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Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Uitgestelde lintjesregen  
werd heerlijk zomers buitje

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER
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www.ijsselbode.nl
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door Aad Kuiper

door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

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

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE 
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP

DINSDAG 21 JULI EN OP 4 EN 18 AUGUSTUS
WIJ WENSEN U EEN ZONNIGE ZOMER!

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

Gezocht:
bezorger voor de 

HEKENDORPSE BUURT
Heb je interesse in een goede bijverdienste?

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

Pas toen de rood-witte (afzet)lintjes uit de ingang van de St. Franciscuskerk 
waren verwijderd mochten de gasten van de decorandi druppelsgewijs naar 
binnen. Deze werden geëscorteerd naar hun plaatsen in de kerkbanken en 
op stoelen. In een kerkbank mochten drie mensen zitten op een zeer ruime 
1,5 meter afstand. De kerk zat helemaal vol, maar wel als een soort kaas 
met heel grote gaten. Waarnemend burgemeester Groeneweg bleef uiteraard 
uitgebreid stilstaan bij het hoe en waarom van de uitzonderlijke afspraken, 
het uitzonderlijk moment en de bijzondere situatie bij de uitreiking van de 
koninklijke onderscheidingen in dit jaar.

Hij sprak vervolgens zijn waardering uit 
voor allen die hier vandaag een lintje 
uitgereikt zouden krijgen: geen receptie 
deze keer, maar de decorandi zouden na 
afloop van het officiële deel een grote en 
ongetwijfeld bijzonder lekkere taart mee 
naar huis krijgen om daar met de door 
hen genode gasten na te genieten van de 
mooie woorden die de burgemeester nog 
zou gaan uitspreken.  
De decorandi mochten vervolgens een 
voor een plaatsnemen in opvallende 
oranje fauteuils en ieders persoonlijke 
verdiensten werden breedvoerig en 
gedetailleerd als een soort warme douche 
van loftuitingen verhaald door de 
burgervader.

De decorandi en hun verdiensten
In die opvallende stoelen zagen de 
belangstellenden achtereenvolgens 
mevrouw Riet Vergeer-van Veldhuizen - 
onder meer onderscheiden om haar  
inzet als vrijwilliger binnen woonzorg-
centrum De Wulverhorst en de Geloofs-
gemeenschap parochie Pax Christi, 

mevrouw Henny van den IJssel-Nederend 
- onder meer onderscheiden om haar 
inzet als vrijwilliger voor de Roefeldag en 
als vrijwilligster voor stichting vrienden 
van Oudewater;  
mevrouw Wil de Vos-Verkleij - onder 
meer onderscheiden voor haar inzet voor 
Geloofsgemeenschap Parochie Pax 
Christi en haar inzet als vrijwilliger voor 
zowel Stichting De Zonnebloem als voor 
woonzorgcentrum De Wulverhorst; 
mevrouw Nel Mulder-van der Werf - 
onder meer onderscheiden voor haar 
inzet als vrijwilliger voor de Wereldwinkel 
te Oudewater en de Geloofsgemeenschap 
Parochie Pax Christi;  
de heer Jeroen Kliver- van Breukelen - 
onder meer onderscheiden om zijn inzet 
als vrijwilliger voor stichting ‘Vrienden 
van Oudewater’ en als vrijwilliger en 
bestuurslid van Kindervakantieweek de 
Heksenketel en ten slotte  

de heer Rob Geurts - onderscheiden voor 
zijn inzet voor de vrijwillige brandweer 
gedurende 46 jaar in de gemeenschap 
Oudewater.  
Burgemeester Groeneweg had zich 
duidelijk goed voorbereid, want hij had 
voor iedereen een specifiek verhaal, 
maar de woorden jarenlang, met veel 
inzet en met veel betrokkenheid kwamen 
regelmatig terug in zijn complimenteuze 
verhalen en ongetwijfeld terecht.
Na het Wilhelmus, slechts gespeeld op 
het orgel deze keer, en een fotomoment 
keerde iedereen huiswaarts.
Wie de toespraak graag in zijn 
geheel wil horen moet zaterdag 
11 juli tegen tienen afstemmen op 
Radio MidlandFM!

Bedevaartsstempel  
in de Mariakapel

Heeswijk kinderen ronden 
modules ‘eenvoudig bouwen’ 
en ‘duurzame energie’ af
‘De vaardigheden die ze leren, kunnen ze goed gebruiken in toekomstige beroepen’ 
Kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool KBs De Heeswijk uit 
Montfoort werken dit schooljaar met Pedro Jooren aan hun technische 
knobbel. Afgelopen woensdag gaf Pedro een van de laatste lessen aan een 
groepje van vier kinderen. “Techniek komt overal in terug”, aldus Pedro. 
“Daarom is het goed om kinderen hierover al vroeg te onderwijzen.”
De Wetenschap & Technieklessen 
draaiden om het werken aan 
21e-eeuwse vaardigheden. Dat gaat 
volgens Pedro veel verder dan alleen 
techniek. “Het gaat om samenwerken, 
communicatie en presentatie.  
Kim van Domselaar en Fleur Vlooswijk 
uit groep 8 lieten trots zien hoe hun 
eigen geknutselde windmolen werkt. 
De meiden vertellen dat ze het erg leuk 
vonden om aan te werken. Op de vraag 

of ze wat met techniek zouden willen 
doen, antwoorden ze ontkennend. 
De een wil liefst iets doen met  
dierenverzorging, en de ander weet het 
nog niet zo goed.
“Ook bij dierenverzorging heb je te 
maken met techniek”, aldus Pedro.  
“We proberen kinderen bewust te maken 
dat techniek overal in terug komt. 
Hiermee sluiten we dan ook aan op de 
lessen die kinderen al krijgen. Ik kan 

rekenen, taal en biologie ook aan 
techniek koppelen.”

Voordeel
Na afloop ontvingen de kinderen een 
certificaat. Dankzij de certificering kan 
een kind in de vervolgopleiding aantonen 
dat hij of zij een module al succesvol 
heeft afgesloten. De lessen werden 
gegeven in kleine groepjes van vier 
kinderen om het behapbaar te houden 
en elk kind aandacht te geven. 

In de Mariakapel van de St. Barnabasparochie in Haastrecht is een bedevaarts-
stempel geplaatst. Bedevaartsgangers en pelgrims kunnen op hun (voet)tocht 
langs bedevaartsplaatsen aldaar een stempel in hun dagboek zetten. Dat kan 
nu dus ook in Haastrecht. Het stempel is speciaal voor de parochie ontworpen 
door de heer Kersbergen uit Gouda. Hij bestaat uit de Jakobsschelp, 
kenmerkend voor de pelgrim en de vermelding van Maria ter Weghe. 

De heer Kersbergen heeft zelf menige 
bedevaart gelopen naar Rome en 
Santiago de Compostella. Deze stempel 
ligt in de Mariakapel en iedereen kan 
zichzelf het stempel geven. De parochie 
heeft er een bedevaartsstempel bij.
Een jaar geleden is de Mariakapel 
ingewijd. In deze Coronatijd is deze kapel 
veelvuldig bezocht. Er zijn veel kaarsen 

aangestoken. Er ligt er een intentie boek, 
met voorbeden en mooie teksten.
Ook mensen die het pelgrimspad lopen 
bezoeken de Mariakapel met Maria van 
Haastrecht; zij wordt al sinds 1647 
vereerd. Velen vragen een 
bedevaartsstempel.

ALS BIJLAGE

Uit in de IJsselstreek

VrijUIT in het Groene Hart

door Aad Kuiper

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

e lees verder op 3

® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno 

uitgever van o.a. De IJsselbode

Kerken in de IJsselstreek
Heel wat toeristen bekijken in hun vakantie vaak een kerk, zowel aan de buitenkant als aan de 

binnenkant. In de IJsselstreek kan dat net zo goed; met een bijzonder inkijkje in de (eigen) streek. 

Want ook hier zijn heel wat kerken; zelfs als je je beperkt tot de kernen Haastrecht, Montfoort en 

Oudewater zijn het er vrij veel. Geloofsgemeenschappen zijn er nog meer en wellicht hebben we 

er nog enkele over het hoofd gezien bij onze speurtocht.

Maar voor de liefhebber hebben we een aantal interessante gebouwen of kerkgebouwen met een 

of meer bijzondere details op een rijtje gezet. Er zijn betrekkelijk jonge kerkgebouwen bij, maar 

ook heel oude en vaak staan die laatste op plaatsen waar daarvoor, in een ver verleden, ook al 

kerkgebouwen stonden. Dat we niet volledig kunnen zijn, weten we en dat de keuze arbitrair is 

begrijpen we ook, maar op deze recreatiepagina veel kerken in vogelvlucht.

Haastrecht
In Haastrecht is bijvoorbeeld de gereformeerde kerk te 

vinden die uit 1960 dateert met weinig decoratie. 

Maar des te opvallender zijn de glas-in-loodramen:  

de benedenramen bevatten eenvoudige voorstellingen 

van bijbelse gelijkenissen; de bovenramen zijn slechts 

gekleurd. Het ruwe leisteen kruis voor in de kerk is 

gemaakt door een gemeentelid, kunstenares mevr. Groen.

De hervormde kerk aldaar is een laatgotische in hout 

overwelfde kruiskerk waarvan alleen het korte schip,  

het dwarsschip en de toren over zijn. De zijbeuktraveeën 

hebben topgeveltjes. De torenromp bestaat uit vroeg-

gotische vormen, de renaissance bovenbouw werd 

gerestaureerd na brandschade in 1896.

Al tussen 1275 en 1280 is er sprake van een kerk in 

Haastrecht. Het onderste deel van de toren dateert 

mogelijk nog uit die tijd. In de veertiende en de vijftiende 

eeuw vonden verscheidene verbouwingen plaats. 

Het kerkgebouw heeft heel wat rampen moeten 

doorstaan, maar steeds is het weer hersteld en is nu 

‘mooier dan tevoren’.

De Sint-Barnabaskerk in Haastrecht is gebouwd als 

vervanger van de 17e-eeuwse schuurkerk die van 1682 

tot 1853 in Haastrecht op dezelfde locatie in gebruik was. 

De kerk is gebouwd in neoclassicistische stijl, ook wel 

aangeduid als ‘waterstaatstijl’, met een eenbeukig 

schip van vijf traveeën lang. De kerk heeft een 

koor of absis met een vijfzijdige koorsluiting aan 

de oostzijde. Ook aan deze kerk heeft een aantal 

restauraties plaatsgevonden.

