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Komt er een doorstart van Abrona?
De Waag is weer open... en hoe...
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Wandelroutekaart Struinen en Vorsen
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Linfano zet jubilarissen in het zonnetje
Pleidooi natuurgebied Haastrecht

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

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

Van Kooten
Advocaten
Montfoort
0348-471246

Alles van het beste soort!

Wij zijn geopend volgens
de RIVM-richtlijnen.
bouwmaterialenmontfoort.nl

gratis spreekuur
door advocaten
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Heel Montfoort skeelert

Skeeleren is weer hot. Ook Montfoort is - vooral ten tijde van deze
coronacrisis - in de greep geraakt van deze trend. Overal binden mensen
de wieltjes onder. Skeeleraars van het eerste uur vertellen wat er zo leuk
aan is, en waar ze de leukste skeelerroutes vinden. Ze hebben allemaal één
tip voor skeelerfans: “Draag beschermers en een helm!”

Eindelijk weer:
in de zon op het terras
De zon scheen uitbundig over de Markt en er stond een zacht briesje: het
perfecte weer voor een witte wijn, een biertje en een bitterbal op het terras.
Weliswaar met een aantal aanpassingen, maar we mochten weer!
Al ruim voor dat het terras van café
De Kroeg openging stond er een lange
rij wachtende. Miranda van Bijsterveld
serveert vandaag de drankjes op het
terras. “We dachten wel even: wat
gebeurt ons nou? Maar die mensen
hadden er gewoon heel veel zin in.”
Op het terras vooral veel vaste gasten en
een aantal toeristen. “Het verloopt heel
rustig en gemoedelijk”, vertelt Miranda
tevreden.

Consessies

Meer dan twee maanden keek hij elke

door Ellen van Leeuwen

dag met ‘pijn in het hart’ naar buiten,
waar de zon zo vaak scheen.
Nu zijn zaak eindelijk weer open mag,
voelt dat dubbel voor Jasper Faaij,
eigenaar van eetcafé Lumière.
“Natuurlijk zijn we blij dat we open
mogen, maar we zijn wel aan een
heleboel regels gebonden. Het is een
uitdaging om balans te vinden tussen
gastvrijheid en het hanteren van de
regels.”

door Sjoukje Dijkstra

‘Oude rotten’ in het skeeleren
Sanne Miltenburg van brasserie Joia
herkent zich hier in. “In de horeca wil je
mensen ontzorgen en niet met allerlei
dingen lastigvallen. Maar we moeten nu
eenmaal bepaalde concessies doen.”
De hekken om de terrassen moeten
ervoor zorgen dat mensen niet massaal
op de tafeltjes afrennen. Wil je aan een
tafeltje? Dan meld je je vooraan bij de
omheining. Een deel van de binnenstad
is afgesloten voor autoverkeer. Cafés en
restaurants hebben hierdoor meer ruimte
voor het terras. “We krijgen van de
gemeente meer ruimte om het meubilair
dat we in huis hebben zo ruim mogelijk
op te kunnen stellen”, legt Sanne uit.

vervolg op pagina 4

Leerlingen voortgezet onderwijs weer naar school

Iedereen heeft bij het thuisonderwijs
super zijn best gedaan
De scholen in het voorgezet onderwijs zijn gisteren, op 2 juni weer
opengegaan. Voor de leerlingen en onderwijzend personeel is het protocol
van het RIVM leidend. Dit betekent dat er o.a. anderhalve meter afstand
gehouden wordt, handen wassen of desinfecteren, lopen in de lesruimte
zoveel mogelijk voorkomen, enz.
Haastrechtenaar Arthur Weghorst, docent Nederlands, geschiedenis en
brugklasmentor bij GSG Leo Vroman in Gouda is erg blij dat hij de
leerlingen weer kan ontmoeten in het schoolgebouw. Sinds half maart zijn
de scholen gestopt en hij vond dit in verband met de gezondheid van
iedereen een verstandig besluit. Naar zijn gevoel is dat al weer lang geleden.
Weghorst: “Met de twaalf brugklasmentoren zijn we heel snel aan het
denken gegaan hoe we de leerlingen in
deze moeilijke tijd het beste in het ritme
konden houden. Eén van onze
speerpunten was continuïteit. We zijn
digitaal onderwijs via Microsoft Teams
gaan geven. En om iedereen zoveel
mogelijk structuur te geven, kregen de
leerlingen 20 uur in de week les.
Ik gaf zelf 19 lesuren, waarvan acht uur
Nederlands, tien uur geschiedenis en ik
had één mentoruur. Dit was bij elkaar
elke dag van 09.00 tot 13.00 uur.
Daarna ging ik heerlijk lunchen in de
tuin. Dat was heerlijk. Het rooster en de
structuur werkten prima.”
Afhankelijk van vragen, mails en voorbereidingen voor de volgende dag was
Weghorst ‘s middags nog ongeveer
twee uur bezig. Hij vindt het werken
vanuit huis wel heel anders dan dat je
in school bent.
“Je kijkt nu heel kritisch naar wat je doet.
In de klas ben je verbaal en non-verbaal
bezig, je hebt oogcontact en je bemerkt
dat je onderwijservaring hebt. Bij digitaal
onderwijs mis je de interactie met de
kinderen en moet je je eigen lesgeven
opnieuw uitvinden. Dit vind ik erg
vernieuwend en heel gaaf om zo naar je

door Cees Reichard

eigen werk te kijken. Je vraagt je steeds
af waarom je bepaalde dingen zo doet.
In de klas kan je samen met de leerlingen
bespreken hoe je het één en ander gaat
oppakken en vorm kan geven.
Online gaat dat wat moeilijker. Maar toch
ondervind ik dat de leerlingen het leuk
vonden om dit ook digitaal op te pakken.
Ik werd er zelf enthousiast van. Maar nu
na tien weken is het mooi geweest en ik
ben blij dat de kinderen weer naar het
schoolgebouw mogen. Het is voor mij
lang genoeg geweest.”

De leerlingen

Weghorst vindt dat de leerlingen binnen
de mogelijkheden allemaal super hun
best hebben gedaan. De één gaat het
beter af dan de ander. Voor sommigen is
dit onderwijs op afstand lastig en missen
ze de discipline. Ook bemerkt hij dat de
ouders weer meer buitenshuis zijn gaan
werken. Hij is van mening dat het voor
de meeste kinderen goed is dat deze
periode nu afgesloten is.
“Ik vond het de laatste twee weken
zwaar om leerlingen te blijven motiveren.
Ik kan zelf mijn enthousiasme wel
houden, maar dit werkt niet altijd voor

iedereen. Indien nodig bel ik de
leerlingen wel eens op.

Overgang

Anja Broekhuizen vertelt dat zij meestal
alleen skeelert, maar soms ook met
dochter Rosanne. Ze is ruim twintig jaar
geleden begonnen met skeeleren,
toen het nog skaten werd genoemd.
Het leukste vindt zij aan skeeleren dat je
het lekker in de buitenlucht kunt doen, in
je eigen tempo, en je een eigen route
kunt kiezen. Ze zegt: “Ik denk wel dat
deze sport blijft, want zo lang je je fit
genoeg voelt en niet bang bent om te
vallen, kan je het lang volhouden en
blijven doen, kijk maar naar mij.”
Haar leeftijd verklapt ze liever niet,
maar zo geeft ze aan, behoort ze wel tot
de ‘oude garde’, en zijn er weinig
mensen van haar leeftijd meer op de
skeelers, denkt zij.
Ze had nog niet gehoord van Arie Spruit
die ook wekelijks met een clubje vrienden
de skeelers onderbindt om zo’n 40
kilometer te skeeleren. Dat doen ze al
ruim twintig jaar, met goed weer op
zondag.
Dan beginnen ze met koffie om 09.30,
meestal bij Arie, die zelfs een officieus
clubhuis op zijn erf heeft staan. Ook deze
pinkstermaandag - in plaats van zondag
deze keer - komen de heren hier bij
elkaar. Ze doen standaard hetzelfde
rondje, zo vertelt Arie. Richting
Schoonhoven, en weer terug. Over dat
rondje doen de ‘oude rotten’ in het
skeeleren zo anderhalf uur. Daarna
sluiten ze hun tocht af met een biertje in
het clubhuis. Ze zijn getooid in dezelfde
skeelerkledij, allemaal gesponsord door
de deelnemende heren zelf, Lex Vendrig
en Bemmel Container Services.
Een van de heren krijgt een nieuw
T-shirt. “Het zou goed zijn om
verschillende maten op voorraad te
hebben”, lacht een van hen, kloppend
op zijn buik. “Die bierbuiken, hé?”
“Ja, en jij houdt ook wel van lekker
eten!”, lacht een ander. Ze hebben er zin
in om weer op pad te gaan.

Anja Broekhuizen skeelert heel graag,
maar niet binnen gemeente Montfoort,
want daar kun je niet echt goed
skeeleren meent ze.
Arie Spruit vertelt hoe zijn clubje destijds
begon: “Voor mij begon het skeeleren in
1997 toen ik 47 was. Dat was eigenlijk
een gevolg van de schaatswinter van ‘97.
Schaatsen op Hollands natuurijs is het
ultieme genieten voor veel plattelands-/
en poldermensen. Na de winter zocht ik
iets om dat schaatsgevoel een beetje vast
te houden. In die tijd begon skeeleren
populair te worden. Ik wilde eens kijken
of het misschien ook iets voor mij zou
zijn. Van een neefje, waar ik ook mee
schaatste, kon ik een paar skeelers lenen.
Na wat oefening leek het me wel wat om
mee door te gaan. Dat gold ook voor
twee oud buurtgenoten: én echte
polderjongens én schaatsliefhebbers,
Hans en André Benschop.
Wij skeelerden veel ‘s avonds en in het
weekend. Bij die tochten kwamen wij
Carel, Lex en Marcel, kennissen van
Hans en André, regelmatig tegen
Wij besloten meer met elkaar te gaan te
gaan skeeleren het klikte goed en nog
steeds.
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De leerlingen zullen in de komende
weken gemotiveerd en gerustgesteld
worden. Alle leerlingen zullen voor de
overgang van de brugklas naar leerjaar
twee besproken worden. Weghorst: “Er
worden geen toetsen afgenomen.
We zullen kijken of de leerdoelen van
een vak op niveau zijn. Er zal ruim en
realistisch naar de leerlingen gekeken
worden. Het komt allemaal weer goed,
misschien niet nu, maar we moeten wel
het vertrouwen hierin hebben.”

Hele klassen les

Alle leerlingen gaan 20 uur per week
naar school. Dankzij de open
werkruimtes (domeinen) waar de
leerlingen op anderhalve meter afstand
kunnen zitten, krijgen hele klassen les.
‘s Morgens zes brugklassen in de middag
de andere zes. En dit geldt voor alle
leerjaren van GSG Leo Vroman.
Weghorst zal de lunchmomenten thuis
gaan missen. Maar hij vindt het
fantastisch dat de school de ruimte heeft
om alle leerlingen 20 uur per week les
te kunnen geven.

Het skeelerclubje van Arie Spruit skeelert al ruim twintig jaar, en staan op de
schaatsen als er ijs ligt.
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Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroek en Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488
www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK

Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.
SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820
www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

KERKDIENSTEN

Op 17 maart 2020 heeft het Ministerie van
Economische Zaken een noodpakket
samengesteld om de economische gevolgen van
het coronavirus te beperken. De NOW
(tegemoetkoming van loonkosten), TOZO
(uitkering voor levensonderhoud ondernemer) en
TOGS (gift van e 4.000 netto) zijn hier onder andere
uit voortgekomen. Maar daar is het niet bij gebleven.
In maart en april is de TOGS-regeling verder uitgebreid.
Veel ondernemers komen hiervoor inmiddels in
aanmerking. Ook is in de NOW-regeling het een en ander
veranderd. De laatste update, die ziet op
seizoensbedrijven en startende ondernemingen, heeft er
zelfs toe geleid dat de aanvraagtermijn is verlengd.
Eind april heeft de staatsecretaris ook diverse fiscale
voordelen in het leven geroepen, denk hierbij aan het
verlagen van het gebruikelijk loon, uitbreiding van de vrije
ruimte van de werkkostenregeling en de fiscale coronareserve.
Op 9 mei is dit besluit weer geactualiseerd.
Maar we zijn er nog niet. Twee weken geleden is het
Ministerie met nieuwe steunmaatregelen en verdere
aanvullingen gekomen. Kunt u het nog volgen?
Ik hoop het wel, want ik zou de hele editie van
De IJsselbode er mee vol kunnen schrijven.
Heeft u te kampen met de economische gevolgen van de
coronacrisis en vraagt u zich af of u wellicht steun kunt
krijgen van de overheid in welke vorm dan ook?
Schroom dan niet contact met ons op te nemen voor een
vrijblijvend gesprek (op afstand).
Wees snel, want de deadlines lopen ten einde.

