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(Foto: Mariette Klomp)

Op de Algemene Ledenvergadering van de tennisvereniging Bergvliet
Haastrecht is afgesproken dat op het tennispark de publieke parkverlichting
en alle banen van LED-verlichting voorzien zal worden. Dit is in een korte
periode gelukt. Hiervoor moesten vrijwilligers wel enkele lichtmasten recht
zetten en beter funderen, omdat de LED-armaturen zwaarder zijn dan de
huidige armaturen van de tennisbaanverlichting. LED-verlichting is
kwalitatief een veel betere verlichting dan die er was. Deze is beter af te
stellen op alle hoeken en plekken en geven op elke baan gelijkmatiger licht.
Op maandag 15 juni werd de LED-verlichting feestelijk in gebruik genomen.
Daarnaast zullen binnen een maand
45 zonnepanelen op het dak van het
clubhuis geplaatst worden. Hiermee kan
de tennisvereniging grotendeels voorzien
in eigen stroom. Voorzitter Bert van
Noord vertelt dat de vereniging voor de
LED-verlichting en het plaatsen van de
zonnepanelen geen investeringen hoeft
te doen. Dit wordt gefinancierd door
gebruik te maken van subsidies en
garantstelling door de overheid. Ondanks
alle maatregelen door het coronavirus is
dit nu gerealiseerd. Van Noord vindt het

heel goed dat alle verlichting van Bergvliet
hiermee duurzaam is geworden.

Activiteiten

De tennisvereniging heeft in de afgelopen
maanden veel barinkomsten moeten
missen. Competities zijn vervallen of
uitgesteld en ook het doorgaan van de
open toernooien is nog onzeker. Volgens
van Noord komt er zwaar weer voor de
liquide middelen van de vereniging.
Van Noord: “Maar om dit een beetje in
de hand te houden, willen we voor de
rest van dit seizoen allerlei activiteiten

door Cees Reichard

opstarten. Hiermee uiteraard rekening
houdend met de RIVM-maatregelen.
We denken aan tossen, deelname aan
‘KNLTB-competitie 2020’ van
7 september t/m 25 oktober,
clubkampioenschappen voor tennis en
padel van 28 juni t/m 5 juni en
kennismakingslidmaatschap.
Voor dit lidmaatschap mag men
gedurende drie maanden voor ongeveer
50 euro gebruik maken van alle
faciliteiten van de tennisvereniging voor
tennis en padel.”
De basisscholen moeten buitenactiviteiten ontwikkelen en van Noord
vindt het leuk dat zij contact met de
tennisvereniging hebben opgenomen
om gebruik te mogen maken van het
tennispark. De vereniging werkt hier
graag aan mee en het park wordt het
onderwijs kosteloos ter beschikking
gesteld.

Het Abrona-bestuur meldde op
17 juni in een nieuwsbrief dat de
Gemeente Oudewater een rol krijgt
bij het verkooptraject van hotelrestaurant Abrona en dat er op
16 juni een gesprek is geweest
met het comité ‘Behoud Abrona
Oudewater.
Abrona en het comité zijn echter
niet nader tot elkaar gekomen.

Rol voor B&W bij het
verkooptraject

Wethouder Duindam meldde dat B&W
mee gaat werken aan het ‘bidbook’ voor
de verkoop van het pand met het doel

door Siem van der Burg

dat er een koper komt die weer een
maatschappelijk verantwoord bedrijf
gaat starten, waarin een groot deel van
de medewerkers en cliënten van Abrona
weer een plaats kunnen vinden.
Het comité heeft weinig vertrouwen in
die route. “De verkoop moet worden
goedgekeurd door het ‘College Sanering
Zorginstellingen’. Dat gaat vrijwel altijd
voor de hoogste bieder”, weet
Wim Knol van het comité uit ervaring.

vervolg op pagina 4

Wateroverlast té veel voor rioolstelsel Montfoort
‘Wen er maar aan, want het zal nog wel eens meer gebeuren’
Borrelende toiletten, doucheputdeksels die los schoten, en putdeksels die in
de straten omhoog kwamen. De stortbui van afgelopen donderdag zorgde
voor veel wateroverlast in heel Nederland. Ook in Montfoort stonden
garages en kelders blank, waaronder de kelder van het stadskantoor…
Doordat het riool de hevige regenval
niet aan kon, werd de druk te hoog en
kwamen met name op het bedrijventerrein putdeksels los. In Montfoort
dreven de drollen nog net niet door de
straat (zoals in Woerden). Bij sommige
inwoners stroomde het toilet wel over.
Hoe het kan dat door zo’n stortbui het
riool het niet meer aan kan, daarover
bestaan meerdere theorieën…
Was deze stortbui nu echt zo groot?
Een woordvoerder van gemeente
Montfoort laat weten dat dit inderdaad
zo was: “Het huidige rioolstelsel moet
een neerslag van 20mm kunnen
verwerken; tijdens de buien van
afgelopen week viel meer dan 20 mm.”
Dat beaamt Egbert Dimmendaal: “Als lid
van de VWK (Vereniging van Weerkunde
en Klimatologie) volg ik het weer met
bovengemiddelde belangstelling.
Ik registreer onder andere de dagelijkse
hoeveelheden neerslag. Ik kan bevestigen
dat het buiencomplex van donderdagavond zeer bijzonder was. De teller
stond gisteravond op 45 mm (= 45 liter
per m2) er is uiteindelijk ruim 50 mm

gevallen. Hierop is de regenwaterafvoer
niet berekend, dat kan ook haast niet.
In de Burggraaf Zwederlaan stond ook
zo’n 20 cm water; wat overigens een
uurtje na de bui al weer weg was.”
Volgens Rob Jonkers is dit ‘het nieuwe
normaal’: “Klimaat verandert en gaat
gepaard met felle buien. Vandaag een
nieuwe roos geplant in de voortuin.
De bovengrond was nat, maar op tien
centimeter was de grond al kurkdroog.
Overigens hebben we in 2003 op de dag
van de jaarmarkt hetzelfde meegemaakt.
Er zijn ook legio voorbeelden van plaatsen
elders in het land die veel vaker zijn
getroffen. Zo bijzonder is het dus niet.
Overigens het water bij mij in de straten
was na een uurtje al weg. Wen er maar
aan, want het zal nog wel eens meer
gaan gebeuren.” Stichting Platform
Duurzaam Montfoort (SPDM) probeert
juist om die reden ook mensen te
bewegen om bijvoorbeeld een regenton
aan te schaffen. Sylvia Benschop van
SPDM zegt: “Recent hebben we daarom
in maart in samenwerking met Groenrijk
een regenton actie georganiseerd,

door Sjoukje Dijkstra

waarbij klanten met korting een regenton
konden aanschaffen.” Opgevangen
regenwater kan onder andere gebruikt
worden voor bewatering van de tuin en
het riool wordt daarmee ontlast.
Natuurlijk zorgt het er ook voor dat er
geen kostbaar drinkwater wordt gebruikt.

Inspecties kwetsbare
bemalingsgebieden

“Met zo’n wolkbreuk en zoveel water in
korte tijd waarbij de riolering het even
niet aankan en sommige straten blank
staan is dat niet zo vreemd”, aldus
Jonkers. “Water wil ergens heen. Je
moet gewoon zorgen dat water kan
worden afgevoerd. Niet alleen via
riolering maar ook via een tuin. Maar ja
als die vol ligt met stenen tegels…”
Gelukkig werkt de gemeente Montfoort
ondertussen ook aan een plan om met
de gevolgen van het veranderende
klimaat om te gaan.
“Omdat het de verwachting is dat dit
soort neerslag (veel water in relatief
korte tijd) in de toekomst vaker gaat
voorkomen, worden in het nieuwe
rioleringsplan (waar op dit moment aan
wordt gewerkt) maatregelen voor de
korte en lange termijn opgenomen.

vervolg op pagina 9

Jos Sangers maakte een foto van een ondergelopen parkeerplaats aan
de Johan de Ridderlaan.
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Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht,
Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug,
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Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl
GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

WEEKEND
DIENSTEN
HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 28: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. P.B. Verspruij
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 28: 10.00 uur ‘Ieder heeft iets’ dienst
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 28: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. J. Blom
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 28: 11.45 uur Ds. P. de Vries
18.30 uur Ds. P. de Vries
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 24:19.15 uur Gebedsdienst
Zo 28: 09.30 uur Ds. J.B ten Hove
18.30 uur Ds. J. T. Maas
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 28: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 27: 19.00 uur Eucharistieviering
(Reserveren noodzaakelijk)
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 28: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. D.J.W. Kok

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op dinsdag 26 mei 2020
KICK Nicolaas & MAAS Hendrikus
zonen van
Bertus en Vronie Groenewegen-Strien
Koraal 40
2673 BP Naaldwijk

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D rukkerij H eno

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

Kom weer in de kerk

door Cees Reichard

Het planten van de boom werd gezellig
omdat iedereen een schep ter hand nam
en het pootgat vulde met goede aarde.
Ook wethouder Lavinja Sleeuwenhoek
deed mee, want zij was als wethouder
vijf jaar geleden al betrokken bij de
oprichting van KIC en motiveerde de
stichting de afgelopen jaren om de
activiteiten steeds verder uit te breiden.
Aref Youssef kreeg een gieter in de hand
om de boom met water goed te
verzorgen.

Boom symbool voor statushouders
In zijn toespraak vond burgemeester
Cazemier dat je een boom nooit alleen
voor jezelf poot maar vooral voor je
kinderen en kleinkinderen. Net als KIC is
het poten van deze boom gericht op de
groei en bloei van statushouders in de
toekomst in de Krimpenerwaard.
Herman Stomphorst, voorzitter van het
bestuur vertelde dat deze boom symbool
staat voor de statushouder in de
Krimpenerwaard. “Zij zijn opgegroeid in
een land, vaak ver hier vandaan. Ze zijn
daar ontworteld, er was geen ruimte
meer voor groei. Voor de veiligheid zijn

door Siem van der Burg

Het kan en mag weer veilig!
“Vanaf 1 juni mogen we dertig
kerkgangers ontvangen in onze
kerk. Vanaf 1 juli zijn dat er al
weer honderd”, zegt pastor Huub
Spaan van de Sint Franciscus kerk
in Oudewater. “Met de inzet van
vele vrijwilligers is er alles aan
gedaan om dat ‘coronaproof’ te
doen. Met elkaar hopen we dat
onze parochianen snel overtuigd
raken dat bijeenkomen in de kerk
weer veilig kan”.

Het kan echt weer veilig

Want ook al kan en mag het vanaf 1 juni
weer veilig ... velen kijken nog wel even
de kat uit de boom om te bezien of dat
echt zo is. Verhalen in de pers dat het
hier en daar in kerkgemeenschappen
fout gegaan is, helpen niet om iedereen
weer met een veilig gevoel over de
drempel van de kerk te laten stappen.
“De ervaringen van de afgelopen weken
in onze kerk zijn heel positief” vervolgt
de pastor. “We houden ons strak aan de
protocollen van het Bisdom en de regels
van het RIVM. Zo vragen we de mensen
om zich vooraf telefonisch 0348-203012
of via onze site www.parochiepaxchristi.nl
voor een dienst aan te melden, blijven de
deuren tijdens de dienst open voor de
nodige ventilatie, hebben we vrijwilligers
die mensen bij binnenkomst vragen naar
hun gezondheid, wassen we de handen
bij binnenkomst, begeleiden we de
kerkbezoekers naar hun plaats, zorgen
we ervoor dat we minimaal anderhalve
meter uit elkaar, enzovoorts, enzovoorts.
De mensen die de weg naar de kerk weer
gevonden hebben zijn ook heel blij en
dankbaar dat het weer kan. We krijgen
complimenten dat we het goed in orde
hebben. Dat is fijn om te horen en biedt
perspectief voor de toekomst.
We hopen dat de ervaringen van de
eerste terugkeerders helpen om anderen
te overtuigen dat het weer veilig kan.
Samen krijgen we dat voor elkaar!

