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Hartstrijders fietsen voor 
Hartekinderen
Op zaterdag 4 juli om 7.00 uur vertrekt team Hartstrijders vanuit 
Oudewater om 200 km te fietsen. Hiermee halen ze geld op voor  
Stichting Hartekind. Er is al ruim 7.500 euro opgehaald - hiermee is het 
streefbedrag behaald. “Maar donaties zijn nog ontzettend welkom. 
Hoe mooi zou het zijn als we 10.000 euro ophalen?”

Elke dag worden in Nederland vier 
kinderen geboren met een hartafwijking 
en elke twee dagen overlijdt een kind aan 
een hartafwijking. Door onderzoek wil 
Stichting Hartekind de overlevingskansen 
vergroten en de kwaliteit van leven 
verbeteren. Om dit onderzoek uit te 
voeren is veel geld nodig.
Hartstrijder Leonie Hogendoorn: 
“De stichting is opgezet door ouders  
van kinderen met een hartafwijking. 
Zij weten uit eigen ervaring hoe levens-
bepalend goed onderzoek kan zijn.”
Voor het eerst dit jaar organiseert de 
stichting de Hartekind Ride. 
Het oorspronkelijke idee: een groots 
fietsevenement op zaterdag 4 juli. 
Vanwege de coronacrisis kan dit niet 
doorgaan. Daarom is het van 27 juni t/m 
4 juli ‘De week van de Hartekind Ride’. 
Deelnemers kunnen op een eigen 

gekozen moment alsnog een zelfgekozen 
route fietsen. Team Hartstrijders fietst de 
oorspronkelijke route, die leidt langs 
kinderhartcentra in Rotterdam, Leiden, 
Amsterdam en Utrecht.
Leonie fietst samen met Wim van Baaren, 
Wilfred Schoonderwoerd, Ferry Maas, 
Jeroen Boere, Mariska Lenssinck,  
Hans Hoevers en Alphons Oosterwegel 
in team Hartstrijders. Ze vindt het 
natuurlijk jammer dat het geplande 
evenement niet door kan gaan. Maar ze 
kijkt toch enorm uit naar hun fietstocht. 
“We zijn nu blij dat de maatregelen 
versoepeld zijn zodat we samen kunnen 
fietsen. Helemaal alleen 200 km fietsen, 
dat is eigenlijk niet te doen. Nu kunnen 
we elkaar er doorheen slepen!”

Via de website www.hartekindride.nl/leonie-hogendoorn-wkz-hart-strijders  
kunt u een donatie aan het team overmaken.

Draaiorgelmuziek in Vlist
Op donderdagmiddag klonken de klanken van het draaiorgel  
‘Het Zonnetje’ van Adrie Vergeer uit Gouda over het Julianaplein in Vlist. 
Vlistenaren waren naar Ons Honk gekomen om onder het genot van een 
ijsje te genieten van het draaiorgel. Het was sinds de coronatijd een eerste 
activiteit van de Dorpsvereniging Vlist.

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Ellen van Leeuwen

door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Wij zijn geopend volgens 
de RIVM-richtlijnen.

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

Alles van het beste soort!

Hans zwemt graag en vond dat het 
Knopenbad juist in deze Coronatijd  
een financieel zetje in de rug wel kon 
gebruiken. Ook ziet hij het maatschap-
pelijk belang van het Knopenbad in 
Montfoort als een groot goed.  
“Vooral omdat we juist in de waterrijke 
omgeving van het Groene Hart het 
aanbieden van goed zwemonderwijs 
ontzettend belangrijk is.”
Hij gaf daarom aan deze donatie te zien 
als een hart onder de riem voor de 
medewerkers, maar vooral ook voor  
het bestuur, dat zich elk jaar weer 
belangeloos inzet om het Knopenbad op 
een goede en verantwoorde manier te 
exploiteren.

‘Een hart onder de riem, juist in deze coronatijd’
Knopenbad krijgt 2.500 euro van de Rabobank

Versoepelingen in het Knopenbad

Vrij zwemmen met kinderen  
weer mogelijk
Door de versoepelingen van de corona-
maatregelen, kunnen er ook in het 
Knopenbad weer meer mensen terecht 
dan voorheen. 
Zo wordt het mogelijk om binnen de 
geldende regels het Knopenbad per 1 juli 
toegankelijk te maken voor kinderen  
t/m 17 jaar die ‘s middags vrij willen 
zwemmen en ook voor ouders die met 
hun kind willen komen zwemmen.

Maximaal honderd ouders
Per 1 juli zal daarom het banenzwemmen 
in de middag vervallen om ruimte te 
bieden aan de nieuwe, extra bezoekers. 

Een van de ledenraadsleden van de Rabobank, Hans Langereis, heeft 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via het coöperatiefonds van de 
Rabobank een bedrag van 2.500 euro te schenken aan een voor hem 
belangrijk doel. Dat was voor hem het Knopenbad uit Montfoort.

Er is geen speciaal tijdvak meer beschik- 
baar voor banenzwemmen voor 65+’ers. 
Wel blijven er vier tijdvakken over om te 
zwemmen op doordeweekse dagen.  
Drie in de ochtend en één in de avond.
Elke dag van 13.00 tot 17.00 uur is er 
vrij zwemmen voor kinderen t/m 17 jaar 
en voor een ouder die samen met 
kind(eren) wil komen zwemmen.  
Ouders moeten wél altijd reserveren, 
omdat er maximaal honderd ouders 
worden toegelaten. Ook de buitendouche 
kan weer gebruikt worden. Er is alleen - 
in tegenstelling tot andere jaren - geen 
spelmateriaal in het bad aanwezig. 
Ouders moeten bovendien 1,5 meter 
afstand houden tot iedereen vanaf 
13 jaar. Het gebruik van de glijbanen 
gaat in toerbeurt, en ook de Slok gaat 
weer open, maar met een beperkt 
assortiment.

Het was een lange tijd stil geweest  
en de Dorpsvereniging heeft dit samen 
met SWOK georganiseerd.  
Jolanda Gerbrandts, Welzijns- en 
Mantelzorgconsulent van SWOK vindt 
het erg belangrijk dat er weer opnieuw 
wat activiteiten in de dorpen komen en 
zij werkt aan deze middag graag mee. 
Zij vertelt dat de Rabobank het draaiorgel 
sponsort en de Dorpsvereniging betaalt 
het overheerlijke ijs van de Kaasboerderij 
‘t Klooster.

Voorzitter van de dorpsvereniging,  
Hilda van der Sluis, zegt blij te zijn met 
deze, weliswaar kleinschalige, 
muziekmiddag.
In de zomermaanden zullen er allerlei 
activiteiten georganiseerd worden. 
Op vrijdag 17 juli komt er een ‘Franse 
Avond’ met jeu-de-bouleswedstrijden. 
En voor de jeugd wordt er in de vakantie- 
tijd het een en ander georganiseerd.  
Hier wordt al volop aan gewerkt. Volgende fase sluiting Abrona

2020 voor onze cliënten zoal bij Abrona 
zijn voor dagbesteding, leren en 
ontwikkelen. We hebben tot op heden 
geen reactie op onze uitnodiging 
ontvangen ondanks herhaaldelijk 
verzoek. Abrona schijft op 25 juni op 
haar website; “Op grond van de 
afgegeven positieve adviezen van de 
Centrale Cliëntenraad, de Centrale 
Familieraad en de Ondernemingsraad, de 
goedkeuring van de raad van toezicht en 
het akkoord van de vakbonden op de 
regeling voor medewerkers, heeft de 
raad van bestuur, na raadpleging van het 
managementteam, formeel het besluit 
genomen tot sluiting en verkoop van 
hotel-restaurant Abrona per 1 juli 2020. 
We danken de cliënten en medewerkers 
die zich jarenlang met hart en ziel hebben 
ingezet voor hotel-restaurant Abrona. 

Besluit volgens Abrona definitief
“Wij hebben geen vragen in de open 
brief kunnen ontdekken, noch vraagt het 
actiecomité in haar brief om een 
reactie”, stelt de woordvoerster van 
Abrona. “We brengen in herinnering dat 
Abrona en het actiecomité al uitgebreid 
met elkaar hebben gesproken en helaas 
niet nader tot elkaar zijn gekomen. 

De gesprekken waren voor Abrona geen 
reden om het standpunt te herzien.
Zoals bekend hebben we het actiecomité 
uitgenodigd voor een bezoek aan onze 
dagbestedingslocatie NuDoen! in 
Woerden om verder in gesprek te gaan 
over de goede alternatieven die er anno 

De open brief van ‘het comité tot behoud van Abrona Oudewater’ aan de 
cliëntenraad, familieraad, OR, Raad van Toezicht en het bestuur van Abrona 
heeft volgens het comité geen inhoudelijke reactie teweeggebracht.
“Abrona weigert antwoorden te geven op vragen en gaat niet in op de 
handreiking om in overleg te gaan over alternatieven voor een doorstart”, 
stelt Sjaak Six van het comité en ouder van een van de cliënten. 
Abrona stelt echter dat het actiecomité wel degelijk antwoord heeft gekregen. 
“Het bestuur van Abrona heeft aan het comité bericht; We hebben 
kennisgenomen van de open brief en deze desgevraagd aan de adviesraden 
en raad van toezicht doorgestuurd”. Partijen komen dus nog steeds niet 
nader tot elkaar, zijn het zelfs over het wel of niet ontvangen van een reactie 
met elkaar oneens.

ALS BIJLAGE

Uit in de IJsselstreek
® Drukkerij Heno - Oudewater

30 juni 2020

VrijUIT in het Groene Hart

door Cees Reichard

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 

of product promoten via deze 

bijlage neem dan nu contact op 

met Ben of Melissa Overbeek

0348-561478 
of stuur een mail naar

advertentie @ijsselbode.nl

tip
Een leuk sportief uitje voor iedereen

Kanovaren op de Vlist
Vanuit het kanocentrum Haastrecht kan je met de kano de prachtige Vlistroute varen. 

Deze route op het riviertje de Vlist heeft een lengte van 10 km en loopt van Haastrecht 

naar Schoonhoven. Het is een zeer aantrekkelijke tocht langs vele oude boerderijen, 

veel natuurschoon en het mooie dorpje Vlist. Het is een prachtig gebied om vanaf het 

water te beleven.

Eigenaar John Hoogenboom vertelt over de 

diverse mogelijkheden die je tijdens je kanotocht 

kunt beleven. 

Je komt langs de twee wipwatermolens; de 

‘Bachtenaar’, waarschijnlijk uit 1714 aan de 

Visserkade, en ten noorden van Schoonhoven 

staat langs de Vlist de ‘Bonrepasmolen’ uit 1600.

Onderweg zijn diverse steigers waar je aan kunt 

meren en even kunt gaan zitten.

Voor de inwendige mens zijn er twee uitspanningen 

direct aan het water met een ruim terras. 

Onderweg passeer je een kaasboerderij waar je 

heerlijke kaas kunt kopen.

Openingstijden
Bij vertrek krijgen de kanoërs enige instructie 

en een routebeschrijving met daarop alle 

wetenswaardigheden van onderweg.

Je kunt kiezen uit één-, twee- en 

driepersoonskano’s. Hiermee is het mogelijk een 

dagdeel of een hele dag het water op te gaan. 

De openingstijden zijn in juli en augustus van 

dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

In mei, juni en september op vrijdag, zaterdag en 

zondag met dezelfde tijden.

Afgelopen week heeft de stichting 

Oude Hollandse Waterlinie zes nieuwe 

sloepensteigers geopend.

De steigers zijn voorzien van lessenaarborden 

met uitleg over de vaarroutes. Die dragen 

kleurrijke namen als Michiel de Ruyter-route 

of Prins Willem III-route.

De steigers liggen in Abcoude, Woerdense 

Verlaat, Woerden, Montfoort en Oudewater.

Bij de vaarroutes horen en vaarroute-app 

en een vaarroutefolder.

Meer informatie op site

 oudehollandsewaterlinie.nl/routes  lees verder op 3

ecreatief

Dit jaar heeft het kanocentrum voor het eerst een 

prachtig terras waar men na afl oop terecht kan 

voor een consumptie of een ijsje.

John zegt dat de kanotocht een leuk sportief uitje 

voor iedereen is, in het bijzonder voor gezinnen.

Het kanocentrum is te vinden aan het begin van 

de Hoogstraat aan de Boezem in Haastrecht.

Voor meer informatie kijk op de site of bel 

0182-502245.

 www.kanocentrum-haastrecht.nl

Zes nieuwe sloepensteigers
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

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

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

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

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

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

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

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo  5: 10.00 uur Ds. A.D. Goijert
 18.30 uur Ds. W. C. Meeuse

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo  5: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo  5: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo  5: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo  5: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  5: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo  5: 10.00 uur Woord- en gebedviering

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo  5: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. C. Blenk
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  5: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo  5: 09.00 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  5: 09.30 uur Ds. M.A. van den Berg
 18.30 uur Ds. C. Boele

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4, 

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op dinsdag 16 juni 2020
LEVI Peter
zoon van Frank en Patricia Luiten
broertje van Liza
Vlechten 6
3421 JZ Oudewater

Wilt u ook uw 
geboortekaartjes door 

Drukkerij Heno 
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

D R U K K E R I J

De Huisartsenpraktijk Dötsch en Rietveld 
is gesloten van maandag 13 t/m vrijdag 31 juli.

WAARNEMERS, UITSLUITEND VOOR SPOEDGEVALLEN:
Voor de letters A t/m M:

Dokters Dubois / Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Voor de letters N t/m Z:

Dokters Brinkhuijsen / Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368
Zou u hier rekening mee willen houden met het oog op de herhalingsrecepten?

U kunt dit ook nalezen op onze website:
www.huisartsen.dotsch.rietveld.praktijkinfo.nl

Afscheidsreceptie in de pastorietuin

Zomeropenstelling en concerten 
Grote- of St. Michaëlskerk
De Grote- of St. Michaëlskerk kent vanaf zaterdag 27 juni t/m zaterdag 12 september tussen 13.45 en 16.00 uur 
een beperkte zomeropenstelling, welke meer gericht op stilte en bezinning. Elke zaterdagmiddag is er een concert 
of muzikaal intermezzo, van 15.00 tot 15.45 uur. Op 4 juli komt klassiek gitaarduo ‘Over De Merwede’ naar 
Oudewater. 
Wat veertig jaar geleden begon met samen klassiek gitaarles resulteerde in samen optreden. Een tijdlang niet meer, maar sinds tien 
jaar treden Johan van Middelkoop en Peter Ververis weer regelmatig samen op.
Wie bij gitaar alleen denkt aan jazz, aan tokkelen of aan zingend zichzelf begeleiden bij gitaar, zal verbaasd staan: een gitaar is 
speciaal ook een instrument om, solo of duo, prachtige klassieke muziek mee te vertolken.
Het repertoire van dit duo bestaat uit klassieke en licht klassieke muziek van componisten voor gitaar zoals: Ferdinando Carulli 
(allegretto), Johan Sebastiaan Bach (Invention a-moll) en Agustin Barrios Mangore (La Cattedral). Concertbezoekers dienen zich van 
tevoren op te geven via concertenoudewater@gmail.com Er is een maximum gesteld aan het aantal bezoekers dat we mogen 
ontvangen.Dit concert is gratis, maar een gift is zeer welkom!

Primeur concert  
Grote Kerk Oudewater 
Het mocht weer! De dertig bezoekers, zitplaatsen met genoeg afstand, werden 
getrakteerd op een concert van hoog niveau: subtiel en verfijnd; vrolijke en soms ook 
statige muziek op fluiten, koor- en kistorgel. Een pilot-concert door Magda de Jong en 
Gerben Mourik. Met de opgedane ervaring wordt in juli de concertserie vervolgd met 
meer bezoekers.

YouTube-dienst in 
Haastrecht
Op zondagavond 5 juli is er weer een 
YouTube-dienst vanaf 19.00 uur in de 
Gereformeerde kerk Haastrecht aan de 
Hoogstraat 136. Het thema van de 
dienst is ‘Verwondering’.
U hebt mij immers in de buik van mijn 
moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd 
door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij 
zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U 
doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij 
getuigd daarvan - Psalm 139:13 en 14
De kerk is open vanaf 18.45 uur en 
iedereen is van harte welkom gewoon 
zoals je bent, waar je ook vandaan komt 
en wat je achtergrond ook is.

Inloophuis ‘Leven met 
kanker’ Woerden start weer
Vanaf woensdag 1 juli start het Inloophuis ‘Leven met kanker’ weer met 
activiteiten. De activiteitenvrijwilligers hebben weer heel veel zin om de 
gasten iets te bieden en ieder dagdeel dat het huis open is, is er dan ook 
een activiteit; zie de site www.inloophuislevenmetkanker.nl Dat doen zij 
uiteraard met in achtneming van de nodige maatregelen waardoor er wel 
minder mensen kunnen deelnemen dan voor de coronatijd, maar er is altijd 
ruimte om even een kopje koffie te komen drinken.
De activiteitenruimte wordt per activiteit zo ingericht dat de gasten veilig kunnen 
zitten of deelnemen aan een activiteit waarbij bewegen centraal staat. Er is een 
duidelijke routing en er wordt ervoor gezorgt dat iedereen afstand kan houden. 
De richtlijnen zijn gemaild naar de gasten en deze hangen op diverse plekken in het 
Inloophuis en bij de voordeur, de enige ingang in deze tijd.
We zijn op de gebruikelijke tijden open: maandag 13.30 tot 16.30 uur en dinsdag 
t/m vrijdag 09.30 tot 12.30 uur. Wie wil kan spontaan langs komen maar vol = vol. 
Mailen of bellen om een plekje te reserveren voor een activiteit is noodzakelijk. 
Dat mag via info@inloophuislevenmetkanker.nl, 0348-447643 / 06-14004496.
Voor wie graag wil komen maar minder mobiel is, geen eigen auto heeft of niet met 
openbaar vervoer/taxi kan, is AutoMaatje Woerden een optie:  
thuishuiswoerden.nl/automaatje.