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 7: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. J.W. Verboom
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 7: 10.00 uur Jos Refo
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 7: 09.30 uur Prop. Joh. van Eijsden
16.00 uur Ds. C. Blenk
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 7: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
cees@planje.nl
of 06-12749721

We laten het er niet bij zitten………

De doorstart voor Abrona Oudewater
moet er komen!

door Siem van der Burg

In een interview bij RTV Utrecht gaf mevrouw Piket, bestuursvoorzitter van
Abrona, een verklaring waarom hotel/restaurant Abrona Oudewater moet
sluiten. Naast het argument dat er op dit moment geld bij moet, kwam er nu
het argument bij dat er geïnvesteerd moet worden in digitale voorzieningen.
Dat daar reserves voor moeten worden opgebouwd. Abrona is niet van het
voorgenomen sluitingsbesluit van hotel/restaurant Abrona in Oudewater af
te brengen. Er wordt nu vol ingezet op het opvoeren van de druk op Abrona
om mee te werken aan een doorstart.
Wethouder Duindam van de gemeente
Oudewater zegt:”De argumentatie voor
de sluiting wordt nog inconsistenter dan
dat ‘ie al was”. Investeren in ICT in
plaats van in een dagbesteding in een
hotel-restaurant. “Dat kan alleen maar
een robot verzinnen”, beweert raadslid
Wim Knol. Het belangrijkste argument
voor sluiting was volgens het bestuur dat
er geen vraag meer zou zijn voor
horeca-dagbesteding voor verstandelijk
beperkten in Oudewater.
Tweede argument waren de tekorten
op de begroting van Abrona en het
ontbreken van geld voor de noodzakelijke
investeringen in het pand. Nu komt er
dus bij dat men reserves wil opbouwen
voor investeringen in ICT.
Het echte argument lijkt volgens een
aantal belanghebbenden te zijn dat in de
nieuw ontwikkelde visie van Abrona
geen horeca als dagbesteding past
en dat er alles aan gedaan is om op
sluiting aan te sturen.
Wethouder Duindam zegt: “Het is het
goed recht van Abrona om er een andere
visie op na te houden en te vinden dat
horeca niet meer past binnen hun
organisatie. Maar we mogen toch
minimaal van Abrona verwachten dat ze
in overleg treden over hoe het verder
moet en kan. Abrona ventileert in al haar
uitingen de waardering voor Abrona
Oudewater en de maatschappelijke
betekenis van Abrona voor Oudewater.
Dan verwachten wij dat ze ook naar die
woorden handelt en dat er met de
gemeente overleg plaatsvindt. Het liefst
hadden we gezien dat dat voorafgaand
aan het besluit was gebeurd. Maar we
willen dat overleg nog steeds. Welliswaar
nu met de nadruk op mogelijkheden voor
een doorstart.”

Overleg over doorstart en
voorkeursbehandeling

De gemeente en ondernemers zetten vol
in op een voorkeursbehandeling bij de
verkoop van het pand. Dan kunnen
betrokken ondernemers, de gemeente
Oudewater en andere zorginstellingen
werken aan een doorstart.
Er is vanuit B&W Oudewater op 27 mei
een brief naar het besuur van Abrona
gegaan om die voorkeursbehandeling te
bewerkstelligen en overleg tot stand te
brengen over een doorstart.
Tot nu toe wilde het bestuur daar niet
aan. Het bestuur van Abrona beweert
namelijk dat ze het vastgoed wil afstoten
door middel van een transparant
verkoopproces, waartoe ze verplicht
wordt conform haar governancecode
(richtlijnen voor goed, verantwoord en
transparant bestuur). B&W van
Oudewater slaat het bestuur van Abrona
in haar brief met de eigen ‘governance’
stevig om de oren. In de brief staat:
Overname van de horeca-activiteiten
inclusief vastgoed en continuering van de
zorg aan de (huidige) cliënten en met de
(huidige) medewerkers was, naar onze
stellige ervaring, goed te bereiken
geweest. Zónder de onrust die nu is
ontstaan door uw voorgenomen besluit.
Ook een doorstart die recht doet aan uw
visie is ons inziens een reële mogelijkheid.
Daarvoor is het nodig dat het gemeentebestuur, met lokaal gevestigde
ondernemers/partners, een preferente
positie krijgt in het onderhandelingsproces over deze doorstart.
U geeft aan dat dat op grond van uw
governancecode niet mogelijk is.
Dat verbaast ons. Wij hebben in uw
governancecode niets gevonden dat
daarop kan duiden. Een verkoop die
recht doet aan de taxatiewaarde van het
vastgoed lijkt ons de vereiste transparantie
in voldoende mate te bieden.
Wat wij wel in uw governancecode
gevonden hebben is, artikel 3.2.1,
de bijzondere positie die het gemeentebestuur heeft als belanghebbende bij
uw maatschappelijke doelstelling,
en waarmee overleg, en - waar relevant invloed nodig is. Het gemeentebestuur
heeft u reeds gemeld hoe zij denkt dat
hieraan tot op heden invulling is
gegeven.”
Duindam verwacht dat het overleg er
binnenkort wel zal komen. Op de
achtergrond worden er samen met
ondernemers en andere zorginstellingen
al scenario’s uitgewerkt voor de
doorstart. “De druk op Abrona om
daaraan mee te werken zullen we
maximaal opvoeren. Mocht Abrona niet
meewerken dan zullen stappen genomen
worden dit af te dwingen bij landelijke
autoriteiten.”

Petitie comité ‘Behoud Abrona’
De druk op Abrona wordt niet alleen
opgevoerd door de gemeente en
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ondernemers maar ook door het comité
‘Behoud Abrona’. De landelijke pers
werd opgezocht onder aanvoering van
Anouk Six en er werd een petitie gestart.
Die petitie is inmiddels door meer dan
3000 sympatisanten ondertekend.
Dat is fors voor een stadje van 10.000
inwoners. Daarnaast stuurde het comité
een brief naar de raad van toezicht en de
raad van bestuur (met een kopie naar de
cliëntenraad en ondernemingsraad van
Abrona, het gemeentebestuur van
Oudewater, het provinciebestuur van
Utrecht en de vaste commissie voor
VWS van het ministerie). Het comité
doet zijn beklag over de onzorgvuldige
manier waarop Abrona de voorgenomen
sluiting heeft behandeld (de letterlijke
tekst van de petitie kunt u lezen op
https://behoudabrona.petities.nl/)
en vraagt het bestuur en de raad van
toezicht om op hun schreden terug te
keren. Raadslid Wim Knol en lid van het
comité zegt: “Onze inzet is dat het hotelrestaurant per direct weer opengaat en in
de komende maanden een plan wordt
opgesteld om de belangrijke zorgvoorziening te behouden. Geen ingewikkelde
doorstart dus maar continuering.”

Medewerkers informeren de
ondernemingsraad van Abrona

Het (bijna) voltallige team van hotelrestaurant Abrona is recent door de OR
van Abrona uitgenodigd om hun kant
van het verhaal toe te lichten. In deze
bijeenkomst is volledige openheid van
zaken gegeven. Met name het
mismanagement (vooral de laatste jaren)
is uitgebreid aan de orde gekomen.
De OR heeft, voor zover bekend, nog
niet haar fiat gegeven aan het
voorgenomen besluit. Medewerkers
hopen dat de OR op basis van de
verschafte informatie afwijzend zal staan
tegenover de voorgenomen sluiting.
Ook de medewerkers zetten dus nog
steeds in op continuering van Abrona
Oudewater in de huidige vorm.

NED. HERVORMDE KERK
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via
www.hervormdoudewater.nl
Wo 3: 19.15 uur Gebedsdienst
Zo 7: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 7: 09.30 uur Ds. R. de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 7: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. W. van Weelden

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op zaterdag 23 mei 2020
JASPER Arie
zoon van
Arno en Dymphie Baas
Damweg 1
3421 GS Oudewater

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D rukkerij H eno

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Ouders sturen een brief naar de
cliëntenraad en familieraad

Ouders van de cliënten verkeren nog
volledig in verwarring door de
gebeurtenissen bij Abrona Oudewater.
Ze schreven recent een brief naar de
cliëntenraad en familieraad. Daarin staat
dat ze overvallen zijn door het besluit van
de sluiting en dat ze het ongehoord
vinden dat een dergelijk besluit, met zo’n
enorme impact, als een soort overval
kenbaar wordt gemaakt. Ze begrijpen
niet dat geen van de cliënten, ouders en
vertegenwoordigers in een vroeg stadium
betrokken zijn, dan wel geconsulteerd
zijn over de ontstane situatie en de
gevolgen daarvan. Ook verbaast het hen
dat de cliëntenraad (CCA) en de
familieraad (CFA) inmiddels positief
hebben geadviseerd over het
voorgenomen besluit van het bestuur van
Abrona zonder dat inspraak/
consultering/raadpleging van de lokale
achterban heeft plaatsgevonden.
Een handelwijze die moeilijk te rijmen
valt met hoe een en ander bij wet is
geregeld. Ook melden ze dat in het
document ‘Visie op de medezeggenschap
van cliënten en familie van Abrona’
uitvoerig wordt beschreven hoe Abrona

de medezeggenschap op papier heeft
georganiseerd; “De Centrale raden
betrekken ook de cliënten en de familie
van de locatie bij het advies”.
Het is duidelijk dat dit niet heeft
plaatsgevonden. Ze doen daarom een
klemmend beroep op de raden om het
afgegeven (positieve) advies te
heroverwegen en alsnog met de lokale
achterban in gesprek te gaan. Inmiddels
hebben de raden aangegeven eind van
de week met een reactie te komen.

En nu?

Het zou toch wel heel vreemd zijn als het
bestuur van Abrona ongevoelig zou
blijken te zijn voor de wens van velen
(inwoners van Oudewater, gemeente,
familie van cliënten, medewerkers,
ondernemers en zorginstellingen) om een
doorstart mogelijk te maken. Dat Abrona
in plaats daarvan gaat voor maximalisatie
van de opbrengst van het pand en
minimalisering van de zorg voor
verstandelijk beperkte cliënten.
“Alhoewel je het bij Abrona maar nooit
weet” zegt een van de betrokkenen.
Wordt zeker vervolgd!
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Te huur
zelfstandige woonruimte.
In het centrum van Oudewater.
Per direct beschikbaar.
Totale oppervlakte 63 m2.
Huurprijs e 1.200 per maand,
excl. g/w/e/.
Info: 06-51342041
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Inbraak • Camera • Toegang • Brand

PRIKBORD

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

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.

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

www.b5beveiligingstechniek.nl

Joop van Vliet B.V.

Geldzorgen?
Schulden?
Overzicht kwijt?

Wij geven de beste prijs in de regio voor:
Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

www.vinkinterieurbouw.nl
VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

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

service
en uitlaten

■ Banden

Party - Boerderij

‘T HOF VAN HOENKOOP
Sfeervol

feesten in authentieke óf moderne stijl!

• officiële trouwlocatie • bruiloft • receptie • bedrijfsfeest
• 40 - 275 personen • terras • ruime parkeergelegenheid

■ Storingsdiagnose
■ Airco

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

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

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie
alle automerken
■ APK
■ Schadeherstel

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

SCHILDERWERKEN

SCHILDER

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

Hoenkoopse Buurtweg 27, Oudewater
0348-561275 www.hofvanhoenkoop.nl zondag gesloten

Compleet, goed
betaalbaar

SCHILDERWERKEN

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Redelijke prijzen. Vrijblijvende prijsopgave.

0348-564574 • 06-40363070
NEKREWREDLIHCS

Kleine Theo 50 jaar

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

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Autobedrijf Marcel Eegdeman

•Water en sanitair •Gas
•Verwarming •Elektra •Verlichting
•Luchtbehandeling •Dak- en zinkwerk
HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik
info@hamti.nl • www.hamti.nl
0348 55 81 90

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
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OUDEWATER

De Waag is weer open ... en hoe...
Niet alleen is de Heksenwaag na de verplichte sluiting sinds afgelopen
maandag weer open, maar start dit seizoen ook nog eens met zowel een
nieuwe directeur als een vernieuwde website, én met de focus nog meer op
het historisch belang van de waag in Oudewater.
Deze waag staat bekend als de waag
waar altijd eerlijk gewogen werd en waar
mensen die beschuldigd waren van
hekserij dus naar toe konden om zo’n
beschuldiging te weerleggen.
En er kwamen nogal wat mensen naar
Oudewater om zich van zo’n ‘Certificaet
van Weginghe’ te voorzien. Bezoekers
hebben heden ten dage zo’n certificaat
niet echt meer nodig, maar nog steeds
worden door velen zondebokken bedacht
om problemen te verklaren. Destijds
waren dat vermeende heksen en gelukkig
was er de waag om die veronderstellingen te ontzenuwen. En nu wordt de
historisch waarde van de waag en het
wegen duidelijk gemaakt en in de context
van vandaag geplaatst.

Waagmeester

Pas anderhalf jaar was Marieke Lejeune
waagmeester, maar haar werk bij de
Heksenwaag combineren met haar werk
bij Provinciale Staten bleek veel lastiger
dan gedacht.
Gelukkig was Isa van der Wee, die al
eens interesse getoond had, en gewogen
was en niet te licht bevonden, bereid om
haar functie over te nemen. Isa blijkt al
zo’n twaalf jaar in Oudewater te wonen.
Vanuit haar huis ligt het waaggebouw op
een steenworp afstand. Naast haar werk
(o.a. als charterbroker in de luchtvaart een intermediair tussen vliegtuigmaat-

door Aad Kuiper

schappijen en organisatrices die vluchten
willen afnemen - en als ondersteuner en
docent Nederlands op een vmbo-school)
was ze een aantal jaren gids op de
Geelbuik en weet daardoor wel het een
en ander van Oudewater af. Anderen
zullen haar wellicht kennen van haar
uiteenlopende activiteiten voor Treatief.