De Sint Franciscuskerk in Oudewater (foto: Jaap de Wit).
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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 12: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. A. Schroten

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 12: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. M. Kreuk
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 12: 10.00 uur Dite Coumou
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 12: 09.00 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 12: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 12: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 12: 10.00 uur Pater Henny Slot mhm

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 12: 09.30 uur Ds. D. Dekker
 18.30 uur Ds. F. van Roest
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 12: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 12: 09.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 12: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. D.C. Floor

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 donderdag 18 juni 2020
LENA Sophia
dochter van Sem Theijken en 
 Paulien Benschop
Tiendweg 75
3417 VK Montfoort

Wilt u ook uw 
geboortekaartjes door 

Drukkerij Heno 
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

D R U K K E R I J

Malawi is één van de armste landen ter wereld. 87% van de kinderen 
gaat wel naar de basisschool, maar de schooluitval is erg hoog.  
Slechts een derde van de kinderen blijft op school tot groep 8.  
Overvolle klassen van meer dan 100 kinderen en een gebrek aan goed 
opgeleide leraren maken dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed is.

door Joop Kurver

Initiatiefneemster Gerdineke Hogendoorn

Weer live kerkdiensten bij 
de Protestantse Gemeente 
Oudewater
Na een lange periode van alleen maar online kerkdiensten gaat de 
Protestantse Gemeente Oudewater de live kerkdiensten weer opstarten.
Hoewel de versoepelingen van de Coronamaatregelen nu gelukkig snel gaan en er 
weer veel kan en meer mogelijk is, kiest de PGO een voorzichtige, stapsgewijze route: 
zo zijn we op 5 juli gestart met een maximaal aantal bezoekers van zestig personen. 
De gemeenteleden moesten vooraf reserveren via een app, telefoontje of mail  
(zie website of tel.nr). Er waren looproutes gemaakt en mensen kregen bij 
binnenkomst, na de gezondheidscheck, een zitplaats toegewezen.
Vanaf 12 juli is er ook weer oppas voor de kleintjes, kinderkerk voor de grotere 
kinderen en gaat het maximum omhoog naar honderd. Het verdere vervolg wordt,  
na evaluatie, steeds bijgesteld en gecommuniceerd op de website van de gemeente.
Het gaat allemaal anders dan we gewend waren, zoals zoveel dingen in het openbare 
leven. Maar wat niet is veranderd: ook gasten zijn van harte welkom!
Wilt u een zitplaats reserveren?
Kijk op www.protgemoudewater.nl of bel 0348-563573.

Collectanten gezocht
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. Hiervoor is men hard op zoek naar 
collectanten in de gemeente Lopik, Montfoort en Oudewater.  
Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. Het is een ziekte van het 
centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is in het afweersysteem, wordt de laag om de 
zenuwen aangevallen en beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de 
hersenen niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. 
In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n 1.000 mensen 
bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het 20e en 40e levensjaar.

Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus heeft grote 
impact, ook op het Nationaal MS Fonds. 
Door de maatregelen hebben we onze 
fondsenwervende evenementen moeten 
uitstellen of afgelasten. Hierdoor lopen wij 
inkomsten mis. MS staat helaas niet stil. 
Onderzoek naar MS en onze strijd tegen MS 
moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op voor 
onderzoek naar MS. Collecteren is niet 
moeilijk en kost maar twee uur van je tijd. 
En het is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:  
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Diploma-uitreiking 
Minkema College, 
coronaproof én bijzonder!
Vrijdag 26 juni kregen de geslaagde vwo-leerlingen van het Minkema 
College hun welverdiende diploma uitgereikt. Op school. Of dit laatste kon, 
was nog lang onzeker want corona gooide de afgelopen periode regelmatig 
roet in het eten voor allerlei festiviteiten.
Maar door een coronaproof plan waarbij de leerlingen waren verdeeld in kleine 
groepjes en op gescheiden tijden arriveerden, was het tóch mogelijk om de leerlingen 
persoonlijk toe te spreken en op school hun diploma te laten ondertekenen.  
“Het was een uitzonderlijk examenjaar voor deze leerlingen. Alles liep anders, maar ze 
hebben het fantastisch gedaan. Ze verdienden dan ook een mooie afsluiting van hun 
tijd op het Minkema College”, aldus Arjan van der Wart, directeur onderwijs.
De vwo-leerlingen waren veelal in galakleding en mochten voor één keer met een 
bijzondere auto het plein oprijden tot de rode loper.
Maandag 29 juni kregen de havo-leerlingen hun diploma uitgereikt en op 1 en 2 juli 
waren de vmbo-leerlingen aan de beurt.

Het plan was om voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. 
Het startbewijs was binnen en Gerdineke Hogendoorn had alles al  
geregeld, van campingplaats incl. maaltijden, een masseur tot een compleet 
trainingsprogramma. Toen kwam corona roet in het eten gooien.  
De Nijmeegse vierdaagse ging niet door, maar de sportieve en energieke 
leerkracht van de basisschool Het Kompas in Montfoort, bedacht een 
alternatieve Polsbroekse Vierdaagse, een sponsorloop voor een goed doel, 
hulp aan en verbetering van het onderwijs in Malawi.

Zes jaar geleden is Gerdineke voor 
vier maanden in het Afrikaanse land 
Malawi geweest en heeft ze hulp 
geboden als vrijwilliger op een 
basisschool. “Dat was voor mij een 
geweldige ervaring, waar je jezelf wel 
tegenkomt in een totaal andere cultuur. 
Het leven en onderhoud, de school, de 
organisatie en de manier van lesgeven 
zijn totaal anders dan hier in Nederland. 
Het was een onvergetelijke, dankbare en 
zeer leerzame periode” vertelt de 

inmiddels 33-jarige onderwijzeres. 
Ze nam het initiatief en startte de actie 
‘160kmwandelenvoorMalawi’ voor de 
organisatie Edukans.
Edukans werkt aan grote én kleine 
onderwijsprojecten voor kinderen en 
jongeren in ontwikkelingslanden. 
De organisatie zorgt voor goed opgeleide 
leraren, veilige scholen, betrokken ouders 
en passende beroepsopleidingen. 
Zij werken aan gelijke kansen voor 
jongens en meisjes en staan klaar voor 

kinderen in nood. Onderwijs is de kans 
van hun leven! Investeren in lerende 
kinderen is ontzettend effectief.  
Eén jaar extra onderwijs levert op latere 
leeftijd 10% meer inkomen op,  
en dat een leven lang.

Reislustig
Gerdineke is een bijzondere levenslustige 
en inspirerende jonge vrouw. Ze woont 
in een leuk huisje in Polsbroek dorp en 
geniet van haar bezigheden en vele 
interesses. Ze fotografeert graag, vooral 
als ze in de fraaie omgeving van de 
Lopikerwaard wandelt. Of ze pakt haar 
racefiets voor een sportieve tocht door 
de polders. Muzikaal is ze ook, want ze 
zingt en speelt regelmatig op haar gitaar. 
In het kleine pittoreske kerkje van 
Lopikerkapel speelt ze af en toe tijdens 
de kerkdienst psalmen op het orgel. 
Reizen en diverse landen bezoeken is 
haar grote passie. Ze is al op vakantie 
geweest in Zwitserland, Italië, Zuid-Afrika, 
Frankrijk, Zweden, Malawi, Spanje, 
Noorwegen, Portugal, Kazachstan, 
Georgië, Engeland en Duitsland. 
Daarvan heeft ze zich zes reizen ingezet 
als reisleider voor Amigo reizen.

Sponsorloop
Vier dagen lang en zo ver lopen is nog 
niet zomaar gedaan. Ze traint regelmatig 
en diverse keren per week loopt ze 
vanuit huis naar haar school in Montfoort 
en weer terug naar Polsbroek.  
Dinsdag 21 juli vertrekt de gemotiveerde 
Gerdineke vroeg vanuit huis voor de 
eerste 40 km van haar 160 km 
sponsorloop. Haar streefdoel was om 
400 euro aan sponsorgeld op te halen, 
maar dit bedrag werd door de vele 
supporters al snel bereikt en werd 
bijgesteld naar 600 euro. 
Een enthousiaste Gerdineke: “Het zou 
toch geweldig zijn als ik na elke kilometer 
kan denken: Yes…weer 5 euro binnen 
voor Malawi. Dat geeft je vleugels!!”

Nieuwsgierig op hoeveel de teller  
nu staat? Voor meer informatie of 
wil je supporter worden,  
bezoek de website: 
www.160kmlopenvoormalawi.nl 
of www.gerdineke-hogendoorn. 
inactievooredukans.nl

Duoconcert met orgel 
en piano 
Zaterdag 11 juli vanaf 15.00 uur 
laten Mark Lippe (piano) en  
Gerben Mourik (koororgel) live hun 
favoriete stukken horen in de  
Grote kerk te Oudewater. Ook zullen 
de heren improviseren op thema’s uit 
het publiek. Daarvoor zijn verzoeken 
nu al welkom!
Beide muzikanten hebben hun sporen 
verdiend: Mark is vele jaren als pianist, 
dirigent, organist, arrangeur en 
songwriter actief. Gerben is eveneens al 
een flinke tijd bezig als organist, 
improvisator en ensemblespeler.
Dit concert duurt 45 minuten.  
Plaatsen reserveren kan via  
concertenoudewater@gmail.com
Dit concert is gratis,  
maar een gift is zeer welkom!
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Polsbroekse vierdaagse, 4 x 40 km sponsorloop voor Edukans

Gerdineke wandelt voor Malawi
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Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

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

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

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

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

Open huis vrijdag 10 juli
14.00 - 16.00 uur
volgens de richtlijnen 

van het RIVM

Hospice Oudewater
Kerkwetering 11 - 3421 TS  Oudewater

Stichting Ouderenzorg Oudewater organiseert

HET MAANDELIJKS AANSCHUIFDINER 
in De Wulverhorst voor jong en oud.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat 
van De Wulverhorst, 0348-562214, 

Inschrijven voor woensdag 15 juli  
kan vanaf woensdag 8 juli tot en met 

maandagmiddag 13 juli 12.00 uur.

Inschrijven voor woensdag 29 juli  
kan vanaf woensdag 22 juli tot en met 

maandagmiddag 27 juli 12.00 uur.

Het Menu:
• Meloen met ham

• Cordon bleu met jus
• Broccoli met hamsaus 

• Gekookte krieltjes 
• Koolrabi salade

• Pasta del nata
De kosten bedragen e 11,00 p.p.

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk

schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:

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

Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB  Montfoort

06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

• Sportmassages • Aroma therapiemassages 
• Voetmassage

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

www.nanthaimassageoudewater.com

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Voor aircoservice aan uw auto.

Ook voor het nieuwe

'groenere' r-1234yf gas kunt u 

bij ons terecht!

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

Erkend gas- en waterinstallateur
Lood - Zink - Koper - Dakbedekking

Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

Loodgietersbedrijf Oudewater

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

Overdagggg is hij een ‘lichtgewicht’ CEO,  
maar tijdens het Belgische Rock Werchter weekend:

• Wijst Hij iedereen graag de weg…
• Trek Hij de banden aan met El Presidente van de plaatselijke motorclub...
• Steunt Hij voetbalclub FC Tildonk met het kopen van een bakkie soep...
• Neemt Hij op z’n tijd een ouderdoms nappie midden op de festivalweide terwijl  

andere festivalbezoekers gewillig op de foto gaan met dit Fenomeen...
• Haalt Hij te weinig bier voor z’n maten die hem er ieder jaar trouw  

doorheen slepen...
• Vraagt Hij zich ieder jaar weer af: Are We Human? Or Are We Dancer?
• Smeert Hij zichzelf extra goed in met zonnebrand om een zonnesteek te voorkomen...
• Regelt Hij eigenlijk niet zo veel...
• Is Hij niet te beroerd om met zijn fans (waaronder Pinkpopbaas Jan Smeets)  

op de foto te gaan...
• Schroomt Hij niet om onschuldige schannullekes op zijn nek te nemen, 

omdat ze anders niets zien van het optreden...
• Spoort Hij nietsvermoedende festivalbezoekers aan om, na het laatste optreden, 

toch vooral naar huis te gaan met de woorden: Amei, ‘t is gedaan hé!

Het is zeker gedaan, Ed, nu je 50 bent...ouwe zak!  
Maar wij houden wel van jou, hoor!

www.kidscentral.nl

G a s t o u d e r  w o r d e n ? 
Informeer bij ons naar de vele mogelijkheden

B e n  j e  a l  g a s t o u d e r ? 
M a a r  o p  z o e k  n a a r  e e n  g o e d  b u r e a u ? 

