
waterbouw en losgestorte materialen
doen we echt van alles. We verbouwden
recent containers om als loopbrug te
fungeren voor een project op Schiphol,
leveren chauffeurs aan andere bedrijven,
doen aan partijhandel, verhuren rijplaten,
transporteren zeecontainers over land en
transporteren schroot in binnen- en
buitenland. Verhuren allerlei soorten
materieel zoals kipperauto’s, diepladers,
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Oudewater en
Woerden steunen
oproep opvang
alleenstaande
vluchtelingenkinderen
De gemeentebesturen van Oudewater
en Woerden steunen de oproep van
Stichting Vluchteling,
Vluchtelingenwerk Nederland en
Defence for Children om in Nederland
alleenstaande vluchtelingenkinderen
uit Griekse kampen op te nemen.
Hiermee tonen de gemeenten zich
solidair met Griekenland.
Griekenland vroeg de Europese lidstaten
onlangs om zo’n 2.500 alleenstaande
vluchtelingenkinderen op te vangen die
momenteel in Griekse kampen verblijven.
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en
de huidige coalitie voelen daar niets voor,
en deed een tegenvoorstel om géén
weeskinderen uit Griekenland naar
Nederland te halen, maar om voor een
aantal kinderen geld naar Griekenland te
sturen om het daar aan hun opvang te
besteden. Meer dan honderd (oud-)politici,
hulporganisaties, wetenschappers, artsen,
vertegenwoordigers van kerken en
moskeeën, gemeenten en prominenten
hebben daarop gezamenlijk een oproep
aan het kabinet gedaan om wèl
alleenstaande kinderen uit de Griekse
vluchtelingenkampen te evacueren.
Nog niet eerder was de roep voor
opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland zo groot.
Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk
Nederland en Defence for Children
namen het initiatief om een groep
Nederlandse gemeenten te zoeken die de
oproep willen steunen.
Zeker 43 gemeenten gaven aan de
oproep gehoor, waaronder Oudewater
en Woerden. De gemeenten tonen
hiermee ook aan open te staan voor het
opvangen van kinderen.

BLIK op ...
Antivaxxers
De laatste tijd lees ik heel veel complottheorieën over vaccins in het
algemeen en een nog te ontwikkelen coronavaccin in het bijzonder.
Even los van de complotten die op FB de ronde doen als zou de
‘ophokplicht’ van de afgelopen maanden erop gericht zijn om mensen
eraan te laten wennen dat de overheid zomaar in het privéleven zou
kunnen ingrijpen, zodat we klaar zijn voor een dictatuur. En onze
vrijheden vrijwillig gaan inleveren. Je moet toch wel van een erg
wantrouwende soort zijn om daarin te geloven.
Maar goed: die ‘antivaxxers’ dus. So wie so een fenomeen dat de
afgelopen jaren om zich heen heeft gegrepen. De hele wereld is
inmiddels op zoek naar een vaccin, maar liefst meer dan honderd zijn
er in ontwikkeling en rond de tien zijn al in de testfase. Nu maar
hopen dat hét vaccin op een universiteit wordt ontwikkeld met
overheidsgeld en dan zonder dat het patent aan één farmaceutisch
bedrijf wordt verkocht. Van mij mogen de vaccinfabrieken het dan in
licentie produceren tegen een bescheiden winstmarge. Als het patent
aan een farmaceut wordt verkocht kun je er vergif op innemen dat
dat in korte tijd héél, héél erg veel geld gaat verdienen over onze
ruggen. Behalve dan van antivaxxers. Die zijn tegen inenten; punt.
Met heel diverse drogredenen (en als er onder mijn lezers antivaxxers
zijn dan graag niet op deze column reageren).
De meest vreemde verhalen doen de ronde. Zo zou Bill Gates (u weet
wel, vroeger van Microsoft), tegenwoordig zijn geld inzetent om de
wereld te verbeteren, met farmaceuten, socialisten en autoritaire
overheden en erop aansturen dat in het vaccin een microchip wordt
verwerkt zodat overheden iedere burger altijd en overal kunnen
traceren. Big brother, zeg maar. Alsof we via de data van Apple en
Google al niet genoeg te volgen zijn. Of door de steeds verder
oprukkende camerasystemen in de openbare ruimte.
Die antivaxxers lijken vergeten dat het pokkenvirus met vaccins is
uitgeroeid en ook polio en nog wat andere ziekten die in het verleden
talloze slachtoffers maakten. De verhalen over autisme als gevolg van
vaccinatie blijven maar komen. Ik kan u wel vertellen, dat als dat
vaccin er eenmaal is, ik het onmiddellijk zal nemen. Pil of injectie,
maakt niet uit. En ik hoop dat mensen hun gezonde verstand blijven
gebruiken. Ik heb mij tenslotte toen ik nog veel reisde altijd op die
reizen voorbereid door de aanbevolen inentingen te gaan halen omdat
ik geen malaria, geelzucht of andere aandoeningen wilde oplopen.
En corona wil ik zeker niet oplopen.
Trudie Scherpenzeel
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Overwaaien

Graag dank ik allen, die op zo’n liefdevolle manier
hebben gereageerd op het overlijden van

O verleden
O vergeven
O vergaan
Zo geleden
Zo weggegleden
Uit ons heden
Mag nu eindelijk rusten gaan
Zo blaast de wind een kaarsje uit
Om nooit meer te vergeten
Herinneringen blijven aan
De liefde in ons leven

Gertrud Staatsen
Jullie waardering voor Gertrud en haar werk
op school hebben mij diep geraakt.
Jo Reiners
Montfoort, mei 2020

†

Mary Ann Nieuwstad
Op Zijn tijd nam God tot Zich
mijn lieve, humoristische man,
onze betrokken vader en schoonvader,
opa en overgrootvader

Jurianus Martinus
de Koning
Juur
Bodegraven,
24 januari 1937

Haastrecht,
22 mei 2020
Corry
Wim en Els
Martin en Isabell
Marionne en Patrick

Sjaan Sluis - van den Hoek
Wij willen iedereen bedanken voor
de lieve woorden en de vele mooie kaarten.

Onze speciale dank gaat uit naar het personeel
van zorgcentrum Mariënstein in IJsselstein.
Jos en Joke
Wil en Aart
Gerrit en Neeltje
Riet en Adrie
Anny en Bas
Jeanet in liefdevolle herinnering, Luis en Ineke
Karin en Bert-Marien
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Kleinkinderen
Anouschka en Nick
Natascha en Bas, Jorah
Rutger en Bo
Viona
Kim
Andy en Marie
Melvin en Nikki, Kenzy
Dunantstraat 77
2851 BX Haastrecht
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Wij willen iedereen graag bedanken voor de
lieve berichtjes, kaarten, mooie bloemen
en het medeleven na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Dora van Eijk - Vink
Het heeft ons erg goed gedaan
Wim van Eijk
Kinderen en kleinkinderen
Oudewater, mei 2020

Wij willen u graag bedanken voor de lieve berichtjes,
kaarten, prachtige bloemen, mooie woorden en
medeleven na het overlijden van mijn lieve man,
onze lieve vader, schoonvader en opa

Nico Kuijf
Bep Kuijf - de Wissel

Een hand die zwaaide als we gingen
en nog vele mooie dingen
zijn herinneringen aan ons mam
die voor altijd van ons afscheid nam
Met groot verdriet laten wij u weten dat onverwacht
is overleden onze lieve moeder, zus en partner

De begrafenis zal donderdag 28 mei
in besloten kring plaatsvinden.

Gertrude en Merijn
Lana en Mats
Gilbert en Corinne
Anouchka en Corné
Montfoort, mei 2020

Sandra Vermeulen
* Oudewater,
16 november 1971

† Den Haag,
23 mei 2020

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

Lavinia van Ewijk
Leyon de Haan
Marcel Vermeulen
John Swiers
De crematie zal vrijdag 29 mei in besloten kring
plaatsvinden.

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Correspondentieadres:
Marcel Vermeulen,
Marktstraat 1, 3421 AP Oudewater

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

w w w. b r o u w e r d e k o n i n g . n l

vermey | uitvaartzorg
aandacht voor afscheid

J. de Kat - Begrafenisverzorging

Corry Roest

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

&

ChantalGijssel
van
vermeyuitvaartzorg.nl | T

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247

0348471962

24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88
Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

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

In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Havenstraat 3, Oudewater

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

0348-564370
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Westerwal steekt van wal

Lichtpuntjes
In deze corona-tijden is alles een beetje
anders. We zitten vooral veel meer thuis.
We gaan via het beeldscherm bij mensen
op bezoek. We gaan via het beeldscherm
naar de kerk. En we gaan via het beeldscherm naar het werk. Elkaar echt ontmoeten
heb ik weer meer leren waarderen.
Al dat thuis zijn, zorgt ook voor meer afval
thuis. Zit normaal de vuilnisbak na het
weekend beduidend voller, nu groeit het
afval door de week ook flink aan.
De mensen van Afval en Reiniging hebben
meer moeite om de bakken op tijd te legen
en alles schoon te houden. Op 1,5 meter
afstand kan er niet zo vlot gewerkt worden
als eerst. Zij werken keihard om alles bij te
houden. Maar het kan voorkomen dat het
langer duurt dan we gewend zijn.
In deze bijzondere omstandigheden bent u, inwoners van Oudewater,
er toch in geslaagd minder restafval te produceren. Van 200 kilo per jaar,
gaat het richting 140 kilo per jaar. Een indrukwekkende afname in een paar
maanden. Ook stijgt dat deel van afval wat opnieuw te gebruiken is, zoals
GFT en plastic. Dit stijgt in Oudewater meer dan het landelijk gemiddelde.
Een mooi resultaat!
Afval is in deze tijd natuurlijk bijzaak. Hoofdzaak is nog steeds het
coronavirus, dat in Oudewater veel mensen raakt en heeft geraakt.
Gelukkig zijn er lichtpuntjes. Er liggen steeds minder mensen in het ziekenhuis.
En het gewone leven komt voorzichtig weer op gang. Dat kan, doordat u
zich zo goed aan de maatregelen heeft gehouden.
Ook deze versoepeling is het mooie resultaat van uw gedrag. Houd dit vol!
Bas Lont,
Wethouder

Kwartaalcijfers bekend:

We scheiden ons afval
steeds beter
Komende week ontvangt u de laatste nieuwsbrief over afval
scheiden en ons nieuwe afval-inzamelsysteem. Deze andere
manier van inzamelen is intussen niet meer zo nieuw aangezien
we er al in januari mee zijn begonnen. Met tot nog toe een zeer
positief resultaat: we produceerden in het eerste kwartaal
ruim 30% minder restafval dan in dezelfde periode vorig jaar.
Ook de hoeveelheid gescheiden ingezamelde grondstoffen
neemt sterk toe. Een goede motivatie om op dezelfde voet
door te gaan.

Stedenbouwkundige visie Westerwal na twintig jaar akkoord
Vorige
week
hakte
de
gemeenteraad van Oudewater
de knoop door en stemde in
met de stedenbouwkundige
visie op de ontwikkeling van
de locatie Westerwal.
Tientallen jaren van ideeën ontwikkelen, plannen maken en proberen
tot overeenstemming te komen met
alle betrokken partijen, gingen aan
dit moment vooraf.
De gemeenteraad heeft direct na de
verkiezingen het initiatief genomen
en opdracht gegeven om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen in
samenspraak met de betrokken
partijen. Nu ligt er een prachtige visie
die op breed draagvlak binnen de
gemeenteraad en bij de directe
omwonenden kan rekenen.
Wethouder Walther Kok: “Westerwal
is een bijzondere plek in de Oudewaterse binnenstad. We gaan met een
bijzondere ontwikkeling recht doen
aan de historie van het gebied en
tegelijkertijd kijken we hiermee
vooruit naar de toekomst van
Oudewater en haar inwoners.”

Haventje en woningen
bij de machinefabriek
De visie houdt rekening met het specifieke cultuurhistorische en industriële
karakter van de locatie. “Cultuurhistorisch en industrieel erfgoed is
belangrijk. Het is dan ook onze
ambitie om in de nieuwe architectuur
en inrichting van de openbare ruimte
de identiteit van Westerwal terug te
laten komen.” De al ruim 140 jaar
oude Machinefabriek De Hollandsche
IJssel kan haar bedrijfsactiviteiten op
deze locatie blijven voortzetten in een
nieuwe fabriekshal.
Daaromheen komen, passend binnen
de milieuwetgeving, 65 tot 70 nieuwe
woningen. Ook wordt er een kleine
passantenhaven ontwikkeld met extra
parkeer-plaatsen en een botenopslagplaats in één van de twee
bestaande fabriekshallen. Voor de
hal komt een pleintje met een botenhelling. Verder is er de mogelijkheid
om bijvoorbeeld een bescheiden
horecagelegenheid te realiseren of
een tentoonstellingsruimte om de
geschiedenis van de fabriek te tonen.

Vergunningen

AfvalWijzer

De afvalnieuwsbrief stopt maar we
blijven u via onze andere kanalen
informeren over afval scheiden en

Dinsdag 26 mei 2020

Volhouden

We mogen trots zijn op onze
gezamenlijke inspanningen om onze
hoeveelheid restafval te verminderen
en meer afval gescheiden in te
leveren. Nu is het zaak om vol te
blijven houden; voor onze (klein)
kinderen, voor het milieu en voor
onze portemonnee (want: hoe minder
restafval, hoe hoger de teruggave).
Blijf daarom vooral doorgaan met
afval scheiden én afval verminderen.