Ook weer thuiszorg van  
De Mantelmeeuw
Behalve zorg in het hospice verlenen de vrijwilligers van De Mantelmeeuw 
ook thuiszorg bij terminaal zieke mensen. Sinds de coronacrisis begon,  
lag die thuiszorg stil. Maar intussen worden de thuiszorgactiviteiten bij 
De Mantelmeeuw weer op een zorgvuldige manier opgestart.
Nog niet iedereen weet dat de Mantelmeeuw-vrijwilligers ook mensen thuis 
ondersteunen. Wie als mantelzorger een terminaal zieke partner, vader of moeder thuis 
verzorgt, heeft juist nu misschien wel extra behoefte aan hulp. Nu de mogelijkheden 
weer wat ruimer zijn, wil de mantelzorger misschien wel even naar de kapper, een 
boodschap doen of er een paar uurtjes op uit voor een wandeling of een afspraak. 
De goed getrainde Mantelmeeuw-vrijwilliger kan op zo’n moment de zorgtaken van de 
mantelzorger overnemen.
Speciaal voor de thuiszorg hanteert De Mantelmeeuw een extra zwaar protocol, waarin 
allerlei voorzorgsmiddelen worden ingezet om het risico zo klein mogelijk te houden. 
Vrijwilliger, mantelzorger en patiënt mogen geen corona-gerelateerde klachten hebben, 
er wordt binnen de 
anderhalve meter 
gewerkt met 
mondkapjes en 
handschoenen, alles 
wat aangeraakt wordt, 
wordt gedesinfecteerd, 
en er is een strikt 
handenwasprotocol.
Wie voor een terminaal 
zieke naaste gebruik wil 
maken van thuiszorg 
door Mantelmeeuw-
vrijwilligers kan contact 
opnemen met een van 
de coördinatoren van 
De Mantelmeeuw, 
06-21244402.

In kleine kring en op veilige  
corona-afstand werd door een beperkte 
afvaardiging van de Hervormde 
Gemeente Linschoten vorige week 
afscheid genomen van begraafplaats-
beheerder B. van Ringelesteijn. 
Als locatie voor deze bijzondere  
aangelegenheid was gekozen voor de 
uitgestrekte tuin van de pastoriewoning. 
Mede tot Gods eer heeft 
Van Ringelesteijn tot aan de hoge leeftijd 
van 85 jaar deze functie vervuld.  
Ruim 22 jaar nam hij met grote zorg en 
toewijding, naast het beheer tevens een 
groot deel van het onderhoud van de 
ruim 150 jaar oude begraafplaats voor 
zijn rekening. Vele Linschoters ongeacht 
leeftijd of geloofsovertuiging, begeleide 
hij naar de laatste rustplaats. 
Van Ringelesteijn was een vertrouwd 
aanspreekpunt maar ook een steun voor 
nagelaten familieleden wanneer zij naar 
deze gedenkplaats terugkeerden.
Namens de Hervormde Gemeente 
Linschoten werd beheerder 
Van Ringelesteijn sr. dank gezegd voor 
de vele jaren trouwe dienst. Hij en 
echtgenote Annie die hem bij dit werk tot 
grote steun was, kregen Gods zegen 
toegewenst op hun verdere levensweg.

Fotograaf Corné Oppelaar
Het echtpaar Van Ringelesteijn-van den 
Heuvel en voorzitter College van 
Kerkrentmeester Gerrit van der Stok.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Thuiszorg door zorgzame Mantelmeeuw-vrijwilligers.
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AHLES
en

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 6.450,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . . . .  ‘11 e 5.950,-
Renault Modus 1.6 16V  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 3.950,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘14 e 8.450,-
Fiat Panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘12 e 3.650,-
Fiat Panda (nieuw model) - airco  . . . . . . . . .  ‘12 e 4.950,-
Toyota Yaris 1.3 - automaat - airco . . . . . . . . . . .  ‘09 e 6.250,-
Citroën C3 - airco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 8.250,-
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘13 e 5.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen   -   0348 - 501808

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

Al onze auto’s 
staan op 

Autotrack.nl

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

Wij helpen u graag. Er zijn geen kosten!  
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

Bram en 
Janny 

zijn voor 
GOUD 
gegaan!

1 juli is de datum  
om hierbij stil te staan!
Van harte gefeliciteerd,

(schoon)kinderen en kleinkinderen

WATERPOLOCLINIC
Donderdag 2 juli  

van 20.15 tot 21.45 uur

in Ons Statenbad, Oudewater

Vind je het leuk om te zwemmen  
en ben je 14-16 jaar oud?

Wil je kennismaken met waterpolo  
en een partijtje meespelen?

De jongens van het B-team OZV zijn nog 
op zoek naar sportieve leeftijdsgenoten!
Kom naar de speciale waterpoloclinic met het 

jongens B-team op donderdag 2 juli a.s.
En vergeet je zwembroek niet!!

Voor meer informatie: info@ozvoudewater.nl

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

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

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

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

Breng op een eenvoudige manier 
plezier terug in je leven.

Mijn
hoofd

Mijn
vuur

Mijn
gevoel

Mijn
lijf

Nicole Schouten, 06-20546554
leefstijl- en vitaliteitscoach

www.gewoonnicole.nl

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

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

Joop van Vliet B.V.

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

1 juli

Di t/m Vr 10.00 - 17.30 uur   
Za 10.00 - 17.00 uur

summer

Korte Havenstraat 22 
3421 AG Oudewater 
T 0348 - 56 00 46
www.pardoesoudewater.nl

korting t/m 70%
uitgezonderd de nieuwe collectie

3 1+
GELDIG VAN  

1  T/M 31 JULI 2020

3 1
31 JULI 2020

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL GRATIS. 
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA. 

LEEUWERINGERSTRAAT 32
3421 AC OUDEWATER
0348-567400 | WWW.SACHALINGERIE.NL

LINGERIE LINGERIE
LINGERIE LINGERIE

LAAGST GEPRIJSDE ARTIKEL IS GRATIS. 
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN BIJ DE KASSA

WONINGRUIL HUUR
Mijn gezin en ik willen graag verhuizen van een  

appartement naar een eengezinswoning.
Onze woning in Oudewater heeft 3 kamers, waarvan 2 slaapkamers en  
een grote woonkamer. Er is een vaste trap naar de 2e verdieping, waar 

2 slaapkamers zijn, een balkon, badkamer met wc en een berging.

De ruil zou per direct kunnen.  
Nog meer info? Mail gerust naar:  

brigittaelst@hotmail.com - sms: 06-39455630

SARTARELLI
VERDICCHIO 
‘TRALIVIO’ 
Deze klassieke Italiaanse 
Verdicchio is deze maand 
weer in de aanbieding! 
Veelzijdig, maar zet hem 
bijvoorbeeld eens in bij 
groenterisotto of een 
visschotel.visschotel.

* Zolang de voorraad strekt, 
  alleen bij aankoop in onze winkel.

WIJN

*VAN 13,95

VOOR

Bezoek ook onze webshop 

GRANDIVINI.NL
IJSSELVERE 23
OUDEWATER

UTRECHTSEWEG 62
AMERSFOORT

VERDICCHIO 

Deze klassieke Italiaanse 
Verdicchio is deze maand 

Veelzijdig, maar zet hem 

13,95

VOOR

Bezoek ook onze webshop 

VAN DE MAAND

ALLEEN IN MAART 
OP=OP

9,95

* Zolang de voorraad strekt, * Zolang de voorraad strekt, 
  alleen bij aankoop in onze winkel.  alleen bij aankoop in onze winkel.

MAAK ELKE WEEK 

KANS OP EEN 

GROOT FORMAAT

FLES VAN ÉÉN 

VAN ONZE 

WIJNEN!

Magnum 1,5 liter

Actie loopt van 22 juni t/m 23 augustus 2020, zolang de voorraad strekt Geen 18, geen alcohol
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Ineens is er weer zo’n wereldwijde hype om de geschiedenis uit te 
poetsen: overal ter wereld worden monumenten, die de stoffelijke 
geheugensteuntjes zijn aan de goede en minder fraaie episodes in 
onze geschiedenis, beklad, beschadigd of zelfs grondig vernield. 
Vorige week nog: het standbeeld van Columbus, en het beeld van 
president Andrew Jackson (USA) die in 1830 een wet uitvaardigde dat 
alle oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten (de indianen 
dus) alleen ten westen van de Mississippi mochten wonen, foei toch!
Ook in Nederland staan omstreden beelden: Jan Pieterszoon Coen, 
Peter Stuyfesant, generaal Van Heutsz. ‘t Zou niet voor het eerst zijn 
dat stukjes geschiedenis uitgepoetst worden. Koningin Wilhelmina 
nodigde in 1900 Paul Kruger uit om in Nederland te komen wonen. 
Aan zijn huis aan de Maliebaan in Utrecht kwam na zijn overlijden in 
1904 een bordje te hangen: hier woonde Paul Kruger. Toen Kruger 
tientallen jaren later niet meer ‘kon’, verdween het bordje. Aan 
dezelfde Maliebaan waren tien grote panden in gebruik als 
hoofdkwartier van de NSB en de SS in Nederland, met borden die 
niets aan duidelijkheid te wensen over lieten. Zij zijn in 1945 
verwijderd, begrijpelijk, maar sedertdien wordt er op geen enkele 
wijze aan herinnerd wat zich hier allemaal afgespeeld heeft, en dat is 
toch te beschouwen als het uitpoetsen van een belangwekkend en 
hoogst onaangenaam stuk geschiedenis. Zo verdwijnen er doorlopend 
stukjes zichtbare geschiedenis, als zij ons op enig moment 
onwelgevallig zijn. Daarmee gaan de aanknopingspunten van die 
geschiedenis verloren.
In België moet koning Leopold de Tweede het ontgelden. De koning 
die de Congo geplunderd heeft en daarmee zoveel rijkdom naar 
België gebracht heeft, had heel wat prachtige bronzen borstbeelden 
en standbeelden in menige Belgische stad. De koning, van wie de 
Congo privébezit was, ging niet zachtzinnig om met de Congolezen: 
als ze te weinig cacaobonen plukten, werd hun hand afgehakt; de 
lichtste vorm van correctie op ongehoorzaamheid. Toen het te erg 
werd (in 1908) kocht de Belgische staat de Congo voor 215 miljoen 
franken van zijn koning, en maakte er een kolonie van. Niet, dat het 
er daardoor voor de Congolezen merkbaar beter op werd, maar de 
schande van alle wreedheden was daarmee op papier in elk geval 
bedwongen.
Misschien wel het meest heroïsche 
en leugenachtige beeld van 
Leopold II staat op de esplanade 
in Oostende. Hoog te paard 
(terwijl de koning zelfs niet eens 
kon fietsen) met aan zijn 
linkerzijde een beeldengroep 
voorstellende het Belgische volk 
(mijnwerkers, soldaten, vissers) en 
rechts het Congolese volk. 
De opdracht van beide volkeren 
aan hun koning: Opgedragen aan 
onze geniale Beschermheer.
Tien jaar geleden, tijdens een 
vorige golf van woede tegen het 
kolonialisme, zaagden 
demonstranten de uitgestoken 
bronzen hand van één van de 
Congolese mannen in de 
beeldengroep af. 
Het gemeentebestuur van Oostende besloot in haar wijsheid géén 
nieuwe bronzen hand te laten gieten, maar de afgezaagde hand zo te 
laten: als eeuwige aanklacht tegen de wreedheid van de koning. 
Een geheugensteuntje, zodat elke huidige en toekomstige bezoeker de 
arrogantie van de koning naar waarde zal weten te schatten.
Otto Beaujon

In Vogelvlucht zie je het bestaande industrieterrein met de Iepenweg (boompjes), Van den Hadelkamp, Sijf & Dax (donkerrood 
gevelpaneel), de Wilgenweg. Voor het bestaande terrein is het nieuwe getekend: een strook evenwijdig aan de Wilgenweg. 
De gebouwen zijn nog fantasie: de grond is nog niet uitgegeven. Helemaal links het zwembad en de skeelerbaan. 
Het hele nieuwe industrieterrein wordt, uitkijkend op Linschoten, omgeven door een brede groenstrook.

vervolg van de voorpagina

door Otto Beaujon

OUDEWATER

ColumnUitpoetsen ...

Maar zeker ook de gasten en andere 
betrokkenen die het hotel een warm hart 
hebben toegedragen”. Over en uit dus als 
het aan Abrona ligt.

Escalatie van de situatie naar 
landelijke toezichthouders
Maar niet als het aan Sjaak Six van het 
comité ligt. “Wij escaleren de situatie nu 
naar centrale landelijke instanties voor 
toezicht op de zorg en naar de Tweede 
Kamercommissie voor de zorg”, zegt Six. 
“Het gaat ons erom dat Abrona niet 
wegkomt met het verkwisten van 
zorggeld, onbehoorlijk bestuur 
mismanagement, het niet voldoen aan 
‘governance’-regels en het verzaken van 
hun zorgplicht. Dat gaat wellicht Abrona 
Oudewater niet terugbrengen maar zorgt 
er in ieder geval voor dat elders in 
Nederland cliënten, familie en 
medewerkers niet de dupe worden van 
het onzorgvuldig handelen van het 
huidige Abronabestuur”.

Wij zijn niet naïef
“Het is niet waarschijnlijk dat de escalatie 
tot heropening van hotel-restaurant 
Abrona in Oudewater gaat zorgen. 
Natuurlijk zijn wij niet naïef”, zegt Six. 
“Naast de escalatie schaken wij nog op 
een ander bord. Indirect met B&W en 
samen, met ondernemers en andere 
zorginstellingen bespreken we de 
mogelijkheden van een alternatieve 
doorstart. Dan moet wel het vastgoed 
gekocht kunnen worden door 

ondernemers die weer een zorgfunctie  
in het pand nastreven. Abrona heeft 
toegezegd dat de gemeente Oudewater 
een rol krijgt in het biedingsproces voor 
het pand en dat ze bij voorkeur aan een 
dergelijke ondernemer verkopen. 
Wij zijn bang dat, op grond van onze 
ervaringen met Abrona, die rol beperkt is 
en dat het pand gewoon wordt verkocht 
aan de hoogste bieder.

De gemeenteraad van Oudewater 
maakt zich ook zorgen
Met name de fractie van het CDA wil 
graag duidelijkheid over welke rol Abrona 
toedicht aan B&W en hoe dit zich 
vertaalt in een eventuele verkoop van het 
pand. Hoe kan geborgd worden dat de 
voorkeur gegeven wordt aan een sociaal 
maatschappelijke bestemming? 
Het volgende werd schriftelijk ingediend 
bij B&W van Oudewater; 
‘Eerder werd al bekend dat bij de 
verkoop van het hotel-restaurant de 
voorkeur uitgaat naar een sociaal 
maatschappelijke bestemming;  
het liefst naar een koper met een 
regionale binding.
Om de lokale belangen te behartigen, 
heeft Abrona het college van B en W van 
de gemeente Oudewater gevraagd om 
een rol te spelen in de consultatieronde 
van het verkooptraject. 
De gemeente heeft laten weten dit  
graag te doen. Wethouder Bob Duindam 
neemt deze rol op zich. 

1) Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich 
tot de unaniem aangenomen motie 
waarin de raad het college verzoekt alles 
in het werk te stellen om zorgorganisatie 
Abrona te bewegen het voorgenomen 
besluit tot nader order op te schorten, 
zodat de mogelijkheden om de 
voorziening te behouden samen met de 
maatschappelijke partners nader kunnen 
worden onderzocht? 
2) Graag een uiteenzetting van de rol van 
het college / wethouder Duindam in het 
proces. Wat is de (formele) invloed van 
de wethouder? Op basis waarvan neemt 
de wethouder beslissingen in de  
consultatieronde van het verkooptraject? 
3) Op wat voor manier kan geborgd 
worden dat bij verkoop de voorkeur 
gegeven wordt aan een sociaal 
maatschappelijke bestemming; het liefst 
aan een koper met regionale binding?
Hoe verhoudt zich dit tot het  
onafhankelijke College sanering  
zorginstellingen die toezicht houdt tot 
verkoop tegen marktwaarde? 
Op welke wijze heeft het college 
zeggenschap over dit proces?’
De beantwoording van de vragen staat op 
de agenda van het Forum Samenleving 
van 6 juli. In die vergadering komt ook 
de raad van bestuur van Abrona aan het 
woord om het besluit van Abrona toe te 
lichten. Iedereen is er maar druk mee. 
Als er al een doorstart komt dan zal er 
nog wel heel wat water door de IJssel 
stromen voordat die is gerealiseerd. 
Wordt zeker vervolgd!

Tappersheul III
“Zeker weet je ‘t nooit,” zegt wethouder Bob Duindam, “maar we gaan het 
ontwerp voor het bestemmingsplan Tappersheul III alvast als informele voor-
publicatie de ronde laten doen bij alle belanghebbenden die bij ons bekend zijn, 
en dan volgen in september de formele inspraakrondes. Normaal gezien komt 
het plan dan in december van dit jaar in de raad, en kunnen we beginnen met 
het aanbrengen van een metersdik pakket gebroken puin waar de wegen moeten 
komen. Voorbelasten, heet dat in de wegenbouw, en het kost maanden voor het 
zo stabiel is dat je het kunt asfalteren. Zo snel mogelijk beginnen dus.”

