
’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Het bestuur van de SOM: 
v.l.n.r. Erik Vergeer, Peter Gruters, 
Peter Versloot , Charlotte Kling en 
Lex van Wijk.

Trekt het comité ‘Behoud Abrona’ 
aan een dood paard?

Het comité blijft strijden; 
het bestuur beweegt niet
‘Het comité tot behoud van Abrona 
Oudewater’ dat de petitie organiseerde 
blijft volharden in de strijd. Lid van het 
comité en raadslid Wim Knol bracht een 
motie in stemming tijdens de raadsver-
gadering van 11 juni waarin B&W van 
Oudewater werd gevraagd; 1) alles in 
het werk te stellen om zorgorganisatie 
Abrona te bewegen het voorgenomen 
besluit tot nader order op te schorten, 
zodat de mogelijkheden om de 
voorziening te behouden samen met de 
maatschappelijke partners nader kunnen 
worden onderzocht en 2) zorgorgani-
satie Abrona te verzoeken in afwachting 
van de resultaten van dit onderzoek het 
hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te 
heropenen. Tijdens de raadsvergadering 
(die vanwege de corona-maatregelen in 
een bijzondere opstelling in de Klepper 

schoonheidsprijs verdient. Het bestuur 
van Abrona zegde wel toe om in het 
eerstvolgende ‘forum samenleving’ van 
de gemeente Oudewater een toelichting 
te geven en vragen te beantwoorden.
Gezien de gang van zaken tot nu toe 
mag daarvan ook niet echt heel veel 
worden verwacht.

Met gestrekt been erin
Op 16 juni heeft het comité nog een 
gesprek met het bestuur van Abrona. 
Wim Knol en Sjaak Six van het comité 
zeggen: “De inzet voor dat gesprek is 
nog steeds om het bestuur tot inkeer te 
brengen, te zorgen dat het 
voorgenomen sluitingsbesluit wordt 
ingetrokken en dat Abrona zo snel 
mogelijk weer opengaat. Dit, ondanks 
het feit dat alle gesprekken met de 
cliëntenraad, de ondernemingsraad, 
familieraad en de raad van toezicht tot 
nu toe geen enkel effect hebben gehad. 
Het bestuur lijkt de raden, die 
onafhankelijk zouden moeten zijn, 
stevig in haar greep te hebben. 

Eerste bezoekers
van ‘De Knoperij’ vol lof

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Siem van der Burg

door Siem van der Burg

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

specialist in
agrarisch recht

voor de zaterdag en 
vakantiedagen

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246
Gevraagd: 

Enthousiaste kracht

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 
of product promoten bij deze 
pagina’s via een advertentie of 
advertorial, neem dan zo spoedig 
mogelijk contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden.
Ben of Melissa Overbeek
0348-561478
advertentie@ijsselbode.nl

Dit was het thema van de Recreatiekrant
die helaas vanwege de coronaperikelen niet is uitgegeven.
Al kunnen we (nog) niet geheel ‘Vrij Uit’, toch willen we u de 
komende periode informeren over de heel mooie plekjes in en 
rond ons verschijningsgebied. Daarom verschijnt De IJsselbode 
vanaf dinsdag 23 juni tot en met dinsdag 15 september elke 
editie met extra pagina’s over recreëren in het Groene Hart.
Erg interessant voor de toerist van buitenaf, maar ook zeker voor 
de ‘thuisblijvers’ die eropuit willen gaan in de eigen omgeving.

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek

® Drukkerij Heno - Oudewater

2019

Met vele     ouden streekparels
BEWAARKRANT

 7 Museum IJsselstein

11 Het Oude Stadhuis Montfoort

15 Lopik Natuurlek

17 Groene Hart stad Woerden

31 Havenstraat 4 in Oudewater

43 Kaasstad Gouda

45 Zilverstad Schoonhoven

49 Hofje van Zijl in Haastrecht

Welkom in het gebied rond de 

Hollandse IJssel
Deze Recreatiekrant wordt u van harte aanbevolen door de burgemeesters en wethouders van de 

gemeenten IJsselstein, Montfoort, Lopik, Oudewater, Krimpenerwaard en Gouda. Bezoekers en 

inwoners kunnen met behulp van deze Recreatiekrant nog meer genieten van de streek waar ze nu zijn. 

Ook dit gebied maakte zo’n 400 jaar geleden een periode van ongekende voorspoed en rijkdom door, 

met rijke architectuur en kunst: de Gouden Eeuw. Daarover gaat deze krant, maar over meer nog, want 

er valt veel bijzonders te ontdekken op en rond de Hollandse IJssel!

De Gouden Eeuw Route neemt u mee langs de toenmalige wegen, dijken en vaarroutes 

(Hollandse IJssel, Linschoten, Wiericke, Vlist) naar mooie historische steden als Montfoort, 

Oudewater, Schoonhoven, Woerden, Haastrecht en Gouda. Elke stad heeft een eigen unieke 

historie en bijzondere oude ambachten. Maar wat de stadjes gemeen hebben is hun sfeervolle 

stadscentra die ontstonden dankzij de bloei in die Gouden Eeuw.

 www.route.nl/fi etsroute/140608/de-gouden-eeuw-driehoek-fi etsroute-in-holland

Oudewater
Het buitengebied van Oudewater behoort tot 

het open veenweidengebied dat uitnodigt tot 

wandelen, fi etsen en varen. Het gebied langs de 

Lange Linschoten en de Hollandse IJssel wordt 

door rijen knotbomen en fruitbomen gefl ankeerd. 

Onderweg zijn diverse boerenbedrijven 

opengesteld voor geïnteresseerde bezoekers. 

Je kan hier vaak streekproducten kopen en soms 

ook overnachten.

Het sfeervolle en historische Oudewater zelf telt 

maar liefst 141 monumenten. Het karakteristieke 

stratenplan is zo goed als door de eeuwen heen 

gehandhaafd. Wat kun je daar heerlijk dwalen of 

lekker op een terras zitten, en beide is genieten.

De stad is internationaal bekend om de binnenstad 

en bezienswaardigheden zoals de Heksenwaag en 

het Touwmuseum.

Sinds jaar en dag is de Oudewaterse Heksenwaag 

(zie pagina 64) wereldberoemd: al sinds Keizer 

Karel V in 1545 deze goederenweegschaal het 

privilege verleende om aan personen een 

rechtsgeldige weegbrief te verstrekken, kwamen 

mensen die van hekserij beschuldigd werden van 

heinde en verre uit de Nederlanden en omringende 

landen naar Oudewater om zich te laten wegen, en 

daarmee te bewijzen dat ze géén heks waren.

Tot aan het einde van de 18e eeuw werden hier 

mensen gewogen om hun onschuld te bewijzen en 

daarmee aan hun doodvonnis te ontkomen.

De inwoners van de Utrechtse stad Oudewater 

worden ook wel ‘Geelbuiken’ genoemd. 

Vroeger liepen er veel inwoners van de stad 

letterlijk rond met een gele buik die men opliep 

tijdens het maken van touw. Met name in de 

16e en 17e eeuw was Oudewater een belangrijke 

touwproducent. En dat Oudewater Touwstad is, 

is nog duidelijk te zien aan een aantal gevels en 

er bevindt zich in het centrum het Touwmuseum 

(zie pagina 34) dat aan alles dat met touw te 

maken heeft gewijd is.

En … de ooievaars zijn al weer gearriveerd 

en hebben hun (nieuwe) nest op het prachtige 

stadhuis.
Tussen Oudewater en Haastrecht bloeien de 

appelbomen in de boomgaarden en kan je kersen 

kopen in de kersengaard. En dan vind je tussen 

de Enkele en Dubbele Wiericke het dorp 

Hekendorp met de beroemde Goejanverwellesluis 

en de Prinsessenboerderij (zie pagina 29)

 lees verder op 2

Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek
2020

Thema dit jaar:

Vri jUIT in het Groene Hart

Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens 
naar administratie@ijsselbode.nl

Gezocht:
bezorger voor Montfoort in de wijk 

Heeswijk
Heb je interesse in een goede bijverdienste?

of...
fietst/wandelt u graag een vast rondje en 
wilt u daar wat extra’s mee bijverdienen...

Het voltallige bestuur van de Stichting Oud Montfoort (SOM) was aanwezig om 
een toelichting te geven op de recent geopende ‘Knoperij’. Ruim zestig 
bezoekers wisten in de eerste week, ondanks de coronamaatregelen, de weg 
naar ‘De Knoperij’ te vinden. Geweldig trots zijn ze op wat er is neergezet. 
De SOM loopt over van de ideeën om er een eclatant succes van te maken.

Naamsbekendheid ‘De Knoperij’
“De komende tijd gaan we vooral veel 
aandacht besteden aan de (naams)
bekendheid van De Knoperij”, zegt 
voorzitter Lex van Wijk. “Die naam 
hebben we gekozen uit vijfenvijftig 
suggesties die we kregen. Hij verwijst 
natuurlijk in de eerste plaats naar het 
ambacht waar Montfoort bekend om 
staat: de knopenmakerij.
Montfoort kent al vele namen met het 
woord ‘knoop’ er in: Denk aan het 
Knooppunt, het Knopenbad, 
de Knopentuin en Les Boutonniers die 
het carnaval vorm geven in Knopengein. 
Aan dit rijtje wordt deze naam dus 
toegevoegd.
‘De Knoperij’ duidt ook een verbinding 
aan. In De Knoperij komen niet alleen 
‘Toen en Nu’ samen, maar ook kunst en 
cultuur, jong en oud en toerist en 
bewoner: De Knoperij verbindt! Leg je 
een knoop in je zakdoek bijvoorbeeld; 
dan wil je aan iets worden herinnerd. 

De betrokken partijen bij de voorgenomen sluiting van Abrona Oudewater 
bevinden zich in een hele lange tunnel. Het einde is nog lang niet in zicht.
Tijdens de laatste raadsvergadering overhandigde Anouk Six een door 3.200 
sympathisanten ondertekende petitie aan burgemeester Wim Groeneweg. 
Die petitie is een van de vele akties die is uitgevoerd om het bestuur van 
Abrona in beweging te krijgen. Tot nu toe met bitter weinig succes.

In ‘De Knoperij’ wordt je herinnerd aan 
het boeiende verleden van Montfoort”.

Succesvolle eerste week
“We zijn heel tevreden over de eerste 
week”, vervolgt de nieuwbakken 
secreataris Erik Vergeer. “We zijn op 
vrijdag 5 juni stilletjes opengegaan. In de 
vier dagdelen dat we open waren hebben 
we al heel wat enthousiaste mensen 
binnen gehad. Bezoekers kunnen 
genieten van de schitterende stadsschil-
dering aan de wand, de informatie op de 
tijdlijn, de expositie van oudheden van 
Montfoort, een expositie van kunst van 
het kunstenaarscollectief en van een 
video/fi lmpresentatie over 
oud-Montfoort”. Het pand aan de 
Keizerstraat nodigt uit om even binnen te 
wippen. Het is heel laagdrempelig. 
Veel beter dan in de kelder van het Huis 
van Montfoort waar we voorheen zaten.

Heel veel nieuwe ideeën
Er is nu al veel interessants te zien en te 
ontdekken. “We zijn van plan om elke 
zes weken iets nieuws te bieden”, zegt 
Peter Gruters. Dan blijft het interessant 
om vaker te komen. 

plaatsvond) deden alle fracties hun 
uiterste best om hun steun voor de motie 
te benadrukken. Wethouder Duindam, 
die op 10 juni een gesprek had met het 
bestuur van Abrona, haastte zich door te 
stellen dat hij enkele dagen terug de 
unaniem ondersteunde motie al had 
ontvangen en deze ook als uitgangspunt 
had gebruikt voor de bespreking met het 
bestuur. Dat had overigens weinig 
resultaten opgeleverd.
Het bestuur wil niet in overleg. 
Het besluit staat vast en de argumentatie 
voor dat besluit wordt herhaald. Het lijkt 
steeds of er een grammofoonplaat wordt 
afgespeeld waarbij de naald in een groef 
blijft hangen.
Het enige dat Abrona toegaf was, dat de 
impact op Oudewater was onderschat, 
dat het imago was geschaad en dat het 
niet betrekken van de gemeente 
voorafgaand aan het besluit nou niet de 
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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 21: 09.30 uur Ds. L. Schaap
 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 21: 10.00 uur Nel Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 21: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 21: 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 17: 19.15 uur Gebedsdienst
Zo 21: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 21: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 21: 09.30 uur Ds. J.R. Volk
 18.30 uur Ds. J.E. de Groot

Openstelling  
R.K. St. Franciscuskerk
De werkgroep gastvrouwen en gastheren van de geloofsgemeenschap 
Oudewater vinden het fijn om hun kerk weer open te kunnen stellen  
voor bezoekers. Vanaf heden zijn bezoekers weer van harte welkom  
op de woensdag en de zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften van het RIVM:
-  houd anderhalve meter afstand en verspreid u ruim in de kerk
-  kom niet groepsgewijs naar de kerk
-  volg de aanwijzing van de gastvrouw of gastheer.

Oproep
De werkgroep wil graag de ‘Open Kerk’-uren uitbreiden maar hebben  
daarvoor meer vrijwilligers nodig. Kunt u een paar uurtjes per seizoen,  
van mei tot en met medio september (Monumentendag), vrijmaken,  
meldt u dan aan bij het secretariaat Oudewater, tel. 0348-561593  
(dinsdag en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur)  
of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkoudewater.nl
De werkgroep ziet uit naar uw aanmelding en zal contact met u opnemen.
De ervaring van de werkgroep is dat het dankbaar werk is en dat er veel leuke 
reacties ontvangen worden.