Er ligt een welkomstbonus voor je klaar!  

KidsCentral
flexibele kinderopvang

K

Bel voor meer info:  
0348-433025

Voordelig
frisdrank!

TRAY
VANAF

9.99

Tuincentrum Montfoort • Willeskop 68A • 0348-220640
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Slavernij
Naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste weken en de 
herdenking van het Nederlandse slavernijverleden heb ik deze weken 
veel over slavernij nagedacht. Laat ik voorop stellen dat de witte 
Europeaan het fenomeen niet heeft bedacht. Het komt al voor in de 
Bijbel en voor west Europeanen zich ermee gingen bemoeien maakten 
Arabieren al op uitgebreide schaal gebruik van Afrikaanse slaven in 
Zuid Portugal bij de teelt van suikerriet.
Ook de Afrikanen zijn bepaald niet vrij te pleiten. In feite was het 
Dahomey rijk (nu Benin) de leverancier van de tot slaaf gemaakten 
(wat een betere term is dan slaven, omdat het de onvrijwilligheid 
ervan weergeeft) De bij stammenoorlogen ‘buitgemaakte’ leden van 
andere stammen werden naar de kust vervoerd door andere 
Afrikaanse stammen en verkocht aan eerst de Arabieren en later de 
west Europeanen. De enige regels in Afrika waren dat je geen mens 
van je eigen volk mocht verhandelen en dat ook een tweede generatie 
‘huisslaaf’ niet mocht worden verkocht. Het Dahomey rijk verdiende 
grof geld met de handel in zwarte broeders.
Wat niet wil zeggen dat Nederland geen verderfelijke rol heeft 
gespeeld. Het was de West Indische Compagnie die tot slaaf 
gemaakten begon op te kopen van de koning van Dahomey en te 
vervoeren naar plantages in eerst Zuid Amerika en later, via het 
centrum van slavenhandel dat Curaçao (onder de West Indische 
Compagnie) werd, naar de zuidelijke staten van wat nu de Verenigde 
Staten zijn. Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld in de 
slavenhandel. En, op de plantages in Suriname, in het slavenhouden. 
Dat is een geschiedenis waarvoor wij ons collectief moeten schamen.
Behalve in Suriname is Nederland tot in de jaren zestig van de vorige 
eeuw vrijwel wit gebleven. Toen kwamen eerst de Italianen 
(mijnwerkers en dus vooral in Limburg) en later de Surinamers, 
Antillianen (migranten binnen het Nederlands Koninkrijk) en Turken 
en Marokkanen als gastarbeider en weer later de verschillende 
vluchtelingenstromen. Behalve de Italianen hadden deze allemaal een 
kleurtje.
Nederland is dus een veelkleurig land geworden en is er niet altijd in 
geslaagd om mee te groeien met die veelkleurigheid.  
Is het daarmee een racistisch land geworden? Ik denk van niet. 
Maar het is wel moeilijk om door andermans ogen naar de 
Nederlandse samenleving te kijken.
Zo was er in de jaren negentig een culturele test in de toelating tot de 
politie. Daarin stond de volgende opdracht: Maak deze zin af (Zie de 
maan schijnt……..) Ik durf erop te wedden dat al mijn lezers meteen 
roepen ‘door de bomen’. Ik heb het vorige week voorgelegd aan mijn 
Syrische taalmaatjes. ‘ja en…?’ was de reactie. Met geschiktheid voor 
de politie had het niet kunnen afmaken van die zin erg weinig te 
maken. Maar het geeft wel aan wat de voetangels en klemmen zijn  
in het inclusief maken van andere culturen.
Trudie Scherpenzeel

V.l.n.r. Astrid, Sanne en Shannen.

Shannen plukt de aardbeien  
voor de thee.
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door Siem van der Burg

door Otto Beaujon

OUDEWATER

De IJsselbode wordt 
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

BLIK op ...

Teleurgesteld en bevreesd
Joost Brand, ondernemer, had zaterdag jl. buurtbewoners, ondernemers van 
de industrieterreinen Tappersheul, bestuursleden van het Oudewaterse 
zwembad en gemeenteraadsleden uitgenodigd om van gedachten te wisselen 
over de uitbreiding van het industrieterrein, en mogelijk de aanleg van een 
overdekt zwembad en een nieuwe skeelerbaan. De bijeenkomst was een 
soort spontane voortzetting van de digitale hoorzitting van 15 juni jl. 
De vragen die bij mensen leefden waren in hun beleving niet of niet 
afdoende beantwoord (waarbij het de vraag is, of dat bij de projectleider en 
de wethouder doorgedrongen is).

Het aanschuifdiner start weer

Stichting ‘Vrienden van 
De Wulverhorst’ bedankt
De stichting ‘Vrienden van De Wulverhorst’ bedankte afgelopen  
vrijdag 3 juli heel wat mensen: alle vrijwilligers, alle medewerkers  
van De Wulverhorst en de lokale ondernemers voor hun steun.
Symbolisch kregen een vertegenwoordiger van het personeel en een vertegenwoordiger 
van de vrijwilligers een attentie aangereikt. Dankzij een anonieme gift is dit bedankje 
mogelijk gemaakt, terwijl de stichting ‘Vrienden van De Wulverhorst’ die gift heeft 
aangevuld zodat iedereen een leuk pakketje kon krijgen.
De stichting toonde hiermee respect en waardering voor alle medewerkers en 
vrijwilligers van De Wulverhorst. Tenslotte is in deze coronatijd maar weer eens heel 
duidelijk gebleken dat ze echt onvervangbaar zijn. 
“Ze maken met hun warme en persoonlijke betrokkenheid De Wulverhorst tot een fijn 
thuis voor zowel bewoners als cliënten”, liet Wilbert van Straaten weten.  
Voorzitter van de stichting Bert Vermeij benadrukte dat de attentie ook bedoeld is 
voor zorg en hulp die vóór de coronacrisis is gegeven. 
Wilbert: “Deze attenties worden verzorgd door de lokale ondernemers, die zo ook een 
steuntje in de rug krijgen, want we zorgen samen voor elkaar.”

‘Le Salon Oudewater‘ 
is de leukste kapsalon van Nederland

De klanten blijven bij ‘Le Salon 
Oudewater’ terugkomen en het worden 
er steeds meer. Als je de kapperszaak 
hebt bezocht en met de kapsters 
(eigenaresse Astrid, Sanne en Shannen) 
hebt gesproken begrijp je wel waarom ze 
tot de ‘leukste kapsalon van Nederland’ 
zijn verkozen en waarom klanten er 
graag komen.
Op de vraag ‘ben je dan ook de beste’ 
komt lachend het antwoord; “Wij vinden 
dat natuurlijk wel”. En dan weer heel 
serieus. “Onze klanten vinden natuurlijk 

ook dat we goed kappen. Als dat niet zo 
zou zijn komen ze echt niet terug. 
Wij behoren tot het zogenaamde 
middensegment in de kappersbranche. 
Zijn er voor jong en oud. We hebben 
geen kapsones, maar durven wel te 
zeggen dat we bijzonder zijn. 
Onze klanten houden van ‘modieus’ en 
waarderen onze aanpak. In ieder geval 
vinden onze klanten en de jury dat we 
‘de leukste’ zijn. Waarom ze dat vinden? 
Volgens de jury was dat vooral omdat we 
klanten de volle aandacht geven, eerlijk 
adviseren en ons leuk presenteren op 
sociale media. Van onze klanten horen 
we daarnaast vaak dat ze het hier gezellig 
vinden, ongedwongen en sfeervol”. 

Wijzelf vinden het ook erg belangrijk dat 
we milieubewust en duurzaam werken. 
Bij ons krijg je bijvoorbeeld een kopje 
thee van aardbeien of munt uit ons  
eigen tuintje, we scheiden ons afval en 
we gebruiken natuurlijke, duurzame 
materialen.
Astrid is zo trots als een pauw met de 
verkiezing. De medewerkers zijn dat 
natuurlijk ook. “Mijn vader is het denk ik 
nog het meest. Schrijf dat maar op. 
Volgens mij is hij een plakboek voor me 
aan het maken. De reacties zijn 
overweldigend en hartverwarmend.  
Onze familie heeft een heftige tijd achter 
de rug. Deze verkiezing is een enorme 
opsteker. Ik wilde al van jongs af aan 
kapster worden en al vroeg had ik de 
ambitie om een eigen zaak te beginnen”, 
vervolgt Astrid. “Dat het zo snel zou 
gaan en zo succesvol werd kon ik vooraf 
nooit bedenken”.

“Ik moet nog best veel leren hoor. Ben pas twee jaar zelfstandig 
ondernemer”, zegt Astrid Muller-van der Horst van kapsalon ‘Le Salon 
Oudewater’. Maar als je uit ruim drieduizend kandidaten tot de leukste 
kapsalon van Nederland bent verkozen en in ‘no time’ van een eenpitter 
naar binnenkort vier kapsters groeit, dan heb je toch best een heleboel 
dingen in een keer goed gedaan.

Kapsalon ‘Le Salon Oudewater’ is te vinden in de Wijdstraat 7.
Je kunt er terecht voor je haar, nagels en beauty. Contact is mogelijk via  
www.lesalonoudewater / tel. 0348-448277 of via sociale media.

Voor een deel dezelfde mensen en 
dezelfde vragen (verkeer, natuur, overlast 
in de vorm van geluid, licht en 
parkeerders) kwamen dan ook langs. 
Een eerste punt waar discussie over was, 
is de vraag of de uitbreiding van het 
industrieterrein (samen met het zwembad 
en de skeelerbaan in één beeldkwaliteits-
plan) wèl door kon gaan wanneer zou 
blijken dat het zwembad om wat voor 
reden dan ook niet door kon gaan. 
Niemand van de aanwezigen wilde het 
meest logische antwoord op die vraag 
hardop uitspreken, en zodoende bleef 
dat een beetje hangen: de ruil van het 
Statenland, een mogelijke woningbouw-
locatie, tegen een strook land aansluitend 
aan de drie hectare extra industrieterrein, 
kon dat?
Het hele riedeltje vragen dat de vorige 
week in de vorm van een ingezonden 
brief in De IJsselbode stond, was ook 
door de wethouder niet naar tevredenheid 
beantwoord geweest, weer een ander 
was lichtelijk verontwaardigd dat er een 
bedrijfsverzamelgebouw ingetekend stond 
tegenover zijn bedrijf waar hij tevens 
woont. Het antwoord dat alle ingetekende 
gebouwen nog alleen maar uit de digitale 
legodoos kwamen omdat er nog geen 
grond uitgegeven is, laat staan een 
architect aan het werk is geweest, was 
kennelijk niet ingedaald. 
De 28 aanwezigen waren ook niet zozeer 
verontwaardigd, als wel teleurgesteld en 
bevreesd voor wat hen nog te wachten 
staat. 