Wat gaat er precies gebeuren? 
Zie plattegrond: Achter het bestaande 
industrieterrein komt een nieuwe strook 
grond (binnen de rode stippellijn) 
beschikbaar voor handel en industrie,  
en daarop zijn tevens twee kavels 
gereserveerd voor een nieuw (overdekt) 
zwembad en een skeelerbaan.
Duindam: “Het gemeentebestuur omarmt 
het idee van een nieuw zwembad dat 
gedragen wordt door de vereniging, 
weliswaar met financieel nog een slag om 
de arm, maar al wel de grondreservering. 
Er was 3 hectare voor ondernemers, 
waar we later de ruimte voor een 
zwembad en een skeelerbaan aan 
toegevoegd hebben. Het aantal belang-
stellenden was groter dan de beschikbare 
ruimte, en de gemeente heeft een 
volgorde naar urgentie vastgesteld: 
bijvoorbeeld bedrijven die nu elders 
binnen de gemeente gevestigd zijn en 
daar overlast veroorzaken, komen eerder 
in aanmerking. Bedrijven kunnen grond 
kopen, maar als zij dat willen ook in 
erfpacht nemen, als dat hun financieel 

bedrijfsplan beter sluitend maakt. Gaan 
de zaken na enkele jaren voorspoedig, 
dan kunnen ze de grond alsnog voor de 
originele prijs kopen. Zo verbreden wij 
de mogelijkheden voor de (startende) of 
gevestigde ondernemers.”
Op 15 juni jl. werd het stedenbouw-
kundig plan besproken tijdens een 
webinar, een vergadering via MS Teams, 
waarbij alle deelnemers die zich van 
tevoren aangemeld hadden vragen 
konden stellen en meepraten. Veel van 
de vragen die omwonenden en belang-
stellenden voor het plan konden stellen, 
waren al met het antwoord te lezen op 
de website van de gemeente, maar 
sommige mensen willen voor de 
zekerheid (of omdat ze zich niet 
ingelezen hebben) zo’n vraag graag zelf 
ook een keer stellen. De webinar verliep 
naar ieders tevredenheid.
Het verkeer, dat was nog wel een 
dingetje. Een groter industrieterrein 

betekent meer verkeer, een zwembad 
betekent parkeerruimte. Het nieuwe 
gedeelte industrieterrein wordt ontsloten 
bij de lila pijl op de plattegrond, de 
bestaande wegen worden een stukje 
doorgetrokken. Vrachtverkeer zal zeker 
niet langs de Jumbo en de Lijnbaan naar 
het nieuwe deel kunnen (verkeersborden, 
instructie in de TomTom). Waar nodig 
komt misschien een rotonde, wat op de 
Oudewaterse veengrond een vrij 
ingrijpende oplossing is, maar gezien het 
saldo van de grondexploitatie kan het er 
hopelijk vanaf (de opbrengst is bestemd 
voor een grondige renovatie van het 
oude industrieterrein).
Echte piektijden wat parkeerders betreft 
zullen meestal in het weekend liggen. 
Tussen het zwembad en de dichtstbij-
zijnde woonwijk ligt behalve een 
geluidswal ook een groenstrook met 
water, bomen en struikgewas van 
minstens 50 meter breed, en weinig 
mensen zullen naar verwachting een 
parkeerplaatsje zoeken in de woonwijk 
om dan te voet richting zwembad te 
gaan. Duindam: “Zelfs voor de heikikkers 
hebben we een paar nieuwe luxe poelen 
laten graven. Het is niet de provincie die 
dat uitvoert, noch betaalt. Zij verplichten 
ons dat te doen. En we zijn even serieus 
van plan de enorme populieren en 
grauwe wilgen waar de ransuilen in 
zitten, in hun geheel te gaan verplaatsen 
naar een nieuwe locatie, ‘t is te hopen 
dat de uilen het begrijpen en terug 
komen als die bomen op hun nieuwe 
plek staan.”

Tappersheul III (ingekort door de redactie)
Helaas worden mijn vragen door de Gemeente Oudewater niet beantwoord.  
Niet in de mail en niet online via de projectpagina op de website van de Gemeente. 
Ook tijdens de informatieavond op 15 juni was de presentatie erg eenzijdig.  
Er werden kritische vragen gesteld in de chat die helaas geen reactie kregen van de 
wethouder. Wellicht dat mijn vragen geplaatst kunnen worden in de IJsselbode.  
Het plan Tappersheul III en de gevolgen hiervan in de ogen van een groot aantal 
bezorgde bewoners is inmiddels ook ingediend bij Natuurmonumenten en Natuur 
en Milieufederatie Utrecht.
1. De bouw van Tappersheul III zal een groot deel van de huidige biodiversiteit, een 

groot aantal planten en dieren doen verdwijnen. Het resterende ecosysteem wat 
in 20 jaar is opgebouwd is daarmee in gevaar. Je kan een complete biotoop niet 
even ‘oppakken’ en ‘verplaatsen’ zoals door de Gemeente geschetst.  
Hoe gaat de Gemeente het verlies van biodiversiteit herstellen/goedmaken?

2. In de plannen van Tappersheul III en tijdens de informatieavond geeft de 
Gemeente aan dat de nieuwe groenstrook mooier en beter zal zijn. Maar mooier 
en beter voor wie? Wie heeft dit bepaald? Is de huidige groenstrook met buizerds, 
aalscholvers, wilde fazanten, hazen, grutto’s, snippen, sternen en honderden 
andere weidevogels, ganzen, eenden en zwanen niet mooi?

3. Waarom heeft de Gemeente alleen informatie gestuurd (brieven) aan de 
bewoners in de directe omgeving van Tappersheul III en niet aan alle inwoners 
van Oudewater? Deze plannen hebben direct of indirect gevolgen voor iedereen 
die hier woont.

4. Versnippering: De groenstrook die gaat verdwijnen met bomen, bosjes en 
houtranden is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur, het Natuurnetwerk 
Nederland. Hier kunnen vogels, kleine zoogdieren, vlinders en insecten in 
verblijven (broeden, foerageren, rusten, schuilen en uitbreiden).  Ze kunnen zich 
hiermee ook verplaatsen naar andere gebieden, de zgn. corridors (o.a. achter de 
Broekkade, aansluitend aan de Koddewetering en de Achterwetering).  
Door de aanleg van Tappersheul III worden leefgebieden in kleinere stukjes 
verdeeld. Wat gaat de Gemeente doen tegen de ‘versnippering’?  
Het uitzetten van jonge hei-kikkers (genoemd in de informatieavond) in een 
nieuw plasje is natuurlijk geen oplossing an sich.

5. Verdroging: door drainage voor de bouw, ontwatering, vindt er verdroging in 
omliggende gebieden plaats. De grondwaterstand is al schrikbarend laag en de 
droogte in deze gebieden neemt alleen maar toe. Er zijn nu twee flinke plassen/
waterreservoirs in de groenstrook. Deze gaan dus ook verdwijnen.  
Hoe gaat de Gemeente de verdroging van dit gebied tegenhouden?

6. Voor de huidige bewoners van de wijken aan de Kabelslag tot aan Brand 
Hoveniers zal het vrije uitzicht verdwijnen. Bovendien zal het verkeer op de 
Kabelslag enorm toe gaan nemen als er ook nog een zwembad en andere  
sportfaciliteiten komen. Hoe worden de bewoners gecompenseerd voor het 
waardeverlies van hun woningen?

Ruby Fles, Oudewater
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

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

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

Gratis second 
opinion voor 
ondernemers

Vestiging Oudewater
Marktstraat 8

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962
UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

Ook als u elders verzekerd bent en
voor mensen met een smalle beurs. J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

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

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

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

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

Het gemis wordt niet minder, maar meer.

“Je bent er steeds langer niet.”

Bram
27-6-2010 27-6-2020

Bedankt voor de vele kaarten met 
geschreven woorden van medeleven, bloemen, 
telefoontjes die wij hebben mogen ontvangen 
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van

Juur de Koning
Het heeft op ons een onuitwisbare indruk gemaakt.

Hartelijk dank daarvoor.

Corry

Kinderen en
kleinkinderen

Haastrecht, juni 2020

Gouda’s vertrouwen
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De gaande 
en komende 
man……
Wubbo Tempel, onze gewaardeerde 
gemeentesecretaris van Oudewater, 
vertrekt. Na drieënhalf jaar verlaat 
hij Oudewater om wethouder te 
worden in Krimpen a/d IJssel. 
De Nederlandse schrijver Godfried 
Bomans beschrijft in zijn boek  
‘Pieter Bas’ uit 1936 het beeld van de 
gemeentesecretaris als volgt:
‘Mijn vader vervulde de plaats van 
gemeentesecretaris, een woord dat 
wij moeilijk konden uitspreken. 
Zozeer waren wij destijds van zijn 
hoge positie en onmisbaarheid 
doordrongen, dat, toen hij een keer met verkoudheid in bed lag, wij verbaasd 
waren het verkeer op straat gewoon te zien doorgaan.’
Zal, nu Wubbo vertrekt, het verkeer in Oudewater blijven doorgaan?  
Wees gerust, dat zal gebeuren.
Toch wil ik graag melden hoe belangrijk deze gemeentesecretaris is geweest. 
Voor het gemeentebestuur en voor onze hele gemeenschap.
Wubbo is een man op de achtergrond. Maar weet u dat ieder besluit van het 
gemeentebestuur door zijn handen gaat? Wat het bestuur wil, maakt de 
gemeentesecretaris mogelijk. Maar ook: wat het bestuur zou móeten willen, 
beveelt de gemeentesecretaris aan.
En zo is er de afgelopen jaren veel gebeurd en mogelijk gemaakt in Oudewater! 
Er zijn en worden huizen gebouwd en plannen gemaakt voor nog veel meer 
woningen. Er is zorg verleend, straten zijn geveegd, paspoorten en rijbewijzen 
uitgegeven enz. enz.
Dank Wubbo voor alles wat je voor Oudewater hebt betekend. En dat is 
meer dan zichtbaar is.
De komende man is Jethro Michel. Ook hij zal niet heel erg in de openbaarheid 
treden. Maar zeker zo onmisbaar blijken als zijn voorganger.
Gelukkig zal ook hij het allemaal niet alleen hoeven doen. Met de hulp van 
de professionele ambtelijke organisatie in Woerden zult u ook onder zijn 
leiding het verkeer op straat gewoon zien doorgaan!
Hartelijke groet, 
Wim Groeneweg, burgemeester Oudewater.

Voorjaarsnota gemeente Oudewater: 
geen ruimte voor ambities

“Zorgelijk, maar we doen er alles 
aan dit op te lossen”, zegt Bas Lont, 
wethouder financiën in Oudewater.
In Oudewater kunnen de risico’s die 
de gemeente loopt, op dit moment 
niet volledig worden afgedekt door 
de reserves. Daarom wordt er kritisch 
naar de uitgaven gekeken.
“We moeten ons beperken tot 
uitgaven die strikt noodzakelijk zijn. 
Wensen en ambities kunnen slechts 
onder strenge voorwaarden worden 
uitgevoerd. Daarom zoeken we naar 
alternatieve en creatieve manieren 
om dat voor elkaar te krijgen. 
De raad en inwoners nodigen wij van 
harte uit hierin mee te denken. Als we 
de dingen doen die we moeten doen 
en grote tegenvallers blijven uit, dan 
komt de begroting uit rond de nul.”

Onvermijdelijke kosten
De vrije ruimte is noodzakelijk om de 
onvermijdelijke uitgaven op te vangen. 
Zo zijn er flinke tariefstijgingen van 
de aanbieders voor de maatschap-
pelijke ondersteuning en jeugdzorg. 
Ook de aanbestedingen voor het 
verwerken van afval vielen tegen. 
En de inkomsten uit dividend (aandelen) 
dalen sterk. De coronacrisis maakt 
het er bovendien niet beter op.

Verhogen inkomsten gemeente 
nagenoeg onmogelijk
Verhogen van de gemeentelijke 
inkomsten zou de begroting gunstig 
beïnvloeden. Maar het college van 
BenW heeft vastgesteld dat de 
gemeentelijke belastingen al redelijk 
hoog zijn.

Bas Lont verklaart: “Oudewater zit 
bijna op het hoogste niveau qua 
OZB-heffing. En voor de afvalstoffen-
heffing dreigt een stijging van rond 
de 20%. Verder stijgen de rioolrechten 
de komende jaren nog. Deze zijn al 
meegenomen in de cijfers. Er blijft 
dus weinig over. De bijdragen van 
het Rijk via het Gemeentefonds zullen 
door een herverdeling de komende 
jaren eerder dalen dan stijgen.”
Bestaande bouwprojecten  
niet geraakt
De bestaande bouwprojecten worden 
door de krapte in begroting niet 
geraakt. “Daar heeft het college 
stevig op gestuurd. Hierdoor kunnen 
bijvoorbeeld woningbouwprojecten 
als Westerwal, Schuylenburcht, 
Oranje Bolwerck en St. Janstraat 
gewoon doorgaan.
Daar zijn we trots op.”

Volgens de voorjaarsnota van de gemeente Oudewater laat 
de begroting geen ruimte meer om geformuleerde ambities op 
de reguliere wijze uit te voeren.
Na het reserveren van geld voor onvermijdelijke ontwikkelingen 
is het geld op. Risico’s kunnen op dit moment niet volledig 
worden afgedekt door de beschikbare reserves.

Asfaltwerkzaamheden  
Johan J. Vierbergenweg

Stedin vervangt gas- en elektriciteitsnet 
binnenstad Oudewater
Netbeheerder Stedin start op 6 juli met het vervangen van 
het gas- en elektriciteitsnet in de binnenstad van Oudewater. 

De vervanging is nodig om het net klaar te maken voor de 
toekomst. De werkzaamheden duren tot eind 2021.

Stedin begint in het gebied rondom de Kapellestraat, later 
in het jaar volgt het gebied rondom de Leeuweringerstraat. 

De directe omgeving wordt door Stedin geïnformeerd. 

Ook kunt u via de BouwApp op de hoogte blijven van de 
werkzaamheden.

Voorkom contact  
met brandharen van de 
eikenprocessierups
De eikenprocessierups is weer actief in onze gemeente.
Contact met brandharen van de eiken-processierups kan gezondheidsklachten 
veroorzaken bij mens en dier. Ze dringen gemakkelijk in de huid, ogen en 
luchtwegen. Ze zijn zo klein, dat je ze vaak niet kunt zien. De brandharen 
worden ook door de lucht verspreid.
Ongemak door de brandharen van de eikenprocessierups kan voorkomen 
worden door elk contact met de rupsen en nesten ervan te vermijden. 
Dit kan onder andere door niet onder, of in de buurt van een (besmette) 
eikenboom te gaan zitten.
Laat de rups ook met rust, zodra hij zich ‘aangevallen’ voelt, laat hij zijn 
brandharen los.
De GGD ontwikkelde een website met meer informatie over de rups en wat te 
doen bij gezondheidsklachten: www.rupsen.info

Een groot deel van de Johan J. Vierbergenweg ligt er weer 
netjes bij. In week 28 wordt het deel vanaf de rotonde bij 
Papekop tot de komgrens van Oudewater voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag.
Rotonde Papekop tot komgrens Oudewater
Overdag is de weg door omwonenden te gebruiken. ‘s Avonds en ‘s nachts 
wordt het nieuwe asfalt aangebracht. Eén van de twee uitritten richting de 
Johan J. Vierbergenweg is dan open.

Doorgaand verkeer wordt dag 
en nacht omgeleid
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de N228 richting Montfoort, de 
N204 richting Linschoten en de A12 
richting Nieuwerbrug (afslag 13). 
En omgekeerd. De omleiding wordt 
met borden aangegeven.

Meer informatie over de  
werkzaamheden en de  
omleidingsroutes vindt u op: 
www.oudewater.nl/vierbergenweg.
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BRIL
VAN DE MAAND
JULI

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 29 juni t/m 05 juli 2020. Week 27.

    Amstel pils of blond
 2 blikken à 500 ml 

combineren mogelijk

1.34
1.66 1.-

2 STUKS 
MAX. 24 
BLIKKEN
PER KLANT

Snoeptomaten
emmer 1 kilo

5.993.-
 Heks’nkaas origineel 

2 bakjes à 150/200 gram 
 combineren mogelijk 

4.98
5.98 3.-
2 STUKS 

 Kipkrokantschnitzel pak 2 stuks 

Kipsaucijzen naturel pak 4 stuks 

Scharrelkipgehakt pak 300 gram 

Kiphaasjes naturel/gemarineerd pak 300 gram 
combineren mogelijk 

6.38
7.80 5.-
2 STUKS 

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

Voorbereid op hitte

Aanhoudend warm weer is dus een 
gezondheidsrisico. Dat geldt extra 
voor mensen met een chronische 
ziekte, mensen met overgewicht, 
mensen die medicijnen gebruiken, 
kleine kinderen en ouderen.
Speciaal aandacht voor ouderen
Ouderen hebben minder het gevoel 
dat ze dorst hebben. Hierdoor 
drinken ze minder. En in deze 
coronatijd zien ouderen vaak minder 
mensen. Hierdoor heeft ook de 
omgeving niet in de gaten of ouderen 
goed drinken. Bovendien past het 
lichaam van ouderen zich minder 
goed aan bij extreme temperaturen. 