Mondkapjes 
verplicht  
in de regiotaxi
Ook in de regiotaxi in de provincie 
Utrecht zijn reizigers verplicht om 
mondkapjes te dragen tijdens de rit. 
Zonder mondkapje mag u niet mee. 
Zelfgemaakte mondkapjes zijn 
toegestaan.
Elke rit moet u telefonisch aanvragen. 
Een verzorgende of begeleider mag dat 
ook voor u doen.  
De telefoniste zal vragen of u verkoud-
heidsklachten heeft. Als dat zo is, mag u 
niet mee. En uw rit mag niet gaan naar 
een corona-testlocatie.
Ritten mogen gedeeltelijk weer 
gecombineerd worden. 
In een personenauto mogen twee 
passagiers en in een bus vier passagiers 
vervoerd worden.
Als u hulp nodig heeft bij het in- én 
uitstappen van de regiotaxi, moet u er 
zelf voor zorgen dat er iemand is om u te 
helpen, de chauffeur mag u helaas niet 
helpen.
Een scootmobiel kan op dit moment niet 
mee met de regiotaxi. Een (elektrische) 
rolstoel of rollator kan wel mee. 
De chauffeur plaatst uw hulpmiddel in de 
regiotaxi.
U mag zoveel bagage meenemen als u 
zelf kunt dragen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Als gevolg van de coronacrisis raken gezinnen in 
financiële problemen en kunnen ouders sportclubs en/of 
cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. 
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur roept gezinnen op  
om zich te melden.
Het fonds betaalt in de gemeente Krimpenerwaard in 
samenwerking met die gemeente de contributies en lesgelden 
door, zodat kinderen mee kunnen blijven doen.
De campagne heet: ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’,  
en wordt, o.a. met dit bericht via de lokale media onder de 
aandacht gebracht.

De campagne wordt gesteund door een groot aantal bekende 
‘ambassadeurs’, zoals Marianne Vos, Erben Wennemars,  
Sanne Hans (Miss Montreal), Sanne Wevers en Brigitte Heitzer.
Gezinnen die een beroep willen doen op de regeling 
kunnen via een intermediair (leerkracht, buurtsport-
coach, schuldhulpverlener) een aanvraag doen.
In de provincie Utrecht is een soortgelijke regeling van 
kracht. Meer info: www.magikweermeedoen.nl

Wij verwijten het bestuur dat de snelheid 
waarmee gehandeld is, voorrang heeft 
gekregen op de zorgvuldigheid en dat 
falend bestuur heeft geleid tot de enorme 
tekorten in de afgelopen jaren. 
Daarnaast ontbreekt de onderbouwing 
voor de besluiten en geeft het bestuur op 
tal van terreinen een onjuiste voorstelling 
van zaken. ‘Last but not least’ verwijten 
wij het bestuur zich niet op een goede 
manier aan haar zorgplicht voor een 
kwetsbare groep verstandelijk beperkte 
cliënten te houden. Mocht in het gesprek 
van 16 juni blijken dat feiten nog steeds 
worden verdraaid, onderbouwingen van 
de besluiten achterwege blijven en het 
bestuur, met inachtneming van haar 
verantwoordelijkheid voor de ontstane 
situatie, nog steeds niet echt in 
constructief overleg wil, dan benaderen 
we de toezichthouders in de zorg: de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) en het Zorgkantoor. Zo nodig 
stappen we ook naar de landelijke 
politiek.”

Antwoorden op vragen
Het bestuur van Abrona meldde 
De IJsselbode desgevraagd:
1) Dat Abrona met betrokken partijen 

deelt hoe men tot het besluit is 
gekomen, maar dat het besluit niet 
teruggedraaid wordt.

2) Dat het besluit om hotel-restaurant 
Abrona te sluiten los staat van de 
aangifte van diefstal en het onderzoek 

naar de interne bedrijfsprocessen.
De uitkomsten van het onderzoek 
worden afgewacht, maar gaan niet tot 
andere inzichten leiden met betrekking 
tot het zelf exploiteren van een 
horeca-onderneming.

3) Dat Abrona ervoor kiest niet langer 
zorggeld, bedoeld voor ondersteuning 
van mensen met een verstandelijke 
beperking, te gebruiken om horeca-
verliezen te compenseren.

Abrona hoopt van harte dat ondernemers, 
het liefst uit Oudewater, mogelijkheden 
zien om op deze locatie weer een sociaal 
maatschappelijke onderneming te 
beginnen. Het specialisme van Abrona is 
het begeleiden en ondersteunen van 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Abrona stelt deze expertise 
graag ter beschikking als daar behoefte 
aan is.
De woordvoerder van Abrona meldde 
ook nog; “De gesprekken die we nu 
voeren met de betrokkenen in 
Oudewater zijn gericht op een goede 
samenwerking in het ondersteunen van 
mensen met een beperking.
Bij de verkoop van het pand heeft 
Abrona twee belangrijke voorkeurscri-
teria. Het bieden van een sociaal 
maatschappelijke bestemming én een 
regionale binding. Het onafhankelijke 
College Sanering Zorginstellingen houdt 
toezicht op de verkoop van het pand 
tegen marktwaarde. En tenslotte; 
‘Het comité tot Behoud Abrona 
Oudewater’ heeft het recht om steun te 
zoeken bij diverse instanties. Dat deze 
mogelijkheden bestaan in onze 
democratische rechtstaat, is goed. 

Instanties - op welk niveau dan ook - 
staan wij desgevraagd graag te woord om 
ons besluit nader toe te lichten. Het zou 
mooi zijn als de sterke betrokkenheid van 
de lokale ondernemers en burgers zou 
uitmonden in een concept voor een 
nieuwe onderneming.
Weinig hoopgevende antwoorden als het 
gaat om het boven water krijgen van de 
feiten en het bereiken van heropening 
van Abrona in haar huidige vorm. 
Maar het lijkt er wel op dat Abrona wil 
meewerken aan het zoeken naar 
alternatieve scenario’s.

Alternatieven
‘Het comité’ wil nog niet in alternatieven 
denken. “Zo ver zijn wij nog niet”, zegt 
Six. In de raad deden enkele fracties de 
oproep om daar wel naar te kijken en 
niet te gaan trekken aan een dood paard. 
“Wij willen pas aan alternatieven denken 
als het traject dat wij nu lopen is 
afgerond en als het bestuur van Abrona 
daadwerkelijk laat blijken dat ze samen 
wil werken om tot haalbare oplossingen 
te komen. Tot nu toe is er nog steeds 
geen sprake van een dialoog en overleg 
en zijn de relevante feiten niet boven 
water. Het kan toch niet zo zijn dat het 
bestuur weigert het beleidsplan, dat aan 
het besluit ten grondslag ligt, openbaar te 
maken. Zo nodig doen we een beroep 
op de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
We zullen zien welke reactie het gesprek 
van 16 juni en eventuele escalatie bij 
zorgautoriteiten oplevert. Daarna zien we 
wel welke vervolgstappen we eventueel 
kunnen nemen”.
Wordt dus zeker vervolgd!

Anouk Six overhandigt petitie aan burgemeester Wim Groeneweg.

vervolg van de voorpagina
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Na velen jaren alleenstaand,
weer samen.

Na een zeer zorgzaam en creatief leven dat zich kenmerkte 
door hard werken is in de leeftijd van 95 jaar overleden moeder

Griette Uittenbogaart-Kastelijn
weduwe van Ries Uittenbogaart

22 januari 1925                                               11 juni 2020

Gretus
Ries en Miriam
    Job

Correspondentieadres:
Gretus Uittenbogaart
Franse Kade 2 A
2855 AT  Vlist

In verband met de maatregelen die getroffen zijn rondom het coronavirus,
zal de begrafenis in kleine kring plaatsvinden.

Als eerbetoon aan Griette is er de mogelijkheid om een laatste groet te brengen door u 
op woensdag 17 juni omstreeks 10.30 uur op de Franse Kade langs de weg op te stellen.

De stoet zal stapvoets over de Franse Kade de erehaag passeren.
Wij verzoeken u tijdens dit eerbetoon de landelijke veiligheidsvoorschriften

rond om het coronavirus in acht te nemen.

Uw medeleven in de vorm van kaarten wordt erg op prijs gesteld
en kan naar bovengenoemd adres verzonden worden.

Tevens is er een online-condoleanceregister geopend.
U kunt deze vinden op de website van Stoppelenburg Uitvaartverzorging:

 stoppelenburg.condoleer.site/registers/griette

0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed,
wanneer je iemand die je liefhebt
missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken 
van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Bep Vianen
Corrie Vianen-van Vliet
Kinderen
En kleinkinderen 

Jaarsveld, juni 2020

ZATERDAG 27 JUNI

VOORJAARSUITVERKOOP
sportkleding, fietsonderdelen en 
stadsfietsen met vele kortingen!

  06-38559746
Openingstijden 

ma-vrij 18.30 - 20.00 uur
za 09.00 - 16.00 uur

Doormanstraat 22, Driebruggen

De laatste reis.
Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
Wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Wij hopen nu dat je de rust is gegeven.

Wat was je lief, sterk en dapper.
Nu heb je eindelijk je rust gekregen.

We zullen onze lieve moeder, schoonmoeder en 
oma enorm gaan missen.

Hendrika Dirkje Kolfschoten - Muys
Riny

* Oudewater, † Oudewater,
 8 april 1947 11 juni 2020

Ton Kolfschoten in liefdevolle herinnering

Ed
Hans in liefdevolle herinnering

Karen en Marco
Danny en Doreth
Tori en Vinz

Tonny en Daan

Donderdag 18 juni om 14.45 uur begeleiden wij Riny 
vanaf de Lange Burchwal - t.h.v. de Gasthuissteeg 
- naar de R.K. Begraafplaats aan de Waardsedijk te 
Oudewater. 
U bent welkom om, op gepaste afstand van elkaar, 
Riny een laatste groet te brengen langs deze route. 
Vanwege de huidige omstandigheden zal de 
begrafenis in besloten kring plaats vinden.

Correspondentieadres: 
Andante Uitvaartbegeleiding, 

t.a.v. Familie Kolfschoten 
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard

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.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

leven volgens jouw natuur

Chi Neng Qigong voor, een soepel en sterk lichaam, een krachtig
immuunsysteem, rust in je hoofd en in je lijf. Een rustpunt in je dag.

Juist nu.
Stap in met de korte introductiecursus op 26 juni en 3 juni a.s.

www.world-of-chi.nl

World of Chi - Marktstraat 7 - Oudewater - 06 23920622

0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Damwanden
• Onderhoud
• Natuuroevers

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT 

BIJ UITSTEK ....
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Dinsdag 16 juni 2020 vervolg op pagina 2

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 23 

in Hekendorp 
het oprichten van een 
voedselbos,
ingediend op: 04-06-2020, 
dossiernummer: 2023865

• Ruige Weide 19 in Oudewater 
het nieuw bouwen  
van een bijgebouw
ingediend op: 04-06-2020, 
dossiernummer: 5216807

• Zuiderwal 25 in Oudewater 
het plaatsen van een raam  
in de voorgevel,
ingediend op: 08-06-2020, 
dossiernummer: 5224667

APV / Bijzondere wetten
• Arminiusplein 3 in Oudewater 

het plaatsen van een container 
vanaf 12 tot en met 26 juni 2020,
ingediend op: 09-06-2020, 
dossiernummer: 2023885

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Rodezand 32 in Oudewater 

het plaatsen van zonnepanelen,
besluit: verleend op 09-06-2020, 
dossiernummer: 5096479

• Rootstraat 29 in Oudewater 
het verbouwen van een garage 
tot studio,
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5085293

• Zuid-Linschoterzandweg 21 
in Snelrewaard  
het plaatsen van zonnepanelen,
besluit: verleend op 10-06-2020, 
dossiernummer: 5096459

APV / Bijzondere wetten
• IJsselvere 3 in Oudewater 

het plaatsen van een steiger 
vanaf 16 mei 2020  
tot en met 15 juni 2020,
besluit: verleend op 08-06-2020, 
dossiernummer: 2023855

• Amsterdamse Veer 6 
in Oudewater 
het plaatsen van een container 
vanaf 9 tot en met 26 juni 2020,
besluit: verleend op 08-06-2020, 
dossiernummer: 2023823

• Noord-IJsselkade 5 
in Oudewater 
het plaatsen van een rolsteiger 
van 15 tot en met 26 juni 2020, 
besluit: verleend op 09-06-2020, 
dossiernummer: 2023776

Geslaagd!
Er gaat een golf van ontspanning door 
Oudewater! Ik zie het aan de vlaggen die 
uithangen met daaraan een variatie aan 
schooltassen. De boodschap is duidelijk. 
Iemand in dat huis is geslaagd voor het 
schoolexamen. Ik weet zeker dat al die 
jongeren, jullie dus, dolblij zijn met het 
resultaat. En dat geldt zeker ook voor jullie 
ouders of verzorgers. Ik feliciteer jullie hier 
dan ook hartelijk mee.
De manier en sfeer waarop het behalen 
van jullie diploma is gegaan, blijft 
onwerkelijk. Geen centraal examen. Geen 
spanning op het schoolplein en in de 
examenruimtes. Geen landelijke moment 
waarop de telefoon ging. De school aan 
de lijn: wel of niet geslaagd. En wat had ik graag gezien dat jullie met 
uitbundige examenfeestjes het behalen van je diploma vierden. Ook dat was 
meestal niet mogelijk.
Ondanks dat alles hebben jullie, jongeren uit Oudewater, nu je diploma 
gehaald. Jullie staan voor een nieuwe fase in jullie leven. Misschien ga je 
verder studeren. Of ga je werken en leren combineren. Hoe het ook zal 
gaan, ik wens jullie daarbij alle succes.
Jullie hebben nu een mooie vakantie verdiend! Maar nog steeds zitten we in 
coronatijd. Hierdoor is vakantie waarschijnlijk een belangrijk onderwerp van 
gesprek tussen jullie en jullie ouders. Wel of niet op vakantie? Hoe dan? 
En waarheen?
Hoe je de zomer ook doorbrengt. Ik geef je een goedbedoeld advies.  
Zeg maar een hartenkreet van mij: vergeet de mensen niet die angstig zijn 
voor het oplopen van een besmetting. We worden allemaal wat gemakkelijker 
met de coronaregels. Juist als het mooi en warm weer is. Maar houd alsjeblieft 
rekening met anderen. Ik hoop dat we ook daarin met elkaar zullen slagen!
Een fijne vakantie toegewenst!
Wim Groeneweg,
Burgemeester Oudewater

