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De Zonnebloemloterij gaat gewoon door!
De Zonnebloem Oudewater had 
een prachtig programma 
klaarstaan, met elke maand een 
leuke activiteit. Alleen de eerste 
twee uitjes zijn doorgegaan, de rest 
werd vanwege corona geannuleerd. 
“Het werd zo stil”, vertelt 
bestuurslid Gonnie de Groot. 
Gelukkig gaat de jaarlijkse loterij 
wel gewoon door!
Ze vindt het ontzettend jammer dat 
activiteiten niet doorgaan. Gonnie: 
“Ook het bezoekwerk mag niet meer”, 
zegt ze teleurgesteld. Eén van de 
activiteiten van De Zonnebloem is dat 
vrijwilligers een bezoek brengen aan de 
gasten - de deelnemers. Ze drinken 
samen koffi e of maken een wandeling.
De Zonnebloem is voor veel inwoners 
van Oudewater belangrijk. Meer dan 
tweehonderd mensen gaan regelmatig 
mee op een van de activiteiten. 
Ook voor de vrijwilligers die hierbij 
ondersteunen is het een belangrijke 
invulling van hun leven.
“Het is echt een uitje voor ze”,
legt voorzitter Dick Kool uit.
Om in deze moeilijke tijd de gasten toch 
een hart onder de riem te steken heeft 
het bestuur van de afdeling Oudewater 
een orchidee bij hun gasten gebracht. 
Binnenkort wacht er nog een leuke 
verrassing. “Daar vertellen we nog even 
niets over”, zegt Dick met een knipoog.

Loten
Om de jaarlijkse activiteiten mogelijk te 

Vermeld hierbij het gewenste aantal 
loten en uw adres. De vrijwilligers 
bezorgen de loten vervolgens bij u thuis. 
Gonnie: “Het zou heel leuk zijn als we 
loten verkopen, dan kunnen we ook 
volgend jaar weer mooie activiteiten 
organiseren!”
De trekking vindt plaats op maandag 
12 oktober 2020.
Er worden leuke prijzen verloot, 
waaronder een elektrische fi ets, dagjes 
uit of zelfs 15.000 euro!

Voorzitter Lex van Wijk ontvangt 
de eerste speciale gasten: 
Gerard en Petra Janmaat.

Gonnie de Groot en Dick Kool.

KOOP eet en drink LOKAAL
Frans Hooft (links) en Marien Bos van de Ondernemers Vereniging 
Haastrecht (OVH) plaatsen borden om de inwoners op te roepen lokaal te 
kopen. Dit als ondersteuning van de lokale winkels, horeca en bedrijven.

Voorzitter Frans Hooft vindt dat dit in 
het belang van de leefbaarheid en 
voorzieningen in ons dorp is. Lokale 
ondernemers maken bijvoorbeeld het 
bestaansrecht van (sport)verenigingen 
mogelijk door middel van sponsoring. 
Het is een wisselwerking.

Met posters op straat en winkelruiten 
doet de OVH bij het winkelend publiek 
de oproep om de boodschappen in 
Haastrecht te doen. Het winkelen in 
Haastrecht wordt steeds leuker.

Stichting Oud Montfoort
opent ‘De Knoperij’

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Ellen van Leeuwen

door Cees Reichard

door Siem van der Burg

door Siem van der Burg

Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Taxi nodig 
voor luchthaven- 

of personenvervoer?

• 

Lopikerwaard 
www. taxi lopi kerwaa rd.n 1  

0348 702 746

Onze taxi’s zijn voorzien 
van veiligheidsschermen 
en wij werken volgens de 

regels van het RIVM.

De SOM had het graag op feestelijke 
wijze willen doen samen met de vele 
mensen en organisaties die het mogelijk 
hadden gemaakt, maar de coronacrisis 
stond het niet toe.
Voorzitter Lex van Wijk nam zelf de 
meterslange historische wandschildering 
‘De Stad Montfoort’ voor zijn rekening. 
Peter Gruters was de leider van de 
bouwkundige werkzaamheden en dat 
leverde een verbluffend resultaat op. 
Peter Versloot verzorgde samen met 
Ans van Vliet, Hetty Elzas en 
Charlotte Kling de expositie.
Voorzitter Lex van Wijk: 
“Wat is het een mooie ruimte geworden. 
Het omvat een expositie over de 
geschiedenis van Montfoort, een tijdlijn, 
de wandschildering, een audio hoek, een 
Montfoort winkeltafel, een ontmoetings-
tafel en een expositie van het Montfoorts 

Kunstenaars Collectief (MKC).
Daarbij bieden we ook nog plek aan een 
Toeristisch Informatie Punt - TIP. 
Als je het een museum noemt, doe je het 
tekort. Het is veel meer dan dat. 
Er is voor ieder wel wat te vinden, 
voor bezoekers aan de stad, maar ook 
voor de inwoners”
Gerard en Petra Janmaat waren vandaag 
bij de opening de eerste gasten. 
Ze waren duidelijk onder de indruk en 
wensten de SOM veel succes.
De naam Knoperij staat op de gevel en 
moet nog echt bekend worden onder de 
bevolking. 
Voorlopig is De Knoperij geopend op 
woensdag van 13.00 tot 16.00 uur 
en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur. De SOM nodigt iedereen uit 

te komen kijken. Door de corona 
maatregelen mogen helaas maar acht 
bezoekers tegelijk in het pand zijn. 
Er is een uitgebreide coronaprocedure.

Vier maanden lang is er hard gewerkt aan het voormalige pand van 
Daags (Blokker) aan de Keizerstraat 25 door de vrijwilligers van de SOM. 
Vrijdag 5 juni vond de opening plaats.

maken zijn inkomsten nodig. 
Ieder jaar verkopen de vrijwilligers 
daarom loten voor De Zonnebloemloterij. 
De loten kosten 2 euro.
Daarvan komt 1,50 euro ten goede aan 
De Zonnebloem Oudewater. 
Helaas mag de deurverkoop niet 
doorgaan dit jaar, wel kunt u loten 
bestellen. Dit gaat heel eenvoudig door 
het bedrag voor het gewenste aantal 
loten over te maken naar 
NL87 RABO 0141 0410 48 
t.n.v. Zonnebloem afdeling Oudewater. 

Weer een nieuw hoofdstuk 
in ‘Abrona-gate’
Er zijn geld en goederen verdwenen uit Abrona in Oudewater. In het blad 
‘Abrona breed nieuws’ staat dat er aangifte is gedaan bij de politie.
Omdat Abrona alle scenario’s openhoudt wordt er ook een onderzoek 
ingesteld naar de bedrijfsprocessen. Dat wordt uitgevoerd door een 
onafhankelijk bureau voor bedrijfsrecherche.
De voorgenomen sluiting en het verdwijnen van geld en goederen hebben 
volgens het bestuur van Abrona niets met elkaar te maken.

Sprake van mismanagement
Dat die twee zaken niets met elkaar te 
maken hebben daar geloven ouders van 
cliënten, medewerkers en raadslid Wim 
Knol van het comité ‘Behoud Abrona’ 
helemaal niets van. Vooral medewerkers 
beweren al geruime tijd dat er onnodig 
geld over de balk werd gesmeten bij 
Abrona Oudewater en dat er sprake was 
van mismanagement. De voorgenomen 
sluiting is volgens hen zeker niet nodig 
vanuit een fi nancieel perspectief. 
Knol zegt: “Jarenlang heeft Abrona goed 
gedraaid en zichzelf kunnen bedruipen. 
Dat zou de laatste twee jaar ineens niet 

meer het geval zijn? Volgens een woord-
voerder van Abrona zouden de tekorten 
de afgelopen jaren zijn opgelopen tot 
een half miljoen euro per jaar.
Voor het actiecomité ‘Behoud Abrona’ is 
de situatie heel duidelijk. “Het zou toch 
een schande zijn dat eventueel 
mismanagement bij Abrona ten koste 
gaat van de belangen van de 29 cliënten. 
Een uiterst kwetsbare doelgroep. Abrona 
moet en kán verder in de huidige vorm”.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 14: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 14: 10.00 uur Anneke Ronner
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 14: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 14: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK 
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via 
www.hervormdoudewater.nl
Wo 10:19.15 uur Gebedsdienst
Zo 14: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 14: 09.30 uur Ds. D.J. Versloot
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 14: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op dinsdag 28 april 2020
ROAN Joël
zoon van Roel van Capel en 
Linda Rieveld
broertje van Brian
Schootanker 21
2421 NR NIeuwkoop
Op dinsdag 26 mei 2020
FIETJE Sofi e Neeltje Ida
dochter van Willemijn Doop en 
Lottie Jolink
Elstarpad 1
4125 RH Hoef en Haag

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

In Memoriam

Jacques Zanen
Een bijzonder mens, Jacques Zanen. Bestuurde als 17-jarige zonder 
rijbewijs als de nood aan de man kwam de VAGU-bus moeiteloos 
op en neer tussen Gouda en Oudewater. Kreeg pianoles van de nonnen 
in de Kloosterstraat. Een ras-Geelbuik met altijd mooi ingekleurde 
herinneringen. Vrijdag overleed hij, in zijn 81e jaar.
Marja had hem nog zo moederlijk-streng binnenshuis gehouden vanwege 
corona, en nauwelijks mocht hij weer zijn geliefde stadje in lopen, 
of zijn hart, longen en nieren lieten hem in de steek. 
Want Jacques zat -sinds 2016 alweer- in zijn extra time, 
na een hartstilstand en een wonderbaarlijke reanimatie.
Jacques was altijd in touw voor en met Oudewater. Ja, ook als vrijwilliger 
in De Wulverhorst, als stadsgids, als bestuurslid van de Stichting 
Mooijman-Martens, als encyclopedie van de Oudewaterse geschiedenis, 
bestuurslid van de geschiedkundige vereniging, als inspirator en uitgever 
van de jaarlijkse Recreatiekrant voor het Groene Hart, als bestuurslid 
van Hugo Kotestein, als trait-d’union tussen de honderden mensen in 
zijn adresboekje.
Wijnkenner, jazzliefhebber, met een belangrijke rol in de elf 
onvergetelijke edities van Proeven in Oudewater waar Jacques 
steevast zijn vrienden van het Rosenberg-trio voor wist te strikken.
Zijn gegraveerde glazen hield hij nadien dagelijks in ere 
en van binnen nat. Erudiet, zorgzaam, goudeerlijk en een tikje eigenwijs:
een Grand Seigneur, dat was Jacques Zanen.

Zomerexpositie Spiegel
Bij Sille Gallery is men druk bezig met de voorbereidingen van de 
zomerexpositie ‘Spiegel’. Deze start op zaterdag 13 juni! Vanwege 
COVID-19 zal de feestelijke opening met het ‘Kunst & Culinair’-event, 
mede georganiseerd door DON food&events, op een later tijdstip 
plaatsvinden. Zodra die datum bekend is, zal dat bekend worden gemaakt.
Zondag 14 juni kun je de galerie ook bezoeken, zo kunnen we de drukte spreiden. 
Wij zijn die dag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. De expositie is gratis toegankelijk 
voor iedereen. U bent van harte welkom! Er is voldoende ruimte in de galerie om 

Montfoortse vrijwilliger belt mensen 
met ‘het goede nieuws’…
“Hoe gaat het met u? En met uw gezondheid?” Aan de telefoon afgelopen 
zaterdag Piet Baauw uit Montfoort. Deze Montfoortenaar heeft sinds het 
begin van de lockdown al heel wat Montfoortenaren gesproken. Hij belt 
mensen in Montfoort en omstreken op uit het telefoonboek, want zegt hij: 
“We kunnen elkaar niet meer persoonlijk treffen.”
Baauw belt niet zomaar met de mensen. Als Jehovah’s getuige zijn de telefoon-
gesprekken voor hem in de plaats gekomen van zijn deur-aan-deur huisbezoekjes. 
Hij geeft aan: “We doen dit nu sinds begin maart. Vanaf het moment dat we niet 
meer langs de deuren konden gaan, zijn we gaan bellen en schrijven.” 
Uiteraard worden mensen die in het bel-me-niet register staan opgenomen, 
niet gebeld, benadrukt hij.
Baauw belt zelf niet dagelijks. Dagen die voor hem beldag zijn, begint hij om kwart 
voor 9 met een videoconferentie met andere vrijwilligers. Hij vertelt dat hij niet 
iedereen kan bereiken, want veel mensen zijn niet thuis of hebben geen vaste telefoon 
meer. Alleen afgelopen zaterdag al sprak hij zo’n tien mensen. Van de mensen die hij 
weet te bereiken, hoort hij positieve geluiden. “Mensen zijn heel aardig. Niet iedereen 
heeft belangstelling, maar ze vinden het fi jn dat we naar hun gezondheid vragen en 
hoe het met hun gaat. Ze bedanken ons meestal ook voor de moeite die we gedaan 
hebben. Zodra we ook een adres, postcode en huisnummer hebben, schrijven we 
doorgaans ook nog brieven. Er zijn ook mensen die graag teruggebeld willen worden. 
Graag verwijzen we de mensen ook wel naar onze internetsite jw.org. Op deze site 
staat Bijbelse lectuur in meer dan duizend talen.”
Hij hoopt dat in deze tijd van onzekerheid mensen hun weg (terug)vinden naar het 
geloof. Uit de telefoontjes heeft hij in ieder geval één Bijbelstudie overgehouden. 
Wekelijks studeert hij (online) met iemand die er meer over weet.

Waarom
“De vraag die nu aan bod komt in deze Bijbelstudie, is: Waarom? Waarom doet God 
niks in tijden van ellende? Die vraag stelden profeten in het verleden ook. God gaf 
Habakuk antwoord, en we weten waarom het gaat zoals het gaat: de wijze waarop wij 
met de aarde omgaan, de ongelijke verdeling van de rijkdommen en de vrijheid. 
Dan kan het niet goed gaan. We zien uit naar de tijd, waarover David in Psalm 37 al 
schrijft. Hij toonde enorm vertrouwen in Jehovah, en bleef zelfs in roerige tijden 
rustig op Jehovah wachten, omdat hij precies wist wat Jehovah ging en gaat doen: 
‘Zachtmoedigen zullen uiteindelijk de aarde bezitten. Daar zal Hij voor zorgen’.”

Word vrijwilliger bij ‘Meet je Landschap’ 
en leer je omgeving kennen

Fo
to

: W
il 

va
n 

de
r 

H
ei

de
n

Landschap Erfgoed Utrecht gaat kleine landschapselementen inventariseren in het buitengebied van de provincie 
Utrecht: knotbomen, houtwallen, houtsingels… Voor deze inventarisatie zoeken zij vrijwilligers die graag buiten zijn 
en een bijdrage willen leveren aan het landschap in hun eigen omgeving. Op donderdag 18 juni wordt een online 
introductieavond georganiseerd waarbij je uitleg krijgt over de werkzaamheden.

Het landschap van de provincie Utrecht 
verandert snel. Het buitengebied bevat 
veel kleine landschapselementen, zoals 
knotbomen, boomgaarden, poelen en 
bosjes. Die kleden het landschap aan en 
geven het landschap een unieke, 
herkenbare uitstraling. 
Naast cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden hebben deze 
elementen ook natuurwaarde.
Ze zijn een rijke leefomgeving voor 
vogels en kleine zoogdieren.