We hebben al reserveringen
staan

Isa: “Ik vind het leuk om met mensen
om te gaan en ze wat te vertellen.
In de Heksenwaag kan dat volop.
Het wonen in Oudewater is gaan passen
als een heerlijk zittende jas en deze baan
is me op het lijf geschreven.
Alleen gebeurt dit nu toevallig allemaal in
een wel heel onwerkelijke situatie.
Officieel ben ik per 1 mei begonnen,
maar het is natuurlijk allemaal anders dan
we gewend waren. Marieke heeft me
heel goed ingewerkt - ze is nog steeds
heel erg betrokken bij Museum de
Heksenwaag - maar er moesten wel
allerlei maatregelen genomen worden in
verband met corona. Een daarvan was
een reserveringssysteem invoeren en dat
is er nu. En mensen die gaan reserveren
kunnen gelijk onze nieuwe website zien.
Daar was Marieke al mee begonnen en

die is nu af. Op die website zie je ook dat
we ons meer als historisch museum
willen profileren. Tenslotte hebben de
heksenvervolgingen en alles wat daarmee
samenhangt eeuwenlang ook in dit deel
van Europa een enorme invloed gehad.
Voor bezoekers is dat verhaal, naast de
imposante authentieke waag, natuurlijk
van belang en ontzettend interessant.”
“We hebben voor maandag al wat
reserveringen staan en daar zijn we heel
blij mee. We hopen dat er ook dit
seizoen uiteindelijk nog veel bezoekers
komen, want financieel is het nu even
lastig. Dat hebben veel mensen wel
kunnen lezen, maar ik hoop en denk wel
dat het goed komt. Wellicht worden er,
als het echt heel moeilijk wordt, door de
gemeente en Provinciale Staten gelden
vrijgemaakt voor kleine culturele
organisaties zoals de onze, want zulke
pareltjes mogen we toch niet verloren
laten gaan. En wat we tot nu toe
gehoord hebben stemt optimistisch.
We gaan dus positief en hoopvol het
nieuwe seizoen in dat deze week gestart
is. Natuurlijk gaan we alle bezoekers
helpen bij deze omslag, want het is voor
iedereen natuurlijk heel lastig.
Wij faciliteren zo goed mogelijk.
We rekenen dit jaar op heel veel bezoekers
die, al dan niet noodgedwongen,
Nederland eens beter gaan bekijken en
dan komen ze ongetwijfeld ook bij ons
terecht. En we trakteren al die bezoekers
op een boeiend verhaal in een prachtig
museum.”
Isa: “De Waag is weer open.”

vervolg van de voorpagina

Daar zaten we dus met z’n allen lang op te wachten!
Op tweede pinksterdag om 12.00 uur was het dan zover. De terrassen
waren weer open. Je kon welliswaar alleen op afspraak terecht. Maar dat
werd creatief opgelost en het kon de pret niet drukken. Om 12.15 uur
waren de terrassen al afgeladen vol. De BOA’s stonden erbij en keken
ernaar. Het was genieten geblazen op de terrassen op de Markt, op de
Visbrug en in de Leeuweringerstraat.

Terras Heksenmeppers ook weer open

Op het grootste sportterras van Oudewater bij de tennisbanen was het
even na 12.00 uur nog rustig. Martin van den Brom concentreerde zich
daar nog even op het neerzetten van de plantjes op de buitentafels.
Later die middag genoten ook daar heel wat Heksenmeppers, na een
partijtje tennis, weer van een drankje op het tip-top ‘Corona-proof’
ingerichte terras.

Eilandje

Toen ze hoorden dat de horeca op 1 juni
weer open mocht, reserveerden
Wino Bode en Annika Huizinga uit
Oudewater direct een tafel bij Lumière
voor de maandagmiddag.
Annika: “De surf ‘n turf smaakt nog
hetzelfde en ook de bediening was zoals
we gewend zijn. Maar het is wel anders
dan anders, door hekken om het terras
voelt het alsof je op een eilandje zit.”
Het meest opvallend vindt Annika de
gezondheidscontrole. “Die vragen krijg
je normaal niet van horecapersoneel.
Maar daar wennen we ook wel weer aan
de komende tijd.”
Hilda en Nico Spiering uit Nootdorp zijn
speciaal naar Oudewater gekomen voor
hun eerste terrasbezoek sinds tijden.
Ze genieten met volle teugen van een
glas witte wijn in de zon.
“We vinden Oudewater een mooi stadje
en komen er graag. We willen ook de
ondernemers weer steunen.”

Cafébeleving

Volgens Sanne is deze steun van harte
welkom. “Je holt gewoon hard achteruit
in zo’n periode. Er wordt van je verwacht
jezelf elke keer opnieuw uit te vinden.”
In de voorbije weken werd er volop eten
thuisbezorgd door de restaurants en
verschenen op zonnige dagen overal
kraampjes waar ‘koffie om mee te
nemen’ werd verkocht.
“Het maakt je creatief om na te denken
over hoe je in kan spelen op de situatie”,
vindt Don Janmaat, eigenaar van café de
Bokkesprong. Zijn café waar normaal de
mensen dicht op elkaar staan, heeft
voorlopig een totaal andere insteek.
“Een cafébeleving op een andere manier.
Meer focus op drankjes en cocktails en
lekkere hapjes die je kan bestellen.”

Bovendien heeft Don tijdelijk toestemming
gekregen voor een terras met zeven
tafeltjes. “Zo kunnen we hopelijk deze
moeilijke periode overbruggen.”

Afstand

Ook voor Hocus Pocus Zoetwaren
verscheen maandag ineens een terras.
Remon van Breukelen en Jeroen Kliver
serveren koffie met lekkers aan de twee
tafels op het terras. “Deze tijd vraagt om
creatief bezig te zijn. We merkten al
langer dat er veel minder mensen in de
binnenstad kwamen, ook voor de
coronacrisis. Daarom bedachten we om
ook koffie te gaan schenken.” Na een
flinke verbouwing van de snoepwinkel
kon maandag eindelijk het terras open.
Leon en Sjanie Hoogenboom uit

Snelrewaard fietsten toevallig langs.
“We dachten: hé wat leuk een terras!
We zitten hier heerlijk in de zon.”
Het valt het stel op hoeveel mensen er in
de stad zijn. “Gezellig”, vindt Sjanie.
Leon maakt zich ook wel zorgen.
“Kunnen we zo de norm van anderhalve
meter wel hanteren?”
Volgens Inge Janmaat van restaurant
Hex by Paul & Inge was het bewaren van
de afstand inderdaad lastig tijdens de
eerste terrasdag van het jaar. “Het was
een prachtige dag, maar mensen waren
niet altijd even alert. Gelukkig konden we
onze gasten er goed op aanspreken.
Iedereen heeft met enthousiasme
meewerkt. Dat is wel een compliment
waard!”

Dorst ...

Column

Eén ding was onmiddellijk duidelijk bij de beelden van het voorbije
weekend aan de Belgische kust: corona is voorbij. Met een hoop
onuitgegeven geld en een stralende zon waren tienduizenden Belgen
naar hun geliefde boulevards gekomen, en je kon er als vanouds over
de hoofden lopen. Een zenuwachtige burgemeester van Blankenberge
was voor de TV helemaal haar kluts kwijt: ze had een winterjas aan,
en ze vond dat de voorlichting via de media het Franstalig deel van de
bevolking maar eens moest uitleggen wat anderhalve meter betekent.
Het mocht de pret niet drukken, en zondag was het opnieuw bingo,
ook in Nederland. Mensen moeten die voorbije tien weken allemaal
verschrikkelijke dorst geleden hebben, als je verneemt welke omzetten
er tweede pinksterdag hier en daar gedraaid zijn.
Dorst, dat hebben ook onze weilanden en tuinen, schreeuwende dorst.
Zaterdag voor Pinksteren was het drinkwaterverbruik 70% hoger dan
normaal. Dat drinkwater (in Nederland zo’n 50 kuub per persoon per
jaar, dat is 135 liter per dag) wordt maar voor een zeer beperkt
gedeelte gebruikt om thee mee te zetten, je tanden te poetsen en de
piepers in te koken. Dezer dagen gaat het meeste op aan gazonnetje
sproeien en zwembadjes vullen, foei! Maar ja, je zult je tien vierkante
meter tuintje bestraat hebben met zwarte natuursteen: dan moet je
het gewoon permanent nathouden als de zon er op staat, anders kun
je er zelf niet op staan.
De wegbermen zien er hier en daar al uit als versleten kokosmatten.
Het gras in het Groene Hart is nog groen en er wordt natuurlijk alles
aan gedaan om het grondwater op peil te houden, twijfelachtig water
de polder binnen laten. Want zonder water offeren we binnen een
paar jaar ons veenweidelandschap aan de CO2-opstapeling hoog in de
lucht: zonder water oxideert veengrond razendsnel. Boeren elders in
het land die tarwe, aardappels, suikerbieten, wortelen en uien
verbouwen, weten nu al dat ze dit jaar een slechte tot helemaal geen
oogst zullen hebben.
De dorst van ons groene land zal uitpakken als een vele malen grotere
ramp dan de uiteindelijke financiële balans van de coronacrisis.
Een ramp die ook veel langer gaat duren.
Wat voor beide rampen wel hetzelfde is: de strop komt te liggen bij
hen die het niet verdiend hebben.
Otto Beaujon
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Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U
Psalm 139 vers 18b

We herinneren onze moeder en oma
als een betrokken, opgewekte, zorgzame en
liefdevolle vrouw.

In geloofsvertrouwen op zijn Zaligmaker is
overleden mijn geliefde man, onze zorgzame vader,
onze bijzondere opa en overgrootvader

Jannigje Maria Verweij - Rijneveld

Janny

Gerrit van Halm

Helaas hebben velen geen persoonlijk
afscheid kunnen nemen.
Wel hebben we ontzettend veel kaarten, brieven,
telefoontjes, e-mails en WhatsApp-berichten
ontvangen met bemoedigende woorden van
herinnering en medeleven,
we voelen ons hierdoor enorm gesterkt.
We zijn daar heel dankbaar voor.

echtgenoot van Aletta Stijntje van Halm-de Heer
in de leeftijd van 79 jaar
Oudewater:

A.S. van Halm-de Heer

Sleeuwijk:

Jan en Arianne

Pennsylvania, USA:

Hilda en Doug
Kawika en Lauren,
Elsie, Aletta
Lani en Joe, Nehea
Maika en Sophie, Max
Kai

Landgraaf :

Letty en Dwight
David, Ruben

1 juni 2020
Sleeuwijk, Het Merwedehuis
De dankdienst voor zijn leven en de begrafenis
zullen in besloten kring plaatsvinden op
D.V. vrijdag 5 juni om 14.00 uur.
U kunt de dienst live volgen via
www.hervormdoudewater.nl.
Een condoleance in de vorm van een
kaartje of brief vinden wij fijn.
Correspondentieadres
Lijnbaan 80, 3421 JH Oudewater
Liever geen bloemen
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Hartverwarmend waren alle kaartjes,
reacties en telefoontjes naar aanleiding van het
overlijden van mijn lieve dochter, onze lieve zus,
schoonzus en tante

Annet Schoonderwoerd

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Alle medeleven en aandacht
hebben ons erg goed gedaan.

Oudewater, juni 2020

Hartelijk dank daarvoor.

Je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn

Familie Schoonderwoerd
Oudewater, juni 2020

Het was een troost voor ons dat wij zoveel medeleven
mochten ontvangen na het overlijden van onze vader,
schoonvader en opa

Bep Steenbergen
Het geeft een goed gevoel dat wij niet alleen hebben
gestaan in ons verdriet.
Familie Steenbergen
Familie Van Driel
Schoonhoven, juni 2020

In deze verdrietige en moeilijke tijd hebben wij
ervaren hoe fijn het is om getroost te worden door
de vele honderden kaarten, brieven en bloemen
die wij mochten ontvangen na het overlijden van
mijn liefste man, onze lieve vader en opa

Kees Hoogenboom
Het gaf ons een warm gevoel
dat zovelen met ons meeleefden.
Hartelijk dank hiervoor.
Marga Hoogenboom - Vermeij
Dimitri en Esther, Levi, Eva, Aaron
Liselotte en Sander, Tijn, Sofie
Oudewater, juni 2020

We try to walk on…

aandacht voor afscheid

Joke Sas-Mink

Corry Roest

&

20 maart 1945 - 31 maart 2020

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

Het is onmogelijk om iedereen
persoonlijk te bedanken voor
alle lieve kaartjes, berichtjes,
telefoontjes en de vele bloemen
die wij mochten ontvangen
tijdens haar ziekte en overlijden.
Wij hebben uw betrokkenheid en
medeleven als een enorme troost ervaren.

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Het is fijn om te weten dat zij door
zo velen gemist wordt.

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

Familie Janssen
Familie Sas
Montfoort, juni 2020

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
Partner van...