Abrona gaat Oudewater  
aan het hart
De sluiting van hotel-restaurant Abrona per 1 juni is voor veel 
mensen als donderslag bij heldere hemel gekomen. Niet in de 
laatste plaats voor de medewerkers zelf die daar ondanks hun 
beperking een mooie baan hadden.
De formele lezing is dat Abrona vastgoed gaat afstoten en zich 
meer op dienstverlening wil richten.
De gemeenteraad van Oudewater 
was eensgezind en stelde dat het 
Collega van Burgemeester en 
Wethouders alles in het werk moet 
stellen om een dergelijke voorziening 
te behouden. Zij werden gesteund 
door een petitie die mevrouw Six, de 
zus van een van de medewerkers, 
overhandigde. De petitie was maar 
liefst 3.200 keer getekend.
Abrona behouden
Wethouder Duindam legde uit al een 
gesprek te hebben gehad met 
Abrona maar dat de organisatie niet 
wil terugkomen op het besluit. 
Voor de gemeenteraad was dat niet 
genoeg. Er moet nóg een poging 
worden gewaagd. Abrona wordt, als 
het aan de voltallige raad ligt, 
gedwongen zo snel mogelijk de 
deuren te openen. Daarnaast moet in 
overleg worden bekeken welke 
mogelijkheden er zijn om dit mooie 
project te behouden.
Raadsleden denken mee
Enkele raadsleden onder wie Van den 
Hoogen van de Onafhankelijken 
stelden zich beschikbaar om mee te 
denken over een doorstart. Raadslid 

Knol van de Wakkere Geelbuik vroeg 
zich af of er sprake is geweest van 
onbehoorlijk bestuur. Wethouder 
Duindam heeft de opdracht gekregen 
nogmaals het gesprek aan te gaan 
en andere opties te onderzoeken.

Bewoners IJsselstaete dreigen met 
rechter bij doorgang Schuylenburcht
De voltallige gemeenteraad 
minus de fractie van de 
Wakkere Geelbuik stemde in 
met het beeldskwaliteitsplan 
voor de Schuylenburcht. 
Er zijn wel boodschappen 
meegegeven zoals dat de 
plannen nu redelijk vaag zijn 
- in vergelijking met Westerwal 
bijvoorbeeld - en dat dit kan 
leiden tot onvrede bij 
omwonenden.
Bezwaar en beroep
Onvrede leeft er zeker bij de 
bewoners van de IJsselstaete. Zij zijn 
het niet eens met de hoogte van het 
pand. De vertegenwoordiger van de 
Vereniging van Eigenaren (VvE), de 
heer Britsemmer, liet weten zeker niet 
mee te gaan in de plannen. ‘Als de 
gemeente hiermee doorgaat, zullen 
wij bezwaar- en beroepsprocedures 
instellen waardoor de bouw sowieso 
wordt vertraagd.’
Inspraak genoeg
Wethouder Kok was niet blij met de 
strijdbare houding van Bristemmer. 

‘Er is niets voorbereid voor de forum-
avond. Daar was ook een inspraak-
mogelijkheid. Had die gebruikt! 
We hebben bewoners uitgenodigd 
voor een gesprek. Zeg dan niet nu 
dat we niet naar jullie luisteren.’
Van Wijk (VVD/D66) reageerde 
geïrriteerd: ‘Er zijn genoeg inspraak-
mogelijkheden geweest. Er zijn wijzi-
gingen doorgevoerd na opmerkingen 
van bijvoorbeeld bewoners van de 
Heemraadsingel. Als de bewoners 
van de IJsselstaete zich hierin niet 
kunnen vinden, zeg ik: kom praten! 
Maar dan moet je je wel constructief 
willen opstellen’.
De Schuylenburcht komt er omdat de 
bevolking zit te springen om nieuwe 
woningen voor brede doelgroepen. 
Daar is alles voor in het werk gesteld. 
Er is ook regelmatig gesproken met 
de omwonenden.
Meer woningen
Bos van de ChristenUnie/SGP was 
redelijk emotioneel over de gang van 
zaken. Hij liet Bitsemmer weten: ‘Als 
je ideeën niet worden overgenomen, 
betekent het niet dat je geen inspraak 

hebt gehad. Het belang van de extra 
woningen is echt groot. Er komt een 
mooie mix met ouderenwoningen en 
woningen voor starters. Als de VvE 
IJsselstaete dit nu tegen gaat houden, 
moeten ze dat uit gaan leggen aan 
mensen die 12 jaar wachten op een 
woning.’ Stapel van het CDA kon 
hiermee volledig instemmen.
Onduidelijkheid
Volgens Knol van de Wakkere 
Geelbuik is het niet gek dat de VvE 
zich zo opstelt. ‘De procedures zijn 
niet goed gevoerd. Als mensen dan 
boos worden, moet je niet gek 
opkijken. Ik vind dat er nog steeds 
veel onduidelijkheid is over het 
programma en dat een aantal 
elementen niet zijn meegenomen 
zoals de verbinding met de 
binnenstad en parkeerruimtes. Ik ga 
dus ook spelbreker zijn.’
Daarmee kon Knol nog niet voldoende 
een vuist maken, want het beelds-
kwaliteitsplan is wel vastgesteld. 
In hoeverre de VvE ook van plan is 
om procedures te gaan voeren, is niet 
duidelijk.

Versneld onderzoek naar 
grotere terrassen
De coronapandemie laat overal zijn sporen na. In Oudewater 
ook. Horecaondernemers willen zo spoedig mogelijk open 
en ook grotere terrassen kunnen benutten. Deze zomer al.

Het feit dat een onderzoek is aangekondigd om grotere terrassen mogelijk 
te maken is mooi. De fractie van VVD/D66 vond het jammer dat besluitvorming 
misschien pas na de zomer valt. Gijs Hoogendoorn namens de fractie: ‘Het 
zou betekenen dat horecaondernemers veel omzet van toerisme in de zomer 
mislopen. Wij willen dat versneld een besluit over het afsluiten van de Visbrug 
wordt genomen.’

Alle fracties lieten weten achter de VVD/D66 te staan als het om álle horeca 
gaat en niet alleen om de Visbrug. Wethouder Kok zegde toe om het proces 
te versnellen, maar wel met een goed onderbouwd besluit te willen komen. 
Daar kon VVD/D66 zich in vinden. Het is te verwachten dat de komende 
weken een besluit over dit onderwerp wordt genomen.

Burgemeester betrek horeca en 
carnavalsvereniging bij evaluatie!
Het was al een stevige discussie in de Forumvergadering 
Samenleving en ook nu stond de evaluatie van carnaval 2020 
weer op de agenda. 

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

VVD/D66 én CDA vonden dat de 
burgemeester de evaluatie met te 
weinig partijen heeft uitgevoerd. 
Ook de horeca en de carnavals- 
vereniging horen erbij betrokken te 
zijn en dat was het afgelopen jaar 
niet het geval. Voor deze twee 
partijen was het beeld van carnaval 
2020 daardoor te eenzijdig. 
Zij riepen de burgemeester op om 
álle partijen bij de evaluatie te 
betrekken.

Uiteindelijk kregen ze hun zin:  
CU/SGP, de Onafhankelijken en de 
Wakkere Geelbuik stemden tegen 
maar de fracties van VVD/D66 en 
CDA behaalden wel een meerderheid. 
Burgemeester Groeneweg moet zijn 
huiswerk overdoen en een terugblik 
op carnaval 2020 met álle betrok-
kenen opstellen. Hij heeft toegezegd 
dit te zullen doen.
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Alle blijken van medeleven na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader 

en trotse opa

Jan van Rossum
hebben ons erg gesteund

en daarvoor willen wij u bedanken.

Bep van Rossum - van der Werf
Kinderen en kleinkinderen

Oudewater, juni 2020

We hebben zoveel
mooie herinneringen

aan momenten groot en klein
Die zorgen voor een lach

naast verdriet en pijn
En weet je,

dat mooie stralende sterretje
daarboven, dat ben jij

Ver weg, maar tegelijkertijd
nog steeds heel erg dichtbij

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling, mooie woorden, 
prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten 

die wij mochten ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, geweldige moeder  

en allerleukste schoonmoeder

Lies van Zuilen - van Jaarsveld
Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.

Martin van Zuilen
Simone en Ferry

Oudewater, juni 2020

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van onze 
lieve buurman

Ad van Schaik
Je was een fijne buur voor ons en altijd in voor een 
praatje. Wij zullen je gaan missen in onze buurtapp 
en in onze straat.

Mogen de goede herinneringen aan jullie vader, 
schoonvader en opa, helpen om de pijn te verzachten.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en familie 
veel sterkte toe.

Namens de buurtjes van de Hennepakker,
Jettie en Juriën, Hans, Hedi en Ed, Simone en Ferry, 
Carola en Jan, Ada en Gert, Ria en Henri,  
Ellen en Eric, Wanda en Peter, Karina en Ron 
en alle buurkinderen.

PROEVEN
IN OUDEWATER
Geschokt ontvingen wij het bericht dat 

Jacques Zanen is overleden.

Zonder het netwerk en de volle inzet van 
onze rechterhand was Proeven in Oudewater 
nooit het feest geworden, waarover nu nog 
gesproken wordt.

Een ‘regelaar pur 
sang’ is heengegaan.

Wij wensen Marja en 
kinderen veel sterkte.

Dirk en Ynnit

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij...

Toon Hermans

Met verdriet, omdat hij niet meer bij ons is, maar 
ook terugkijkend op veel fijne herinneringen, geven 
wij u kennis van het overlijden van onze vader, 
schoonvader en lieve opa

Gerardus Everardus Adelbert 
van Schaik

~ Ad ~
* Oudewater, † Oudewater,
 9 april 1957  7 juni 2020

Daan en Heleen
Lize, Koen

Jolijn en Adilson
Noah, Senn, Lou

Correspondentieadres:
Vossenzoom 230
2643 KN  Pijnacker

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Voor online condoleren kunt u naar:
www.memori.nl/gedenkplaats/ad-van-schaik

Mede namens mijn zus, mijn kinderen en 
kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk 
medeleven, ons betoond tijdens de ziekte en na het 
overlijden onze broer en (oud-)oom

Aart Pak
voorheen notaris in Oudewater

Jos Pak
Juni, 2020

‘ Van het concert des levens
heeft niemand het program’

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij 
van haar mochten ontvangen, geven wij kennis 

van het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze (schoon-) moeder en oma

Johanna Maria 
Oosterlaken - van Zuijlen

Annie
echtgenote van Jan Oosterlaken

* Hoenkoop, 21 mei 1929  † Oudewater, 6 juni 2020

 Oudewater: Jan Oosterlaken

 Schoonhoven: Sjaak en Paola
      Richard
      Matthijs en Kelly
      Arthur

 ‘s-Hertogenbosch: Tom
      Bernette en Patrick
      Jeanelle en Jeroen

 Noordeloos: Anja en Rob
      Lu Li
      Yon

 Oudewater: Ed

De uitvaart en aansluitend de 
begrafenis op de R.K.-Begraafplaats hebben 

plaatsgevonden op vrijdag 12 juni.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst 
voor hun liefdevolle verzorging van Annie.

Familie Oosterlaken
De Meent 4

3421 GT  Oudewater

-dankbetuiging-

Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.

Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht...

Wij willen jullie bedanken voor alle kaarten, 
telefoontjes en medeleven na het overlijden van
mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, 

schoonvader, opa en overgrootvader

Rinus van der Mispel
Gees van der Mispel - de Hoog

Erik en Nok
    Kaew

Ton en Carla
    Wesley en Susan, Mik
    Kevin
    Davey en Danique

Oudewater, juni 2020

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Liefde is als een ring, 
er is een begin maar geen einde.
Ik heb mijn vriendje, mijn man, 
in liefde los moeten laten.

Tot ons groot verdriet is rustig van ons heengegaan 
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en niet te 
vergeten trotse opa

Derk Stubbe
8 mei 1937  12 juni 2020

Margo Stubbe-Schoonderwoerd
Kinderen
Kleinkinderen

Elzendreef 5
2851 TM Haastrecht

Door de huidige situatie zal de crematieplechtigheid 
op donderdag 18 juni in besloten kring  
plaatsvinden.
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door Trudie Scherpenzeel

Dinsdag 16 juni 2020

Geef uw mening over de uitbreiding 
bedrijventerrein Tappersheul
Het huidige bedrijventerrein Tappersheul is vol. Hierdoor 
kunnen ondernemers niet groeien. Ook zijn er verschillende 
ondernemers die hun bedrijf graag naar het bedrijventerrein 
willen verplaatsen. Daarom wil de gemeente het bedrijven-
terrein graag uitbreiden. Daarnaast liggen er plannen voor 
een nieuw zwembad en een skeelerbaan.