Meet je landschap
Meet je Landschap is een project waarbij 
vrijwilligers landschapselementen 
inventariseren. De gegevens, die je in 
een tablet invoert, gebruikt Landschap 
Erfgoed Utrecht om de toestand van het 
buitengebied in de provincie Utrecht te 
bepalen. Daardoor kan er beter voor het 
landschap worden gezorgd.
Als vrijwilliger kun je - samen of alleen - 
in je eigen tijd op een unieke manier je 
eigen woonomgeving herontdekken. 
Je leert het buitengebied op een andere 
manier kennen. De komende tijd meten 
we vooral in het westen van de provincie 
Utrecht. We gaan aan de slag in de 
gemeente Stichtse Vecht, Mijdrecht, 
Abcoude, Woerden, Lopik, Oudewater, 
Montfoort of IJsselstein. Woon je hier in 

de buurt, dan zoeken we jou dus!
Om mee te doen aan Meet je Landschap 
hoef je geen ervaring te hebben, en 
Landschap Erfgoed Utrecht zorgt voor 
alle benodigdheden, zoals een tablet en 
een veiligheidshesje. Op de introductie-
avond vertellen we meer over hoe het 
allemaal precies in zijn werk gaat.

Aanmelden
Op donderdagavond 18 juni om 
20.30 uur organiseert Landschap 
Erfgoed Utrecht een online introductie-
avond, waar je alle benodigde informatie 
krijgt. Je kunt kostenloos en vrijblijvend 
deelnemen aan de avond.
Meld je aan door vóór 11 juni een mail 
te sturen naar vrijwilligerswerk@
landschaperfgoedutrecht.nl
Of kijk op de website 
www.landschaperfgoedutrecht.nl, 
waar je meer kunt lezen over 
‘Meet je Landschap’ en het programma 
van de introductieavond.

afstand te houden en in alle rust de 
collectie te bewonderen. Mis het niet, 
volg Sille Gallery op Facebook, 
Instagram, Twitter en LinkedIn. 
Ook daar kunt u op de hoogte blijven 
van nieuws in en rondom de galerie.

Nieuwe website
De nieuwe website van Sille Gallery is in 
de lucht. Een strak vormgegeven design 
en verbeterende functionaliteit, prettig en 
overzichtelijk. Bekijk de collectie en de 
pagina’s van de kunstenaars met scherpe 
foto’s van de kunstwerken en voorzien 
van informatie en pakkende quote. 
Maak eenvoudig kennis met de collectie 
van sillegallery.com.
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Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Als ik dood ben, niet die theatrale rouw
Neem wat Franse kaas, wat stokbrood en wat wijn
Ik wil ook niet in een vaasje op de schouw
Ik wil een mooie herinnering zijn

vrij naar Toon Hermans

Verdrietig, maar vol trots en dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend, hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van onze dierbare

Jacques Arthur Zanen
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* Oudewater, 29 november 1939 † Nieuwegein, 5 juni 2020

Marja Allaert

Marieke

Janine en Gert

Peter en Silvia
Katja, Linda

Evelyn en Thijs
Wessel, Ruben

Jacques is thuis, alwaar geen bezoek.

Vanwege de huidige omstandigheden zal de crematie op zaterdag 13 juni 
om 14.00 uur in besloten kring plaats vinden.

Om afscheid te nemen van ‘zijn’ Oudewater zal de rouwstoet zaterdag 13 juni 
vanaf 12.30 uur door de binnenstad rijden. U bent welkom om langs de route, 
op gepaste afstand van elkaar, Jacques een laatste groet te brengen.

Route: Woonhuis - Kromme Haven - Donkere Gaard - Peperstraat - Visbrug - 
Korte Havenstraat - Leeuweringerstraat

Omdat persoonlijk condoleren helaas niet mogelijk is, willen wij u vragen om 
uw condoleance of herinnering achter te laten in het online condoleanceregister 
via www.andanteuitvaart.nl/condoleance

Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. familie Jacques Zanen

Waardsedijk 123, 3425 TD  Snelrewaard

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Jacques Zanen
Erelid van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater

In zijn periode als voorzitter heeft hij zich volledig ingezet voor onze Vereniging 
en voor de plaats van de Vereniging in de Oudewaterse samenleving.

Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Wij wensen Marja en de familie veel sterkte.

Het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater
Nell van Gool - van Liessum, voorzitter

• Sportmassages • Aroma therapiemassages 
• Voetmassage

Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater   06-14590987
Boek online op 

www.nanthaimassageoudewater.com

Breng op een eenvoudige manier 
plezier terug in je leven.

Mijn
hoofd

Mijn
vuur

Mijn
gevoel

Mijn
lijf

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

Diep geschokt zijn wij door het overlijden van

Jacques Zanen
Hij was mede-oprichter van Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater, stond 
aan de wieg van het Toeristisch Informatiepunt Oudewater, was de stuwende 
kracht achter ‘De Recreatiekrant’ en enthousiast stadswandelaar.
Alles wat hij deed, deed hij met emotie en passie voor ‘zijn’ stad Oudewater. 

Wij wensen Marja en de kinderen alle sterkte toe voor de komende tijd.

Wij gaan hem enorm missen!

Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater

Een kind dat moeilijk 
contact maakt
Hekendorperweg 36a, Oudewater

Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude

T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl

www.phhaastrecht.nl

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Voor aircoservice aan uw auto.

Ook voor het nieuwe

'groenere' r-1234yf gas kunt u 

bij ons terecht!

Verkoop en reparatie van diverse merken
audio-, video- en witgoedapparatuur

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Joop van Vliet B.V.

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

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

Afgelopen vrijdag hebben wij kennisgenomen van het overlijden van 

Jacques Zanen
Hij was inspirator, verbinder en aanjager van ’De Recreatiekrant’ en tevens 
een zeer geïnteresseerde lezer van De IJsselbode.
Wij zullen zijn bevlogenheid missen.

Wij wensen Marja en de kinderen heel veel sterkte toe voor de komende tijd.

Namens De IJsselbode en De Recreatiekrant 
Ben, Ria en Melissa Overbeek

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 99 

in Hekendorp 
het nieuw bouwen  
van een schuur,
ingediend op: 27-05-2020, 
dossiernummer: 5194431

• Utrechtse straatweg 17 
in Oudewater 
het verwijderen 
van een draagmuur, 
ingediend op: 30-05-2020, 
dossiernummer: 5206049

APV / Bijzondere wetten
• Amsterdamse Veer 6 

in Oudewater 
het plaatsen van een container 
vanaf 2 tot en met 19 juni 2020, 
ingediend op: 27-05-2020, 
dossiernummer: 2023823

• Wijdstraat 17 in Oudewater 
het wijzigen van leidinggevenden 
voor horecabedrijf de Kater, 
ingediend op: 27-05-2020, 
dossiernummer: 2023852

• IJsselvere 3 in Oudewater 
het verlengen van de 
precariovergunning voor een  
(rol)steiger en het plaatsen van 
een extra steiger vanaf 28 mei 
tot en met 27 juni 2020, 
ingediend op: 28-05-2020, 
dossiernummer: 2023855

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Waardsedijk 107 in Snelrewaard 

het realiseren van een 
mantelzorgwoningin een 
bestaande garage,
besluit: vergunningvrij op 29-05-
2020, dossiernummer: 4987389

•	 Dijkgraaflaan	50	in	Oudewater	
het realiseren van een erker  
aan de voorzijde,
besluit: verleend op 29-05-2020, 
dossiernummer: 5013493

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Openingstijden 
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

Telefonische 
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt 
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten 
kantooruren: 14 0348

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

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX  Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning  
en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

Vanwege de coronamaatregelen vergadert 
de gemeenteraad aanstaande donderdag - 
11 juni - niet op het stadhuis aan de Visbrug. 
Het is onmogelijk om hier alle raads- en 
collegeleden een plaats te geven en 
tegelijkertijd 1,5 meter afstand te waarborgen. 
Daarom wordt de vergadering in De Klepper 
gehouden, waar het wel mogelijk is om 
voldoende afstand te bewaren.

Op de agenda van de vergadering staat onder meer het 
beeldkwaliteitsplan voor de Schuylenburcht-locatie.
Elders op de gemeentepagina leest u hier meer over.

Het is mogelijk om de vergadering te bezoeken. Vooraf 
aanmelden is gezien de coronamaatregelen wel verplicht. 
Dit kan door uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de  
vergadering	 een	 e-mail	 te	 sturen	 aan	 de	 griffie	 van	 de	
gemeenteraad:	 griffie@oudewater.nl.	Ook	 kunt	 u	 bellen,	
naar 06-30256479. U kunt zich ook op deze manier aan 
te melden om in te spreken over een van de onderwerpen 
op de agenda.

De complete agenda voor de vergadering en alle 
bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de 
gemeenteraad: https://gemeenteraad.oudewater.nl. 

Raadsvergadering in De Klepper

Normaal gesproken is de vergadering live te volgen via 
deze website en via Midland FM. Omdat echter in een 
andere locatie dan het stadhuis wordt vergaderd, is het 
niet mogelijk om de vergadering live uit te zenden. Enige 
dagen	na	afloop	van	de	vergadering	is	deze	wel	terug	te	
beluisteren op de website van de gemeenteraad.

Dit is de eerste raadscyclus waarin de gemeenteraad weer 
fysiek bij elkaar komt. De afgelopen raadscyclus vergaderde 
de gemeenteraad digitaal. Gezien de versoepeling van de 
coronamaatregelen wordt vanaf deze cyclus dus weer 
fysiek bij elkaar gekomen. Uiteraard worden hierbij alle 
maatregelen in acht genomen die de rijksoverheid stelt.

Aanvrage lintje
Gemeente Oudewater is trots op 
haar inwoners die iets extra’s doen 
voor de samenleving. Vrijwilligers 
zetten zich soms jarenlang in voor 
een organisatie, (sport)club of kerk. 
Zij houden vaak de boel draaiende 
en zorgen voor verbinding in alle 
lagen van de samenleving.

Om te laten zien hoe trots we zijn, 
kunnen we inwoners voordragen 
voor een Koninklijke onderscheiding. 
Een eerbetoon aan mensen die het 
écht verdienen
Iedereen kan een ander voordragen
Misschien kent u ook iemand in onze 
gemeente die een ‘lintje’ verdient. 
Iemand die zich al vele jaren inzet op 
maatschappelijk, kerkelijk of sportief 
terrein. Neemt u dan contact op met 
het Kabinet van de burgemeester.
Lintjesregen  
of Bijzondere Gelegenheid
Elk jaar worden vlak voor 27 april, 
Koningsdag in heel Nederland, 
Koninklijke Onderscheidingen uit- 
gereikt. Dit gebeurt tijdens de 
zogenoemde ‘lintjesregen’ of 
‘Algemene Gelegenheid’.
maar ook op een bijzondere 
gelegenheid kan een onderscheiding 
worden uitgereikt. Bijvoorbeeld bij 
een jubileum of het beëindigen van 
een belangrijke bestuursfunctie.

Vraag vóór 1 juli een lintje aan 
voor de lintjesregen
Meerdere personen toetsen de 
aanvraag voor een lintje. Het kost 
daarom veel tijd om de aanvragen te 
verwerken. Uw aanvraag voor de 
lintjesregen van 2021 moet vóór 
1 juli 2020 binnen zijn.
Wilt u een lintje aanvragen voor een 
Bijzondere Gelegenheid? Dan moet 
uw voorstel uiterlijk zes maanden 
vóór deze gelegenheid worden 
ingediend.
Contact met het Kabinet van de 
Burgemeester
Wilt u iemand voordragen voor een 
lintje? Neem dan contact op met het 
Kabinet van de Burgemeester via 
0348- 428784.

Statiegeld op kleine plastic flessen

Ontwerp bestemmingsplan ‘partiele herziening Waardsedijk 83’
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’.
TER INZAGE
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-bezwaar-maken> zienswijze-indienen.
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen telefonisch 
een terugbelafspraak maken via het algemene telefoonnummer 140348.
Dit nummer kunt u ook gebruiken indien u wilt worden teruggebeld over 
nadere informatie en/of vragen.

Het heeft lang geduurd maar vanaf 
juli 2021 is het dan zover. Vanaf die 
datum zit er ook statiegeld op kleine 
plastic	flessen.	De	gemeente,	aange-
sloten bij de Statiegeldalliantie, is erg 
blij met deze ontwikkeling. Het is een 
grote stap voorwaarts in de strijd 
tegen de plastic vervuiling! In de 
landen waar statiegeld is ingevoerd, 
daalde het aantal blikjes en plastic 
flessen	 in	 het	 zwerfvuil	 met	 70	 tot	
90% volgens een studie in opdracht 
van de Nederlandse regering.

Voor	flessen	van	minder	dan	een	liter	
krijg je bij inleveren 15 cent terug, 
voor	grotere	flessen	tot	drie	liter	blijft	
dit net als nu 25 cent. 
Je	 kunt	 je	 lege	 plastic	 flesjes	 vanaf	
1 juli volgend jaar niet alleen inleveren 
bij de huidige inzamelpunten in de 
supermarkten, maar ook bij onder 
andere de bemande verkooppunten 
op trein- en tankstations. In totaal 
komen er zo’n 12.000 innamepunten 
om het inleveren zo gemakkelijk 
mogelijk te maken.

Statiegeld op blikjes volgt in 2022  
als het de verpakkingsindustrie niet 
lukt om voor najaar 2021 het aantal 
blikjes in het zwerfafval en restafval 
drastisch te reduceren.
Tot die tijd: in de PMD-zak!

• Ambachtsdreef 38 in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning,
besluit: verleend op 29-05-2020, 
dossiernummer: 5158523

• Kardeel, Oudewater 
het bouwen van een twee onder 
een kap woning,
besluit: verleend op 02-06-2020, 
dossiernummer: 4888551

• Biezenwal 2A in Oudewater 
het aanpassen van een 
woonlaag tot woning, 
aanvraag ingetrokken op 29-05-
2020, dossiernummer: 4969953

• Joostenplein 14 in Oudewater 
het plaatsen van een 
zonnescherm pergola op een 
dakterras,
besluit: verleend op 28-05-2020, 
dossiernummer: 5055257

APV / Bijzondere wetten
•	 Leeuweringerstraat	8	 

in Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023816

• Goejanverwelle 29A in Hekendorp 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023818

•	 Rodezand	48	in	Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020,
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023794

• Touwslag 3 in Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023761

•	 Noord-Linschoterzandweg	53A	
in Snelrewaard 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023800

• Markt-Westzijde 7 in Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020  
door	eetcafe	Lumiere,	Hex	en	 
Jill House, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023757

• Oudeweg 10A in Oudewater  
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023775

• Havenstraat 12 in Oudewater  
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023767

• Visbrug 3 in Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023768

• Wijdstraat 3 in Oudewater 
het in gebruik nemen van een 
tijdelijk terras in de periode van 
1 juni tot 1 september 2020, 
besluit: toestemming op 28-05-
2020, dossiernummer: 2023744
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl In alle rust, betrokken, zorgzaam...

Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Havenstraat 3, Oudewater    0348-564370

Afscheid nemen met bloemen 
is een mooie laatste groet.

Dank jullie wel voor alle steun,  
mooie bloemen, lieve berichtjes  

en medeleven na het overlijden van

Kees Duits

Helga en Eileen

Oudewater, juni 2020

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde goed is. 