In het plangebied Westerwal komen
nieuwbouwwoningen die voldoen
aan de huidige eisen. Zo worden de
woningen goed geïsoleerd, zijn ze
gasloos, All-Electric en speelt klimaatadaptatie een belangrijke rol in de
inrichting van de openbare ruimte.
In het plangebied de Westerwal is er
plek voor iedereen, zo komen er
woningen voor boven- en onderkant
van de woningmarkt en het merendeel
ertussenin.
“Het college is blij dat we na jaren
van stagnatie kunnen beginnen met
de realisatie van de zo broodnodige
extra woningen in onze gemeente.
De bouw van deze woningen draagt
ook bij aan een betere doorstroming
op de woningmarkt en daarmee aan
het vrijkomen van meer woningen
aan de onderkant van de markt.”

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Het oude postkantoor in
Oudewater
het herbestemmen
van het oude postkantoor,

• Langs de Provincialeweg N228
in Oudewater
het vervangen van de
hoofdleiding voor drinkwater,
afval verminderen. Veel informatie,
antwoorden en tips vindt u bijvoorbeeld in de AfvalWijzer app en op
www.mijnafvalwijzer.nl.
Hier leest u bijvoorbeeld wanneer uw
afval opgehaald wordt, waar de
verzamelcontainers staan en hoe u
het beste afval kunt scheiden.

Duurzaamheid en doorstroming

• Wantslag 27 in Oudewater
het uitbouwen van een woning,

ingediend op: 14-05-2020,
dossiernummer: 5168263

Met de invoering van het nieuwe
afval-inzamelsysteem zijn we er samen
in geslaagd om onze hoeveelheid
restafval terug te brengen.
Als we zo doorgaan dalen we van
jaarlijks 200 kg restafval per persoon
naar 140 kg, een enorme stap richting
de overheidsdoelstelling van 100 kg.
Daarbij stijgen de ingezamelde
hoeveelheden herbruikbare grondstoffen. Met name de hoeveelheid
ingezameld PMD (plastic, metaal,
drinkpakken) neemt fors toe ten
opzichte van het eerste kwartaal
vorig jaar.

Vogelperspectief Westerwal.
Bron: West 8

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

• Noord-Linschoterkade 18
in Oudewater
het realiseren van een steiger,

PMD piekt

26 MEI 2020

ingediend op: 15-05-2020,
dossiernummer: 5169871

• Utrechtse straatweg 30
in Oudewater
het vervangen van kozijnen aan
de achterzijde van de woning
op de eerste verdieping,
ingediend op: 18-05-2020,
dossiernummer: 5139303

• Hoenkoopse Buurtweg 34B
in Oudewater
het realiseren van een uitrit,
ingediend op: 14-05-2020,
dossiernummer: 5135845

APV / Bijzondere wetten
• In de gemeente Oudewater
het houden van een collecte door
Kerk in Actie in de periode
29 november tot en met
5 december 2020,
ingediend op: 15-05-2020,
dossiernummer: 2023743

besluit: vergunningvrij op 20-052020, dossiernummer: 5145685

aanvraag ingetrokken op 19-052020, dossiernummer: 5155829

Inspraak en planning
Tijdens het opstellen van de stedenbouwkundige visie is er drie keer
gesproken met de omgeving. “De
daaruit
voortkomende
wensen,
ideeën en kritische noten hebben we
meegenomen in de visieontwikkeling.
De volgende stap is een concrete
vertaling van de visie naar een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. Daarvoor laten we nog
extra onderzoeken doen naar onder
andere de aanwezigheid van archeologische resten en bodemvervuiling.
In deze fase starten we ook met een
klankbordgroep om de ontsluiting
van het gebied, de parkeer-mogelijkheden en de specifieke inrichtingskeuze te bespreken.”
Naar verwachting wordt het beeldkwaliteitsplan eind 2020 vastgesteld.
Daarnaast stelt de gemeente het
bestemmingsplan op en legt dit ter
inzage voor aan inwoners. Eind 2021
wordt dan begonnen met de eerste
bouwwerkzaamheden.

APV / Bijzondere wetten
• Wijdstraat 22 in Oudewater
het plaatsen van een steiger van
16 mei tot en met 27 mei 2020,
besluit: verleend op 18-05-2020,
dossiernummer: 2023717

• In de gemeente Oudewater
het houden van een collecte
door Kerk in Actie
in de periode 29 november tot
en met 5 december 2020,

besluit: verleend op 19-05-2020,
dossiernummer: 2023743

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken,
gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Maatschap Boere-Vlooswijk
voor het adres: Diemerbroek 44 A in Papekop.
De melding heeft betrekking op het realiseren van een opslagruimte voor
agrarische materialen, stro en (verpakte) grasbalen. Deze opslagruimte wordt
achter stal A gerealiseerd. Binnen deze opslag zullen geen bodembedreigende
activiteiten worden verricht. Op de plattegrondtekening is echter ook een extra
opslag terug te vinden van voer opslag/verpakte persbalen (achter de
bestaande werkplaats/machineberging). Voor het overige wijzigt er niets.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels
gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen,
bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van
bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien,
kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team
Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.
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Omi en het appeltulbandje:
voor echte lekkerbekken

OUDEWATER

Jaap de Wit digitaliseert
oude dia’s

Allebei droomden ze over het maken van een
kinderboek. Anna Lena wilde een prentenboek
maken en Helma zou een van de vele verhalen
die ze vertelde voor de klas tot een boek maken.
Anna Lena: “Ik ben begonnen met het maken van
een aantal prenten. Ik had nog geen richting,
alleen een karakter. Ik raakte er met Helma over
aan de praat. Ze stelde voor om samen te werken.”

door Aad Kuiper

Dat Jaap de Wit iets met foto’s doet weet iedereen in Oudewater wel, maar
nu is hij bezig met het digitaliseren van dia’s. Dat heeft hij eerst voor zichzelf
en zijn familie gedaan en is nu bezig voor kennissen. Voor een luttel bedrag
wil hij voor anderen ook nog wel wat oud dia-materiaal overzetten naar een
bestandje. Dan kun je dia’s van vroeger, ook zonder projector, op een rustig
moment nog eens bekijken. Herinneringen ophalen aan hoe het toen ook
alweer was; op een verjaardag destijds, of op een vakantie vroeger.
Of ze aan anderen laten zien.
Jaap heeft inmiddels al heel wat beeldmateriaal bewerkt en ook heel wat foto’s
gemaakt. Voor de Geschiedkundige
Vereniging Oudewater heeft hij glasnegatieven van E.C. Rahms gedigitaliseerd
en datzelfde geldt voor een enorme
verzameling ansichtkaarten, waar hij o.a.
via Wout van Kouwen en ‘bakker Brouwer’
aan kwam. Die laatste heeft hij in
bruikleen gekregen van een dochter van
die bakker, Janny Verwey. Ook voor
B.V. Machinefabriek ‘De Hollandsche
IJssel’ v/h De Jongh & Co heeft De Wit
honderden glasnegatieven gedigitaliseerd.
“Fotograaf Lens had hier rond de oorlog
een fotowinkel, maar maakte ook foto’s
en fotoreportages”, vertelt Jaap.
“Hij had een heleboel foto’s van de
bevrijding die hij in zijn winkel verkocht.
Heel veel mensen hebben die bewaard.”
Nu heeft De Wit ook die gedigitaliseerd
en zullen ze te zijner tijd in het
Stadsmuseum getoond worden.

Een ceel aan portretten
en boeken

Voor ‘Oudewater 750 jaar Stad’ maakte
Jaap de Wit een enorm aantal portretten
die nog altijd bij het Touwmuseum te zien
zijn: “Wie een digitaal bestandje van de
foto die daar te vinden is, graag wil
hebben, kan daarvoor bij mij terecht.
Ik heb ze allemaal nog. Er zijn al
verschillende mensen die er een aan me
gevraagd hebben voor bijvoorbeeld een
speciale gelegenheid.” En ook staat er
veel beeldmateriaal van hem in het boek
dat toen aan alle vrijwilligers is uitgereikt.
Maar ook zijn er foto’s van hem
opgenomen in het boek ‘De camera
vergelijkt’ waarin foto’s staan van
Oudewaterse plekken van heel lang
geleden - een aantal sieren het
straatbeeld nog steeds en worden door
veel mensen bewonderd - met daarnaast
een heel recente foto. Op straat is het
leuk om te vergelijken hoe en wat er is
veranderd (en wat er hetzelfde is
gebleven), maar dat geldt natuurlijk voor
het boek evenzo. ‘Het stratenboek’, dat
geschreven is door Nettie Stoppelenburg,
is ook door Jaap de Wit van foto’s
voorzien. Ook heeft hij zowel de eerste
als de tweede restauratie van de
St. Franciscuskerk voor Parochie Pax
Christi in Oudewater vastgelegd.
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Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...

Voor die restauraties is De Wit van 2011
tot 2014 zo’n 65 keer in de kerk
geweest en heeft er destijds ruim 3.000
foto’s gemaakt. Van eind 2018 tot heden
is hij er al bijna dertig keer geweest met
als resultaat een kleine 700 foto’s tot nu
toe. Behalve dat de Parochie die foto’s
heeft, bewaart hij ze zelf ook, maar de
Geschiedkundige Vereniging Oudewater
slaat ze ook op in hun archief.
“Ik vind het belangrijk dat de
geschiedenis wordt vastgelegd’,
is een van de zinnen die Jaap de
Wit veelvuldig gebruikt. En omdat
hij dat belangrijk vindt, heeft hij
van 2012 tot 2018 het project
‘De Oude Touwfabriek’ in zo’n
1.600 beelden vereeuwigd.
Het blijkt dat De Wit maar liefst
56.000 digitale bestanden heeft
en daarnaast nog honderden
negatieven en contactafdrukken.

Van foto’s maken naar dia’s
digitaliseren

Uiteraard noemt Jaap de Wit,
als hij over zijn ‘hobby’ praat,
de in Oudewater zeer bekende
E.C. Rahms die eind 19e eeuw
plekken in Oudewater met behulp
van glasnegatieven voor het
nageslacht vastlegde. Zelf begon
hij op zijn dertiende met een
bakelieten camera van Philips.
Voor o.a. al zijn fotowerk kreeg
hij in 2017 uit handen van
burgemeester Pieter Verhoeve
de Stadspenning.
Jaap de Wit had ook nog dia’s
van jaren her en is die - tenslotte
lag er de afgelopen periode heel
veel stil - gaan digitaliseren:
“En kijk eens wat een prachtige
resultaten!” Inderdaad resulteert
het digitaliseren van tientallen
jaren oude dia’s in prachtig
beelden van destijds. Het is een
hele klus, maar hij geniet er
zichtbaar van. “Ik gun dat een
ander ook. Voor een klein bedrag
wil ik dia’s van mensen die ze nog
graag eens zouden willen zien,
omzetten in bestandjes zodat je ze
op een computer of op televisie
kunt zien of laten zien. Want er
zullen niet veel mensen meer een
diaprojector hebben.” En, eerlijk
is eerlijk, die dia’s van zo’n 60
jaar geleden leveren nog steeds
prachtige plaatjes waar je nu nog
van kunt (na)genieten en je een
beeld geven van zo lang geleden.
Voor wie nog oude dia’s heeft:
voor 1 euro per vijf dia’s krijg
je een rijke beeldenserie terug.
Jaap de Wit is bereikbaar
onder nummer 06-52065149.

PAGINA 7

door Ellen van Leeuwen

Helma Feunekes is schrijfster en juf op de Immanuelschool in
Oudewater. Anna Lena van Iersel is illustrator èn schoondochter
van Helma. De illustrator maakt graag prenten die nostalgisch en
sprookjesachtig aanvoelen, met veel kleine, soms bijna verborgen
details. Samen maakten ze het prentenboek Omi en het
appeltulbandje, over een lief oud vrouwtje dat trek heeft in een
appeltulbandje. Ze heeft geen appels meer, dus ze gaat met haar
pruimen op pad om deze te ruilen voor appels.
Onderweg ontmoet ze steeds nieuwe mensen, waar ze problemen
voor oplost. Als beloning krijgt ze iets om verder te ruilen.
De boodschap van Omi en het appeltulbandje?
De weg naar het doel is soms nog mooier dan het doel zelf.
Dat lijkt uit het leven gegrepen voor Helma en Anna Lena.
Anna Lena: “Creatieve mensen zoals wij laten zich graag afleiden
van het pad. Dat merkte ik ook tijdens het maken van dit boek.
Onderweg was er zoveel om van te genieten; zoveel kansen om
van te leren. Het boek is nu af en dat is fantastisch, maar ik kijk
ook heel goed terug op het proces.”
Helma vult aan: “Ik stel zeker doelen, maar laat me tijdens het
proces ook graag bewust afleiden voor andere kansen.”
Het prentenboek is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, en is
perfect voor lekkerbekken die van voorlezen houden.
Anna Lena: “Voor alle kinderen en ouders die houden van lekker
eten, taartjes en andere zoetigheden en van het lezen van
sprookjesachtige verhalen.” U kunt het boek nu voorbestellen voor
19,95 euro (exclusief verzendkosten). U krijgt het boek na
29 augustus 2020 toegestuurd. Ook krijgt u toegang tot een
geheime making-of website met daarop beelden van de
ontwikkeling van het boek en prenten die het boek niet haalden.
Anna Lena: “Je krijgt een kijkje in de keuken!”