De afgelopen maanden waren
best lastig

Inmiddels hebben we drie maanden
achter de rug waarin het stil was in onze
kerken. Er waren geen vieringen, geen
ontmoetingen, het parochieblad werd in
verband met een te lange voorbereidingstijd veranderd in een nieuwsbrief die via
onze contactpersonen bij onze
parochianen en digitaal via onze website
werd verspreid. Heel veel zaken gingen
niet door. Zo was er geen eerste

communieviering, waren er geen
doopsels en moesten geplande huwelijksinzegeningen uitgesteld worden.
Alleen voor de uitvaarten kwamen we
nog bijeen in de kerk in een ‘corona
setting’. Het was onwerkelijk en vreemd.
Eigenlijk een hele moeilijke tijd om met
elkaar samen te komen en vorm te geven
aan onze geloofsovertuiging. Een andere
bijkomstigheid was dat er in de afgelopen
periode vrijwel geen inkomsten waren.
Zeker voor het gezond houden van de
exploitatie geen onbelangrijk punt.
De kosten lopen wel gewoon door.

Een groep jongeren
kwam met oplossingen

“Recent kwam een groep twintigers met
ideeën om alternatieve manieren van
collecteren en fondsenwerving te
realiseren”, vervolgt Pastor Spaan.
“Ze vormden een werkgroep die de
afgelopen maanden heeft gewerkt om
digitaal collecteren mogelijk te maken
binnen de Pax Christi parochie waartoe
de Sint Franciscuskerk in Oudewater
behoort. Onze parochie kan nu inspelen
op de toenemende trend van betalen met
pinpas of telefoon. Iedereen kan nu naar
eigen wens contant of digitaal betalen.
Dat gaat heel makkelijk.
We gaan daarvoor gebruik maken van de
‘Givt’-app”. Pastor Spaan haalt zijn
mobiel uit zijn zak en doet even voor hoe
het werkt. “Echt heel makkelijk hoor.

Iedereen kan het en het is een hele
veilige manier”. De Givt-app is gratis op
een mobiele telefoon te downloaden.
De app werkt zeer eenvoudig.
De aanmelding is volledig afgerond na
het invullen van uw gegevens. De app
kan gebruikt worden bij de Mariakapel,
bij de collectes in de kerk en vanuit huis.
Bij de Mariakapel kan een QR-code
gescand worden en betaald worden voor
een kaarsje. In de dienst werkt de
Givt-app door middel van bluetoothverbinding met een ontvanger die in de
collecteschaal ligt. Ook kan (vanuit huis)
de Sint Franciscuskerk in de lijst met
goede doelen opgezocht worden en een
gift gegeven worden.

Geïnteresseerd?

Ga dan naar de website www.givtapp.net
om te kijken voor meer informatie.
Daarnaast is David van Vliet
06-44573506 david_van_vliet@hotmail.nl
beschikbaar om uw vragen te
beantwoorden of om informatiemateriaal
op te vragen.
Ook zal in de kerk informatiemateriaal
aanwezig zijn en iemand zal regelmatig
bij diensten aanwezig zijn voor hulp en
uitleg. “Wij zijn erg enthousiast over de
ontwikkelingen en hopen dat onze
parochianen dat ook zijn en ons weer
met hun giften ondersteunen.
En natuurlijk zien we uit naar het
moment dat iedereen de weg naar de
kerk weer weet te vinden”.

Zaterdagmiddagconcert
te Oudewater
27 juni om 15.00 uur is het eerste
zaterdagmiddagconcert in de
Grote kerk te Oudewater.
Gerben Mourik en Magda de Jong
zullen een mix van oude en nieuwe
muziek voor blokfluiten, koor- en
kistorgel spelen.
De musici zullen ook veel te vertellen
hebben over de muziek: wat maakt de
muziek van Bach nou zo beroemd, en die
van Bornefeld bijzonder. En wat schreef
de Nederlandse componist Arie J. Keijzer
een mooi stuk voor kistorgel en blokfluit!...
Kortom: muziek, waarbij er voor jong en
oud van alles te beleven is.
Aanmelden voor dit concert is verplicht en
kan via: concertenoudewater@gmail.com
De duur is maximaal 45 minuten en het
aantal bezoekers beperkt tot dertig.
De toegang is gratis, en met alle regels
rond afstand en hygiëne is rekening
gehouden.
Personen uit een huishouden mogen
-uiteraard- bij elkaar zitten.
Dit concert is ook de start voor de
zaterdagmiddagconcertserie,
die loopt tot 12 september.
Meer info: gerbenmourik81@gmail.com

Boom gepoot voor jubilerende
Krimpenerwaard Intercultureel (KIC)
Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum van Krimpenerwaard
Intercultureel heeft burgemeester Roel Cazemier samen met diverse
statushouders een boom gepoot in Schoonhoven. Afgelopen week is dit
jubileum ruimschoots gevierd met koffie en taart op diverse locaties in de
openlucht op anderhalve meter afstand. Ook in Haastrecht kwamen vijftien
statushouders bijeen in de tuin van Ali Bening.
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ze gevlucht. Nu mogen ze hier in
Nederland een nieuw en veilig bestaan
opbouwen. Aan het begin is dat vaak erg
moeilijk. De taal leren kennen, de
gewoonten in Nederland leren.
De blaadjes kunnen wel eens een beetje
gaan hangen. De wortels van de boom
zoeken nieuwe houvast in de
Nederlandse grond. Als KIC willen wij er
voor hen zijn, ze elke keer genoeg water
geven zodat de blaadjes weer gaan
schitteren. Daar kan de statushouder van
genieten en alle mensen om hen heen!”
Afgelopen week is er bij 300 mensen uit
het netwerk KIC een boompje per post
bezorgd met het verzoek deze boom te
planten op een prachtige plek.
“Probeer deze, net als KIC, aandacht en
zorg te geven. En als de boom straks
gegroeid is en bloeit, geniet er dan van
en denk nog eens na hoe wij samen
verder kunnen groeien.”

Collecte Rode Kruis dit jaar online

De huis-aan-huis collecte voor het Rode Kruis kan dit jaar niet gehouden
worden. In plaats daarvan wordt er t/m 27 juni a.s. een digitale collecte
gehouden.
Het werkt zó: iedereen die het Rode Kruis een warm hart toedraagt, kan een digitale
collectebus aanmaken via rodekruis.digicollect.nl. Die kun je dan met je eigen netwerk
delen via social media, whatsapp of e-mail, en op hun beurt kunnen zij dan met Ideal
een bedrag(je) overmaken naar jouw digitale collectebus.
Als collectant kun je precies zien wat je ophaalt in je eigen digitale collectebus.
Mensen kunnen overigens ook rechtstreeks doneren via rodekruis.nl/collecte.
De opbrengst van deze Collecteweek gaat naar de lokale hulpverleningsactiviteiten
van het Rode Kruis in het Stichts Weidegebied: vrijwilligerswerk i.v.m. corona,
zoals mondkapjes bezorgen, hulp bij boodschappen doen en opvang van kinderen
waarvan de ouders werkzaam zijn in de zorg.

(Foto: Helma de Jong)
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Joop van Vliet B.V.

DE KOOPAVOND IS
KOMEN TE VERVALLEN
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Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Onze gewijzigde openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur
Zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur
Leeuweringerstraat 22,
3421 AC Oudewater
0348-564270
oudewater@readshop.nl
www.readshop.nl

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
Zaterdag
08.00 - 12.00 uur

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

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

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

Zorg voor uw voeten

Verdriet komt in stukjes
Met grote bewondering en respect
hebben we je afstand zien doen
van alles wat je lief en dierbaar was
en hebben we je los moeten laten.
Bedroefd maar dankbaar voor alle mooie
momenten samen, nemen wij afscheid van mijn
lieve man, onze lieve pa, schoonvader en fijne opa

Hendrikus Antonius
van Straaten
Henk
* 23 juli 1937

† 17 juni 2020

Greet van Straaten-Janssen
Wim en Astrid
Mila
Stan
Elles en Ronald
Zoë
Demi
De begrafenis heeft op 22 juni in besloten kring
plaatsgevonden.
Uw medeleven in de vorm van een kaart wordt erg
op prijs gesteld.
Hoogstraat 104, 2851 BJ Haastrecht

Pedicuresalon Lisette

Lisette van Jaarsveld-Oosterlaken
Hoenkoopsebuurtweg 57a
3421 GB Oudewater

www.bertus-service.nl

0348-564979 | 06-29504714

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van De Liezeborgh
voor de liefdevolle verzorging van Henk.

Met ontsteltenis hebben wij woensdag 17 juni 2020
kennisgenomen van het overlijden van

Henk van Straaten
DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

Gratis (fiscale)
check voor
ondernemers

Henk was oprichter van Aannemingsbedrijf
Van Straaten en daarmee mede grondlegger
van ons gefuseerde bedrijf.

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

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar
zijn vrouw Greet, zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte
met het verwerken van dit grote verlies.
Directie en medewerkers
Bestbouw Haastrecht B.V.

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0-17.00
.0
08
n
va
en
Ma t/m vr op

PRIKBORD

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)
Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

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

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

taalcafé SAMENTAAL

www.vlistbrocante.com

uitnodiging - uitnodiging - uitnodiging

voor taalvragers én taalvrijwilligers!

SPEURTOCHT

IN HET CENTRUM VAN OUDEWATER
dinsdag 30 juni om 19.00 uur
Verzamelen in de speeltuin bij het Touwmuseum,
in de Reijersteeg.
Wij houden ons aan de corona-regels.

Wij doen alles voor uw auto
Ford Fiesta

5-drs - airco - 1.0 EcoBoost ST Line navigatie . . . . . . . . . 2017

€

Kia Picanto

5-drs - airco - 1.0 CVVT First Edition . . . . . . . . . . . . . . . . 2015

€

Mazda CX-3
Mercedes

MONTEUR
5-drs - airco - 2.0 GTM navigatie . . . . . . .G. . . . . . . . . . . . 2016
EVONDE !
5-drs - airco - (2.000 euro EV subsidie) B-klasse . . . . . . . . . . N
. 2016

€
€

Nissan Pulsar 5-drs - airco - 1.2 DIG-T N-Connecta - automaat executive 2017

€

Renault Kango 5-drs - airco - Express 1.5 dCi 75 Comfort bestel - ex btw 2014

€

• Storingsdiagnose
• Onderhoud
• Lease onderhoud
• APK
• Reparatie

• Airco-reparatie
• Schadeherstel
• Spuitwerk
• Gespecialiseerd
in Mazda

12.990,6.750,19.990,20.950,17.450,6.750,-

Kijk voor nog meer occasions op:

www.autobedrijfvandam.nl
Goudse straatweg 18-20 | 3421 GJ Oudewater
0348 - 56 25 44 | info@bcsvandam.nl

Graag tot dan. Aanmelden is verplicht.
Stuur een email naar:
Marja Knotters - marja@knotters.nl of naar
Marga Smits - margasmits54@outlook.com

ZATERDAG 27 JUNI

VOORJAARSUITVERKOOP
Vredestein racebanden € 20 - Fiets-/hardloopshirt € 35
Race helm € 30 - Gazelle Heavy duty e-bike heren € 1500
Iphone fietshoesjes € 15 - Fietshandschoenen € 30

En vele andere aanbiedingen, zolang de voorraad strekt
1,5 meter afstand
O peningstijden
ma-vrij 18.30 - 20.00 uur
za 09.00 - 16.00 uur

Doormanstraat 22, Driebruggen
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UIT DE RAAD

‘Voldoende AED’s in Oudewater?
Zeker niet!’
Terwijl het AD kortgeleden meldde dat er na de plaatsing van een tiende
AED in Oudewater (op 13 juni bij de Dijketelg in Papekop) genoeg dekking
zou zijn, vertelde een tweetal bestuursleden van stichting Hartslag
Oudewater dat dit nog niet echt het geval was. Zij lieten een kaartje zien
waarop die dekking werd aangegeven en waarop te zien was dat er nog wel
een en ander aan schort.
Een Automatische Externe Defibrillator
(AED) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand. Bij een hartstilstand staat
het hart meestal niet helemaal stil.
Dat lijkt alleen zo. De hartkamers worden
heel snel en chaotisch geprikkeld,
waardoor ze niet meer samentrekken.
Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is
dan nodig om het hart te resetten en
weer normaal te laten kloppen.
Dit resetten noemen ze defibrilleren.
“Met zo’n AED kun je levens redden”,
weet Lisette. “En sinds we eind 2018
met toen nog de Werkgroep Hartslag
Oudewater begonnen zijn met het aan
elkaar koppelen van de ambulancedienst,
burgerhulpverleners en al geplaatste
AED’s heeft er al zo’n zes, zeven keer
een hulpverlenende actie
plaatsgevonden.”