Drink voldoende
Drink water, thee of koffi e. Ook als u geen dorst heeft, 
want ouderen hebben minder dorstgevoel.
Matig het gebruik van alcohol.
Tip: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, 

zeker als u naar buiten of met de auto op pad gaat.

Houd uzelf koel
Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke inspanning in de 
middag (tussen 12.00 en 18.00 uur).
Tip: maak gebruik van de koelere ochtend en avond 

voor uw boodschappen of wandeling. 
Neem een verkoelend (voeten)bad of een douche.

Houd uw woning koel
Houd de zon en warmte zoveel mogelijk buiten uw woning, 
bijvoorbeeld met zonwering, ventilator of airconditioning.
Tip: zorg voor extra koele frisse lucht 

door het openen van ramen en/of deuren 
op tijdstippen dat het buiten is afgekoeld.

Zorg voor elkaar
Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die 
misschien uw hulp kunnen gebruiken.
Tip: Ga een keer extra langs of bel ze op

en vraag wat u kunt doen.

Medicijnen en hitte
Sommige medicijnen kunnen bij hitte tot 
gezondheidsproblemen leiden doordat de water- en 
zouthuishouding in het lichaam verstoord wordt. Dit kan 
leiden tot uitdroging, te weinig zweten en onwel worden.
Tip: Overleg met uw apotheek of huisarts als u vragen 

heeft over het gebruik van uw medicijnen tijdens hitte.

Verhitting en uitdroging kunnen het 
gevolg zijn. Dus als dat kan, let dan 
wat extra op ouderen tijdens hete 
dagen.
Wat kunt u doen tegen de hitte? 
Een paar tips
Het RIVM heeft heel bruikbare tips 
opgesteld die kunnen helpen bij het 
voorkomen van gezondheidspro-
blemen. Wij geven deze graag aan u 
door. Meer informatie over hitte vindt 
u op www.rivm.nl/hitte

We brengen allemaal meer tijd thuis door vanwege alle coronamaatregelen. 
We produceren thuis meer afval, zijn aan het klussen en opruimen.
Hopelijk heeft u ook deze berg afval goed gescheiden.

“We zijn heel goed bezig met afval scheiden in Oudewater”, vertelt wethouder 
Bas Lont. “Voorgaande jaren produceerden we zo’n 200 kilo restafval per 
persoon per jaar. Nu zitten we al rond de 140 kilo. Een enorme stap in de 
goede richting! Toch bestaat nog altijd driekwart van ons restafval uit 
herbruikbare materialen. Blijf dus vooral doorgaan met scheiden en verminderen 
van afval.”
Afval verminderen
Beter afval scheiden is mooi, maar nog mooier is afval vermijden.
De deelnemers aan de Afval Challenge en op de Facebookgroep Zero Waste 
Oudewater wisselen enthousiaste inwoners tips en trucs uit over hoe zij hun 
afval weten te verminderen.

Vijf praktische tips
1. Ja-maar
 De eerste stap in de zero-waste 

aanpak is ‘refuse’. 
Weiger onnodige spullen, 
zoals reclamefolders. 
Ja-nee stickers zijn gratis op te 
halen bij de gemeente.

3. Eigen verszakjes
 Neem zelf uw bakjes, zakjes en 

opvouwbare boodschappentassen 
mee. Dat scheelt een hoop plastic 
en papieren zakken. 
Bij de Coop en Jumbo zijn 
herbruikbare verszakjes te koop 
voor losse groenten en fruit.

4. Geef ‘m van katoen
 Vers brood bij de bakker 

kunt u in katoenen broodzakken 
laten stoppen.
Beide bakkers in Oudewater 
verkopen broodzakken.
Bent u creatief? Naai er zelf een 
van een oud laken!

5. Bakliefhebbers
 Voor de bakliefhebbers: gebruik 

herbruikbaar (siliconen) bakpapier.

2. Onderweg
 Investeer eenmalig in spullen om 

brood, koffi e, fruit en water in mee 
te nemen. De waterfl es is populair. 
Voor brood koopt u een lunchbox 
of herbruikbare broodzakjes 
(i.p.v. plastic boterhamzakjes) 
en voor koffi e zijn er hippe 
herbruikbare bekers te koop.

Vanaf 1 juli nieuwe 
donorwet; maak uw keuze
Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe donorwet in werking.
Kiest u niet? Dan staat er in het register bij uw naam: 
‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’.
Dit betekent dat uw organen en weefsels na uw overlijden 
naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit bij uw 
overlijden met uw familie.

Als uw familie zeker weet en kan uitleggen dat u geen donor wilde worden, 
dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie 
weet wat uw keuze is. En u uw keuze invult.
Hoe het werkt en meer info staat op de website van het donorregister
Op de website van het donorregister kunt u uw keuze digitaal invullen.
Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. Hoe het precies werkt en meer informatie 
leest u op www.donorregister.nl / uw-keuze-maken / hoe-vult-u-uw-keuze-in
Tijdens corona liever geen formulier afhalen op het gemeentehuis
Bent u niet digitaal? Dan zegt deze website dat u een formulier kunt afhalen 
op het gemeentehuis. In deze coronatijd hebben we dat liever niet. 
Vraag het formulier aan via 0900-8212166 (tegen lokaal tarief).

Het Stadsteam Oudewater 
stelt zich voor ...

Aandacht voor afval blijft nodig
De laatste jaren neemt het aantal zomerse en tropische dagen 
toe. Dat hebben we vorige week al gemerkt!
Op hete dagen kunnen mensen last krijgen van hittestress. 
Dan kan het lichaam zichzelf niet goed afkoelen. 
En dat kan allerlei gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
huiduitslag, krampen, vermoeidheid, ademhalingsproblemen 
en zelfs beroertes.

Mijn naam is Fabienne Klinckhamers.
Vanaf maart 2017 ben ik werkzaam als 
jeugdconsulent bij het Stadsteam Oudewater. 
Hiervoor ben ik als therapeut tien jaar 
werkzaam geweest bij een GGZ-instelling op 
de afdeling ambulante kinder- en jeugdpsy-
chiatrie.

Als Stadsteam hebben wij regelmatig 
overleg met diverse samenwerkings-
partners zoals de GGD, huisartsen en 
scholen om voor uw kind de meest 
passende zorg te regelen.

U kunt bij mij terecht voor verschillende 
hulpvragen, te denken valt aan; 
vragen omtrent opvoeding, omgaan 
met een beperking van uw kind, vragen 
over gedragsproblemen, problemen 
rondom een echtscheiding. 

Samen met u gaan we op zoek naar 
een passend plan om u en uw gezin 
te ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
Fabienne Klinckhamers
Jeugdconsulent
Stadsteam Oudewater
0348-561893
info@stadsteamoudewater.nl

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Nabij Willeskop 133 A 

in Oudewater
het aanbrengen van 
terreinverharding op reeds 
bestaande verharding, 
ingediend op: 16-06-2020, 
dossiernummer: 5244775

• Goudse straatweg 10 in 
Oudewater
het (amtshalve) wijzigen (van de 
voorschriften) van een bestaande 
omgevingsvergunning, 
ingediend op: 23-06-2020, 
dossiernummer: 2023943

APV / Bijzondere wetten
• Dijkgraafl aan 42 in Oudewater 

het plaatsen van een 
springkussen voor een besloten 
feestje op 4 juli 2020, 
ingediend op: 01-06-2020, 
dossiernummer: 2023932

• Joostenplein 35 in Oudewater 
het wijzigen van leidinggevende 
drank- en horeca, 
ingediend op: 22-06-2020, 
dossiernummer: 2023938

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hoenkoopse Buurtweg 34B 

in Oudewater
het realiseren van een uitrit, 
besluit: verleend op 18-06-2020, 
dossiernummer: 5135845

• Willeskop 160B in Oudewater 
het plaatsen van een 
mansardekap op een
bestaande berging, 
besluit: verleend op 22-06-2020, 
dossiernummer: 4981545

• Noord-Linschoterzandweg 35
in Snelrewaard 
het bouwen van een 
presentatieruimte c.q. werkplaats 
met (hobby-)paardenstal 
en het vergroten van de 
werktuigenberging, 
beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5096949

• Waardsedijk 209 in Oudewater 
het brandveilig gebruik 
van een sportieve (naschoolse) 
kinderopvang, 
besluit: verleend op 18-06-2020, 
dossiernummer: 5057053

Het Stadsteam is de toegang tot vele 
vormen van zorg, hulp- en dienstver-
lening. De afwisseling om samen met 
ouders en de jeugdige te onder-
zoeken wat nodig is en daarbij 
adviseren en soms kortdurend 
hulpverlenen passen bij mij.
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OUDEWATER

Na de straat en de sokkel nu 
de beurt aan de behuizing
Het herstel van het Mariakapelletje in de bocht van de Waardsedijk verkeert 
bijna in de laatste fase. De bestrating is orde gemaakt en de sokkel waarop 
het Mariabeeldje stond is in oude luister hersteld. Dat is ook het geval met 
de behuizing.

In de werkplaats van Chiel van Dijk 
nadert de restauratie hiervan zijn 
bekroning. Gekozen is voor een 
uitvoering waarbij alle nog bruikbare 
delen zijn gehandhaafd en de stukken  
die jarenlang weer en wind hebben 
moeten trotseren en daaraan ten onder 
zijn gegaan, worden vervangen. 
Zo blijft de authenticiteit van het geheel 
gewaarborgd. Natuurlijk niet de 
eenvoudigste weg, maar historisch wel  

Cessibon zingt weer
Projectkoor Cessibon liet donderdag voor het eerst sinds maanden weer  
van zich horen. Buiten, op de parkeerplaats voor Tjonkie in Oudewater. 
De koorleden zaten op hun eigen stoelen en op anderhalve meter afstand. 
Ze zingen, maar niet te hard. 
“De spieren rondom de stembanden moeten opnieuw getraind worden.”

Koorleider Monique van den Hoogen  
is ontzettend blij dat ze weer voor het 
koor staat. Ze heeft het enorm gemist, 
vertelt ze. “Ik doe dit al twaalf jaar elke 
dag. Toen ik van de een op de andere 
dag niet meer mocht, wist ik in eerste 
instantie niet hoe het verder moest.”
Het twintigkoppige koor oefent muziek, 
maar er staat geen optreden in het 
verschiet. Monique heeft aan iedereen 
die ooit meezong bij Cessibon gevraagd 
wie weer wilde komen zingen.

“Met deze club gaan we de komende 
weken gewoon lekker muziek maken. 
Drie weken Ierse muziek, dan pop en 
musical en we sluiten af met drie weken 
wereldmuziek.”
Het eerste lied dat het koor zingt,  
dragen ze op aan één van de zangers  
van Cessibon. Hij kwam met corona op 
de Intensive Care terecht.
Monique: “Hij is nu aan het revalideren. 
We hebben het lied net geoefend en naar 
de pauze gaan we het filmen voor hem. 
Met dat lied wensen we hem alle goeds.”

Zonnebloem zorgt voor 
lekkers bij de koffie
Woensdagmiddag 24 juni kwamen bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem 
sinds lange tijd weer bij elkaar voor een kort en gezellig samenzijn: niet meer 
dan dertig personen en natuurlijk op afstand van elkaar.
De afdeling Oudewater wilde haar gasten - deelnemers - verrassen en 
ondersteunen. Vanuit de gedachte: we mogen niet bij onze gasten op de 
koffie, maar we kunnen wel zorgen voor iets lekkers bij de koffie, lieten ze 
zonnebloemkoeken maken.

Echte Bakker John Treur heeft speciaal 
daarvoor een mal in de vorm van een 
zonnebloem uit Duitsland laten komen. 
Binnen een dag bakte John 350 zonne-
bloemkoeken. Een aantal bestuursleden 
pakten de koeken in en de vrijwilligers 
brachten na de vergadering de koeken bij 

de gasten. Ook de bewoners van 
De Wulverhorst en Futurahuis werden 
getrakteerd.
Bij de koek kregen ze een aandachtkaart 
van de landelijke Zonnebloem met 
daarop de volgende tekst:

Het regent
Terwijl de zon schijnt

Buiten is het stil
Binnen ook

Je maakt je zorgen
Denkt aan morgen
Aan je geliefden

Aan jezelf
Je wil naar buiten
Onder de mensen
Dat willen wij ook
En zodra het kan

Als de regen is gestopt
En de zon nog schijnt

Komen wij weer binnen
Om je mee naar buiten te nemen

Voetbaldag FC Oudewater ‘super geslaagd’
Rond deze tijd bivakkeren de jonge voetballertjes van FC Oudewater altijd in 
een tentenkamp op hun eigen terrein, maar er moest om inmiddels bekende 
redenen gezocht worden naar een alternatief en dat werd gevonden in een 
goed georganiseerde ‘voetbaldag’.

‘s Ochtends kwam er een tachtigtal 
enthousiaste voetballertjes van onder de 
tien allerlei voetbalspelletjes doen zoals 
voetbalbowling en de strijd om de 
penaltybokaal. Later op de ochtend werd 
het tijd voor de waterspellen. “Gelukkig”, 
zegt Rachel van Raaij, “zat het weer 
prima mee; we hadden het slechter 

kunnen treffen. We hadden niet om 
inschrijvingen gevraagd en gerekend op 
zo’n 60 kinderen in de ochtend en 80 in 
de middag. We hadden redelijk goed 
gegokt, en dat het er een beetje meer 
werden, konden we heel goed aan.”

‘s Middags kwamen er net zoveel 
voetballer(tje)s, maar dan van tussen de 
elf en dertien jaar. Hier werden de 
waterspellen voorafgegaan door een 
voetbaltoernooi. “Publiek mocht er niet 
bij aanwezig zijn”, laat Rachel nog even 
weten, “maar dankzij de 22 leiders en - 
ook zeker niet te vergeten - dankzij een 
heel aardige anonieme sponsor hebben 
alle deelnemers een superleuke 
voetbaldag gehad.”

Waterpoloclinic bij OZV
Een waterpoloteam bestaat doorgaans uit tien personen. Het jongens 
waterpolo B-team van de Oudewaterse Zwem Vereniging (OZV) heeft er 
helaas nog maar acht. Een lid vertrok omdat hij een opleiding gaat volgen 
buiten de regio en een zocht zijn geluk bij een team op een hoger niveau in 
Alphen. “We willen ons team graag bij elkaar houden en aanvullen”, zegt 
Tim van Rooijen. “We houden op donderdag 2 juli van 20.15 tot 21.45 uur 
een clinic om minimaal twee sportieve spelers van 14 tot en met 16 jaar te 
verleiden om bij ons team te komen”.

Voorzichtig
Eigen drinken mee voor in de pauze, een 
eigen stoel van thuis en niet 
rondwandelen. “We zijn enorm 
coronaproof”, vertelt Monique. Alhoewel 
de maatregelen weer zijn versoepeld, 
neemt Monique het zekere voor het 
onzekere. “Buiten zingen en op afstand. 
Laten we nou voorzichtig zijn.”
Je hoort steeds vaker dat samen zingen 
het risico op coronabesmetting vergroot. 
Monique heeft er haar twijfels bij. “Het 
lijkt nu alsof je door zingen corona krijgt. 
Ik denk dat spreken erger is dan zingen, 
maar ik ben natuurlijk geen 
wetenschapper. Ik vind dat je de regels 
moet volgen, maar ik had het wel fijn 
gevonden als er een wetenschappelijk 
onderbouwd advies was over zingen.”

“Houd je van zwemmen, vind je een 
teamsport leuk en heb je zin om een 
sportief partijtje te ballen?
Kom dan eens kennis maken met de 
waterpolo sport en ons gezellige team”, 
zegt Tim. Op donderdag 2 juli zijn 
jongens van 14 tot en met 16 jaar 
welkom in Ons Statenbad te Oudewater. 
Dan kunnen ze het spel eens ervaren en 
kennismaken met de boys van het team. 
Je hoeft niet in de stress te zitten dat je 
geen aansluiting kan vinden. Vorig jaar 
kwam er in juni ook een nieuw lid bij. 
Hij trainde van juli tot september twee 
keer in de week mee en deed daarna 
vanaf september gelijk mee met de 
competitie. Twee jaar geleden werden 
we met het toenmalige B-team nog 
regionaal kampioen. Dat hebben we 
uitgebreid gevierd met een ereronde  
door de stad, huldiging op het stadhuis 
en een barbecue bij het clubhuis.
Gezelligheid en teamgeest staan bij ons 
voorop”.
Het draait bij het jongens-B-team dus 
niet alleen om de prestatie maar ook  
om de gezelligheid met elkaar.  
In de zomermaanden wordt er twee keer 
in de week getraind en van september tot 
en met april speel je regelmatig een 
wedstrijd tegen andere teams in de regio. 
‘s Winters trainen we in het H2O bad in 
Harmelen. Ouders poolen beurtelings 
voor het rijden naar trainingen en 
wedstrijden. Je hoeft geen ervaring te 
hebben. Lol in zwemmen is wel een 

vereiste. “De techniek en conditie om 
een wedstrijdje vol te houden brengen we 
alle nieuwe leden wel bij”. 
Tim en zijn maten zijn van plan om er 
alles aan te doen om het team weer 
compleet te krijgen. 
“Het is een stevige, fysieke sport. Vooral 
bij de senioren kan het er stevig aan toe 
gaan. Die redeneren vaak; ‘als de scheids 
het niet ziet mag alles’. Bij de jongens valt 
dat nog wel mee. Of je groot of klein 
bent maakt niet uit. Je hoeft ook geen 
spierballen te hebben als je er bij komt. 
Die krijg je vanzelf als je een tijdje met 
ons mee doet. Geen reden dus om thuis 
op de bank te blijven zitten”.
OZV is een kleine en hechte vereniging 
met momenteel een aantal jeugdteams 
en herenteams. Daarnaast organiseert de 
vereniging ook zwemlessen in Oudewater 
tijdens het zomerseizoen. OZV bestaat 
dit jaar al weer 80 jaar. Helaas moet een 
groot feest nog even wachten in verband 
met alle maatregelen. Maar we zijn blij 
dat het zwembad weer open is en we in 
ieder geval met elkaar weer waterpolo 
kunnen spelen.
Dus als je een keer wilt ervaren wat 
waterpolo is, kom dan vrijblijvend naar de 
clinic op 2 juli van 20.15 tot 21.45 uur  
in Ons Statenbad. 
Voor meer informatie kan je terecht  
bij Tim van Rooijen via 
tnt.tim.tvr@gmail.com.

zo verantwoord. Het gehele karwei moet 
binnen een week of zes worden afgerond 
en dan kan het in volle luister schitteren. 
Het beeldje dat ooit door ‘onze jongens 
uit Indië’ aan de kerk werd geschonken 
en door toenmalig pastoor Saes werd 
verhuisd naar de Waardsedijk kan er 
weer jaren tegen. 
De vrijwilligers hebben eer van hun werk.
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Bij een extreme regenbui komt er een 
gedeelte van de regen alsnog in het 
bestaande riool terecht.