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële 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.

Helma en Anna Lena.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm
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IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL

STICHTING LINOUENDA
'
hulp aan Roemenië
deelt mee dat haar 2e

handswinkel
KLEDING en meer …

aan de Wilgenweg 15a te Oudewater

vanaf dinsdag 2 juni 2020
weer open gaat

op de gebruikelijke openingstijden:
dinsdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Ook bij ons zijn de maatregelen van kracht om
verspreiding van corona tegen te gaan.
De belangrijkste huisregels:
• Kom alleen • Een winkelmandje is verplicht
• Houd 1,5 meter afstand
Verdere aanpassingen en instructies
zult u ter plekke te horen krijgen.

SCHILDERWERKEN

SCHILDER

35 jaar ervaring
Voor al uw wit- en
schilderwerk zowel
binnen als buiten
SCHILDERWERKEN

Redelijke prijzen. Vrijblijvende prijsopgave.

0348-564574 • 06-40363070
NEKREWREDLIHCS

Helaas is op dit moment
pinbetaling nog niet mogelijk!
Er wordt een beperkt aantal klanten
tegelijk in de winkel toegelaten.
Ook het inleveren van goederen kan
tijdens onze openingstijden.
Meer info vindt u op facebook,
stichting Linquenda, of op:

www.stichtinglinquenda.nl

Dit
50-jarige
pretpakket
is onze

Lizbeth.

Binnen een
boer en
een scheet,
is het
feest
compleet!

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
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Gemeente Oudewater
is geraakt door sluiting
hotel-restaurant Abrona
Donderdag 14 mei bereikte ons het bericht dat hotel-restaurant
Abrona per 1 juni haar deuren definitief gaat sluiten.
Het gemeentebestuur van Oudewater is door dit voorgenomen
besluit enorm geraakt. Het hotel-restaurant is een begrip in
Oudewater. Ook het college van B&W droeg het hotelrestaurant een warm hart toe.
Hotel-restaurant Abrona was een
belangrijke en geliefde plek.
Voor personeel, cliënten en hun
familie en kennissen en voor gasten.
Maar ook voor de economie van
Oudewater. Belangrijk voor toeleveranciers, als hotel voor toeristen en
voor de werkgelegenheid. Sluiting is
een groot verlies. In de eerste plaats
voor het personeel en haar cliënten
met een verstandelijke beperking.
Maar zeker ook voor de Oudewaterse
samenleving.
“Ik weet dat directie en personeel
zich met hart en ziel hebben ingezet
om de sluiting te voorkomen. Dat dit
niet gelukt is, is voor iedereen een
zware klap. Er wordt nu alles aan
gedaan om cliënten binnen boord te
houden en personeel te behouden.”,

aldus burgemeester Groeneweg van
Oudewater.
Gemeente Oudewater is blij dat
Abrona zorgvuldig te werk gaat in
het afhandelen van de gevolgen van
deze bedrijfssluiting.
Burgemeester Groeneweg hierover:
“Het begeleiden van cliënten en
medewerkers naar een passende
werk- of dagbestedingsplek is voor
Abrona eerste prioriteit. Dat onderschrijft ook het gemeentebestuur.
Wij wensen personeel, cliënten en het
bestuur en directie van Abrona veel
sterkte”.
Abrona wil het monumentale pand
waarin het hotel-restaurant is gevestigd
verkopen. Gemeente en Abrona
hopen op interesse van een partij die
opnieuw een betekenisvolle functie
aan dit prachtige gebouw kan geven.

Houd de openbare ruimte
schoon en veilig
De gemeente Oudewater
biedt inwoners een aantal
kanalen waar zaken gemeld
kunnen worden die hen
opvallen in de openbare
ruimte. Denk hierbij aan
kapotte
straatverlichting,
losse stoeptegels, zwerfvuil,
een gat in de weg of
overhangend groen.
Meldingen kunnen gedaan worden
via de website, telefoonnummer
14 0348 of via de verschillende social
media kanalen. Met slechts enkele
handelingen kunt u uw melding (vaak
al binnen een minuut) doen.
De melding wordt vervolgens direct
doorgegeven aan de aannemer of
komt terecht bij de vakafdeling van
de gemeente. Zo kan de melding
vaak al binnen twee werkdagen
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

worden opgepakt en soms zelfs ook
al worden afgehandeld. Wanneer de
melding vraagt om een meer specialistische oplossing en de 48-uur
richtlijn niet gehanteerd kan worden,
dan wordt de melder tussentijds op
de hoogte gehouden.
Ziet u iets in de openbare ruimte wat
niet hoort? Meld het en samen
houden we de openbare ruimte in
onze gemeente schoon, veilig en
weer een stukje mooier.
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

Het Stadsteam Oudewater
stelt zich voor…
Vanaf 1 februari 2020 ben ik werkzaam als sociaal werker/ WMO consulent
bij het Stadsteam Oudewater. Hiervoor ben ik 12 jaar werkzaam geweest in de
(ambulante) hulpverlening binnen zowel gehandicaptenzorg als de GGZ.
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

Op die manier ben ik ook in
aanraking gekomen met Oudewater
en het Stadsteam. Het Stadsteam is
de toegang tot vele vormen van zorg,
hulp- en dienstverlening.
Die laagdrempelige toegang tot zorg
is ook wat ik belangrijk vind in mijn
manier van werken.
U kunt bij mij terecht voor verschillende hulpvragen, te denken valt aan;
ondersteuning op gebied van
financiën,
schulden,
hulp
bij
zelfstandig wonen en bij problemen
op persoonlijk vlak of in relationele
sfeer.
Met vriendelijke groet,
Remco Boink
Sociaal werker/ WMO consulent
Stadsteam Oudewater
0348 - 56 18 93
info@stadsteamoudewater.nl

Remco Boink.
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B5 beveiligingstechniek
is er ook voor particuliere beveiliging
De markt voor beveiligingssystemen voor particulieren en bedrijven groeit
nog steeds. Veranderende regelgeving, eisen van verzekeraars en de veiligheidsbeleving van personen veroorzaken een gestaag groeiende vraag. B5
beveiligingstechniek is in ruim vijf jaar tijd uitgegroeid tot een middelgrote
speler op dit terrein.
“We hadden het vijfjarig bestaan willen
vieren met de opening van ons nieuwe
pand”, zegt Stephan Vijfhuizen.
Maar vanwege de Coronacrisis hebben
we dat maar even uitgesteld. We zijn
een pand opgeschoven. Sinds kort
hebben we zowel de ruimte onder als
boven tot onze beschikking. Alles wat
we te bieden hebben, kunnen we nu ook
tonen en demonstreren. De verbouwing
van het pand heeft door de drukte
trouwens wel wat vertraging opgelopen.
We mikken nu op een feestelijke
inwijding ergens eind van het jaar”.
De twee eigenaren, Stephan Vijfhuizen
en Charl Baas, startten hun bedrijf op
het industrieterrein Zoutman in
Reeuwijk. Ze werkten al bij een bedrijf
dat in beveiligingssystemen deed, maar
wilden meer en anders te werk gaan.

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

door Siem van der Burg

Ze wilden een breed en compleet pakket
aan diensten leveren, maar dan wel op
een manier met veel aandacht en tijd
voor de klant. “We geven alleen een
advies en offerte af als we daar helemaal
achter kunnen staan. We besteden tijd
aan de klant en willen trots kunnen zijn
op wat wij bieden”, zegt Stephan.
Een advies moet technisch goed zijn, aan
regelgeving en aan de wensen van onze
klanten voldoen”. Charl legt zich toe op
calculaties, de projecten en de uitvoering,
en ik vooral op verkoop, service en
onderhoud”, vervolgt Stephan. “Voor de
grotere klussen huren we vaak personeel
in en werken we nauw samen met
andere bedrijven. Al onze medewerkers
beschikken over de benodigde diploma’s

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

Aad Kuiper

en zijn gecertificeerd om de diverse
systemen aan te leggen en te beheren.
Bij ons kunnen bedrijven, instellingen en
particulieren terecht voor een breed scala
aan beveiligingssystemen.
Inbraakbeveiliging en brandbeveiliging
zijn de hoofdmoot van onze activiteiten.
Maar we leveren bijvoorbeeld ook
camerasystemen, toegangscontrole
systemen en noodverlichting.

Beeldend boek over
veel beschreven rivier
Schrijver Piet Mourik begint zijn voorwoord met:
Alweer een boek over de Hollandsche IJssel?
Hij is niet de eerste die een boek schrijft over de
rivier. De enorme hoeveelheid afbeeldingen ruim vijfhonderd - die in het boek staan, maken
dit boek toch weer anders. Een beeldend boek
over de mooie kanten van de Hollandsche IJssel.
“De IJssel heeft me altijd geboeid. Wanneer ik naar
mijn lagere school wandelde in Ouderkerk aan den
IJssel, wandelde ik altijd langs de IJssel. ‘s Morgens en
‘s middags heen en terug en dan ook nog naar de
zondagschool. Er was maar een dag in de week dat ik
niets bij de IJssel te zoeken had”, vertelt Piet, die nog
altijd in Ouderkerk aan den IJssel woont. Wat de rivier
zo mooi maakt? “Vooral de oevers met steenfabrieken,
scheepswerven en molens. Een gemaal en een sluisje
voor het lozen van polderwater. De uiterwaarden en de
oude boerderijen met namen.”
Al vanaf zijn jeugd spaart Piet Mourik honderden
kaarten van zijn woonplaats en later ook van de
Hollandsche IJssel. Niet alleen kaarten; ook lepeltjes,
tegeltjes, krantenknipsels. Eigenlijk alles wat met de
Hollandsche IJssel te maken heeft.
Deze verzameling vormt nu het fundament van zijn
boek ‘Historische vaartocht over de Hollandsche IJssel’.
In dit boek neemt hij u mee op een denkbeeldige
vaartocht over de Hollandsche IJssel van IJsselmonde
tot voorbij IJsselstein, aan het begin van de vorige
eeuw. De tocht vaart vanzelfsprekend ook door
Haastrecht, Hekendorp, Oudewater en Montfoort.
“Ik stel me voor dat ik als schipper aan mijn passagiers
vertel wat ik links en rechts zie.”

Vragen
beantwoord

Piet begon met
schrijven van een
artikel over de
Hollandsche IJssel
voor de historische
vereniging Ouderkerk
op d’IJssel.
Een kennis zei mij:
daar moet je iets mee
doen.
“Dat vond ik een goed idee. Maar dan wilde
ik wel over de hele Hollandsche IJssel schrijven.”
Het was een enorme klus. Aan de hand van zijn eigen
verzameling, boeken en informatie op internet heeft hij
vier jaar lang onderzoek gedaan en geschreven.
“De literatuurlijst bedraagt 140 titels.”
In ‘Historische vaartocht over de Hollandsche IJssel’
leest u een zeer gedetailleerde omschrijving van de
Hollandsche IJssel en alle plaatsen waar zij doorheen
stroomt. U wordt mee teruggenomen in de tijd.
“Een lezer bedankte mij voor het schrijven van het
boek. Zijn vader kwam uit Hitland, bij Nieuwerkerk aan
den IJssel. Mijn boek gaf hem antwoord op de vragen
die hij zijn vader nog zo graag had willen stellen”,
aldus Piet.
‘Historische vaartocht over de Hollandsche IJssel’ kunt
u bestellen bij Piet Mourik: pietmourik@gmail.com.
Het boek is ook verkrijgbaar bij diverse instanties - in
Oudewater bij de TIP - en boekhandels in plaatsen
langs de Hollandsche IJssel.

Het nieuwste wat we sinds kort hebben
toegevoegd aan het assortiment zijn
mistgeneratoren. Criminelen lopen er het
liefst met een grote boog omheen en de
effectiviteit wordt keer op keer bewezen.
Bij ongewenste indringers staat een
winkel of bedrijf binnen enkele seconden
vol met een dikke laag mist.
Ook particulieren weten de weg naar ons
steeds vaker te vinden. Voor persoonlijke
beveiliging of camera- en alarmsystemen.
Soms is eerst zelf iets gemaakt dat in de
praktijk niet blijkt te voldoen of niet in lijn
is met wetgeving of verwachting.
Wij helpen onze klanten dan om het
systeem in orde te maken of te vervangen.
Ook bieden we al weer enige tijd
systemen om veiligheid van individuele
personen te vergroten. Klanten dragen
dan een kleine alarmknop bij zich.

06-51468312
ackuiper@xs4all.nl
Als ze in direct gevaar zijn of als ze een
onveilig gevoel hebben, schakelen ze met
een druk op de knop de assistentie in
van onze alarmcentrale. De centralist ziet
direct waar iemand is, luistert via de MY
SOS-knop mee en overlegt of er gericht
hulp naar iemand toegestuurd moet
worden”.
Voor een vrijblijvend advies kunt u
contact opnemen met B5 beveiligingstechniek; Jan Tinbergenstraat 8C,
2811 DZ Reeuwijk.
Telefonisch via 085-7600419 of via
mail info@b5beveiliging.nl
Meer informatie vindt u op hun
facebookpagina B5 beveiligingstechniek of op www.b5beveiliging.nl

We zijn weer open!

Natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- DEFINITIEF ONTHAREN
- COUPEROSE / ROSACEA
- LASEREN BEENVAATJES

- PIGMENTVERSCHILLEN
- HUIDONEFFENHEDEN
- OEDEEMKLACHTEN

Maak ook eens een afspraak bij onze
- SCHOONHEIDSSPECIALIST - PEDICURE

Ook geopend in de avond!
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

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

Genoeg ruimte voor
‘Van alle markten, maar dan thuis’

door Ellen van Leeuwen

Ineens is daar, midden in de Leeuweringerstraat,
een nieuwe winkel. In het enorme pand, waar
voorheen D.I.O. zat, zit sinds vrijdag de pop-up
store van Henny’s Home. “Het is de eerste
anderhalvemeter-winkel van Oudewater”.

De winkel is heerlijk ruim en dat komt natuurlijk goed
uit, vertelt eigenaar Henny Hoogendoorn. “Je kunt hier
rustig winkelen, zonder dat je je opgejaagd voelt omdat
er onvoldoende ruimte is. Overal waar je loopt kan je
met gemak afstand bewaren”. In de winkel zijn woonen vooral veel tuinartikelen te koop. Metalen vogels
voor in de bomen, lantaarns, vuurschalen, kussens, een
hangmat: noem het en de kans is groot dat het te koop
is bij ‘Van alle markten, maar dan thuis’. Bovendien is
de ‘shop-in-shop’ speelgoedwinkel van Lizzy, de
dochter van Henny, in de winkel te vinden.
Ook dochter Tamara zet zich de komende tijd in voor
de winkel.
Henny en haar dochters Lizzy en Tamara

De honderden vrolijke artikelen waren bestemd voor de
tuinevenementen die op de agenda stonden voor dit
jaar. Alle evenementen zijn afgelast. De nieuwe collectie
had Henny allang ingekocht. Wat nu? “Natuurlijk was
er eerst paniek, maar ik wilde niet bij de pakken
neerzitten. Samen met mijn man en dochters heb ik
nagedacht over hoe we verder konden. ‘Het zou wel
heel leuk zijn als we het toch kunnen laten zien’, zeiden
we tegen elkaar.”
Twee weken geleden hoorde Henny dat ze de winkel
mocht huren. Met man en macht hebben ze het lege
pand omgetoverd tot ‘een tuinbeurs’.
‘Van alle markten, maar dan thuis’ is tot en met
31 december geopend van dinsdag tot en met zaterdag.
Vanaf oktober wordt de winkel langzaam omgetoverd
tot een kerstwinkel.
“Ieder jaar staan we op kerstevenementen. Omdat dit
nu waarschijnlijk niet kan willen we dezelfde sfeer naar
de winkel brengen. Denk aan kerstbomen, lichtjes,
versiering en alles wat je nodig hebt voor kerst.
Je hoeft niet meer naar het tuincentrum!”

SOEB-initiatief bereikt Oudewater!

Aanstaande zaterdag 30 mei zal Oudewater kennis kunnen maken met SOEB!
Deze dag start namelijk de samenwerking tussen Bob Hagg, initiatiefnemer
van SOEB en Marcel Heijmans, eigenaar supermarkt COOP Heijmans.
“Ik ben ontzettend blij dat Bob deze zaterdag Oudewater letterlijk zal laten
proeven aan SOEB”, aldus Marcel Heijmans. “Enerzijds is het voor ons een
mooie kans om ons arrangement te verbreden met dagverse soepen, anderzijds
ondersteun ik deze bijzondere jongeman van harte.”
SOEB-virus

Waar Nederland de afgelopen weken gebukt ging onder het coronavirus, zo leerde men
ook in heel het land het SOEB-virus kennen. Initiatiefnemer Bob Hagg kwam zelf als
zelfstandig werkend kok in de problemen, maar in plaats van bij de pakken neer te gaan
zitten draaide hij het roer volledig om: hij maakte van ‘restvoedsel’ inmiddels duizenden
liters soeb en doneerde dit aan voedselbanken, zorgmedewerkers en ieder ander die een
steuntje in de rug kon gebruiken. Dit SOEB-initiatief werd opgemerkt door Wendy van
Dijk die namens het tv-programma Hart in Aktie liefst driemaal tot Bob’s verrassing op
de stoep stond: ‘Ja, dat was wel overweldigend, al die aandacht. Het was fijn om te
merken dat SOEB mensen bij elkaar brengt, juist in deze tijden.’

Live proeven & SOEB in het schap

Zoals gezegd zullen de inwoners deze zaterdag live kennis kunnen maken met SOEB.
“Superleuk dat Marcel Heijmans de samenwerking met SOEB wil aan gaan. Men kan
deze zaterdag kennis komen maken door verschillende soepen te proeven, uiteraard
geheel coronaproef. Tevens zal SOEB vanaf deze dag ook dagvers in de schappen van
COOP te vinden zijn. Een droom die uit komt voor me. SOEB in het schap, fantastisch!”
Marcel Heijmans staat ernaast en voegt breed lachend toe: “Je hebt het verdiend!”

Meer informatie: www.soebbybob.nl
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Het Huis van Ervaring gaat van start
Op vrijdag 5 juni geven we het startsein voor het
Huis van Ervaring. Dit is het begin van een
laagdrempelige en vrij toegankelijke plek voor alle
inwoners van de gemeente Montfoort om zich te
ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en kennis te delen.
Het Huis van Ervaring start met de AfhaalBieb,
BezorgBieb, digitaal aanbod en telefonische
vraagbaak. Boeken bestellen vanaf vandaag,
afhalen vanaf juni.
Om ieders gezondheid te waarborgen worden alle
diensten de komende periode uitgevoerd volgens de
richtlijnen van het RIVM.
Het Huis van Ervaring is een nieuw netwerk van SWOM,
Bibliotheek Het Groene Hart en gemeente Montfoort en
wordt in de toekomst uitgebreid met andere partners.
Ook het aanbod wordt de komende tijd verder uitgebreid.

AfhaalBieb

Vanaf vandaag, 26 mei, kunnen alle leden van de
Bibliotheek Het Groene Hart in de gemeente Montfoort
boeken bestellen.
Bestelde boeken kunnen vanaf vrijdag 5 juni worden
opgehaald in het DoeMeeHuis in Montfoort en vanaf
maandag 15 juni in het DoeMeeHuis in Linschoten.
•
Ophaalmomenten Montfoort:
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
en maandag van 14.00 tot 16.00 uur.
•
Ophaalmomenten Linschoten:
maandag van 10.00 tot 12.00 uur
en dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Digitaal aanbod en telefonische vraagbaak

Daarnaast biedt de Bibliotheek aan zowel voor leden als
niet-leden een breed digitaal aanbod, waarvan iedereen
gebruik kan maken.
•
VakantieBieb: app met een mooi aanbod van
e-books voor zowel leden als niet-leden van de
Bibliotheek. Beschikbaar vanaf 1 juli.
•
LuisterBieb: app met een extra uitgebreid breed
aanbod van luisterboeken voor zowel leden als
niet-leden van de Bibliotheek.
•
Online bibliotheek: voor alle leden van de
Bibliotheek, van jong tot oud, is er een breed
digitaal aanbod met meer dan 28.000 e-books,
4.200 luisterboeken, digitale prentenboeken,
lees- en luistertips, kennisbanken en nog veel meer.
Voor inwoners die extra hulp kunnen gebruiken bij het
wegwijs worden in het digitale aanbod is er een
telefonische vraagbaak bij de Bibliotheek.
Boekenpakketten voor de AfhaalBieb of BezorgBieb
kunnen vanaf vandaag telefonisch bij de bibliotheek of
via de website van de bibliotheek worden besteld.
Voor woensdag 10.00 uur een boekenpakket besteld
voor de AfhaalBieb, betekent in Montfoort op vrijdag en in
Linschoten op maandag het boekenpakket ophalen. Nog
geen lid? Ook inschrijven kan telefonisch of via de
website van de bibliotheek.

Meer informatie en telefonische vraagbaak

Tijdens deze uitzonderlijke tijd is het niet voor iedereen
mogelijk om naar een DoeMeeHuis te komen.
Voor iedereen die zijn huis niet kan verlaten is er
de BezorgBieb. Samen met SWOM brengt de Bibliotheek
bestelde boeken, van bibliotheekleden die thuis
gebonden zijn, aan huis.
De boeken kunnen telefonisch bij de Bibliotheek worden
besteld. Vervolgens worden de boeken op afspraak en
volgens de richtlijnen van het RIVM bezorgd.

www.bibliotheekhetgroenehart.nl
0348-418354
(maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur)

Adressen DoeMeeHuis

DoeMeeHuis Montfoort: Kasteelplein 7
DoeMeeHuis Linschoten: Jacob Barneveldstraat 24C

Gemeentelijke informatie
www.montfoort.nl/bieb

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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Oud papier
en karton

Bevrijdingsdag

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Hemelvaartsdag

Plastic, metaal
en drankenkartons

Ophalen grof tuinafval:
doorgeven vóór
donderdag 4 juni
Op donderdag 4 juni halen we grof tuinafval op.
Wilt u dat wij bij u langskomen? Zorg er dan voor
dat u vóór 4 juni uw afval heeft aangemeld.
Aanmelden doet u makkelijk via www.montfoort.nl >
melding openbare ruimte > reiniging en afval.
Bellen kan ook: 0348-476400.

Wat is grof tuinafval

Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de gftcontainer. Vier keer per jaar wordt het grof tuinafval
opgehaald. Dit staat ook aangegeven op de afvalkalender.

1e Pinksterdag

31

Snoeiafval

Aanbieden

De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper.
Voor een efﬁciënte route die in één dag kan worden
gereden, is het volgende belangrijk:
*
Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats.
*
Zet uw grof tuinafval in het buitengebied langs de
kant van de weg.
*
Bundel uw grof tuinafval in bossen van maximaal
1,50 m lang.
*
Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4m3.
*
Zet uw tuinafval ‘s ochtends voor 07.30 uur klaar.

Dit mag niet bij grof tuinafval
*
*
*
*
*

Schuttingen en bielzen
Aarde en zand
Grond, zand en graszoden
Tuinmeubilair
Tegels en stenen

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort
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Actuele informatie
over het coronavirus
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie
rondom het coronavirus in gemeente Montfoort?

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

Boekenpakket bestellen

BezorgBieb

26 MEI 2020

Stap voor stap
mag er meer

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap
voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in
Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen:
‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.
Voor iedereen blijft gelden:
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten
en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.
• 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid
zijn extra voorzichtig.
• Werk zoveel mogelijk thuis.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
• Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand
tot anderen kunt houden).
De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:
Groepen
• Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij
1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
• In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn,
mogen maximaal dertig mensen bij elkaar komen,
excl. personeel. Wel hanteren we ook hier de
1,5 meter afstand tot elkaar.
• Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers
1,5 meter afstand aan te houden,
zowel binnen als in de tuin en op het balkon.
Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur
Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:
• Een maximum van dertig gasten (dus excl. personeel)
• Bezoekers moeten reserveren
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit
hetzelfde huishouden)
• In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en
klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert
Op terrassen geldt geen maximum aantal personen.
Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter
afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde
huishouden). Kijk voor meer informatie op de website
van de Rijksoverheid of voor lokaal nieuws op
www.montfoort.nl/corona.

Bruggen en sluizen weer open

Sinds 20 mei is weer mogelijk door de oude schutsluis
in Montfoort te varen. De sluiswachters staan tussen
09.00 en 17.30 uur klaar om de sluis te openen.
De brugbediening voor het recreatieve vaarseizoen was
uitgesteld vanwege de strenge maatregelen rondom de
coronacrisis. Nu de komende tijd versoepelingen worden
doorgevoerd, is besloten de bruggen en sluizen in de
provincie Utrecht weer volledig te bedienen.
In de gehele provincie is het zogenaamde zomerregime
voor brugbediening voor het recreatieve vaarseizoen
opgestart.
Er was en is geen verbod op varen in het algemeen, mits
de nog steeds geldende coronamaatregelen in acht
worden genomen: houd minimaal 1,5 meter afstand en
mijd drukke plekken. Voor uw en andermans gezondheid!
Check voordat u op pad gaat altijd de actuele vaarroutes.