De gemeenteraadsleden Dick Stapel en 
Wim Knol hielden de verontruste 
bewoners dan ook voor, dat zij elke 
gelegenheid actief moeten aangrijpen  
om gezamenlijk hun vragen aan de 
wethouder en de projectleider voor te 
leggen: volgens de heren politici kan dat 
in eerste instantie nog vóór 31 juli als 
reactie op het beeldkwaliteitsplan, en 
daarna is er bij de behandeling van het 
bestemmingsplan gelegenheid in het 
forum.
Gert Koffeman, ambteloos burger,  
had zich gestoord aan halve antwoorden 
en cijfers vers van de natte vinger. 
Hij raadde de aanwezigen aan zich zo 
snel mogelijk te organiseren, desnoods in 
een op te richten stichting, omdat ze, 
naarmate het proces vorderde stapsgewijs 
steeds verder ‘in ‘t pak genaaid’ zouden 
worden.
De kring rondkijkend stak niemand zijn 
vinger op om het voortouw te nemen bij 
het gezamenlijk uiteenzetten van de 
bezwaren en problemen van burgers 
(verkeersveiligheid, overlast), zwemmers 
en ondernemers. Joost Brand, 
zelfbenoemd gespreksleider, stelde voor 
een lijst te maken met eenieders naam, 
telefoonnummer en mailadres. 
Hij hoopte op input van iedereen 
aanwezig, om daarna op kortst mogelijke 
termijn een overleg te beleggen.
Telefoon Joost Brand: 0348-561868 of 
mail: info@hoveniersbedrijfbrand.nl

U bent weer van harte welkom voor het aanschuifdiner bij De Wulverhorst  
in Oudewater op woensdag 15 of 29 juli en 12 of 26 augustus vanaf  
18.00 uur. Natuurlijk nog niet helemaal op de oude vertrouwde manier, 
maar wel met hun eigen vertrouwde vrijwilligers en koks.

Joyce Jacobs: “In plaats van één keer 
per maand organiseren we twee keer per 
maand een aanschuifdiner, maar dan met 
een kleinere groep. Omdat ook wij de 
tafelindeling moeten aanpassen aan de 
1,5 meter sociale afstand kunnen er 
maximaal dertig mensen in de Tuinzaal. 
U kunt zich daarom één keer per maand 
aanmelden zodat zoveel mogelijk gasten 
kunnen genieten van een heerlijk diner.”

Inschrijven
U kunt zich opgeven bij het secretariaat 
van De Wulverhorst, 0348-562214. 
Ze hanteren wie het eerst komt… en vol 
is vol. Inschrijven voor woensdag 15 juli 
kan vanaf woensdag 8 juli tot en met 
maandagmiddag 13 juli, 12.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 29 juli kan 
vanaf woensdag 22 juli tot en met 
maandagmiddag 27 juli, 12.00 uur.
De kosten bedragen 11 euro p.p.
“Voor het aanschuifdiner bent u welkom 
vanaf 18.00 uur. 

Wij willen u wel vragen niet te vroeg te 
komen en vooral ook de instructies van 
de vrijwilligers en medewerkers goed op 
te volgen. 

Het is in deze tijd ontzettend belangrijk 
om ons gezond verstand te blijven 
gebruiken, niet te komen als u  
gezondheidsklachten heeft en de  
hygiënevoorschriften en de regels  
voor sociale afstand te respecteren.  
Ook vragen wij u zoveel mogelijk  
met pin te betalen. Wij rekenen weer  
op de oude vertrouwde gezelligheid.”
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

 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

Mijn kind zit niet 
lekker in zijn vel

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk

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

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

www.phhaastrecht.nl

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

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

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

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

06 22 97 16 92

Partner van...

Alleen bij geen gehoor

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 

Havenstraat 3, Oudewater    0348-564370

Afscheid nemen met bloemen 
is een mooie laatste groet.

Bloedprikken in uw regio?
Voor bloedprikken of het afleveren van materiaal bent u van harte welkom bij onze 
prikpunten:
• Antoniushof Monfoort: ma t/m do van 08.00 tot 08.15 uur
• Medisch Centrum Oudewater: ma t/m vrij van 08.00 tot 10.00 uur
• Huiskamer van Waarder: ma en woe van 09.30 en 09.45 uur

Kijk voor al onze prikpunten in Woerden e.o. op onze website antoniusziekenhuis.nl
(zoek op ’bloedprikken’)

Vragen?
Bel ons tijdens kantooruren via 0348 - 427320.

Al onze prikpunten voldoen aan de RIVM-richtlijnen waardoor wij u veilig kunnen ontvangen.
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www.kidscentral.nl

Momenteel plek 
bij gastouders in 

Oudewater!
Bel voor meer info:  
0348-433025KidsCentral

flexibele kinderopvang

K

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.

Hiep hiep  
hoera!

Op 12 juli 
wordt Roos  
60 jaar,  
zwaaien  

jullie dan even 
naar haar!

Van de  
kinderen en 

kleinkinderen

De Vrijwillige Hulpdienst  
Oudewater rijdt weer!

Wij brengen mensen, die slecht ter been 
zijn of geen vervoer kunnen krijgen, naar 
de huisarts, het ziekenhuis of een andere 
bestemming.
Mensen die van de Vrijwillige Hulpdienst 
gebruik willen maken, kunnen bellen naar:
Marga Hoogenboom: 0348-563695
Anneke Koffeman : 0348-562018
Marijke Seine  : 0348-563898

Drie (of vier) goede 
redenen om uit je  

luie stoel te komen:
1. Een betere conditie.
2. Een beter figuur.
3. Een betere gezondheid.
4. (Corona kilo’s??)

Zie voor trainingstijden en alle informatie: 
 www.loopgroep-oudewater.nl

Heb je vragen of wil je je aanmelden 
 voor deze actie?  

Mail naar bestuur@loopgroep-oudewater.nl of 
kom vrijblijvend langs bij één van onze trainingen

We mogen weer sporten,  
dus beweeg mee met LOGO

Hardlopen/powerwalk/nordic walk/
wandelen onder begeleiding van 

deskundige trainers

Actie: train tot 1 oktober mee  
voor slechts e 10,00!  

(Normaal e 27,50 per kwartaal)
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Geld
Op het moment dat ik dit schrijf, 
overlegt de Tweede Kamer over de 
financiële positie van gemeenten. 
Als inwoner zou je het misschien niet 
verwachten, maar de eigen belasting 
(OZB) is slechts 10% van de inkomsten 
van de gemeente Oudewater. 
Het grootste deel van de gemeente-
lijke inkomsten vloeit vanuit het Rijk 
naar gemeenten via het Gemeente-
fonds.
En wat wil nu het geval. Altijd als 
gemeenten een taak krijgen, moet het 
goedkoper dan toen het Rijk het zelf 
deed. Daarom krijgen gemeenten 
minder geld van het Rijk, maar 
moeten ze minimaal hetzelfde 
leveren. Het liefst een beetje meer. 
Bovendien heeft het Rijk nog een extra bezuiniging opgelegd aan gemeenten. 
Het Gemeentefonds is inmiddels te klein geworden om ons gemeentelijk 
werk goed te kunnen doen.
Uit het hele land worden brieven geschreven, filmpjes gemaakt en komen 
wethouders naar Den Haag om de financiële problemen onder de aandacht 
te brengen. Ook Oudewater zoekt steun bij andere gemeenten om onze 
stem extra kracht te geven.
Wat merken wij in Oudewater nu van die Haagse discussies? Het vrije geld 
dat er is, gaat op aan onvermijdelijke zaken als tariefstijgingen, aan meer 
vraag naar zorg, aan noodzakelijk onderhoud. Met moeite is er wat geld 
voor de grote opgaven in Oudewater. Waarom zit je als wethouder of als 
raadslid in de politiek? Om iets te bereiken voor je gemeente! Om de plannen 
die bedacht zijn ook echt uit te voeren. Het zal toch niet zo zijn dat het Rijk 
ons in de kou laat staan?!
Bas Lont, 
Wethouder Oudewater

Gemeente draagt groen en onderhoud 
van Tappersheul over aan ViTap
Vier jaar is er gewerkt aan de voorbereiding. 
Nu is het zover. Op 2 juli, om 13.00 uur draagt 
de gemeente Oudewater het aanwezige groen 
én het onderhoud daarvan over aan ViTap. 
ViTap staat voor Vitaal Tappersheul en is  
de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) van 
bedrijventerrein Tappersheul in Oudewater. 
Zij zijn vanaf dat moment verantwoordelijk 
voor het groen en netjes houden van het 
bedrijventerrein.

Het is uniek dat een gemeente een deel van haar groen- 
onderhoudstaken overdraagt aan een private organisatie. 
Een moment waar gemeente Oudewater en ViTap op 
2 juli graag bij stilstaan met een feestelijk tekenmoment. 
Om 13.00 uur ondertekenden de partijen op het stads-
kantoor van de gemeente Oudewater de onderliggende 
overeenkomst. Natuurlijk alles coronaproof.

Namens de gemeente Oudewater waren wethouders  
Bob Duindam en Walther Kok aanwezig. Ook de heer 
IJkhout, beleidsadviseur van de gemeente, schoof aan.
“De voorbereidingen hebben lang geduurd. Maar ik ben 
blij dat het nu naar tevredenheid van alle partijen geregeld 
is. Eind goed, al goed.”, aldus Bob Duindam.

Ook het bestuur van ViTap is blij dat de overname van het 
groen en het onderhoud daarvan nu formeel geregeld is. 
Voorzitter Piet Six: “Het was een lange weg. Maar het is 
goed dat we het met wederzijdse inzet en naar ieders 
tevredenheid hebben kunnen afronden. Hierdoor ligt nu 
voor ViTap de weg open om - in eigen regie en tempo - 
Tappersheul qua groen en onderhoud netjes te houden.
Naast voorzitter Six, waren namens ViTap bij de onder- 
tekening ook secretaris Fred van Schaik en penningmeester 
Bas van Dam aanwezig.

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

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

Ingekomen aanvragen / 
meldingen Wabo 
(omgevingsrecht)
• Damweg 2 in Oudewater 

het wijzigen van de ruimte van 
de voormalige tankshop naar 
een ruimte voor fysiotherapie, 
ingediend op: 24-06-2020, 
dossiernummer: 5269835

• Sint Janstraat in Oudewater 
het nieuwbouwen van 21 sociale 
huurwoningen appartementen met 
berging en parkeervoorziening, 
ingediend op: 24-06-2020, 
dossiernummer: 5265585

• Hekendorpse Buurt 8 in 
Hekendorp 
het realiseren van een 
Wintergarten en aanpassen  
van bestaande stalsystemen en 
dieraantallen, 
ingediend op: 24-06-2020, 
dossiernummer: 5270769

• Elzenweg 27 in Oudewater 
het aanbrengen van milieu 
neutrale veranderingen, 
ingediend op: 29-06-2020, 
dossiernummer: 4786253

• Waardsedijk 209 in Oudewater 
het tijdelijk plaatsen van een 
toiletunit en twee kleedruimtes, 
ingediend op: 26-06-2020, 
dossiernummer: 5275247

• Hoenkoopse Buurtweg 34B  
in Oudewater 
het kappen van twee knotwilgen, 
ingediend op: 26-06-2020, 
dossiernummer: 5274725

• Populierenweg 14D  
in Oudewater 
het plaatsen van een  
reclamezuil zonder verlichting, 
ingediend op: 29-06-2020, 
dossiernummer: 5279243

APV / Bijzondere wetten
• Peperstraat 5 in Oudewater 

het plaatsen van een steiger 
vanaf 29 juni 2020 tot en met 
5 juli 2020, 
ingediend op: 24-06-2020, 
dossiernummer: 2023947

• parkeerplaats hoek Waardsedijk 
en Ravelijnstraat in Oudewater 
het organiseren van het  
Rope City Food Event op 
26 september 2020,
ingediend op: 29-06-2020, 
dossiernummer: 2023970

• parkeerplaats hoek Waardsedijk 
en Ravelijnstraat in Oudewater 
het schenken van 
zwak-alcoholische dranken 
tijdens het Rope City Food Event 
op 26 september 2020, 
ingediend op: 29-06-2020, 
dossiernummer: 2023971

• Donkere Gaard 15 in Oudewater 
het plaatsen van een steiger 
vanaf 1 tot en met 25 juli 2020, 
ingediend op: 27-06-2020, 
dossiernummer: 2023955

Polsstokseizoen zaterdag van start
Op zaterdag 11 juli gaat het voor 
de eerste keer los op de Hollandse 
schansen. In Jaarsveld komen de 
middag de polsstokspringers in actie 
in de strijd om het ‘De Samenwerking’- 
klassement. De eerste wedstrijd om 
de leiderstruien is de wedstrijd om 
de ‘RB Traprenovatie’-bokaal. 
De wedstrijd begint om 14.00 uur. 
De springers in de Tweede klasse 
zijn om 18.30 aan de beurt.
Er is een aangepaste wedstrijdkalender 
opgesteld na het overleg tussen de  
Friese bond (FLB) en de Nederlandse 
Fierljep Bond (NFB, overkoepelende 
bond) over de grote wedstrijden zoals het 
Nederlands Kampioenschap.