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

Ruimten
voor Geluk

Te huur

per dag/dagdeel:
Locatie:

IJsselveld 2
3417 XH Montfoort
Voor:

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

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

ruimtenvoorgeluk.nl

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Contact:

bospoll@kpnmail.nl
0348-474167

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

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

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

Ruimten
voor Geluk

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermeyuitvaartzorg.nl | T

0348471962

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

J. de Kat Begrafenisverzorging
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

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

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
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Corona vermoeidheid

Ik ben het spuugzat! Dat waren de woorden
die ik vorige week hoorde in ons mooie
stadje toen ik met iemand kort (op gepaste
afstand) op straat sprak. Dat het ‘gewone’
zo bijzonder kon zijn, hadden we nooit
gedacht. Het voortdurend je omgeving
afspeuren of jouw afstand tot de ander wel
verantwoord is. En of de ander dat ook in
de gaten heeft. Het is een dagelijkse,
vermoeiende klus.
Ik verlang niet naar het ‘nieuwe normaal’
of erger: de ‘anderhalve meter samenleving’.
Nee, ik verlang naar het oude normaal!
Naar de hartelijke begroeting van vrienden,
familie en (klein) kinderen. Naar het biertje
op het terras. Naar de bezoeken aan
theater en musea. Naar het maken van
ongedwongen plannen voor een weekendje
weg of mijn vakantie deze zomer. Ik verlang
ernaar zonder gedoe naar de kapper te
kunnen gaan of naar de winkel.
Kortom: de coronavermoeidheid heeft ook bij mij toegeslagen.
Ondanks dat mag deze vermoeidheid niet mijn verantwoordelijkheid
vertroebelen. De teugels worden gevierd. Maar dat moet in ons stadje en
dorpen niet leiden tot een ‘laat maar waaien’-mentaliteit. Ik moet er niet aan
denken dat we onszelf in slaap sussen. En dat we dan over een paar weken
met een schok wakker worden. Omdat de net verkregen vrijheid weer
keihard wordt teruggedraaid. Omdat het coronavirus dan weer rondgaat en
opkrabbelende ondernemers daardoor alsnog knock out gaan. En omdat
we dan opnieuw te maken hebben met ernstig zieke mensen en plaatsgenoten die het leven laten.
Mijn oproep dus: Houd vol! Juist als het lastiger is.
Doe het niet alleen voor jezelf maar zeker ook voor anderen!
Dank alvast!
Wim Groeneweg,
burgemeester Oudewater

Proef: tijdelijke afsluiting
Visbrug voor verkeer
Op en rond de Visbrug in Oudewater zijn verschillende
horecabedrijven gevestigd. Een aantal van deze bedrijven
hebben een terras op de Visbrug.
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de Visbrug
autoluw te maken. Op deze manier worden de terrassen
veiliger en gezelliger. Wij horen graag hoe u hierover denkt.

U kunt als u een eikenprocessierups ziet contact opnemen met de gemeente
door een melding te doen op onze website via Melding Openbare Ruimte
(www.oudewater.nl/melding-doen).
De melding wordt zo snel mogelijk voor u opgepakt.
U kunt ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar 14 0348.

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Ingekomen
aanvragen / meldingen
APV / Bijzondere wetten

• Noord-IJsselkade 5
in Oudewater
het plaatsen van een rolsteiger
van 15 tot en met 26 juni 2020,

• naast Oude Utrechtse straatweg
1A te Oudewater - het bouwen
van een nieuwe schuur en het
aanleggen van een inrit,
besluit: verleend op 21-05-2020,
dossiernummer: OLO5067485

Ontwerp bestemmingsplan

‘Partiele herziening
Waardsedijk 83’

Het idee is om de Visbrug, bij wijze
van proef, tijdelijk voor verkeer af te
sluiten. Het gaat om vastgestelde tijden
tot naar verwachting eind augustus.
Na afloop wordt de afsluiting
geëvalueerd.
Het afsluiten van de Visbrug kan op
twee manieren:
• Afsluiting met palen, hekken
of andere middelen.
• Afsluiting met borden.
De Visbrug moet bereikbaar blijven
voor hulpdiensten en de bevoorrading
van winkels en horeca. Een afsluiting

Goed ID(ee)

Rups gezien? Wij horen het graag!

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

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

met borden heeft daarom de voorkeur.
Er kan bijvoorbeeld gekozen worden
voor een voetgangerszone.
Tijdens bepaalde tijden is het dan
toegestaan om in- en uit te rijden.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.oudewater.nl/nieuws.

Uw mening horen wij graag!

Wij horen graag wat inwoners,
ondernemers en andere betrokkenen
vinden van het afsluiten van de Visbrug.
Uw reactie, mening en/of ideeën kunt
u sturen naar: verkeer@oudewater.nl.

De coronamaatregelen zijn wat versoepeld maar dat neemt
niet weg dat ons dagelijks leven er voorlopig heel anders uit
blijft zien dan voorheen. We zijn meer thuis en zoeken onze
ontspanning dichter bij huis. Zo maken veel inwoners, zowel
jong als oud, vaker een wandeling.
Opvallend is dat veel mensen de deur uit lopen zonder hun
identiteitsbewijs mee te nemen terwijl die wel verplicht is.
Vergeet ‘m dus niet mee te nemen.

De eikenprocessierups is er weer! De rups kan deze maand al voor ongemak
gaan zorgen. Aanraking met de brandharen zorgt voor klachten als jeuk,
huiduitslag en irritatie aan ogen en/of luchtwegen.

Vergunningen

ingediend op: 21-05-2020,
dossiernummer: 2023776

Laat zien wie je bent:
neem je ID mee

De eikenprocessierups:
hij is er weer!
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Een ommetje maken is de laatste
maanden een populaire bezigheid
geworden. Even een frisse neus halen
en wat bewegen buiten de deur.
De Boa’s constateren echter dat veel
inwoners, met name jongeren, zich
niet kunnen identificeren. Ze lopen de
deur uit zonder te denken aan een
identiteitsbewijs. Vanaf 14 jaar is
het echter verplicht om een geldig
identiteitsbewijs bij je te dragen, ook
als je alleen even een blokje om gaat.
Zorg dus dat je altijd een geldig en
origineel identiteitsbewijs -dus geen
kopietje- bij je hebt. Dat kan een
paspoort of een identiteitskaart zijn,
maar ook een rijbewijs. Je identiteitsbewijs bij je hebben is trouwens ook

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

handig voor andere hulpverleners,
mocht je onderweg iets overkomen.

Wat doen Boa’s nog meer

Boa’s zijn Buitengewoon Opsporing
Ambtenaren die zich dagelijks voor
inwoners inzetten voor de veiligheid
en de leefbaarheid. Boa’s houden
zich met name bezig met leefbaarheid
terwijl de politie zich meer richt op
openbare orde en veiligheid.
Een Boa heeft strafrechtelijke bevoegdheden en kan dus strafbare feiten
opsporen, proces-verbaal opmaken en
een overtreder of verdachte staande of
aanhouden. Samen dragen ze bij aan
een veilig(er) en leefbare gemeente
Oudewater.

VOORAANKONDIGING
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven
burgemeester en wethouders van de
gemeente Oudewater kennis van de
voorbereiding van het bestemmingsplan
‘Partiele herziening Waardsedijk 83’.
Ontwerp bestemmingsplan ‘partiele
herziening Waardsedijk 83’
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat het ontwerp bestemmingsplan
‘partiele herziening waardsedijk 83’
met identificatienummer NL.
IMRO.0589.bppartherzwdijk83-ow01
ter inzage ligt van 3 juni tot en met
14 juli 2020.
PLANGEBIED EN DOEL
Het plan voorziet in het herinrichten
van het perceel Waardsedijk 83.
Het gaat om realiseren van een
woning met diverse bijgebouwen en
het herinrichten van het perceel met
gebiedseigen beplanting en een vijver.
M.e.r.-beoordelingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
Uit het bestemmingsplan blijkt dat door
de voorgenomen activiteit geen
belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu voordoen die het opstellen
van een milieueffectrapport
noodzakelijk maken.
INZIEN
Het plan en bijbehorende relevante
stukken kunt u tijdens de genoemde
termijn inzien op www.oudewater.nl >
inwoners > bouwen, verbouwen en
slopen > bestemmingsplannen >
bestemmingsplannen in voorbereiding.
U kunt de stukken ook inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.
IMRO.0589.bppartherzwdijk83-ow01.
Vanwege het coronavirus wordt
geadviseerd alleen naar het
gemeentehuis te komen indien dit
noodzakelijk is. Wilt u de stukken op
papier inzien, dan kunt u telefonisch
contact opnemen via het algemene
telefoonnummer 140348.
ZIENSWIJZEN
Gedurende bovengenoemde termijn
van terinzagelegging kan een ieder
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u per post
indienen gericht aan de
Gemeenteraad Oudewater,
p.a. team Ruimtelijke plannen,
gemeente Oudewater, Postbus 100,
3420 DC Oudewater.
o.v.v. zienswijze Waardsedijk 83.
Schriftelijke zienswijzen kunnen ook
digitaal worden ingediend middels uw
digid. Het digitale formulier kunt u
vinden op www.oudewater.nl>
inwoners>melding-klacht-bezwaarmaken>zienswijze-indienen.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u op werkdagen
telefonisch een terugbelafspraak
maken via het algemene nummer
14 0348.
Dit nummer kunt u ook gebruiken
indien u wilt worden teruggebeld over
nadere informatie en/of vragen.

Woensdag 3 juni 2020
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Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer
geweestopdeMariaschool.Hij wistzijnleerlingen
altijdteboeienmetmooiegeschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse
geschiedenis, maar ook de historie van
Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse
geschiedenisverhalen voor u oppapiergezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig
geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt
over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

Stoomtram Oudewater
Het is algemeen wel bekend dat er vanaf Oudewater
een paardentram reed naar het treinstation bij Papekop,
maar dat er in het begin van de vorige eeuw ook nog een
stoomtreintje van Oudewater over het Jaagpad van de IJssel
naar Gouda tufte is veel minder bekend.

(deel 104)

Wilt u reageren, heeft u tips, extra informatie of materiaal,
mail dan naar: wout.van.kouwen@hotmail.com

do o r Wo u t va n Ko u we n

DeIJsselStoomtramwegMaatschappij(IJ.S.M.)
De IJ.S.M. was eigenaar van de
trambaan Utrecht-Vreeswijk en vatte in
1882 het plan op een tramweg aan te
leggen van Gouda via Oudewater,
Montfoort, De Meern en Oudenrijn
naar Utrecht. De provincies Utrecht en
Zuid-Holland maakten bezwaar tegen
het leggen van rails op wegen en
bermen. De plannen werden
gewijzigd en daarop ging
Zuid-Holland akkoord. Maar Utrecht
zag het nog steeds niet zitten en
daarom werd de lijn ingekort van
Gouda tot Oudewater.
Op 26 december 1883 kon de lijn
uiteindelijk in gebruik worden
genomen maar wel met uitzondering
van het stuk in Gouda. De gemeente
Gouda weigerde door de, naar haar
idee, technische onvolmaaktheid van
de locomotieven om hiermee door de
stad te rijden. Nadat de IJ.S.M. dit
euvel had opgelost werd op 15 januari
1884 de gehele lijn voor het publiek
opengesteld.

De eindhalte was net als de
tussenhalte in Haastrecht, bij een
hotel-restaurant. In hotel-restaurant
Konings (nu tandarts De Bruyn)
kon gewacht worden op het vertrek
van de stoomtram.
Op de gevel van het hotel stond
te lezen:
‘Wachtkamer der IJ.S.M.
Men wordt hier gewaarschuwd
voor alle trammen’.
Achter het gebouw waar zich nu de wijnhandel bevindt moest het locomotiefje ‘kopmaken’.
Buiten die marktdagen werd er in het
begin van de vorige eeuw echter
weinig gereisd. Men was veel meer
gericht op de eigen leefomgeving.
Er was weinig geld voor uitstapjes of
iets dergelijks. Dus werd er vrijwel
uitsluitend vanwege het beroep
gereisd, zoals handelsreizigers en
bepaalde overheidsfunctionarissen.
De goederenwagons zullen over het
algemeen voller zijn geweest dan de
passagierswagons.
Wat op het lijntje ook tegenwerkte
waren de wettelijke bepalingen.
Zo mocht niet sneller gereden worden
dan vijftien kilometer per uur.
Inclusief de stoptijden bij de haltes
duurde een rit van Oudewater naar
Gouda een vol uur.

De route
In Gouda werd gereden vanaf
het Centraal Station door de
Crabethstraat, waar de remise was
gevestigd, via de Kattensingel,
de Kleiwegbrug, de Kleiweg,
de Hoogstraat, de Markt en vervolgens
via de Tiendeweg en Fluwelensingel
naar de Goejanverwelledijk.
Daarvandaan verder over de IJsseldijk
naar Haastrecht.
Bij café IJsselzicht was een halte van
de stoomtram. IJsselzicht lag tegenover
de tolbrug en was in hetzelfde jaar
dat de lijn in gebruik werd genomen
(1883), gebouwd. Er zit in de gevel
aan de kant van het jaagpad een
steen met de volgende tekst:
De eerste steen gelegd
Onder het volgende motto:
Ik hope dat men zeer goed slaagt
Wordt dit nieuw logement gewaagd
Het kan soms ernstig tegenlopen
Nering of gunst kan men niet koopen.
De volgende halteplaats was
Hekendorp en daarna ging het
richting Oudewater.
Het blijft vreemd dat het trammetje,
eenmaal bij Oudewater aangekomen,
niet via de kortste weg Oudewater
inreed maar vlak voor Oudewater
de IJssel overstak om dan via de
Tramweg en de Goudse straatweg
naar het eindpunt op het IJsselvere
te rijden, onze voorvaders vonden
dat blijkbaar noodzakelijk.
Voor het oversteken van de Hollandse
IJssel had men een heel vernuftige
draaibrug geconstrueerd.

Opheffing

Tegenwoordig bevindt zich in dit gebouw de tandartsenpraktijk
van De Bruyn.

De obstakels van bruggen en dijken
vergden van de machinisten veel
vaardigheid en nadat er een paar
ernstige ongelukken waren gebeurd,
was dat voor B&W van Gouda weer
de reden om de tram het stadsgebied
te ontzeggen.