Tips om desinformatie
en nepnieuws te herkennen

Nepnieuws is verzonnen nieuws. Of een beetje aangepast.
Bijvoorbeeld door een stukje van het verhaal weg te
laten, of er iets bij te verzinnen.
Nepnieuws heeft vele vormen. Soms is het een stukje
tekst, maar ook foto’s en ﬁlmpjes kunnen nep zijn.
Nepnieuws over COVID-19 komt dan ook regelmatig
voorbij, wat kan leiden tot ongerustheid en onduidelijkheid.
Geloof niet alles en deel niet alles.
Zo voorkom je dat nepnieuws zich verder verspreid.
Bij twijfel, doe de check:
* Kijk altijd wie het nieuwsbericht heeft gemaakt.
* Bestaat deze persoon echt? Is het iemand die je kunt
vertrouwen?
* Check waar het bericht en de foto’s en video’s
vandaan komen en wees kritisch.
* Check de volledige inhoud van het bericht.
* Controleer de datum van het bericht. Soms worden
oude berichten opnieuw rondgestuurd.

vervolg op pagina 2
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Gewijzigde
openingstijden
stadskantoor

Werkzaamheden IJsselveld

In het weekend van vrijdag 12 juni t/m maandag
15 juni en het weekend van vrijdag 19 juni t/m
maandag 22 juni voert aannemersbedrijf Van Gelder
in opdracht van de gemeente Montfoort onderhoudswerkzaamheden uit aan de IJsselveld in Montfoort.
Groot onderhoud is nodig om de weg in een goede
en veilige conditie te brengen. Het bedrijventerrein
blijft gedurende het hele werk bereikbaar via een
doorsteek van de N204 naar het Tasveld.

Werkzaamheden

De IJsselveld is aan onderhoud toe. Er zitten veel
schades in de diepere lagen van het asfalt en
omwonenden ervaren trillings- en geluidsoverlast.
Het asfalt van de hoofdrijbaan van de IJsselveld, tussen
de N204 (M.A. Reinaldaweg) en de Waardsedijk Oost
wordt tijdens twee weekenden vervangen. Daarnaast
worden er snelheidsremmende maatregelen aangebracht
en worden er maatregelen getroffen die geluids- en
trillingsreductie opleveren.

Overlast

Wij zullen er alles aan doen om de weg zo kort mogelijk
af te sluiten en de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat u enige hinder
van de werkzaamheden zult ondervinden. Wij vragen uw
begrip daarvoor.

Meer informatie

Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd.
Voor actuele informatie over de planning,
omleidingsroutes kunt u kijken op www.vangelder.com/
projecten/ijsselveld-montfoort. Ook kunt u voor meer
informatie contact op met de gemeente Montfoort via
info@montfoort.nl of 0348-476400.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de
veiligheid en bereikbaarheid zo goed mogelijk te borgen,
worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd.
(zie afbeelding).
Fase 1
In het weekend van vrijdag 12 juni 19.00 uur
tot maandag 15 juni 06.00 uur
wordt ter plaatse van vak 1 het bestaande asfalt
verwijderd en worden twee lagen asfalt aangebracht.
Wegvak 1 is afgesloten voor alle verkeer.
Het bedrijventerrein blijft toegankelijk via vak 2.
Het verkeer wordt met een om- en om regeling
beurtelings langs de werkzaamheden geleid.
Fase 2
In het weekend van vrijdag 19 juni 19.00 uur
tot maandag 22 juni 06.00 uur
wordt ter plaatse van vak 2 het bestaande asfalt
verwijderd en vervolgens wordt ter plaatse van vak 1 en
vak 2 de deklaag aangebracht. Beide wegvakken zijn
gedurende deze periode afgesloten voor alle verkeer.
Het bedrijventerrein blijft gedurende het werk bereikbaar
via een doorsteek van de N204 naar het Tasveld.
Het verkeer wordt met borden omgeleid.
In de tussenliggende week is de IJsselveld beschikbaar
voor alle verkeer (minimaal één rijbaan). Het verkeer
wordt met een ‘om-en-om’-regeling beurtelings langs de
werkzaamheden geleid.
Na afronding van de werkzaamheden op de hoofdrijbaan
worden ter plaatse van het fietspad de stukken asfalt van
mindere kwaliteit verwijderd en vervangen door nieuw
asfalt. Dit wordt uitgevoerd op maandag 22 juni. Dit kan
kortdurende hinder opleveren voor de direct
aanwonenden.

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein blijft gedurende het hele werk
bereikbaar via een doorsteek van de N204 naar het
Tasveld. Het verkeer wordt met borden omgeleid.
Daarnaast worden er verkeersleiders ingezet.
Bij calamiteiten krijgen nood-en hulpdiensten altijd een
snelle doorgang.

Lintjesregen of Bijzondere Gelegenheid

Dat verdient
een lintje!

Fasering

Vanwege de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
•
Maandag 1 juni gesloten
in verband met tweede Pinksterdag
Op deze dag zijn wij voor reguliere zaken telefonisch
niet bereikbaar.
Alleen voor noodgevallen kunt u gebruik maken van
het noodtelefoonnummer 0348-476465.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen.
Voor het inplannen van een afspraak bij het Klant
Contact Centrum kunt u op werkdagen tijdens de
reguliere openingstijden bellen met 0348-476400.
In verband met de Coronacrisis hanteren wij een
aangepaste dienstverlening.
Er worden daarom alleen spoedaanvragen gedaan
die geen uitstel kunnen lijden.
Voor alle Burgerzaken handelingen dient van te voren
telefonisch een afspraak gemaakt te worden.
Dit geldt ook voor het afhalen van uw documenten.
Het is momenteel niet mogelijk om zelf via internet
een afspraak in te plannen.
Ook de overige huurders in het Huis van Montfoort
zijn bovengenoemde dag gesloten.

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.

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.

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

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

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk digitaal
of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op 27 mei 2020.
Digitale eerstvolgende
openbare commissievergadering
is op 03 juni 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 14-5-2020
Z/20/163962
Kerkplein in Linschoten
Verplaatsen ontsluiting.

• 14-5-2020
Z/20/164014
Titus Brandsmastraat 1 in Montfoort
Het plaatsen van een dakkapel aan de
voorgevel van de woning.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is
genomen. Het verlenen van vergunningen
wordt bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de Algemene
wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen
belanghebbenden binnen zes weken
nadat de beschikking is verzonden een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verlengen beslistermijn
• 18-05-2020
Z/20/161523
Haardijk 10 in Linschoten
De verbouwing Rijksmonument
Adrianahoeve.
• 18-05-2020
Z/20/160150
Blokland 62 in Montfoort
Het uitbreiden bedrijfspand.
• 18-05-2020
Z/20/161107
IJsselkade 36 in Montfoort
Bouw dubbele garage.
Montfoort, 26 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

2 | Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

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

Rijdende bar brengt het feest naar de
mensen toe in Montfoort

“Zelfs mensen van 80 tot 85 jaar hebben het over het Blijf Thuis Festival”

Ruim duizend voorinschrijvingen voor
een abonnement kreeg het Knopenbad
al binnen voor het seizoen 2020.
180 daarvan hebben inmiddels afgezegd.
“Ik kan het me voorstellen als je kind niet
kan zwemmen”, zegt Jos. In de tweede
week van mei was hij bij een meeting
met alle buitenbaden van Noord-Holland
en Utrecht, Zestien in totaal waren
aanwezig, laat hij weten. “Niet iedereen
was er. Van degenen die er waren gaan
alleen Haastrecht, Montfoort, Oudewater,
Haastrecht en Stolwijk (deze laatste twee
horen bij elkaar) open. Ook in De Meern
gaat het binnenbad open, en Den Hommel
in Utrecht. De rest blijft allemaal dicht.”
Voor het Knopenbad wordt het een
financieel slechte zomer, en zal het
wellicht niet rendabel zijn om open te
blijven, denkt Jos. Hij geeft toe dat hij in
het begin, toen de coronacrisis net
uitbrak, dacht dat het zwembad juist
goede zaken zou doen deze zomer.
“Juist omdat mensen niet op vakantie
zouden mogen gaan, meenden we
dat ze allemaal thuis zouden blijven.
Toen kwamen de coronamaatregelen.”
Hij hoopt dat uiteindelijk ook de oudere
jeugd twee keer op een dag kan
zwemmen. “Zodra we horen dat het
mag, gaan we dat doen.”

Dat er sommige mensen teleurgesteld
zijn, snapt hij goed. “Sommigen wensen
ons veel succes, en vinden het stoer dat
we opengaan. Ik moet nog eens kijken
naar de reacties. Anderen vinden het
echt jammer.”
Al met al is het een klein drama voor het
Knopenbad in Montfoort, en voor de rest
van de zwembaden, die gelijksoortige
openingstijden hanteren, natuurlijk ook.
Volgens Jos is het wel bijzonder dat net
de enige zwembaden die opengaan,
hier in de regio liggen. Hij vindt het wel
begrijpelijk. “Voor veel zwembaden is het
gewoon niet te doen. Ook voor het
Knopenbad is het kijken hoe het zich
ontwikkelt.” Volgens de voorzitter zijn de
huidige openingstijden, en zwemafspraken
niet in beton gegoten. “We moeten maar
een kijken hoe het gaat.”
De geruchten zijn dat de glijbanen niet
open zouden gaan. Daarmee wil hij een
slag om de arm houden. “Misschien
houden we de middelste dicht, en de
twee buitenste open. Sowieso zijn de
douches dicht”, waarschuwt hij.
“Natuurlijk geldt dat iedereen die
vermoedt dat hij of zij wat heeft, moet
thuisblijven. Uiteindelijk hoopt hij toch
op een goed zwemseizoen.
“We gaan het zien.”

Thuisbakken met Linn Ontmoet
Linn ontmoet staat bekend om haar leuke activiteiten voor de Linschotense
vrouw en heeft inmiddels een bestand van 225 vrouwen in de leeftijd
tussen de 17 tot 80 jaar. In deze coronatijd wilde Linn Ontmoet een
thuisbakactiviteit organiseren met een persoonlijk gebaar.

Groot feest in de Maarschalklaan toen de feestkar van het Blijf Thuis Festival opeens voor de deur stond bij
Pub Quiz winnaars Roy en Kitty.

Als de mensen niet naar ons toekomen, brengen we het feest wel naar de
mensen toe. Dat moeten de initiatiefnemers van het Blijf Thuis Festival
gedacht hebben. Al voor de derde keer organiseerden Kevin Engel en
Dave Bode van DB Showtechniek uit Montfoort het quarantainefeest,
waarbij de mensen thuis vermaakt worden. Niet alleen met leuke muziek,
maar ook weer met een Pub Quiz. De winnaars van de Pub Quiz werden
beloond met een complete goodybag van alle sponsoren, waaronder de
carnavalsvereniging Les Boutonniers. Bijzonder dit keer was dat de giftbag
persoonlijk werd afgeleverd aan de winnaars op een hele verassende wijze…
Zo gebeurde het zaterdagnacht rond
middernacht dat er een rijdende bar
voorreed in de Maarschalklaan, hoek
F.H. van Kempenstraat in Montfoort.
Met zwaalichten en al, en een megafoon
werden de winnaars van de Pub Quiz,
Roy Molenbeek-Kemp en
Kitty Kemp-Molenbeek uit hun huis
getrommeld. Hier kregen zij, hun kids en
buuf Marleen Droog niet alleen een
lekker drankje, bediend vanaf een
rijdende bar in een hengeltje, maar ook
een leuke goodybag overhandigd.
“Ondertussen maken we de buurt lekker
wakker hier”, zei host Rick Vianen met
een lach. Dat leken de buren die nog
wakker waren niet erg te vinden.
Al helemaal niet toen ze ook een drankje
mee mochten doen.
Kitty vertelde dat het al derde keer was
dat ze het Blijf Thuis Festival bijwoonden,
en aan de Pub Quiz meededen.
“Dit is wel een onwijs leuk idee zeg”,
aldus Roy over de rijdende bar. ‘Senorita,

dit is het momentoooooo’, schalt uit de
speakers. Omstanders zingen vrolijk
mee.
Om de kar te maken, had nog wel wat
voeten in aarde, laat Klaas van de Bult
weten. “Hier hebben we ook nog een
lamp op gemaakt, zodat de kar helemaal
goed verlicht is”, zegt hij. Om zijn
lichaam heeft hij kastjes hangen, om alles
live te kunnen registreren en uit te
zenden. “We hebben nog twee adressen
die we hierna bezoeken”, vertelt hij.
Rick Vianen, van Serving You vertelt:
“Anders hebben we op zaterdag toch
niks te doen. Het is toch fantastisch dit!”
Het mooiste vindt hij nog dat het
initiatief zo breed gedragen wordt in
Montfoort. “De ontvangst die je dan
krijgt, maakt het voor mij helemaal
goed.” Dat het zo breed gedragen zou
worden, had hij niet verwacht. “Ik sprak
net een verzorgster uit een verzorgingstehuis. Daar hebben zelfs mensen van
80, 85 over het Blijf Thuis Festival.

door Sjoukje Dijkstra

Dat is toch geweldig. Vorige keer hadden
we 10.000 unieke viewers.” De reacties
op de kar vindt hij ook super leuk.
“We hebben nog een rondje Hofdijk
gedaan. Mensen komen dan echt even
naar buiten om te kijken.”
Tijdens het Blijf Thuis Festival werden
mensen niet alleen verrast met een
bezoekje van de rijdende bar, ook waren
ze te spreken over de line-up met de
mysterie guest, die niemand minder was
dan Jody ‘Que si, Que no’ Bernal.
Met team TNT (Terug Naar Toen) werd
de ene guilty pleasuresong na de andere
de ether in geknald. De houseplaatjes
van Divine, Hazes, songs met Tom
Haver en foute platen van Party-DJ
Marco deden het goed. Ook DJ Harry’s
kroegenset kon op het enthousiasme van
het feestende huiskamerpubliek rekenen.
Nog lang was het ‘onrustig’ in thuis
feestend Montfoort; tot in de kleine
uurtjes. Kevin Engel, een van de
initiatiefnemers vertelt dat er deze keer
veel meer reacties binnen zijn gekomen,
dan voorgaande keren. “12.000 unieke
viewers zijn er geteld. Dat betekent dat er
weer duizenden mensen gekeken
hebben”, zegt hij glunderend.
“Hiermee hebben we het record van
vorige keer verbroken.”