AED’s in Oudewater

Lisette Schaap en Erik van Luipen, twee
bestuursleden van die stichting, lieten
weten dat met veel hulp van de gemeente
er nu inderdaad een vijftal AED’s hangen
die 24/7 beschikbaar zijn: bij de Klepper,
de Eiber, het Cultuurhuis, de Boezem in
Hekendorp en nu dan ook bij de
Dijketelg in Papekop. Ook bij bakker
Treur, De Wulverhorst, bij Installatie
Techniek Louwers in Willeskop (zij
plaatsten de AED’s vaak en vonden dat
zo’n goed idee dat zij er zelf ook een
hebben aangeschaft), bij Vitap in
Tappersheul en in Snelrewaard zijn
permanent beschikbare AED’s te vinden.
“Op het kaartje lijkt het alsof er net
genoeg zijn”, vertelt Lisette, “maar je wilt
enige overlap hebben. En, heel soms,
doet zo’n apparaat het niet goed, dus wil
je er ook een ander bij hebben.” Ze legt

het uit: “als er iemand een hartstilstand
krijgt, wordt vanuit de Ambulancedienst
een sein gegeven aan Hartslag Nederland.
Zij roepen beschikbare Burgerhulpverleners op naar de twee (!) dichtstbijzijnde AED’s te gaan en vaan daar
naar het slachtoffer. Andere Burgerhulpverleners worden rechtstreeks naar het
slachtoffer gestuurd.” “We hebben dus
altijd twee ‘dichtstbijzijnde locaties’ met
een AED nodig”, vult Erik aan, “daarom
moeten er nog wel een paar komen.
Bij Pinkeltje bijvoorbeeld en op de
Molenwal. Stel je voor dat de brug voor
verkeer op de weg gelsoten is; dan kan
er iets behoorlijk misgaan.” “En zo willen
we”, vult Lisette aan’ “er ook nog wel
een in Hekendorp en Papekop bij
hebben. We blijven ervoor gaan!”

Burgerhulpverleners
in Oudewater

“In september 20128 zjn we begonnen
met de Werkgroep en kort daarop
hadden we een infoavond in
De Wulverhorst. In december gingen we
officieel van start. We hebben een prima
samenwerking met de gemeente en met
de brandweer, die ook altijd een oproep
krijgen. Zij gaven bij de eerste oproep de
burgerhulpverleners, en dus indirect ook
de Werkgroep, een compliment over wat
zij deden. Tot nu toe is er al heel wat
gebeurd. En nu zijn we dan een officiële
stichting geworden, omdat we ons dan
aan kunnen sluiten bij HartslagNu,
het reanimatie oproepsysteem van
Nederland, maar ook bijvoorbeeld
fondsen kunnen werven, want we
hebben nog wel wat nodig. Gelukkig
heeft de gemeente ons ook bij het
oprichten van die stichting geholpen.”

23 JUNI 2020

Regionale Energiestrategie
door Aad Kuiper

De provincies moeten in opdracht van het Rijk een aanbod doen om de
doelen van het klimaatakkoord in 2030 te halen. De regionale
energiestrategie gaat uit van een aanbod van de provincie Utrecht van
1,8 Terra watt hour (Twh), Om de gedachten te bepalen: het huidig
energieverbruik van de gemeente Oudewater is 0,03 Twh met een verwachte
toename tot 2030 naar 0,04 Twh. Wie dat waar moet gaan leveren staat
nog niet in de plannen en daar zit natuurlijk de pijn. Dit document wordt
nog gevolgd door een ‘afwegingskader’, waarin die pijn wordt verdeeld.

Koehandel op een schaakbord.

‘Elke dag’, staat er bij HartslagNu te
lezen, ‘krijgen 40 mensen in Nederland
buiten het ziekenhuis een hartstilstand.
De overlevingskans is het grootst als
iemand binnen 6 minuten reanimeert en
een AED aansluit. Als elke minuut telt, is
snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt
helpen!’ En dan gaat het over burgerhulpverleners. “Eigenlijk zouden ook hier
in Oudewater zo’n 2% van de inwoners
burgerhulpverlener moeten zijn.
Dat halen we niet. We zijn wel van een
honderdtal naar 140 bhv’ers gegaan,
maar zouden er graag nog wat meer bij
hebben. De AED’s wel maar niet iedere
bhv’er is 24/7 beschikbaar. Maar om nu
actief op te roepen lijkt ons niet zo
handig. In verband met het coronavirus
hebben we op dit moment onze
protocollen natuurlijk ook aangepast.
EHBO Oudewater is daar altijd toe
bereid, maar is nu ook even niet zo
actief.” Uiteraard is het bestuur van de
jonge Stichting Hartslag Oudewater, dat
naast Lisette (al zo’n zes jaar actief als
burgerhulpverlener) en Erik (die nog veel
langer anderen belangeloos wil helpen)
bestaande uit Jolanda, Marcel en Wija,
heel blij met het in gebruik nemen van de
AED in Papekop, maar ze hebben ook
nog wel een en ander op hun verlanglijstje staan.

vervolg van de voorpagina
“Reken er dus maar niet op dat Abrona
een lager bod van een gegadigde die een
sociaal-maatschappelijk doel voor ogen
heeft zal accepteren. De toezegging aan
het college van B en W is een wassen
neus. Het pand wordt toch verkocht aan
de hoogste bieder”, zegt Knol.

Veel met name technische vragen waren
voor de vergadering de schriftelijk
beantwoord. De Onafhankelijken willen
vooral meer aandacht voor thermische
warmte. In het stuk wordt vrijwel alleen
gesproken over elektriciteit, terwijl
warmte en met name koeling steeds
belangrijker worden met het opwarmen
van het klimaat. Hierover hoeft besluitvorming pas eind 2021 plaats te vinden,
aldus wethouder Lont. Het CDA
(Leendert Oosterom) diende een motie in
waarin werd gevraagd om het vaststellen
van een inzichtelijke tijdpad met
inspraakmomenten, zodat ook de
inwoners in de discussie mee kunnen
doen. Een punt dat alle partijen

door Trudie Scherpenzeel

belangrijk vinden is wederkerigheid.
Als wij besluiten meer energie te gaan
produceren voor bovenlokale behoefte,
dan willen we er ook wat voor
terugkrijgen, aldus Gijs Hoogenboom
van VVDenD66, bijvoorbeeld huizen.
Wat Vincent Bos (CU/SGP) er toe
bracht te spreken van ‘koehandel op
een schaakbord’. Ook wordt door de
meeste partijen met een schuin oog
naar de hectaren bedrijfsdaken in het
gebied gekeken. Daar zou wel wat meer
gedaan mogen worden. Wethouder Lont
had geen moeite met de motie en
voorstel en motie werden unaniem
aangenomen.

Regionale omgevingsagenda
Lopikerwaard 2040
In het afgelopen jaar is door ambtelijke organisaties en wethouders hard
gewerkt, in een bijzonder samenwerkingsverband tussen HDSR,
Oudewater, Lopik, IJsselstein, Montfoort en Woerden, aan deze agenda.
Dit vooral om een tegenwicht te bieden aan de ontwikkelingen die in het
verband van de U16 (waar Woerden wel, maar de overige gemeenten geen
deel van uitmaken) aan de vooral door stedelijke belangen gestuurde U16
stukken te bieden.
Merkwaardigerwijs was het stuk als hamerstuk geagendeerd na de fora.
Op verzoek van CU/SGP werd het opnieuw als bespreekstuk opgevoerd.
CU/SGP hadden een motie opgesteld
met daaraan gekoppeld zes voorstellen
voor uitgebreide tekstwijzigingen.
Alle voorstellen hadden betrekking op
een meer afgewogen visie op de
landbouw als economische drager van
het gebied en de wens om energieopwekking zoveel mogelijk op bedrijfsterreinen (daken) en de randen daarvan te
concentreren (molens, dicht bij grote
energieafnemers). Dit laatste om het
voor landbouw beschikbare areaal zo min
mogelijk te verrommelen. Ook de teksten
rond kringloop landbouw moesten
worden gewijzigd. De motie werd ook
bij andere gemeenteraden binnen dit
samenwerkingsverband ingediend.

door Trudie Scherpenzeel

Tot teleurstelling van indiener Jan Broere
konden de overige partijen zich niet in de
voorgestelde tekstwijzigingen vinden.
Zij vonden de motie te laat komen en te
omvangrijk om in het beslissend stadium
van dit voorstel nog mee te nemen.
Wethouder Duindam vond niettemin dat
in de voorgestelde teksten een aantal
goede punten worden gemaakt en zegde
een gesprek toe over de toekomst van de
landbouw in de Lopikerwaard.
Broere trok zijn motie daarop in en de
regionale omgevingsagenda werd met
algemene stemmen aangenomen.

Handreiking van het comité

Sjaak Six meldt; “Het wordt tijd dat het
bestuur van Abrona onze handreiking
accepteert. Wij hebben Abrona de
handreiking gedaan om in overleg te
treden over alternatieve manieren om
een doorstart van Abrona Oudewater te
realiseren. Tijdens het gesprek van
16 juni ging bestuursvoorzitter Toke
Piket daar niet op in. Wij geven niet op.
Wij willen het liefst dat het bestuur van
Abrona tot inkeer komt en alsnog in
overleg gaat over toekomstige varianten.
Die zijn zeker denkbaar en mogelijk.
Daarvoor moeten er door het bestuur
geen overhaaste onomkeerbare besluiten
worden genomen, moet er een terdege
analyse komen van de feiten en
nagedacht worden over constructies die
voor alle partijen acceptabel zijn.
Wij willen de overlegvariant nog steeds
niet loslaten, in de overtuiging dat dan de
schade voor Abrona en vooral voor de
cliënten beperkt blijft. Waarom Abrona
daar niet aan wil is voor ons
onbegrijpelijk”.

Open brief

Daarom heeft het comité op maandag
22 juni 2020 een open brief verstuurd
aan alle raden (o.a. de ondernemingsraad, raad van toezicht, familieraad,
cliëntenraad) en het bestuur om nogmaals
een beroep te doen op Abrona om
samen te werken aan een plan voor de

DE IJSSELBODE
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Wim Knol (L) en Sjaak Six (R) van het comité tot Behoud Abrona Oudewater.
toekomst. In de open brief stelt het
comité dat; De raad van bestuur van
Abrona het hulpaanbod van het comité
Behoud Abrona voor het behoud van het
hotel-restaurant in Oudewater als
zorgvoorziening voor volwassenen met
een verstandelijke beperking in het
gesprek van 16 juni 2020 resoluut van
de hand heeft gewezen. Het comité ziet
de weigering als een gemiste kans op het
rechtzetten van de gemaakte fouten.
Als opmaat naar herstel van vertrouwen
en draagvlak voor de nieuwe visie van de
zorgorganisatie op dagbesteding voor
deze kwetsbare doelgroep.
De gemaakte fouten betreffen volgens
het comité 1) een falend besluitvormingsproces en slechte communicatie
2) onbehoorlijk bestuur en falend
management. 3) Het ontbreken van een
duidelijke visie en 4) het kiezen voor haast

NOVO Vaderdagverrassing

boven zorgvuldigheid.

Vervolgplan

Six en Knol stellen: “De beste kans op
behoud van het hotel-restaurant lijkt het
opstellen van een vervolgplan door de
zorginstelling in samenwerking met
maatschappelijke partners. Het aanbod
van het comité geldt nog steeds:
opschorting van het besluit, om ruimte te
maken voor overleg, onderzoek,
wederzijds begrip en draagvlak voor een
voor alle betrokkenen bevredigende
oplossing. Wij doen het bestuur de
oproep om die kans te pakken in het
belang van de cliënten, medewerkers en
iedereen die hotel-restaurant Abrona een
warm hart toedragen!”
De volledige brief is te vinden op de
website van De Wakkere Geelbuik:
www.dewakkeregeelbuik.nl

Deze drie heren zijn verrast met een zeer uitbundig Vaderdagpakket. Gekozen uit duizenden inzendingen waren
Kees de Bruijn, Henk Haverkamp en Jan Blom zeer vereerd met hetgeen wat zij kregen aangeboden namens de gezamenlijke
NOVO-winkeliers. Ieder dacht te moeten kiezen uit tas nr 1 of tas nr 2. Nee heren... alles is voor jullie!!
Heel veel uitpakplezier en geniet van de inhoud van de tassen. Fijne Vaderdag gewenst namens ons allen!