OUDEWATER Nieuwe gemeentesecretaris
Oudewaters gemeentesecretaris Wubbo Tempel wordt wethouder in Krimpen 
aan den IJssel. Tempel heeft zich de voorbije drie jaar bijzonder verdienstelijk 
gemaakt voor wat de ambtelijke samenwerking met Woerden betreft. 
Het college van Burgemeester en Wethouders dankt de heer Tempel voor zijn 
inzet en de goede samenwerking.

Woerden en Oudewater hebben allebei 
een gemeentesecretaris, en samen 
hebben zij één loco-gemeentesecretaris, 
de heer Jethro Michel. 
Omdat op dit moment een procedure 
loopt voor de benoeming van een nieuwe 
burgemeester, is besloten de heer Michel 
als waarnemend secretaris aan te stellen. 
Een burgemeester werkt nauw samen 
met de gemeentesecretaris, en om die 
reden is besloten te wachten met de 
werving en selectie van een nieuwe 
gemeentesecretaris tot na de benoeming 
van de nieuwe burgemeester.
De heer Michel is momenteel ambtelijke 
opdrachtgever projecten en manager 
vastgoed van de gezamenlijke 
organisatie. Hierdoor kent hij de 
Oudewaterse projecten al goed. 
Daarnaast is hij als 1e loco-secretaris 
voor de gemeente Oudewater en 
Woerden bekend met de taken en 

politieke omgeving van een gemeente-
secretaris. Zodoende kan hij de taken als 
waarnemend secretaris in Oudewater per 
direct invullen.

Schilderij
Enige tijd geleden heeft de Geschiedkundige Vereniging Oudewater een 
schilderij gekregen van de Friese kunstschilder Ype Wenning (1879 - 1959).
Tussen 1898 en 1914 heeft Wenning onder andere in Oudewater gewoond en 
gewerkt. Het schilderij (60 x 50 cm) is dus meer dan 100 jaar oud, en het was in die 
eeuw heel erg vuil geworden. Inmiddels is het vakkundig schoongemaakt, en daarbij is 
bijvoorbeeld het roeibootje onder de brug zichtbaar geworden: het was voordien 
geheel onzichtbaar. Het schilderij wordt toegevoegd aan de collectie van de vereniging 
in het stadsmuseum in het oude stadhuis. 

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

Wie is pater Jansen?
Na eerdere verhalen over uiteenlopende kunstwerken volgt nu een 
raadselachtig verhaal dat tot in lengte van dagen tot de verbeelding blijft 
spreken: wie is pater Jansen en wat doet zijn beeld bij de Romeijnbrug?

Er staat, naast de Romeijnbrug, in 
Oudewater een niet eens zo opvallend, 
ook niet zo groot, beeldje van een kleine, 
iets gezette, geestelijke; een beeldje 
waarbij je je zou kunnen voorstellen dat 
het een gemoedelijke en gezellige pater 
is. Op dat beeld staat vermeld dat dit 
pater J. Jansen is. Ja dus, vast een 
gezellige Oudewaterse pater. Maar niets 
is minder waar. Wie is pater J. Jansen 
dan wel en waarom staat er een beeld 
van hem in Oudewater?

Een bijzondere geschiedenis
Het is en blijft een bijzonder verhaal. 
En dat verhaal begint in 1948 en het 
duurde tot begin 1954 voordat heel 
Oudewater, maar met name de 
toenmalige burgemeester van 
Oudewater, de heer H. J. Arke te zien 
kreeg wie nu eigenlijk pater Jansen was, 
of liever gezegd wie erachter schuilging, 
of, misschien nog beter, wat er nu in feite 
aan de hand was. ‘Jarenlang’, zo luidt 
een kop in het weekblad Panorama van 
juni 1957, ‘ontving de toenmalige 
burgemeester van Oudewater prentbrief-
kaarten van een hem volslagen 
onbekende afzender uit letterlijk alle 
delen van de wereld, die getekend waren: 
uw toegenegen pater J. Jansen.’
‘De Edelachtbare Heer Burgemeester 
van Oudewater. Een hartelijke groet uit 
het mooie, zonnige Spanje. Uw 
toegenegen pater J. Jansen O.F.M.’ 
Dit was de tekst op de eerste kaart die de 
heer Arke kreeg en waarvan hij niet wist 
van wie hij kwam. Omdat hij nog maar 
kortgeleden benoemd was tot 
burgemeester van dat prachtige 
historische stadje, meende hij dat deze 
kaart wel voor zijn voorganger bestemd 
zou zijn. Toen hij korte tijd later een 
kaart met dezelfde afzender uit Wenen 
kreeg en een week later een uit 
Kopenhagen, besloot hij de kaarten naar 
zijn voorganger, oud-burgemeester  
J.M. van Doorninck, door te sturen, die 
ze ogenblikkelijk retourneerde: hij kende 
geen pater Jansen. Burgemeester Arke 
versnipperde de kaarten omdat hij niet 

wist wat ermee te doen.
Maar de kaarten bleven komen. 
Met onregelmatige tussenpozen, maar 
wel redelijk frequent. Uit verre en 
dichtbije buitenlanden: Indonesië, Rome, 
Montevideo, Hong Kong, Lissabon, 
Sydney, … Burgemeester Arke stelde 
zich in verbinding met Orde der 
Franciscaner Minderbroeders, waar de 
pater toe zou behoren, maar daar kon 
men hem niet helpen: zo’n reislustige 
pater hadden ze niet in hun midden. 
En de kaartjes bleven komen. 
Zelfs een officiële instantie ging zich met 
de kaartjes bemoeien en startte een 
uitgebreid onderzoek. Zij vonden 
uiteindelijk dat de kaartjes onschuldig van 
aard waren. Maar de kaartjes bleven 
komen.

Het raadsel onthuld
In januari 1954, zo’n zes jaar later dus(!), 
kwam een oomzegger bij burgemeester 
Arke op bezoek en deze laatste vroeg 
hem zich eens in dat raadsel te 
verdiepen: hij, als journalist, zou daar 
wellicht een mooi verhaal over kunnen 
schrijven. Dat bleek niet zo ingewikkeld, 
want veel mensen wisten wie er achter 
pater Jansen schuilging. Zo ook collega’s 
van de journalist op de redactie van de 
krant. De man achter pater J. Janssen 
bleek uit Boxtel te komen en heette Sies 
Numann. Deze was destijds marketingdi-
recteur van Philips. Hij kwam voor zijn 
werk over de hele wereld en stuurde dan 
altijd een kaartje naar een of meer goede 
vrienden en bekenden en ondertekende 
dat met ‘pater Jansen’; een bij 
ingewijden bekend grapje. Op een dag 
zat Numann met enkele collega’s in 
Madrid te genieten van een glaasje 
sherry, schreef zoals altijd enkele 
kaartjes, maar … er was een kaartje over. 
Omdat Numann van practical jokes hield, 
stuurde hij dat kaartje, na overleg met 
zijn collega’s, naar een volkomen 
willekeurig iemand en dat werd, louter 
toevallig, de burgemeester van 
Oudewater. Nu was Numann een 
consciëntieus man en hield dat sturen 

van kaartjes jaren vol. En zodoende 
kreeg de burgermeester van Oudewater 
jarenlang en heel regelmatig uit allerlei 
plekken op de wereld uiteenlopende 
ansichtkaarten; soms met een stukje 
tekst, de ene keer over iets opvallends in 
stad of land, de andere over de 
‘vorderingen van zijn missiewerk’, soms 
met alleen een groet.

Niet zomaar een beeldje
In de krant werd het raadsel onthuld, 
maar het meest bijzondere moment was 
dat een nog piepjonge Mies Bouwman 
met de burgemeester van Oudewater 
over dit raadsel een gesprek voerde op tv 
en tijdens dat interview plotseling Sies 
Numann, alias pater Jansen, zich 
voorstelde aan een verbouwereerde 
burgemeester. Enkele jaren later stond in 
de Panorama een uitgebreid artikel over 
deze practical joke dat op Oudewater.net 
nog te lezen is. Op Delpher.nl vind je 
nog krantenartikelen die over dit 
vermakelijk mysterie gaan.
Ter gelegenheid van de viering in 1965 
van 700 jaar stadsrechten in Oudewater, 
maakte de Nederlandse beeldhouwster 
Miep Maarse (miepmaarse.nl) uit 
Aalsmeer dit beeldje van de nimmer 
gewijde pater. Op die dag liep Numann 
in monnikspij door de stad aan het hoofd 
van een stoet vrienden met wie hij de 
Ancient Order of Brother John had 
opgericht. Ter nagedachtenis aan dit 
bijzondere verhaal neemt ‘pater J. 
Jansen’ nog steeds deel aan het 
stadsbeeld van Oudewater.

Huisvlijt van Henk
Met een handvol PVC uit de plaatselijke 
bouwmarkt maakte Henk Brouwer deze 
waterspaarder. Hij zaagde zijn (plastic) 
regenpijp door, en plakte er een 
opvangbakje met tappunt en overloop 
tussen. Met het opgevangen regenwater 
kun je de auto wassen, of de tuin water 
geven. Je kunt er een kraantje aan 
schroeven.
Henk is een overtuigd milieuman die 
graag laat zie hoe de energiebewuste 
burger het spreekwoordelijke 
‘laaghangend fruit’ aan energie- en 
grondstoffenbesparingen kan oogsten.

Groene kraantjes
Vorige week maandag in alle vroegte heeft 
een groep van, wat later bleken 
medewerkers te zijn van het BNN-Vara 
televisieprogramma ‘Make Holland great 
again’, op meerdere plaatsen in 
Oudewater het woordje ‘water’ afgeplakt/
onleesbaar gemaakt, bijvoorbeeld aan het 
Medisch centrum waar met grote letters 
‘Medisch centrum Oudewater’ op de gevel 
staat. Naast het tape waarmee afgeplakt 
was, waren telkens twee groene plastic 
kraantjes opgehangen. Navraag leerde, 
dat het de bedoeling was dit voor het 
programma te filmen om aandacht te 
vragen voor “het wereldwijde watertekort 
dat in 2040 in de wereld bedreigt.”
Voor de Oudewaternaren schoot de 
onaangekondigde actie op deze manier 
zijn doel grotendeels voorbij.

Bronzen erespeld voor  
Consul Oorlogsgravenstichting
Als dank voor haar werk als Consul van de Oorlogsgravenstichting in de 
gemeente Oudewater ontving Ester Prijt-van der Vliet op dinsdag 23 juni 
een bronzen erespeld uit handen van Roel Broer, manager afdeling  
‘Beheer en Onderhoud’ bij de Oorlogsgravenstichting. 
Burgemeester Groeneweg was hierbij aanwezig.

Mevrouw Prijt heeft na negen jaar 
afscheid genomen als consul.
In deze rol was zij de lokale vertegen-
woordiger van de Oorlogsgravenstichting 
in de gemeente Oudewater en daarmee 
verantwoordelijk voor de in- en externe 
contacten met betrekking tot het 
onderhoud van de oorlogsgraven. 
In de gemeente Oudewater liggen vijf 
Nederlandse en zeven geallieerde 
oorlogsslachtoffers begraven. 
Mevrouw Prijt is als consul opgevolgd 
door Joop Snel.
In bijna elke gemeente in Nederland 
bevindt zich wel een oorlogsgraf. 
De consuls spelen een belangrijke rol  
bij het beheer en onderhoud van deze 

graven. In heel Nederland ondersteunen 
ongeveer 350 consuls de 
Oorlogsgravenstichting bij de uitvoering 
van haar werkzaamheden. De consuls, 
die meestal in dienst zijn van een 
gemeente, worden officieel benoemd 
door de burgemeester.

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting houdt de 
herinnering aan alle Nederlandse 
oorlogsslachtoffers levend bij huidige en 
toekomstige generaties. Dit doen wij 
door hun levensverhalen te verzamelen 
en te delen en het onderhouden van de 
50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar 
ook ter wereld.



g e s l a a g dY e s

Na een goed (her)examen  
zijn deze leerlingen van het  
Kalsbeek College geslaagd.
Gefeliciteerd!

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

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

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

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

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

HAVO
DRIEBRUGGEN: Max van der Laan, Rick van der Laan, 
Roxy de Koning, Sebastiaan Hagoort
HAASTRECHT: Sofie Oskam
LINSCHOTEN: Bart Dening, Loes de Vries,  
Lotte in ‘t Veld, Luna Bovelander, Luuk van Amstel, 
Marije Dorsman, Mark van der Hoeven, Tijmen Haan,  
Noëlle van den Hondel, Rutger van der Wind,.
MONTFOORT: Britt Reuterink, Demi Vendrig,  
Lorrain Kooijman, Petra Reuten, Swen Vendrig
OUDEWATER: Benthe Dijkstra, Bram Noordman, 
Foppe van der Stok, Marco van Heemskerk,  
Mats Schoonderwoerd, Nina la Lau, Tom Henkes
PAPEKOP: Esther Meijers,
WAARDER: Esmee Belo, Iris Nap, José Hielkema,  
Julia Hoogendoorn, Kristel Kroneman,  
Mandy de Koning, Robbin Blonk

→  Het Kalsbeek College 
feliciteert alle geslaagden 
met het behalen van hun 
welverdiende diploma!

KALSBEEK COLLEGE  |  WOERDEN
Voor gymnasium, atheneum, havo, havo-6, mavoXL en vmbo

TROTS!
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HAASTRECHT            VLIST

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich aanmelden voor een coronatest 
via het landelijke telefoonnummer 0800-1202. De GGD in Hollands 
Midden (o.a. gemeente Krimpenerwaard, Haastrecht) heeft de afgelopen 
week 3.259 coronatesten afgenomen. Hiervan hadden vijftig personen 
corona, waaronder één kind onder de 11 jaar. 
Het aantal nieuwe besmettingen was iets lager dan de week ervoor.  
De overgrote meerderheid heeft dus geen corona.

Deze week in Concordia
Vrijdag 3 juli om 21.00 uur en zaterdag 4 juli om 19.00 en 21.30 uur

The ultimate Springsteen Experience: The Boss Brother

Echtpaar de Ruiter - den Besten  
55 jaar getrouwd
Het bruidspaar heeft veel gezongen en gereisd

door Cees Reichard

Wanneer er drie of meer besmettingen 
gevonden worden binnen één groep 
(bedrijf, school, kerkgenootschap, 
vereniging), spreekt de GGD van een 
cluster. Begin juni werden er zulke 
clusters aangetroffen in Gouda (1) en 
Katwijk (2). Deze clusters hebben geen 
nieuwe besmettingen opgeleverd en 
vormen inmiddels ook geen bedreiging 
meer.

Vanaf 2011 is de Bruce Springsteen 
Tribute The Boss Brothers uitgegroeid 
tot een ware publiekstrekker. Centraal 
staat het Amerikaanse rockicoon Bruce 
Springsteen. Naast zijn vele hits en 
veelzijdige repertoire, staat hij vooral 
bekend om zijn legendarische concerten 
vol energie, passie en emotie.
The Boss Brothers geven in theaters, op 
festivals en in diverse horecagelegen-
heden Springsteen-concerten die alleen 
door The Boss zelf overtroffen kunnen 
worden. Inmiddels heeft de band een 
repertoire opgebouwd om ruim twee van 
deze marathonconcerten te geven met 

Kinderen
Afgelopen week is het landelijke beleid 
voor het testen van kinderen gewijzigd. 
Alle kinderen met klachten kunnen 
aangemeld worden voor een test via het 
landelijke callcenter 0800-1202. 
Kinderen tot 6 jaar, met alleen een 
snotneus maar zonder koorts en/of 
hoesten, hoeven niet getest te worden en 

een verschillende setlist. Welke favoriete 
hit of klassieker willen je horen?  
Roep maar, of steek je zelfgemaakte 
verzoekbordje in de lucht.  
Jouw wens is hun uitdaging!
De drie optredens van de  
Bruce Springsteen Tributeband  
The Boss Brothers worden  
coronaproof georganiseerd. 
Het betreffen zitconcerten.
Kaarten zijn te bestellen via  
www.theaterconcordia.nl,  
te koop in Grand Café Concordia 
op werkdagen vanaf 17.00 uur.