Wel of niet open?
Nog veel onzeker voor horecaondernemers…
Bolle Harry: niet rendabel om open te gaan op 1 juni
Montfoortenaren kijken er reikhalzend naar uit. Vanaf 1 juni mogen
horecagelegenheden weer open, zij het met beperkingen en inachtneming
van de anderhalve meter afstand. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien,
daar is de Montfoortse horeca mee bezig, maar er is nog veel onduidelijk,
zo blijkt uit reacties van horecaondernemers uit Montfoort.

Bolle Harry heeft moeten besluiten om op 1 juni nog niet open te gaan.
Ze wachten met smart op protocollen,
vanuit de politiek - gemeente Montfoort en de Koninklijke Horeca Nederland.
Zo kort voor 1 juni, weten ze nog niet
waar ze aan toe zijn: Wel of niet een

groot terras (op de Plaats), serveren aan
tafel, ja of nee? Toiletbezoek klanten, wel
of niet mogelijk? Zo vertelt Simon Snel
van The Old Bakery: “We maken nu
kosten voor een eventuele opening,

door Sjoukje Dijkstra

maar ook kosten als we niet opengaan.”
Gewoon door blijven bezorgen of
opengaan, dat zijn de keuzemogelijkheden voor The Old Bakery.
“Bij een klein terras kan ik zes tafels
neerzetten. Dat kan niet uit”, aldus Snel.
Hij is - voor het eerst in zijn leven positief over de politiek in Montfoort.
“Vanuit de VVD hebben ze ons
benaderd. Ze zijn van plan om hun hand
voor ons in het vuur te steken. Mooi dat
ze zich hard maken voor ons.”
Hoe onzeker het voor The Old Bakery is,
zo zeker is Bolle Harry dat hij de tent
nog niet open zal gooien op 1 juni.
Bolle Harry vertelt dat hij de boel heeft
opgemeten, en dat het gewoon niet
mogelijk is met anderhalve meter
afstand. Bovendien valt zijn café in de
categorie, feestcafés. “Discotheken en
feesttenten, zoals de mijne mogen nog
niet open tot 1 september.” Zou hij toch
voldoen aan de regels, dan nog zou het
voor hem niet eens rendabel zijn.
“Ondanks dat we een biljart hebben en
een gokkast, er moet overal 1,5 meter
tussen zitten. Als we dat zo zien, kunnen
we bij optimaal gebruik maximaal
24 man kwijt. Om daarvoor alles in te
zetten, dat kan gewoon niet. Normaal
gesproken heb ik op een goede avond
250 man binnen. Met 1/10 daarvan,
moet ik er zelf geld bij leggen.” Hij vindt
het erg spijtig, en had natuurlijk gehoopt
al open te kunnen. Tot augustus heeft hij
zeven afspraken voor geboekte feesten
moeten annuleren. Ook tot oktober,

Tietsia de Korte van Linn Ontmoet
overhandigt de bakmix aan Linn-vriendin
Tessa Vroomen.
Linn Ontmoet kreeg een donatie van de
stichting ‘De grootste familie helpt’ van
de TROSkompas. De TROSkompas
leverde 250 feestelijke koekjesbakmixpotten. De oprichters van Linn Ontmoet
hebben bij alle 225 Linn-vriendinnen
persoonlijk een bakmixpot gebracht.
Ze zijn voor de deur neergezet en er
ontstonden gezellige maar ook
ontroerende gesprekken op afstand.
De overige 25 bakmixpotten worden
via een ‘Win & Deel’-actie verdeeld.
Kijk voor meer informatie en de
resultaten van de koekjes op
www.linnontmoet.nl en op
Facebook Linn Ontmoet.

november zit hij nog redelijk vol. Zou het
dan nog niet mogen, dan ziet hij het niet
meer zitten, zo geeft hij aan: “Dan zou ik
er net zo goed tien appartementen in
kunnen laten bouwen.” Zover komt het
niet, hoopt hij.
“We wachten maar weer even af, tot er
minstens honderd man naar binnen
kunnen. Tot die tijd zou ik het ook niet
aandurven. De boetes zijn veel te hoog
om het te riskeren voor dertig man”,
zegt de kroegbaas. “Met een borreltje op,
komen de jongelui al veel te snel dichtbij
elkaar. Ik ben geen politieagent en wil
niet de hele avond jongelui uit elkaar
houden. Dan kan ik net zo goed gelijk
een envelop vullen met 4.000 euro en
aan de boa meegeven. Wist je dat je ook
gelijk een strafblad krijgt? Als je 50
kilometer te hard rijdt, is het daarmee
vergeleken maar een schijntje wat je dan
aan boete krijgt. Veel minder dan dat je
per ongeluk niet 1,5 meter uit elkaar zit.”
Ondanks dat hij nog niet open kan, wil
Harry positief blijven. Hij duimt keihard
voor een vaccin. “Nog liever dat ze met
een vaccin komen dan dat ik de loterij
win”, grapt hij. Op serieuze toon vervolgt
hij: “Mochten er mogelijkheden zijn open
te gaan, dan zal ik die zeker aangrijpen.
Maar dan moet er wat veranderen aan de
bekeuringen en aan die 1,5 meter.”
Het valt voor hem niet altijd mee om het

De feestelijke koekjesbakmixpotten.

allemaal positief te blijven zien. “Het is
niet zo leuk als je ruim een jaar geleden
voor twee ton verbouwd hebt. Je hoopt
dan dat je een paar jaar lekker kan
draaien en je de kosten kan terugbetalen
aan de bank. Dat geeft een goed gevoel.
We hebben sinds de verbouwing één
goed jaar gedraaid, en dan is het tweede
jaar gelijk zo”, verzucht hij. “Ik hoop dat
we met een beetje hulp deze tijd kunnen
doorkomen, en dat we daarna deze
maanden snel kunnen vergeten.
We kunnen het ook niet terugdraaien.
Er zijn er meer die getroffen worden.
Als we elkaar helpen en steunen,
komen we er wel doorheen.”
Dat beaamt The Old Bakery-eigenaar.
“Uiteindelijk moeten we knopen
doorhakken. Zoals het gaat met de
besluitvorming, dat is blijkbaar normaal.
Ze besloten ook, toen deze crisis begon,
om 17.30 uur dat we om 18.00 uur
dicht moesten. Daar zaten we dan met
onze voorraden en ons personeel. Ik heb
dertig man personeel, die ook allemaal
betaald moeten worden.” Ook nu neemt
hij alle factoren nog mee ter overweging,
en kan het zomaar zijn dat
The Old Bakery misschien toch de
deuren gesloten houdt, en de klanten
thuis of elders blijft bedienen. “Als we
bezorgen, kunnen we veel meer mensen
eten geven dan op het terras.”
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Montfoortse schrijft boek over haar
meervoudig gehandicapt kind
Ze wilde het al veel eerder doen, maar het lukte haar niet om het
gestructureerd op papier te krijgen. Uiteindelijk wist Harma de Kruijf,
mede dankzij haar coach Margreet Nagtegaal, na veertig jaar haar verhaal
over haar zoon op papier te krijgen. 14 jaar werd hij. “Toen hij leefde,
schreef ik hem 14 jaar lang brieven, in dagboekvorm”, vertelt Harma.
Ze hoopt dat haar boek ‘Mijn lieve kabouter’ andere ouders met ernstig
meervoudig gehandicapte kinderen kan helpen; vooral omdat het, in haar
ogen, een stukje herkenbaarheid kan geven. “Ook al is er nu in de zorg veel
veranderd en worden ouders tegenwoordig meer betrokken bij de zorg van
hun kind, het blijft moeilijk om je kind achter te moeten laten en toe te
vertrouwen aan de zorg van anderen.”

Zelf werd ze daarom verscheurd door
emoties, schuldgevoelens, en verdriet.
Nooit kwam Sebastiaan thuis, zijn wiegje
bleef altijd leeg. “Dat terwijl ik vooral in
de eerste jaren erop had gerekend dat hij
ooit nog eens thuis zou komen.”
Toen ze dat aangaf bij zijn behandelend
arts, bracht hij haar ruw terug in de
werkelijkheid: zijn medische problematiek
was te groot om hem thuis te kunnen
hebben. Dagelijks bezocht ze Sebastiaan
die eerste jaren, eerst in het ziekenhuis,
daarna het kinderziekenhuis en later in
het kinderverzorgingstehuis.
Ze vertelt hoe hij met twaalf aangeboren
afwijkingen was geboren. “In eerste
instantie dachten we dat hij alleen een
open verhemelte en een dubbele
hazenlip had. Maar in de loop van de
jaren kwamen er steeds meer afwijkingen
voor de dag. Hij kon slecht zien, en miste
ook een deel van zijn hersenen. Hij had
groeistoornissen, ontwikkelde epilepsie
en was diep zwakzinnig. Toch had hij
een heel sterk karakter. Hij was heel
vrolijk. Dat had hij van zijn vader.
Daar leek hij uiterlijk sprekend op.
Mede door dat sterke karakter kwam hij
er ook keer op keer bovenop als het
slechter ging.”

Onverwerkte gevoelens

Dat Sebastiaan ook nog twee broers had
en ze samen met haar man een

fietsenzaak in Montfoort runde in die tijd,
maakte het niet gemakkelijker voor haar.
Mede daarom stopte ze haar verdriet zo
diep mogelijk weg. “Ik kon moeilijk al
huilend fietsen staan te verkopen”, zegt
ze. Alle onverwerkte gevoelens kwamen
er uit, toen ze uiteindelijk pensioneerde
en rust kreeg. Ook het schrijven van het
boek zorgde voor een stukje
rouwverwerking. “Dat was heel zwaar
om mee bezig te zijn”, aldus Harma.
“Tussendoor heb ik geregeld momenten
pauze genomen. De coach gaf mij hierbij
vijf schrijfopdrachten mee. Alleen al voor
de voorbereiding had ik dan een week
nodig. Soms had ik eigenlijk helemaal
geen zin om herinneringen terug te
halen. Dan moest ik soms heel diep
nadenken.” De Montfoortse vertelt dat ze
vooral schreef in de avonduren.
“Dan schreef ik hooguit twee uur en was
ik totaal uitgeput. Ik schreef drie avonden
achter elkaar om vijf opdrachten af te
hebben om dan eerst weer een á twee
weken afstand te nemen. Het was heel
zwaar en ik liet nu eigenlijk pas de
emoties toe, die ik eigenlijk in ruim
veertig jaar allemaal weggestopt had.
Ik wist me haarfijn te herinneren hoe het
was geweest en heb daarbij flashbacks en
paniekaanvallen gehad. Het was zo
heftig. Nog altijd blijft het een gevoelig
onderwerp voor mij. Ook nu ik er weer
over praat...”
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“Het gevoel van eenzaamheid toen,
is te vergelijken met de pijn om
afgesneden te zijn van de
gehandicapten nu.”

door Sjoukje Dijkstra

Herkenbaar

Ze vertelt hoe ze zeker de eerste negen
jaar van Sebastiaan zijn leven, leed onder
enorme schuldgevoelens. “Dat ik mijn
eigen kind niet kon verzorgen, vond ik
verschrikkelijk.” Ze hoopt dat het voor
andere moeders herkenbaar is, en dat ze
zich daarvoor niet hoeven te schamen.
“Het hoort erbij. Ik was jaloers op
verzorgsters en verzorgers die wel mijn
kind konden verzorgen, en ermee op
vakantie gingen. Ik dacht dan wel:
waarom zij wel en ik niet?”
In die zin vindt ze de coronatijd wel
enigszins vergelijkbaar met toen:
“Het gevoel van eenzaamheid in de tijd
toen Bas nog leefde, is te vergelijken met
de pijn om afgesneden te zijn van de
gehandicapten in deze coronacrisis.
Het is verschrikkelijk dat er geen bezoek
bij mag.” Haar boek is sinds deze maand
niet alleen in eigen beheer verkrijgbaar,
maar ligt nu ook bij de boekhandel en
Bol.com. Daar zag ze al vier reacties op
haar verhaal staan. Per apps, via brieven
en per e-mails heeft ze ook al veel
lovende reacties gehad. “Ook van zijn
fysiotherapeute”, zegt ze. Zij denkt dat
het goed zou zijn als verzorgend
personeel het boek zou lezen.
Zo schrijft zij: ‘Het zou goed zijn om de
kant van ouders beter te begrijpen, want
in die tijd, toen hij nog leefde, zat ik
helemaal vast in mijn gevoel. Dan zocht
ik naar boeken die moeders geschreven
hadden over hun gehandicapte kind.
Al vond ik daar één zin in, waarin ik mij
herkende, dan kon ik weer verder.
De fysiotherapeute die hem 12 jaar
behandelde, was zo dol op hem.
Het is nu 28 jaar dat hij dood is. In al die
tijd had zij een foto van hem bij haar in
huis staan. Daar had zij dit bij liggen.”
Harma laat een gekleurd speelgoedje

Harma de Kruijf met haar boek ‘Mijn lieve kabouter’.
zien. “Dit was iets, daar kon ze altijd zijn
aandacht mee vangen. Zij vond:
‘Dat hoort niet meer bij mij nu. Dat hoort
nu bij jou.’ Ze heeft me het toen
opgestuurd met een begeleidend briefje,
waarin ze schrijft: ‘Je boekje heb ik in
een keer gelezen. Het was erg
indrukwekkend, ontroerend en
hartverscheurend. Bas was een bijzonder
kind. Hij had zo’n sterk karakter. Wat hij
in zijn lieve hoofdje had, zat niet in zijn
tenen. Ik heb wel eens gedacht: hij moet

het leven toch de moeite waard vinden,
dat hij er telkens weer bovenop kwam.
Zoveel liefde heeft hij van jullie
ontvangen. Ik geloof dat je elkaar weer
terugziet. Liefde blijft altijd.’
Het boek bestellen kan via
mijnlievekabouter@gmail.com.
De kosten zijn e 22,50.
In Montfoort en Oudewater
wordt het gratis bezorgd,
per post komt er e 4,- bij.