BLIK op ...
Zomer
Het is half acht en een dag na de langste dag. Volop zomer dus. Mijn
poesje slaakt vanaf beneden bloedstollende kreten om te laten weten
dat hij wakker is en ik mij op de bank moet melden, zodat hij de dag
kan beginnen zoals hij hem altijd begint: op schoot, terwijl zijn
vrouwtje het journaal bekijkt,
teletekst
HETdaarna
BLAD
DAT en vervolgens CNN
raadpleegt om te weten wat er zich ‘s nachts in Amerika heeft
GESPELD WORDT....
afgespeeld.
Het zal wel een rare zomer worden. Gisteren kreeg ik per app een
uitnodiging voor een in etappes te vieren verjaardag. Om 11.00 uur
wordt de eerste groep verwacht voor koffie en eventueel soep en een
broodje. Het tijdstip voor de volgende groep is niet vermeld, maar ik
neem aan dat de eerste groep dan wordt geacht te vertrekken.
Eenzelfde uitnodiging voor een opening bereikte mij vorige week: de
eerste groep wordt om 14.00 verwacht, de tweede een paar uur later.
Buiten in dat geval, waar het besmettingsrisico minder groot is.
Wellicht kan die verjaardag ook buiten, maar dat weet je in Nederland
maar nooit.
Normaal gesproken begint rond deze tijd de Tour de France. Drie
weken Franse kastelen en bloedstollende finales is er dit jaar niet bij.
Dat zal ik wel missen deze zomer. Want ik ben een trouw fan van de
ronde van Frankrijk. Buiten op mijn terras is het meestal te heet om
de middag buiten door te brengen en dus kijk ik naar de Tour de
France. Dit jaar niet dus.
Sinds jaar en dag zend ik voor MidlandFM de raads- en
forumvergaderingen van Oudewater uit. De fora waren deze maand
wel weer in het stadhuis en die konden we dus op de radio uitzenden.
Maar de raadsvergadering was wegens te weinig ruimte in de
raadszaal verplaatst naar de Klepper, waar ik ouderwets verslag
moest doen met een blocnote. De raad met voor elk lid een apart
tafeltje langs de wanden van de grote zaal. Het publiek op gepaste
afstand in het midden van de zaal. Ik regelde nog net op tijd een
tafeltje om mijn blocnote op te kunnen leggen.
Vanwege het feit dat ik inmiddels bijna gepensioneerd ben hoor ik tot
de risicogroep en blijf ik voorzichtig. Ik moet bijna nergens meer
heen. Ik heb nog geen terrasje gepakt, ben niet naar de bioscoop
geweest en heb nog niet in een restaurant gegeten. Naast een enkele
zakelijke afspraak en de wekelijkse ontmoeting met mijn taalmaatjes
moet ik verder niets. Gelukkig belde mijn zus dat we deze week
bessen kunnen plukken. Buiten, op gepaste afstand, dat is zonder
risico. Vanwege de voorspelde zomerse temperaturen gaan we dat wel
vroeg in de morgen doen. Geniet van de zomer.
Trudie Scherpenzeel
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In plaats van kaarten

Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Zo hij geleefd heeft,
eenvoudig en rustig,
zo is hij, in zijn slaap
van ons heengegaan.

(Psalm 42: 1a berijmd)

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat vredig is ingeslapen
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij…
Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan de
vele jaren met elkaar, hebben wij afscheid genomen
van onze lieve en zorgzame moeder, oma en
overgrootmoeder

Hendrika Jacoba
Koomans - Nap
- Hennie Harmelen,
17 februari 1933
bijna 60 jaar
Huib Koomans

Mies

Albert en Olga

weduwe van Kees Bosman
* Amsterdam,
24 september 1925

† Utrecht,
15 juni 2020

Mies en Ben
Ineke en Peter
Loek en Rita
Joep en Patricia
Kleinkinderen
en achterkleinkinderen
De uitvaart heeft zaterdag 20 juni
in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Familie Van der Aart - Bosman,
Waltherlaan 29, 1402 XK Bussum.

Corry Roest

&

* Veldhuizen,
17 maart 1944

† Nieuwegein,
21 juni 2020

Joop
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Midland
T.a.v. Familie Langerak
Benedeneind Noordzijde 458
3405 CE Benschop
De begrafenis zal gezien de huidige situatie
in besloten kring plaatsvinden.

Gea en Teus
Jos en Petra, Milan, Timme, ♡
Bart en Jolanda
Anna

Uw medeleven/condoleance in de vorm van
kaarten wordt erg op prijs gesteld en kan naar
bovengenoemd adres worden gezonden.
Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van de
Geinsche Hof voor de liefdevolle verzorging.

Hof van Waarder 13
3466 NR Waarder
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid
nemen aan huis op woensdag 24 juni van 19.00
tot 20.30 uur met inachtneming van de nu
geldende overheidsmaatregelen.
Tevens is er een online condoleanceregister
geopend voor het plaatsen van een
persoonlijke herinnering of condoleance
(www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren met code
HJKoomans-Nap).

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Buurtzorg Waarder-Driebruggen en Floravita te
Boskoop voor de liefdevolle verzorging.

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

Hugo en Teja
Aline
Albert
Sander

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden, de
dankdienst is te volgen via www.pknwaarder.nl op
donderdag 25 juni vanaf 11.00 uur.

aandacht voor afscheid

Ernst Langerak
Henny en Corry

Boskoop,
21 juni 2020

Everdina Maria Bosman - de Boer

Met verdriet geven wij u kennis van
het toch nog onverwachte overlijden van
onze lieve broer, zwager en oom

Via deze weg willen wij u danken voor uw blijken van
medeleven na het plotselinge overlijden van onze
lieve moeder, zus en partner

Sandra Vermeulen
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk
of in de vorm van bloemen tot uiting gebracht,
was voor ons een grote troost en zal steeds
een dankbare herinnering blijven.
Uit aller naam: Marcel Vermeulen
Oudewater, juni 2020

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

0348 - 56 23 98

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

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

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

vermey | uitvaartzorg
Wiro van der Werf

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

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

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

René en Henriëtte Verweij

vermeyuitvaartzorg.nl | T

Vervelende herinneringen
na ongeval of eenmalige
heftige gebeurtenis? EMDR!
Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

0348471962

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

e a a n u w a u to .
ic
rv
e
s
o
c
ir
a
r
o
o
V
uwe
O o k v o o r h e t n ie
4yf gas kunt u
'g ro e n e re ' r- 1 2 3
b ij o n s te re c h t!
IEPENWEG 9 - 3421 TW OUDEWATER
TEL. 0348-561096
WWW.AUTOBEDRIJFSCHALKWIJK.NL
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Zwemmen in Coronatijden
“Aanpassen” is het woord dat ‘opperbadmeester’ Bas van Zuilen als eerste
te binnen schiet in ons gesprek over zwemmen in Coronatijden.
Roeien met de riemen die je hebt. Zwemmen met de voorgeschreven slagen
uit het RIVM-boekje. Met gereguleerde, vooraf besproken bloktijden van een
half uur. Elke zwemmer in een eigen baan.
Thuis douchen en naar het toilet. En keurig eerst de handen desinfecteren.
Dat is voor iedereen wel even wennen.
Toch hebben ruim 300 die-hards en abonnementhouders zich hierdoor niet
laten afschrikken. Driemaal in de week - want dat is het rantsoen - stellen zij
zich keurig op anderhalve meter afstand op. Op een teken van de
badmeesters begeven ze zich naar de eigen baan. En zo trekken een kleine
duizend bezoekers per week toch nog hun baantjes.
Sinds twee weken kunnen ook de kinderen tot 13 jaar (met diploma) weer los
in het warmste buitenbad van Nederland. Dankzij een nachtelijk afdekkleed
zwemt Oudewater in water van 26 graden. En dat tegen drastisch
gereduceerde stookkosten.
Heel Oudewater? Dat helaas nog niet. Een deel van de vaste oude garde
durft het toch nog niet aan. En de jeugd van 13 tot 18 mag al wel samen
voetballen maar nog niet zwemmen...
En lekker met het hele gezin naar ‘Ons Statenbad‘ is ook nog niet mogelijk.
Vol hoop ziet heel Oudewater - en SBZO in het bijzonder- daarom uit naar
een vaccin als solide basis voor het reguliere aantal van duizend
abonnementhouders en tienduizenden bezoekers.
Walther Kok, wethouder Oudewater

23 JUNI 2020

Wijziging openingstijden balie Burgerzaken
Ook in coronatijd blijft de dienstverlening van de
gemeente beschikbaar. Er zijn nog steeds aanpassingen
in de openingstijden. Het aantal contacten wordt zo klein
mogelijk gehouden. De openingstijden van de balie zijn
daarom beperkt tot drie uur per dag.
Vanaf 25 juni is de balie van burgerzaken op donderdagmiddag open en niet meer in de ochtend.
De openingstijden van burgerzaken
op een rijtje
Maandag t/m woensdag 09.00 - 12.00 uur
Donderdag
14.00 - 17.00 uur
Vrijdag
09.00 - 12.00 uur

Goed om te weten

• De balie is alleen open voor spoedafspraken.
Kom alstublieft alleen naar het stadskantoor
als dit echt nodig is.
• Kunt u echt niet op dit tijdstip en is het is dringend?
Overleg dan met ons over een afspraak buiten deze
tijden via telefoonnummer 14 0348.

• Afspraken kunnen via de website www.oudewater.nl
of telefonisch worden gemaakt op 14 0348.
• De avondopenstelling op donderdag is voorlopig
vervallen.

Veilig aanvragen

We houden de kans op corona-overdracht zo klein
mogelijk. Daarom is er in het stadskantoor een looproute
gemaakt. De in- en uitgang is hetzelfde gebleven.
Bij de balies zijn schermen geplaatst en de pennen
waarmee u uw handtekening zet, worden na elk bezoek
ontsmet. Wilt u voor of na uw bezoek uw handen
wassen? Dan kan dat op het toilet.

Afspraak maken kan weer online

Verloopt uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs binnen
twee weken? Dan kunt u weer online een afspraak
maken via www.oudewater.nl. Wacht met een afspraak
maken tot uw document binnen twee weken verloopt.

Coronamonsters
Weer naar school

Sinds twee weken gaan alle basisschoolleerlingen weer de
hele week samen naar school. Dat is ontzettend leuk en
belangrijk. Op school leren kinderen andere dingen dan thuis.
Ook al hebben alle ouders in de gemeente heel erg hun best
gedaan om hun kinderen zo goed mogelijk thuis onderwijs te
geven. Dat alle kinderen weer samen in de klas zitten is een
feest. Ze hebben elkaar echt gemist de afgelopen periode.

Wedstrijd
Op 11 mei, toen de basisscholen weer deels open gingen, kregen alle kinderen
via hun juf of meester een brief van burgemeester Wim Groeneweg. Hij bedankte
de kinderen voor het feit dat ze zich zo goed aan alle maatregelen hadden
gehouden en schreef dat hij trots op hen was. Ook stak hij de kinderen een hart
onder de riem. Want het zou op school nog wel even anders zijn dan ze
gewend waren.
Daarnaast vroeg de burgemeester de kinderen om mee te doen aan een
creatieve wedstrijd. Ze mochten een tekening of knutselwerk maken van een
coronamonster dat corona helemaal op eet. Voor de winnaars zijn er ijsjes voor
de hele klas die de burgemeester zelf komt uitdelen. Wim Groeneweg: “We zijn
overweldigd door het aantal inzendingen. Er blijkt heel veel creativiteit in de
jonge Oudewaternaren te zitten. Alle werken waren verrassend en de moeite
waard. Het is duidelijk dat de kinderen hier veel tijd in hebben gestoken.”
Inmiddels heeft de burgemeester alle kunstwerken beoordeeld.