Hun kinderen hadden op de dag zelf als 
cadeau voor hun ouders iets feestelijks 
georganiseerd. Jan en Janny wisten niet 
wat hen te wachten stond. 
In Raamsdonkveer hebben ze met een 
TukTuk een puzzelrit gemaakt. Het leuke 
hiervan was dat ze zelf er mee mochten 
rijden. Dit duurde een paar uur en 
daarna zijn ze bij de jongste dochter in 
Schoonhoven gaan barbecueën.  
“We wisten niet wat ons te wachten 
stond. Het was voor ons allemaal 
verrassend. Het leuke was dat alle 
kinderen en kleinkinderen hierbij 
aanwezig waren. We kijken er met veel 
plezier op terug.”
Jan de Ruiter is op 14-jarige leeftijd in 
Polsbroek komen wonen. Door het 
verenigingsleven hebben Jan en Janny 
elkaar leren kennen. Zij zijn op 17 juni 
1965 in Polsbroek op het gemeentehuis 
en in de Ned. Herv. Kerk getrouwd.
Het bruidspaar heeft twee dochters en 
een zoon, acht kleinkinderen en een 
achterkleinkind.

Beroep
Jan is 43 jaar vrachtwagenchauffeur bij 
Schouten in Polsbroek geweest. Hij heeft 
daar altijd met veel plezier gewerkt en hij 
vond het fijn dat het dicht bij huis was. 
Na zijn werk bij Schouten was hij zeven 
jaar parttime taxichauffeur en daarna 
reed hij een dagdeel in de week op de 
buurtbus en een dagdeel op de belbus.
Janny heeft een paar jaar op een 
kantoor gewerkt en daarna was zij hulp 
in de huishouding bij oudere mensen.
Naast hun werk hadden beiden nog 

Locoburgemeester Spelt (links) op 
bezoek bij het bruidspaar.

Op woensdag 17 juni waren Jan de Ruiter (75) en Janny de Ruiter-den 
Besten (73) uit Polsbroek 55 jaar getrouwd.
Locoburgemeester Gerrit Spelt kwam het echtpaar op maandag 22 juni met 
een cadeau en een bos bloemen feliciteren.

diverse maatschappelijke functies. Jan is 
bijna vijftig jaar bestuurslid van de IJsclub 
‘Nooit Gedacht’ geweest. En hij zat in 
het schoolbestuur. Nu is Jan bestuurslid 
van 60+. Iedere maand wordt in het 
dorpshuis een activiteit georganiseerd en 
ze regelen ook het jaarlijkse uitje.
Janny zat in het bestuur van het koor in 
Polsbroek en ook van ‘Vrouwen van Nu’.

Zang
Beiden waren jarenlang lid van diverse 
zangkoren. Jan nu niet meer en Janny 
zit nog op het Seniorenkoor in 
Schoonhoven en op het 
ZuidHollandKoor in Bergambacht. 
In 1991 werden ze lid van ‘The Dutch 
Voices’. Met deze zanggroep zijn ze in 
Amerika, Canada, Brazilië, Zuid-Afrika 
en tot slot in Noorwegen wezen zingen. 
Meestal gingen ze drie weken en werden 
ondergebracht bij gastgezinnen. Naast de 
optredens hadden ze volop tijd om het 
land te verkennen. Dit hebben ze 20 jaar 
lang gedaan. Daarnaast hebben ze ook 
zelf veel reizen gemaakt.
Naast het zingen tuiniert en fietst Jan 
heel graag en Janny maakt alle puzzels 
uit de krant.

Gelukkig met elkaar
Jan en Janny vinden het wel bijzonder 
dat ze al weer 55 jaar bij elkaar zijn.  
“We hebben het geluk dat we gezond zijn 
en geen tegenslagen hebben. Het is een 
geven en nemen. En we zijn nog steeds 
gelukkig met elkaar.”

kunnen gewoon naar de kinderopvang 
of school. Dit geldt overigens niet als 
een ander gezinslid koorts en/of andere 
coronaklachten heeft, want dan blijft het 
hele gezin thuis tot deze persoon 
negatief getest of 24 uur klachtenvrij is. 
Ouders doen er goed aan een kind tot 
6 jaar wel te laten testen als de klachten 
afwijken van een normale verkoudheid 
of hooikoorts en langer duren dan één 
week. Afgelopen week zijn er in totaal 
638 kinderen tot 11 jaar getest. Bij één 
kind is daadwerkelijk corona vastgesteld.
Ouders en leerkrachten met vragen 
kunnen altijd contact opnemen met de 
schoolverpleegkundige of schoolarts via 
ons callcenter: 085-0782878

Coronatest Hollands Midden
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Raadsvergadering 
6 juli 2020
De gemeenteraad vergadert op maandag 6 juli 2020, 
aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het 
Huis van Montfoort, Kasteelplein 5 te Montfoort.
De vergadering is openbaar.

AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen besluitenlijst van de openbare 

raadsvergadering van 25 mei 2020
4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
5. Behandeling ingediende vragen 

(artikel 39 Reglement van orde)
Hamerstukken
6. Erfgoedverordening gemeente Montfoort 2020
7. Actualisatie Grondexploitaties
8. Verordening voor vergaderingen en andere werk-

zaamheden van de raad van de gemeente Montfoort
Bespreekstukken
9. Opvolging motie ‘Onderzoek mogelijkheden 

uitplaatsen sportvelden in Montfoort’
10. Jaarstukken 2019 Montfoort
11. Sluiting
De stukken zijn geplaatst op www.montfoort.nl > 
College en raad > Meer informatie over de raad & fora > 
Agenda vergaderingen Gemeenteraad.
De vergadering wordt live uitgezonden via 
www.channel.royalcast.com/Montfoort 
en door Radio Stad Montfoort

Gemeentewerf 
blijf dit jaar open 
in de weekenden
Normaal gesproken is het afvalbrengstation op de 
gemeentewerf gesloten op zaterdag in de maanden juli 
en augustus. Echter, vanwege de coronacrisis is de 
drukte hoger dan gebruikelijk
Om de medewerkers te ontzien en tegemoet te komen 
aan de vraag, blijft de werf dit jaar open.
Het bestaande rooster zal worden aangehouden.
Maandag van 13.15 tot 15.45 uur
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur

en van 13.15 tot 15.45 uur
Vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur

en van 13.15 tot 15.45 uur
Zaterdag elke 2e en 4e zaterdag van de maand 

van 08.30 tot 12.00 uur

Sloepensteiger gereed
Wat ligt íe er toch mooi bij! De spiksplinternieuwe 
sloepensteiger in Montfoort. Tot volle tevredenheid 
van burgemeester Van Hartskamp en de eigenaar van 
restaurant Il Falco. De steiger past heel mooi bij de 
ambitie van de gemeente en de HDSR om de 
waterrecreatie te bevorderen.
Veel toeristen op de boot varen op de Hollandse IJssel 
en komen langs ons mooie Montfoort. 
Om daadwerkelijk een bezoekje te brengen aan 
Montfoort is in samenwerking met de stichting 
Oudhollandse Waterlinie de sloepensteiger gerealiseerd.
De steiger is gemaakt van hergebruikt plastic, 
een volledig duurzaam materiaal.
De stichting ontwikkelt de sloepensteiger voor de 
gemeente Montfoort en heeft hiervoor een subsidie van 
de provincie van 50% gekregen.
De steiger ligt in de Hollandse IJssel ter hoogte van 
restaurant IL Falco en grenst aan de Willem III vaarroute.
Deze vaarroute start in Woerden, gaat via landgoed 
Huis te Linschoten naar het mooie dorp en vervolgens 
via de linie van Linschoten naar Montfoort. Een bezoekje 
aan bourgondisch Montfoort is dan zo gemaakt.

In deze coronatijd maken velen zich zorgen over hun 
fi nanciële toekomst. Uit onderzoeken weten we dat 
meer mensen fi nanciële problemen ervaren en dat 
betalingsachterstanden oplopen.
Tegelijkertijd zien we echter dat het aantal 
aanmeldingen voor schuldhulp afneemt. 
Het lijkt er op dat inwoners het lastiger vinden om de 
stap te nemen om hulp te vragen en de weg naar de 
schuldhulpverlening te vinden.
Schulden hebben kan erg ingrijpend zijn. 
Je rekeningen niet meer kunnen betalen of onvoldoende 
geld overhouden om van te leven kan leiden tot stress en 
gezondheidsklachten.
Vaak leidt dat er ook toe dat mensen de toekomst niet 
meer goed kunnen overzien en de grip op hun fi nanciën 
dreigen te verliezen. De praktijk leert dat de rekeningen 
zich steeds verder opstapelen met vaak ernstige 
gevolgen. De deurwaarder komt langs, er wordt beslag 
gelegd op het inkomen of op de inboedel. Of, erger, de 
elektriciteit, het gas of het water worden afgesloten 
waardoor er een bijna onleefbare situatie ontstaat.
Het helpt om zo vroeg mogelijk aan de bel te trekken, 
want dan is het vaak nog mogelijk om op eigen kracht de 
schulden op te lossen. Er zijn de afgelopen maanden 
minder aanmeldingen geweest voor schuldhulp, maar 
waar dat wel is gedaan, zien we dat er nu beter dan 
voorheen resultaten worden bereikt. Cliënten en 
schuldeisers staan meer open voor een gesprek. 
Misschien wel omdat we allemaal in deze coronacrisis 

Betalingsachterstanden: 
Trek aan de bel; vraag advies!

het idee hebben dat we er niets aan kunnen doen 
waardoor een gesprek over fi nanciële consequenties 
en problemen makkelijker is.

Voorkomen is beter dan genezen. 
(Beginnende) schulden?
Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen met 
onze schuldhulpverlener Joost Verhoeff. 
Schuldhulpverlening zit sinds januari 2020 weer in 
het ‘Huis van Montfoort’. Hij is te bereiken via de 
SWOM 0348-469109 en via montfoort@plangroep.nl
Daarnaast hebben we in Montfoort de formulierenbrigade 
van de SWOM. Deze bestaat uit deskundige vrijwilligers 
die helpen bij de thuisadministratie, het inzichtelijk maken 
van inkomsten en uitgaven en het budget. Vaak blijkt dan 
dat de situatie minder ernstig is dan eerst gedacht en er 
nog veel mogelijk is om erger te voorkomen.
Mocht dan gespecialiseerde hulp nodig zijn van een schuld-
hulpinstantie voor, bijvoorbeeld, een schuldsanering, 
dan helpen zij met het leggen van contacten.
Het is goed om altijd contact te houden met je 
schuldeisers, ook als je even niks kan afl ossen; 
als je je schuldeisers op de hoogte houdt zijn ze sneller 
bereid te wachten of een voorstel te accepteren.
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de 
schuldhulp!
En kijk ook eens op www.zelfjeschuldregelen.nl

Jongeren tussen de 12 en 18 opgelet!

Jongeren aan zet 
tijdens 
zomeractiviteiten
Speciaal voor de thuisblijvers deze zomer. 
De Buurtsportcoaches organiseren samen met 
verenigingen, scholen, BSO’s, Libel, de Vakantie 
Ontspanning Montfoort en STAM zo veel mogelijk 
zomeractiviteiten in Montfoort en Linschoten.
En daar hebben we jouw hulp bij nodig!
Jouw hulp als begeleider
Ben je tussen de 12 en 18 jaar, enthousiast en fl exibel? 
En vind je het leuk om als spelbegeleider sportieve en 
culturele activiteiten op verschillende plekken in 
Montfoort en Linschoten te helpen organiseren?
Mail dan je interesse naar john@debuurtsportcoach.nl.
Vermeld daarin in ieder geval je naam, adres, 
woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, je mobiele 
nummer en eventuele plannen (verhindering) tijdens de 
zomerperiode door te geven.
Na je aanmelding
Na je mailtje belt een buurtsportcoach of Daan van den 
Boogaard van de Yellowbellies je. Dan krijg je meer info 
over de activiteiten en vragen ze je om tijdens de 
zomervakantie acht keer als spelbegeleider te assisteren. 
Als vergoeding ontvang je een waardebon van 50 euro. 
Deze waardebonnen kun je inwisselen bij lokale 
winkeliers. Ook ontvang je een t-shirt en uitnodiging voor 
de ‘after the summer activities party’.
Deze zomeractiviteiten worden mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van het ministerie van VWS uit het 
project ‘Jeugd aan zet in crisistijd’. 
Het programma is nog volop in ontwikkeling.
Gezien de coronamaatregelen staat nu nog niet vast waar 
en wanneer we welke activiteiten kunnen organiseren. 
Jouw creativiteit én fl exibiliteit zijn dus cruciaal om er een 
mooie zomer van te maken.
Meer informatie kun je krijgen via John van Echtelt, 
tel. 06-53699975

Nieuw initiatief buurtsportcoach

Montfoort Vitaal: 
brengt inwoners 
in beweging
Voor veel mensen is het bewegen er de laatste tijd bij 
in geschoten. De gemiddelde conditie is achteruit 
gehold en ook de weerstand is gedaald.
De gevolgen van te veel zitten en weinig 
lichaamsbeweging voor de gezondheid zijn enorm.
Maar voorzichtig naar buiten gaan en wandelen: 
het kan weer! Daarom is de Buurtsportcoach een 
nieuw initiatief gestart: Montfoort Vitaal!
Wandelen met Montfoort Vitaal
Minstens 30 minuten wandelen per dag wordt 
aangeraden. Het mooie: je kunt het overal doen en alle 
beetjes helpen. Daarom bedacht de Buurtsportcoach in 
samenwerking met Wanda De Wandeltrainer een plan 
om mensen op een leuke manier in beweging te brengen: 
Montfoort Vitaal.
Samen met Stichting Oud Montfoort ontwerpt 
Wanda Catsman iedere week twee wandelroutes van 
3 en 5 kilometer door Montfoort of Linschoten. 
Deze wandelroutes nemen je mee langs historische 
plekken in de omgeving.
Wandelroutes via Facebook
De wandelroutes zijn te downloaden via de 
Facebookpagina Montfoort Vitaal en verkrijgbaar bij 
Stichting Oud Montfoort aan de Keizerstraat 25 in 
Montfoort en bij het Gemeentehuis aan het Kasteelplein.
Via de Facebookpagina Montfoort Vitaal kunnen de 
inwoners hun wandelingen en verhalen van de 
historische punten langs de route delen. Ook staan er 
regelmatig wandel- en beweegtips en is er ruimte om een 
oproepje te plaatsen voor een wandelmaatje.

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

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen 
openbaren 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 8 juli 2020.
Digitale eerstvolgende  
openbare commissievergadering 
is op 15 juli 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 17-6-2020 Z/20/165620
 Jacob Barneveldstraat 24 

in Linschoten 
Verlenging tijdelijke ontheffing.

• 20-6-2020 Z/20/165768
 Willeskop 77 B in Montfoort 

Het aanbrengen van een dakkapel 
op een schuur.

• 24-6-2020 Z/20/165956
 Cattenbroekerdijk 44 in Linschoten 

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 

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

Verlengen beslistermijn
• 22-06-2020 Z/20/163259
 Waardsedijk-Oost 1 in Montfoort

Een interne wijziging.
• 25-06-2020 Z/20/163259
 Heeswijk 64 in Montfoort 

Nieuwbouw rundveestal.

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

Standplaatsvergunning
- Truus en Suus, 

Onder de Boompjes in Montfoort, 
juli-sep, 
verzonden 23 juni 2020

Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u n 
aast dit bezwaarschrift ook een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de president van de 

Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst,  
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures.
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, 30 juni 2020
Burgemeester en wethouders 
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

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

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

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

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

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

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

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

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

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

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Gerrit Jan van der Veenstraat 20 
3417 GB  Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

wk ma di wo do vr za zo

27 29 30 1 2 3 4 5

28 6 7 8 9 10 11 12
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Afvalkalender JULI 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. 
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier 
en karton Restafval Groente-, fruit- 

en tuinafval
Plastic, metaal 

en drankenkartons Snoeiafval

Heeft u al een mooie regenton in uw tuin staan? 
Leon Snoek wel, hij heeft er zelfs drie!
Leon is een van mensen die met korting een 
regenton heeft gekocht bij tuincentrum GroenRijk. 
De kortingsactie was georganiseerd in samenwerking 
met Duurzaam Montfoort. Dankzij de actie heeft het 
tuincentrum vijftig regentonnen verkocht.
Duurzaam Montfoort ziet de actie daarom als een 
succes. Leon deelt hieronder zijn ervaringen.

Interview Leon Snoek

Tevreden met regenton van 
Duurzaam Montfoort & GroenRijk
“Ik had al twee regentonnen in mijn tuin toen de 
regentonactie van Duurzaam Montfoort en GroenRijk 
kwam. Mijn vrouw en ik zijn ons licht op gaan steken en 
waren direct enthousiast over een grijze ton van 200 liter, 
omdat daar planten op kunnen groeien. Maar, helaas, die 
was net uitverkocht. GroenRijk heeft toen alsnog deze 
regenton besteld en binnen twee weken werden we 
keurig gebeld dat we hem konden ophalen.”

Regentonnen voor sproeien en schoonmaken
“Nu staan er zelfs drie regentonnen van elk 200 liter in 
onze tuin. Ik gebruik het water om de planten te 
besproeien en om mijn gereedschap mee schoon te 
maken. Daar wil ik geen kraanwater voor gebruiken en 
we hebben geen sloot in de buurt. Met de regen van 
afgelopen week zijn alle drie de tonnen vol. Wat teveel is 
loopt via een overlooppijpje dan toch het riool in.”