In 1894 was de spoorbaan door
de hoge waterstand verzakt
waardoor de tram bij de Waaiersluis
van de dijk viel. Daarbij liep de
machinist zware brandwonden op.
In 1906 viel een man op de
Goejanverwelledijk uit de stoomtrein
en kwam daarbij om het leven.
Toen op 7 augustus 1906
de paardentram van Oudewater
naar station Papekop ging rijden,
bleek de treinverbinding naar Gouda
veel aantrekkelijker en werd de
concurrentie moordend.
Precies een jaar later, op 7 augustus
1907 werd de stoomtramverbinding
tussen Gouda en Oudewater dan ook
opgeheven. Alleen de straatnaam
‘Tramweg’ herinnert in Oudewater
nog aan dit tramlijntje.
Bronnen:
‘Het begon met de trekschuit’
door Gé de Gunst e.a.
De Woerdensche Courant,
‘Treinen, trams en stations
rondom Gouderak en Gouda’,
door Han Boevé,
‘Het Hollandsche-IJsselboek’,
door Cor van Someren.

Bij gebrek aan een draaischijf
moest de tram na aankomst achter
het gebouw, waar nu wijnhandel
Grandi Vini is gevestigd, ‘kopmaken’.
Dat wil zeggen dat de locomotief over
een zijlijntje iets terugreed om aan de
andere kant van de wagons weer te
worden aangekoppeld.

Hindernissen
Het was een lijntje met hindernissen:
dijk op dijk af. Voorop de locomotief
stond een vlaggenjongen die de tram
moest aankondigen: overdag met een
witte vlag en ‘s avonds met een
olielamp. T. Gibbon begon bij de
IJ.S.M. als vlaggenjongen en is tot het
eind bij de tram in dienst gebleven.
Op marktdagen en andere drukke
dagen werd er met vier wagons
gereden, maar op normale dagen
was één genoeg.
De stoomtram op de Goudse straatweg richting Tramweg.

Over de draaibrug bij de Tramweg in Hoenkoop.

IN VOORBEREIDING:
EEN BOEK OVER OUDEWATER TIJDENS DE DUITSE BEZETTING.
HET BOEK ZAL EIND DIT JAAR OP DE MARKT KOMEN.
MOCHTEN ER NOG MENSEN ZIJN DIE MATERIAAL
OF EEN INTERESSANT VERHAAL HEBBEN OVER DE OORLOG,
DAN HOUD IK ME NATUURLIJK AANBEVOLEN.

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor e 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
de TIP en bij de schrijver zelf.
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Te voet op ontdekkingreis in je eigen streek
De wandelingen zijn ware ontdekkingstochten. Met namen als Toren Route,
Kerkepad Route, Hazenpad, Stoere Polder Route kan het niet anders dan
dat je onderweg van alles tegenkomt.
Een kaas-, ijs- of fruitboer, gezellig terrasje of idyllische overnachtingsplek in
het groen. In totaal zijn er maar liefst 65 activiteiten en landwinkels aan de
routes verbonden. Struinen en vorsen in de eigen streek dus.

Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door de prachtige
omgeving en de ondernemende locals uit de Utrechtse Waarden.
Er zijn daar maar liefst dertien prachtige wandelroutes uitgezet met lengtes
variërend van 7,6 tot 69 km. De routes verbinden Oudewater, Montfoort,
IJsselstein en Lopik met elkaar. In totaal goed voor ruim 220 km
wandelplezier vormgegeven op een aantrekkelijke wandelkaart.

Oudewater =
Cultuur Rondom

jaagpad langs de Lange Linschoten naar Amsterdam vervoerd.
• Rondom Oudewater - 7,8 km
• Stoere Polder Route - 17,5 km
• Jaagpad Route - 13,5 km

MeijepolderGek op geschiedenis en
verhalen? Wandel dan
één van de cultuurroutes
die uitgezet zijn rondom
Oudewater. U loopt
door stoere polders
en volgt de jaagpaden
langs de Hollandsche IJssel. In het historische stadje Oudewater
kunt u na een heerlijke wandeling een gezellig terrasje pakken.
Als u wilt weten waarom Oudewatenaren ook wel ‘Geelbuiken’
genoemd worden, combineer uw wandeling dan met een bezoek
aan verhalenmuseum
De Heksenwaag of het
zijde
W Touwmuseum.
eij
Noord
lan tot touw. Het
Deze musea vertellen u het verhaal van Whennep
d
30
eip
van
touw werd in de HeksenwaagPut
gewogen
en overvolgens
via het
or

Montfoort = Boergondische Levensstijl
Boergondisch staat voor genieten van lokale producten direct
98 99
van het land. Montfoort heeft een rijk ommeland met kersenboomgaarden, vruchtbare
oeverwallen en veenrijke
Rietveld
polders. Hier komt een
grote variëteit aan streek92
Barwoutswaarder
producten vanaf, die te
proeven zijn in gezellige
restaurants en op terras-
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De routes zijn op verschillende manieren te volgen.
Door een QR code te scannen op de wandelkaart of in deze krant, door
naar de site te gaan www.struinenenvorsen.nl/routes en een route te kiezen
en de routebeschrijving uit te printen of door gewoon de papieren
uitvouwkaart met wandelknooppunten te gebruiken.
Deze kaart is verkrijgbaar bij de betrokken ondernemers die op de kaart
staan, VVV’s/ TIP’s, gemeenten en te downloaden vanaf de website.
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En dan kun je op pad met wandelkaart en eventueel uitgebreide
routebeschrijving en/of met de route op je mobiel.
Vergeet niet je GPS aan te zetten.
De wandelknooppunten én de route op je mobiel zijn de nieuwe
hulpmiddelen om routes te lopen!
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(streekverhaal). De routes worden
up to date gehouden. Check
daarom geregeld onze routes op
onze website struinenenvorsen.nl.
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Veerdienst fietsers en wandelaars

Rondom Oudewater > 7,8 km
Stoere Polder Route > 17,5 km
Jaagpad Route > 13,5 km
Hazenpad > 12,8 km
Boergondische Route > 13,5 km
8 van Linschoten > 7,6 km
Kerkepad Route > 14,3 km

Lopiker Struin Route > 17,9 km
Pannenkoeken Route > 13,6 km
Zwerven door de Utrechtse Waarden > 69 km
Toren Route > 15,7 km
Tussen Kromme IJssel en Lek > 10,8 km
De 8 van Marnemoende > 8 km of 1x3 + 1x5 km
Foto’s aangeleverd door:
’t Oude Stadhuis, Boerderij Kromwijk,
Marnemoende, Paula Bouma,
Maurice Kruk Schoonhoven Zilverstad,
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Opgelet: Broedseizoen geldt voor routes door boerenland. Lees de aanwijzingen op de ingangsborden.
Honden zijn niet toegestaan wanneer de route door weilanden gaat ivm overbrengen neospora. Informeer bij
uw gemeente of uw hond aangelijnd en los mag lopen in het gebied.
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1. B&B De Lage Polder, Linschoten
2. Landgoed Linschoten, Linschoten
3. Natuurcamping de Boerderij, Snelrewaard
4. Groepsaccommodatie De Kleine Stal, Snelrewaard
5. Atelier Es&Zo, Snelrewaard
6. B&B Hoeve Spoorzicht/De Hooiberg, Papekop
7. Eetcafé De Dijketelg, Papekop
8. Kaasboerderij Ruyge Weyde, Oudewater
9. B&B De Ruige Weide, Oudewater
10. Natuurboerderij Hoeve Stein, Reeuwijk
11. Arjan van der Eijk De Echte Bakker, Haastrecht
12. Het Witte Hof, partycentrum en brasserie, Haastrecht
13. Museum Paulina Bisdom van Vliet, Haastrecht
14. Grand Café Concordia, Haastrecht
15. Brasserie De Steinsetuin, Haastrecht
16. Groepsaccommodatie De Waterlelie, Hekendorp
17. Bij Groen Geluk, Hekendorp
18. Kersenboomgaard Groene Hart Fruit, Woerden
19. Fietsverhuur Oudewater, Oudewater
20. Mandenmakerij De Broedkorf, Oudewater
21. Brood- en banketbakkerij Stijnman, Oudewater
22. Verhalenmuseum De Heksenwaag, Oudewater
23. Boerderijwinkel ‘t Kaasmeisje, Oudewater
24. Touwmuseum De Baanschuur, Oudewater
25. Plattelandswinkel Vlooswijk, Linschoten
26. Het Beloken Land, Montfoort
27. Boerderij Doruvael kaas, zorg en winkel, Montfoort
28. Molen De Valk, Montfoort
29. The Old Bakery, Montfoort
30. Hotel Montfoort, Montfoort
31. Het Oude Stadhuis, Montfoort
32. Boer Hans Activiteiten, Montfoort
33. Oosterom Kersen, Montfoort
34. Fruitbedrijf van Lint, Montfoort
35. B&B Bakhuis ‘t Oude Klooster, Montfoort

36. Restaurant Rivers-en Jachthaven Marnemoende,
IJsselstein
37. Caravanpark De Voormolen, IJsselstein
38. Cafétaria Zeevliet, Benschop
39. Campererf Biezenhoeve, Lopikerkapel
40. Café-slijterij De Roode Leeuw, Lopikerkapel
41. Camping Wilgenwei, Lopik
42. Boern Logies Lekker Buiten, Lopik
43. Camperplaats De Willige Waard, Lopik
44. Natuurmuseum De Wielewaal, Lopik
45. Lunchroom en Kadowinkel De Wilgensprong, Lopik
46. B&B Huize Binnendijks, Schoonhoven
47. Veerdienst Schoonhoven-Gelkenes, Schoonhoven
48. Hotel, Grand-Café en Restaurant Belvédère,
Schoonhoven
49. Heppie met Steppi-E!, Schoonhoven
50. Nederlands Zilvermuseum, Schoonhoven
51. Stichting Stadswandeling Schoonhoven, Schoonhoven
52. Boerderij Kromwijk, Cabauw
53. Hoeve Kooilust, Cabauw
54. Eetcafé, Partycentrum In ‘t Witte Paard, Cabauw
55. Theehuis Thuis, Lopik
56. Recreatie Landschap Rosenboom/Gasterij De Toren,
Benschop
57. Pannenkoekhuis en camping Midden op ‘t Land,
Benschop
58. Landwinkel De Noordzijde, Polsbroek
59. Gastenverblijf Apud nos Domi, Polsbroek
60. Koffietuin Bij Joke, Polsbroek
61. Spel Verhuur Centrale, Polsbroek
62. Café de Vlist, Vlist
63. De Vlisterstee, Vlist
64. Kaasboerderij van Eijk, Vlist
65. Boezemmolen nr. 6, Haastrecht
66. Peter Stuurman Landschapsfotografie, Schoonhoven

Jaagpadroute
Wij kozen de Jaagpadroute uit
om eens een route te
‘beleven’.
De Jaagpadroute is een
‘vierkantje’ van ruim
13 kilometer dat begint en
eindigt bij het Statenland 1
in Oudewater.
Direct aan het begin namen we
een kijkje bij ‘de Broedkorf’.
Volgens de omschrijving op de
kaart een avontuurlijke
woonwinkel en werk- en
ontmoetingsplaats.
Eigenaar Fons Vermeij stak zijn
enthousiasme voor, en deelname
aan, ‘Struinen en Vorsen’
niet onder stoelen of banken.
Dat deden overigens alle
deelnemers waar we even
aanwaaiden.
De route werd vervolgd over het
Jaagpad, waarlangs vroeger
‘gejaagd’ werd met trekschuit en
-paard, richting Hekendorp langs
de Hollandse IJssel.
Een schitterend pad dat je leidt
naar de Kersenboomgaard,
het Groene Hart Fruit en
Groen Geluk voor lekkere
streekproducten.
Vanaf Hekendorp over de dijk
langs het kanaal de ‘Enkele
Wiericke’. Door de Ruige Weide
over de Zuringkade terug
richting Oudewater.
Langs de Ruige Weide vind je
B&B Ruige Weide én de
Biologische Kaasboerderij de
Ruyge Weyde, met beide
gastvrijheid hoog in het vaandel
en de laatste met alle moderne
technieken een bezoek waard.
Zij leveren in en rond Oudewater
samen met anderen sinds kort de
Boerenbox; inmiddels al een
succesverhaal.
In Oudewater zijn er voor wie
dat wil natuurlijk mogelijkheden
te over om te struinen en te
vorsen.
Je passeert in de stad het
Touwmuseum en de
Heksenwaag. Die punten
hebben wij niet aangedaan
omdat wij die al eerder hadden
bezocht. De Jaagpadroute is een
mooie mix van stad en land.
Wij begrijpen na het ‘beleven’
van de route nog meer waarom
toeristen het in het Groene Hart
goed toeven vinden.
Je beseft weer in wat voor
geweldige streek wij wonen.
De wandelroutes, dwars door
‘het Groene Hart’, van
‘Struinen en Vorsen’ zijn een
aanrader voor iedereen.
Meer informatie is te vinden op
www.struinenenvorsen.nl.
Daar is ook de al eerder
verschenen fietskaart
(vijf fietsroutes) van de
Utrechtse Waarden te vinden.
Struinen en Vorsen is een
organisatie die op een
duurzame manier het agrarische
cultuurlandschap van het
Groene Hart promoot.
Dat wordt gedaan door het
aanbieden van
belevingsactiviteiten met
recreatieve, culturele en
landschappelijke waarden.
Bij de organisatie zijn meer dan
140 ondernemers aangesloten
uit de recreatieve, culturele en
agrarische sector. Er worden
workshops gehouden, fiets- en
wandelroutes uitgezet,
streekproducten en eet- en
overnachtingsadresjes
aangeprezen en (linie)
arrangementen ontwikkeld.
De wandel routekaart is mede
mogelijk gemaakt door
De Utrechtse Waarden
(gemeenten Oudewater,
Montfoort, IJsselstein en
Lopik en Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden) en de
provincie Utrecht.
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

Feestelijke startsein Huis van Ervaring

woensdag 3 juni 2020

Actuele informatie
over het coronavirus

Hoera! Bibliotheek van start in de
gemeente met afhaal- en bezorgbieb

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

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

4 juni vlagdag
Geslaagd? Dan hangt voor jou op 4 juni de vlag uit!
Komende donderdag is er namelijk één landelijk
feestmoment waarop eindexamenscholieren kunnen
vieren dat ze geslaagd zijn. Donderdag 4 juni is
uitgeroepen tot de dag waarop de vlag in top mag.
Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al
eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met
alle leerlingen samen gevierd.