Wedstrijdkalender op website
Vanaf 11 juli worden de wedstrijden 
volgens het gewone ritme opgepakt. 

Dat houdt in dat dinsdagavond de 
1e klasse en jeugd in actie komen, 
woensdagavond de eerste klasse, en 
zaterdagmiddag en avond beiden. 
Afhankelijk van de accommodatie waar 
gesprongen wordt wisselen 2e klasse  
en 1e klasse op zaterdag de middag en 
avond af. Op de website www.pbholland 
staat de volledige wedstrijdkalender.

Kampioenschappen
Op basis van dit klassement  
wordt de selectie voor het  
Hollands Kampioenschap (HK)  
en Nederlands Kampioenschap (NK) 
gemaakt. De data voor deze wedstrijden 
blijven ongewijzigd:
Op zaterdag 5 september wordt het 
Hollands Kampioenschap gehouden in 
Jaarsveld en op zaterdag 19 september 
vindt het Nederlands Kampioenschap 
plaats in Burgum.

Op zaterdag 12 september springen de 
Hollandse en Friese toppers om de 
NFM-titel in It Heidenskip.

Jeugdkampioenschappen
Op zaterdag 22 augustus wordt het 
Hollands Kampioenschap gehouden in 
Zegveld en op zaterdag 29 augustus  
vindt het Nederlands Kampioenschap 
plaats in Kockengen.

Publiek welkom
De trainingen zijn al een aantal weken 
bezig en de springers staan de popelen 
om wedstrijden te gaan springen. 
Ook publiek is van harte welkom bij de 
wedstrijden, maar deze moeten zich  
(net als de springers) uiteraard wel aan  
de maatregelen houden: Thuisblijven bij 
klachten en 1,5 meter afstand houden. 
Gezien de grootte van de accommodaties 
moet dit geen problemen opleveren.

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

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

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl
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Joost kijkt terug en gelukkig ook vooruit

Alle winkels SINCE’04 
blijven open
“We hebben een bijzondere tijd achter de rug en het blijft onzeker: we weten 
niet hoe de wereld er volgend jaar uitziet.” Joost Middelman, eigenaar van 
SINCE04, is ontzettend blij dat de vijf winkels in Oudewater en Montfoort nog 
open zijn.
Het was een onzekere tijd toen in maart de coronamaatregelen werden getroffen. 
“Op vrijdag vierden we de opening van de verbouwde winkel in Montfoort, op maandag 
gingen horeca en scholen dicht. Dat was even slikken, en dan zeg ik het netjes.”

Bedankt
De vijf winkels van SINCE04 bleven open. “Complimenten aan alle medewerkers die 
gewoon kwamen werken!” De klanten werden in de winkel geholpen én aan huis. 
Kledingboxen werden bezorgd en je kon privé winkelen buiten openingstijden. 
Bovendien werden veel cadeaubonnen verkocht, om later te kunnen besteden. 
“Ik wil alle trouwe klanten bedanken. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel 
mensen ons steunden!”

Creatief
Joost zag langzaam de aanloop van klanten weer toenemen. “In de eerste weken zagen 
we bijna niemand in de winkel. In april werd het gemakkelijker en vanaf mei trok het 
echt weer aan.” Het mooie, vindt Joost, is dat hij door de coronacrisis werd gedwongen 
om op een andere manier naar zijn winkels te kijken. “Hierdoor pakken we nu een 
aantal dingen definitief anders aan. We zijn nog beter zichtbaar op sociale media en we 
blijven kledingboxen thuisbezorgen.”

Korting
En dan breekt nu de Tropical Summer Sale aan! Een groot deel van de voorjaars- en 
zomercollectie wordt verkocht tegen een korting van 30, 40 of zelfs 50 procent.  
“In onze winkels vind je nog veel fraaie stuks van onze uitgebreide zomercollectie. Onze 
kledingstylisten staan voor je klaar om jouw stijl te vertalen naar een complete outfit.”

JOUW 
UNIEKE 

STIJL

JOUW 
KLEDING 
STYLIST

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 06 juli t/m 12 juli 2020. Week 28. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

    Top! van Coop Noord-
Hollandsche 48+ kaas 

 jong, jong belegen, belegen of extra belegen 
 2 stukken à 500 gram,   combineren mogelijk 

15.20

7.60
 13.60

 6.80

_

_

1+1 GRATIS*
  Coop witte of 
bruine bollen 

 zak 12 stuks 

 50% KORTING
 1.99 0.99

   Aardbeien 
 bak 400 gram 

2.99 1.99 7.05

11.07 5.-

  Alle Vivera 
vleesvervangers 

 3 pakken ,  combineren mogelijk 

 3 STUKS 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht
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WTT voorzitter Paul Oosterlaken 
en directrice Marlous Birkhoff  
van de TechnoHUB.

Directrice Marlous Birkhoff bij de grootste ruimte van de TechnoHUB.

door Siem van der Burg

Dinsdag 7 juli 2020

Laatste werkzaamheden 
Johan J. Vierbergenweg
Het groot onderhoud aan de Zwier Regelinkstraat en Johan J. Vierbergenweg 
is bijna afgerond. In week 28 wordt het laatste deel voorzien van een nieuwe 
asfaltlaag. Het gaat om het deel tussen de rotonde bij de Oude Singel en de 
Lijnbaan. Vervolgens voeren we in week 29 t/m 31 plaatselijk riolerings-
werkzaamheden uit nabij het fietspad. We zorgen dat fietsers gebruik 
kunnen maken van het fietspad aan de kant waar niet wordt gewerkt. Vanaf 
week 34 gaan we aan de slag met het aanleggen van het riool onder het 
fietspad. Meer informatie hierover volgt.
Wegafsluiting vanaf rotonde Oude Singel tot aan de Lijnbaan
Volgens planning zou het asfalteren ‘s avonds en ‘s nachts plaatsvinden in 
week 29 (tussen 19.00 en 05.00 uur). Wegens opgelopen schades aan 
goottegels bij de voorgaande fase en het afkoelen van het asfalt nabij de 
rotonde is besloten om eerder te starten. Op vrijdagavond 10 juli brengen 
we goottegels aan. Direct daarna brengen we het asfalt aan op zaterdag 
11 juli overdag. Dit betekent dat de weg vanaf vrijdagavond t/m zaterdag 
einde dag afgesloten wordt. Er gelden dan een aantal ontsluitingsroutes om 
de wijk in- en uit te rijden. Deze routes worden met borden aangegeven.
Doorgaand verkeer wordt dag en nacht omgeleid
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N228 richting Montfoort, de 
N204 richting Linschoten en de A12 richting Nieuwerbrug (afslag 13). 
En omgekeerd. Ook deze omleiding wordt met borden aangegeven.
Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes vindt u op: 
www.oudewater.nl/vierbergenweg

Proef: Boa’s krijgen bodycams
Boa’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaren) krijgen tijdens 
hun werk steeds vaker te maken met fysiek geweld. Boa’s 
krijgen daarom bodycams. Om te voorkomen dat situaties uit 
de hand lopen. En om ervoor te zorgen dat Boa’s zich veiliger 
voelen tijdens hun werk.

Bodycams kunnen voorkomen 
dat situaties uit de hand lopen
De uitrusting van Boa’s wordt tijdelijk 
uitgebreid met een bodycam. 
Dat gebeurt tijdelijk, als proef. 

Een bodycam is een kleine draagbare 
camera die aan het uniform vastzit. 
De Boa zet de bodycam pas aan als 
een situatie uit de hand dreigt te 
lopen. En na een waarschuwing. 
Het maken van opnames zorgt er 
meestal voor dat mensen zich 
inhouden.

Natuurlijk worden alle regels rondom 
privacy nageleefd. Dat geldt voor het 
opslaan, bewaren, opvragen en 
inzien van de beelden en het geluid.

Boa’s voelen zich veiliger
In diverse gemeenten is door het 
gebruik van de bodycam het aantal 
situaties dat uit de hand liep al 
gedaald. Ook voelen de Boa’s zich 
veiliger.
De proefperiode in de gemeente 
Oudewater loopt tot eind dit jaar. 
Daarna besluit de gemeente of de 
Boa’s altiijd een bodycam krijgen.
Wat doen Boa’s
Boa’s zetten zich dagelijks in voor de 
veiligheid en leefbaarheid van 
inwoners en hun omgeving.
De politie richt zich meer op openbare 
orde en veiligheid.
Een Boa heeft naast bestuurlijke 
bevoegdheden ook strafrechtelijke 

bevoegdheden. Een Boa kan dus 
strafbare feiten opsporen, een 
overtreder bekeuren of een verdachte 
staande houden of aanhouden. 

Politie en Boa’s dragen samen bij aan 
een veilig(er) en leefbare gemeente 
Oudewater.
Wilt u meer weten over het werk van 
de boa’s in Oudewater & Woerden? 
Volg ze op Instagram:
handhavingwoerden

Met man en macht wordt er gewerkt om de voormalige defensie-loods  
aan de Industrieweg in Woerden om te bouwen tot ‘TechnoHUB’. 
De constructie van het imposante oude pand, ter grootte van een half 
voetbalveld, is behouden. Verder is het hele gebouw voorzien van de  
laatste technieken en zullen de ruimtes voorzien worden van de  
modernste machines, innovatieve apparatuur en lesmaterialen. 
Bij de start van het nieuwe schooljaar in september 2020 is het zover. 
Dan is het ‘Walhalla voor Techniekeducatie’ open.

Grootste en modernste  
in de regio
Directrice Marlous Birkhoff is supertrots 
op wat er wordt gerealiseerd.  
“Overal is LED-verlichting aangebracht 
en er is een vloer gelegd die kan 
verwarmen én koelen. Er zijn veertien 
bronnen geboord, de nieuwste lucht-
behandelings- en beveiligingssystemen 
geïnstalleerd en vijf warmtepompen 
aangesloten die het gebouw van energie 
gaan voorzien. Te veel om op te noemen. 
Het 2.650 vierkante meter tellende 
gebouw is al een leerobject op zichzelf. 
In september zijn we klaar om leerlingen 
van de basisscholen en het voortgezet 
onderwijs te interesseren in techniek. 
We verschaffen een ultramoderne 
inspirerende leeromgeving met de meest 
moderne inrichting. Bij voorkeur een 
plek zonder boeken zodat de leerlingen 
direct aan de slag kunnen met praktische 
opdrachten. Heel erg fijn, omdat 
techneuten graag direct aan de slag gaan 
en niet graag in boeken of gebruiksaan-
wijzingen duiken”.