We gaan je missen

Jan Agterberg
Johannes Bernardus Henricus

* 8 december 1938  † 1 juni 2020

weduwnaar van Netty Agterberg - Schrikenberg

André en Karin
Stijn, Ella

Hofdijk 29
3417 XE  Montfoort

De crematieplechtigheid heeft door de huidige 
omstandigheden in besloten kring plaatsgevonden.

Wij stellen het op prijs als u een persoonlijk bericht 
of herinnering achterlaat. U kunt dit doen via: 
vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

We danken de medewerkers van De Geinsche Hof 
voor de liefdevolle verzorging en begeleiding van Jan.

Bestuur en leden van Muziekvereniging  
Sint Carolus Montfoort hebben met groot verdriet 

kennisgenomen van het overlijden van

Inge van Manen - Battem
* 12 juli 1951  -  † 29 mei 2020

Inge was een zeer gewaardeerd lid van onze 
vereniging, waar zij zowel bij de harmonie 

als bij de Tsjechische kapel vol verve  
haar partij op euphonium blies.

Wij bewonderden haar om haar creatieve geest 
en haar eeuwige optimisme.

Er is een mooi mens van ons heengegaan en we 
zullen haar als muzikant én als mens enorm missen.

Wij wensen haar echtgenoot Dick van Manen, 
haar kinderen, hun partners en haar kleinkinderen 
sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.

Bestuur en leden van 
Muziekvereniging Sint Carolus

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij, in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Verdrietig, maar vooral dankbaar en met liefdevolle 
herinneringen, laten wij u weten dat van ons is 

heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Johanna 
van den Bogaard

- Mien -
sinds 2005 weduwe van Nicolaas Versluis

* 12 juli 1933 † 2 juni 2020

Kees

Jos en Sandra
    Yvette
    Judith

Lida en Leen
    Johan
    Maarten en Gaitrie
    Peter

Mieke en Ronald

Paul en Martha
    Angelo

Correspondentieadres:
P.C.J. Versluis, Topaasstraat 81, 4817 HA  Breda

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden  
op maandag 8 juni te Oudewater. 

Uw medeleven in de vorm van kaarten stellen wij 
erg op prijs en kan naar bovengenoemd  

adres gestuurd worden.

Dankzij de liefdevolle zorg van alle medewerkers 
van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst  

te Oudewater, heeft onze moeder,  
schoonmoeder en oma

Wilhelmina Johanna 
van den Bogaard

zich in de laatste jaren van haar leven  
weer een echte Oudewaterse gevoeld. 

We zijn hen enorm dankbaar. 

                                      Familie Versluis 

En verlustig u in den Here, zo zal Hij u geven
de begeerten uws harten.

 Psalm 37: 4

Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor 
de liefde die zij ons al die jaren heeft gegeven, 
laten wij u weten dat is overleden onze moeder 

en schoonmoeder

Gijsbertha Maria 
Ahles - Bosma

~ Bets ~

weduwe van Willem Ahles

* 23 oktober 1928  † 4 juni 2020

Henk

Gerben en Dow

Willem

Dorp 9, 3466 NE  Waarder

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden 
op de algemene begraafplaats in Waarder.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers  
van Buurtzorg Waarder-Driebruggen voor  
de liefdevolle verzorging van onze moeder  

en schoonmoeder.

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

Gratis (fiscale) 
check voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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Crisis
Kan het jaar 2020 niet ‘gereset’ worden? Control-Alt-Delete?
Er zit een fout in het programma. Zo las ik deze week ergens op de 
computer. 
En ik moet zeggen: daar was ik het wel een beetje mee eens.

Het lijkt niet op te kunnen dit jaar. Van corona naar financiële en 
werkloosheidscrisis en nu dus naar een ‘black lives matter’ crisis.

Ik heb tot mijn verdriet die video gezien, waarin een zwarte man bruut 
wordt vermoord door een witte politieman die met zijn handen in zijn 
zakken en met zijn knie op de nek van zijn arrestant, die al geboeid 
was, gewoon afwacht tot die niet meer beweegt en daarna nog twee of 
drie minuten zo blijft zitten. En zijn collega’s kijken ernaar en doen 
niets. Op klaarlichte dag. Het is meer dan gruwelijk. En het is gefilmd 
door een 17-jarig meisje. Je moet er toch niet aan denken.

George Floyd was niet de eerste dit jaar en zal ook niet de laatste zijn. 
En dat de vlam daarom in de pan is geslagen is begrijpelijk. En als de 
vlam in de pan slaat is de rede soms snel zoek. Hoewel de protesten 
gelukkig de laatste dagen vreedzaam verlopen en de rellen en 
plunderingen van het eerste uur door vriend en vijand worden 
afgekeurd. De demonstranten lijken er inmiddels alles aan te doen 
om het te laten gaan waarover het moet gaan: het geweld van de 
politie in de VS tegen niet witte mensen en de systematische 
discriminatie van niet witte mensen.

Maar even terug naar Amerika. En een regering die dictatoriale 
trekken begint te vertonen. Hoewel: begint? Sinds Trump een paar 
maanden geleden zijn afzettingsprocedure heeft overleefd heeft hij al 
eerder laten zien wetten en regels aan zijn laars te lappen. 
Maar afgelopen week wilde hij zelfs het leger inzetten tegen zijn eigen 
burgers. Terwijl het Witte Huis inmiddels is omringd door nieuwe 
hoge afrasteringen kwamen uitgerekend (gepensioneerde) legerleiders 
hiertegen in het geweer. Met voorop zijn voormalige minister van 
defensie, James Mathis. Die legerleiders lijken meer fatsoen te 
hebben dan de president van de grootste democratie ter wereld.  
Je mag toch hopen dat die in november niet zal worden herkozen.

Dan naar eigen land: Ook hier en in de rest van Europa wordt 
gedemonstreerd. Met risico op nieuwe coronapieken, zoals in 
Amsterdam. Toch heb ik de neiging om te veronderstellen dat die 
discriminatie hier en in de rest van Europa minder uitgesproken is 
dan aan de andere kant van de plas. Maar ook wij hebben nog wel 
wat werk te doen, op de arbeidsmarkt en elders. Wanneer gaan we de 
veelkleurigheid van de wereld nu eens echt omarmen?

Trudie Scherpenzeel

door Aad Kuiper BLIK op ...

Dinsdag 9 juni 2020 vervolg op pagina 3

Deze verslagen zijn van de 
onafhankelijke tekstschrijver  
van de gemeente Oudewater.

FORUM SAMENLEVING

Evaluatie politieoptreden 
carnaval te eenzijdig?
Eenzijdige evaluatie. Geen juiste afspiegeling van de gang van 
zaken. De burgemeester is door zijn rol als hoofd van de politie 
niet de aangewezen persoon om een objectieve evaluatie uit te 
voeren. Het ging er bij de forumvergadering Samenleving 
stevig aan toe bij de behandeling van de evaluatie carnaval 
2020. De burgemeester had wel het een en ander uit te leggen.

FORUM RUIMTE

Oudewater moet minimaal 
honderd parkeerplaatsen 
erbij krijgen
Oudewater heeft (te) weinig parkeerplekken. Momenteel 
wordt gezocht naar oplossingen voor extra ruimte. Tijdens het 
forum Ruimte is erkend dat dit een uitdaging wordt. 
Een werkgroep met onder andere bewoners, winkeliers, 
horeca en andere belanghebbenden buigt zich over de plannen. 
Door de coronatijd loopt de planning drie maanden achter. 
In juli wil de werkgroep komen met een advies over 
doelgroepen en gebruik parkeerruimten. Pas daarna kan de 
gemeenteraad besluiten nemen op basis van goede informatie.

Zwart randje
Carnaval 2020 gaat de boeken in als 
een mooi feest met een zwart randje. 
Op zaterdagavond 22 februari 
ontstond rumoer bij een kroeg op de 
Wijdstraat. Er zouden ruiten van een 
café zijn ingeslagen. Een aantal 
carnavalsvierders misdroeg zich 
waarop de politie - en dus de burge-
meester als hoofd van de politie - 
besloot extra hulptroepen in te 
schakelen. In één linie trok de politie 
door de Wijdstraat en verrichtte drie 
arrestaties. Daarna werd het weer 
rustig in Oudewater.

Niemand gehoord
De kwestie is van verschillende kanten 
te bekijken. VVD/D66-forumlid 
Gabriëls - deze fractie diende tal van 
vragen in - is teleurgesteld over de 
aanpak van de burgemeester. ‘Er is 
tijdens het incident, maar ook niet in 
de nasleep ervan ruimte geboden 
aan de mensen van horeca, 
omstanders en de carnavalsver-
eniging om vragen te stellen of over 
de kwestie te praten’, zei Gabriëls. 
‘De evaluatie die er nu ligt, komt van 
de politie, de boa’s en de ambte-
naren die zich richten op veiligheid. 
Zij schetsen een heel ander beeld 
dan anderen ervan hebben. Er gaan 
tal van video’s en foto’s rond in 
Oudewater die dat ondersteunen. 
Maar niemand is gehoord en dat is 
een gemiste kans.’

Overschaduwen
CDA’er Van Wijngaarden en 
Wildeman van de Onafhankelijken 
sloten zich bij Gabriëls aan. Vincent 
Bos van SGP/CU had duidelijk moeite 
met het commentaar van zijn 
mede-forumleden: ‘Hulpverleners en 
politie verdienen onze steun!’ 
Gabriëls: ‘Het gaat ons niet om het 
handelen van de politie of geweld 
tegen politie. Zij krijgen onze steun. 
Het gaat erom dat niemand is 
gehoord. Dit incident heeft zo de hele 
carnaval kunnen overschaduwen en 
dat had beter gekund.’

Handelen
Burgemeester Groeneweg bleef op 
zijn standpunt staan dat de aanpak 
van de politie en dus van hem de 
juiste is geweest. ‘Het is een moment 
van handelen geweest en niet van 
afwachten en in discussiegroepjes 
uiteen gaan. Een diepgaande 
discussie over de aanpak tijdens 
carnaval moet anders gevoerd 
worden met de nieuwe burgemeester.’

Parkeerdruk
Het parkeerbeleid heeft veel langer 
de aandacht. Bijna twee jaar geleden 
is er onderzoek gedaan naar de 
parkeerdruk in het centrum van 
Oudewater. Die was al hoog en stijgt 
de komende jaren alleen maar. 
Daarop is besloten een aantal 
stappen te nemen. Inwoners zijn 
geïnformeerd. Daarna is de 
werkgroep ingesteld die in een goede 
sfeer overleg heeft gevoerd. ‘Er 
spelen veel belangen en we delen 
met elkaar ook zorgen. We komen 
wel tot één advies verwachten we’, 
zei een woordvoerder van de 
werkgroep.

Drie oplossingen
De werkgroep heeft als mogelijke 
oplossingsrichtingen aangegeven dat 
er eigenlijk drie opties zijn: niets 
doen, invoeren parkeerregulering 
met vergunningen en betaling, of het 
bijbouwen van extra plaatsen. In dat 
laatste geval moet ook rekening 
worden gehouden met andere 
ontwikkelingen binnen Oudewater.

Mogelijkheden creëren
De Wakkere Geelbuik waarschuwde 
ervoor dat vooral gekeken moet 
worden naar het creëren van 
mogelijkheden en niet het verdelen 
van schaarste. Gewaarschuwd is ook 
voor oplossingen die niet het parkeer-
probleem verhelpen. Een voorbeeld 
vormen de bedrijfsauto’s die nu in de 
binnenstad staan omdat een parkeer-
terrein wat verder weg te riskant is 
met auto-inbraken.

Vervolg
De opmerkingen zijn allemaal 
meegenomen. De werkgroep gaat nu 
verschillende oplossingen en de 
onderbouwing ervan uitwerken. 
Daarna wordt een advies opgesteld 
dat in juli in de gemeenteraad aan 
bod moet komen. De volgende stap is 
dat de werkgroep binnen de kaders 
die de gemeenteraad aan heeft 
gegeven oplossingen uitwerkt. 
In november moet de definitieve van 
het advies zijn afgerond zodat dan 
ook besluit kan worden genomen.

Overlast buxus- 
mot in uw tuin
Dode blaadjes, kale takken en 
spinnenwebben in uw buxus?
Grote kans dat de buxusmot zich in 
uw buxus heeft genesteld. De rupsen 
vreten de groene blaadjes in een 
recordtempo weg. 
Wees er snel bij om ze te 
bestrijden.
Besproei de plant met een  
biologisch middel (onder andere 
verkrijgbaar bij tuincentra). Herhaal 
het bestrijden met regelmaat. 
Aanvullend kunt u de buxus bemesten 
zodat deze weer extra goed groeit. 
Controleer uw buxus het jaar rond en 
verwijder alle rupsen. Voer deze 
rupsen in een dichte afvalzak af in de 
restafvalbak.
Aangetaste buxus bij restafval
Is de plant zwaar aangetast?
Graaf de plant uit of knip deze bij de 
grond af. Gooi de (dode) buxus niet in 
de groenbak maar in een afgesloten 
grijze vuilniszak (i.v.m. verspreiding 
larven/eitjes) in uw restafvalbak. 
Of lever de vuilniszak kosteloos in bij 
de Milieustraat. Restafval wordt 
verbrand (en groenafval gecompos-
teerd) en dat overleeft de buxusmot 
niet. Hierin volgen we de landelijke 
richtlijnen. De gesnoeide buxus 
nemen we niet in de takkenroute mee. 
Het is niet de bedoeling dat de takken 
en planten in de openbare ruimte 
worden ‘gedumpt’.
Meer informatie
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/
plantenziekten-en-plagen/buxusmot

Wat doet dat hier in Oudewater?
Het vakblad voor beeldend kunstenaars BK-informatie wil, vanwege haar 
veertigjarig jubileum, kunst in de openbare ruimte op een voetstuk plaatsen 
onder de hastag #watdoetdathier. Zij vragen redacteuren van andere kranten 
en bladen om hen daarbij te helpen. Dat doen wij graag!
Want ook in Oudewater staan veel bijzondere kunstwerken.
Vraagt u zich weleens af: wat doet dat hier? Na het verhaal over het hoen 
van Hoenkoop volgt niet één kunstwerk, maar een hele serie: geveltekens.

Moderne geveltekens
Iedereen is, al slenterend door een reeds lang bestaande stad, 
weleens verrast door een steen die ingemetseld was in de gevel 
van een oud pand; een gevelsteen.
Zo’n gevelsteen diende vroeger, bij gebrek aan straatnamen en 
huisnummers, ter identificatie van een pand. 
Vaak gebruikte men de naam of het beroep van de eigenaar of 
de naam van het pand om in de gevelsteen te verwerken.
Zo’n gevelsteen is overigens echt van steen; is-ie van hout of 
een ander materiaal dan heet het geen gevelsteen, maar een 
gevelteken.
Vanaf 2015, het jaar waarin gevierd werd dat Oudewater  
750 jaar stadsrechten had, zijn er door Stichting Geveltekens 
Oudewater, in de beginfase gesubsidieerd door de Stichting 
Van Achterbergh-Domhof, in het fraaie historische stadje op 
uiteenlopende woonhuizen en andere kenmerkende gebouwen 
geveltekens aangebracht. Het idee van geveltekens is in dat jaar 
in Oudewater nieuw leven ingeblazen, maar met een net iets 
andere insteek: nu speelt bij het maken van een nieuw 
gevelteken vaak, naast de bewoners of gebruikers, ook de 
geschiedenis van het pand een belangrijke rol. Maar altijd werd 
een passend gevelteken gemaakt, dat het desbetreffende pand 
een nog boeiender uitstraling geeft. En boeiend zijn ook die 

geveltekens zelf; zeker als je de verklaring en de achtergrond 
van de geveltekens leest in een brochure die verkrijgbaar is bij 
het Toeristisch Informatie Punt (TIP) in de Leeuweringerstaat 
in Oudewater. Daarin staan ook de exacte locaties van al die 
geveltekens. Een summiere opsomming is te vinden op 
Oudewater.net.