Klussen? Doe het veilig!
Veel mensen gebruiken de coronatijd om te klussen in huis.
Uiteraard kunt u dat het beste op een veilige manier doen.
Dat lijkt heel logisch, toch is een foutje zo gemaakt.
We geven u daarom graag wat tips om veiligheidsmaatregelen
te treffen.
• Gebruik geen open vuur.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waarin u werkt.
• Sla brandbare stoffen op in een koele, geventileerde ruimte.
Buiten bereik van kinderen.
• Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Zorg dat u weet hoe u klusapparatuur en bijbehorende
veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier gebruikt.
• Rol kabelhaspels bij gebruik helemaal af.
• Gebruik snoeren en stekkers die helemaal heel zijn.
• Laat alleen een vakman elektriciteits-, water- en gasleidingen
aanleggen of reparaties daaraan uitvoeren.
Meer weten over (brand)veilig klussen?
Kijk op www.brandweer.nl/brandveiligheid/klussen

Dinsdag 23 juni 2020

De winnaars

De mooiste tekening is
gemaakt door Sophie Beijer
uit groep 4 van de
Immanuelschool.
Sophie heeft een echt schilderij van
haar tekening gemaakt door aan de
slag te gaan met maar liefst drie
materialen: viltstift, verf en glitters.
Ze maakte coronamonsters op basis
van bestaande drakenfiguren en gaf
daar haar eigen draai aan.
Ook tekende Sophie verschillende
soorten monsters. Wij zeggen: hoe
meer, hoe beter! Laten die monsters
het virus maar met z’n allen te lijf
gaan. Ten slotte tekende Sophie een
mooi hart in het midden van haar
tekening. Je kunt dit zien als een
symbool dat corona niet zal winnen.
Wij zijn sterker!
Het leukste kunstwerk
maakten Marit, Lieke en Tess
uit groep 7 van de
Sint Jozefschool.
Dit coronamonster ziet er uit als een
écht monster: je schrikt als je het voor
het eerst ziet en word een beetje
bang als je er naar kijkt… Verder is
het coronamonster van Marit, Lieke
en Tess leuk gemaakt. Er zitten echte
corona’ballen’ bij in de vorm van
wollen pompoenen. Die kun je in de
mond van het monster gooien
waardoor ze in de buik belanden.
Voor de buik is een doorschijnend
stuk plastic geplakt. Hierdoor kun je
de coronaballen zien liggen. Lekker
veilig in de buik van het monster en
niet schadelijk meer voor de mensen.
Ten slotte: het coronamonster heeft
zelfs echte haren van wol. Dit is een
coronamonster dat helemaal af is!

Dank jullie wel!
We willen alle kinderen die meededen aan de
wedstrijd hartelijk bedanken voor hun inzending.
We vonden alle kunstwerken erg mooi!
Dank je wel Nika Nieuwenhuizen uit groep 1, Navida uit groep 3,
Benaia uit groep 1, Resa Danen uit groep 3, Sela uit groep 4,
Isa en Fien van der Louw uit groep 1/2, Saar den Butter uit groep 5,
Eline uit groep 2/3, Joep Verkleij uit groep 4, Anna Verkleij uit groep 7,
Fenna Hoogendoorn uit groep 1/2a, Ivo uit groep 6/7
en Eline uit groep 2/3 van de Immanuelschool,
Giel van Brussen van Klavertje 4,
Max Boullart uit groep 4, Maud Budding uit groep 4, Corné Kuijf
en Colin van de Horst uit groep 4, Ellen Spreij uit groep 4,
Liz de Bruijn uit groep 4, Kaj Dionisius uit groep 4, Tess en Babette
uit groep 4, Veerle Overbeek uit groep 4, Demi van Luijn uit groep 4,
Sjoerd Spruijt uit groep 4, Mees Kofferman uit groep 4
en alle kinderen uit groep 3-4 van de Sint Jozefschool die samen met
hun juf Petra de mooiste tekeningen maakten: Lucas Goudrian,
Sven Oosterlaken, Jada van Haselkamp, Stan Zwanenburg,
Bibi de Jong, Fons Rietveld, Fedde Broekhuizen, Stijn Rietveld,
Roos Oosterlaken, Pleun de Vos en Rosemary Ockhuizen.
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AED in buitenkast bij De Dijketelg
Op 13 juni was een belangrijke dag voor de gemeente,
voor De Dijketelg en voor de stichting Hartslag Oudewater.
Nadat vorig jaar 4 AED’s door de
gemeente in buitenkasten zijn geplaatst
(in Oudewater en Hekendorp) is nu
ook in Papekop een AED die 24/7
beschikbaar is.
Mevrouw Rietveld van De Dijketelg
heeft een plek beschikbaar gesteld
aan het net verbouwde pand aan de

Overkant. Daar hangt de AED van
De Dijketelg in een door de gemeente
bekostigde buitenkast.
Wethouder Kok was er blij mee, net
als de gemeenteraad onderstreept hij
het belang van een goede dekking
van AED’s die snelle hulp bij een
hartstilstand mogelijk maken.

Het bestuur van de Stichting Hartslag
Oudewater (en hun vrijwilligers) is er
ook blij mee. Zij zetten zich in voor
meer 24/7 AED’s en melden dat er
inmiddels in totaal al tien AED’s in
buitenkasten zijn.
Elders in deze IJsselbode kunt u meer
lezen over het werk van deze
stichting.

Campagne tegen zwerfvuil

‘Samen houden we Hekendorp, Oudewater, Papekop en Snelrewaard schoon!’

Valse e-mails

Wij hebben gemerkt dat er de laatste tijd valse e-mails in omloop zijn
over de aanmaning gemeentelijke belastingen en afvalstofheffing 2019.
De afzender is Van Arkel gerechtsdeurwaarders & incasso.
De gemeente Oudewater maakt geen gebruik van de diensten van dit bureau
en adviseert u dan ook om niet op deze mails te reageren en zeker niet over
te gaan tot betaling.
Mocht u vragen hebben over de juistheid van een herinnering of aanmaning
van de gemeente dan kunt u contact opnemen met het team Financiën via
telefoonnummer 14 0348.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterzandweg 53A
in Snelrewaard
het vervangen van een
bestaande steiger,
ingediend op: 15-06-2020,
dossiernummer: 5228251

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

• Hekendorpse Buurt 65
in Hekendorp
het nieuwbouwen van een
fietsenstalling en overkapping,
ingediend op: 11-06-2020,
dossiernummer: 5208833

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

• Langs de Provincialeweg N228
in Oudewater
het vervangen van de
hoofdleiding voor drinkwater,
besluit: vergunningvrij op 11-062020, dossiernummer: 5169871

• Diemerbroek 44A in Papekop
het realiseren van een
agrarische opslagruimte,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5102419

• Zuid-Linschoterzandweg 34
in Snelrewaard
het verbouwen van een
woonboerderij,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 4985303

• Populierenweg 17 in Oudewater
het renoveren van de gevel
van het pand,
beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5115559

• Zwier Regelinkstraat, nabij de
brug over de Hollandsche IJssel
het plaatsen van een digitaal
informatiescherm,

• Papekopperstraatweg 62
in Papekop
het nieuw bouwen van een loods,

• Titus Brandsmastraat 7
in Oudewater
het vervangen van de
erfafscheiding bij het woonhuis,

• Zuid-Linschoterzandweg 34
in Snelrewaard
het verbouwen van een
woonboerderij,

beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5078383

besluit: verleend op 11-06-2020,
dossiernummer: 5107489

besluit: verleend op 13-06-2020,
dossiernummer: 4954711

besluit: verleend op 13-06-2020,
dossiernummer: 4985303

Dinsdag 23 juni 2020

OUDEWATER

Op speurtocht met
Taalcafé Samentaal
Zo’n zes keer per jaar organiseert
het taalcafé Samentaal een activiteit
voor taalvragers en taalvrijwilligers.
Helaas werden afgelopen voorjaar,
vanwege het coronavirus, alle
activiteiten geannuleerd.

Er stond allerlei leuks op het programma,
vertelt coördinator Marja Knotters. “Een
dansles en kookles en een bezoek aan
een imker. Ontzettend jammer dat dit
allemaal niet door kan gaan.”
Gelukkig is er ook goed nieuws: de
speurtocht door het centrum van
Oudewater kan wél doorgaan. Op 30 juni
kunnen taalvragers en -vrijwilligers
deelnemen aan een officiële speurtocht
van TIP Oudewater. Marja: “Ik verheug
me er enorm op en ben blij dat we elkaar
weer kunnen ontmoeten. We willen zo
graag de activiteiten weer oppakken.”
Marja vertelt hoe belangrijk de activiteiten
zijn voor het Taalcafé. Zowel voor
taalvragers als -vrijwilligers. “Het is echt

door Ellen van Leeuwen

een moment waarop nieuwe
Nederlanders elkaar ontmoeten; uit hun
huis komen. Ook komen er door zo’n
avond vaak weer nieuwe vrijwilligers bij.”
De speurtocht brengt de deelnemers
langs de historische plekken van
Oudewater. “We maken een rondje door
de stad en eindigen bij ijssalon Robert
voor een ijsje!” Marja wil van de gelegenheid gebruik maken om donateurs te
bedanken. “Een paar keer per jaar
krijgen we een bedrag van sponsoren of
een avond als het Groot Oudewaters
Dictee. Die donaties maken deze
activiteiten mogelijk. Daar zijn we heel
blij mee!”
Deelnemers aan de speurtocht worden
dinsdag 30 juni om 19.00 uur in de
speeltuin bij het Touwmuseum verwacht.
Vanzelfsprekend worden de coronamaatregelen gevolgd. Aanmelden is verplicht
en kan op marja@knotters.nl.

Bernt Feis vertrekt als directeur
stichting Oude Hollandse Waterlinie
Per 1 juli vertrekt Bernt Feis als
directeur van de stichting Oude
Hollandse Waterlinie. Vijftien jaar
geleden - in 2005 - richtte Feis het
Programmabureau OHW op, dat toen
een onderdeel was van de Stichting
Groene Hart. Samen met Arcadis
werd De Agenda voor de OHW
opgesteld, waarmee de OHW op de
kaart werd gezet. In 2009 richtte hij
de Unie van Vestingsteden op, waaruit
in 2017 de stichting Oude Hollandse
Waterlinie voortkwam. Inmiddels zijn
hiervan bijna twintig gemeenten en
waterschappen lid. Ook zijn er goede
relaties met o.m. de Erfgoedtafel
OHW van Zuid-Holland en de
provincie Utrecht.

Montfoort tot Alphen aan den Rijn is de OHW voor het grote publiek
zichtbaar gemaakt. Ook heeft de
Stichting tal van onderzoeksrapporten
en publicaties gepubliceerd en een
Waterlinie Academie op poten gezet.
Na 1 juli gaat Feis zich bezighouden
met het onderzoeksproject

‘Witte Plekken’, waarin verdwenen
schansen en ruïnes worden geïnventariseerd. Verder wordt hij coördinator van
het Platform Rampjaarherdenking
Als directeur wordt hij opgevolgd door
de secretaris van de Stichting OHW,
Margot Stolk.

200 informatieborden

Afgelopen 15 jaar zijn meer dan zestig
projecten rond de OHW uitgevoerd,
variërend van festivals en exposities tot
allerlei soorten wegmeubilair.
Het belangrijkste zijn de wandel-, fietsen vaarroutes. Door meer dan 200
informatieborden, bankjes en steigers van Gorinchem tot Muiden en van

Feis in de pose van Prins Willem III, hierbij samen met Wilhelmina van Pruisen voor
de Prinsessenboerderij in Hekendorp (foto: stichting OHW).
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Groepsexpositie ‘Wat een jaar’

VLIST

door Cees Reichard

Eerste prentenboek van Meester Dennis

Het prentenboek maakt een koppeling
tussen lezen en educatieve spelletjes.
Het is de eerste uitgave in een serie
verhalen van Ollie en Olivia.

Ollie en Olivia ‘Op reis in de ruimte’ is het eerste prentenboek dat
Meester Dennis geschreven heeft. Zoals de titel het aangeeft gaan de twee
hoofdpersonen naar de ruimte. Ze gaan langs planeten, ontmoeten
verschillende ruimtewezens en gaan zo eigenlijk op avontuur.
Daarbij is een educatieve applicatie gemaakt, waar de kinderen taal- en
rekenspelletjes in kunnen spelen.