Met het aansnijden van een taart en het uitreiken
van de eerste tassen met boeken aan leden van de
bibliotheek, gaf wethouder Yolan Koster afgelopen
vrijdag 29 mei in het DoeMeeHuis in Montfoort het
feestelijke startsein voor de afhaal- en bezorgbieb
van bibliotheek Het Groene Hart. Daarmee is de
eerste stap gezet in richting van de terugkeer van de
bibliotheek in de gemeente Montfoort.
De bibliotheek Het Groene Hart is een van de partners in
het nieuw te vormen Huis van Ervaring.
Samen met SWOM en gemeente Montfoort vormt zij een
nieuw netwerk, wat in de toekomst wordt uitgebreid met
andere partners. Hiermee is onder andere de terugkeer
van een maatschappelijke bibliotheekvoorziening in
Montfoort en Linschoten gestart.

Huis van Ervaring

Met het Huis van Ervaring wordt een laagdrempelige
en vrij toegankelijke plek voor alle inwoners van de
gemeente Montfoort gerealiseerd 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 kan vanaf vandaag, afhalen vanaf
5 juni. De afhaal- en bezorgbieb gebeurt vanuit het
DoeMeeHuis in Montfoort en Linschoten. De komende
tijd wordt het aanbod uitgebreid. Om ieders gezondheid
te waarborgen worden alle diensten de komende periode
uitgevoerd volgens de richtlijnen van het RIVM.

AfhaalBieb en BezorgBieb

Alle leden van de Bibliotheek Het Groene Hart kunnen 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.

Voor iedereen die zijn huis niet kan verlaten, in deze
uitzonderlijke tijden van corona, is er de BezorgBieb.
Samen met SWOM brengt de bibliotheek bestelde boeken,
van bibliotheekleden die thuisgebonden zijn, aan huis.
De boeken worden op afspraak en volgens de richtlijnen
van het RIVM bezorgd. Boekenpakketten voor de
AfhaalBieb of BezorgBieb kunnen nu al telefonisch bij de
bibliotheek of via de website van de bibliotheek worden
besteld. Voor woensdag 10 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.

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: de VakantieBieb, de LuisterBieb en
de Onlinebibliotheek.
Voor inwoners die extra hulp kunnen gebruiken bij het
wegwijs worden in het digitale aanbod is er een
telefonische vraagbaak bij de Bibliotheek.

Meer informatie en telefonische vraagbaak

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

Adressen DoeMeeHuis

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

Gemeentelijke informatie
www.montfoort.nl/bieb

Afvalkalender JUNI 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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Alleen wordt weer iets
meer samen
Afstand bewaren in een anderhalvemetersamenleving?
Dat is nog niet zo eenvoudig.
Het was druk tijdens Hemelvaartsdag en Pinksteren.
In heel Nederland was een deel van de parken,
plassen en stranden afgesloten. Ook in onze regio
waren er veel mensen op de been. Logisch natuurlijk,
het was mooi weer en we zijn allemaal vrij.
Fijn dat we daar weer van kunnen genieten!
‘Alleen’ wordt gelukkig weer iets meer ‘samen’.
Laten we tegelijkertijd onszelf en anderen goed
beschermen. We gaan samen naar buiten en we gaan
samen sporten. We doen dit wel op 1,5 meter afstand
van elkaar. En we keren om als het druk is.
Bovendien blijven we met klachten thuis. Want alleen
als we onszelf en elkaar goed beschermen gaan er
steeds meer deuren open.
Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Buiten spelen en bewegen
is goed voor kinderen
Spelen en bewegen zorgt voor een goede motoriek,
stevige botten, sterke spieren en een gezond gewicht.
En het draagt bij aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen,
sociale vaardigheden en aan het leren omgaan met
risico’s. Het is belangrijk voor ogen waarmee je goed in
de verte kunt zien. En we noemden al de aanmaak van
vitamine D, wat belangrijk is voor je immuunsysteem.
Eigenlijk is buiten spelen en bewegen voor iedereen
goed. En kinderen hebben het echt nodig.
Daarom is het zo belangrijk dat kinderen buiten blijven
spelen. Ook nu, in tijden van corona!

BUITENSPE(E)LREGELS
HANDEN WASSEN

Was thuis je handen goed
voordat je hier gaat spelen.

TOT EN MET 12 JAAR
Samen buiten spelen kan
hier alleen voor kinderen
tot en met 12 jaar.

12

KEELPIJN, NIEZEN
OF HOESTEN?

Heb je (een beetje) keelpijn,
ben je verkouden, hoest
of nies je? Dan blijf je thuis.

TE DRUK?

25

15

16

17

18

19

20

21

Zijn er al (veel) andere kinderen
aan het spelen? Dan kun je even
op afstand wachten, een andere
speelplek vinden of later terugkomen.

GEEN CONTACT
Raak elkaar niet aan
tijdens het spelen.

26
27

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

HOUD AFSTAND
Ouder dan 12 jaar?
Houd dan 1,5 meter
afstand van elkaar.

1,5 m

BEGELEIDERS OP AFSTAND
Zijn er ook nog andere kinderen
hier aan het spelen? Dan blijven
begeleiders op afstand
of buiten de speelplek.

HANDEN WASSEN

Ben je klaar met spelen?
Was dan, thuis, je handen
nog een keer.

Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Meer info op de website van de branchevereniging
Spelen en Bewegen: http://spelenenbewegen.nl
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Onlinebijeenkomst
verkeer Binnenstad Montfoort
Kijk, denk en doe mee!
Montfoort werkt via BUURbook samen met haar
inwoners, ondernemers en organisaties aan een
aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Graag nodigen wij u uit voor een interactieve, online
bijeenkomst over het verkeer in de binnenstad van
Montfoort op donderdag 11 juni vanaf 19.30 uur.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u direct online
reageren en gaan wij via polls uw mening peilen over
diverse verkeersoplossingen.

Proces tot nu toe

Eind 2019 hebben wij alle inwoners, ondernemers en
verenigingen uitgenodigd om via BUURbook met ons
mee te praten over een concreet uitvoeringsprogramma
voor een aantal verkeersknelpunten in de binnenstad van
Montfoort. Tijdens de startbijeenkomst op 10 december
zijn er door inwoners, ondernemers en raadsleden
ideeën gegenereerd, is er gediscussieerd en heeft men
per tafel een plan gepresenteerd om de diverse
knelpunten op te lossen. Daarnaast zijn er via montfoort.
buurbook.nl ideeën en suggesties aan ons doorgeven.
De afgelopen periode hebben we als gemeente hard
gewerkt om al deze ideeën te verwerken in een aantal
mogelijke scenario’s voor de verkeerscirculatie in de
binnenstad van Montfoort. Binnen deze scenario’s zijn er
oplossingen bedacht voor o.a. het sluipverkeer, de
IJsselbrug en de verkeerscirculatie in de binnenstad.
Helaas zit een fysieke bijeenkomst er voorlopig niet in en
omdat we het proces liever niet verder vertragen, willen
we de scenario’s graag samen met u behandelen
middels een onlinebijeenkomst.
Na deze onlinebijeenkomst zullen wij alle opmerkingen
verwerken waarna wij het uitvoeringsprogramma voor de
verkeerscirculatie in de binnenstad van Montfoort
definitief zullen maken. Rond de zomer willen wij een
slotbijeenkomst organiseren, in welke vorm dan ook, om
het uiteindelijke plan te presenteren.

We streven ernaar om het
uitvoeringsprogramma medio september ter
besluitvorming aan de raad te kunnen voorleggen.

Onlinebijeenkomst verkeer Binnenstad Montfoort
Wij organiseren een online interactieve presentatie.
Op donderdag 11 juni van 19.30 uur (live vanaf 19.15 uur
om beeld en geluid te testen en in te loggen) tot 21.00
uur worden de verschillende scenario’s toegelicht en is er
de mogelijkheid om uw voorkeuren kenbaar te maken.
Tijdens de presentatie is het mogelijk om via BUURbook
vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.
Waar mogelijk beantwoorden we deze vragen live tijdens
de sessie of anders zo snel mogelijk na de sessie.
De onlinepresentatie is te volgen via montfoort.buurbook.nl.
Kijkt u bij voorkeur op een PC of laptop, dan kunt u
tegelijkertijd ook reageren en uw mening geven via de
polls. De app is daarvoor minder geschikt.
Wilt u het verslag van de eerdere bijeenkomst nog even
teruglezen dan kunt u deze vinden op BUURbook via
www.montfoort.buurbook.nl/verslag.

BUURbook-account

Om de onlinepresentatie te kunnen volgen heeft u geen
BUURbook-account nodig. Om te reageren is wel een
BUURbook-account nodig en dient u te zorgen dat u
ingelogd bent. Heeft u nog geen account?
Schrijf u dan van tevoren in via https://montfoort.
BUURbook.nl/inschrijven en maak een account aan.
U blijft dan ook automatisch op de hoogte van de
planvorming en discussies.

Meer informatie

Heeft u vragen? Of wenst u meer informatie?
Stel uw vraag op https://Montfoort.BUURbook.nl.
U kunt ook contact opnemen via 0348-476400 of
binnenstad@montfoort.nl.

Het Knopenbad
gaat open op
donderdag 4 juni a.s.
Ook al zal het seizoen 2020 er geheel anders uitzien dan
anders, willen bestuur en medewerkers van het zwembad
u toch heel graag de gelegenheid bieden om te komen
zwemmen dit jaar. Rekening houdend met de
beperkingen vanwege Corona is het volgende mogelijk:
•
Elke middag een paar uur vrij zwemmen
voor kinderen t/m 12 jaar
(met diploma, zonder begeleiding)
•
Maandag t/m zaterdag - op diverse momenten één uur banenzwemmen vanaf 13 jaar,
met doordeweeks een apart tijdvak voor 65+
•
Zwemles vanaf diploma B
Wie regelmatig wil komen zwemmen kan het beste een
Knopenpas aanschaffen (e 50,00).
Bestelformulier vindt u op de website: www.knopenbad.nl
Wie af en toe wil zwemmen kan een losse reservering
maken via de website.
Bezoekers die al een abonnement besteld hadden zijn
per mail (check ook spam!) geïnformeerd en hen is
gevraagd of zij hun bestelling willen omzetten naar een
Knopenpas. Geen bericht ontvangen?
Mail dan z.s.m. naar info@knopenbad.nl uw wensen.
Het banenzwemmen is alleen mogelijk als er via de
website een baan en tijdstip wordt gereserveerd.
In 2020 geldt het ‘protocol verantwoord zwemmen’ en
alle bezoekers worden geacht deze regels na te leven.
Het protocol vindt u op de website onder ‘home’.

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

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.

BOUWEN
Welstand
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 10 juni 2020.
Digitale eerstvolgende
openbare commissievergadering
is op 17 juni 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 19-5-2020
Z/20/164214
Wilhelminastraat 2a in Montfoort
Het wijzigingen van een
praktijkruimte in drie appartementen
en het realiseren van een inrit.
• 22-5-2020
Z/20/164333
Molenstraat 13 in Montfoort
De restauratie van de stadsmuur.
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

Verleende omgevingsvergunning
• 25-05-2020
Z/20/160150
Blokland 62 in Montfoort
Het vergroten van de bestaande
loods.
• 26-05-2020
Z20/160499
Onder de boompjes nabij
Hoogstraat 78 in Montfoort
Het aanleggen van een steiger.
• 27-05-2020
Z/19/156239
Waardsedijk Oost 14 Montfoort
Het bouwen van een bedrijfshal.

Overig
Beheerregeling informatiebeheer
gemeente Montfoort 2019
Op 23 juli 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders van
Montfoort de Beheerregeling
informatiebeheer gemeente Montfoort
2019 vastgesteld. De verordening is
elektronisch bekend gemaakt door
middel van elektronisch uitgegeven
gemeentebladen.

te houden met de situatie en uw
rijgedrag hierop aan te passen.