Toevoeging aan de openbare ruimte
Er zijn in de afgelopen jaren dus steeds meer van die nieuwe 
geveltekens bijgekomen, zodat er nu maar liefst bijna dertig 
moderne en zeer fraaie kunstwerkjes op bijzondere, vaak 
monumentale panden in de stad te ontdekken zijn. Een klein 
tiental lokale, heel verschillend werkende kunstenaars en 
keramisten hebben, altijd in samenspraak met de eigenaren of 
gebruikers van het desbetreffende pand, en rekening houdend 
met de geschiedenis van dat pand, gezorgd voor een 
‘toevoeging aan de openbare ruimte, want een sierelement,  
en zeker zo’n gevelteken straalt liefde voor een huis uit’ 
(Meta Jaarsma). Op de panden die aangemerkt zijn als 
monumenten, mochten de gevelstenen niet rechtstreeks worden 
aangebracht en daarom zijn de geveltekens van weer- en 
windbestendige keramische tegelplateaus aangebracht op een 
roestvrije metalen plaat die dicht tegen de gevel is geplaatst.
Er zitten juweeltjes tussen en welke de bezoeker het fraaist 
vindt, hangt van de smaak van de toeschouwer af, maar op de 
oudkatholieke kerk zit een bijzonder fraai teken en dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de panden aan de Peperstraat 16 en de 
Leeuweringerstraat 11. 
En dan is er ook nog een, van enigszins buitenproportionele 
afmetingen, te vinden in de HEMA of liever gezegd, in de patio 
van de HEMA, naast de koffiecorner: een schitterende ode aan 
de vrijwilligers van Oudewater. 
Eigenlijk doet het ene gevelteken nauwelijks onder voor het 
andere. En alleen de geveltekens zijn al een rondje door 
Oudewater waard.



Uit de fora
De forumvergaderingen van vorige week werden weer gehouden in de raads-
zaal, met de publieke tribune in de trouwzaal van het Oudewaterse stadhuis. 
Ook de radio was weer van de partij. Dat zal bij de raadsvergadering van 
aanstaande donderdag niet het geval zijn. Die is verplaatst naar De Klepper 
en wordt weliswaar opgenomen, maar is niet rechtstreeks te beluisteren. 
Ook niet via de website van de gemeente. 
Wie de vergadering wil bezoeken moet zich tevoren aanmelden.
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door Trudie Scherpenzeel

Wim Knol

We gaan het zien
Wat, voor wie, hoe en wanneer is 
onduidelijk, maar er lijkt binnen 
afzienbare tijd zowaar gebouwd te 
gaan worden op het terrein van de 
Schuylenburcht.
Weliswaar niet de verhoopte 
‘nieuwe Schuylenburcht’ met een 
gevarieerd aanbod van goedkopere 
en duurdere huur- en koopwo-
ningen, kleinschalige welzijns- en 
zorgvoorzieningen, een veilige 
fiets-/wandelroute naar de 
binnenstad en extra parkeer-
plaatsen, hard nodig voor het 
verminderen van de parkeerdruk in 
diezelfde binnenstad.
Dat is te ingewikkeld, te duur voor 
het zittende college.

Het plan is ook niet breed 
gedragen, zoals het college stelt. 
De  omwonenden zijn niet onver-
deeld enthousiast, de overburen 
dreigen zelfs met rechtelijke 
stappen. En de planprocedure is 
als vanouds onnavolgbaar en 
onlogisch. U wilt een huis bouwen 
om met uw gezin in te wonen? 
Eerst onderzoeken wat er kan op 
die plek. Jammer, het wordt een 
garage, maar er kunnen wel twee 
auto’s in. Maar  een kniesoor die 
daarover valt in Oudewater.
Als er maar gebouwd wordt.
Volgende week wordt het beeld-
kwaliteitsplan vastgesteld. Daarna 
mag de woningbouwvereniging het 
bestemmingsplan opstellen. 
Dat  kan de gemeente niet meer 
betalen.

JanWouter van Wijngaarden

Beeldkwaliteitsplan 
Schuylenburcht
Op de eerst volgende raads-
vergadering komt aan de orde het 
vaststellen van het beeld-
kwaliteitsplan Schuylenburcht. 
De fractie van het CDA is tevreden 
met het voorliggende plan. Was de 
start van de planvorming niet naar 
tevredenheid van de Raad. 
Gelukkig heeft het college de 
omissie hersteld en werden er 
bewonersavonden belegd, waarbij 
de omwonenden hun mening 
konden geven.

Als CDA zijn wij zeer tevreden,
dat mede door onze motie, er in 
de nieuwe plannen ruimte is voor 
25 zorgappartementen, die verdeeld 
worden onder Abrona, De Wulver-
horst en Onderling Sterk.
De overige appartementen (sociale 
huur en starterswoningen) zullen 
door ze gefaseerd op de markt te 
brengen zoveel mogelijk ten goede 
komen aan de plaatselijk woning-
zoekende.
Het gebouw zelf zal afwisselend in 
hoogte op een ‘speelse’ wijze het 
huidige terrein vullen en ervoor 
zorgen dat het een fraai geheel 
wordt.

Wij vinden het een gemiste kans 
dat er in het plan geen plaats is 
voor betaalbare vrije sector 
huurwoningen.

Mark Kruiswijk

Compliment aan iedereen 
die hier aan mee heeft gewerkt
Een goed doordacht plan waarin 
de ruimte is geweest voor inspraak. 
De  locatie, de wensen van de 
gemeenteraad, inspraak van 
omwonenden en andere belang-
hebbenden hebben allemaal 
invloed gehad op dit resultaat. 
En dit resultaat mag er zijn:
69 woningen bestaande uit sociale 
huurwoningen en zorgapparte-
menten, veel groen en water, 
aandacht voor parkeren.

Onze fractie is zeer tevreden hoe 
dit proces is verlopen.
Helaas kan er niet aan alle wensen 
worden voldaan. Soms is het 
gebouw groter of staat het dichterbij 
dan direct omwonenden zouden 
willen vanwege privacy of zonlicht. 
In  het plan is er zoveel mogelijk 
rekening gehouden met deze 
bezwaren. Zo  is er bijvoorbeeld 
een bouwlaag afgegaan en een 
heel bouwblok verplaatst. Inspraak 
heeft dus zin en zo zien we dat 
graag! Deze  woningen voor deze 
doelgroep zijn keihard nodig en 
daarbij willen we langs de belang-
rijkste toegangsweg van de 
gemeente ook de kwaliteit 
waarborgen. Dat is gelukt. 

Het  beeldkwaliteitsplan verdient 
een compliment aan iedereen die 
hier aan mee heeft gewerkt, 
inclusief de omwonenden!

Monique van den Berg

In lijn met stedenbouwkundig 
plan
De Onafhankelijken vinden het 
beeldkwaliteitsplan in lijn met het 
stedenbouwkundig plan.
Het sluit goed aan op de kaders die 
wij hebben meegegeven en in zijn 
totaliteit ziet het er mooi uit.

Het College is voortvarend aan 
de slag gegaan met dit te ontwik-
kelen gebied. Wij zijn blij met de 
georganiseerde avonden die er 
zijn geweest waarin omwonenden 
ook hun inbreng hebben kunnen 
doen. De argumenten die zijn 
ingebracht zijn waardevol en er is 
aandacht aan gegeven. Dit is te 
zien in de veranderingen die tijdens 
dit proces zijn doorgevoerd.

Wij zijn voornemens om vóór dit 
beeldkwaliteitsplan te stemmen 
en benieuwd naar de verdere 
uitwerking van dit plan.

Graag zien wij dat de bouw van dit 
nieuwe pand snel kan gaan starten.
De hoge woningbehoefte die er in 
en onder de Oudewaterse inwoners 
is heeft zeker onze aandacht.

Vincent Bos

Een Schuylenburcht 
om blij van te worden
Met het vaststellen van het beeld-
kwaliteitsplan van de Schuylen-
burcht komt woningbouw op deze 
locatie steeds dichterbij.
De  ChristenUnie-SGP wordt daar 
blij van. Want de woningnood in 
Oudewater is hoog en het wonin-
gaanbod, juist ook op de sociale 
huurmarkt, klein.
De ChristenUnie-SGP wordt ook 
blij van de invulling van deze 
locatie. Een mooie mix van starters, 
ouderen, cliënten van Abrona en 
De Wulverhorst: zo zien wij het graag. 
Schuylenburcht belooft een 
levendige en warme plaats in het 
hart van Oudewater te worden. 
Een  gemeenschappelijke ruimte 
en tuin voor de bewoners draagt 
daar aan bij.

De ChristenUnie-SGP koestert de 
herinnering aan de oude Schuylen-
burcht. Wij  zetten ons daarom in 
voor het hernoemen van de 
straatnaam tot Schuylenburcht. 
De  straatnamencommissie zal 
daar een besluit over gaan nemen.

We kijken uit naar het bestem-
mingsplan, de volgende stap in de 
procedure. Zodat Schuylenburcht 
weer de warme plaats in de 
Oudewaterse gemeenschap kan 
worden, die het altijd was.

Dinsdag 9 juni 2020

Beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht
Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad de stedenbouwkundige visie voor de Schuylenburcht-locatie vast. Hierin staat de 
gemeentelijke visie voor de toekomst van de locatie omschreven. Een  volgende stap is het vaststellen van een 
beeldkwaliteitsplan. Dit beeldkwaliteitsplan is een nadere uitwerking van de stedenbouwkundige visie, biedt handvatten aan 
de verschillende betrokken partijen en geeft houvast aan de gemeente Oudewater bij het beoordelen en toetsen van plannen.

Het beeldkwaliteitsplan wordt komende raadsvergadering - donderdag 11 juni - besproken. Elders op de gemeentepagina 
treft u nadere informatie over de raadsvergadering. Die wordt vanwege de coronamaatregelen dit keer in De Klepper gehouden.
Hieronder leest u wat de vijf fracties van het voorstel vinden.

Nieuws vanuit de gemeenteraad

Beeldkwaliteitsplan 
Schuylenburcht
Het forum Samenleving boog zich over 
het raadsvoorstel, dat al diverse malen 
was aangepast naar aanleiding van 

inspraak en overleg met omwonenden. 
Het plan kan inmiddels op ruime 
instemming van de belanghebbenden 
rekenen, met uitzondering van de 
bewoners van de flats aan het 
Joostenplein. Die vinden de bebouwing 

nog steeds te hoog. De Onafhankelijken 
stelden voor om het aangelegen stuk van 
de Hekendorperweg te hernoemen naar 
Schuylenburcht straat of weg.
Dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren, 
aldus de wethouder.
De Wakkere Geelbuik protesteerde tegen 
het aan de ontwikkelaar uitbesteden van 
het maken van het bestemmingsplan, dat 
op dit voorstel volgt. Dit omdat de 
gemeente hiervoor geen geld heeft. 
De wethouder was van mening, dat je 
iets niet per sé zelf hoeft te maken om er 
invloed op uit te oefenen. Het plan gaat 
als bespreekstuk naar de raad.

Ferm Werk
De directeur van Ferm Werk kwam de 
ontwerpbegroting van Ferm Werk 
toelichten, maar uit zijn toelichting kwam 
vooral naar voren dat alles op losse 
schroeven staat vanwege de coronacrisis. 
Om die reden gaat de zienswijze op die 
begroting als hamerstuk naar de raad.
Ook de ontwerpbegroting van de VRU 
en de GGDrU gaan om diezelfde reden 
als hamerstuk naar de raad.

Forum Ruimte
De werkgroep die zich met het 
ontwerpen van een parkeerbeleid voor 

de binnenstad bezighoudt kwam rapport 
uitbrengen over de stand van zaken. 
De werkgroep heeft vertraging 
opgelopen door de coronacrisis en kan 
niet voldoen aan de toezegging om voor de 
zomer met een visie te komen. Dat wordt 
nu waarschijnlijk einde van het jaar.
De Regionale Energie Strategie (RES) 
met een concept bod is het enige stuk 
van het forum Ruimte dat als 
bespreekstuk naar de raad is verwezen. 
De regionale omgevingsagenda (van de 
Lopikerwaard-gemeenten plus IJsselstein 
en Woerden) ging als hamerstuk.
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Ruben Ruikers kreeg op een feestelijke 
manier zijn diploma overhandigd.

Zeg het met bellen - Je bent geslaagd...!

Meyke Schutte was cum laude geslaagd.

Docenten van het Wellantcollege gingen zelf op pad om persoonlijk geslaagden het 
goede nieuws te brengen.

vervolg van de voorpagina

door Sjoukje Dijkstra

door Otto Beaujon

Een hartenkreet van 
lezeres Lia van der Hoeven
Naar aanleiding van het bericht in deze krant van vorige week over de 
verdeling van de energieopdracht aan de gemeenten in de Krimpenerwaard 
schrijft Lia: “Zijn er echt geen betere oplossingen?
Kan de redactie van De IJsselbode mensen wakker schudden?”

In ‘t kort: volgens de Regionale 
Energiestrategie Krimpenerwaard zouden 
de gemeentes in het Zuid-Hollandse deel 
van het Groene Hart samen 67 grote 
windturbines of 544 hectaren 
zonnepanelen op hun grondgebied 
moeten toestaan. Oudewater en de 
kleine 16 gemeentes in de provincie 
Utrecht moeten elk veel meer 
windmolens en zonnepanelen aanleggen, 
omdat ze bij moeten dragen aan de 
energiebehoefte van de stad Utrecht.
Waar blijft het Groene Hart? Waar blijft 
het Nederlandse landschap, vraagt Lia.
Lia, velen delen uw zorgen. Zo ook 
bijvoorbeeld de werkgroep Oudewater 
van de vereniging Hugo Kotestein 
(cultuurhistorische waarden van het 
landschap). Uit overleg met de 
wethouder blijkt, dat nog niet vaststaat 
hoeveel TeraWatt Oudewater moet gaan 
leveren, maar dat de peildata van 2030 
en 2050 momenten zijn waarop het 

streefgetal van dit moment naar onder of 
naar boven moet worden bijgesteld. 
De invulling wordt toebedacht aan 
plaatselijke coöperaties die een energie-
project adopteren, zorgen voor de 
fi nanciering (aandelen) en waar de 
aandeelhouders zelf als eersten van 
profi teren in de vorm van goedkope 
energie. Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk huishoudens en kleine 
investeerders zo’n coöperatie ‘dragen’.
In Oudewater is al eerder zo’n coöperatie 
in oprichting actief geweest, maar 
uiteindelijk is de werkgroep Energie 
Oudewater niet voornemens zelf energie 
te gaan opwekken. 
Op 8 mei jl. is de Energiecoöperatie 
Lek en IJssel opgericht uit een aantal 
lokale duurzaamheidsinitiatieven: 
Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaam 
Lopikerwaard, Duurzaam Montfoort en 
Energie Oudewater, met als voornaamste 
doel om, binnen de door de gemeente-
besturen aan te geven richtlijnen, duurzame 
energie op te wekken in de Lopikerwaard 
door middel van zon, wind of geothermie. 
Daarnaast wil de coöperatie de 
Lopikerwaard de mooie uitstraling laten 
behouden die die nu heeft.
Die coöperatie moet het dan 
voorshands gaan doen, en u kunt voor 
20 euro per jaar lid worden en als u 
dat wilt uw stem laten horen bij de 
besluitvorming.
Lia, zij wachten op U!
Zie www.duurzaamlopikerwaard.nl

Aanstaande donderdag brengt Wim Knol 
een motie in bij de raadsvergadering 
waarin de raad het college vraagt pal 
achter het plan te gaan staan om Abrona 
in zijn huidige vorm voort te zetten en zo 
snel mogelijk weer te openen. Dat is 
volgens het comité de enige manier om 
de zorgvoorziening voor de verstandelijk 
beperkte cliënten te behouden. 
Een variant waarbij ondernemers het 
pand aanschaffen en doorstarten met 
een nieuwe pachter van het restaurant-
hotel maakt het nog niet mogelijk om 
alle cliënten weer van een zinvolle 
dagbesteding en met name goede zorg 
en begeleiding te voorzien. “Dat is wat 
het doel moet zijn”, zeggen Wim Knol en 
Sjaak Six van het comité. “Het plaatsen 
van de cliënten van Oudewater bij 
bedrijven is geen eenvoudige opgave”, 
zegt Sjaak Six (ouder van een van de 
cliënten en tevens lid van het comité). 
“Het moet toch mogelijk zijn om Abrona 
Oudewater kostendekkend te kunnen 
laten werken. Dat heeft jarenlang gekund 
en in Gouda en Woerden is dat op dit 
moment nog steeds mogelijk. Waarom 
dan in Oudewater niet”?