Wat is het plan?
De gemeente heeft een visie op de 
uitbreiding van het bedrijventerrein 
Tappersheul ontwikkeld.
Hierin staat onder andere beschreven 
hoe de nieuwe bedrijven en sport-

voorzieningen in het landschap 
kunnen worden ingepast.
Voor de visie, het landschapsplan  
en een impressie van de plannen kijkt 
u op www.oudewater.nl/uitbreiding-
tappersheul

Online bijeenkomst op 15 juni 
gemist? Terugkijken kan!
Op maandag 15 juni vond een online 
bijeenkomst plaats voor omwonenden. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de 
plannen toegelicht.
Heeft u de bijeenkomst gemist? 
Dan kunt u deze terugkijken via www.
oudewater.nl/uitbreidingtappersheul
Geef uw mening  
uiterlijk 31 juli 2020
Heeft u de online bijeenkomst gemist? 
Of wilt u alsnog uw mening geven op 
de plannen?
Reageren kan tot uiterlijk 31 juli 2020. 
Stuur uw reactie per e-mail naar: 
uitbreidingtappersheul@oudewater.nl 
Een reactie per brief stuurt u naar: 
Gemeente Oudewater, t.a.v. 
Werkgroep uitbreiding Tappersheul, 
Postbus 100, 3420 DC Oudewater.
Officiële procedure rondom het 
bestemmingsplan volgt later
Uw reactie is nog geen officiële 
inspraakreactie of zienswijze die bij 
een bestemmingsplanprocedure hoort. 
Zover is het nu nog niet. De gemeente 
wil graag vooraf kennisnemen van 
uw mening. De officiële procedure 
rondom het bestemmingsplan volgt 
later.
Vragen?
Heeft u na het lezen of terugkijken 
van de informatie nog vragen?
Belt u dan met mevrouw Cora Sol via 
14 0348 of stuur een e-mail naar: 
uitbreidingtappersheul@oudewater.nl

Asfaltwerkzaamheden Johan J. Vierbergenweg

Uit onderzoeken en inspecties blijkt 
dat de bermen en het wegdek veel 
sneller achteruit gaan dan wij hadden 
verwacht. Er zijn scheuren zichtbaar 
in het wegdek en de bermen zakken 
weg of zijn zelfs weggespoeld. 
De extreme droogte van het 
afgelopen voorjaar heeft hierin een 
grote rol gespeeld. Om onveilige 
situaties voor weggebruikers te 
voorkomen gaat de gemeente deze 

Van GFT-afval naar compost
Het verbranden van restafval kost geld, betekent een verlies aan grondstoffen 
en is daarmee belastend voor het milieu. Hoe minder restafval, hoe beter dus. 
En dat kan door afval beter te scheiden. Wist u dat maar heel weinig afval echt 
bij het restafval thuishoort? Uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) krijgt een 
tweede leven als compost of wordt gebruikt om biogas van te maken en 
daarmee fossiele brandstoffen te vervangen.

Dit mag er in uw groene 
container:
4 Schillen en resten van groente, 

fruit en aardappelen, resten van 
gekookt eten, pinda- en noten-
doppen, eierschalen, mosselen

4 Zaagsel en stro
4 Onkruid, klein snoeiafval, 

gemaaid gras en bladeren
Dit mag er niet in:
X Frituurvet of frituurolie. Lever dit in 

bij de gele verzamelcontainers, 
bij winkels of de Milieustraat.

X Grote hoeveelheden aarde (is te 
zwaar)

X GFT-afval dat niet in de groene 
container past, kan naar de 
Milieustraat.

Tip: Download de AfvalWijzer app 
of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
Weet u dat
U gratis een (extra) groene mini- 
container kunt aanvragen bij de 
gemeente?
Bewoners van hoogbouw delen vaak 
een minicontainer met buren.

Versneld herstel oevers 
Lange Linschoten
Zoals beloofd worden de oevers van de Lange Linschoten in de 
komende vier jaar hersteld. Zij worden weer mooier, veiliger 
en leefbaarder gemaakt voor haar omgeving. De eerste 750 
meter is bijna afgerond. Door de extreme droogte blijken 
sommige stukken in het vervolgtraject sneller achteruit te 
gaan. Op deze locaties gaan wij versneld aan de slag om 
onveilige situaties te voorkomen.

stukken vanaf week 26 als eerste 
aanpakken. Net als bij de eerste 750 
meter, vanaf de kern van Oudewater, 
plaatsen we de definitieve beschoeiing 
en herstellen we het talud. Daarnaast 
herstellen we de weg. Aanwonenden 
zijn per brief verder geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Meer infor-
matie? www.oudewater.nl/lange-lin-
schoten.

Er wordt hard gewerkt om de Johan J. Vierbergenweg op te 
knappen. De afgelopen weken is al een deel van het wegdek 
aangepakt. In week 26 en 27 wordt in de avond en nacht een 
nieuwe laag asfalt aangebracht.

De werkzaamheden vinden plaats 
vanaf de Lijnbaan tot de rotonde bij 
Papekop.
Lijnbaan tot de rotonde bij 
Papekop
De wegen zijn overdag voor bestem-
mingsverkeer bereikbaar. In de 
avond en nacht brengt de aannemer 
de nieuwe asfaltlaag aan. Er gelden 
dan een aantal ontsluitingsroutes om 
de wijk in- en uit te rijden. De routes 
worden met borden aangegeven.
Doorgaand verkeer wordt dag 
en nacht omgeleid
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de N228 richting Montfoort, de 
N204 richting Linschoten en de A12 
richting Nieuwerbrug (afslag 13). 
En omgekeerd. Ook deze omleiding 
wordt met borden aangegeven.
Meer informatie over de 
werkzaamheden en de 
omleidingsroutes vindt u op:  
www.oudewater.nl/vierbergenweg

Uit de gemeenteraad
De raadsvergadering van afgelopen donderdag was verplaatst naar 
De Klepper omdat in de raadszaal niet voldoende ruimte is om iedereen op 
anderhalve meter te plaatsen. De vergadering begon met het aanbieden van 
een petitie over het openhouden van Abrona, vergezeld van een motie van 
de Wakkere Geelbuik, die raadsbreed werd overgenomen, maar daarover 
elders in deze IJsselbode meer.

Lange Linschoten
Wethouder Duindam deelde mee dat uit 
onderzoek is gebleken dat, wegens het 
zeer droge voorjaar, de oevers van de 
Lange Linschoten schade hebben 
geleden, die het nodig maken om meer 
beschoeiing te plaatsen dan gepland. 
De knelpunten, waar oevers dreigen 
in te zakken en daarbij delen van de 
wegen dreigen mee te nemen, worden 
met voorrang deze zomer aangepakt.

Beeldkwaliteitsplan 
Schuylenburcht
Namens de bewoners van IJsselstaete 
werd nog ingesproken, waar tijdens de 
forumbehandeling dit niet was gedaan: 
De bewoners pleitten voor vermindering 
van het aantal woningen wegens een 

volgens hen niet voldoende onderbouwde 
noodzaak voor zoveel woningen.
Dat was de raad unaniem met de 
bewoners oneens. Elke woning is er één 
en de nood is hoog. 
De Wakkere Geelbuik stemde wel tegen 
het plan, onder meer omdat een aantal 
randvoorwaarden zoals een veilige 
fi etsverbinding naar de binnenstad niet 
worden meegenomen en het feit dat het 
maken van het bestemmingsplan aan 
De Woningraet wordt overgelaten. 
Het raadslid sprak van broddelwerk. 
Het plan werd aangenomen met 
13 stemmen voor en 1 tegen (raadslid 
Judith de Vor was afwezig wegens ziekte).

Korting gemeentefonds
Raadslid Bos (CU/SGP) had vragen 
gesteld over een mogelijk dreigende 
korting op het gemeentefonds. 
Dit wordt vijf jaar na de decentralisatie 
van het sociaal domein ‘herijkt’. 
Het eerste onderzoeksrapport van 
Anderson, Elffers en Felix spreekt van 
een mogelijke korting van ruim 58 euro 
per inwoner voor gemeenten met minder 
dan 10.000 inwoners, hetgeen voor 
Oudewater een strop zou opleveren van 
rond de 600.000 euro. (het voornemen 
is om het huidige geld te herverdelen 
(red)). Wethouder Lont zei dat Oudewater 
zich heeft aangesloten bij een lobby van 
grotere plattelandsgemeenten om dat te 
voorkomen. Bos riep de overige 
raadsleden op hun landelijke vertegen-
woordigers met mails te bestoken om 
deze ontwikkeling te voorkomen.

Onthef� ng wethouders
Van het huidige college wonen twee 
wethouders buiten Oudewater en zij 
moeten jaarlijks ontheffi ng krijgen van de 
verplichting in de gemeente te komen 
wonen. Het CDA had vorig jaar al 
aangekondigd daar dit jaar niet meer 
mee te zullen instemmen omdat zij dit 

wegens lokale betrokkenheid onwenselijk 
vinden. De overige partijen stemden wel 
in, onder meer omdat er anders van af 
juli geen college meer zou zijn.

Moties vreemd aan de agenda
Er waren twee moties vreemd aan de 
agenda ingediend. Te weten een motie 
van de VVDenD66 over de afsluiting van 
de visbrug in het weekend ten behoeve 
van een terras, die na enige discussie 
weer werd ingetrokken en een motie 
over een nader onderzoek naar het 
incident tijdens carnaval. Mark Kruiswijk 
(VVDenD66) was niet tevreden met de 
eerder gegeven antwoorden en verwierf 
daarvoor de steun van het CDA. 
Deze motie werd met 9 stemmen voor 
en 5 tegen aangenomen.

Vertrek gemeentesecretaris
Aan het eind van de vergadering deelde 
waarnemend burgemeester Groeneweg 
mee, dat dit de laatste vergadering was 
voor de gemeentesecretaris. 
Wubbo Tempel is per juli van dit jaar 
voorgedragen voor een post als wethouder 
in Krimpen aan de IJssel en zal naar 
verwachting in juli worden benoemd. 
Hij bedankte Tempel voor zijn inzet.

De discussie over de regionale 
energiestrategie en de regionale 
omgevingsagenda komen in de volgende 
IJsselbode aan de orde.

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl
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door Aad Kuiper

Wat doet De Woningraat in coronatijd?
Het is erg onwerkelijk om in deze tijd te werken. 
Toch zijn we bij De Woningraat gewoon aan het werk.

Kantoren gesloten, hoe is contact mogelijk?
Voor de veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers zijn de kantoren 
gesloten. We kunnen nu nog geen 1,5 meter afstand garanderen. 
Hier werken we de komende tijd aan.
We zijn wel telefonisch bereikbaar en natuurlijk via e-mail en onze website. 
De actuele openingstijden staan op www.dewoningraat.nl.

Opleveren appartementen Lentehof in Lopik
De 40 nieuwbouwappartementen in Lopik zijn klaar voor oplevering aan de 
bewoners. We kunnen niet op het gebruikelijke tempo de appartementen opleveren. 
Dit zou te veel verhuisbewegingen tegelijk betekenen. Daarnaast willen nu ook niet 
alle nieuwe huurders verhuizen. In overleg met de huurders wordt steeds van een 
aantal appartementen de sleutel overgedragen.

Even geen woningen in de verhuur
De laatste maanden zijn geen woningen verhuurd in verband met het coronavirus. 
Dit wordt de komende tijd weer opgestart. 
Zoekt u een sociale huurwoning in gemeente Oudewater of gemeente Lopik? 
De Woningraat verhuurt woningen via www.woningnetregioutrecht.nl.

Ontwikkeling nieuwbouw
In Oudewater wordt gewerkt aan de nieuwbouwplannen voor locaties 
Wijngaardstraat en Schuylenburcht. Voor de Wijngaardstraat is de planning dat in 
oktober het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning is verleend.
In november kan aannemer Boer bouw starten met de bouw. De oplevering van de 
appartementen zal eind 2021 zijn.
Het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwbouw op de locatie Schuylenburcht is op 
11 juni behandeld in de gemeenteraad. Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld nu kan 
de bestemmingsplanprocedure in gang gezet worden. De architect is bezig met het 
tekenen van het de� nitieve ontwerp. De appartementen zijn levensloopbestendig en 
dus geschikt voor verschillende doelgroepen. 
We zijn in gesprek met De Wulverhorst, Abrona en Onderling Sterk voor de verhuur 
van woningen met zorg. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het plan.
Nadere informatie over de verhuur van nieuwbouw volgt na de start van de bouw. 
Bent u geïnteresseerd in een appartement?
Zorg dan alvast dat u ingeschreven staat bij Woningnet regio Utrecht.

Zonnepanelen
We hebben een prachtig zonnig voorjaar gehad. Voor veel van onze huurders is het 
mogelijk om zonnepanelen te laten plaatsen op de woning.
Lang nog niet alle huurders maken hiervan gebruik. 
Het betekent altijd een besparing op de maandlasten!
Informatie aanvragen kan volledig vrijblijvend.
www.wocozon.nl/woningcorporaties/woningcorporatie-de-woningraat/

We houden u op de hoogte van onze werkzaamheden
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

Nieuw bij 
Echte Bakker
John Treur ...
Bierbrood
Toen hij eind vorig jaar kennis maakte met 
een echt Oudewaters bockbier ging bij 
Echte Bakker John Treur het idee borrelen 
om daar iets mee te doen, bakker en 
brouwer, ze maken allebei iets van graan.
Na een aantal keer proefbakken is het John gelukt een heerlijk brood te maken met in 
bockbier geweekte roggekorrels. “Het hele proces van het weken van de korrels tot en 
met het bakken van het bierbrood duurt 4 dagen”, aldus John die vertelt hoe het 
heerlijke brood gemaakt wordt. “Op dag één weken we de korrels in het bockbier, op 
dag twee gaat dit mengsel ongeveer twee uur in de oven om te broeien, de derde dag 
maken we het deeg met alleen bloem, water, zout, desem en als laatste worden de 
geweekte roggekorrels toegevoegd. Na een paar uur rijzen wordt het brood gevormd 
en gaat het in de koeling daar staat het nog ca. 24 uur te fermenteren. Dit lange proces 
geeft het brood extra veel smaak en malsheid. Het bierbrood wordt vervolgens op de 
stenenvloer van de oven gebakken. Door de stenen vloer krijgt het brood een lekkere 
stevige korst wat ook de smaak weer ten goede komt.”