Cartouche Natuursteen: creatief en kunstzinnig vakwerk
Met behulp van je navigatie in je auto kost het even wat moeite om
‘Cartouche Natuursteen’ te vinden aan de Kromwijkerdijk 111 in Woerden.
Maar als je er dan bent tref je twee enthousiaste broers die met heel veel
passie vertellen over hun vak.
Cartouche Natuursteen is het bedrijf van
de broers Ronald en Marcel Kooijman.
Ze leerden het vak bij het bedrijf waar
hun vader ook al werkte.
Het vakmanschap is dus eigenlijk van
vader op zoon overgedragen en komt
oorspronkelijk voort uit het
restauratiewerk van kerken en
monumentale bouwwerken.
In 1993 startten ze hun familiebedrijf
omdat er op dat moment in de omgeving
van Woerden geen leveranciers van
bewerkt natuursteen waren. Ze hebben
inmiddels meer concurrentie maar zijn
uniek in de manier waarop ze werken en
het soort werk waarop ze zich
concentreren.
“Wij specialiseren ons steeds meer op
wastafels en grafstenen van natuursteen
en op bijzondere klussen. Cartouche is
een veelzijdig bedrijf met ruime kennis en
ervaring. Wij zijn trots dat we de
reputatie hebben dat we creatief en

kunstzinnig zijn en dat we een passie
hebben voor het hoge kwaliteit materiaal
dat wij gebruiken. Onze klanten
(interieurontwerpers, aannemers en
particulieren) weten ons te vinden voor
een passend en bijzonder ontwerp,
individueel maatwerk en een perfect
eindresultaat”.
Een rondgang door de showroom en de
werkplaats laat zien wat ze allemaal
kunnen. Met trots tonen ze de
grafmonumenten uit natuursteen.
“Steeds meer verwerken we naast het
natuursteen glas, RVS en Cortenstaal”.
Ook worden bijzondere wasbakken
getoond die in productie zijn en
natuurstenen dorpels met handgefrijnde
afwerking. Een beeld uit de
‘Mona-fabriek’ waar pinnen in gemaakt
zijn om het stevig op een door hen uit
natuursteen gefreesde sokkel te plaatsen,
ligt klaar voor aflevering aan de
Gemeente Woerden.

Marcel showt ook nog een recent
ontworpen object bedoeld voor op een
grafmonument.
“Dat bijzondere en creatieve werk doen
we eigenlijk steeds vaker. We doen het
graag en hebben het er druk mee.
De reacties van onze klanten motiveren
ons om steeds meer de creatieve,
kunstzinnige kant uit te gaan”.
“Voor het werk wat wij doen moeten
onze klanten volledig op ons kunnen

door Siem van der Burg

vertrouwen. Voor algemeen advies en
voor de realisatie van persoonlijke
wensen.
Wij ontwerpen zelf maar kunnen ook
zorgen voor de uitwerking van eigen
ontwerpen van onze klanten.
Wij kunnen de complete uitvoering
verzorgen, vanaf de tekening tot de
uitvoering en de plaatsing”.

Bij Cartouche Natuursteen
kunt u terecht voor alle vragen
over de productie, restauratie of
onderhoud van natuurstenen
wastafels, -aanrechtbladen,
-grafmonumenten, -dorpels en
-schouwen en -kunstwerksokkels.
Meer informatie is te vinden op
www.cartouchenatuursteen.nl.
Mailen kan naar
cartouche.natuursteen@hetnet.nl
en bellen naar 0348 425475.

Mooiste entree van Montfoort
nu ook mooi verlicht
Het zal veel Montfoortenaren niet ontgaan zijn, de Montfoortse
stadspoort is al sinds een paar weken mooi verlicht. Michel
Verschoor van de Winkeliersvereniging Montfoort laat weten
dat de Stadspoort vroeger niet verlicht was.

Hemelvaartsdag

Omdat het een rijksmonument is had het nog wat voeten in aarde
voordat de verlichting aangebracht kon worden.

De poort en het wapen zijn nu goed verlicht.

“Dat was jammer want het is toch zo’n beetje
de mooiste entree van Montfoort.
Op initiatief van Wim van de Pol is er gekeken of er
verlichting aangebracht kon worden zodat de poort
en het wapen verlicht konden worden.
Dat was op zich best nog even een traject omdat het
Oude Stadhuis een rijksmonument is.
Zoals inmiddels duidelijk is geworden, is het dus gelukt.
Van de Pol Elektrotechniek heeft 50 procent van de
kosten voor haar rekening genomen en wij als
Winkeliersvereniging hebben de ander helft geschonken.”

Zomerse tafererelen in Montfoort aan de Hollandsche IJssel tijdens Hemelvaart.
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MONTFOORT

Waarom mag afslankstudio ShapePlaza nog niet open
Als het op handhaving van de coronamaatregelen aankomt,
blijkt dat niet elke gemeente dezelfde werkwijze hanteert.
Zo beklaagt afslankstudio ShapePlaza, onderdeel van Beautyplaza in
Montfoort zich erover dat ze niet open mogen van gemeente Montfoort.
Ondanks het feit dat andere afslankstudio’s die net als ShapePlaza bewegen
in infraroodcabines bieden - in andere gemeentes - wél open mogen.
Omdat zij de beslissing niet eerlijk
vonden, namen Sandra Vermeulen
en Lotte Veltman de gelegenheid te baat
om bij gemeente Montfoort protest tegen
dit besluit aan te tekenen. Helaas zonder
het voor hen gewenste resultaat, omdat
gemeente Montfoort bij de beslissing blijft.
Navraag leert dat gemeente Montfoort
ShapePlaza onder binnen- en sportactiviteiten schaart, en die mogen nu
eenmaal niet open van de RIVM,
aldus een woordvoerder van gemeente
Montfoort: “Binnenaccommodaties
blijven (met uitzondering van zwembaden)
nog gesloten. ShapePlaza valt onder die
categorie, vandaar dat zij nog niet open
kunnen.”
Sandra zegt: “Als het nou zo zou zijn dat
inderdaad alle binnen activiteiten niet
zouden mogen, en géén van de afslankstudio’s open mochten, dan kon ik me
daarbij neerleggen. Nu dat per gemeente
anders is, valt het eigenlijk niet uit te
leggen. In een andere gemeente wordt
de afslankstudio onder contactberoep
geschaard, en kan het weer wel. Waarom
zouden wij met de afslankstudio niet
open mogen en bijvoorbeeld met de
zonnestudio wel. Enkel omdat je in de
afslankcabine oefeningen doet en het
daardoor onder sport valt? We kunnen
daarnaast met onze aanpassingen
namelijk net zo goed de afstand en
hygiëne garanderen als we nu ook doen
bij de zonnestudio.
Eigenlijk zelfs nog beter dan bij alle
contactberoepen. En we zijn nu eenmaal
geen grote sportschool/club.”
Ze vertelt dat bij andere gemeentes
iemand van de gemeente kwam
controleren. Vanuit de gemeente

HAASTRECHT

door Sjoukje Dijkstra

Montfoort is er niemand langsgekomen,
die de moeite nam om zelf de situatie te
beoordelen.
“ShapePlaza is voor het bedrijf cruciaal
daar dit een groot deel van onze omzet
is”, laten de eigenaressen weten.
Een woordvoerder van de gemeente
Montfoort zegt in een reactie:
“We nemen besluiten op grond van de
maatregelen die volgens de noodverordening gelden. Als gezegd valt
ShapePlaza met zijn activiteiten binnen
de categorie binnenaccommodaties en
die mogen (nog) niet openen.
Waarom andere gemeenten binnen deze
noodverordening eventueel wél
meewerken, is een vraag die aan de
betrokken gemeenten zou moeten
worden voorgelegd.”

Meerwaarde voor Montfoort

De dames zijn blij dat de hairstudio al
weer open mocht op 11 mei, en ook de
zonnestudio heeft niet hoeven sluiten.
Toch waren daar de eerste paar weken
amper opbrengsten, omdat klanten te
angstig waren om te komen. Dat onze
bedrijven binnen BeautyPlaza nog maar
net twee jaar actief zijn, en dan zo’n
tegenslag te verwerken krijgt, heeft zijn
weerslag op het bedrijf.
“Wij zijn van mening dat BeautyPlaza
van grote meerwaarde is voor Montfoort.
Wij zijn het grootste beautycentrum van
Nederland met veel creatieve
ondernemers (ook van buitenaf).
Maar BeautyPlaza valt of staat wel met
onze inzet en het overeind kunnen
houden van onze eigen ondernemingen.

VLIST

‘t Raedthuys Haastrecht
in de steigers

Daarom hopen dat we alsnog vervroegd
en legaal ShapePlaza kunnen openen.”
Uiteraard zijn de eigenaressen van
BeautyPlaza niet bij de pakken gaan
neerzitten. Om die reden hebben ze hun
klanten nu de sportoefeningen buiten
aangeboden. Drie tot vijf dames kunnen
in de buitenlucht op matjes hun
oefeningen doen. Volgens Sandra wordt
er positief op gereageerd: “Ze zijn blij dat
ze weer wat kunnen doen en hebben een
stok achter de deur nodig. Die stok zijn
wij.” Dat het merendeel toch liever
afwacht tot ze weer in de cabines mogen,
begrijpen ze. Ook omdat het toch een
bepaalde mate van anonimiteit
waarborgt, die klanten juist zo prettig
vinden in vergelijking met een grote
sportschool/club. “Het is wat anders als
je bij ons op een matje voor de deur ligt”,
zegt ze met een lach.
Sandra en Lotte vinden het
onbegrijpelijk, dat er niemand is komen
kijken van de gemeente. “Dan hadden ze
met eigen ogen kunnen zien welke
maatregelen we hebben genomen.”
Bij gemeente Montfoort kunnen
ondernemers initiatieven of activiteiten
die zij op een creatieve manier willen
gaan organiseren bij ons middels een
voorstel indienen, laat de woordvoerder
van de gemeente weten. “Vervolgens
beoordelen we of dat voorstel past
binnen de regels van de noodverordening
waardoor we eventueel wel kunnen
instemmen met het houden van die
activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan
sportscholen die (een deel van) hun
activiteiten naar buiten verplaatsen;
mits passend in de noodverordening,
is dat toegestaan.”
“Dat uitgebreide voorstel hebben wij zo
ingediend. Alleen kregen we daarop een
hele korte reactie. Het was: nee, het mag
niet, want jullie vallen onder sporten binnenactiviteiten. Je krijgt dan de
indruk dat er niet eens naar ons voorstel

Eigenaressen Sandra en Lotte van Beautyplaza laten zien hoe het buitensporten bij
ShapePlaza nu in zijn werk gaat. Gewoon buiten op een matje op de grond.
gekeken is. Hadden ze dat wel gedaan
dan hadden ze kunnen lezen dat de
cabines 1,5 meter uit elkaar staan,
klanten met slechts drie personen tegelijk
sporten, en op afspraak per half uur.
Zo voorkomen we dat klanten elkaar
kruisen en hebben wij genoeg tijd om
alles wat aangeraakt is de reinigen en
desinfecteren volgens protocol.”
De afslankstudio is een aparte ruimte,
die afgesloten kan worden, laat Lotte
weten. “We kunnen voor ShapePlaza
een andere ingang creëren waardoor
klanten van de zonnestudio gewoon de
hoofddeur kunnen gebruiken en die
elkaar ook niet kruisen.”
Al voor de coronamaatregelen van
kracht waren, konden bij ShapePlaza
kleedkamer, douche en cardioapparatuur
niet gebruikt worden.
Klanten komen omgekleed binnen en
houden hun spullen naast de cabine.