Zit het bestuur er nog steeds 
‘geharnast’ in?
Of het bestuur ertoe kan worden gebracht 
om het voorgenomen sluitingsbesluit uit 
te stellen en de mogelijkheden van een 
fi nancieel realistische doorstart te 
onderzoeken is nog wel ernstig de vraag. 
“Tot nu toe is uit niets gebleken dat het 
bestuur van Abrona openstaat voor 
intrekking van het besluit. De petitie van 
de inwoners van Oudewater als blijk van 
massale publieke verontwaardiging, 
het tegengas van B&W van Oudewater, 
het aanbod van ondernemers om te 
helpen met het oplossen van eventuele 
problemen, het verdwijnen van geld en 
goederen, het aantoonbare 
mismanagement van de laatste jaren ...
het lijkt voorzitter Piket en haar mede-
bestuurders nog steeds niet op andere 
gedachten te brengen”, zegt Knol.
Er staat een overleg van het bestuur van 
Abrona met het comité gepland op 
16 juni en een overleg met B&W van 
Oudewater op 10 juni. Maar er zijn geen 
signalen dat daar nog gesproken kan 
worden over voortzetting van Abrona 
in haar huidige vorm. In tegendeel; de 
woordvoerder van Abrona bevestigde 
schriftelijk dat de afspraken staan 
gepland, maar niet dat de sluiting nog ter 
discussie kan staan. Het bestuur zet 
volledig in op de verkoop van het pand, 
herplaatsing van cliënten en het 
begeleiden van medewerkers naar nieuw 
werk. Er worden reserveringen van het 
hotel-restaurant afgezegd, er staat voor 
juli een afscheidsbijeenkomst voor de 
medewerkers gepland en de cliënten zijn 
volgens Abrona bijna allemaal al 
herplaatst. In een telefoongesprek met 
Sjaak Six wilde bestuursvoorzitter 

mevrouw Piket wel weten hoe het met 
hem ging, maar niet ingaan op vragen 
over de voorgenomen sluiting en de 
ontstane situatie. In het bericht in 
‘Abrona breed nieuws’ over het 
onafhankelijk onderzoek naar de bedrijfs-
processen van hotel-restaurant Abrona 
staat; “We begrijpen dat onze cliënten, 
medewerkers en andere betrokkenen 
hiervan schrikken, zeker zo kort na het 
besluit om hotel-restaurant Abrona te 
sluiten”. Het woord ‘voorgenomen’ is er 
dus voor het bestuur al vanaf. Ondanks 
het feit dat de ondernemingsraad nog 
niet heeft ingestemd en de achterban-
raadpleging nog niet is afgerond. 
Ook het overleg met het college van 
B&W en het comité ‘Behoud Abrona’ 
moeten nog plaatsvinden. Wim Knol: 
“Het bestuur loopt voor de muziek uit en 
handelt in strijd met de uitgangspunten 
van zorgvuldig bestuur. Zo nodig zullen 
we contact opnemen met de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)”.

Cliffhanger
De nieuwste ontwikkelingen leiden bij de 
betrokkenen niet tot verbazing. Het is 
volgens hen ook niet voor niets dat er 
eerder geen inzage in het rapport van 
Deloitte werd gegeven (dat aanleiding 
was voor de voorgenomen sluiting). 
Dat het bestuur niet echt wil overleggen 
is ook geen verrassing. Toch blijft het 
comité, misschien wel tegen beter weten 
in, nog hoop houden dat het bestuur 
onder aanvoering van mevrouw Piket de 
schellen van de ogen zullen vallen. 
“Het zou van behoorlijk bestuur getuigen 
als er nu geen onomkeerbare besluiten 
zouden worden genomen, eindelijk écht 
overlegd gaat worden en de tijd wordt 
genomen om samen met betrokken 
partijen de problemen te analyseren en 
te zoeken naar oplossingen”, 
concluderen Six en Knol. 
Mooie ‘cliffhanger’ in ‘Abronagate’!

Mike Snel
Hij stond er goed voor, dus die paar 
toetsen die hij nog moest doen, 
maakten het verschil niet meer.
Mike (17) is met allemaal 
voldoendes geslaagd voor havo op 
het Minkema college in Woerden.
Op woensdag 14 mei zou zijn mentor 
tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met de 
verlossende woorden, of toch niet? 
Een paar dagen van tevoren kreeg Mike 
nog de kriebels. Zou hij dan toch gezakt 
zijn? Gelukkig belde zijn mentor met 
goed nieuws! “Die spanning hoort er 
toch een beetje bij.”
Mike had alles al geregeld voor het gala. 
“Ik had al een pak gekocht en samen 
met een vriend een mooie auto 
geregeld.” Hij vindt het jammer dat het 
eindexamengala niet doorgaat. 
Het kleine feestje dat hij vierde met zijn 
familie, leek meer een verjaardag. 
“Het was gezellig, maar het was niet 
echt een examenfeest zoals ik me dat 
voorstel (...)”
Na de zomervakantie gaat Mike 
HBO-Bedrijfskunde studeren. 
“Het lijkt me leuk om bedrijven te helpen 
beter te worden in wat ze doen.”
Hij twijfelt nog tussen de hogeschool in 
Rotterdam of Utrecht. Het liefst start hij 
in Rotterdam, vanwege de prettige 
manier van lesgeven. Maar Utrecht is zo 
lekker dichtbij. Hij heeft nog even om te 
beslissen.
Eerst lekker veel aan de slag bij 
TEBI bestratingsmaterialen. 
Daar zet hij als terreinmedewerker de 
bestellingen klaar met de heftruck.
“Het is een heel fi jn baantje.”

GESLAAGD
De vlag kan uit!

Geslaagden Wellantcollege
op ludieke manier verrast
Afgelopen week mochten de leerlingen weer beginnen op het Wellantcollege 
in Montfoort. De leerlingen die in hun examenjaar zaten, hoefden in de 
meeste gelukkige gevallen niet meer terug de schoolbanken in. Zij kregen 
donderdag 4 juni op ludieke wijze te horen dat ze geslaagd waren.

Ouders en leerlingen die thuis vol 
spanning zaten te wachten op een 
telefoontje, waren erg verrast dat zij het 
nieuws persoonlijk hoorden. Onder alle 
geslaagden waren er dit jaar zelfs acht 
tweelingen die allemaal met een diploma 
van school gaan. Facebook gonsde van 
de goede nieuwsberichten: vlaggen 
gingen aan stok, met de schooltas eraan. 
“Hoera geslaagd!” Het Wellantcollege 
laat weten erg trots te zijn op al haar 
leerlingen.
Ruben Ruikers (16) was een van die 
geslaagden aan het VMBO. Zijn moeder, 
Esther Ruikers laat weten dat hij het heel 

fi jn vond dat hij geen examen hoefde te 
doen. “Dat was voor hem een voordeel 
van de corona. Veel vrije tijd en een 
soort vakantiegevoel. Wat hij niet wist is 
dat de leerkracht hem thuis het nieuws 
kwam brengen. Dat was een leuke 
verrassing. Hij zat te wachten met zijn 
telefoon, toen de deurbel ging.” 
Ondanks dat hij geen herkansing hoefde 
te maken, en eigenlijk wist dat hij 
geslaagd was, was het gevoel van 
wachten op een telefoontje spannend. 
Dat ze hem dan op zo’n manier 
verrasten vindt Esther geweldig. 
“Het Wellantcollege is gewoon een ‘top’-
school!” Ruben vierde die avond een heel 
klein feestje. “Er zijn wat vrienden blijven 
eten. We hopen dat we over een tijdje 
alsnog een groot feest mogen geven. 
8 juli is de diplomauitreiking.”

Mentoren met een megafoon
Ook Meyke Schutte (15) hoorde 
afgelopen donderdag dat zij geslaagd was 
voor haar opleiding VMBO-TL (met 
praktijkdiploma). Meyke was zelfs cum 
laude geslaagd, zo vertelt haar moeder 
Manon Schutte. “Eigenlijk wist Meyke al 
dat ze geslaagd was omdat de cijfers van 
het schoolexamen bekend waren en er 

geen examen gedaan werd. Toch vond 
ze het wel spannend. Ze wist natuurlijk 
niet hoe ze het zou horen. Donderdag 
was ze gelukkig vroeg aan de beurt en 
stonden rond 10.00 uur twee mentoren 
met een megafoon aan de deur (in 
verband met de 1,5 m afstand) om te 
vertellen dat ze geslaagd was. De hele 
straat was hiervan ook gelijk op de 
hoogte. Zij hadden haar cijferlijst 
meegenomen, een vlag van school, een 
chocoladereep met haar schoolfoto erop 
en een taartje. Dit hadden ze heel erg 
leuk gedaan allemaal. Ook vertelden ze 
toen dat ze de enige in haar klas was die 
cum laude geslaagd is. Ze vertelden ook 
dat er wel een diplomauitreiking komt. 
Geen gala zoals andere jaren maar een 
diplomauitreiking in de aula. Per zeven 
leerlingen ongeveer worden de diploma’s 

uitgereikt. Iedere leerling mag twee 
mensen meenemen.”

Feest
Via de sociale media en telefoon hebben 
de Schuttes de familie op de hoogte 
gesteld van het heugelijke feit.
“Haar neef uit Zwolle is ook voor 
dezelfde opleiding geslaagd dus dat was 
dubbel feest in de familie. Omdat de 
familie wat verder weg woont, hebben 
we afgesproken om in het weekend bij 
elkaar te komen. Gedurende de hele dag 
kwamen er al wel kaartjes en cadeautjes 
omdat ze geslaagd is (drie geslaagden in 
de straat). Om het te vieren hebben we 
lekker sushi gegeten. Op donderdag-
avond zijn er nog een paar mensen langs 
geweest om een ‘geslaagd’-borrel te 
drinken. Dit was heel gezellig.”

Lessen en lestijden aangepast
Leerlingen die nog niet in hun 
examenjaar zitten, mochten er van de 
week dus weer volop tegenaan. Tot de 
zomervakantie weer begint op 20 juli. 
“Na bijna twee maanden is het toch wel 
weer wennen om naar school te gaan. 
Door corona is dat extra het geval. 
Zo zijn alle lessen en lestijden aangepast. 
Minder leerlingen tegelijk in de school én 
in de les. Ook de hygiëneregels zijn 
verscherpt, We doen er alles aan om 
alles zo goed en veilig te laten verlopen”, 
zo laat het schoolbestuur weten in een 
bericht.

Volgens de koeien was zij al geslaagd... en dan nu voor het echie, voor haar diploma.
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g e s l a a g dYes
Kalsbeek College WoerdenDriestar College Gouda

Wellantcollege Gouda

In verband met de privacywet 
hebben niet alle scholen hun 
geslaagdenlijst beschikbaar 

gesteld voor publicatie.
Hierbij de geslaagde leerlingen 

van de scholen
die wij wel mogen publiceren.

Schoonhovens College
VMBO-BB
VLIST Nellianne Knoop

VMBO-KB
HAASTRECHT 
Wisaam Azim; Stanley Verboom; 
Rick Verwoerd

MAVO
HAASTRECHT 
Britt van Beek; Mees Imbens; 
Stijn Schachtschabel; Bas Stolwijk; 
Nick Verwoerd; Lois de Vries
VLIST Brent Reichgeld; Roan Reichgeld

HAVO
HAASTERCHT Jordy Been; 
Mahlika Leeman; Eviën Post; 
Tycho van Zuilen

VWO
HAASTRECHT Jip Plessius

Minkema College Woerden
VMBO KADER
LINSCHOTEN Lars Pellegrom
MONTFOORT Abdulatif Jamal; 
Isabelle Kuijer; Mitchel van Soest; 
Hugo Tondeur; Maud Vreeswijk
OUDEWATER Han de Bree; 
Denise Hoogendoorn

VMBO BASIS
MONTFOORT Jiahui Song; 
Nezar al Zouabi

MAVO/HAVO
HEKENDORP Seger Boere
MONTFOORT Tim van Kooten; 
Patoune de Rode; Stefan de Rooij; 
Casper van Rooijen; Ogier Sampon; 
Maud van der Veen; Mike Vendrig
OUDEWATER Mart van Vliet
SNELREWAARD Tinka van Leeuwen

MAVO
LINSCHOTEN Joris Buys; 
Ousmane Fofana; Steyn Vlooswijk
MONTFOORT Beau Alen; 
Fleur van den Berg; Tijn van Gent; 
Jessica Ott; Luuk Schouten; 
Cemile Tavsan
OUDEWATER Wesley Haagen; 
Aniek de Jong; Julia de Jong; 
Jeslynn Mulder; Jarno Mulder; 
Bertram Vergeer
PAPEKOP Melissa van Vliet
SNELREWAARD Lotte Vlieland

HAVO
DRIEBRUGGEN Tara Leber; 
Cris van Zwieten
HEKENDORP Rosa Hasberg
LINSCHOTEN Puck Feitz; 
Morrison Hornman; Romée Leroy; 
Alex Sondermeijer; Charlotte Vegt; 
Nadine de Vries
MONTFOORT Tessa Beekman; 
Julius van Benten; Merlijn van den Berg; 
Luna van Boogaard; Nico Bravo 
Lemmens; Laura Bravo Lemmens; 
Jort Breij; Patrick van Echtelt; 
Isabella Goettsch; Suzanne Hellema; 
Daan Hoogvorst; Chelsey Houweling; 
Luuk Klarenbeek; Coen Klarenbeek; 
Suus Kurver; Danique van Leeuwen; 
Nienke Nijman; Olav den Oudsten; 
Bram Postema; Charissa Rehorst; 
Teun Ros; Eline Schuijlenburg; 
Kiki van der Veen; Robine Vendrig; 
Jelmer Verleun; Lopke van Vliet
OUDEWATER Youri Baars; 
Hannah Boere; Nikki Faaij; 
Sophie van den Hadelkamp; 
Robin Janmaat; Romy Maijer; 
Leire Middelman; Bas Ronner; 
Mike Snel; Sam Zonderman
WAARDER Joline de Roos