Tegels vervangen voor groen
“We moeten onze omgeving koesteren. Zo min mogelijk 
tegels in de tuin en zoveel mogelijk planten en bomen. 
Nergens zit je zo lekker in de schaduw als onder een 
boom. Uit onderzoek blijkt dat één boom net zoveel 
verkoeling geeft als tien airco’s. Duurzaam Montfoort wil 
een actie starten van tegels eruit: planten erin. Je krijgt 
dan een plantje in ruil voor een tegel uit je tuin. Dat juich 
ik van harte toe. Al die tuinen die ‘verstenen’ vind ik lelijk. 
Bovendien hebben we vogels en insecten nodig en die 
kunnen niet zonder beplanting.”
Aagt de Ruijter de Wildt - vrijwilliger Duurzaam Montfoort
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Normaliter gaan ze graag naar de Verhalentafel. Nu dat even niet kan, zijn ze voor 
het eerst bij een van de koffiemomentjes van SWOM, en dat bevalt goed.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Gelieny is geslaagd voor haar bevelvoerders opleiding.  
Ze mag zich de eerste vrouwelijke bevelvoerder van brandweer Montfoort noemen.

door Sjoukje Dijkstra

Eerste vrouwelijke bevelvoerder van brandweer Montfoort geslaagd!

SWOM organiseert extra 
koffiemomentjes aan het Kasteelplein
‘Spontaan binnenlopen kan nog niet, maar je kunt telefonisch reserveren’

‘Met vlag en wimpel…’
Het is een mannenwereldje, maar Gelieny van der Paauw staat haar 
mannetje wel bij de brandweer. In Alpen aan de Rijn zit de Montfoortse nu 
sinds een jaar bij de beroepsbrandweer. Daarvoor werkte ze bij de politie als 
hoofdagent. Ze kent het klappen van de zweep, en weet hoe er te staan 
tijdens een incident.

Shell. “Daar zitten we nu bij een fruitteler 
in een loods. Dat is echt netjes voor ons 
gemaakt. Je moet toch ruimte hebben 
voor de wagens, om ze het terrein op en 
af te kunnen rijden.”

Brandweervrouwen gezocht!
Het brandweervak kan Gelieny aan 
iedereen aanraden, hoewel het niet voor 
iedereen geschikt is. Dat er zo weinig 
vrouwen in het brandweervak zitten en 
ze zelfs in Montfoort de enige vrouw is 
bij de brandweer, weet ze wel te 
verklaren. “Het is fysiek zwaar. Je moet 
veel lopen en met slangen slepen.  
Je moet trappen op en af rennen, auto’s 
open knippen en je werkt met zware 
apparatuur. Bovendien is het een 
mannencultuur.” Gelieny is van mening 
dat de brandweer een stuk beter af zou 
zijn als er meer vrouwen bij zouden 
komen. “We zijn nog op zoek naar 
geschikte, stoere vrouwen”, zegt ze. 
“Tuurlijk moet je fit zijn. Je moet ook wel 
in een mannenwereldje kunnen werken. 
Ofwel je mond open durven trekken als 
je het ergens niet mee eens bent.” Ze is 
ervan overtuigd dat er veel meer stoere 
vrouwen zijn, zoals zijzelf die dat best aan 
kunnen. “Het wordt echt beter met 
vrouwen erbij, want er wordt in het 
algemeen meer rekening gehouden met 
vrouwen”, aldus Gelieny. “Als mensen 
interesse hebben om bij de brandweer te 
komen, mogen ze zich altijd aanmelden”, 
zo roept zij alle Montfoortse brandweer-
vrouwen in spé op.

Balans
Ze zegt wel: “Met kinderen is het lastiger 
als je brandweervrouw wilt worden. 
Ik zelf heb geen kinderen en kan de boel 

de boel laten om naar de kazerne te 
rijden. Als je kinderen hebt, kun je over 
het algemeen niet zomaar weg rennen, 
tenzij je flexibele opvang regelt.”  
Liefst zoekt de brandweer dan ook nog 
naar echte Montfoortenaren, die in 
Montfoort wonen en werken. Mensen 
die dan met toestemming van de baas er 
tussenuit kunnen als ze een oproep 

Eigenlijk zou ze al in maart haar examen 
hebben, maar corona gooide roet in het 
eten. De opleiding werd eventjes 
gepauzeerd tot woensdag 17 juni.  
Toen mocht Gelieny nog een keer op 
trainingsdag om te checken of haar 
kennis nog op peil was. “Het viel me 
alles mee. Het ging goed en ik had er 
een goed gevoel over. Ik was met vlag en 
wimpel geslaagd.” Vorig jaar januari 
begon ze met de dagopleiding (een dag 
per week). Gelieny was eerst gevraagd of 
ze deze rol op zich wilde nemen. Toen ze 
aangaf dat ze dat wel wilde, moest ze een 
assessment doen, waarna een positief 
advies volgde. Het was volgens de 
kersverse bevelvoerder wel even 
aanpoten, maar na één jaar en vier 
maanden zat het erop. “Door de 
coronacrisis uiteindelijk met zo’n drie 
maanden vertraging.”
Tijdens de opleiding heeft ze veel kunnen 
leren. Met name over leidinggeven, 
communicatietechnieken en hoe  
‘je mannetje te staan’. “Je moet 
commando’s kunnen geven en de 
procedures kennen, wat je moet doen bij 
grote of middelbranden, en met wie je 
moet samenwerken. Ze zit al vanaf 2010 
bij de Brandweer in Montfoort. 
De opleiding bracht haar vooral veel 
diepgang in de stof, geeft ze aan. 
In december is het straks dubbelfeest 
voor Gelieny. Dan krijgt ze naar 
verwachting haar tien jaar eer en bevel-
voerdersdiploma in één keer. Ze hoopt in 
de splinternieuwe kazerne. “Daar 
wachten we hard op. De planning is dat 
de kazerne in oktober af is, maar we 
weten niet precies welke datum. Het zou 
al voor de zomer klaar zijn, maar het is 
uitgesteld.” Ze is dankbaar met de 
huidige locatie, waar ze de brandweer nu 
een tijdelijk onderkomen heeft naast 

krijgen. Momenteel is het korps in 
Montfoort met 22 man aardig op sterkte 
volgens Gelieny, maar zo benadrukt zij: 
“Voor de balans zou het mooi zijn:  
leuke, vlotte vrouwen erbij.”
Gelieny vindt het geweldig dat ze van 
haar hobby ook haar werk kon maken, 
want zo ziet ze haar werk bij de vrijwillige 
brandweer. Dat ze dan nu ook bij de 

beroepsbrandweer in Alphen aan de Rijn 
werkt, daarmee voelt ze zich de 
koning(in) te rijk. “Nu draai ik een 
24-uursdienst, waarna ik weer twee 
dagen vrij ben. Zaterdag ben ik weer 
vrijwillig beschikbaar voor de post in 
Montfoort.”

Bij de voormalige tandartsenpraktijk Vink aan Kasteelplein 4 staat sinds 
kort een uitnodiging op de glazen deuren: ‘Het is gezellig om samen gezond 
te blijven’. Het is de tijdelijke locatie, waar SWOM vanaf nu koffiemomentjes 
organiseert voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Van maandag tot en met vrijdag, kunnen 
mensen hier vanaf 10.30 uur - mét 
reservering - terecht voor een bakje leut, 
een kopje thee en een goed gesprek. 
De koffie staat klaar, en de koekjes staan 
op tafel, als we op uitnodiging een kijkje 
komen nemen. Op de vloer wordt met 
pijlen aangegeven dat ook hier 1,5 meter 
afstand wordt gehouden van elkaar. 
Gelijk in de voormalige wachtruimte zit 
een klein groepje van 4 mensen aan 
tafel. Maximaal drie mensen mogen er 
koffiedrinken, en per groepje is er altijd 
een gastvrouw (of -heer). Bijna alle 
voormalige behandelkamers zijn 
ingericht. Zo kunnen er ook meerdere 
mensen tegelijk terecht.
Een van de vrouwen die nu aan tafel zit 
is Sjaan Deijns. Zij is blij dat ze eindelijk 
weer eens kunnen koffiedrinken samen. 
Normaal gingen ze altijd samen naar de 
Verhalentafel, gaf ze aan. “Dan vertelt 
iedereen zijn verhaal. Meestal gaat het 
over vroeger”, aldus mevrouw Deijns. 
Ze woont ondanks haar hoge leeftijd nog 
steeds zelfstandig in een eigen huis.  
“Al bijna 65 jaar”, zegt ze trots.  
Bijna evenzo lang was ze getrouwd met 
wijlen haar man, die 1,5 jaar terug 
overleed. Nu ze alleen woont, vindt ze 
het prettig om er uit te zijn. Zeker na 
zo’n lange periode. “Dit is onze eerste 
keer. We zijn er nog maar net”, zeggen 
de vrouwen.

Laagdrempelig
Een kamertje verderop zitten Gerbiene 
van den Oever, medewerker van team 
Welzijn van SWOM en vrijwilliger  
Truus Hellema, die al 6 jaar  
vrijwilligerswerk doet voor SWOM. 
Ze doet dat momenteel in het 
DoeMeeHuis, maar wilde graag meer 
doen. De locatie op Kasteelplein 4 
spreekt haar erg aan, want zegt ze:  
“Het is zo laagdrempelig.”
Ook het Digicafe en de 
Formulierenbrigade zijn tijdelijk verhuisd 
naar dit adres. Op woensdag en 
donderdag zitten zij hier. Op die manier 
kunnen er in het DoeMeeHuis meer 
bezoekers terecht, zo vertelt Gerbiene. 
Dat ze deze locatie er ook nog bij 
kregen, vindt ze geweldig. “Zo lang we 
de 1,5 meter hebben, mogen we dit 
waarschijnlijk wel gebruiken”, denkt ze.
Door de corona kan er niet spontaan 
ingelopen worden. “ Iedereen wordt 
geïnformeerd over de regels om elkaar 
veilig te kunnen blijven ontmoeten”, 
aldus Gerbiene. “Als we mensen 
uitnodigen, vragen we ook gelijk wie het 
leuk zouden vinden om meer uitgenodigd 
te worden. We hebben al best wat 
aanmeldingen. Het zou mooi zijn als we 

van maandag tot vrijdag elke ochtend vol 
zitten. Afhankelijk van de animo zouden 
we ook koffiemomentjes in de middag 
willen doen. Dan kunnen we er nog wel 
een of twee vrijwilligers als gastvrouw of 
-heer bij gebruiken.”

Mensen-mens
Truus die nu ook als gastvrouw komt 
werken, kan niet wachten om te 
beginnen. Ze zegt: “Ik wil iets doen met 
mensen. Ik ben een mensen-mens. 
Ik vind het heel leuk om mensen 
gezelligheid te geven. Het doel voor mij 
is om het leuk te hebben met de mensen. 
Dat ze uit isolement komen en het fijn 
vinden met elkaar te praten. En om ze 
een luisterend oor te bieden. Dat is 
belangrijk. Wat leeft er bij de mensen? 
Ik ben geïnteresseerd in mensen en wil 
ook graag weten wat hun doel nog is in 
het leven.”
Van Gerbiene krijgt ze uitgelegd hoe het 
werkt. “Bij binnenkomst staat een 
pompje handgel voor de handen. En als 
mensen vertrekken, is het belangrijk dat 
je stoelen en tafels schoon maakt. Zo is 
het altijd schoon.” “Dat is wel nodig met 
deze kwetsbare doelgroep”, meent Truus. 
“Is er eventueel wel een achterwacht als 
er wat gebeurt?”, vraagt ze. “Wij zitten 
natuurlijk om de hoek”, zegt Gerbiene. 
Dat vindt Truus een fijn idee.
Gerbiene vertelt hoe mensen tijdens de 
coronaperiode echt vereenzaamden. 
“Laatst was ik bezig om mensen uit te 
nodigen. Ik draaide per ongeluk een 
verkeerd nummer, en kreeg een meneer 
aan de lijn. Die meneer was zo blij om 
iemand te spreken. Hij is uiteindelijk ook 
op het koffiemoment geweest, en nam 
daarbij ook nog mensen mee. 
Een mevrouw zei tegen mij dat ze zich 
net een ophokkip voelde op het 
moment. Ze zei: ‘Van mij hoeft het niet 
meer zo’. Het is natuurlijk ook wat. 
We hadden voorheen heel veel 
activiteiten met de scootmobielclub,  
de eetclub, enzovoorts. Nu is er even 
niks. Dat terwijl mensen ernaar 
snakken.” Er is dus best veel animo voor. 
Ook voor de boodschappenhulp die 
SWOM sinds begin van de corona crisis 
extra promoot. Gerbiene zegt: 
“Hier kunnen we nog wel extra mensen 
voor gebruiken, want we hebben niet 
genoeg om voor iedereen die dat nodig 
heeft, boodschappen te doen.” Zelf is ze 
ook actief als gastvrouw bij de koffie. 
“Dus, ik begin aankomende 
donderdag?”, vraagt Truus.  
“Om 10.00 uur haal je bij ons de sleutel 
en loopt Connie met je mee om de deur 
te openen. En je even te laten zien hoe 
het allemaal werkt.” “Ik heb er zin in”, 
zegt Truus. “Tot donderdag!”

door Sjoukje Dijkstra

Dansschool Promenade 
mag eindelijk open
Ronald Stodel, eigenaar van danscentrum Promenade in Montfoort is 
opgelucht: Minister-President Rutte bevestigt waar de ruim  
3.000 dansondernemers al weken op hoopten: er mag weer gedanst 
worden! Een grote opluchting voor de sector en voor de 1,4 miljoen 
hobbymatig dansende Nederlanders. Is alles dan weer normaal?

“De afgelopen maanden voelden echt 
als overleven” aldus Ronald Stodel.  
“Van het ene op het andere moment 
moest de dansschool dicht. Alles stond 
stil en dat is voor ons als dansschool 
letterlijk abnormaal. Ik herinner me nog 
dat ik op 14 maart dacht dat het wel 
mee zou vallen en dat het hoogstens tot 
30 april zou gaan duren. Het seizoen 
zou nog niet verloren zijn en ik keek uit 
naar de Promenade Danstest. Het liep 
echter heel anders.”
De danssector bood in mei het 
Basisprotocol Dans al aan op 
Het Binnenhof. Er werden zelfs 
Kamervragen gesteld over een 
gefaseerde heropening van de 
danssector. Toen bleek dat de lockdown 
nog veel langer ging duren, zat de schrik 
er wel in. Hoe lang gaat dit duren? 
Gaan we het wel redden? Blijven onze 
leerlingen wel? Buiten dansen werd op 
1,5 meter toegestaan. Dat was voor 
onze Zumba danslessen heel fijn, maar 
voor de stijldansparen en Rock’n-Roll- 
les echt onmogelijk. Gelukkig kon ik 
mijn vragen kwijt bij Dansondernemers 
Nederland. Zij hebben in deze periode 
een alliantie opgericht om vanuit de 
danswereld met de overheid te kunnen 
onderhandelen en om verschillende 
dansondernemers te helpen.  
Gelukkig kunnen op 1 juli kunnen de 
dansscholen in ieder geval onder veilige 
omstandigheden open.

Zomers dansen
Dansschool Promenade staat nu al in de 
startblokken om de eerste dansgasten te 
verwelkomen tijdens een dansavond op 
11 juli in Zalencentrun St. Joseph in 
Montfoort. Tijdens een muzikale 
dansreis, kunnen dansliefhebbers 
eindelijk weer zweven over de dansvloer.

Dansvirus
In het dansprotocol van Promenade is 
rekening gehouden met alle nieuwe 
richtlijnen van de overheid, zodat 
corona-proof gedanst kan worden. 
Zalencentrum St. Joseph heeft genoeg 
ruimte om tijdens het dansen afstand te 
houden, er is veel ventilatie met frisse 
lucht en er wordt rekening gehouden 
met een maximum aantal dansparen. 
Het enige virus waar we onze leerlingen 
mee besmetten is het dansvirus.

Een nieuw seizoen
Na de zomerstop begint voor 
Danscentrum Promenade het nieuwe 
seizoen. “Het is fijn dat we nu weer 
vooruit kunnen kijken. Nieuwe 
leerlingen kunnen zich aanmelden voor 
een leuke stijldanscursus voor beginners, 
Zumba Fitness of Rock’n-Roll. 
Informatie over gratis proeflessen is te 
vinden op de website,  
www.dansklubpromenade.nl
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De 1,5 meter wearable zorgt ervoor dat 
het gemakkelijker wordt om 1,5 meter 
afstand te houden.

Hans moeder van 82 jaar werd op 
slinkse wijze opgelicht. 

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Montfoortenaar start 
crowdfundingsactie voor zijn moeder
‘Een nietsontziende crimineel heeft al haar spaargeld van haar gestolen’
Hans Eggink uit Montfoort is woest. “Mijn altijd alerte moeder van 82 is op zeer slinkse en geraffineerde wijze haar 
spaargeld kwijtgeraakt aan een nietsontziende crimineel die zich voordeed als medewerker van het ING fraudeteam.” 
De Montfoortenaar startte een inzamelingsactie, waarmee hij zijn moeder vooral een hart onder de riem wil steken. 
“Ze is er nog erg ontdaan van.” Met de inzamelingsactie denkt hij niet dat hij haar gestolen spaargeld -  
bijna 15.000 euro - helemaal kan vervangen. “Al kan ik haar straks een paar honderd euro geven. Dat zou voor 
haar echt een bemoedigend zijn. Dat er mensen zijn die aan haar denken.”