VERKEER
Tijdelijke afsluiting
Kerkplein Linschoten
Wegens onderhoudswerkzaamheden
aan de toren van de Nederlands
Hervormde kerk wordt op 12 juni het
Kerkplein in Linschoten afgesloten.
Naar verwachting zullen deze
werkzaamheden in één dag afgerond
kunnen worden.
Bij alle wegwerkzaamheden kunnen
onvoorziene omstandigheden roet in
het eten gooien. Hierdoor kunnen de
werkzaamheden langer duren, of
moet het werk worden uitgesteld naar
een later moment. Als de planning
onverhoopt verschuift, volgt daarover
een bericht.
Wij zullen er alles aan doen om 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.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Werkzaamheden kruising
Provincialeweg - Julianalaan Williskop en de Bleek
Op dinsdag 9 juni vinden er tussen
09.00 en 18.00 uur werkzaamheden
plaats bij de kruising van de
Provincialeweg - Julianalaan Williskop en de Bleek.
De verkeerslichten worden tijdelijk
buitenwerking gesteld.
Het verkeer wordt geregeld door
verkeersregelaars. Gelieve rekening

Verkeersmaatregelen De Plaats en
langs de Hollandsche IJssel
Met ingang van maandag 1 juni is De
Plaats in Montfoort afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van
voetgangers. Er wordt een
calamiteitendoorgang gecreëerd en
de hulpdiensten hebben indien nodig
altijd toegang tot De Plaats. De
afsluiting wordt met borden
aangegeven en geldt vooralsnog tot 1
september a.s. Daarnaast wordt tot in
elk geval 1 september a.s. langs de
Hollandsche IJssel een
parkeerverbod ingesteld voor een
aantal parkeerplaatsen in verband
met de tijdelijke uitbreiding van het
terras van het Oude Stadhuis.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort
maken bekend dat zij de volgende
vergunningen of ontheffingen
hebben verleend voor:
Terrasvergunning
• Cafe Bolle Harry, Plaats 5,
Montfoort, 1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
• Cafe De Plaats, Plaats 2,
Montfoort, 1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
• The Old Bakery, Plaats 1,
Montfoort, 1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020

• De Posthoorn, Achthoven Oost 28,
Montfoort, 1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
• Daans Droomijs,
Onder de Boompjes 19, Montfoort,
1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
• Il Falco, Hoogstraat 78,
Montfoort, 1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
• Zalencentrum St. Joseph,
Heilig Levenstraat 4, Montfoort,
1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
• Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36,
Montfoort, 1 juni - 1 september,
verzonden 29 mei 2020
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u naast
dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen
bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Montfoort, 3 juni 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

Afspraken met collegeleden: via het
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Het mag weer…

door Sjoukje Dijkstra

Montfoortenaren genieten volop
van het grote terras op de Plaats
Eindelijk weer een beetje leven in de brouwerij in Montfoort.
“Ons stadje leeft weer”, aldus een enthousiaste Montfoortse, en dat bleek.
Vanaf 12.00 uur mochten de terrassen weer open.
De Plaats, die inmiddels is uitgebouwd tot één groot terras, zat redelijk vol.
Hier en daar waren er nog tafeltjes bijgezet: “Zo kan het prima”, vond een
terras- en zonaanbidster.

Simon voor mij toch de mensen kan
bedienen op mijn terras. Ondanks dat ik
door omstandigheden dicht moet blijven,
vind ik het top, deze samenwerking.
Tuurlijk had ik het ook liever zelf gedaan,
maar we hopen snel op meer
versoepeling voor de horeca. Dan staan
wij zeker er heel snel klaar voor om er
weer leuke feestjes van te maken!”
Hij vindt het fijn te zien dat
Montfoortenaren met dit mooie weer
met z’n allen buiten kunnen zitten op een
mooi plein. “Wij zijn echt blij dat we met
z’n allen het hele plein mogen gebruiken.
Dat vind ik ook erg netjes van de
gemeente. Het was altijd een wat lastig
dingetje om het hele plein af te sluiten.”
Dat Simon zijn terras mag uitbaten, is
puur een vriendendienst. “Ik heb tegen
hem gezegd: ga lekker draaien om de
boel overeind te houden. Misschien
kunnen we dan een keer een weekendje
weg van de opbrengsten van dit stukje
terras”, zegt hij met een lach.
De mensen die weer volop van het terras
zitten te genieten, hebben er in de

meeste gevallen ook echt op zitten
wachten. Zoals Sebastiaan Scheel. “Het
is weer even wat anders dan thuis zitten.”
Al vanaf 13.00 uur zat hij lekker op het
terras. Wat hem betreft is het netjes
opgezet, en mag het best zo blijven.
Ook als de coronacrisis voorbij is. “Een
aanwinst voor Montfoort.”
Chris en Petra Verheul twijfelden of ze
vandaag zouden komen. “Ik vond het zo
dramatisch, om gelijk die eerst dag al per
se te moeten komen”, aldus Petra.
Ze wijst naar een tafeltje naast haar, waar
vriendin Ada Sluijs zit met Ad Uitbeijerse.
“Het is eigenlijk haar schuld. Zij vroeg of
we ook zouden gaan”, lacht ze.
Op serieuze toon vervolgt ze. “Op deze
manier heb ik er geen moeite mee.
Maar we moeten niet doen of er niks aan
de hand is. Gelukkig is hier ruimte zat.
Daar kan ik mee leven. Was het vol
geweest, waren we weer naar huis
gegaan.” Chris vervolgt: “Ik zou so wie
so niet naar binnen gaan in deze periode.
Buiten heb je minder besmettingsgevaar.”
Dat beaamt Petra: “Ik ben ook een
risicogeval”, lacht ze. “Altijd al geweest.
Dan doe je toch voorzichtig.”
Ada die bij Ad zit, vertelt dat zij en haar
tafelgenoot elkaar nog niet zo lang
kennen. “Het is toch beter met z’n
tweetjes dan alleen”, meent ze.
Zij hebben er beiden ook echt op zitten

Arie en Boukje Hol zouden naar huis
zijn gegaan als het vol zat, maar ze
vinden het prima opgezet zo.
wachten tot het weer mocht, en genieten
nu volop van het zonnetje, het terras en
elkaar. “Montfoort leeft weer”, is iets wat
veel mensen zeggen. Dat vindt ook de
familie Hol. Boukje en Arie Hol gaven
aan dat ze wel voorzichtig waren
geweest, en eerst eigenlijk niet zouden
komen. “Als het te vol zou zitten, waren
we direct weer naar huis gegaan”, zegt
ze. “Maar het ziet er zo goed uit. Je ziet
iedereen, kunt contact maken…” Beiden
genieten van hun drankje. De sfeer is
gemoedelijk, en de mensen zijn blij.
Opgelucht dat het weer kan.

Ada Sluijs en Ad Uitbeijerse zijn blij dat ze weer mogen.
Ook doordeweeks mag de Plaats nu één
groot terras zijn, zo heeft de gemeente
besloten. Een ambtenaar van de
gemeente kwam nog even controleren of
alles wel goed stond, en of de
maatregelen nageleefd werden. Bij het
terras stonden Kevin Engel en vrijwilliger
Jos Snel als uitsmijters met oranje en
gele hesjes aan. Volgens eigen zeggen
ook wel een beetje om de boel in de
gaten te houden en eventueel vragen te
beantwoorden. “Je weet niet of mensen
niet met een drankje op toch te dicht bij
elkaar in de buurt gaan komen.” Tot nu
toe gaat het goed volgens Jos. Hij is
tevreden. Hij was medeverantwoordelijk
voor de aankleding van het terras en
heeft vorige week nog leuke bloemen
gekocht om het terras op te fleuren. Jos
Snel wijst een mevrouw die met de fiets
om het terras heen wil gaan, de weg.

Ze mag best langs het hek over het terras
heen, zegt hij tegen haar. Hij grapt erbij:
“Dan moet je aan de andere kant wel tol
betalen.”
Ondanks dat Bolle Harry gesloten was,
zat hij tevreden voor zijn eigen kroeg, te
genieten van de drukte. Hij heeft aan
Simon Snel van The Old Bakery
gevraagd om zijn terras uit te baten.
Beste vriend Simon, zei daar natuurlijk
geen nee tegen. “Zo kunnen we extra
ruimte creëren voor de vaste gasten, en
in ieder geval hebben we mogelijkheid
om daar te zitten.” Al met al zal The Old
Bakery hiermee zo’n 30 extra klanten
kunnen bedienen. In totaal 60, met groot
uitgebouwd terras. “Het is een genereus
gebaar van mijn beste vriend”, aldus
Simon Snel. “Hij weet dat wij er alles aan
doen om er samen sterker uit te komen!”
Harry beaamt dat: “Ik ben zeer blij dat

Sebastiaan Scheel had het thuis
inmiddels wel gezien. Er weer even
tussenuit, vindt hij prima.

Chris en Petra Verheul zijn content over hoe ruim het terras is opgezet.

vervolg van de voorpagina

Wij weten uit eigen ervaring dat een helm van levensbelang kan zijn
Later sloten ook de andere schaats/
skeelerliefhebbers Ad Baars, Ronald van
de Brink en Patrick van Deuren zich aan.
Ook Johan van de Poll deed mee, maar
die moest later afhaken wegens
rugproblemen. Vele keren zijn met de
club naar de Weissensee geweest bij
gebrek aan Nederlands natuurijs. In juli
2011 schreven we een zwarte bladzijde:
André, bij iedereen zeer geliefd, moest
een zware operatie ondergaan en kreeg
na de operatie een ernstige bloeding.
Hij is daaraan overleden. Dit heeft
enorme indruk gemaakt op ons allen.
We zijn hem niet vergeten en zullen hem
nooit vergeten.” Na zijn relaas laat hij
een foto van André zien. “Dat is hem.
Overleden op zijn 41e. Veel te jong.”
Als de koffie op is, wordt het tijd om op
pad te gaan.
De helmen gaan op, en de beschermers
gaan aan. Een van de heren is niet fit
genoeg om te skeeleren.
Hij gaat mee op de fiets om te navigeren.

Voor de foto poseren ze graag.
Achteraf laat Arie weten dat het weer
een mooie tocht was.
“Door corona en de sluiting van
sportscholen zie je de laatste tijd weer
meer skeeleraars op de weg. Vooral veel
kinderen. Mooi om te zien. Tips voor
mensen die er mee door willen gaan,
hebben we ook: Koop goede skeelers bij
een goede vakhandel en vooral koop een
helm. Vaak zien wij mensen skeeleren
zonder helm. Wij weten uit eigen
ervaring dat een helm van levensbelang
kan zijn.
Als je beginner bent, neem dan een paar
lessen. Dat maakt het een stuk leuker.
Er wordt skeelerles gegeven bij
Schaatsvereniging Oudewater (SVO)”,
weet hij.

Net begonnen met skeeleren

Patricia de Jong en Cynthia Koot zijn
van die skeeleraars die net (weer)
begonnen zijn om het skeeleren op te

pakken. Deze vriendinnen maken
geregeld een lange rit met elkaar.
Zo binden ze ook nu op een
doordeweekse avond de skeelers onder
om dan via IJsselstein naar Benschop en
dan via Blokland naar huis te skeeleren.
“Dat is wel 20 kilometer, maar wel heel
lekker”, laten de meiden weten.
Zij geven aan: “We zijn in het begin van
de coronacrisis begonnen met skeeleren.
Om in beweging te zijn, maar ook om
elkaar te spreken. Dat kan goed samen.
We begonnen met een klein rondje van
5 km. Daarna 10 en nu doen we rondjes
van 16 tot 20 km.”
Patricia vertelt dat ze sinds een paar
weken nieuwe skeelers heeft.
“Ik ga nu een stuk sneller dan daarvoor.
Ik hoop dat we dit blijven doen, ook na
de coronacrisis, want ik vind het leuk en
gezellig. Hardlopen is ook goed om te
doen, alleen praat dat wat lastiger.
Al hijgend een gesprek aangaan is niet
fijn”, lacht ze.

Skeelertocht

Peter Grutters van de Montfoortse
IJsclub vindt het mooi om te zien dat
mensen nu veel meer buiten bezig zijn,
vooral na het avondeten.
“Kinderen skeeleren nu veel meer dan
anders. Wij organiseren met onze
ijsclub elk jaar met Koningsdag een
skeelertocht. Dan hebben we altijd aardig
wat deelnemende kinderen.”
Hij raadt beginnende skeeleraars aan
om behalve beschermingsmiddelen te
gebruiken, om op een stil mooi
geasfalteerd laantje hun eerst baantjes te
trekken. “Je valt dan echt wel eens.
Het ‘op tijd remmen’ oefenen is van
levensbelang.”
Rick Gijsbertsen, die ook gek is op
skeeleren, geeft aan dat het nog wel aan
van die geasfalteerde laantjes ontbreekt
in Montfoort.
“In Montfoort bevat het centrum enkel
kasseien. Helaas moet ik gemeente
Montfoort dus een vier geven voor
skeelerplezier.”
Dat zou volgens hem anders kunnen zijn:
“Het zou bijvoorbeeld super zijn om bij
Linschoten aan de linkerkant bij het
kasteel het asfalt aan te pakken. Als je
vanaf Montfoort komt, zou je daar al een
goed skeelerpad kunnen aanleggen.
Dat is precies een mooi rondje.”
Patricia en Cynthia skeeleren sinds het begin van de coronacrisis.

Ook burgemeester Petra van Hartskamp
vereert het terras later in de middag nog
met een bezoekje, zo laat Simon Snel
weten. “Ze was erg blij het er zo bij te
zien staan.”

Linfano zet jubilarissen
in het zonnetje

Normaal gesproken wordt er tijdens het Voorjaarsconcert altijd aandacht
besteed aan de jubilarissen van Muziekvereniging Linfano. Omdat dat dit
jaar niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen en er voorlopig
nog geen uitzicht is op een eventueel volgend concert, besloot het bestuur
om de jubilarissen dit jaar op een andere manier in het zonnetje te zetten.
Een tweetal bestuursleden is bij de betreffende leden aan de deur geweest
om de oorkonde, het speldje en een bos bloemen te overhandigen.
De jubilarissen waren beide volkomen verrast!

Patrick Buys

Patrick, trombonist bij Linfano, is dit jaar 40 jaar lid. Hij kreeg de oorkonde en het
gouden speldje, op gepaste afstand, uitgereikt van voorzitter Coen van der Stelt.
Hij vertelde dat Patrick een zeer trouw lid is, vrijwel elke repetitie aanwezig is en altijd
meehelpt met opbouwen of afbreken na concerten. Zo stond hij met het
Lustrumconcert in november nog op de ladder verlichting op te hangen terwijl het
orkest op het podium al in het inspelen was. In het verleden is Patrick ook nog
bestuurslid geweest. Verder haalde Van der Stelt aan dat Patrick, wat er ook gebeurt
bij een straatoptreden, hij gewoon blijft doorblazen.