Sandra: “Normaliter meten en wegen wij
de klanten om de 3 weken, waardoor we
ook onder contactberoep kunnen vallen.
Dit doen we nu bewust niet, hierdoor
hanteren we de 1,5 grens. In de cabine
staat een tablet klaar met oefeningen
erop (welke daarna uiteraard
gedesinfecteerd wordt). Wij hoeven de
klanten dus niet aan te raken en
hanteren wederom 1,5 meter afstand.
Doordat we enkel op afspraak werken
kunnen wij van tevoren gerichte vragen
stellen omtrent de gezondheid van de
klanten. Jammer dat al deze genomen
maatregelen de gemeente nog niet
hebben overtuigd, en we - ondanks dat
we van de RIVM wel open mogen als de
gemeente akkoord geeft - het van de
gemeente om onduidelijke redenen niet
mag. Ons bedrijf verliest hierdoor
onnodig klanten en omzet wat de
gemeente kan voorkomen.”

Prijswinnaars Paaspuzzel 2020

In De IJsselbode van dinsdag 7 april kon u deelnemen aan de Paaspuzzel. Door op zoek te gaan in de IJsselbode naar de
adverteerders die bij de beeldfragmenten hoorden kon u letters verzamelen.
Van deze letters kon de volgende zin worden gevormd:

Lente, de wereld staat stil, maar de natuur loopt uit

De redactie kreeg weer een grote hoeveelheid inzendingen binnen, waaruit bleek dat de puzzel dus weer zeer werd
gewaardeerd!
Uit deze vele inzendingen zijn de volgende drie prijswinnaars getrokken:

W. van den Berg uit Haastrecht - Kees de Bruijn uit Snelrewaard - Pomme van der Stok uit Woerden

De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht waar zij een winkeliersbon ter waarde van 40 euro kunnen ophalen
ter besteding bij de lokale ondernemers.

door Cees Reichard

Haastrecht staat er weer
fleurig bij

door Cees Reichard

Sinds vorige week wordt het historische centrum van Haastrecht weer
opgesierd door 65 fleurige bloembaskets met geraniums.
Zij werden aan gevels, lantaarnpalen en enkele hekwerken door
Van der Bas Hoveniers bevestigd.
De hele zomer verzorgt dit bedrijf
de bakken en geeft ze ook water.
De Ondernemers Vereniging Haastrecht
heeft de organisatie in handen met
financiële ondersteuning van gemeente
Krimpenerwaard, ondernemers en
particulieren.
Tot in oktober kunnen de inwoners,
bezoekers en bedrijven genieten van deze
bloemenpracht.

Daar komt de orgelman

Het draaiorgel ‘Het Zonnetje’ gaat op dinsdag 2 juni in Haastrecht voor
gezellige momenten zorgen. Op uitnodiging van Coronahulp Haastrecht en
Vlist en SWOK komt het draaiorgel van Adrie Vergeer uit Gouda op diverse
locaties spelen.

‘t Raedthuys Haastrecht aan de Hoogstraat staat al weer een paar weken in
de steigers. Het monumentale gebouw wordt van top tot teen schoongemaakt.
Dit betekent een gevelreiniging en ook het torentje en de daken zullen straks ook weer
blinken. Daarnaast zal het interieur geheel opgeknapt worden. Er zullen in het nieuwe
gedeelte wat verbouwingen plaatsvinden. Op dit moment is er al het een en ander
gesloopt en uitgebroken. Er komen een professionele keuken en nieuwe toiletten.
Verder zal er veel werk zijn voor de stukadoor, loodgieter en schilder. Zowel binnen als
buiten wordt er hard gewerkt om ‘t Raedthuys er straks weer prachtig uit te laten zien.

CDA wil fietskluizen in Haastrecht
door Cees Reichard

Komen de fietskluizen ook in
Haastrecht?

Het CDA-raadslid Kees Larooij
heeft bij het college B&W aandacht
gevraagd voor het veilig parkeren
van fietsen. Hij werd door
Haastrechtenaren benaderd of er in
het dorp veilige fiets-parkeerplekken kunnen komen. Hierbij
mag bijvoorbeeld gedacht worden
aan fietskluizen. Steeds meer wordt
het gebruikelijk om langere
afstanden per fiets af te leggen en
daartoe kopen steeds meer mensen
een (dure) e-bike. Niet elke inwoner
beschikt over een fietsparkeerplek
op eigen terrein in de vorm van een
schuur of overkapping.
De inwoners van hartje Haastrecht
vragen of het mogelijk is om in de
openbare ruimte een veilige plek te
maken om hun fiets neer te zetten.

Men mag hierbij denken aan afsluitbare
fietskluizen zoals die ook bij stations te
vinden zijn. Fietseigenaren kunnen
daarvoor een abonnement afsluiten zodat
hun fiets veilig en overdekt kan staan.

Zoeklocaties

Het CDA wil graag dat dit onderzocht
wordt en dat er een proef komt met een
beperkt aantal kluizen. Als zoeklocatie
kwam Larooij met het voorstel om te
kijken naar een plekje achter het
voormalige raadhuis, bij Concordia of het
Kerkplein. Bij het slagen van de proef
kan dit uiteraard worden uitgebreid naar
andere kernen waar mogelijk ook niet
iedereen beschikt over een eigen (fietsen)
schuur en men de fiets noodgedwongen
altijd op de stoep heeft staan.
Ook wil het CDA onderzocht hebben of
het laden van de e-bike in de kluis
mogelijk kan worden gemaakt.

Het orgel staat van 13.30 tot 14.00 uur
in de Ruyterstraat voor het Hof van Stein,
daarna wordt het orgel verplaatst naar de
parkeerplaats van het Amaliahof
waar het van 14.15 tot ongeveer
14.35 uur zal spelen.
Het orgel sluit het optreden af in de wijk
Achterpoort van 14.50 tot 15.10 uur.

door Cees Reichard

Het orgel start in de Roerdompstraat en
rijdt door de verschillende straten van
deze wijk om zoveel mogelijk mensen te
laten genieten van de muziek.
Dit evenement wordt mogelijk gemaakt
door de Rabobank.
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BEKIJK ONZE VACATURES OP
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL

Ben jij niet vies van een complexe
planning en denk je in oplossingen?
Zie je een uitdaging om binnen de
regels van de wet kinderopvang, zoveel
mogelijk kinderen blij te kunnen maken
met een plekje bij ons op de opvang? We zoeken jou!

Strategische kindplanner
PLEZIER EN GEZONDE LEEFSTIJL
Yellowbellies is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 2-13 jaar in Oudewater, Montfoort
en Haastrecht. Bij ons draait het elke dag om het hebben van veel plezier en het aanleren van een
gezonde leefstijl.
WAT GA JE DOEN?
In deze functie maak je parttime onderdeel uit van ons gezellige kantoorteam, bestaande uit Mark,
Danny, Anne, Marlies en Marije. Jij wordt verantwoordelijk voor de plaatsing en planning van kinderen
bij Yellowbellies en je beheert de wachtlijst. Je bent ons visitekaartje en de eerste die ouders een
welkom gevoel geeft.
ONZE IDEALE KINDPLANNER:
"
"
"

kan commercieel inzicht combineren met praktische oplossingen.
heeft een betrokken en behulpzame instelling.
is creatief, initiatiefrijk en energiek.

"
"
"
"

een uitstekende beheersing van onze prachtige taal.
heeft ervaring in de kinderopvang (in een soortgelijke functie) en
speciﬁek met het softwareprogramma Kindplanner.
is nauwkeurig en stressbestendig.
draait zich niet om voor een complexe planning over een langere periode.

"

beschikt over een relevante afgeronde opleiding, bij voorkeur op HBO niveau.

PRIMA SALARIS
Naast een toffe werkplek in een leuk team, zorgen we vanzelfsprekend voor een passend salaris.
WORD OOK EEN YELLOWBELLIE!
Lijkt het jou wat om ons leuke team voor 16-24 uur te komen
versterken? Mail naar Mark via mark@yellowbellies.nl.
Creativiteit wordt gewaardeerd.
Reageren kan tot 7 juni. We zien je snel?

Yellow
bellies

www.yellowbellies.nl

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
CALCULATOR (MBO+/HBO)
Ben jij vindingrijk en heb je veel affiniteit met calculeren?
Kom dan ons team bij De Heer land en water B.V. versterken!

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG ....

Wat ga je o.a. doen? Je komt te werken in een klein team, waarbinnen je
werkt aan diverse projecten in de groenvoorziening en in de baggersector.
Het opstellen van onderbouwde kostprijsberekeningen is je basistaak. Je werkt
samen met werkvoorbereiders en ontwerpers om zo een goede inschrijving
te kunnen doen.

WERKVOORBEREIDER (MBO+/HBO)
Hey jij!
Ben jij een natuurlijke leider met
een passie voor gezondheid en
zie je een uitdaging in het succesvol neerzetten van een BSO-team
op een eigen locatie? We zoeken jou!

Ben jij proactief en een echte regelaar? Als werkvoorbereider bij
De Heer land en water B.V. speel je een belangrijke rol bij het slagen
van de projecten.

YELLOWBELLIES
zoekt een

Wat ga je o.a. doen? Vanaf de opdracht tot en met de oplevering verzorg je de
organisatorische en technische werkvoorbereiding. Onder andere het maken
van (werk)plannen en een realistische planning. Naast de werkvoorbereiding
kun je ook je (technische) inbreng hebben binnen onze tenderteams.

PROJECTLEIDER (HBO)

Enthousiaste Locatie Captain
PLEZIER EN GEZONDE LEEFSTIJL
Yellowbellies is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 2-13 jaar in Oudewater,
Montfoort en Haastrecht. Bij ons draait het om het hebben van veel plezier en het
aanleren van een gezonde leefstijl, geweldig toch?

Wij zoeken een projectleider met ervaring en vooral veel gedrevenheid.
Samen met jou willen wij ons bedrijf verder laten groeien.
Wat ga je o.a. doen? Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding
van verschillende projecten. Hierin ben je aanspreekpunt voor zowel de
opdrachtgever als het uitvoeringsteam. Het doel is een tevreden opdrachtgever,
een optimaal rendement en gemotiveerde collega’s.

HET LEUKSTE TEAM
Je geeft dagelijks leiding aan één van de leukste teams van Nederland: een
combinatie van sportieve en pedagogische topcollega’s. Zoals een echte captain draag
jij bij aan een hoge kwaliteit, een ﬁjne sfeer waarbij ieders kwaliteiten tot uiting komen
en waarbij het iedere dag een feestje is voor kinderen, ouders en collega’s.

WIE ZIJN WIJ?

ONZE IDEALE CAPTAIN:
" heeft ervaring in een leidinggevende functie.
" denkt in mogelijkheden, is initiatiefrijk en energiek.
" kan motiveren als de beste zodat iedereen de beste
versie van zichzelf is en blijft.
" heeft een klantgerichte instelling.
" heeft een afgeronde opleiding (minimaal MBO),
waarmee je in de kinderopvang kan werken.

SOLLICITEREN?

GOED SALARIS
Zelfs het salaris is aantrekkelijk! Als locatiecaptain
val je in schaal 7 van de CAO Kinderopvang.

WORD OOK EEN YELLOWBELLIE!
Mail naar Mark via mark@yellowbellies.nl.
Creativiteit wordt gewaardeerd.
Reageren kan tot 7 juni. We zien je snel?

De Heer land en water B.V. voert projecten uit met zeer grote diversiteit zoals
baggeren, groenvoorziening en natuurontwikkeling. Onze opdrachtgevers zijn
met name gemeenten, waterschappen en provincies.

Stuur je cv en motivatie naar personeel@deheerlandenwater.nl. Voor
inhoudelijke vragen over de functies werkvoorbereider en calculator graag
contact opnemen met Edwin Vendeville, hoofd bedrijfsbureau, op 06-4629
7862. Voor de functie projectleider graag contact opnemen met Peter
Kamsteeg, directie, op 06-10528864. De volledige functiebeschrijvingen kun
je vinden op deheerlandenwater.nl.

Yellow
bellies

www.yellowbellies.nl

MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF OP:
WWW.DEHEERLANDENWATER.NL
NOORDZIJDSEWEG 145A - POLSBROEK

�
�
�

/DEHEERLANDENWATER
/HEERLANDENWATER
/DEHEERLANDENWATER
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Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

Stuntweken
Al onze
occasions
extra scherp
geprijsd

Kijk op www.automotiveoudewater.nl/voorraad
voor al onze lentedeals
Wilgenweg 4
3421 TV Oudewater
www.automotiveoudewater.nl

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Dat kan al vanaf e

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050

0348 - 56 25 42
06-22565805 (alleen Whatsapp!)
info@automotiveoudewater.nl

Joop van Vliet B.V.
Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

www.bertus-service.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

Dipje of
depressie?
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

ACTIE
Douwe Egberts snelfiltermaling of bonen

Alle alcoholvrije bieren of radlers

3 stuks
combineren mogelijk

aroma rood of décafé
2 pakken à 500 gram, combineren mogelijk

*

2+1

2 STUKS

11.
12.58
90

MAX. 6
PER
KLANT

8.

49

N
2 BETALE
3 HALEN=

2.13 _ 49.47
1.42 _ 32.98

Alle Sun
vaatwastabletten

2 stuks
combineren mogelijk

Authentiek
vloerbrood

*

S
I
T
A
R
1+1 G 15. 17.
98 _

98

7.99 _ 8.99

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 25 mei t/m 31 mei 2020. Week 22. *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

1.

79

0.

per stuk

99