GYMNASIUM
LINSCHOTEN Julia van Dam; 
Thom Faber
MONTFOORT Jort Visser
OUDEWATER Ingeborg Blom; 
Lois van der Gun; Tycho Sangers; 
Job Schouten; Mariëlle van Zuilen
WAARDER Hugo van der Stap

ATHENEUM
DRIEBRUGGEN Jeffrey Ruizendaal
HEKENDORP Jelco van Jaarsveld
LINSCHOTEN Jelle Timmerman; 
Roy Vlooswijk
MONTFOORT Mette Baas; 
Renzo van den Brink; Yke van Dam; 
Peter Diepstraten; Steve Kamphuis; 
Renske Pannekoek; Tim Pouw; 
Lin Stolker; Thomas Valk; 
Chenna Vianen
OUDEWATER Jeroen Bos; Jort Nawijn; 
Hugo van Schaik
SNELREWAARD Bo van Vliet

ENTREE (MBO 1)
MONTFOORT Mark Tukker
VMBO BBL
DRIEBRUGGEN Roelof Olieman, 
Marloes Tichem, Lizan Vermeulen
MONTFOORT Peter van der Wind
WAARDER Sander Belo

VMBO KBL
DRIEBRUGGEN Jurgen Smit, 
Anne Verheul
HAASTRECHT Jesse Maaijen
MONTFOORT Tijmen Bakker
OUDEWATER Thijs Boerefi jn, 
Remco de Ruyter, Jelmar Voois
PAPEKOP Evert de Bruijn
POLSBROEK Martijn van der Mel, 
Martjan Verweij, Arja de Wit
WAARDER Annemarie Binnendijk, 
Mirjam Blok, Anneleen Hogendoorn

VMBO GL
DRIEBRUGGEN Patrick Boer, Peter Boer, 
Gideon Oudenaarden
HAASTRECHT Laura Maaijen
LINSCHOTEN Jacco Kamphof, 
Henri van der Wijngaard
MONTFOORT Niek van Dijke, 
Laurens Romijn
OUDEWATER Marinda Jongebreur
POLSBROEK Chiel-Jan den Besten, 
Arjan van der Mel
WAARDER Floris Verburg

Vmbo GL
HAASTRECHT: Iris van der Vlist

VMBO-basis / -kader
LINSCHOTEN: Charlotte Oskam, 
Ezela Windzak, Maud Milder, 
Nadia Bangma, Rose-Marijn van den Engel, 
Sanne Nouens
MONTFOORT: Coco Vendrig, 
Dennis van Echtelt, Dewi Schieveen, 
Donna de Kuyper, Floor Vergeer, 
Hanna Vos, Isa van Baak, 
Jinsky den Boer, Miles van de Paverd, 
Selena Akkermans, Senna Kraan, 
Tommy van Schoonhoven, 
Victor Bergwerff, Yara Koster
OUDEWATER: Dylan Voorhof, 
Felice Sloterwijk, Levi de Wit, 
Puck Sprenkels, Sverre Kemp, 
Syme van Vuuren, Tess de Bruyn
WAARDER: Nicky Stouthart

VMBO-gemengd
LINSCHOTEN: Sem Kraakman
MONTFOORT: Anouk Verhoef, 
Hidde van Dam, Naut Peelen, 
Rob Rutges
OUDEWATER: Joey van den Berg, 
Pepijn van Dijk, Twan van Vliet

MAVO
HEKENDORP: Bente Kranenburg
LINSCHOTEN: Bas van Eijk, 
Jorn Kamphof, Levi Stigter, Oliver Poot
MONTFOORT: Boris de Wit, 
Bridget Breuer, Cas den Oudsten, 
Daan Burger, Demi van Heumen, 
Ian Oostveen, Jelt van den Hadelkamp, 
Kai van Zuilen, Lars Ott, Laura Boerefi jn, 
Lukas de Geest, Lynn van Leur
OUDEWATER: Corwin Boere, 
Dante van Baaren, Delano van Leeuwen, 
Esmee de Wit, Levi den Butter, 
Maarten Ducardus, Meta van Groeningen, 
Sacha Groeneweg, Thomas Hoogenboom, 
Twan van der Weide, Vibeke Lodder
PAPEKOP: Niels Snoek

HAVO
DRIEBRUGGEN: Max van der Laan, 
Rick van der Laan, Roxy de Koning, 
Sebastiaan Hagoort
HAASTRECHT: Sofi e Oskam
LINSCHOTEN: Bart Dening, 
Loes de Vries, Lotte in ’t Veld, 
Luna Bovelander, Luuk van Amstel, 
Marije Dorsman, Mark van der Hoeven, 
Noëlle van den Hondel, 
Rutger van der Wind, Tijmen Haan
MONTFOORT: Britt Reuterink, 
Demi Vendrig, Lorrain Kooijman, 
Petra Reuten, Swen Vendrig
OUDEWATER: Benthe Dijkstra, 
Bram Noordman, Foppe van der Stok, 
Marco van Heemskerk, 
Mats Schoonderwoerd, Nina la Lau
PAPEKOP: Esther Meijers

ATHENEUM
DRIEBRUGGEN: Joris Kroone
LINSCHOTEN: Anna de Vries, 
Johan Verweij, Myrthe Verweij, 
Niels Koning
OUDEWATER: Britt Oudenes, 
Gerard Wynstroot, Sarah Tukker

GYMNASIUM
LINSCHOTEN: Jan Oppelaar, 
Susan Vergeer
MONTFOORT: Larissa Kooijman, 
Marjon Botha
OUDEWATER: Anouk van Jaarsveld, 
Job Six

Bijzonder geslaagd in 2020.

Heel erg verdiend,  
wij zijn enorm trots op jullie!

www.schoonhovenscollege.nl

VMBO TL
MONTFOORT Anne Wesselink
OUDEWATER Sander van Wijngaarden
POLSBROEK Lucas Zuidervliet
VLIST Twan Spelt
WAARDER René Verburg

HAVO
DRIEBRUGGEN Janita Bik, 
Jorian van Hell, Christiaan van Holst, 
Tim Lodder, Marthe Nieuwenhuis
LINSCHOTEN Nick van Ballegooijen, 
Daniëlle van Halen, Eline Ockhuijsen, 
Marthe Smaling
MONTFOORT Tjeerd de Jong,
Bram van Schaik
OUDEWATER Martijn Oosterom, 
Justin van Wijngaarden
POLSBROEK Ruben Korevaar, 
Lizanne Schilt
WAARDER Willemijn Graveland, 
Colin Pater, Robin Pater

ATHENEUM
DRIEBRUGGEN Marieke Boer, 
Johan Willem van Eijsden, 
Leander Hubregtse
LINSCHOTEN Rebecca van der Mel, 
Remco in ‘t Veld
WAARDER Frits Cromwijk

Jeroen Bos
Jeroen (18) is geslaagd voor het 
VWO, de vlaggen hangen uit! 
De Oudwaterse én Duitse vlag, 
Jeroen is van half-Duitse komaf. 
“Alleen die van Nederland vind ik 
een beetje saai!”
Toen hij hoorde dat de centrale 
examens niet doorgingen, was hij 
opgelucht. 
“Het is toch anders dan de school-
examens. Je moet veel meer leren. 
Ik denk nu echt: hoe had ik dat ooit 
gedaan?”
Er stond hem een mooie zomer te 
wachten; veel festivals en een maand 
met vrienden door Thailand reizen. 
Om al dat moois te bekostigen zou 
Jeroen werken bij Michel Bijleveld 
tentenverhuur, maar ook dat gaat niet 
door. “Het is heel jammer en raar, dat 
ik alles is geannuleerd. Toch heb ik het 
wel kunnen accepteren, je kan er 
tenslotte niets aan doen. We vinden wel 
andere manieren om het leuk te 
maken.”
Hij ziet gelukkig zijn vrienden weer. “In 
kleine groepen hoor!” En, daar zijn z’n 
ouders vast ook heel blij mee: hij verft 
het huis - tegen betaling. Zo verdient 
Jeroen toch nog wat.
Jeroen houdt zich graag bezig met 
duurzaamheid en milieu. Na de zomer 
gaat hij Natuurwetenschap en innova-
tiemanagement studeren aan de 
Universiteit van Utrecht. Voorlopig blijft 
hij nog thuis wonen, maar op kamers 
lijkt hem ook leuk, wie weet later!

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

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

wk ma di wo do vr za zo
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27 29 30 1 2 3 4 5

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).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

2e Pinksterdag

“Isoleren, isoleren en dan nog eens isoleren”,
is de oproep van wethouder Koster. Dit keer niet als 
gedragsadvies betreffende corona, maar als begin 
van het verduurzamen van je woning. Iets wat 
Yolan Koster in haar eigen huis ook heeft toegepast.

Van het gas af
“In 2000 zijn mijn man en ik naar ons huis in Harmelen 
verhuisd en hebben we meteen vloerverwarming 
aangelegd. In 2003 zijn we begonnen met het leggen van  
twaalf zonnepanelen. In 2005 werd de kruipruimte 
geïsoleerd en toen in 2006 het dak vernieuwd moest 
worden hebben we ook dat geïsoleerd en nog eens 
zeventien zonnepanelen toegevoegd. De spouw is 
opnieuw geïsoleerd en vorige week werd mijn 
warmtepomp geïnstalleerd. De verwarming verloopt nu in 
zijn geheel via de warmtepomp. Alleen de warmwater 
voorziening loopt nog via een gasgestookte ketel. 
Als deze aan vervanging toe is, komt er een elektrische 
en ben ik helemaal van het gas af. Voor stroomstoring 
hoef ik niet bang te zijn, ik wek immers mijn eigen energie 
op. En mocht er toch een calamiteit zijn, dan is daar mijn 
noodgenerator zodat ik het nog even uit kan zingen.”

Bewustwording
“Natuurlijk speelt het fi nanciële aspect een grote rol bij al 
deze duurzaamheidsmaatregelen, maar het is niet alleen 
dat. ‘Vlak na de moord op Pim Fortuyn heb ik besloten 
mij weer politiek te manifesteren. Ik heb mij toen 
aangesloten bij GroenLinks. Dat liep parallel met de 
verhuizing naar ons nieuwe huis. De afweging maken 
tussen persoonlijk comfort versus verspilling van 
energiebronnen werd steeds belangrijker. Ik sluit een 
deur achter me, heb ledlampen, gebruik gordijnen. En het 
gaat verder, de keuze van regenwater voor de tuin en het 
schone water om te drinken. Op den duur wil ook nog 
een grijswatercircuit voor de wc’s. Duurzaamheid gaat 
vooral over gedrag. En gedrag kun je veranderen.”

Gluren bij de buren
Wat betreft het verduurzamen van je huis: vraag advies aan 
de energieleverancier of aan een onafhankelijk bureau. 
Energielekken in je huis kun je opsporen met een (gratis) 
warmtescan. En dan begin je met stap 1: isoleren, 
isoleren, isoleren. Vervolgens stap 2: ventileren. 

Interview Yolan Koster, wethouder Duurzaamheid gemeente Montfoort

Ook wethouder Koster wekt
eigen energie op

En dan kun je kijken naar hoe je jouw huis duurzaam 
warm kunt houden. Ga kijken wat bij jouw huis en jouw 
budget past. Ga gluren bij de buren, praat erover met 
elkaar.

Vraag subsidie aan
De overheid ziet het belang van verduurzamen en heeft 
talloze subsidiepotjes hiervoor. Het invullen van de 
papieren valt mee, ik heb het zelf net gedaan.
Maar de allergrootste besparing is en blijft toch het effect 
op ons milieu. In deze coronatijd merk ik dat de mensen 
gevoeliger zijn geworden om na te denken over de 
keuzes die wij met elkaar maken, wat de gevolgen zijn 
van ons gedrag en hoe wij hierin kunnen veranderen. 
Als wethouder met de portefeuilles sociaal domein, 
volksgezondheid, wonen, onderwijs en duurzaamheid zie 
ik dat deze vragen samenkomen in alle domeinen. Ik kan 
heel fel zijn als het gaat om het verdedigen van 
maatregelen die duurzaamheid bevorderen. Als ik dat 
niet doe, ben ik ontrouw aan mezelf.’
Aagt de Ruijter de Wildt - vrijwilliger Duurzaam Montfoort

Dit interview is verzorgd door Stichting Duurzaam Montfoort. 
Doet u ook iets met duurzaamheid?

Laat het ons weten via info@duurzaammontfoort.nl 
Dan kunnen wij uw idee wellicht ook hier delen.

Kijk ook eens op www.duurzaammontfoort.nl
voor meer duurzame activiteiten.

Tijdelijke overbruggingsregeling 
Tozo vanaf 1 juni
Er geldt een tijdelijke, versoepelde regeling om zelfstandig 
ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat 
zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet heeft 
besloten om deze regeling te verlengen tot eind 
september (Tozo2). Dat geldt voor ondernemers die al 
gebruik maken van Tozo 1, maar ook voor ondernemers 
die hier nog geen gebruik van maken. FermWerk voert de 
regeling uit voor zelfstandig ondernemers uit de gemeente 
Montfoort. Kijk voor meer informatie over deze regeling, 
de voorwaarden of aanmelden op de website van 
FermWerk: www.fermwerk.nl.

Terrasje pikken of uit eten? 
Check of er plaats is
Sinds maandag 1 juni 12.00 uur behoort ook een 
bezoekje aan de horeca onder voorwaarden weer tot de 
mogelijkheden. Bent u van plan om uit eten te gaan, kijk 
dan op de website van het restaurant of café of u online 
kunt reserveren. Ook kunt u natuurlijk even bellen. 
Op die manier zorgen we dat onnodige drukte zo beperkt 
mogelijk blijft. Terrasje pikken? Een gastheer/-vrouw van 
het terras kan u bij een bezoek vertellen of er plek is. 
Houd afstand voor uzelf en voor elkaar.

Aanpassingen in de 
dienstregeling openbaar vervoer
Per 31 mei heeft Syntus Utrecht de dienstregeling 
uitgebreid. Zij rijden vanaf deze datum met het 
maximale aantal bussen dat onder de omstandigheden 
mogelijk is. Daar waar nodig, bijvoorbeeld op drukke 
(spits)tijden of naar populaire bestemmingen, zetten zij 
extra bussen in. De uitgebreide dienstregeling geldt 
voorlopig tot 1 september. 
U kunt voor de vertrektijden op de haltevertrekstaten 
bij de bushalte de zomervakantieperiode aanhouden. 
Voor actuele reisinformatie kunt u kijken op 
www.syntusutrecht.nl/reisinformatie of www.9292.nl .
Per 1 juni hanteert het OV in Nederland de volgende 
maatregelen om verantwoord reizen mogelijk te maken:
• Reis alleen als dat echt nodig is.
• Het dragen van een niet-medisch mondkapje is 

verplicht in onze bussen en treinen voor reizigers 
van 13 jaar of ouder.

• Houd voldoende afstand in het voertuig en bij het 
in- en uitstappen.

• Vermijd drukke (spits)tijden.
• Volg de instructies in het voertuig.
• Houd rekening met elkaar.