Lokale samenwering
Het bockbier dat John gebruikt is ‘De gekroonde Dissel’ van Stadsbrouwerij Oudewater. 
Stadsbrouwerij Oudewater heeft naast het bockbier ook een lekker blond bier ‘‘t Swaert’, 
een trippel ‘De Poort’ en een witbier ‘‘t Witte Hert’.
De bieren worden onder andere verkocht bij Grandi Vini, de Mitra en de Coop in Oudewater 
en zijn ook bij diverse restaurants in Oudewater te verkrijgen.
Het Bierbrood is iedere vrijdag en zaterdag te koop bij Echte Bakker John Treur aan 
de Leeuweringerstraat 40 en speciaal voor Vaderdag hebben ze een leuk pakket 
samengesteld, zie de advertentie elders in de krant.

BLIK op ...
Vakantie
Vakantie moet. Voor de broodnodige ontspanning, en omdat de kids water, zon en zand 
willen. Van Cadzand tot Schiermonnikoog is helaas inmiddels alles volgeboekt, maar niet 
getreurd: vanaf gisteren, maandag 15 juni, mag u weer naar België. Wilt u daar vakantie gaan 
houden, dan mag u trouwens ook wel vlug zijn, als u nog een appartement aan zee of een 
camping in de Ardennen wilt boeken. Want vol is vol, en eigen volk eerst, daar hebben de 
Belgen zo hun ideeën over.
En dat boeken van een huisje, een logeerkamer in een andere stad, een hotel of een camping? 
We hebben allemaal de voorbije weken uitvoerig kunnen lezen en horen hoe de online 
booking.coms, de Trivago’s, de AirB&B’s en de Belvilla’s ons jarenlang bij de voeten gehad 
hebben: dubbele provisie rekenen, dikke winsten maken en dan brutaalweg van de regering 
een miljard vragen voor gederfde inkomsten.
De laatste keer dat wij boekten via Booking.com was een paar jaar geleden, voor een 
fietsfestival in Zweden. We boekten daar een onvindbaar huisje in de bossen, met zo’n slot op 
de deur waar je een getal van vier cijfers in moet toetsen. Het slot gaf geen sjoege. Geen 
buren om het aan te vragen. Bellen naar booking.com: wij weten daar niks van, dan moet u 
bellen naar onze zusterorganisatie in Denemarken. De dienstdoende vrouw aan de telefoon 
sprak toevallig alleen maar Deens. Ze kon ons niet helpen, ze zou proberen de eigenaar van 
het huisje te bereiken, misschien had die de code gewijzigd, je weet maar nooit. Maar die 
woonde 200 kilometer verderop in Jönköping, dus het kon wel even duren. Ze heeft nooit 
teruggebeld, en ook verder nooit meer iets van gehoord.
Op het festival boden twee Duitsers ons spontaan twee bedden aan die zij over hadden in een 
huisje dat zij gehuurd hadden, en waar het slot het wel deed. Samen vijf leuke, zorgeloze 
dagen gehad. Terug in Nederland: booking.com zegt nooit sorry, en stuurt ons van ‘t Zweedse 
kastje naar de Deense muur.
Het online reiswezen, vat ik dit onbeduidende voorvalletje samen met nog een dozijn andere 
ervaringen, is een dievenbende. Beter lokaal kopen bij een vertrouwd reisbureau, daar is 
dezer dagen heel wat voor te zeggen.
Dan misschien toch maar vliegen naar een warm eiland of een gezellige Costa? Ik peins er 
niet over. Ik heb nu al twintig verhalen moeten aanhoren over vouchers, over dezelfde reis die 
in drie maanden ineens 350 euro duurder geworden is, over omboeken dat geld kost, over 
geannuleerde vluchten waar je de volgende dag ineens 150 euro toeslag moet bijbetalen, over 
wachten, over een verplichte coronatest à e 69 van touroperator A, B of C, of een koffer die 
20 euro extra kost. Vliegen naar een ‘corona-veilig’ land, in een groot vliegtuig, in rotten van 
zes, zonder anderhalve meter, maar wel met mondkapje, en met 6 toiletten voor 400 man? 
Waar iedereen vecht voor een deal naar zo’n veilig land omdat het voor een keer geen Bali, 
Disneyland, Thailand, Gambia of Zuid-Afrika kan zijn?
Het langste dat ik ergens op een vliegtuig heb moeten wachten, was 30 uur, en op een 
zoekgeraakte koffer wacht ik na 17 jaar allang niet meer. We hoeven gelukkig ook niet echt 
om de vliegmaatschappij financieel een beetje te helpen, want ze waren er net als de online 
reisorganisaties als de kippen bij om hun staatssteun te incasseren, en plunderen nu de 
reiziger nog eens extra.
Fiets liever eens van Hoek van Holland naar Nijmegen of Maastricht, alles langs prachtige 
fietspaden langs de rivieren, en al weer overal onderweg genoeg cafeetjes, bistro’s en B&B’s 
om iets te drinken, te eten of te overnachten. Op Google Maps vind je zelf alle horeca die je 
nodig hebt, tegen de oorspronkelijke prijs. Gegarandeerd heb je een prachtige vakantie, want 
het zal in dit land vermoedelijk nog maar weinig regenen.
Otto Beaujon

Mirakels leuke videoclip
Dat het Mirakel niet lukte om dit jaar opnieuw zo’n geweldige theatervoorstelling aan de altijd grote 
schare bezoekers te laten zien is niet zo verwonderlijk, maar ze bedachten een heel bijzonder 
alternatief: het maken van een professioneel gearrangeerde en opgenomen videoclip waarin alle  
450 kinderen mogen gaan dansen en zingen.
In plaats van luid applaus, deze keer schitteren in een videoclip; wat een prachtige vondst.  
Als het een beetje meezit kan iedereen er nog voor de zomervakantie van genieten.  
We waarschuwen tijdig, want het zal ongetwijfeld de moeite waard zijn ernaar te kijken en luisteren.

Dennis de Groot van Mirakel (Oudewater) vertelt dat ze 
het contact met kinderen, het samen met de kinderen 
plezier hebben, heel belangrijk vinden, maar, en 
iedereen begrijpt dat: ‘met elkaar’ kon dit jaar geen 
doorgang vinden. Om dat contact toch min of meer in 
stand te houden hebben Marike Folles, Dennis en de 
andere docenten van Mirakel - waaronder ook Barry 
Beijer die onlangs in het Circustheater avond aan 
avond de rol van Zazu speelde in The Lion King - ruim 
60 filmpjes op YouTube gezet; filmpjes met quizjes, 
liedjes, dansjes, … Hoewel ze nog enige tijd hoop hadden, 
bleek toch dat een optreden zoals in andere jaren, echt 
niet ging lukken; en dus moest er iets anders komen.
Omdat ze via hun YouTube-kanaal toch al contact met 
de kinderen onderhielden, bedachten ze om met alle 
kinderen een videoclip te gaan maken. Maar dan moest 
het wel een heel goede videoclip worden. Mirakel heeft 
contact gezocht met de producenten van Kinderen voor 
kinderen die speciaal voor deze gelegenheid het 
Mirakellied geschreven hebben en ook de muziek erbij 
gecomponeerd. Ze hebben alle 450 kinderen benaderd 
om dat lied en de bijbehorende danspassen thuis te 
gaan oefenen met behulp van filmpjes waarmee de 
docenten via hun YouTube-kanaal de kinderen in de 
afgelopen maanden hebben verblijd.

Videoclip met Oudewaterse kinderen
En toen moest er nog een videoclip gemaakt worden. 
Met zo’n professionele start moest er ook een 
professioneel vervolg komen en daarom is niemand 
minder dan Tjerk Hermsen benaderd om de opnamen 
voor zijn rekening te nemen. Op 6 juni hebben de 
eerste opnames plaatsgevonden en op 13 juni de 
tweede serie. Daarin doen ook heel veel van de maar 
liefst ruim 42 kinderen mee die wekelijks (onder 
normale omstandigheden uiteraard) in het Cultuurhuis 
onder leiding van Dennis oefenen voor al hun 
optredens.
Ongetwijfeld zullen de kinderen die meedoen het thuis 
geoefende ‘Mi-mi-mirakel, wat een spektakel, Kom 
erbij, doe mee’ en even later ‘Al ben ik dan de beste, 
want er zijn er zoveel beter hier. Dat kan me echt niks 
schelen, want ik heb plezier.’ En dat laatste is superbe-
langrijk volgens Dennis de Groot; en dat krijgen ze voor 
elkaar, want het plezier bij alle kinderen die meedoen 
aan de videoclip spat ervan af.
Kort daarna gaan er nog wat kinderen naar de studio 
om het lied in te zingen en dan volgt er een gigantische 
klus: van al die shots, van al die opnamen, van al die 
fragmenten een mooi geheel maken. Dat zal nog wel 
even duren, maar bij Mirakel musicaltheater doen ze 
hun uiterste best om de clip zo snel mogelijk klaar te 
hebben. En wie weet wordt het nog een hit ook!

Mirakel Oudewater start het nieuwe seizoen 
op vrijdag 3 juli met een GRATIS proefles!
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Ruud Heemskerk en Arie Breur

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Projectleider/werkvoorbereider
Elektro (38 uur)

Op zoek naar 
een leuke  

uitdagende 
baan in een  
groeiende 

organisatie?

Wil jij  
doorgroeien?

Littel Technische Installaties B.V.
Ambachtsweg 2
3411 MJ  Lopik

0348-554405
info@lti-bv.nl
www.lti-bv.nl

Lti (Littel Technische Installaties B.V.)  
geldt als een toonaangevend bedrijf op  
het gebied van koel- en vriesapparatuur,  
airconditioning, klimatisering en de bouw  
en renovatie van installaties in met name  
voedselverwerkende bedrijven.  
Complete Turn-Keybouw van met name 
bakkerijen behoort tot de mogelijkheden; 
hierin is Lti marktleider in Nederland.  
Lti kan het gehele traject vanaf advies tot 
realisatie verzorgen voor nieuwbouw, evenals 
renovaties van bestaande productielocaties.

Wegens het groeiende aantal technische 
projecten in zowel binnen als buitenland  
zijn wij zoekende naar versterking voor  
onze engineeringsafdeling elektro.

Ben jij werkvoorbereider, projectleider of 
monteur elektro en ben je toe aan een  
volgende stap in je carrière?
Neem dan contact op met ons!

Het presterend 
individu.

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

professioneel maatwerk. En altijd volgens een bewezen stappenplan:

» Psycholoog NIP

» Professioneel Coach

» Studie- en beroepskeuzecoach

» Loopbaanadviseur

Statenlaan 37, Den Haag

IJsselvere 8, Oudewater

06 53 68 31 53

hanneke@kwiva.nl

kwiva.nl

+ + =

Ik wil Ik kan Ik moet Ik doe

Hanneke Jansen-Kwint

Waar kan KwiVa je mee helpen?

Het Coronavirus veroorzaakt veel schade 

wereldwijd. Maar zorgt ook voor veel onrust op 

persoonlijk vlak, bij zowel jong als oud. Denk 

bijvoorbeeld aan:

»  Het verlies van je baan, collega, medewerker 

of bedrijf.

»  De angst en/of onzekerheid die de 

onzichtbaarheid van dit virus veroorzaakt.

»  De invloed op je gezondheid, conditie en het 

mentale aspect van de lange weg van herstel.

» De zorg of het verdriet om je naasten.

Ongeacht leeftijd, de impact is voor iedereen 

anders en dat vraagt om empathie, duidelijkheid 

maar bovenal een individuele en doelgerichte 

aanpak. KwiVa helpt je graag.

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.

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

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

ella@metella.nl
www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Lekker 
opgeruimd de 

zomer in!
06-36201682

Er zijn ongetwijfeld overeenkomsten en verschillen, maar de nieuwe voorzitter van het bestuur 
van het Hospice Oudewater, die in de voetsporen van de vertrekkende treedt, komt in een prima 
hospice en wil dat graag zo houden.

Ruud Heemskerk volgt Arie Breur 
op bij Hospice Oudewater
Na jarenlang betrokken geweest te zijn bij het hospice, zo’n vijf jaar in het bestuur van het 
Hospice Oudewater te hebben gezeten, waarvan ruim drie als voorzitter, en hij daar inmiddels 
heel wat bijzonderheden mocht meemaken geeft Arie Breur het voorzitterschap nu door aan 
Ruud Heemskerk. Met zijn achtergrond, ervaring en kennis zal deze nieuwe voorzitter ongetwijfeld 
een prima opvolger van Breur worden.
Arie Breur kwam oorspronkelijk uit het onderwijs, 
terwijl de nieuwe voorzitter van het bestuur van het 
hospice na een lange loopbaan als gemeenteambtenaar 
nu als zelfstandig ondernemer gemeenten bijstaat met 
het organiseren van diverse zaken die nodig zijn bij 
o.a. verkiezingen. “Daar moet ik vooral mijn hoofd bij 
gebruiken”, vertelt hij, “maar toen ik last van mijn rug 
kreeg en in aanraking kwam met shiatsutherapie, 
boeide me dat zo dat ik zelf een hbo-opleiding tot 
shiatsutherapeut ben gaan volgen en die heb ik nu zo’n 
beetje afgerond. En dáárbij werk ik dus juist vooral met 
mijn hart en handen …” Tijdens het gesprek blijkt dat 
beide heren eerder in hun loopbaan in het bestuur van 
kinderopvangorganisaties hebben gezeten in 
respectievelijk Oudewater (Jip en Janneke) en Lopik. 
“En nu”, laat de in Polsbroek wonende Heemskerk 
weten, “volg ik Arie op in een organisatie die 
betrokken is bij de laatste levensfase van mensen. 
Dat is misschien wel heel toevallig.”