Ineke Ros

Ook Ineke Ros werd verrast door het bestuur voor haar 12,5-jarig lidmaatschap.
Ze is op latere leeftijd begonnen met saxofoonspelen en speelt inmiddels al geruime
tijd mee in het orkest. Ze heeft ook altijd veel geregeld voor de jeugd en is een zeer
enthousiast lid dat ook vaak meespeelt met extra optredens zoals Paas- en Kerstdienst
in het Kruispunt en het Torenblazen op Koningsdag.

Jubilaris Patrick Buys krijgt thuis de oorkonde en het speldje overhandigd van de
voorzitter Coen van der Stelt.
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HAASTRECHT

Humanitas Midden-Holland
biedt gescheiden ouders hulp

VLIST

Pleidooi om gebied ten zuiden van
Haastrecht voor natuur te behouden

Vorig jaar heeft de gemeenteraad bij Bestemmingsplan Natuurgebied
Veenweiden besloten om een aantal hectaren ten zuiden van Haastrecht te
ontgrenzen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het kader van de
leefbaarheid van Haastrecht wilde men toen bij nader inzien de grens
verleggen. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om in de toekomst eventueel te
kunnen gaan bouwen. In de structuurvisie van de voormalige gemeente Vlist
was deze uitbreiding al opgenomen.
Pro Krimpenerwaard maakt zich ernstig
zorgen over de negatieve effecten van dit
besluit voor het aantal weidevogels.
Vanwege voortschrijdend inzicht door
nieuwe informatie van de Natuur- en
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard
(NVWK) heeft zij dit onderwerp in het
actualiteitendebat op 26 mei opnieuw ter
discussie gesteld.
Tim Oskam sprak namens de bewoners
aangrenzend aan dit gebied tijdens de
raadsvergadering in. Hij gaf aan dat deze
locatie belangrijk is voor weidevogels.
Daarnaast is het een belangrijke
ecologische verbinding tussen
natuurgebied De Hooge Boezem en de
Reeuwijkse plassen. Hij vroeg zich
opnieuw af waarom de raad vorig jaar dit

deel ten zuiden van de kern Haastrecht
wilde ontgrenzen. Hij pleit ervoor dat dit
gebied als natuur zal worden aangemerkt,
waardoor de ecologische route, de
weidevogels en de bijbehorende ambities
van NNN tot zijn recht komen.

Motie

Ad Struijs, fractievoorzitter Pro
Krimpenerwaard ondersteunt de
woorden van de inspreker en stelt vast
dat dit gebied door de ontgrenzing
onttrokken wordt aan de natuur. Voorts
sprak hij over een overvaltactiek naar de
bewoners toe. Zij werden bij deze
wijziging niet gehoord. Nu er aanvullende
informatie aanwezig is wil Struijs over dit
onderwerp opnieuw een discussie en
legde dit in een motie vast.

Het is tegenwoordig verplicht voor ouders een goede omgangsregeling af te
spreken bij scheiding. Ongeveer een derde van de kinderen groeit op in een
gebroken gezin. Het opstellen van een omgangsregeling blijkt in de praktijk
een moeilijk proces voor ouders te zijn. Het is voor hen en kinderen prettig
als daar vrijwillige begeleiding bij is.

door Cees Reichard

Leefbaarheid en vitaliteit
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Diverse partijen stelden dat het slechts
om een klein gedeelte gaat. Het gebied
loopt tot halverwege het parkeerterrein
zwembad. Zij waren van mening dat het
een weloverwogen besluit was geweest
met de mogelijkheid om de kern
Haastrecht uit te gaan breiden. In het
kader van de leefbaarheid en vitaliteit is
het voor de korte/middellange termijn
noodzakelijk ruimte voorhanden te
hebben om te kunnen bouwen. Velen
wachten op een woning. Bij het niet
ontgrenzen zou uitbreiding van
Haastrecht aan deze zijde niet mogelijk
zijn. Het verleggen van de grens is vanuit
ruimtelijk oogpunt een aanvaardbare
keuze. Zij deelden ook de mening dat de
weidevogels en natuur daar ook
belangrijk zijn. Maar het één hoeft de
ander niet uit te sluiten.
Na deze discussie werd de motie
van Pro Krimpenerwaard
verworpen.

Vanaf 15 juni breidt Humanitas
Midden-Holland haar werkzaamheden
uit met een nieuwe activiteit, de
Begeleide Omgangsregeling (BOR).
Deze richt zich specifiek op het
begeleiden van gescheiden ouders bij
het tot stand brengen van een
omgangsregeling met hun kind (eren).
Het belang van het kind staat daarbij
voorop. Hoe sneller een goed
werkende omgangsregeling tot stand
komt, hoe sneller kinderen een plek
tussen hun gescheiden ouders kunnen
vinden.
Voor begeleiding kunnen ouders
contact opnemen met de coördinator
van de BOR. De coördinator zal de
ouders koppelen aan een gemotiveerde
en getrainde vrijwilliger.
De ondersteuning duurt gemiddeld 3 tot
6 maanden. Geleidelijk treedt de
hulpverlener steeds wat verder terug.
Net zolang totdat de ouders een
omgangsregeling hebben kunnen
treffen. Deze vrijwilliger is er voor de
ouders en voor het kind.

door Cees Reichard

Vrijwilligers

Coördinator Grethe Fioole vertelt dat
spanningen soms goede afspraken over
een omgangsregeling in de weg staan.
“Dan helpen onze vrijwilligers je graag
verder. Ze gaan uit van het belang van
de kinderen en de mogelijkheden van de
ouders. Ze houden geen dossier bij.
De afspraken vinden in het begin op
neutraal gebied plaats, zodat iedereen
zich prettig voelt.” Humanitas MiddenHolland heeft daarvoor een goede
bereikbare ruimte gevonden aan de
Harderwijkweg in Gouda. Naast de
praktische indeling van deze ruimte is er
ook een gezellige zit- en speelhoek.
Voor begeleiding omgangsregeling
kunnen ouders zich wenden tot
coördinator Grethe Fioole, e-mail: bor.
midden-holland@humanitas.nl, tel.
06-51408269. Voor meer informatie
de website: https://www.humanitas.nl/
afdeling/midden-holland

Hospice de Mantelmeeuw bezoeken
Voor wie nu of op termijn gebruik wil maken van de zorg in het Woerdense
hospice De Mantelmeeuw, kan het prettig zijn vooraf al een keer te komen
kijken.
De genoeglijke sfeer van bijvoorbeeld de huiskamer en de bewonerskamers is moeilijk
uit te leggen, maar wie het zelf kan ervaren kan zich beter een beeld vormen.
De open ochtenden elke eerste zaterdag van de maand waren daar een mooie
laagdrempelige gelegenheid voor. Wie interesse had kon zonder afspraak binnenlopen
in het tuinhuis, waarna men ook in het hospice werd rondgeleid.

Op afspraak

Door de coronamaatregelen kunnen geïnteresseerden het hospice op dit moment
alleen nog maar op afspraak bezoeken. Ook wanneer u zich wilt oriënteren op de
functie van vrijwilliger. Zo’n bezoek kan ook op een doordeweekse dag aangevraagd
worden bij een van de Mantelmeeuw-coördinatoren, via telefoonnummer
0348-423784. Wie eens wil komen kijken, blijft van harte welkom!

Erehaag voor bruidspaar
Na uitstel van een maand zijn afgelopen zondag eerste
pinksterdag Bart Ende en Marissa Streng in de St. Barnabaskerk
te Haastrecht in besloten kring getrouwd.
Pinksteren is daarvoor een goed moment aangezien dan ook de
Heilige Geest aanwezig is in dit huwelijksverbond.
Het werd een bijzondere dag. Het verraste het bruidspaar hoe enthousiast
iedereen was om dit allemaal mogelijk te maken. De pastoor, de catering,
de fotograaf, de kapster enz. Na de kerkdienst ging het bruidspaar naar
hun huis in Driebruggen. Langs deze route was op diverse punten een
erehaag gevormd om ze op gepaste afstand te feliciteren.
Familie, vrienden, kennissen en anderen stonden enthousiast te zwaaien
en te zingen met een glas bier of een ander drankje om op deze wijze te
proosten op het bruidspaar.
Het was ook bijzonder om te trouwen in hun eigen oude Fiat 600 die het,
na een langdurige revisie door de bruidegom, nu uitstekend deed.
Bart en Marissa hopen als de situatie het toe laat
later nog een groot feest te geven.

Regionale Energiestrategie
Krimpenerwaard
De stuurgroep die zich in Midden-Holland bezighoudt met de plannen
voor grootschalige opwekking van energie heeft de ambitie uitgesproken
om in dit gebied in 2030 0,435 Terawattuur (TWh) aan duurzame
elektriciteit op te wekken door middel van zonne- en windenergie op land.
Met deze 0,435 TWh neemt de regio een evenredig aandeel voor haar rekening
(namelijk 1,24%) van de landelijke opgave van 35 TWh zoals in de Klimaatwet is
vastgelegd. Dit aandeel is gelijk aan de elektriciteitsvraag van de regio. Om een
idee te krijgen: om 0,435 TWh op te wekken zijn 544 hectare aan zonnepanelen
op daken of zonnevelden nodig, of 67 grote windturbines van 3 megawatt.
Vergelijkenderwijs valt op, dat Hollands Midden daarmee een veel geringere
opdracht heeft dan bijvoorbeeld de zestien gemeentes van Utrecht-West die staan
voor een opgave van 1,6 - 1,8 TWh, omdat zij geacht worden extra te
produceren voor de steden Utrecht, Zeist en Amersfoort. Door die provinciale
indeling gaat het milieueffect er in het Groene Hart in de provincie Utrecht er
heel anders uit zien dan het Groene Hart in Zuid-Holland. Oudewater moet dus
straks vier keer zoveel energie opwekken dan, pak ‘m beet, Bergambacht.
Landelijk gezien een vreemd soort solidariteit.
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland,
de waterschappen Krimpenerwaard, Schieland, Rijnland en Stichtse Rijnlanden,
en de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en
Krimpenerwaard, de netwerkbeheerders, energiecoöperaties, duurzaamheidsplatformen, LTO, natuur- en milieuorganisaties, onderwijs, woningcorporaties
en zorginstellingen.
Het definitief regionaal energieplan, de RES 1.0 moet, zowel in Zuid-Holland als
de provincie Utrecht uiterlijk in juli 2021 gereed zijn.
De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd.
Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.
De voorlopige versie van de concept-RES Midden-Holland is te vinden op de
website www.regiomiddenholland.nl
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Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

EN NOG VEEL MEER...
BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Slimme Bandenpomp
bij Coop Heijmans

Met trots maakt Band op Spanning graag bekend dat in samenwerking met
Coop Heijmans de eerste Slimme Bandenpomp in Oudewater is geplaatst.
De Bandenpomp is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt geheel op
zonne-energie. De Bandenpomp is voor iedere automobilist, 24 uur per dag,
gratis te gebruiken.
In Nederland rijdt maar liefst 63% van de auto’s met onderspanning. Dit resulteert in
extra CO2 uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een langere remweg en
oplopende kosten voor de automobilist. Door in samenwerking met Coop Heijmans de
Slimme Bandenpomp te plaatsen, is dit dé oplossing voor rijden met onderspanning!
Uit onderzoek blijkt dat 2/3 van de mensen die de bestaande oppompapparatuur bij
tankstations gebruikt, nog steeds met de verkeerde bandenspanning wegrijdt. Er zijn
veel klachten over de kwaliteit en het betaalde gebruik van deze pompen. De Slimme
Bandenpomp is wél gratis te gebruiken en laat direct zien hoeveel euro je bespaart.
Dat blijkt al snel e 21,50 per keer gebruik te zijn. De Bandenpomp is door iedere
automobilist eenvoudig te gebruiken. Op kenteken kan de juiste bandenspanning
worden opgevraagd.
De Touch screen display
helpt met juist instellen,
geeft tijdens gebruik weer
wat er gebeurt en toont
na afloop direct de
besparingen in euro’s,
liters brandstof en
verminderde uitstoot.
Het gemakkelijke gebruik
stimuleert dat automobilisten zelf (vaker)
de spanning controleren.
De totale besparingen van
de pomp zijn zichtbaar op
www.bandopspanning.nl.
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GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle 90 | 3467 PR Hekendorp | Tel. 0182-501464 | Mobiel 06-23560959
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De specialist in garage- en industriële deuren

BRIL
VAN DE MAAND
JUNI

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
rd
Crawfo
Faac
Condoor,
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

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

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

ACTIE
MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

Spa Touch,
Fruit of Duo

MAX. 6
MULTIPACKS
PER KLANT

2 flessen à 1000/1250 ml
combineren mogelijk

Hertog Jan pils

*

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

krat 24 flesjes à 300 ml of
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

17.29
17.97

50

1.23 _ 1.75

Shoarma
of kebab

Alle Robijn

2 stuks
combineren mogelijk

*

S
I
T
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R
1+1 G 5. 19.
MAX. 4
PER
KLANT

98 _

98

2.99 _ 9.99

per pak

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

*

G
N
I
T
R
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K
%
3. 5.
25

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 01 juni t/m 07 juni 2020. Week 23. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

9.

99

41 _

69

2.55 _ 4.26