Toch op vakantie?
Ga dan wijs op reis
De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders 
dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder 
vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van 
het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.
Voor iedereen geldt tijdens de zomervakantie:
• Volg de basisregels, vermijd drukte. Heeft u klachten: 

blijf thuis en laat u testen.
• Het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke 

reizen dus loop, fi ets of neem de auto.
• Niet gebonden aan de schoolvakantie? Ga buiten 

het vakantieseizoen als dat kan.
Vakantie in eigen land en Europa
Vakantie in eigen land kan. Vermijd drukte en denk eens 
aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen 
van de bestemming. Wie op reis gaat naar het 
buitenland, zal zich goed moeten voorbereiden. 
Ga alleen naar landen met een geel reisadvies: reizen 
naar deze landen is verantwoord maar let wel extra op. 
Ken de regels in het land van bestemming, sluit een 
goede reisverzekering af en zorg dat u ook tijdens uw 
vakantie steeds op de hoogte blijft, bijvoorbeeld via de 
Reis-app van Buitenlandse Zaken. Want het reisadvies 
kan ook tijdens uw verblijf veranderen.
Reizen buiten Europa
Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op 
een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor 
landen buiten Europa en buiten het Caribische deel van 
het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. 
Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet 
anders kan. Gaat u toch en komt u terug in Nederland, 
dan is het dringende advies om meteen thuis twee weken 
in quarantaine te gaan.

Hoe ziet u onze gemeente? Wat is belangrijk om te 
behouden of te veranderen in de fysieke leefomgeving? 
Welke keuzes moeten volgens u gemaakt worden op het 
gebied van wonen, werken, energie, verkeer en dergelijke 
voor een nog mooier Montfoort en Linschoten?
Bij het ontwikkelen van dit beleid hebben we uw input 
hard nodig, om het een gezamenlijke visie te maken. 
We zijn op zoek naar de belangrijkste kwaliteiten van de 
gemeente en we willen de belangrijkste kansen en 
zorgen die bij u leven ophalen.

Geef uw mening over de toekomst van 
Linschoten en Montfoort

We horen ook graag wat u het meest en het minst mooie 
plekje vindt in de gemeente. Kortom: we zijn benieuwd 
naar uw mening! Daarom vragen we u om de enquête die 
u via een link op de gemeentelijke website kunt bereiken 
in te vullen: www.montfoort.nl/omgevingsvisie
Daarnaast hebben we geheel willekeurig duizend 
huishoudens rechtstreeks aangeschreven met het verzoek 
een korte enquête op een ansichtkaart in te vullen.
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nadere orde zijn er geen 
openbaren overleggen met de 
commissie voor ruimtelijke kwaliteit 
‘MooiSticht’ mogelijk.  
De zaken worden zoveel mogelijk 
digitaal of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende openbare 
commissievergadering is op  
17 juni 2020.
Digitale eerstvolgende kleine 
commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 24 juni 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 28-5-2020 Z/20/164618
 Margrietstraat 24 in Montfoort 

Uitbreiding Margrietstraat 24  
te Montfoort

Tegen een vergunningsaanvraag  
kan geen bezwaarschrift worden 
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 

indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of bel tel. 0348-476400.

Verlengen beslistermijn
• 03-06-2020 Z/20/162501
 De Duiker 47 in Linschoten 

Bouwen van een carport  
met veranda.

Verleende omgevingsvergunning
• 02-06-2020 Z/20/161107
 IJsselkade 36 in Montfoort 

Bouw van een dubbele garage.

Overig
Subsidieverordening 
instandhouding gemeentelijke 
monumenten Montfoort 2020
Op 28 mei 2020 heeft de 
gemeenteraad van Montfoort de 
subsidieverordening instandhouding 
gemeentelijke monumenten Montfoort 
2020 vastgesteld. 
De verordening is elektronisch 
bekend gemaakt door middel van 
elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen. De gemeente 
publiceert al haar verordeningen, 

beleidsregels en andere besluiten  
van algemene strekking op  
www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt 
deze informatie ook geplaatst op deze 
gemeentepagina. Dit betekent dat 
rechten alleen kunnen worden 
ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad  
www.officielebekendmakingen.nl  
en www.overheid.nl.

Montfoort, 9 juni 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
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

Montfoort werkt via BUURbook samen met haar 
inwoners, ondernemers en organisaties aan een 
aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad. 
Zij organiseren een online interactieve presentatie. 
Op donderdag 11 juni van 19.30 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 

Wees bedacht op de personen die aan uw voordeur 
komen en klussen aan uw woning aanbieden.  
Natuurlijk is niet iedere Engels sprekende man of vrouw 
een ‘Irish Traveller’ of heeft een negatieve intentie, er 
wordt door Engelse sprekende personen ook zeker 
netjes werk afgeleverd. Echter, helaas zijn er in Montfoort 
dus wel mensen actief geweest met negatieve intenties. 
Het ging Montfoort om twee jongere personen, rond de 
17 en 25 jaar. De personen zagen er keurig uit en 

Op ontdekkingsreis 
in je eigen streek
Trek je wandelschoenen aan en laat je verrassen door 
de ondernemende locals van de Utrechtse Waarden. 
Er zijn maar liefst dertien prachtige wandelroutes 
uitgezet met lengtes variërend van 7,6 tot 69 km. 
In totaal goed voor ruim 220 km wandelplezier.
Alles vormgegeven op een aantrekkelijke 
wandelkaart. Met namen als Toren Route, Kerkepad 
Route, Hazenpad, Stoere Polder Route kan het niet 
anders dan, dat je onderweg van alles tegen komt.
Ga eens langs bij een kaas- of fruitboer. Ontdek dat leuke 
terrasje of die bijzondere groepsaccommodatie middenin 
het groen. Goed om te weten als je iets te vieren hebt 
met vrienden en familie. Recreëer en koop lokaal en 
maak er een heerlijke belevenis van bij jou om de hoek.
Meer informatie over de wandelroutes is te vinden op de 
website van Struinen en Vorsen: 
www.struinenenvorsen.nl.
Daar is ook een wandelroutekaart beschikbaar. 
Het eerste exemplaar werd door de bestuurders van de 
Utrechtse Waarden in ontvangst genomen (zie foto). 
De wandelkaart is nu al te downloaden vanaf de website 
van Struinen en Vorsen.
Binnenkort is de kaart ook verkrijgbaar bij de betrokken 
locals, de VVV’s, TIP’s en gemeenten.
Geniet van de wandelingen en geef elkaar de ruimte!
De routes zijn mede mogelijk gemaakt door de 
gemeenten Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik 
en de provincie Utrecht.

Bestuurders Utrechtse Waarden nemen eerste 
exemplaar wandelkaart in ontvangst.
NB: De foto is gemaakt op 11 maart 2020. 
De publicatie van de kaart was vanwege de coronacrisis 
enkele weken uitgesteld.

Update
Digi-café weer van start
Wilt u handiger worden met de computer, smartphone of 
tablet? Whatsappen, sms-en of mailen, hoe werkt dat 
nou precies? Wat zijn praktische apps en hoe kunt u een 
e-book downloaden op uw tablet? In het Digi-café kunt u 
uw digitale vragen stellen over uw laptop, tablet of 
smartphone. Ons uitgangspunt: ‘Geen vraag is te gek’. 
Neem bij voorkeur uw eigen apparatuur opgeladen mee. 
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in 
Kasteelplein 4 in Montfoort. U kunt momenteel alleen op 
afspraak naar het Digi-café komen. Bel voor een 
afspraak naar 0348-469109.

Spreekuur Formulierenhulp ook weer van start
Kunt u hulp of begeleiding gebruiken bij het op orde 
houden van uw financiën? Elke donderdag en 1e vrijdag 
van de maand van 10.00 - 11.30 uur kunt u met uw 
vragen terecht bij het spreekuur, Kasteelplein 4. Dit kan 
momenteel alleen nog op afspraak. Bel voor een 
afspraak naar 0348-469109.
DoeMeeHuis in Montfoort weer open vanaf 2 juni
Naar aanleiding van de versoepeling in de maatregelen, 
kan het DoeMeeHuis weer haar deuren openen voor een 
beperkt aan deelnemers. Deelnemers kunnen elkaar 
weer wekelijks, op gepaste afstand, ontmoeten.

Online bijeenkomst  
verkeer Binnenstad Montfoort

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.

Politie waarschuwt:  
Irish Travellers actief in Montfoort

droegen een fluorescerend beveiligingshesje.
Krijgt u te maken met klusjesmannen (of -vrouwen) met 
negatieve bedoelingen? Doet u dan melding via  
0900-8844 of bij spoed 112. Hierdoor kan de politie 
gericht hun reisbewegingen monitoren en in kaart 
brengen wie deze werkzaamheden aanbieden. Indien er 
sprake is van een strafbaar feit, kan de politie de 
personen bekeuren of misschien zelfs aanhouden.

Eind mei zijn zogeheten Irish Travellers acties geweest in Montfoort. 
Irish Travellers zijn (voornamelijk) Ierse klusjesmannen en -vrouwen  
die van deur tot deur gaan om in eerste instantie goedkope klusjes  
rondom uw woning aan te bieden.
Tijdens het uitvoeren van deze klusjes constateren zij dan gebreken 
of stellen zij extra werkzaamheden vast, waardoor de prijs voor het klusje  
ineens vele malen hoger uitvalt. Dit gebeurt vaak op basis van een  
mondelinge overeenkomst, dus zonder contract of offerte. Let hier dus op!



Collecteweek 
gaat veilig door
De collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting 
gaat van start op maandag 15 juni. Corona heeft 
voor veel veranderingen gezorgd. Ook voor de 
collecterende fondsen. De Maag Lever Darm 
Stichting heeft, in overleg met andere fondsen, een 
manier gevonden waarop collectevrijwilligers met 
een gerust hart veilig kunnen collecteren.
Dit jaar collecteert de MLDS met een kartonnen collectebus waarop een grote 
QR-code staat afgebeeld. Wij (de organisatoren voor de collecte in Montfoort) 
vinden dit toch geen prettige wijze van collecteren. Om die reden zal er in 
Montfoort dit jaar niet huis aan huis voor MLDS worden gecollecteerd.
Toch willen wij ons blijven inzetten voor MLDS. In plaats van donatie via de collectebus, 
vragen wij u de QR-code te scannen en uw donatie over te maken aan MLDS of ga 
naar mlds.nl/geef.
Ook zullen wij de middenstand vragen collectebussen te plaatsen waar u uw bijdrage 
aan MLDS kan geven. Doe mee en geef aan MLDS. Op deze manier kan de Maag 
Lever Darmstichting zich blijven inzetten voor de vele Nederlanders die kampen met een 
chronische ziekte in één van de spijsverteringsorganen. Het gaat om ongemakkelijke 

ziekten als het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) of 
coeliakie (glutenallergie), die dagelijks de kwaliteit van 
leven beïnvloedt, maar ook om dodelijke ziekten als 
darmkanker of alvleesklierkanker. Bovendien speelt 
de spijsvertering een cruciale rol voor een goed 
afweersysteem. Iets wat altijd, en zeker in tijden van 
corona van cruciaal belang is.
Met de opbrengst fi nanciert de Maag Lever Darm 
Stichting wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. 
In de onderzoeken richt de stichting zich op vroege 
opsporing van spijsverteringskankers, betere 
diagnostiek voor maag-, darm- en leverziekten en 
innovatieve behandelmethoden.
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Het hele team van Verhart Groen met Piet Rademaker op de voorgrond.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Sjoukje Dijkstra

Verhart Groen B.V. is dé specialist in werken in groen en grond, weg- en waterbouw, 
groenrecycling en leverancier van bodemverbeteringsproducten.  
Met onze vele jaren ervaring en flexibele inzetbaarheid kunnen wij elke klus klaren.

Voor het besturen van diverse machines zijn wij op zoek naar een

machinist 
met grote mate van zelfstandigheid. 

Heb jij een flexibele instelling (géén 9 tot 5 mentaliteit) 
en ben je bereid om op diverse machines te werken?

Ben je in het bezit van je rijbewijs, bij voorkeur CE en van het VCA certificaat? 
Heb je ervaring als machinist, bij voorkeur in de groenvoorziening?

Neem dan contact met ons op.

Of heb je interesse in de functie van  

shovel machinist,  
handwerker of voorman

bij Verhart Groen B.V. in Montfoort?

Reageer dan nu met je CV en motivatie via info@verhartgroen.nl
Wil je meer informatie? Neem contact op met Jelle de Jong 0348–471805

Onze Piet zoekt collega’s  
met wie hij zijn  

jarenlange ervaring  
in de groenvoorziening 

kan delen!

Verboon Optiek helemaal 
coronaproof
“Dankzij nieuwe apparatuur kunnen we oogmetingen doen op 1,5 meter afstand”
Mensen komen geregeld vragen bij Verboon Optiek: ‘Hoe meet u?’ In dat geval kan 
eigenaresse Carla Schweers nu garanderen dat zij op 1,5 meter afstand kan meten.  
Trots laat ze de recent aangeschafte oogmeetapparatuur zien, waarmee klanten op een 
veilige manier geholpen 
kunnen worden.
“Net als kappers zijn wij ook 
een contactberoep. 
We hebben alles 
afgeschermd met schermen 
en werken ook met 
mondkapjes, en maken alles 
schoon na elke klant, maar 
het belangrijkste: we hebben 
een flinke investering gedaan 
in de oogmeetapparatuur.” 
Terwijl ze erover vertelt, laat 
ze zien hoe het werkt. 
“Normaal heb ik dan ook een 
mondkapje op, maar voor de 
foto dan even niet.” Lex die 
aan de overkant aan de slag 
is bij de nieuwe buren van 
Verboon Optiek (Stichting 
Oud Montfoort) mag even 
proef zitten als klant.
“Voorheen zat ik ernaast voor een oogmeting op nog geen 50 centimeter afstand. Dan zat je veel 
te dichtbij. Met deze oogmeetapparatuur kan ik dus de 1,5 meter afstand aanhouden”, gebaart 
ze. Carla is blij dat ze de investering heeft gedaan, en dat haar winkel hiermee helemaal 
coronaproof is.  Opticiens werken met een protocol opgesteld door hun vakverenigingen NUVO 
en ANVC. Niet iedere optiekzaak houdt zich zo strikt aan de regels, zoals die zijn opgesteld, weet 
Carla. Zij doet dat wel, en is er al mee aan de slag gegaan, sinds het begin van de coronacrisis.
In haar winkel laat ze drie klanten toe, exclusief personeel. “Vanochtend moesten er een paar 
buiten wachten.” Verder werkt ze vooral op afspraak, voor zowel de metingen, controles als 
afleveren van de bril. “Zo zijn we vanaf 11 mei alweer op volle kracht bezig, om op 1,5 meter de 
klanten te bedienen. De reacties van de klanten zijn in ieder geval positief. Zodra ze horen dat ze 
hier veilig hun ogen kunnen laten opmeten, maken ze direct een afspraak.”

Maak ook een afspraak en laat je adviseren bij

Keizerstraat 20 • 3417 EB Montfoort • 0348-474024 • www.verboonoptiek.nl

Dankzij nieuwe oogmeetapparatuur kan Verboon Optiek 
oogmetingen doen op 1,5 meter afstand. 

Feest bij Verhart Groen B.V.