Hospice weer open
In de praktijk blijkt het hospice in Oudewater niet eens 
zo heel lang gesloten geweest te zijn. Het ging pas eind 
mei dicht en is nu alweer open.
Ruud Heemskerk: “We houden ons wel strak aan de 
afspraken wat bijvoorbeeld betreft bezoekers. 
En sommige vrijwilligers vinden het werk nu even wat 
lastig, maar anderen draaien dan gelukkig wel weer 
extra diensten. Tenslotte moeten we elke dag van de 
week, elke dag en nacht, klaar staan voor de gasten en 
dat doen die vrijwilligers. Als ze het nodig achten dragen 
de vrijwilligers mondkapjes, maar vaak dus ook niet. 
We willen zowel de gasten als de vrijwilligers de ruimte 
geven, maar iedereen is wel heel voorzichtig. Nu is er 
trouwens even niemand, maar er blijkt in heel Nederland 
een lagere bezettingsgraad in de hospices te zijn. 
Maar als er weer gasten komen, zijn we er klaar voor.”
“Inmiddels heb ik wel al met heel veel vrijwilligers 
kennisgemaakt”, gaat Heemskerk verder. “En dat bleek 
telkens heel prettig.”

Saamhorigheid
“De saamhorigheid die je hier in Oudewater meemaakt”, 
reageert Breur, “heb ik nog nooit zo meegemaakt. 
Toen we vijf jaar geleden aan het hospice begonnen, 
waren er na een oproep voor vrijwilligers binnen een 
week tijd zo’n dertig aanmeldingen. En we kunnen 
regelmatig een cursus organiseren voor een nieuw 
groepje van vijf of zes vrijwilligers. Het is allemaal zo 
snel gegaan. We hebben er nu zo’n zestig bij elkaar.”
“We horen wel dat het in andere plaatsen soms veel 
moeite kost om vrijwilligers te vinden; misschien is het 
de binding met de plaats waar je woont. Hier in 
Oudewater blijven veel mensen wonen en heel veel 
mensen kennen elkaar. Mensen staan hier klaar om 
elkaar te helpen, als dat nodig is. Dat zie je ook bij de 
Vrienden van het Hospice; als die iets organiseren loopt 
dat prima en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.” 
Een van de laatste dingen die Arie Breur als scheidend 
voorzitter graag kwijt wil is dat hij ook enorm onder de 
indruk was van het feit dat alle ondernemers direct 
bereid zijn om mee te denken en mee te werken: 
“Zeker toen de nood aan de man was, zoals bij het 
gedwongen vertrek uit de locatie bij de Schuylenburgt! 
En ook kunnen er zaken binnen de gemeente in een 
dergelijke situatie heel snel geregeld worden.” 
Ontegenzeggelijk toont Arie Breur zich bijzonder blij 
met het saamhorigheidsgevoel dat in heel Oudewater, 
in alle lagen, een grote rol speelt in de samenleving. 
Ruud Heemskerk kan dat alleen beamen en is er heel 
blij mee: “Mijn vrouw Christie is hier vrijwilliger en van 
haar hoor ik wat er hier gebeurt. En zij vindt het heel 
bijzonder en ik nu ook. Het werken mét mensen vóór 
mensen in de zorg; heel mooi! De afgelopen 
bestuursvergadering met het vijf mensen tellende 
bestuur heb ik als toehoorder mogen bijwonen en op 
15 juni vindt mijn offi ciële aanstelling plaats. Ik ben blij 
dat ik hier, aan dit prachtige Hospice Oudewater, een 
bijdrage mag leveren. En ik doe dat graag.”

Gemeentefonds te zuinig
21 burgemeesters van kleinere gemeentes in de 
provincie Utrecht luiden de noodklok over hun 
fi nanciën. Zij hebben vorige week maandag 
samen een brandbrief gestuurd aan de minister 
van Binnenlandse zaken dat het water hen 
fi nancieel tot aan de lippen staat.
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn telkens 
wanneer er extra taken van het rijk naar de gemeentes 
zijn overgedragen niet verhoogd.

Een aantal van die taken die zijn overgedragen, zoals 
jeugdzorg, hakken er diep in. Om die reden hebben 
veel gemeentes al moeten bezuinigen op minder 
dwingende zaken, zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, 
een wijkcentrum of een museum.
De 21 gemeentes kozen dit moment om hun fi nanciële 
zorgen bij de minister aanhangig te maken omdat de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
momenteel met de minister in gesprek is over een 
nieuwe wijze van verdeling van de gelden in het 

Gemeentefonds. Zij roepen de betrokken 
ministers op om niet alleen naar een betere 
verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van 
het totale bedrag. Zij vinden dat een verhoging 
absoluut nodig is om kleinere gemeentes vitaal te 
houden. Ondertussen moeten de gemeentelijke 
belastingen elk jaar al fors verhoogd worden, 
terwijl het voorzieningenniveau noodgedwongen 
steeds minder wordt.

Van vele kanten wordt Binnenlandse Zaken op 
die manier te kennen gegeven dat de fi nanciële 
nood van de gemeentes groot is. Ondertussen 
doen alle extra corona-uitgaven een enorme 
aanslag op de beschikbare middelen en reserves, 
en het is de vraag welke plek de verhoging het 
gemeentefonds in die situatie op de urgentie-
ladder krijgt.
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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

Maaike van Eck,
directeur CBS de Morgenster.

door Cees Reichard

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

De specialist in garage- en industriële deuren

Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl  •  www.vanderveerdeuren.nl

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

HOOGSTRAAT 102  |  2851 BJ HAASTRECHT
WWW.BIJDESLUIS.COM

Elly van der Kuilen 06-43461100  |  0182-503375

heeft voor de  
allerliefste papa’s 

de mooiste cadeautjes

Bierpakketten 
van e 5,- tot e 15,-

Diverse whisky’s
met de Glengoyne 10 jaar zomereditie 
in een schitterende geschenkverpakking: 

NU e 32,50
Zuidam jenevers 

in alle soorten en maten. 

Hele mooie wijnen 
Waar papa heerlijk van kan genieten...

Zie ik jou in de winkel?
Kijk ook eens op www.bijdesluis.com

Ben je jonger dan 18 jaar,  
kom dan samen met iemand 
die 18 jaar of ouder is.

Deze week in Concordia
Donderdag 18 juni om 20.15 uur

Filmavond: Parasite
De fi lm vertelt het verhaal van de 
werkloze Ki-taek en zijn gezin. 
Zij leven in een krappe woning een arm 
bestaan. Ze raken bijzonder gefascineerd 
door de rijke familie Park en zien 
mogelijkheden om van hun luxueuze 
bestaan te profi teren.
Het gezin probeert langzaam maar zeker 
zijn intrede te doen tot het leven van de 
familie en heeft daarbij geen moeite met 
een paar leugentjes om eigen bestwil. 
Een onverwacht voorval gooit echter roet 
in het eten, waardoor ze alles op alles 
moeten zetten om hun nieuwe leven in 
stand te houden.
De eerste echte Concordia Filmavond 
na de lockdown met dit keer de fi lm 
‘Parasite’. 

Vrijdagavond 19 juni om 20.00 uur

Concordia’s pubquiz online
Concordia’s Pubquiz gaat opnieuw 
digitaal! Na de succesvolle try out waren 
alle deelnemers enthousiast voor nog een 
keer. Meedoen kan vanuit huis, met de 
hele familie.
Met deze Pubquiz houden we het 
gezellige Concordiagevoel vast, in de 
nieuwe stijl. Dit keer is er geen 
leeftijdsgrens.
De presentatie van de vijftig vragen is in 
de vertrouwde handen van Ron en Iris. 
De winnaar krijgt - mits in Haastrecht 
woonachtig - een bijzondere verrassing.

Samen voor Concordia!
Met deze Pubquiz zorgen we voor een 
gezellig avondje Concordia bij jou thuis. 
Een basisticket kost 5 euro per team.

In verband met de Corona maatregelen 
verkopen we kaartjes per twee. 
Deze mensen kunnen naast elkaar, met 
de andere bezoekers op gepaste afstand, 
van de fi lm genieten. 
De fi lm draait in Theater Concordia 
op groot scherm.
Kaarten (alleen per twee personen
à € 16,00) zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl

Koop ook extra steuntickets!
Daarmee help je ook de fi nanciële strop 
door het Coronavirus te beperken voor 
ons mooie theater. 
We hopen op jullie gulle bijdragen!
Wat heb je vrijdagavond nodig?
We raden je aan om een laptop/tablet 
te gebruiken voor de livestream op 
YouTube en je telefoon voor de 
antwoordopties in AhaSlides.
Koop je ticket online en je krijgt de 
inlogcodes en uitleg ontvang je op je 
mail. Vanaf 19.45 uur is het team 
aanwezig om je online-vragen te 
beantwoorden.
Je kunt op de site ook je Pubquiz 
snackplankje(s) bestellen. Deze kun je 
‘s middags tussen 16.30 en 18.30 uur 
afhalen bij het Grand Café.

Een verademing dat de kinderen weer volledig naar school mogen

  De Morgenster vindt het heerlijk om alle 
kinderen weer te mogen ontvangen
De kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar 
school. Op CBS de Morgenster in Haastrecht wordt dit als fi jn ervaren. 
Het is voor de kinderen, ouders en leerkrachten een verademing dat dit 
weer mogelijk is. Voor de kinderen is het heel prettig dat ze weer contact 
met elkaar hebben, samen mogen leren en dat ze weer in het ritme komen.

Maaike van Eck, directeur van de 
Morgenster vertelt enthousiast hoe de 
school in deze coronatijd het onderwijs 
opgepakt heeft. Bij het sluiten van de 
school in maart is door het team hard 
gewerkt om het onderwijs op afstand 
goed vorm te geven. Dit is de school in 
een korte tijd goed gelukt. Het contact 
met de kinderen was in deze periode 
heel goed en zorgvuldig. Ook naar de 
ouders toe. Van Eck vindt dit toch wel 
het kenmerkende van de Morgenster.

Drukke periode
Vanaf 11 mei mochten de kinderen voor 
de helft van de tijd weer naar school. 
De ene groep kwam op de maandag en 
donderdag hele dagen en de andere op 
dinsdag en vrijdag. De woensdag was 
bestemd voor zorgleerlingen. De groepen 
7 en 8 kwamen als hele groep. 
Het fi jne hiervan was dat met groep 8  
or de leerkrachten was dit een drukke 
periode. Ze gaven onderwijs aan de 
kinderen die voor de halve tijd naar 
school kwamen. Daarnaast waren er 
kinderen die helemaal niet naar school 
gingen. Ook zij moesten onderwijs 
krijgen en de leerkrachten verzorgden 
naast hun werkzaamheden voor de klas 
ook het thuisonderwijs.
Van Eck merkt op dat de leerkrachten bij 
het hebben van halve groepen het werk 
wel dubbel moeten doen. Daar staat 
tegenover dat het werken met een halve 
groep heel prettig is. En je kunt ieder 
kind de volledige aandacht geven.

Organisatie
Organisatorisch komt er in deze tijd heel 
wat kijken om de school weer volledig te 
laten draaien. Zo brengen de ouders 
bijvoorbeeld de kinderen op verschillende 
tijden naar school. Om 8.10 uur komt de 
ene groep en 10 minuten later de andere. 
Ook het ophalen is geregeld. 
Dit is met de twee andere scholen goed 
afgesproken. Alle scholen hebben hun 
eigen aankomstroute.

Ouders mogen niet op het schoolplein 
of in de school. Opvallend is dat de 
kinderen meer met de fi ets komen dan 
met de auto. Eigenlijk zouden de 
fi etsenrekken aangevuld moeten worden, 
terwijl ze door onvoldoend gebruik net 
weggehaald waren. 
Wie weet worden ze weer herplaatst.
Er is gekozen voor andere schooltijden 
en dat is voor ieder wel even wennen. 
De school start om half 9 en stopt om 
2 uur. Van Eck zegt wel dat de school dit 
al wilde onderzoeken, maar in deze 
coronatijd is het direct nodig geweest. 
Voor de kwaliteit van het onderwijs 
bevalt deze werkwijze de school op dit 
moment goed.

Observeren
De leerkrachten vinden deze nieuwe 
schooltijden heel prettig werken. 
Ze brengen veel tijd met de kinderen 
door en zijn nu ook in de gelegenheid 
om ze goed te observeren. 
Door de observaties en gesprekken 
zien ze hoe de kinderen zich het 
thuisonderwijs ontwikkeld hebben. 
Hiermee weet je ook waar je je in het 
nieuwe schooljaar op moet richten.

De kinderen vinden het ontzettend fi jn 
om weer op school te zijn. Uit mails 
bleek dat zij met de halvedagenschool 
vaak vriendjes misten. Dat is nu gelukkig 
allemaal voorbij. Het schooljaar wordt 
met het eindfeest van groep 8 afgesloten 
met hun musical. Van Eck vindt het 
prettig dat dit staat te gebeuren. 
“We zullen alle maatregelen in acht 
nemen om dit tot een succes te maken. 
Dat zal ons best lukken.”