Samenwerking
De bedrijven en instellingen zijn verenigd 
in de stichting Woerdens Techniek Talent 
(WTT). WTT is een samenwerkingsverband 
van ongeveer 160 MKB-bedrijven en de 
onderwijsinstellingen uit de regio Woerden, 
het MBO, de gemeenten Montfoort, 
Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en 
Woerden. Het doel van de WTT is het 
bevorderen van de instroom van 
leerlingen in het technisch onderwijs en 
het verbeteren van de samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en het onderwijs.

Behoefte aan veel technisch  
goed geschoolde werknemers
WTT-voorzitter Paul Oosterlaken zegt; 
“Er is nu en in de toekomst heel veel 
behoefte aan technisch geschoold 
personeel in de regio. Wij doen er alles 
aan om leerlingen te enthousiasmeren 
voor techniek en ze een inspirerende 
leeromgeving te bieden die zorgt dat ze 
leren werken met de modernste 
machines, toekomstige technieken en 
actuele systemen. Zodat de aansluiting 
tussen opleiding en de praktijk goed is. 
Het bedrijfsleven ondersteunt het 
onderwijs met gastlessen van vak- 
specialisten, bedrijfsbezoeken of 
onderwijs op locatie voor specialisatie 
gebieden. Dit is niet alleen goed voor de 
lesstof maar geeft de leerling meer 
inzicht in het toekomstige beroep en 
mogelijke stageplaats of werkplek”.

Praktijklessen voor Futura-, 
Kalsbeek-, Minkema- en 
Wellant-leerlingen
Vanaf het begin van het nieuwe 
schooljaar zal er les worden gegeven in 
onder meer: mobiliteit en transport, 
bouw, wonen en interieur én robotica. 
Op termijn volgt ook metaal, installatie- 
en elektrotechniek. Docenten van de 
scholen geven de praktijklessen in de 
TechnoHUB waarbij ze op verzoek 
geassisteerd worden door vakspecialisten 
van de bedrijven.
In de TechnoHUB is ook ruimte voor 
onderwijs voor basisscholen.  
Het vak Wetenschap & Techniek wordt 
ondersteund door de TechnoHUB.  
Er is een actieve samenwerking met 
MBOrijnland en ROC Midden Nederland. 
De VMBO leerlingen kunnen op deze 
manier het vervolg van hun opleiding 
vanuit Woerden continueren. 
De doorlopende leerlijnen worden op dit 
moment ontwikkeld. Daarnaast biedt de 
TechnoHUB programma’s voor de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs 
om leerlingen te inspireren en  
enthousiasmeren voor techniek. 
De techniekprogramma’s worden  
samen met de scholen ontwikkeld en 
aangeboden.

Van Techniek Driedaagse 
naar 365 dagen Techniek
In voorgaande jaren organiseerden de 
stichting WTT samen met het lokale 
technische bedrijfsleven uit Montfoort, 
Oudewater, Woerden en Bodegraven-
Reeuwijk, de ‘Woerdense Techniek 
Driedaagse’. In een paar dagen tijd 
maakten dan ongeveer 4.000 groep 7 
en 8 leerlingen van de basisschool kennis 
met techniek. Vanaf september kunnen 
de leerlingen hier het hele jaar door 
terecht. “Als ze dan langs komen”, zegt 
Marlous Birkhoff, “is er veel meer tijd om 

iets concreets met een meer educatieve 
aanpak te doen. Daarnaast kunnen we 
de leerlingen dan meer aandacht geven”.

Bezoek Koningin Máxima
Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 
donderdag 25 juni een werkbezoek aan 
de TechnoHUB.  
De Koningin kwam vanuit haar 
hoedanigheid als lid van het Nederlands 
Comité voor Ondernemerschap gericht 
op een duurzame groei van het MKB.
“De Koningin bracht niet zomaar even 
een vluchtig bezoekje”, zegt Oosterlaken. 
“Ze is echt betrokken, geïnteresseerd en 
heeft aanbevelingen opgehaald voor het 
jaarrapport ‘Staat van het MKB’. 
De Koningin heeft een enorm netwerk 
en kennis van soortgelijke initiatieven. 
Ze gaf ons tips waar we ideeën en kennis 
op kunnen doen. Ze is echt een 
verbindende factor. Natuurlijk leverde 
haar bezoek veel positieve publiciteit op”.

Switchen kan nog!
Als het vooruitzicht van de TechnoHUB en 
de coronacrisis leerlingen doen twijfelen 
aan de keuze van de studierichting in  

het voortgezet onderwijs of als het 
vakkenpakket niet op een studie in 
techniek is aangepast, dan kan er nog  
tot het einde van dit schooljaar geswitcht 
worden. “Techniek is een sector die 
groeit en beweegt”, vervolgt Marlous 
Birkhoff. “Een sector waar uitdagende 
vraagstukken liggen. Denk alleen al aan 
de energie transitie. Utrecht-West heeft 
een sterke maakindustrie met grote- en 
kleinere technisch hoogwaardige 
bedrijven die zitten te springen om 
enthousiaste jonge techneuten. De vraag 
naar technisch opgeleide vakmensen is 
er altijd, corona of geen corona.
Met de realisatie van de TechnoHUB zet 
het lokale bedrijfsleven zichzelf op de 
kaart en laten we iedereen zien welke 
route je kan volgen voor een mooie 
carrière in de techniek”.
Leerlingen die willen switchen qua 
profiel, adviseren wij contact op te 
nemen met hun decaan.
Voor meer informatie kan je terecht 
bij info@technohub.nl of bellen met 
0348-220720.

Je kan altijd switchen naar techniek!
De TechnoHUB in Woerden is er bijna klaar voor
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De vorige afleveringen van 
ff z@ppen zijn gebundeld in vier delen. Daarbij is gebruik gemaakt 

van extra materiaal als aanvulling.

De rijk geïllustreerde boekjes zijn voor e 17,50 te koop in 
Oudewater bij The Read Shop, de TIP en bij de schrijver zelf.
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Hekendorp anno 1920
Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer 
geweest op de Mariaschool. Hij wist zijn leerlingen 
altijd te boeien met mooie geschiedenisverhalen.

Niet alleen wat betreft de vaderlandse 
geschiedenis, maar ook de historie van 

Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse 

geschiedenisverhalen voor u op papier gezet, 
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig 

geelbuik, maar ook de andere lezers, 
een plezier mee zullen doen.

De volgende aflevering verschijnt 
over een maand, 

de redactie wenst u veel leesplezier.

door  Wout  van Kouwen
(deel 104)

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

Bronnen:

‘De Erven Putmans nieuwe buren’, door Paschalis Bakker,  
Stamboom Versloot op Genealogieonline.

Bij het 50-jarig bestaan van het klooster van de passionisten 
St. Gabriël te Haastrecht schreef pater Paschalis Bakker  
een boekje onder de titel ‘De Erven Putmans nieuwe buren,  
een episode uit de twintiger jaren’.
Dit boekje werd gepresenteerd tijdens het 50-jarig feest  
van het juvenaat (opleiding voor jonge priesterstudenten)  
op 9 oktober 1971.
Het klooster werd ook wel ‘Het Missiehuis’ genoemd daar vele 
studenten later missionaris werden. In het boekje geeft pater 
Bakker een sfeerbeeld van Hekendorp en omgeving rond 1920  
net voordat men het klooster zou gaan bouwen.
Zo krijgen we een prachtig beeld van het dorp  
precies 100 jaar geleden.

IN VOORBEREIDING:
EEN BOEK OVER OUDEWATER TIJDENS DE DUITSE BEZETTING.

HET BOEK ZAL EIND DIT JAAR OP DE MARKT KOMEN.
MOCHTEN ER NOG MENSEN ZIJN DIE MATERIAAL 

OF EEN INTERESSANT VERHAAL HEBBEN OVER DE OORLOG, 
DAN HOUD IK ME NATUURLIJK AANBEVOLEN.

Burgemeester Doorman
Hekendorp was een gemeente met een 
eigen burgemeester. Het stadhuis was 
gelegen waar later de opslagplaats 
van melkhandel Nobel zou komen. 
Als burgemeester hadden ze daar een 
oud-koloniaal: mr. W. Doorman.
De man kwam van Den Haag en had 
zijn ‘haegs’ spraakje nooit afgeleerd. 
Trouwens ook niet zijn overmatige 
liefde voor een borreltje, die hij in 
Indië had opgelopen. Per slot zal hij 
nog verre familie wezen van Karel 
Doorman, de admiraal!

en gaven elkaar geen handbreed toe. 
Eens gebeurde het, dat ze samen een 
hek bij een boer moesten plaatsen. 
“Hier moet het gat komen voor de 
paal!” zei Gerrit. “Nee”, zei Paul, 
“dat moet dáár komen” en wees een 
meter verderop. En daarover gingen 
ze dan een tijd staan ruziemaken. 
Maar het slot van het liedje was, dat 
ze allebei een kuil gingen graven, 
ieder op zijn eigen plek! Het zal Paul 
wel geweest zijn, die later bij de 
paters de betonnen steiger voor de 
pont heeft aangelegd. Hij heette niet 
voor niets ‘Cementen-Paul’.

Er was ook nog een Gijs Slingerland, 
machinist op het stoomgemaal. 
Maar die kwam later door toedoen 
van Arie Spruit op de graanmaalderij 
en deed goede zaken.

Gijsbert Slingerland
Gijsbert werd op 6 november 1866 
in Bergambacht geboren en 
verhuisde later met zijn ouders 
naar Waddinxveen, waar zijn 
vader stoker werd op het 
poldergemaal.
Toen hij ongeveer 12 jaar was, 
werd hij ‘thuisgehaald’ zoals dat 
toen heette door een broer van zijn 
moeder, Adriaan Gelderblom uit 
Hoenkoop. Adriaan Gelderblom 
was Heemraad van het Waterschap 
daar. 
De reden was waarschijnlijk dat 
Gijsberts ouders het niet breed 
hadden en zijn oom en tante 
kinderloos waren.
Op voordracht van zijn oom werd 
Gijs in 1888 benoemd tot 
hulpmachinist en later tot machinist 
van het Hoenkoopse poldergemaal.
Hij trouwde in 1888 in Haastrecht 
met Hendrikje Versloot (1868/1916). 
In 1901 kocht hij een graanmalerij 
in Hekendorp.
De foto dateert van 1913,  
ter gelegenheid van het huwelijk 
van hun dochter Marie  
(stamboom Versloot).

De tol van Hekendorp
Op eigen risico kon je via de Steinse 
Dijk van Hekendorp naar Gouda. 
Officieel heette het een weg. 
Er stonden dan ook -hoe kan het 
anders voor die tijd- tollen op.  
Bij de Voorwillenseweg (beter bekend 
als ‘De Pislaan’) stond er een en in het 
dorp zelf bij Snel. Buiten die tol 
mochten de kinderen niet komen. 
Anders kregen ze geducht de oren 
gewassen door hun ouders:  
“Wat had jij buiten de tol te zoeken?”
Bij die tollen stonden grote borden met 
alles aangegeven wat op vier poten 
rondliep, met de prijs erachter. 
Die borden stonden er nog 
onveranderd toen er al auto’s waren. 
Maar die mochten dan ook gratis 
door! De weg over de dijk naar 
Gouda was een verschrikking. Die dijk 
was niets meer en niets beters dan een 
slikdijk, waar eens gras op had 
gestaan, maar nu kapotgetrapt was 
door paarden; met kuilen zo diep,  
dat men er soms takkenbossen 
ingooide om geen as-breuk te 
riskeren. De instantie die de dijk moest 
beheren was de Commissie van 
Zandweg Stein. Maar die zag er geen 
kans toe om de weg in behoorlijke 
staat te houden, zelfs ondanks het 
tolgeld. De tol van Hekendorp.