Piet Rademaker 40 jaar in dienst
‘Wat zijn hoofd dacht, konden zijn handen maken’
Hardwerkend, loyaal, betrokken, hart voor de zaak en niets is hem te veel. Zelfs stofzuigen en de vaatwasser 
uitruimen. Dat is Piet Rademaker, machinist bij Verhart Groen B.V., ten voeten uit. Afgelopen vrijdag werd hij in het 
zonnetje gezet, omdat hij inmiddels al 40 jaar in dienst is. Directeur Peter Verhart laat zijn eerste contract zien uit 
1980. Toen nog op een klein papiertje, en met het loon in guldens.

Succesvolle kaartjesactie 
gestopt

“2/3e van de tijd dat wij bestaan, heeft hij bij 
ons gewerkt. Een unicum”, vindt Peter. 
Het bedrijf viert binnenkort haar 60-jarig 
bestaan. Verhart Groen is specialist in groen 
en grond en weg- en waterbouw. 
Bij het bedrijf werken 45 medewerkers, 
allemaal tot op het bot gecertifi ceerd voor de 
werkzaamheden die zij door het hele land 
heen uitvoeren. Ook Nick Rademaker, zoon 
van Piet, maakt inmiddels deel uit van de 
volgende generatie. Het bedrijf komt nog vier 
machinisten tekort. Piet en de andere 
machinisten willen graag hun kennis delen.
“Zonder Piet hadden we geen slagmaaier 
gehad of ecokneuzers. Wat mijn hoofd dacht, 
konden zijn handen maken”, aldus Peter. 
De collega’s zijn onverdeeld enthousiast over 
hem: “Hij is er altijd, door dik en dun.” 
Op Tweede Pinksterdag was hij daadwerkelijk 
40 jaar in dienst: “Toen hebben we hem 
verrast met een bezoekje en een mooi 
cadeau.” Nu wordt hij in het zonnetje gezet 
met het team, en zijn er Bossche bollen met 
biertjes en bloemen. Van een toeleverancier 
krijgt hij nog een glazen gegraveerde kubus. 
Dan is het tijd voor het foto-moment… 
in de regen. “Dat zijn de mannen wel gewend, 
werken in de regen.”

Van een toeleverancier kreeg Piet Rademaker een gegraveerde glazen kubus.

Nu de strenge maatregelen van de 
‘intelligente lockdown’ langzaamaan 
versoepelen, kondigen initiatief-
nemers aan dat de kaartjesactie 
‘Een kaartje ráákt’ stopt.
Ruim tien weken geleden werden er 
‘kaartendozen’ in de supermarkten 
Boons Markt, Jumbo en Albert Heijn 
geplaatst ten bate van de actie ‘Een 
kaartje ráákt’. In die weken werden 
er ook tientallen kaarten verstuurd.
Iedereen die een ander een lichtpuntje 
gunde van betrokkenheid en troost kon 
een handgeschreven kaart of tekening in 
de doos bij een van de supermarkten 
achter laten. Een actie dóór en vóór alle 
inwoners van Montfoort en Linschoten 
dus. ‘Ontmoeten ráákt!’ wilde daarmee 
bewerkstelligen dat we elkaar, zeker in de 
voorbije bizarre tijd van isolatie, 
vereenzaming en spanning, verstandig en 
gemeend nabij konden zijn!
“Dat de maatregelen versoepelen, 
merken we ook aan de teruglopende 
opbrengst van kaarten in de dozen. 
Daarom is besloten de actie met ingang 

van dit (afgelopen) weekend te 
beëindigen. Zaterdag 6 juni zijn de dozen 
weggehaald en voor de laatste keer 
geleegd.” Gerard Vendrig, een van de 
initiatiefnemers laat weten dat 
‘Ontmoeten ráákt!’ Iedereen wil 
bedanken, die deze actie tot een succes 
heeft gemaakt. Uiteraard de 
supermarkten voor hun belangeloze 
medewerking, maar zeker ook u 
(inwoners van de gemeente Montfoort), 
die met een warm en betrokken hart 
kaartjes hebt geschreven voor een 
anonieme dorps- of stadsgenoot, 
waaronder leden van de Linschotense 
kunstroute! Geweldig dat er zoveel 
mensen uit Montfoort en Linschoten zijn 
die een ander door dit eenvoudige gebaar 
nabij wilden zijn. Dank je wel, namens 
alle mensen die de afgelopen tien weken 
plezierig verrast zijn geworden door zo’n 
lief kaartje, want een kaartje ráákt.”
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Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit 

Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met 

onze redacteur ...
Cees Reichard
0182-501440

c.reichard@hetnet.nl

HAASTRECHT            VLIST

De poster van het afgelaste evenement lag al klaar.

door Cees Reichard

dierenVe
rm

is
te

 en
 gevonden       

0348-414242

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG 
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN  
OUDEWATER EN HEKENDORP

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

Open huis vrijdag 12 juni
14.00 - 16.00 uur
volgens de richtlijnen 

van het RIVM

Hospice Oudewater
Kerkwetering 11 - 3421 TS  Oudewater

DE ROMMELMARKT
Hoenkoopse Buutweg 

gaat vanaf deze week weer open!
Wij hanteren de volgende voorwaarden: 

Het inleveren en/of kopen van meubilair 
en andere spullen kan alléén op de 

VRIJDAGEN na telefonische afspraak.
Jan Boere: tel. 06-30709449 of 0348-563268

Op de ZATERDAGEN zijn wij alléén 
geopend voor de verkoop.

Er mogen maximaal vijf klanten naar binnen.

Openingstijden op beide dagen van 08.30 tot 12.00 uur
Voor verdere info verwijzen wij u naar onze site: 

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

Bij ons 55-jarig huwelijk werden wij  
verrast door heel veel kaarten.  

Lieve mensen, heel erg bedankt! 

Dick en Trijnie Maaijen

Een geverfde grijze haar hier 
en een paar gecamoufleerde 

rimpels daar, 
je kunt er niet omheen,

Krista wordt woensdag  
40 jaar!

De   Troubadours 
gaan weer optreden
De Troubadours uit Haastrecht is een groep muzikanten die er veel plezier 
aan beleven om een optreden te verzorgen op gelegenheden als 
verjaardagen, huwelijken, recepties of andere feesten. Ook verzorgen zij 
regelmatig een muzikale middag of avond in bejaarden- en verzorgings-
huizen. Het repertoire is gericht op de wat oudere muziekliefhebbers. 
Zij kunnen wel uit 100 liederen putten. Vaak zijn het gezellige meedeiners. 
Klassiekers als De klok van Arnemuiden, Kleine café aan de haven of 
Marina worden dan ook altijd spontaan meegezongen. De groep bestaat uit 
de zangers Frans Mulder en Johan de Wit, zanger-gitarist Piet van Dijken en 
accordeonist Lenie van de Brink.

Verzorgingshuizen
Frans Mulder geeft aan dat door de coronatijd de optredens op een laag pitje zijn 
komen te staan. Maar geleidelijk, met in achtneming van de anderhalve meter afstand, 
wordt het één en ander weer opgepakt.
“We hebben voor de komende weken diverse optredens in verzorgingshuizen gepland. 
Wij proberen de mensen weer wat op te fl euren en te laten genieten van onze zang, 
muziek en entertaining. Deze optredens zijn buiten en als het slecht weer is gaat het 
niet door en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Vorige week zouden we optreden 
bij de Wulverhorst in Oudewater. Het regende helaas, dus een andere keer beter. 
Verder gaan we nog naar Woerden, Alphen en Woubrugge.”
Voor meer informatie  0182-501610 of  troubadours.haastrecht@xs4all.nl.

Handhaven op geluidsoverlast en 
snelheidsovertreding van motoren
In de afgelopen jaren wordt er door verschillende partijen gesproken over het beperken    van overlast van motorrijders. 
Deze wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal dat, al dan niet in groepsverband, de Krimpenerwaard bezoekt. 
Door de hoge snelheden en veel lawaai geeft het een zeer onrustig verkeersbeeld. 
De motoren produceren meer decibels dan wettelijk is toegestaan.

Haastrecht Klassiek 
Oldtimershow afgelast
In verband met het coronavirus heeft Stichting Classic Events 
Krimpenerwaard besloten Haastrecht Klassiek Oldtimershow 
dit jaar niet door te laten gaan.

Het bestuur vindt dit bijzonder jammer. Meer dan honderd deelnemers nemen hier altijd 
aan deel. Dit evenement zou dit jaar in het teken staan van ‘75 jaar bevrijding, 
Een leven in vrijheid’. Echter het is een jaar geworden met beperkingen. 
Je gezondheid en je veilig voelen beheersen nu de gesprekken.
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat men deze speciale editie een jaar over moet 
slaan. Yvonne Eras van Haastrecht Klassiek vertelt dat men vroeg met de organisatie 
was gestart. Er is fi nancieel al veel geïnvesteerd. “Het thema 75 jaar bevrijding kost nu 
eenmaal meer tijd en ook meer geld. We zaten goed op de rit. Veel plannen liggen klaar 
en al het drukwerk lag gereed.”

Sponsoren en donateurs
Om Haastrecht Klassiek volgend jaar een succes te laten worden is men nog op zoek 
naar sponsoren en donateurs. 
Voor bijdragen kan men een mailtje sturen naar eras.evenementen@gmail.com. 
Het moet voor iedereen een toegankelijk evenement worden.
Haastrecht Klassiek met als thema ‘75 jaar bevrijding’ is nu verplaatst naar 
12 september 2021.
Voor meer informatie op Facebook: Haastrecht Klassiek Oldtimershow Public Group.

Vermiste dieren
LINSCHOTEN
De Ness - Fudge; Kater (Burmees), 14-3-2014. Bruin, met 
donkerder poten, staart en kop (chocolat).

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
Reinaldaweg - Poes. Geheel zwart
M.A. Reinaldaweg - Poes. Grijs/wit, onderkant kopje wit, 
rechts witte schouder en voorpoot. Witte, omgekeerde v 
achter de rechterpoot, witte buik, oplopend tot aan de 
staartaanzet, witte haren in de staart.
OUDEWATER
Goudse straatweg - Poes. Cypers grijs, witte kin, witte tenen 
voor, witte keel. Asielnaam Jezebel.
SNELREWAARD
Noord-Linschoterzandweg - Geheel grijze kat

Met betrekking tot deze overlast heeft de 
gemeenteraad Krimpenerwaard in een 
motie van het CDA en VGBK het 
college B&W gevraagd actief te blijven 
handhaven op geluidoverlast en 
snelheidsovertreding, alsmede andere 
vormen van verkeersoverlast door 
motoren op relevante wegen in de 
Krimpenerwaard. Tevens wil zij dat er in 
samenwerking met de Groene Hart 
gemeenten een actieve lobby richting het 
parlement en kabinet opgestart wordt 
om het toegestane decibels te verlagen. 
Er wordt niet gesproken over afsluiten 
van dijken en wegen voor motoren. 

Toelichting
In een toelichting op de motie geeft Jan 
Dekker (CDA) aan dat er al diverse keren 
met elkaar over dit onderwerp gesproken 
is en dat er met elkaar vastgesteld is dat 
de overlast door iedereen als bijzonder 
hinderlijk ervaren wordt. Door gebrek 
aan capaciteiten en instrumenten was 
handhaving vaak moeilijk.
De noodverordening geeft nu de 
mogelijkheden om dit wel te doen. 
Jan Verburg (SGP) vindt het veel waard 
dat de geluidsoverlast af zou nemen. 
Hij vindt het cruciaal hoe de handhaving 
dan geregeld gaat worden. Het afsluiten 
van wegen vindt hij te ver gaan. 
Deze mening werd door de meeste 

fracties gedeeld. Wisja Pannekoek 
(Waard 18) vindt het grootste probleem 
dat er voor motoren geen APK-keuring 
is. Dan zou men ook naar de decibels 
kunnen kijken.

Lobbyen bij landelijke fracties
Wethouder Bert Bening (D66) erkende 
de overlast en was duidelijk geen 
voorstander om wegen af te sluiten. 

Hij wil graag bij de landelijke partijen kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Het is een landelijk probleem die de 
gemeente Krimpenerwaard niet alleen kan oplossen. 
Burgemeester Roel Cazemier deelt zijn mening en vindt dat 
deze motie onder de aandacht gebracht moet worden van 
bevoegde instanties als minister en Tweede Kamer. 
“Ga bij je landelijke fractie lobbyen”, was zijn oproep naar 
de raadsleden toe.
De motie werd door de raad aangenomen.

door Cees Reichard

door Cees Reichard
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ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 08 juni t/m 14 juni 2020. Week 24. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

 Pepsi, Sisi 
of 7UP 

 2 fl essen à 1500 ml 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 3.26

 1.63

_

_
 3.98

1.99

 Heineken pils 
 krat 24 fl esjes à 300 ml of 

3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml 

16.99

17.978.99

MAX. 4 
KRATTEN
PER KLANT

MAX. 6 
MULTIPACKS 
PER KLANT

 Alle Magnum 
 2 stuks 

 combineren mogelijk 

 6.50

3.25

_

_
 11.50

5.75

1+1 GRATIS*

 Alle Vivera 
vleesvervangers 

3 pakken 
 combineren mogelijk 

3 STUKS 

7.05

11.075.-
Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

Doe voor € 30,- aan kassabonnen in de NOVO-envelop 
(te vinden bij alle NOVO-leden)

en lever deze in, uiterlijk zaterdag 20 juni vóór 17.00 uur,
bij COOP Heijmans of bij HEMA Oudewater

SPAAR UW
KASSABONNEN

EN MAAK KANS OP EEN

VADERDAGPAKKET

Wij hebben een uitgebreide keus in:

• ledikanten • boxsprings • matrassen • dekbedden • dekbedovertrekken • hoeslakens • moltons • dekens
• spreien • lattenbodems • spiralen • minimaal 25 soorten hoofdkussens etc.

KORTOM:  ALLES VOOR EEN GOEDE NACHTRUST!

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel!

Bij ons kiest u voor kwaliteit, service en goed advies

Beddenspeciaalzaak  CityBed  •  Utrechtsestraat 20
3401 CV  IJsselstein  •  Tel. 030 – 687 03 21
WWW.CITYBEDIJSSELSTEIN.NL

Wij zijn o.a.
dealer van

de top-
merken:

U slaapt al
op een
heerlijke Boxspring
vanaf € 1.295,-

KORTOM:  ALLES

PROFITEER NU VAN ONZEACTIES!*
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Since 1990

Beddenspeciaalzaak CityBed
Utrechtsestraat 20 • 3401  CV IJsselstein • 030 - 68 703 21 • www.citybedijsselstein.nl

OP ALLE
MOLTONS EN 
HOESLAKENS

10%
KORTING

jaar!

Doe mee met de  
Zonnebloemloterij!!
Vanwege de situatie rondom corona kan de 
gebruikelijke huis-aan-huis verkoop van de 
Zonnebloemloterij niet doorgaan.

Wilt u loten bestellen?? Dat kan!!
Door loten te kopen maakt u onze activiteiten 
 in Oudewater mede mogelijk.

Prijs per lot € 2,-  
(hiervan is € 1,50 voor onze eigen afdeling)

Vermeld het gewenste aantal loten en maak 
het geld over op rekening  
NL 87 RABO 0141041048  
t.n.v. Zonnebloem afdeling Oudewater.

Let op: Vergeet niet uw adres in de 
omschrijving te vermelden.

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat de loten 
bij u thuisbezorgd worden.

AFDELING  
OUDEWATER
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