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

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

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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25 15 16 17 18 19 20 21

26 22 23 24 25 26 27 28
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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

Mooiste dorp 
Linschoten
Ons eigen Linschoten is in de verkiezing van de 
ANWB verkozen tot één van de vijftig mooiste dorpen 
van Nederland. 
Iets om trots op te zijn en dat zijn we dan ook!
Schrijver Herman de Man verwoordde het al prachtig. 
“Linschoten het dorp, daar is alles klein, bedrijvig, 
zindelijk. Mag ieder dorp of stadje zoo een eigen merk 
hebben, een teeken waaraan het van mond tot mond 
wordt aangeduid; zij ‘t bedrijf, een gewas dat tiert, een 
oud-verhaal, dat er leeft, Linschoten’s kenmerk is anders 
en vromer, ‘t is het teeken van de mijmering en dat 
terecht…, want het is een dorp, rijk en half vergeten, toch 
nog voorlevende sagen, gelijk verwacht mag worden van 
het voorportaal van een zeer eerwaardig Hollandsch 
stadje, Oudewater, en van dat andere, Montfoort. “

Herman de Man 1898 - 1946, Schrijver van 
voornamelijk Nederlandse literaire streekromans
Linschoten is een karakteristiek dorp, onderdeel van de 
gemeente Montfoort in de provincie Utrecht. In het dorp 
ligt de gelijknamige rivier. Het is juist die kronkelende 
rivier die het dorp ooit zijn huidige vorm gaf. 
De structuur is prachtig bewaard gebleven, evenals de 
vele 19de eeuwse huizen in het dorp. In de Dorpstraat 
wisselen bescheiden woningen en panden van allure 
elkaar af maar nergens wordt de eenheid van het 
dorpsbeeld verstoord. Het oude dorpshart oogt rustiek en 
authentiek. Wonen en leven in Linschoten is bijzonder 
gemoedelijk en fi jn. Omringd door de prachtige wijde 
natuur en uitgestrekte landschappen.
In de Kampioen van afgelopen februari heeft de ANWB 
de verkiezing van de allermooiste dorpen van Nederland 
uitgeschreven. Na het tellen van de bijna dertigduizend 
stemmen is een selectie van de vijftig allermooiste 
dorpen gemaakt. Het dorp Linschoten zit hierbij.
Uit deze vijftig dorpen zal een deskundige jury de top vijf 
en het allermooiste dorp van Nederland kiezen. 
Deze top vijf wordt begin september bekendgemaakt en 
krijgt uitgebreid aandacht in de Kampioen van die maand. 
Met behulp van Janneke Severs-Hilgeman hebben wij 
informatie aangeleverd voor de ‘top vijf’-verkiezing.
Voor de vijf mooiste dorpen worden fi ets- en wandelroutes 
ontwikkeld langs die dorpen zodat iedereen ze tijdens 
een tochtje kan ontdekken. 
Ook verschijnt er in september een boek waarin de vijftig 
mooiste Nederlandse dorpen worden beschreven en daar 
staan wij in. Genoeg om naar uit te kijken!
Bent u ook zo benieuwd naar de uitslag? In september 
weten we meer! We houden u op de hoogte.

Op maandag 22 juni vergadert het forum Ruimte en 
op dinsdag 23 juni vergadert het forum Samenleving. 
Beide fora beginnen om 20.00 uur.
Nadere informatie zal zo spoedig mogelijk worden 
gepubliceerd op de website van de gemeente, 
www.montfoort.nl>gemeente.

Agenda forum Ruimte 22 juni 2020
20.25 uur Raadsvoorstel Jaarstukken 2019 Montfoort
 De jaarstukken zijn opgebouwd uit het 

jaarverslag en de jaarrekening. 
Het jaarverslag geeft per programma inzicht in 
de gerealiseerde effecten en uitgevoerde 
activiteiten in 2019. Per onderdeel uit de 
begroting 2019 is aangegeven welke effecten 
zijn bereikt en ook welke activiteiten zijn 
uitgevoerd. Door middel van deze stukken legt 
het college verantwoording af over het 
gevoerde beleid in 2019 en de fi nanciële 
gevolgen daarvan. De raad wordt verzocht de 
jaarrekening 2019 vast te stellen.

21.20 uur Raadsvoorstel Actualisatie Grondexploitaties
 Op grond van de nota grondbeleid stelt de raad 

jaarlijks een actualisatie van de grondexploitaties 
vast. In dit voorstel wordt ingegaan op de 
actualisatie van de grondexploitaties 
Kop IJsselveld en Voorvliet per 1 januari 2020. 
De raad wordt voorgesteld de actualisatie 
grondexploitaties vast te stellen.

Forum Ruimte 22 juni 2020
en Forum Samenleving 23 juni 2020

Agenda forum Samenleving 23 juni 2020
20.25 uur  Raadsvoorstel Opvolging motie 

‘Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen 
sportvelden in Montfoort’

 Op 27 januari 2020 heeft de gemeenteraad de 
motie ‘Onderzoek mogelijkheden uitplaatsen 
sportvelden in Montfoort’ aangenomen. 
De mogelijkheden zijn nu verkend. 
De belangrijkste conclusies zijn dat de kosten 
voor uitplaatsing van de sportvoorzieningen de 
geprognosticeerde opbrengsten van de 
vrijvallende locatie ver overstijgen en dat 
uitplaatsing tijdrovend is. Op basis van de 
conclusies wordt de raad geadviseerd om de 
uitplaatsing nu niet in gang te zetten.

21.05 uur Informatienota Uitvoeringsplan 2020 
Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022

 De VVD-fractie heeft verzocht deze 
informatienota te bespreken omdat er nadere 
vragen zijn met betrekking tot het ontbreken 
van jurisprudentie voor het gebruik van 
cameratoezicht. Dit zou wat betreft de VVD 
betekenen dat het beleidskader cameratoezicht 
uit november 2018 aangepast kan worden, 
zodat de camera’s weer 24/7 aan kunnen op 
enkele openbare plaatsen.

De volledige agenda is te lezen op www.montfoort.nl > 
College en Raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda forum Ruimte / Agenda forum Samenleving

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

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

Spreektijd aanvragen
Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden als inspreker bij de 
griffi e, e-mail griffi e@montfoort.nl. Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)adres en telefoonnummer 
en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Behandeling kost tijd
Omdat meerdere personen de aanvraag toetsen en 
adviseren neemt de procedure geruime tijd in beslag. 
Om de aanvragen voor de lintjesregen 2021 te 
verwerken, dient u de aanvraag voor de lintjesregen 
uiterlijk op 1 juli 2020 in te leveren. Een voorstel voor een 
Bijzondere Gelegenheid moet zes maanden voorafgaand 
aan de uitreiking worden ingediend.
Voor meer informatie: Bestuursadviseur Kabinetszaken, 
tel. 0348 476400
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Gastvrouw Grace den Houdijker (staand) en Ans van Vliet (zittend) 
ontvangen bezoeker Fred Dewachter.

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort 

en/of Linschoten?
Neem dan contact op met 

een van onze redacteuren ...

 voor de kern MONTFOORT
Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com

voor de kern LINSCHOTEN
Siem van der Burg

06-83709132
siemvdb@yahoo.com

door Siem van der Burg

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader orde zijn er geen openbare 
overleggen met de commissie voor 
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ 
mogelijk. De zaken worden zoveel 
mogelijk digitaal of telefonisch 
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine 
commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 24 juni 2020.
Digitale eerstvolgende  
openbare commissievergadering 
is op 1 juli 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Aanvraag omgevingsvergunning
• 9-6-2020 Z/20/165091
 Molenstraat 17 in Montfoort 

Het aanbrengen van een raam in 
de stadsmuur.

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen,  
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348-476 400.

Verlengen beslistermijn
• 9-6-2020 Z/20/162934
 Slotlaan 1 in Montfoort 

Het bouwen van een rundveestal 
met opslag vaste mest en 
onderliggende gierkelder.

MILIEU 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Montfoort maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 

milieubeheer (Wm) en de  
Algemene wet bestuursrecht (Awb), 
bekend dat zij een melding op basis 
van het Activiteitenbesluit hebben 
ontvangen van:
• Van Eldik Beheer B.V.  

voor het adres: 
Waardsedijk Oost 6b in Montfoort.

 De melding heeft betrekking op het 
wijzigen van de inrichting.  
De wijziging betreft het realiseren 
van een nieuw bedrijfspand.

Voor de activiteiten van het hier 
vermelde bedrijf zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen, bezwaar in te 
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30  
en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken 
wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

VERKEER 
Tijdelijk parkeerverbod  
Onder de Boompjes
Vanwege werkzaamheden geldt er  
op 23 en 24 juni een tijdelijk 
parkeerverbod voor de laatste zes 
parkeervakken aan Onder de 
Boompjes (t.h.v. Hoogstraat 78A). 
Er is op deze dagen een 
wegsleepregeling van kracht.

Werkzaamheden fietspad  
langs de M.A. Reinaldaweg
Van 22 juni tot en met 10 juli  
wordt het fietspad langs de 
M.A.Reinaldaweg (N204) wegens 
werkzaamheden aan het pad 
afgesloten. Er wordt een omleiding 
ingesteld via de IJsselveld- 
Cattenbroekerdijk- Lage Kade.

OPENBARE ORDE 
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 
vergunningen of ontheffingen  
hebben verleend voor:

Terrasvergunning
- Vraag Ilse, Jacob van 

Barneveldstraat 24, Linschoten,  
juni - sep, verzonden 5 juni 2020

- Brasserie Broers, Hoogstraat 6, 
Montfoort, juni - sep,  
verzonden 9 juni 2020

Ingebruikname gemeentegrond
- Onder de Boompjes  

thv Hoogstraat 78A, Montfoort, 
22 juni - 23 juni 2020,  
verzonden 9 juni 2020

- Dorpsstraat 29, Linschoten, 
8 juni - 18 juni 2020,  
verzonden 9 juni 2020

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

Montfoort, 16 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

De afgelopen twee jaar heeft aannemer KWS in 
opdracht van de provincie Utrecht werkzaamheden 
uitgevoerd aan de M.A. Reinaldaweg (N204) tussen 
de A12 en IJsselveld (Montfoort) om de 
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de 
doorstroming te verbeteren. Binnenkort worden de 
laatste restwerkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden
Het fietspad tussen de A12 en IJsselveld (Montfoort) is 
verbreed. Vanwege problemen met kabels en leidingen  
is een kort stukje ter hoogte van nummer 73 nog niet 
verbreed. Deze laatste verbreding wordt alsnog 
uitgevoerd, waarbij er een houten geleiderail wordt 
aangebracht tussen het fietspad en de rijbaan.  
Daarnaast vinden bij de nieuwe rotonde bij de  
Van de Valk Boumanstraat nog wat graafwerkzaamheden 
plaats ten behoeve van een goede afwatering.

Werkzaamheden verbreden fietspad 
M.A. Reinaldaweg Planning

De werkzaamheden starten op maandag 22 juni  
en zijn uiterlijk vrijdag 10 juli gereed.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is het fietspad afgesloten ter 
hoogte van nummer 73. Fietser worden omgeleid over de 
Cattenbroekerdijk. Op 2, 3 en 6 juli is er buiten de spits 
een halve rijbaanafzetting waarbij auto’s beurtelings 
langs de werkzaamheden worden geleid.  
De M.A. Reinaldaweg (N204) blijft dus open voor verkeer, 
maar er kan sprake zijn van enige vertraging.  
Wij vragen uw begrip daarvoor.

Meer informatie
Direct omwonenden zijn onlangs per brief geïnformeerd. 
U kunt de planning van de werkzaamheden ook nog 
steeds volgen via de KWS-app die u op uw telefoon kunt 
downloaden vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit 
de Play Store (voor Android). 
De informatie vindt u onder de projectnaam  
‘N204 - IJsselveld’, die u kunt instellen als favoriet.

De Knoperij herbergt vanaf 5 juni 2020 ook het 
Toeristisch Informatie Punt van Montfoort.
Voorheen zat de TIP een beetje verstopt in het ‘Doe Mee Huis’ 
van de SWOM. Nu dus te vinden in het pand van de 
Stichting Oud Montfoort in de Keizerstraat.
Bij binnenkomst in het pand tref je direct de TIP aan. Het is een samen-
werkingsproject van de Winkeliersvereniging Montfoort en SOM. 
Bezoekers van buiten, maar natuurlijk ook inwoners van Montfoort, 
kunnen hier informatie krijgen over winkels, restaurants en 
overnachtingsmogelijkheden. Daarnaast zijn er ook diverse wandel- 
en fi etskaarten of wandel- en fi etsroutes beschikbaar.
De TIP is open als de Knoperij open is. Woensdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
De Knoperij en de TIP willen graag vaker open zijn, maar dan zijn er 
eerst meer vrijwilligers nodig die als gastheer of gastvrouw op willen 
treden. De TIP is bereikbaar op 06-82863765 
E-mail: tipmontfoort@gmail.com

TIP Montfoort 
in ‘De Knoperij’
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

Het jeugdorkest en de ZWUP blazen weer.

door Siem van der Burg

De Stadsbakker 

van Montfoort!
Bestel ook online
www.janvandommelen.nl
Hoogstraat 38   -   3417 HD  Montfoort
0348-471283 info@janvandommelen.nl

De Stadsbakker De Stadsbakker 
Bestel ook online
www.janvandommelen.nl

MIJN VADER IS DE STOERSTE!
Vaderdagactie: bij aankoop van een 

Vaderdaglekkernij kans op een BBQ-brood!
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Vaderdag

Wij verzorgen ook op Vaderdag uw ontbijt/brunch.

Zondag 21 juni 2020 is het

Vaders willen maar één ding: gebak van Jan op Vaderdag!

brood- en banketbakker

Jan van 
Dommelen

Harttaarten:
* Dommel-harttaart met aardbeien en slagroom
* Slagroom-smoothietaart

Dé kampeerwinkel van het 
Groene Hart

Krekenburg 7, 3417 MH Montfoort
Telefoonnummer: 0297-252526

E-mailadres: webshop@kampeerperfect.nl

We zijn nu vijf dagdelen in de week open 
(op woensdagmiddag van 13.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur).
We willen graag vaker open zijn, maar 
dan hebben we nog meer steun van 
vrijwilligers nodig om als gastvrouw of 
gastheer op te treden”.
Geinteresseerden kunnen zich melden 
bij Lex van Wijk via mail 
info@oudmontfoort.nl of telefonisch 
via 06-82863765 (tijdens openingstijden) 
of 06-22427484.
Op dit moment coördineert Charlotte 
Kling de voorbereiding van onze 
activiteiten voor Open Monumenten Dag 
2020. Het thema is dit jaar ‘leermonu-
menten’. Uiteraard betrekken we daar de 
jeugd weer bij op de vrijdag voor OMD.