Meester Dennis (25) is in 2016
afgestudeerd aan de Hogeschool in
Rotterdam en heeft daarna de master
SEN, Educational Needs, aan het
seminarium voor orthopedagogiek
afgerond. Hij is leerkracht op CBS de
Morgenster in Haastrecht en daarnaast
ontwikkelt hij al meerdere jaren
educatieve applicaties en digibordtools.
Het prentenboek met de spelletjes
is vanuit zijn eigen bedrijf ‘Meester
Dennis.nl’ ontstaan. Het is geïllustreerd
door Demi Delga en bestemd voor de
leerlingen van groep 1 t/m 4 van de
basisschool.
Dennis maakt ook apps voor
leerkrachten, ouders en kinderen.
Die zijn te vinden op Apple en Android.
Op maandag werd het eerste exemplaar
overhandigd aan de directeur van de
Morgenster, Maaike van Eck. Dennis
vertelt dat de twee andere scholen in
Haastrecht ook het boek krijgen.
Het boek is nog niet in de winkels te
verkrijgen. Op de website
www.ollieenolivia.nl vind je informatie
hoe je het kunt kopen.

Meester Dennis overhandigt de directeur van de Morgenster zijn eerste prentenboek.

‘Week van de zomerhits’ op de radio
De zomer is begonnen en de temperatuur gaat stijgen tot boven de 30 graden.
Om de zomer ook muzikaal in te luiden houdt RTV Krimpenerwaard van
maandag 22 juni tot en met zondag 28 juni ‘De week van de zomerhits’.

Alle grote zomerhits
komen voorbij, van de
Beach Boys tot Avicii, van
Katrina & the Waves tot
de Vengaboys, van Bryan
Adams tot Alvaro Soler en
van Mystic tot Shawn
Mendes & Camila Cabello.
Ook de nieuwste zomerhits
zoals Banana van Shaggy
featuring Dj. Fle en
Mamacita van de Black
Eyed Peas zullen zeker niet
ontbreken. Je kunt
genieten van de zomer
met zomerse muziek bij
RTV Krimpenerwaard.

De beleving van een uitzonderlijk
jaar wordt tentoongesteld
De vereniging Krimpener Kunstwaard roept kunstenaars op om mee te
doen aan de fotogalerij ‘Wat een jaar’ op de website en facebookpagina
van de vereniging. Zij wil daarmee een podium bieden voor kunst en
kunstenaars.
De vereniging wil met deze online galerij toewerken naar een eindejaarsexpositie in ontmoetingscentrum De Tuyter in Krimpen aan den IJssel.
Door de coronacrisis leven we in een
bijzondere tijd met veel zorgen hoe het
verder zal gaan. Ontmoetingen,
grootschalige evenementen, drukke
openingssessies enz. kunnen voorlopig
niet. Toch biedt deze tijd ook kansen
voor inspiratie. Kunstenaars voelen de
tijdgeest goed aan en weten dat mooi te
verwoorden en uit te beelden. Dat zou
wel eens tot een bijzondere expositie
kunnen leiden.
Tijdens deze expositie kan men de
beleving van dit uitzonderlijke jaar 2020
laten zien. Op doek, in een beeld,
op een foto, in een gedicht,
op welke manier dan ook.

door Cees Reichard

foto’s opgestuurd worden voor de online
galerij.
Krimpener Kunstwaard geeft duidelijk
aan dat naast de kunstenaars uit de
vereniging ook anderen hier aan mee
kunnen doen. Zij worden uitgenodigd
een foto van hun werk in te sturen naar
info@kunstwaard.nl.

Online

Er is gekozen voor een online galerij,
uitlopend in een expositie op het eind
van het jaar in Krimpen aan de IJssel.
Weliswaar kan hier niet alles worden
geëxposeerd. Zo moeten werken plat
zijn om daar te kunnen hangen en ze
kunnen niet groter zijn dan 1,5 x 1,5
meter. Kleine driedimensionale werken
kunnen alleen in de niet verplaatsbare
vitrines worden geëxposeerd.
Tevens kunnen van grotere werken

Werk van Anita van Ast.

Schoonheidsspecialist
ook in de avonduren
Geen wachtlijst. Maak nu uw afspraak,
of maak uw afspraak bij de pedicure!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- ACNÉ
- DEFINITIEF ONTHAREN
- COUPEROSE / ROSACEA
- ANTI-AGING
- LASEREN BEENVAATJES

- PIGMENTVERSCHILLEN
- HUIDONEFFENHEDEN
- PEELINGS
- HUIDVERBETERING

Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!
RTV Krimpenerwaard is te
beluisteren in de ether via
de 106.6 MHz
Overal kunt u luisteren via
www.rtvkrimpenerwaard.nl

Naïf producten exclusief
verkrijgbaar bij Le Salon
Wil je jouw kinderen - en ook jezelf - verzorgen met alleen de beste, natuurlijke
producten? Loop dan eens bij Le Salon Oudewater aan de Wijdstraat binnen.
Bij de kapsalon koop je nu de verzorgingsproducten van Naïf. Van douchegel en shampoo
tot zonnebrandcrème: Naïf heeft alle producten die je nodig hebt om je huid en haar met
liefde te verzorgen.
Eigenaresse van Le Salon Oudewater,
Astrid Muller: “In onze salon gebruiken en
verkopen we alleen haarverzorgingsproducten
op natuurlijke basis. Van ouders kregen we
regelmatig de vraag of we ook natuurlijke
verzorgingsproducten
voor
kinderen
verkochten. Daarom heb ik de producten van
Naïf aan het assortiment toegevoegd.
We zijn het enige verkooppunt in Oudewater.”
Astrid is groot voorstander van het gebruik
van natuurlijke producten. “Door de siliconen
en parabenen die in veel producten zitten
raakt je huid verstopt. Het is echt troep. Babyen kinderhuidjes zijn nog eens extra gevoelig.
Het is belangrijk om daar goed voor te
zorgen.”

Zonder troep

Naïf is een natuurlijke huidverzorgingslijn met
alleen natuurlijke ingrediënten. Bovendien
worden de tubes gemaakt van suikerriet,
waardoor de uitstoot van CO2 wordt
verkleind. Heel verantwoord dus. Naïf is
opgericht door twee vaders. Toen Jochem Hes
en Sjoerd Trompetter allebei vader werden
ontdekten ze dat zelfs in babyverzorging
schadelijke ingrediënten zitten. Dat kan
anders, dachten ze.
De lijn van Naïf is zeer uitgebreid, zowel voor
baby’s kinderen en volwassenen. Badschuim,
babyshampoo, billencrème, dagcrème, bodylotion: noem het en Naïf heeft het. Al deze producten
zijn nu verkrijgbaar bij Le Salon Oudewater of in de webshop op www.lesaloudewater.nl.
Astrid: “Alleen de shampoo en conditioner voor volwassenen hebben we niet, daarvoor adviseren
we de haarverzorgingsproducten van Jean Paul Mynè, die we ook verkopen.”

Korting

De producten van Naïf zijn wel wat duurder dan de standaard
drogisterijartikelen, maar toch prima betaalbaar en, je doet er
lekker lang mee. Een tube douchegel van 200 ml kost e 9,95.
Speciaal voor lezers van De IJsselbode geldt nu een leuke
kortingsactie. Wanneer je deze advertentie laat zien, krijg
je 20% korting op maximaal drie Naïf producten.
De actie is geldig tot en met dinsdag 30 juni 2020.

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl
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Grote restauratie voor Montfoortse draaibrug

Toekomst karakteristiek
brugwachtershuisje onzeker

vervolg van de voorpagina
Op korte termijn schaffen we een
pomptrailer aan: deze geeft ons de
slagkracht om kolken vaker te reinigen
als dat nodig is. De kolken worden nu
eens per jaar gereinigd. Ook wordt het
functioneren van overstorten verbeterd.
Voor de lange termijn komen in het
nieuwe rioleringsplan maatregelen die
ons rioolstelsel bestand maken tegen
zwaardere belastingen en laten we
inspecties uitvoeren bij bemalingsgebieden die na hevige buien kwetsbaar
zijn gebleken.”

Alweer raak aan de
Johan de Ridderlaan

Nu de draaibrug over de Hollandse IJssel in het centrum van Montfoort
gerestaureerd gaat worden, is de vraag: wat gaat er gebeuren met het
brugwachtershuisje? Of het brugwachtershuisje terug gaat komen, is
onduidelijk. Vorige week maandag waren er vast twee mannen die de brug
inspecteerden. Een van hen vertelde dat de vloer van het brugwachtershuisje
helemaal doorgebogen was… Of het huisje behouden zou blijven, dat wisten ze
niet. “Misschien komt hier ook wel zo’n stalen kastje. Bediening gebeurt
tegenwoordig toch op afstand.” Dat het jammer zou zijn dat het karakteristieke
huisje dan niet behouden zou blijven, dat beaamden ze wel. Maar restauratie ís
zeker nodig. “Kijk, de balken daaronder zijn helemaal verrot.”
Na het onderhoud zou de brug uit 1900
er weer dertig jaar tegenaan kunnen…
In 1982 werd de stalen bovenbouw
vernieuwd. “Wel bijzonder”, aldus een
van de mannen. “Dat de brug nog zo
goed werkt.” Behalve de werking is voor
de meeste Montfoortenaren ook het
aangezicht van de brug met het
brugwachtershuisje belangrijk. Het is het
eerste wat veel varende toeristen zien, als
ze Montfoort binnenkomen.
Veel stelletjes hebben al hun trouwfoto’s
laten maken op de brug.
Al vanaf 2013 wordt aan gemeente
Montfoort gevraagd om dit op te
knappen. Vorig jaar nog stond in deze
krant een artikel over dit onderwerp.
Bij navraag naar de status van de
verwachte opknapbeurt liet Wethouder
Ivo ten Hagen destijds (in juli 2019)
weten: “De gemeente én Rijkswaterstaat
vinden dat er dringend onderhoud nodig
is. Met de eigenaar wordt intensief
overlegd over het brugwachtershuisje en
de consequenties van het onderhoud
voor het verkeer. Ook vindt overleg
plaats met de stichting Hugo Kotestein
om de monumentale status van het
brugwachtershuisje én de brug als
cultuurhistorisch ensemble te
waarborgen”.
Dat hier verder niets mee is gebeurd,
blijkt. Peter Versloot van Stichting Hugo
Kotestein laat weten: “Toevallig heeft
Stichting Hugo Kotestein vorige week
om een update gevraagd aan de
gemeente. We kregen hierbij de volgende
reactie van projectleider Jan Knopper
van de Gemeente Montfoort, die beaamt
dat Rijkswaterstaat ermee bezig is. ‘Wat
er met het brugwachtershuisje gaat
gebeuren is nog onderwerp van gesprek
met Rijkswaterstaat. Ik kan hier daardoor
nog niet te veel over zeggen.
Als daarover overeenstemming is, dan
moet de raad daarover geïnformeerd
worden omdat er een motie ligt om de
mogelijkheid te onderzoeken welke rol
het Wellant kan vervullen bij het
opknappen. Dat is dan ook het geëigende
moment om breder te informeren.’
“De hele situatie over het in deplorabele
staat verkerende brugwachtershuisje is
dus nog ongewis”, aldus Peter Versloot.

Rick en Frank van der Wijngaard
maken van de nood een deugd Lekker pootje baden.

Natte voeten in het stadskantoor

Ook in de kelder van het stadskantoor
“regende het op een gegeven moment
net zo hard als buiten”. Dat laat Aad van
der Veen, assistent van de brandweer,
weten. Volgens hem werd er op dat
moment niet adequaat gereageerd.
Ondanks dat de keldervloer 6 à 7 cm
onder water stond, werd een melding
aan de brandweer, ingetrokken. Van der
Veen vindt dat onbegrijpelijk en deed
daarover de volgende dag zijn beklag bij
de burgemeester. Gemeentesecretaris
Marc van der Veer verklaart waarom de
melding ingetrokken werd: “Ik heb

persoonlijk polshoogte genomen van de
situatie. Die had op dat moment geen
prioriteit. Wij vonden dat we geen beslag
mochten leggen op de brandweer, want
de inwoners van de gemeente hebben de
eerste prioriteit.” Hij meent dat een en
ander vast en zeker berust op een
misverstand, en dat ze elkaar in de
bewuste nacht net zijn misgelopen.
“Maandag heb ik een afspraak met
Aad van der Veen om een en ander
even op te klaren.”