Nooit ver van huis
Bij zo’n toestand van de verbindings- 
weg is het te begrijpen, dat ook in 
Hekendorp de mensen bijna nooit 
ergens naar toe gingen. Voor inkopen 
moest men wel naar Gouda, hoewel 
er toch heel wat winkelbedrijfjes in het 
dorp waren. Een zeldzame keer kwam 
het wel eens voor dat de een of ander 
een dagje uitging bijvoorbeeld naar 
Scheveningen.
Er waren jongens die in Utrecht naar 
de ambachtsschool gingen. Die namen 
de trein. In twintig minuten lopen waren 
ze aan de treinhalte Hekendorp. 
Dan reden ze tot Woerden, want de 
trein van Gouda ging via Breukelen 
naar Amsterdam.
In Woerden moesten ze twee uur lang 
wachten op de trein uit Leiden, die hen 
naar Utrecht bracht. Ze waren om 
6 uur van huis gegaan en kwamen dan 
om 9 uur op school aan. ‘s Avonds 
moesten ze die drie-uren-lange tocht 
weer terug maken.

Gemeenteontvanger was de vader  
van Frans Kramer. 
Deze laatste wist te vertellen, dat zijn 
vader de burgemeester wel eens een 
daalder moest toeschuiven als deze 
weer eens “man, ik ben weer deur 
mijn geld” zei.
Dat deed vader Kramer dan: uit zijn 
eigen portemonnee wel te verstaan, 
niet uit de gemeentekas.  
Van een salaris kon een burgemeester 
van een kleine gemeente -als hij van 
zichzelf niets had- trouwens alleen 
maar armoe lijden.

De enige politieman was een zekere 
Lauspach. Die had ondermeer tot taak 
de straatverlichting aan te steken. 
Dat waren ‘n drie of vier olielampen 
op palen. Als er soms wat straffe wind 
stond, kon je ‘s morgens onder die 
lampen een handvol afgebrande 
lucifers zien liggen, maar de lamp 
brandde niet! Trouwens ook al 
brandde ze, dan kon je er nóg niets 
bij zien! Reeuwijk was de eerste plaats 
in heel de streek die als gemeente 
elektriciteit kreeg: in 1912.

Gerrit Slingerland
Het was toen de tijd dat de 
romanschrijver Herman de Man in de 
streek rondging om stof voor zijn 
boeken te verzamelen. Hij kwam 
daarvoor ook wel eens bij Gerrit 
Slingerland in Hekendorp. Die wist 
alles van de mensen en wat er bij de 
boeren omging. En wat hij niet wist, 
dat verzon hij er wel bij. Hele pakken 
schriften heeft Herman de Man bij 
Gerrit Slingerland vol zitten schrijven. 
Gerrit woonde in Oudewater, maar 
overdag was hij op het stoomgemaal, 
waar hij machinist was. Verder 
scharrelde hij wat karweitjes op bij de 
boeren. Zijn zoon Paul hielp hem 
daarbij. Maar er was niet veel 
eensgezindheid onder die twee. 
Ze waren alle twee even eigenzinnig 

Naar de kerk  
en naar de markt
De enige reis die de boeren in de 
omtrek van Hekendorp maakten,  
was naar de kerk en naar de markt.
Naar de markt ging men meestal naar 
Gouda, naar de kerk in Haastrecht of 
Oudewater naargelang de parochie 
waartoe men behoorde.
De scheidslijn liep toen bij café 
De Klomp. De protestanten konden 
naar de Nederlands Hervormde kerk 
in het dorp zelf.
Die kerkgang was een hele 
gebeurtenis. Men ging dan in de beste 
kleren en met de beste rijpaarden voor 
de sjees. Men nam ook wel grote 
valiezen mee, want in de kerkplaats 
ging men tegelijk winkelen voor de 
hele week. Als je toch van de hof 
wegreed naar de ‘stad’ was dat mooi 
meegenomen. En in de winkel zat er 
voor de vrouwen altijd wel een kopje 
koffie aan bovendien. Een hele 
gebeurtenis, zei ik, want vóór het 
vrouwvolk zich in de rokken gehesen 
had en het keurslijfje daaroverheen, 
met het geplooide kant en het mutsje 
op met de strik onder de kin, alles 

-behalve het mutsje- voornamelijk in 
het zwart, waarop de gouden tooi het 
prachtig deed. En voordat de mannen 
hun zwarte trouwpak uit de kleerkist 
hadden gehaald, voordat de paarden 
nog eens geborsteld en het tuig 
opgewreven, de sjees ingespannen en 
vóórgereden was, ging daar heel wat 
tijd overeen. Goed, de boer had 
toentertijd altijd wel een stel meiden en 
knechts, maar de koeien moesten vóór 
de kerk ook gemolken en verzorgd zijn.
Met zo’n kerkgang was dus echt wel 
een ruime halve dag gemoeid, want 
noch de Oudewaterse, noch de 
Haastrechtse kerk lagen voor de 
meeste polderbewoners voor de deur.
Daar konden eigenlijk de kinderen 
nog het beste over meespreken.  
Want die moesten elke dag weer naar 
school, zomer en winter, weer of geen 
weer en altijd lopen op de klompen.
Want kijk, zo vroeg ging er ook geen 
bus; en fietsen? Zelfs fietsen waren nog 
zeldzame voorwerpen. En dan, wie 
laat er nou graag zijn kinderen op 
zo’n fiets langs zo’n dijk en zo’n eind 
weg naar school gaan? 
Toen in ieder geval niet.

W. Doorman, burgemeester 
van Hekendorp.  
Tevens was hij burgemeester 
van de zelfstandige gemeentes 
Lange Ruige Weide  
en Papekop.
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HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

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

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

OPEN DAG PADEL
Zaterdag 11 juli 2020

14:00 - 17:00 uur

HLTC Bergvliet, Provinciale weg West 3A, Haastrecht

Waar: Tennis- en                      

 

Padelvereniging Bergvliet
Sportpark Wilgenoord
Haastrecht.

 Voor wie: Voor iedereen
van 8 tot 88 jaar.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW 

Padel is nieuw, spectaculair, snel
en makkelijk te leren. Het is een
combinatie van tennis en squash,
waarbij je gebruik mag maken van
de glazen achterwanden. Kom
langs en probeer het vrijblijvend
uit! Voor rackets en begeleiding
wordt gezorgd.

www.hltcbergvliet.nl

Kom kijken naar onze 
demonstratiepartijen!

Bergvliet heeft 2 nieuwe padel banen!

Burgemeester Roel Cazemier  
heeft op donderdag 2 juli de 
Koninklijke Onderscheidingen aan 
vijftien personen in de gemeente 
Krimpenerwaard uitgereikt.  
Op 24 april bracht hij hen al 
telefonisch op de hoogte van dit 
mooie nieuws.

Vanwege coronamaatregelen kon er 
geen feestelijke bijeenkomst 
georganiseerd worden. Hij vond het 
prettig dat dit nu alsnog kon 
plaatsvinden. In twee sessies ontving hij 
in De Drie Maenen in Ouderkerk aan de 
IJssel de gedecoreerden. Dit jaar heeft 
het ZKH Koning Willem Alexander 
behaagd twee personen te noemen tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en 
dertien personen zijn benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

In de middagbijeenkomst kregen 
mevrouw A. J. (Adrie) van Dommelen - 
de Gruijl (69), de heer. M. (Marco) van 
der Vegt (48) beiden uit Haastrecht en 
mevrouw G. (Gerda) van Krieken - 
Kruiswijk uit Vlist de versierselen 
behorend bij het Lid in de Orde van 
Oranje Nassau uitgereikt.

Gedecoreerden
Mevrouw Adrie van Dommelen  
kreeg onder andere de onderscheiding 
voor het ruim 38 jaar leiding geven aan 
de seniorensoos van de Gereformeerde 
Kerk in Haastrecht. Voorts leidde zij een 
kinderclub en was ruim dertien jaar 
diaken. Voor zangkoor Te Deum 
Laudamus was zij veertien jaar 
penningmeester.

De heer Marco van der Vegt is al meer dan twintig jaar  
brandweervrijwilliger van korps Haastrecht. Hij werd in 2000 
aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap.  
Niet alleen als brandweerman maar ook als sociaal persoon 
levert hij een grote bijdrage aan de saamhorigheid van de 
kazerne Haastrecht.
Mevrouw Gerda van Krieken zet zich al ruim 21 jaar in als 
secretaris van de activiteitencommissie van de PG de 
Hoeksteen in Schoonhoven. Zij is al jaren actief als horeca-
vrijwilliger voor het Zilvermuseum. Zij is secretaris van de 
stichting ter bevordering verenigingsleven in Vlist en zij is 
actief bij de Vlister Vrouwenvereniging en het toneelgezel-
schap De Dotters. Voorts heeft zij bestuursfuncties bekleed in 
het schoolbestuur van de basisschool De Morgenster in 
Haastrecht en CSG Willem de Zwijgerschool in Schoonhoven.
Het was een feestelijke bijeenkomst en de gedecoreerden 
toonden vol trots hun onderscheiding.

Deze week in Concordia
Vrijdag 10 juli om 20.30 uur

Voute Bingo Ladies
De Voute Bingo Ladies Night is een 
avond vol bingo, lachen, gieren  
en lekker meedoen met foute hits en 
Nederlandstalige muziek! Je kan leuke, 
lekkere en gekke prijzen winnen van 
onder andere lokale ondernemers!
Rob van Zuijlen draait in eigen persoon 
aan de balletjesmachine en presenteert 
deze avond. Zanger Jan Woudenberg 
zingt en draait de avond muzikaal aan 
elkaar en Claudia zorgt met haar barteam 
voor de bitterballen, biertjes en wijntjes! 
Je steunt met je toegangsticket ook nog 
eens de stichting Theater & Grand Café 
Concordia in deze moeilijke tijden!

De kaarten zijn inclusief 
welkomstdrankje en lekkere 
snacks. Bij het toegangsticket 
krijg je tweemaal drie 
bingokaarten en tweemaal een 
kaart voor de superronde dus in 
totaal acht speelkaarten. 
Deze krijg je op de avond zelf 
aan de entree uitgereikt op 
vertoon van je ticket.
De bingo wordt georganiseerd 
volgens RIVM-richtlijnen.
Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te 
koop in Grand Café Concordia 
op openingsdagen vanaf  
17.00 uur.

Zondag 12 juli om 15.00 uur

Live op Zondag: Ramblin’ Boots
Ramblin’ Boots brengt country tot het juiste niveau. 
Met prachtige meerstemmigheid, te gekke pedal steel partijen en 
vingervlugge fiddle-licks komt de countrymuziek echt tot leven. 
Veelzijdigheid staat voorop, zowel in muziek als in samenstelling, 
zodat op ieder country-evenement de juiste setlijst tevoorschijn te 
halen is en muzikaal bijgedragen kan worden aan de juiste sfeer.  
Ramblin’ Boots werd uitgeroepen tot winnaar in de 
DCMA-categorieën ‘Best New Country band in 2018’  
en ‘Best Acoustic Band 2018’.
Kaarten zijn te bestellen via info@marykee.com.