Steun nodig.
“We zijn veel dank verschuldigd aan 
onze sponsoren”, zegt penningmeester 
Peter Gruters. “En natuurlijk aan Gerard 
en Petra Janmaat, de eigenaren van het 
pand, die de afgelopen maanden onze 
steun en toeverlaat waren. Dankzij hun 

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Schaakbord met vakken op de vloer
De blazers van   ‘Ons Genoegen’ 
repeteren weer

Eindelijk klinkt er weer muziek in de Notenbalk van muziekvereniging 
‘Ons Genoegen’ uit Montfoort. 
“We kunnen nog geen uitvoeringen geven maar we genieten weer 
met volle teugen”, zegt secretaris Sikke van der Meulen.
Op vrijdag 12 juni zijn het leerlingenorkest en de ZWUP weer begonnen met 
de repetities. Een moment waar veel blazers naar hebben uitgekeken.

Voorlopig moet wel worden voldaan aan 
coronamaatregelen en -protocollen.
Er waren vakken van 1,5 x 1,5 meter 
uitgezet op de vloer van ‘de Notenbalk’. 
Een kruis in het midden gaf aan waar de 
stoel moest staan. Vooraf kreeg iedereen 
een plattegrond waarop zijn of haar 
plaats stond aangegeven. 

vervolg van de voorpagina
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Vermiste dieren
LINSCHOTEN
Vijzelplantsoen - Snoepie; Poes, 8 maanden. Cypers - grijs / zwart ( gestreept ) 
geen witte plekjes.
MONTFOORT
Achthoven West - Pink; Kater, 13 jaar. Beige, roze met wit.
SNELREWAARD
Noord-Linschoterzandweg - Laurens; Kater, Mei 2019. Halfl angharig. 
Zwart-wit, zwarte staart.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
M.A. Reinaldaweg - Poes. Grijs/wit, onderkant kopje wit, rechts witte schouder 
en voorpoot. Witte, omgekeerde v achter op de rechterpoot, witte buik, 
oplopend tot aan de staartaanzet, witte haren in de staart.

0348-414242

hulp konden we ‘De Knoperij’ realiseren”.
In het midden van ‘De Knoperij’ bevindt 
zich een museumwinkel. Een tafel vol 
met boeken over de historie van 
Montfoort, kunstzinnige souvenirs en 
streekproducten. Met de aankopen uit de 
museumwinkel en een aankoop van een 
kunstwerk steun je de Stichting Oud 
Montfoort. Een deel van de opbrengst is 
voor de SOM! 
Om door te gaan is, ook na de opening, 
fi nanciële steun hard nodig. 
Wordt daarom sponsor met een jaarlijkse 
bijdrage als u een bedrijf heeft of Vriend 
(donateur) als u als particulier de SOM 
een warm hart toedraagt. 
Bedrijven kunnen informeren naar de 
mogelijkheden via info@oudmountfoort.nl 
of tipmontfoort@gmail.com.
Bellen kan ook: 06-82863765 (TIP) 
of 06-22427484 (SOM).
Wilt u Vriend worden dan liggen er 
aanmeldkaarten in ‘De Knoperij’ 
of u meldt u aan via onze website 
www.oudmontfoort.nl 
Liever per telefoon? 06-22427484.

Het jeugdorkest zat in rijen achter en 
naast elkaar. De ZWUP had zich 
opgesteld in een rondje langs de 
zijkanten van de repetitieruimte.
Het mocht de muziekpret niet drukken! 
En eerlijk is eerlijk ... het was af en toe 
nog wel wat wiebelig maar het klonk 
toch best weer goed.

Vanaf woensdag 17 juni gaat het 
fanfareorkest weer van start.
Heel veel activiteiten rondom het 
100-jarig bestaan zijn opgeschort. 
Ze beraden zich nog hoe zij die viering 
verder gaan aanpakken. Ze gaan ervan 
uit dat de fans in de IJsselstreek hen snel 
weer kunnen zien en horen.
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Kastelein Marcel Peters - links - en oud-voorzitter Coen Oosterdorp kennen elkaar al meer dan 40 jaar.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Lida van de Kuij is blij er weer op uit te zijn met haar man. 
Het beachterras vindt ze een geweldig idee.

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

OPENINGSTIJDEN:
Di. t/m do. van 09.00-12.30 uur • 13.30-18.00 uur
Vrijdag van 09.00-12.30 uur • 13.30-20.30 uur
Zaterdag van 09.00-16.00 uur

BIJ AANSCHAF VAN 
EEN BRIL EN EEN 
ZONNEBRIL OP 
STERKTE
ONTVANG JE ÉÉN 
GLAS GRATIS
Deze combinatie Duo Deal* 
geldt ook voor een 
computerbril.

DUO
DEAL 
SUN
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VRIJDAGAVOND HEBBEN WIJ WEER KOOPAVOND!

Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens 
naar administratie@ijsselbode.nl

Gezocht:
bezorger voor Montfoort in de wijk 

Heeswijk
Heb je interesse in een goede bijverdienste?

of...
fietst/wandelt u graag een vast rondje en 
wilt u daar wat extra’s mee bijverdienen...

Met je voeten in het zand, genieten van een hapje en drankje…

Montfoort heeft er een beachbar bij:
“Geweldig dit!”
De parkeerplaats van het St. Josephgebouw is omgebouwd tot een waar beachterras… In de maanden juni, juli en 
augustus, kunnen Montfoortenaren hier met hun voeten in het zand genieten van een hapje en een drankje. 
Marcel Peters van het Soosteam die met het idee kwam, vertelt dat de bar sinds afgelopen woensdag draait. 
“Het is pas vandaag (zaterdag) dat het terras redelijk vol loopt. Dat komt mede door het prachtige weer.”

Het terras is geopend op zonnige dagen 
boven de 20 graden van woensdag tot 
en met zondag van 11.00 tot 22.00 uur. 
Omdat veel mensen niet op vakantie 
gaan, hoopt het Soosteam zo de mensen 
nog een beetje vakantiegevoel te 
bezorgen. En dat lukt aardig… Dat vindt 
ook oud-voorzitter van de Stichting, 
Coen Oosterdorp, die aan de bar een 
drankje komt halen. Hij spreekt lovende 
woorden over de kastelein en zijn 
initiatief. “Hij zit altijd vol ideeën die 
man. Ik maak hem al zo lang mee. 
Al meer dan 40 jaar. Het Oude Stadhuis 
heeft nu het terras aan de IJssel. 
Hier hebben we een beachterras op het 
binnenplein.”
Marcel Peters vult aan: “We hebben nog 
nooit een terras gehad. Vorig jaar 
hadden we net deze verbouwing 
gedaan”, gebaart hij. “Toen is de 

parkeerplaats erbij gekomen. 
Dus, hebben we nu gezegd: wat kunnen 
wij nu doen? We willen de andere horeca 
niet in het vaarwater zitten. 
Zo bedachten we: dan zetten we een 
springkussen neer voor ouders met 
kinderen.” Het strand-idee kwam niet 
zo maar uit de lucht vallen. Hiervoor 
liet hij zich inspireren door alle thema 
disco avonden die de Soos 
pre-corona tweewekelijks 
organiseerde. “Hiervoor hadden we 
ook geregeld een beach-thema. 
De spullen hadden we dus liggen 
hier.” Gelukkig was de boel niet 
verwaaid in de storm van 
vrijdagnacht. “Het hangt redelijk 
stevig aan staaldraden”, zegt hij. 
“De parapluutjes kan ik wel beter 
inklappen.” Zo meteen komen er 
ook wat ouderen, vertelt hij. 

“We hebben veel verenigingen in huis… 
Dus, van daaruit komen ze wel. 
Veel mensen hebben het al op Facebook 
gelezen, en nu komt het dan ook in de 
krant.” Hij hoopt dat dat nog meer 
mensen zal trekken.

Financiële klap
Zalencentrum St. Joseph heeft fl ink 
geleden onder de coronacrisis, zo laat 
Marcel weten. “We zijn het enige 
zalencentrum in deze omgeving dat 
zichzelf moet bedruipen. In het begin 
hebben we een eenmalige subsidie 
gehad, maar nu niet meer.” Normaal 
gesproken kan het zalencentrum zichzelf 
prima redden, maar of St. Joseph en de 
Soos deze fi nanciële klap te boven 
komen durft hij niet te zeggen. Hij laat 
doorschemeren dat hij aan de gemeente 
ook heeft gevraagd: “’Willen jullie het 
gebouw laten vallen?’ Het is toch een 
gemeenschapshuis, waar meer dan 50 
clubjes in zitten.” Dat de gemeente snel 
over de brug kwam met een vergunning 
voor het beachterras, dat stemt hem 
hoopvol. “Je moet elkaar toch een beetje 
ondersteunen”, aldus Marcel. 
“De gemeente moet hierbij ook wel 
helpen”, vindt hij. “Het was erg stil de 
afgelopen maanden. Normaal gesproken 
zouden we de lintjesregen, en nog veel 
meer, gehad hebben”, verzucht hij.
Oproepkracht Eline Hoogland vindt het 
geweldig om weer te mogen werken. 
Zeker onder deze omstandigheden. 
“Nu het terras vol loopt, heb ik wat te 
doen”, zegt ze. “Het is erg leuk werken 
zo, lekker buiten.” Terwijl de zon volop 
schijnt, haalt Lida van de Kuij nog even 
wat drankjes. “Geweldig dit!”, gebaart ze. 
“Vorige week fi etsten we hier langs. 
Toen kwamen we Marcel en wat 
personeel tegen die hier aan het 
opbouwen waren. Het werd een 
Caribisch gebeuren, en het ging bij mij 
gelijk kriebelen. Het zou eerst in de krant 
komen te staan. Daar wachtten we 

eigenlijk op. Omdat wij 39 jaar geleden 
hier verkering kregen, had ik gehoopt dat 
we hier dan als eerste ons gezicht konden 
laten zien. We zijn hier altijd als 
VIP-gast”, zegt ze met een stralende lach. 
“30 april worden we allebei 60 en 
zoenen we al 40 jaar met elkaar. 
Dat gaan we dan ook groots vieren met 
een vleugje rood van de liefde.”
Ondanks haar enthousiasme heeft ze ook 
nog wel een paar opmerkingen over 
dingen die volgens haar nog beter 
kunnen: “Ik ben van de details. Ik mis 
een bordje dat wijst naar de wc. Dat je 
weet waar je moet zijn. Wat betreft het 
springkussen heb ik Marcel al aangeraden 
om hier goedkope sokjes neer te leggen, 
want dat kussen kan zo heet worden in 
de volle zon. Daar zouden de kinderen 
verbrande voetjes van kunnen krijgen. 
Dat lijkt me niet de bedoeling…”
Met haar man en wat vrienden zitten ze 
aan een tafeltje op het terras. Lida vertelt 
hoe ze haar man mee had gelokt. 
“Voor hem is het goed er even tussenuit 
te zijn”, meent ze. “Het zijn onzekere 
tijden voor hem. Hij werkt bij de RAI.” 
Bij de Soos voelen ze zich beiden thuis. 
“Niets moet, alles kan altijd. Het is 
familie.” Dan tegen Marcel: “Hé Marcel, 
je moet echt een Caribisch hemdje aan 
trekken hoor. Die papegaai vind ik 
geweldig!! Zeg, kun je hier ook cocktails 
bestellen???” “Nee”, antwoordt Marcel. 
“Dat kan nog niet, maar is misschien wel 
een goed idee.” Lida ziet het wel zitten. 
“Dan ga jij hier shaken, Marcel… Mojitos 
enzo. Sangria is ook goed. Als het maar 
Spaans is! Marcel, je hebt hier een 
top-tent!”, roept ze, terwijl ze aan de bel 
trekt.

De parkeerplaats bij het St. Josephgebouw is omgetoverd tot waar beachterras.
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Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 6.950,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘11 e 6.250,-
Renault Modus 1.6 16V  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 3.950,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘14 e 8.450,-
Fiat panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 3.650,-
Fiat panda (nieuw model) - airco  . . . . . . . . .  ‘12 e 5.450,-
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .  ‘09 e 6.250,-
Citroën C3 - airco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 8.250,-
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 5.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen   -   0348 - 501808

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring

Al onze auto’s 
staan op 

Autotrack.nl

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 15 juni t/m 21 juni 2020. Week 25. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

  Karvan Cévitam 
limonadesiroop of GO  
2 fl essen à 750 ml of knijpfl esjes à 48 ml 

 combineren mogelijk 

5.90

6.18 3.99
2 STUKS 

 Lipton Ice Tea of thee 
 2 fl essen/pakken à 1000/1500 ml 

of doosjes à 20/50 stuks 
 combineren mogelijk 

1+1 GRATIS*

 1.82

0.91

_

_
4.78

2.39

Verse  
blauwe bessen

bak 500 gram

6.79 3.3950% KORTING  25% KORTING*

Blonde d’Aquitaine 
runderbiefstuk of 

kogelbiefstuk 
 per 100 gram 

 2.05

 1.53

_

_
 2.39

1.79

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

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

John Treur
De Echte Bakker
Oudewater
Leeuweringerstraat 40
tel. 0348 - 56 12 53

De liefde van de man gaat door de maag!
Zondag is het Vaderdag

Speciaal voor Vaderdag maken wij 
vrijdag en zaterdag een leuk pakket ...

Een stoer, echt Oudewaters 
bierbrood, gemaakt met het 

bockbier ‘De gekroonde dissel’ 
van Stadsbrouwerij Oudewater, 

samen met 2 flesjes bier
van stadsbrouwerij Oudewater 

voor maar € 7,95.

Wij maken hier natuurlijk een 
leuk cadeau van.

(even bestellen voorkomt 
teleurstellen)
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