LEGO® bouwuitdaging van de SOM
door Siem van der Burg

door Sjoukje Dijkstra

Hij geeft aan: “Namens Stichting Hugo
Kotestein had ik tot 1 juli 2019 zitting in
de monumentencommissie. Helaas heeft
het college destijds de monumentencommissie op straat gezet en gekozen voor
een invulling door MooiSticht. Overigens
zijn brug en brugwachtershuisje niet
zozeer een monument, maar zijn zij met
name beeldbepalend voor de noordelijke
entree van de stad.”
Dat beaamt Anthony Tom (van opleiding
restauratie-architect) van MooiSticht die
de vaste adviseur is voor de gemeente
Montfoort inzake welstand en
monumenten. Hoewel hij aangeeft dat
MooiSticht tot nu toe nog niet met het
brugwachtershuisje bezig is geweest, zal
hij wel navraag doen bij de gemeente.
“Het brugwachtershuisje is karakteristiek
te noemen is en vormt een eenheid met
de brug”, vindt hij.
Stichting Hugo Kotenstein pleit niet
alleen voor behoud van het huisje, maar
zou ook graag willen zien dat gebruik van
de brug door gemotoriseerd verkeer
beperkt wordt. Puur om de veiligheid te
waarborgen. “Wij begrijpen dat mensen
die het huisje willen verplaatsen dit met
name naar voren brengen door het
beperkte zicht in de hoek bij het huisje.
De brug verwerkt nu gemotoriseerd
verkeer van beide richtingen, wat
regelmatig tot problemen leidt. Stichting
Hugo Kotestein bepleit gemotoriseerd
verkeer geheel of gedeeltelijk (één
richting) te beperken. Dit komt de
verkeersveiligheid ten goede, waarbij de
huidige positie van het brugwachtershuisje geen belemmering meer is.” In het
idee om het brugwachtershuis te
verplaatsen naar een locatie diagonaal
aan de overzijde, ziet de stichting niet
veel. “Dat vinden wij terug historiseren.
Hoewel het daar, voor zover bekend,
maar heel even heeft gestaan. Vanaf
ongeveer 1910 staat het huisje al op zijn
huidige plek. Het uiterlijk is in deze
periode globaal gelijk gebleven.”
Aan Rijkswaterstaat is gevraagd om een
status update betreffende het brugwachtershuisje en de brug. Wordt dus zeker
vervolgd.

Column

Racisme, ook in Montfoort?
Het is een hot topic. Racisme. En ja ook in gemeente Montfoort
komt het voor. Je zou er bijna je vingers niet aan willen branden.
De reacties op Facebook waren niet mals toen bleek dat er in
Montfoort woonruimte vrij kwam voor een vluchtelingengezin.
Natuurlijk is de frustratie goed te begrijpen.
Stel je wacht al jaren op een huis. Je bent hier geboren en getogen.
Je wilt hier blijven wonen, maar nergens betaalbare woonruimte.
Wat moet je dan? Dan kan het heel erg hard knagen als dan mensen
‘van buiten’ hier ‘zomaar’ woonruimte toegewezen krijgen.
Dat gemeenten de plicht hebben een X-aantal asielzoekers te
huisvesten, dat is iets wat mensen dan even vergeten. We hebben de
plicht (niet alleen van boven opgelegd, maar ook als samenleving)
om mensen die van heinde en ver een veilige toevlucht zoeken
liefdevol op te nemen.
Stel je woont al jaren in een door oorlog verscheurd land. Je familie
loopt gevaar, en je kunt niet anders dan vluchten. Dat was het geval
bij dit gezin. Dit gezin dat goed geïntegreerd is, waarvan de ouders
hard werken. Kortom, een betere toevoeging kun je je voor
Montfoort dan toch niet voorstellen?
Discriminatie vonden mensen het. Waarom krijgen zij wel een huis
en wij niet? Daarvoor moet je gemeente Montfoort aankijken, werd
heel terecht gezegd. Die heeft de plicht om te zorgen voor sociale
woningbouw. Laten we deze mensen die hier zijn komen wonen, dus
omarmen als nieuwe Montfoortenaren, en ze warm welkom heten.
En ondertussen de gemeente Montfoort blijven aansporen, om
vooral ervoor te zorgen dat elke Montfoortenaar die hier wil blijven
wonen, dat ook zou kunnen. Ook de oudere Montfoortenaar!
Montfoort #samensterk

Sjoukje Dijkstra

Sandra van Es reageert: “De gemeente
schuift alles af in dit soort situaties.
De garage bij ons heeft al vaker onder
water gestaan. De gemeente ontkende
dat gemalen te laat open zijn gezet terwijl
dit door diverse partijen genoemd werd.
Ook nu weer hoorde ik hier gisteravond
weer dingen over, je wordt er moedeloos
van.” Ook in 2002 en 2003 stroomde
bij haar de garage vol. “We weten dat we
een huis met garage onder het huis
hebben maar het is wel heel erg zuur.
Zeker als je weet dat er bij de bouw van
deze huizen fouten zijn gemaakt. En ja,
ik weet dat ik er zelf voor kies om in dit
huis te wonen.” Uit voorzorg plaatste ze
de meeste spullen in de garage al hoger,
om schade te voorkomen. “Veel simpele
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spullen zijn wel nat. Het kost een hoop
tijd om alles weer te drogen en op te
ruimen.”
Volgens Elly van der Neut wordt er wel
degelijk gepompt. Teveel zelfs, meent zij.
“Al ruim voor het begon te regenen werd
gepompt. En dat is ook een van de
redenen dat de ondergrond bijna geen
water meer kan opnemen. Regenwater
krijgt tegenwoordig nauwelijks meer de
tijd om in de grond te zakken. Binnen
24 uur staat het oppervlaktewater al
weer op de normale stand en is het zo
kostbare regenwater naar de zee
weggepompt.” Gerben Hagoort is
kritisch op het Waterschap: “Als garage
kelders keer op keer vol lopen terwijl ze
aan de rand van een stadje liggen, kun je
toch wel spreken van falend beleid...
Hoezo waterschap ‘veilige dijken, droge
voeten’?!”

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Voor de zomervakantie heeft de stichting
Oud Montfoort een uitdagend project bedacht voor
alle inwoners. Iedereen, ongeacht leeftijd mag
meedoen met een bouwuitdaging waarbij je thuis
van je eigen LEGO® een historisch of monumentaal
gebouw van Montfoort maakt.

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

De SOM heeft veel plannen om de historie van Montfoort te
presenteren aan inwoners en bezoekers van de Stad.
De nieuwe locatie van De Knoperij, in de Keizerstraat 25 in
Montfoort, biedt daar alle gelegenheid toe. De LEGO®
bouwuitdaging is de eerstvolgende activiteit die wordt
georganiseerd om de historie van Montfoort onder de
aandacht te brengen. De SOM vraagt deelnemers om een
monumentaal gebouw van LEGO® te maken. Bijvoorbeeld
de molen, de sluis, het Oude Stadhuis, de Commanderije of
het Kasteel. Maar er zijn nog veel meer gebouwen in
Montfoort die de moeite waard zijn om na te maken.
Je kan je bouwwerk inleveren bij De Knoperij met vermelding
van je naam, je leeftijd en welk gebouw je hebt gemaakt.
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
Inleveren kan tot 31 juli. Dit kan tijdens de openingstijden
van de SOM op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Alle bouwwerken worden tentoongesteld in de etalage tot
eind augustus en na de
zomervakantie krijg je
natuurlijk je bouwwerk
weer terug.
Veel kinderen, maar zeker
ook volwassenen bouwen
graag met LEGO®
en op televisie heb je
waarschijnlijk de challenge
gevolgd. Met een beetje
creativiteit kan je de
mooiste bouwwerken
maken. Aangezien veel
jongeren nu thuis zitten en
Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
veel volwassenen thuis
werken is dit een mooie
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
gelegenheid om te
ontspannen.
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
De SOM is benieuwd wat
er allemaal gebouwd
info@schildersbedrijfvangalen.nl
wordt.

Hét adres voor:

Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

brood- en banketbakker

Jan van
Dommelen

r
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Carla wo
Daarom voor iedere klant
een gratis goodiebag!

En natuurlijk heerlijke aanbiedingen:
Witte broodjes ... 6 halen 5 betalen
Dommeltjes en Tompoucen ...
4 voor € 10,00
Knopenkoek of Kackiekoek ... € 4,95
En natuurlijk een heerlijk
‘Broodje Carla’ voor € 3,95

r
De Stadsbakke
!
van Montfoor t

Bestel ook online

w w w. j a nv a n d o m m e l e n . n l
Hoogstraat 38
0348-471283

-

3417 HD Montfoort
info@janvandommelen.nl
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Yes! Ook in Linschoten is de AfhaalBieb
nu echt van start gegaan
Wethouder Yolan Koster deelde met veel plezier de
eerste tassen uit aan leden van de Bibliotheek.
Na Montfoort, vorige week, is nu ook in Linschoten
daarmee het ofﬁciële startsein gegeven voor het
Huis van Ervaring.
Boeken bestellen kon al vanaf 26 mei.
Ophalen in Linschoten kan vanaf vandaag.
De AfhaalBieb is te vinden in het DoeMeeHuis
Linschoten, op Jacob Barneveldstraat 24C,
waar op maandag en dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur
bestelde boeken opgehaald kunnen worden.
Voor iedereen die zijn huis niet kan verlaten, is er de
BezorgBieb. SWOM brengt de bestelde boeken, van
bibliotheekleden die thuisgebonden zijn, aan huis.
De boeken worden op afspraak en volgens de richtlijnen
van het RIVM bezorgd. Zo is er voor iedereen de
mogelijkheid om te genieten van een goed boek.
Boekenpakketten voor de AfhaalBieb bestellen kan via
de website van de Bibliotheek.
Boekenpakketten bestellen voor de BezorgBieb gaat
telefonisch bij de Bibliotheek. Als je voor woensdag
10.00 uur een boekenpakket besteld voor de AfhaalBieb,
betekent dat je in Montfoort op vrijdag en in Linschoten
op maandag het boekenpakket kunt ophalen.

23 JUNI 2020

dinsdag 23 juni 2020

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

Naast de Afhaal- en BezorgBieb is er ook
een breed digitaal aanbod, waarvan
iedereen gebruik kan maken:
de VakantieBieb (per 1 juli), de LuisterBieb
en de online Bibliotheek.
Mensen die moeite hebben met het gebruik
van het digitale aanbod kunnen terecht bij
de telefonische vraagbaak.
Wij helpen graag.
Nog geen lid?
Ook inschrijven kan telefonisch of via de
website van de bibliotheek.

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

Meer informatie en telefonische
vraagbaak
- www.bibliotheekhetgroenehart.nl
- 0348 - 418354
(maandag t/m vrijdag
tussen 10.00 en 16.00 uur)
Of bekijk de algemene informatie op
www.montfoort.nl/bieb.

Archeologische vondst

Vervolg

De komende week zullen de resten worden
gedocumenteerd en in een rapport worden vastgelegd.
Hierbij zal niet alleen vanuit een archeologisch maar ook
vanuit een bouwhistorisch oogpunt naar de resten
worden gekeken om te achterhalen of de resten
inderdaad toebehoren aan een waltoren, een rondeel of
dat het mogelijk een andere functie heeft gehad.
Daarmee draagt het onderzoek bij aan de duurzame
opbouw van onze kennis over de historie van de
gemeente. Dit vormt op zijn beurt weer het fundament
onder het archeologie- en cultuurhistorisch beleid van de
gemeente Montfoort.

Tijdens de bouwwerkzaamheden aan de Achterdijk is
een bijzondere archeologische vondst gedaan. Bij de
aanleg van de bouwkuip werden oude muurresten
gevonden die grenzen aan de oude stadsmuur.
De toezichthouder heeft van deze bijzondere
archeologische ontdekking direct melding gemaakt
bij de gemeente en de archeologische afdeling van
de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) die de
gemeente op dit gebied adviseert. De ochtend na de
vondst heeft Iris Briels, regio-archeoloog van de
ODRU de locatie bezocht, de resten schoongemaakt
en de eerste bevindingen gedocumenteerd.