Silvester Keijzer schenkt 
‘Kermit AUDI’ aan museum 
in Duitsland
Er stond ongeveer 300.000 kilometer op de teller. Om de ‘Kermit Audi’ 
door de APK te krijgen moesten er veel kosten gemaakt worden. Daarna 
zou het nog steeds de vraag zijn hoe lang de knalgroene A4 uit 1998 het 
nog vol zou houden. Silvester Keijzer uit Linschoten besloot daarom zijn 
auto aan het ‘Siku, Audi en klassieker automuseum’ in Stadtlohn Duitsland 
(net over de grens bij Winterswijk) te schenken.

Montfoorts bedrijf komt met armband 
om 1,5 meter afstand te houden

Montfoort Vitaal brengt 
inwoners in beweging
Na de eerste schok en ontregeling van ons leven, geeft het coronavirus ons 
nu weer wat ademruimte. Voorzichtig naar buiten gaan en wandelen: het 
kan weer! Daarom is de Buurtsportcoach samen met ADFYS Fysiotherapie 
Montfoort een nieuw initiatief gestart: Montfoort Vitaal!
Vanuit verschillende inwoners kwam het signaal dat mensen het leven in coronatijd 
maar saai vinden. Het Knooppunt mag met de huidige maatregelen geen 
wandelingen organiseren en veel clubs houden de deuren nog gesloten.

Gevolgen van minder beweging
Voor veel mensen is het bewegen er de laatste tijd bij in geschoten. De gemiddelde 
conditie is achteruit gehold en ook de weerstand is gedaald. De gevolgen van te veel 
zitten en weinig lichaamsbeweging voor de gezondheid zijn enorm. Te weinig 
bewegen zorgt voor een verhoogd risico op allerlei chronische ziekten zoals hart- en 
vaatziekten, ernstig overgewicht en diabetes type 2. Gelukkig is er een prima 
oplossing: wandelen!
Wandelen valt onder ‘matig-intensieve beweging’, waarvan minstens 30 minuten per 
dag wordt aangeraden. Met wandelen kun je klein beginnen en het langzaam 
opbouwen, je kunt het overal doen en alle beetjes helpen.
Daarom bedacht de Buurtsportcoach in samenwerking met Wanda De Wandeltrainer 
een plan om mensen op een leuke manier in beweging te brengen: Montfoort Vitaal.

Kom in beweging met Montfoort Vitaal
In samenwerking met Stichting Oud Montfoort ontwerpt Wanda Catsman iedere 
week twee wandelroutes van 3 en 5 kilometer door Montfoort of Linschoten. 
Deze wandelroutes nemen de inwoners mee langs historische plekken in de 
omgeving. Via de Facebookpagina Montfoort Vitaal kunnen de inwoners hun 
wandelingen en verhalen van de historische punten langs de route delen. Ook delen 
we regelmatig wandel- en beweegtips en is er ruimte om een oproepje te plaatsen 
voor een wandelmaatje.
De wandelroutes zijn te downloaden via de Facebookgroep Montfoort Vitaal en 
verkrijgbaar bij Stichting Oud Montfoort aan de Keizerstraat 25 in Montfoort en bij 
het Gemeentehuis aan het Kasteelplein.

Wandelen in de strijd tegen corona
Wandelen is nuttig in de strijd tegen de COVID-19-pandemie, én alvast tegen 
eventuele toekomstige andere pandemieën. Want 30 minuten wandelen bezorgt je 
niet alleen een frisse neus maar geeft ook je afweersysteem een korte flinke boost, 
zagen onderzoekers. Onder andere je ‘natural killer cells’, die indringers opruimen, 
worden extra actief. Vooral tegen luchtweginfecties. Dus trek je wandelschoenen aan 
en ga op pad met Montfoort Vitaal!Hij vertelt hoe het kon gebeuren dat zijn 

moeder werd opgelicht: “Ze werd gebeld 
op een anoniem nummer door iemand 
die zich voordeed als meneer Spaan van 
de ING fraudehelpdesk. Hij waarschuwde 
mijn moeder dat er een poging gedaan 
was om 2.000 euro van haar rekening af 
te halen. Het zou voor haar beter zijn om 
al haar geld op een zwaar beveiligde 
kluisrekening van de bank te zetten. 
Hij begon toen met het verifiëren van 
haar gegevens. ‘Bent u mevrouw Eggink? 
U woont op dat adres? Is dit uw 
rekeningnummer?’ Zelfs haar 
geboortedatum wist hij. Toen ze hem 
nog vroeg: ‘Hoe weet ik dat u van de 
ING bent?’, ontving ze een SMS, waarin 
stond: ‘U bent nu in gesprek met 
dhr. Spaan van de ING fraudehelpdesk’. 
Onder de SMS stond het nummer van de 
ING klantenservice. Dat was voor haar 
de bevestiging dat ze daadwerkelijk met 
de ING in gesprek was. Vervolgens heeft 
ze haar geld van de spaarrekening naar 
de gewone rekening overgemaakt, en 
naar het ING rekeningnummer dat was 
opgegeven. Toen het was overgemaakt, 
kreeg ze een bevestiging. ‘Uw bedrag is 

binnen gekomen ter name van …, met 
een referentienummer. Dat is 
waarschijnlijk het factuurnummer 
geweest. Het ging hier om het rekening-
nummer van een juwelier. Toen zij 
argwaan kreeg, werd zij gebeld door de 
ING. De medewerkster had gezien dat al 
haar spaargeld was overgemaakt, en 
vroeg haar of dit klopte. Bij de juwelier 
bleek een Rolex te zijn gekocht voor dit 
bedrag.”

Uitvaartverzekering
Omdat de naam van de dief 
overeenkwam met die van de rekening, 
waar het geld vandaan kwam, wekte dat 
geen argwaan bij de juwelier, zo vertelt 
Hans. “Ook degene die het horloge 
kwam afhalen had de naam zoals 
opgegeven en kon zich legitimeren.  
Toen was mijn moeder 14.500 euro 
armer..! Aangifte is gedaan en alle 
medewerking vanuit de juwelier is 
beloofd, maar de kans dat zij iets van dit 
geld gaat terugzien, is zeer klein te 
noemen.” Om het verlies een beetje te 
verzachten, startte hij daarom via 
Facebook een inzamelingsactie.  
“Mijn moeder leeft van een AOW en een 
bescheiden weduwepensioen. Dus, de 
kans dat zij dit weer bijeen gaat sparen in 
de resterende jaren die ze nog heeft, is 
nihil te noemen. Het spaargeld was 
bedoeld als aanvulling op de bescheiden 
uitvaartverzekering en voor eventuele 
calamiteiten.”
Volgens Hans zijn er veel meer mensen 
die zo worden opgelicht. Vaak zijn het 
oudere mensen die online actief zijn, 
zoals zijn moeder. “Ze heeft een ipad, 
een laptop en iphone. Kortom, ze is 
geen digibeet.” Hij adviseert: “Neem 
vooral geen anonieme nummers op. 
Als het belangrijk is, laten ze een bericht 
achter. De ING belt sowieso niet voor dit 
soort dingen. Laat staan dat er een 
zwaarbeveiligde kluisrekening zou zijn. 
Het is allemaal onzin. Als er al geld van 
je rekening wordt gestolen, is de bank 
zelf aansprakelijk. Laat je niet inpakken 
of verleiden iets te doen, omdat mensen 
jouw gegevens weten. Hoe ze er ook aan 
mogen komen… Je hoort geregeld van 
verzekeringsmaatschappijen, waar, door 
een fout, gegevens van klanten op straat 
komen te liggen. Er zijn genoeg mensen 
die daar misbruik van maken. 
Die ‘meneer Spaan’ leek een keurige 

man, maar die ‘keurige’ man lacht nu in 
zijn vuistje.”
“Het issue hier is ook dat mensen zich 
laten overrompelen”, zegt hij. “Ze maken 
je echt bang. Op het moment dat iemand 
jou de opdracht geeft om geld over te 
maken naar ander rekeningnummer, zeg 
dan dat je het eerst wilt bespreken.  
Mijn moeder heeft bijvoorbeeld mijn 
broer gemachtigd om bij haar rekening 
te kunnen in geval zij zelf niet meer in 
staat is erbij te komen. Dan zou je 
kunnen zeggen: ‘Ik kan dit niet 
overmaken, zonder overleg met de 
gemachtigde. Goedemiddag!’ 
Veel ouderen hebben toch een bepaalde 
schroom om mensen af te wimpelen. 
Dan kan het helpen om het op deze 
manier te doen. Ook als je niemand 
gemachtigd hebt…”

Voorkomen
Hans’ moeder werd in diezelfde week 
nog eens gebeld door oplichters, met 
hetzelfde verhaal. “Natuurlijk is ze er nu 
niet ingetrapt, maar het geeft wel aan 
hoe actief deze gasten zijn.” Mede om 
die reden willen Hans en zijn moeder 
ook graag meewerken aan dit artikel, 
want, zegt hij; “We willen graag 
voorkomen dat ze nog meer slachtoffers 
maken. Hoe meer mensen dit weten, 
hoe beter.” Hij waarschuwt vooral de 
ouderen die actief zijn met internet, en 
‘dit soort zaken’ delen om anderen te 
waarschuwen: “Doe het niet. De meeste 
van deze berichten bevat malware die 
zich in je telefoon of tablet nestelt om zo 
persoonsgegevens, enzovoorts door te 
sluizen.” Hij is ervan overtuigd dat zijn 
moeder niet willekeurig gekozen is. “Ze 
hebben haar uitgezocht. Het was tot in 
de puntjes gepland. Dat is het 
geraffineerde.”
Voor iedereen die Hans’ moeder wil 
helpen. De inzamelingsactie is vindbaar 
op Facebook onder de naam van  
Hans Eggink:www.facebook.com/donate
/1166781247004321/102240718492
50605
Niet actief op Facebook, maar toch een 
bijdrage willen geven voor Hans’ 
moeder? U kunt ook rechtstreeks uw 
donatie storten op  
IBAN: NL37 INGB 0003 3096 73 ten 
name van MJ Eggink.

“Heel veel mensen die ik dat vertelde 
vonden het wel een, op zijn zachtst 
gezegd, bijzondere en vreemde actie”, 
zegt Silvester. Ik kocht de auto zes jaar 
geleden van een oom woonachtig in 
Duitsland die er de hele Balkan al mee 
doorgecrosst had. Ook ik heb er veel 
plezier aan beleefd. Maar investeren om 
hem weer door de APK te krijgen was 
voor mij een te kostbare zaak. In plaats 
van verkopen (voor max 1.000 euro) 
besloot ik hem aan het museum te 
schenken. Op die manier zou mijn ‘trots’ 
een mooie laatste rustplaats krijgen in 

plaats van te eindigen in het Oostblok of 
op een crossterrein.
In 2017 bezocht ik het museum met mijn 
vader. Daar werd ik heel enthousiast over 
de enorme collectie. In het museum is de 
volledige geschiedenis van  
modelautofabrikant Siku vanaf 1951 te 
vinden en miniaturen van het merk Audi 
in alle schalen. En dan zijn er de echte 
Oldtimers met de focus op Audi en 
speciale Audi carrosserieën waar mijn 
exclusieve ‘Kermit’, een Audi A4 uit 
1998, prima tussenpast. Het is een hele 
bijzondere versie waar al van alles op en 
aan zat. De opvallende groene kleur heet 
paradijsgroen metallic en was pas vanaf 
1996 exclusief verkrijgbaar voor de Audi 
A4 Avant”.
“Ze waren bij het museum nog veel 
enthousiaster dan dat ik vooraf 
verwachtte. De overdracht van de sleutels 
vond plaats op 23 mei 2020. De pers uit 
de regio besteedde er veel aandacht aan. 
Er werd ook promotie gemaakt voor het 
museum met mijn auto via Facebook. 
Hoe leuk is dat! Sinds kort staat er een 
speciaal bordje bij de auto met het 
opschrift ‘Kermit Audi’.’
Silvester beveelt het museum van harte 
aan: Als je 90 klassieke en youngtimers 
wil zien en meer dan 36.000 
modelauto’s kan je van maandag tot en 
met donderdag van 14.00 tot 18.00 uur 
en zondags van 11.00 tot 18.00 uur 
terecht in het museum. Adres: 
von-Ardenne-Strasse. 42, 48703 
Stadtlohn Duitsland. Voor meer 
informatie kan gebeld worden met 
0049-2563205929 of gekeken worden 
op www.oldtimermuseum-hoeing.de

Omdat het niet altijd even gemakkelijk is om 1,5 meter afstand te houden, heeft een Montfoorts bedrijf een 
armband ontwikkeld, die een seintje geeft wanneer je te dichtbij iemand in de buurt bent. DM Interactive ontwerpt 
normaal gesproken onder andere websites en apps.

Het bedrijf is al sinds april bezig met het 
ontwikkelen van dit product, de 
zogenaamde Radiusguard Social 
Distance Wearable. De polsband, die 
veel wegheeft van een smartwatch, geeft 
een trilsignaal wanneer je te dicht bij 
een voorbijganger komt die ook in het 
bezit is van de slimme polsband. 
De radiusguard heeft een bereik van 1,5 
tot 2 meter. Volgens Gerrit Bos van  
DM Interactive is de band vooral 
bedoeld voor de zakelijke markt (binnen 
grote bedrijven) voor collectief gebruik. 
De radiusguard is geschikt voor 
bedrijven, het onderwijs, horeca, 
festivals, musea en de zorgsector van elk 
formaat. Gerrit: “Pas als we een 
polsband kunnen produceren die voor 
iedere organisatie aan te schaffen is, 
heeft het nut.”
Het bedrijf ontwikkelde de band, omdat 
- zo vertelt Gerrit - ze al vanaf het begin 
van de corona uitbraak merkten dat het 
handhaven van de anderhalve meter 
lastig is. “Zeker op de werkvloer en op 
scholen voorzagen we wel wat 
uitdagingen. We zijn daarom gaan 
zoeken naar een simpel en 
laagdrempelig product die je een seintje 
geeft wanneer je te dicht bij iemand in 
de buurt bent.”

Anders dan veel Covid 19-toepassingen 
die gebruikers volgen en data opslaan, 
zal de polsband geen data opslaan of 
versturen. Het bedrijf koos er juist om 
privacy redenen ook heel bewust voor 
om de polsband niet te koppelen met 
een app, smartphone of andere 
apparatuur. Gerrit: “Met alle nieuwe 
corona-apps en trackingsystemen dient 
er goed gekeken te worden naar het 
privacyvraagstuk. Daarom is de 
radiusguard specifiek ontwikkeld om 
persoonsgegevens te beschermen, 
simpelweg door ze niet op te slaan. 
We geloven dat deze polsband door zijn 
slanke, minimalistische design door 
iedereen gedragen kan worden en daarbij 
bijdraagt aan een leefbare maatschappij 
waarin we social distancing kunnen 
handhaven.”
Vanwege de simpele werking van de 
radiusguard is de polsband ook ideaal 
voor kinderen en ouderen. De instructie 
is ook voor deze doelgroep super simpel: 
“Als de polsband trilt, dan moet je even 
wat meer afstand houden.” 
Een radiusguard zal niet meer dan  
35 euro exclusief BTW gaan kosten. 
Het is niet de eerste corona-proof 
oplossing, waar het bedrijf mee kwam. 
Eerder ontwikkelde het bedrijf uit 
Montfoort al een zogenaamde gezond-
heidscheck voor de horeca. “Samen met 
IT-bedrijf Draads (ook uit Montfoort) 
hebben we een website ontwikkeld die 
het ‘check gesprek’ gemakkelijker maakt 
voor horeca en contactberoepen. 
Het werd erg snel opgepikt door met 
name de horeca. De gratis versie werd al 
enkele tienduizenden keren bezocht sinds 
1 juni. Ook hebben we de gezondheid-
scheck op maat ontwikkeld voor 
bijvoorbeeld JRE-Jeunes Restaurateurs. 
Die bieden de gezondheidscheck aan bij 
de 350 aangesloten restaurants in acht 
verschillende landen”, aldus Gerrit.
Naar verwachting zullen de eerste 
polsbandjes van radiusguard volgende 
maand (juli) geleverd kunnen worden. 
“Ondanks dat we nog maar twee weken 

echt actief zijn met het promoten van 
het product is de interesse al goed te 
merken. Zo hebben we een aanvraag 
vanuit het buitenland voor ruim  
2000 stuks en zijn we ook in Nederland 
druk met interessante klanten.” 
De radiusguard is nu alleen verkrijgbaar 
per 50 stuks, maar op termijn is het 
wellicht ook interessant voor de 
consument. “Voor nu hebben we ons 
vooral gericht op en gebruiksvriendelijke 
en betaalbare oplossing voor social 
distancing voor de zakelijke markt, maar 
we zitten zeker niet stil. We hopen dan 
ook snel met een luxere versie te komen 
van radiusguard met opties die je kent 
van smartwatches.”

Links museumdirecteur Thomas Höing en rechts Silvester Keijzer

Silvester met een model van zijn ‘Kermit Audi’.
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DANKZIJ UW STEUN 
De afgelopen maanden zijn we verrast met complimenten,  
 traktaties, applaus, steunbetuigingen, lieve kaartjes en nog 
veel meer.  Ontzettend bedankt daarvoor! We voelen ons 
enorm gesteund. Dit helpt ons om dagelijks goede zorg te 
blijven verlenen.

Blijft u achter ons staan?  
Word Vriend van het Groene Hart Ziekenhuis en doneer. 

Kijk op www.vriendenvanhetghz.nl
Volg ons ook op:

Word Vriend en  
krijg mij cadeau