De vondst

De vondst bestaat uit een opgaand muurwerk van een
groot formaat bakstenen, ook wel kloostermoppen
genoemd. Bijzonder aan de resten is dat ze een aanzet
laten zien van een halve ronding. Daarnaast liggen de
resten niet in lijn met de stadsmuur die boven de grond
nog steeds zichtbaar is als de achtermuur van
naastgelegen woningen, maar sluiten wel aan op de
stadsmuur. Op basis van de eerste bevindingen lijkt het
te gaan om een soort uitbouw of aanvullend
stadsmuurelement.
Gelukkig zijn er in het verre verleden diverse kaarten en
tekeningen gemaakt van Montfoort die ons een
aanwijzing kunnen geven over de mogelijke functie van
de muurresten die zijn gevonden. Op de kaart van Jacob
van Deventer uit 1550 is te zien dat de stadmuur van
Montfoort was voorzien van waltorens. Een waltoren is
een halfronde uitbouw van een stadsmuur en maakt dus
deel uit van de vesting. De torens staken boven de muur
uit zoals is te zien op de tekening van het stadsgezicht op
Montfoort uit de 16e eeuw. Vanaf de waltoren was het
mogelijk om de vijand vanuit een veilige positie te kunnen
beschieten en het gebied rondom de muur te verdedigen.
De uitvinding van het kanon maakte de waltorens
overbodig; ze waren niet bestendig tegen kanonskogels.

De aangetroffen muurresten.
Sommige waltorens kregen nog een tweede leven als
rondeel (bron: wikipedia). Op de kaart van Johannes
Blaeu uit 1649, dus honderd jaar later, is te zien dat de
stadsmuur van Montfoort was voorzien van rondelen.
Het muurwerk van een rondeel is meestal van bijzondere
sterkte die het mogelijk maakt om er zwaar geschut zoals
een kanon op te plaatsen. De vorm en stevigheid van het
aangetroffen muurwerk sluiten hier goed bij aan.
Echter, op basis van de oude stadsplattegrond van Blaeu
lijkt het rondeel meer noordelijk te hebben gelegen in het
verlengde van de dwarsstraat waar de Achterdijk de
bocht maakt.

Afvalkalender JUNI 2020

De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Kaart van Jacob van Deventer uit 1550 met een globale
indicatie (cirkel) van de vondstlocatie.

Stadsgezicht op Montfoort uit de 16e eeuw
(bron: Beeldbank RCE, documentnummer 38.110).
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Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval
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Concept subsidieoverzicht
2021 ter inzage

Word jij onze nieuwe collega?

Het College heeft het concept
subsidieoverzicht 2021 vastgesteld.
Daarin staat welk subsidiebedrag het
College in 2021 aan de
subsidieaanvragers wil toekennen.

U kunt de ondertekende stukken ook
mailen naar info@montfoort.nl.
Aan de hand van de zienswijze(n)
kan het college het voorlopig besluit op
de aanvraag herzien.

Ter inzage

Indienen zienswijze

Het concept subsidieoverzicht 2021 ligt van
24 juni t/m 5 augustus 2020 ter inzage.
Gedurende die tijd kunt u een zienswijze
indienen. Aan de hand van de zienswijzen
kan het college besluiten om het overzicht
te veranderen.
Het concept subsidieoverzicht 2021 kunt
u inzien via www.montfoort.nl/subsidie en
bij de receptie van het stadhuis.

Zienswijze

Mocht u het niet met het voorlopig besluit
op uw aanvraag eens zijn, dan kunt u in
de periode waarop het concept
subsidieoverzicht 2021 ter inzage ligt een
zienswijze indienen. Deze kan gericht
worden aan burgemeester en wethouders
van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG
Montfoort. Uw zienswijze moet zijn
ondertekend en tenminste bevatten:
• Uw naam en adres
• De dagtekening
• Het onderwerp waar u een zienswijze
op indient
• De onderbouwing van de zienswijze
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Heeft u uw subsidieaanvraag via onze
website ingediend?
Dan kunt u uw zienswijze digitaal
indienen. U heeft bij het indienen van uw
aanvraag een email met het zaaknummer
en een pincode van ons ontvangen.
Hiermee kunt u inloggen in uw
aanvraagzaak en uw zienswijze
uploaden.
Heeft u uw subsidieaanvraag op een
andere manier ingediend?
Dan kunt u de ondertekende zienswijze
mailen naar info@Montfoort.nl,
onder vermelding van ‘zienswijze
subsidieaanvraag 2021’.

Definitief subsidieoverzicht 2021

Het concept subsidieoverzicht wordt in
november 2020 vastgesteld, als de
gemeenteraad de begroting voor 2021
vaststelt. De subsidieaanvragers
ontvangen in december 2020 de
beschikking met de subsidietoekenning
voor 2021.

Gemeente Montfoort is 'gewoon bijzonder en bijzonder gewoon'. We redeneren vanuit
dienstverlening aan inwoners, zetten in op samenwerking en zorgen dat uitvoering
van werkzaamheden door derden goed gebeurt. De tijd dat 'werken bij een gemeente'
synoniem stond voor 'suf en saai' is voorgoed voorbij.
De medewerkers zijn mannen en vrouwen met een visie. In onze organisatie ligt de
verantwoordelijkheid bij de medewerkers en werken we op basis van drie
kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal. Het managementteam bestaat uit
drie afdelingsmanagers en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Voor onze organisatie zijn we op zoek naar een

allround communicatieadviseur.
Samen met je collega’s van communicatie werk je aan de in- en externe profilering
van gemeente Montfoort. Voor zowel bestuurders als collega’s ben je een klankbord.
Je levert gevraagd en ongevraagd goede adviezen en voelt aan waar (politieke)
gevoeligheden liggen.
Naast een adviserende rol, heb je ook uitvoerende taken. Denk aan beheer en
onderhoud van social media, persberichten schrijven en collega’s ondersteunen bij
(de organisatie van) participatie-bijeenkomsten. Ook heb je een rol binnen de
crisisorganisatie. Belangrijk in de functie is dat je buiten en binnen verbindt: je
monitort, analyseert, speelt in op wat er leeft (in de samenleving) en treedt daarbij
adviserend op richting bestuur en collega’s.
Tot slot heb je een vlotte en foutloze pen en is schrijven voor verschillende
doelgroepen (en kanalen) voor jou geen probleem.
Ben jij de allround communicatieadviseur die we zoeken?
Ben jij proactief en dol op hectiek?
Bekijk dan de volledige omschrijving van bovenstaande vacature op
www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan uiterlijk 1 juli je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Openbare bekendmakingen
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen
openbare overleggen met de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit
‘MooiSticht’ mogelijk. De zaken
worden zoveel mogelijk digitaal of
telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 08 juli 2020.
Digitale eerstvolgende
openbare commissievergadering
is op 15 juli 2020.

Niet in behandeling
genomen aanvragen
omgevingsvergunningen
• 15-6-2020
Z/20/162613
Poorterstraat 22 in Montfoort
Het plaatsen van een ketting
en een ‘inrit vrijlaten’-bordje
bij een al bestaande.
• 15-06-2020
Z/20/164871
Dorpstraat 39 in Linschoten
RALnrs buitenschilderwerk.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 11-6-2020
Z/20/165243
Korte-Linschoten Westzijde 29
in Linschoten
Dak vergroting van de
1e verdieping en uitbouw
op het platte dak.
• 12-6-2020
Z/20/165304
Wulverhorst 6 in Montfoort
Schilderwerk aan woningen.
• 16-6-2020
Z/20/165544
Hof van Voorvliet 19 in Linschoten
De bouw van zes steigers
in de Montfoortse Vaart.
• 16-6-2020
Z/20/165545
Godfried van Rhenenlaan 12
in Montfoort
Plaatsen van een erker aan de
voorgevel van de woning.
• 17-6-2020
Z/20/165583
Maarschalklaan 57 in Montfoort
Plaatsen van twee dakkapellen
op bestaande woning.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.

Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de
bouwbalie via www.montfoort.nl
of tel: 0348-476400.
Verlengen beslistermijn
• 16-6-2020
Z/20/163095
Lieve Vrouwegracht 29A Montfoort
Bouwen van een erker aan de
voorgevel van de woning.
• 17-6-2020
Z/20/162239
Waardsedijk-Oost 9 in Montfoort
Modulair bouw.

Verleende omgevingsvergunning
• 11-06-2020
Z/20/160088
Tussen de Noordzijdse Kadewetering
en Blokland in Montfoort
Het aanleggen van circa
1.400 strekkende meter
natuurvriendelijke oever.
• 15-6-2020
Z/20/162478
G. van der Valk Boumanstraat 37
in Linschoten
Dakkapel op de voorgevel
van de woning.
• 15-06-2020
Z/20/161363
Schagen 23 in Linschoten
Het uitbreiden van een woonhuis.
Omgevingsvergunning
verleend uitgebreide procedure
Definitieve omgevingsvergunning
Liefhovendijk 4 te Linschoten
ter inzage
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat met ingang van 24 juni
2020 gedurende zes weken het
volgende besluit met bijbehorende
stukken ter inzage ligt:
• 24-06-2020
Z-2017-46629
Liefhovendijk 4 in Linschoten
Het slopen van de bestaande
droogloods en koeienstal
en het oprichten van een
vrijstaande woning.

INZAGE

Het besluit ligt met de bijbehorende
stukken ter inzage in het
gemeentehuis te Montfoort. Tevens is
het ruimtelijk plan (NL.IMRO.0335.
OVLiefhd4-OM01) digitaal te
raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl.

BEROEP

Gedurende de termijn van
terinzagelegging kan beroep worden
ingesteld tegen de verleende

omgevingsvergunning door
belanghebbenden. Tegen het besluit
kan binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is
gelegd, beroep worden ingesteld.
Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen
hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit
- belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te
hebben ingebracht tegen het
ontwerpbesluit
- belanghebbenden die willen
opkomen tegen de wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht
Het beroepschrift moet worden
ingediend bij de Rechtbank MiddenNederland, afdeling bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005,
3500 DA UTRECHT.
De beschikking treedt in werking
nadat de termijn voor het indienen
van een beroepschrift is verstreken.
Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden
er veel belang bij dat dit besluit niet in
werking treedt, dan kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de
Rechtbank Midden-Nederland,
afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen,
Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.
Wanneer een voorlopige voorziening
wordt aangevraagd treedt de
beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.
Voor meer informatie betreffende het
indienen van een beroep of
voorlopige voorziening wordt
verwezen naar www.rechtspraak.nl.

Overig
Inwerkingtreding 2e serie
wijzigingen van de APV 2018
Op 25 mei jl. heeft de gemeenteraad
de tweede serie wijzigingen van de
Algemene plaatselijke verordening
2018 gemeente Montfoort (APV)
vastgesteld.
Deze wijzigingen zijn in het digitaal
Gemeenteblad op 19 juni jl.
bekendgemaakt en zijn op 22 juni jl.
in werking getreden. De APV waarin
de wijzigingen zijn verwerkt is te
vinden op wetten.overheid.nl.
Naast een aantal redactionele
aanpassingen gaan de wijzigingen
onder andere over de volgende
aangelegenheden
- Voor het maken of veranderen van
een uitweg op de openbare weg is
in de plaats van een meldingsplicht
weer een vergunningplicht
opgenomen. Een dergelijke
vergunning is digitaal aan te vragen
via omgevingsloket.nl;
- Er is een verbod opgenomen voor
het uiterlijk vertoon van door de
rechter verboden organisaties;
- Er gaat een algemeen verbod
gelden voor het langer dan
gedurende drie achtereenvolgende
dagen geparkeerd staan op de weg
van kampeermiddelen of voertuigen
die voor andere dan
verkeersdoeleinden worden
gebruikt, zoals aanhangwagens.
Montfoort, 23 juni 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Ola ijs

2 dozen à 3-12 stuks
combineren mogelijk

23 JUNI 2020

Bounty, Twix, Mars, Snickers
of Milky Way mini’s

2 zakken à 403 gram , combineren mogelijk

S
K
U
T
S
2

S
K
U
T
S
2

5.58
7.98

5.90

5.-

5.-

Half om half gehakt
Verse worst fijn of grof

2 pakken à circa 500 gram, combineren mogelijk

Coca-Cola, Fanta
of Fuze Tea

fles 1000 ml of Fuze Tea 1250 ml

1.75
1.89

1.-

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 22 juni t/m 28 juni 2020. Week 26.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

2 STUKS

5.98
6.74

5.-