Padel is nieuw, spectaculair, snel en makkelijk te leren. Het is een combinatie van  
tennis en squash en je speelt het op een padelbaan van 10 x 20 meter, met daaromheen  
wanden van glas en hekwerk. Je speelt het als dubbel, 2 tegen 2. In het midden is een net.  
Het is de snelst groeiende sport in Europa. 

Open Dag Padel bij Bergvliet
Om met deze nieuwe sport kennis te maken 
houdt tennisvereniging Bergvliet in Haastrecht 
op zaterdag 11 juli van 14.00 tot 17.00 uur de 
‘Open Dag Padel’. Iedereen is welkom.  
Er wordt voor rackets en begeleiding gezorgd. 
Tevens zijn er demonstratiepartijen.

Sinds september 2019 beschikt Bergvliet over twee 
splinternieuwe padelbanen. Bergvliet biedt voor  
49,95 euro een kennismakingslidmaatschap voor drie 
maanden aan om met deze sport kennis te maken. 
Gedurende deze drie maanden mag men vrijblijvend 
padellen en ook gebruik maken van de tennisbanen.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen
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Tribute Boss Brothers   

Steelday - Change of Key   

Voute Bingo Ladies Night Arrangement 

Country met Rambling Boots  

Live! Clean Foot Clan   

Filmavond Het Wad   

Hollandse Quiz avond met de Dj’s van Superfuif   

Live! Akoestic Blues - Paardekooper   

Live! The Murphy Jets   

Voute Bingo Ladies Night Arrangement

Live! Windfall   

Live! The Conditioners Akoestic Feestband  

Kinder Zomertheater poppenspel voor jong en oud    

Filmavond 1917

Pubquiz  

Country Café Zomereditie   

Repair Café   

Joris Linssen & Caramba   

Verhalen Zomer Café   

Filmavond Joker   

Live! The Oldtimers    

Doe Maar Tribute night    

Filmavond Rocketman Elton John   

Country Café met voice sr. winnaar Ruud Hermans   

PROGRAMMA JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2020

Zien we jou jou 
in theater in theater 

jou 
in theater 

jou 
ConcordiaConcordia??Concordia?ConcordiaConcordia?Concordia

THEATERCONCORDIA.NL

  Het zinderende
zomertheater!

Tribute Boss Brothers   
3 / 4 juli 21.00/19.00/21.30 uur Muziek € 19,00

Steelday - Change of Key   
5 juli 15.00 uur Muziek € 7,50

Voute Bingo Ladies Night Arrangement 
10 juli 20.30 uur Entertainment € 27,50

Country met Rambling Boots  
12 juli 15.00 uur Muziek € 10,00

Live! Clean Foot Clan   
19 juli 15.00 uur Muziek € 5,00

Filmavond Het Wad   
23 juli 20.15 uur Film € 8,00

Hollandse Quiz avond met de Dj’s van Superfuif   
25 juli 20.30 uur quiz € 19,50 

Live! Akoestic Blues - Paardekooper   
26 juli 15.00 uur Muziek € 5,00 

Live! The Murphy Jets   
2 aug 15.00 uur Muziek € 5,00 

Voute Bingo Ladies Night Arrangement
7 aug 20.30 uur Entertainment € 27,50 

Live! Windfall   
9 aug 15.00 uur  Muziek € 5,00 

Live! The Conditioners Akoestic Feestband  
15 aug 20.30 uur Muziek € 5,00

Kinder Zomertheater poppenspel voor jong en oud    
22 aug 15.00 uur Verhalen € 7,50

Filmavond 1917
27 aug 20.15 uur Film € 8,00

Pubquiz  
28 aug 21.00 uur Quiz € 17,50

Country Café Zomereditie   
30 aug 15.00 uur Muziek Gratis

Repair Café   
3 sept 13.30 uur Repair  Gratis

Joris Linssen & Caramba   
5 sept 19.00 uur / 21.30 uur    Muziek € 23,50

Verhalen Zomer Café   
6 sept 15.00 uur Verhalen  Gratis       

Filmavond Joker   
10 sept 20.15 uur Film € 8,00 

Live! The Oldtimers    
13 sept 15.00 uur Muziek  Gratis 

Doe Maar Tribute night    
19 sept 20.30 uur Muziek € 22,50  

Filmavond Rocketman Elton John   
24 sept 20.15 uur Film € 8,00  

Country Café met voice sr. winnaar Ruud Hermans   
27 sept 15.00 uur  Muziek € 12,50

Filmavond Rocketman Elton John   

            

Blues - Paardekooper   

  

PROGRAMMA JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER 2020

THEATERCONCORDIA.NL

  Het zinderende
zomertheater!

Tekst-, prijs- en programmawijzigingen voorbehouden.    

Concordiaplein1, 2851VV Haastrecht, T  VV Haastrecht, T  VV Haastrecht, T 0182502202, M  0653873551 

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

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

wk ma di wo do vr za zo

27 29 30 1 2 3 4 5

28 6 7 8 9 10 11 12

29 13 14 15 16 17 18 19

30 20 21 22 23 24 25 26

31 27 28 29 30 31 1 2

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

Op initiatief van gemeente Montfoort blijft het 
beeldbepalende brugwachtershuisje behouden voor 
de gemeenschap. Het brugwachtershuisje, dat al 
lange tijd geen functie meer heeft, is eigendom van 
Rijkswaterstaat. Het voornemen was om het huisje te 
slopen. Wethouder Ten Hagen (Montfoort) heeft met 
de directie van Rijkswaterstaat afgesproken dat de 
gemeente het brugwachtershuisje mag demonteren 
en elders terugzetten. Met het Wellantcollege wordt 
overlegd in hoeverre het behoud van het 
brugwachtershuisje een functie kan krijgen in het 
technisch onderwijs.

Opknapbeurt IJsselbrug
Na het vaarseizoen in 2021 wordt de IJsselbrug 
opgeknapt. De brug en het brugwachtershuisje zijn 
eigendom van Rijkswaterstaat. De bediening van de brug 
gebeurt vanuit een centrale in Nieuwegein en de 
noodbediening gaat elektronisch. Het brugwachtershuisje 
heeft geen functie meer. Eerder nog had Rijkswaterstaat 
het voornemen om het brugwachtershuisje te slopen.

Geen functie meer
Het brugwachtershuisje is beeldbepalend voor het 
centrum van Montfoort. Het huisje kende door de jaren 
heen meerdere locaties, maar de laatste decennia staat 
het op de huidige plaats. Doordat het huisje al geruime 
tijd geen functie meer heeft, ziet Rijkswaterstaat geen 
aanleiding om het te behouden. De ingang zit 
bijvoorbeeld aan de verkeerde kant van de slagboom. 
Verder staat het huisje, voor een goed overzicht bij het 
kruispunt met Onder de Boompjes, eigenlijk in de weg. 
Rondom de aanpak van de binnenstad kent het laten 
staan van het brugwachtershuisje dan ook voor- en 
nadelen.

Beeldbepalend brugwachtershuisje 
blijft in Montfoort

Jeugdfonds 
Sport & Cultuur: 
Mag ik straks ook 
weer meedoen?
Als gevolg van de coronacrisis hebben steeds meer 
gezinnen te maken met geldzorgen. Kinderen en 
jongeren die voor de crisis wekelijks naar een sport- of 
cultuuractiviteit gingen, staan wellicht volgend seizoen 
aan de zijlijn. Simpelweg omdat ouders het lesgeld of de 
contributie niet meer kunnen betalen.
Door de coronacrisis groeien meer kinderen op in een 
gezin met geldzorgen. Maar kinderen mogen hier niet de 
dupe van worden. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de 
fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht helpt. Zij betaalt 
voor deze kinderen de contributie of het lesgeld voor 
sport en/of cultuur zoals voetbal, dansen, judo of muziek.
Ken je een kind dat hulp nodig heeft?
Of wil je helpen?
Kijk voor meer informatie op magikweermeedoen.nl.

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

Voor onze organisatie 
zijn we op zoek naar een

manager 
bedrijfsvoering.
Ben jij een enthousiaste, ondernemende professional 
die staat voor haar of zijn zaak en heb jij veel 
mensenkennis? Voor onze organisatie zijn we op zoek 
naar een manager bedrijfsvoering. Ben jij toegankelijk 
en geef jij leiding op basis van vertrouwen en 
verantwoordelijkheid? Ga jij moeilijke gesprekken niet 
uit de weg, maar pak jij deze wel op een empathische 
manier aan? Bekijk vooral eens onze vacature voor 
manager bedrijfsvoering.
We zoeken een gemotiveerde en enthousiaste collega 
met een proactieve houding die een afgeronde 
WO-opleiding heeft.
Een paar jaar ervaring als manager binnen een 
gemeente, provincie, waterschap of omgevingsdienst 
is een pré.
Je bent in staat snel tot de kern te komen en goed in te 
schatten wat er op dat moment nodig is. 
Je bent assertief en je bezit een gezonde dosis humor 
en relativeringsvermogen. 
Je bent analytisch sterk en beschikt over 
overtuigingskracht, je hebt lef en bent 
organisatiesensitief.
Bekijk dan de volledige omschrijving van 
bovenstaande vacature op 
www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan uiterlijk 29 juli je motivatie en 
cv naar hr@montfoort.nl

Andere locatie
Omdat het brugwachtershuisje zo’n beeldbepalend 
onderdeel is in het straatbeeld, is Rijkswaterstaat bereid 
om met de gemeente te bekijken of het op een andere 
plaats kan terugkomen om het zodoende voor sloop te 
behoeden. Gemeente is met het Wellantcollege in 
overleg om het een plek te geven in het technisch 
onderwijs. Denk daarbij aan nauwkeurig in kaart brengen, 
tekenen, vakkundig demonteren en verplaatsen naar het 
schoolterrein. Vervolgens wordt bekeken of het kan 
worden opgeknapt. Gemeente onderzoekt of het 
opgeknapte huisje op een andere plek kan komen te 
staan, bijvoorbeeld aan de noordkant van de brug. 
Rijkswaterstaat wil een technische medewerker vragen 
om in een les uitleg te geven over de historie en 
constructie van het gebouw.
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De fi nanciële situatie van de gemeente Montfoort is zorgelijk, de meerjarenbegroting laat een tekort zien.
Deze zorgelijke situatie heeft onze volledige aandacht, wij onderzoeken samen met de raad de mogelijke scenario’s voor de toekomst. 
Zodra wij hier meer duidelijkheid over hebben, informeren wij u hierover. Wij verwachten dit na de zomervakantieperiode te kunnen doen.

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

+

miljoen miljoen

BESTUUR EN BURGERZAKEN 
  onder andere bestuur, burgerzaken en vastgoedbeheer

Jaarrekening 2019
in één overzicht 
Wij presenteren u onze jaarrekening 2019 in één
overzicht. De jaarrekening geeft u overzicht in de
inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.

Het College van burgemeester en wethouders
gemeente Montfoort

Inkomsten

miljoen

miljoen

+

=

miljoen

De totale inkomsten
voor 2019 zijn € 29,7 miljoen

Belastingen (o.a. OZB) 

Heffingen en leges 

Huren en pachten 

Inzet reserves 
+voorzieningen

Overige inkomsten 

Provincie

Ruimtelijke ontwikkeling      

De rest krijgen we uit lokale
heffingen en andere
inkomstenbronnen

Lokale heffingen en
andere inkomstenbronnen

Uitgaven

WONEN EN RUIMTE  ONDERWIJS SPORT CULTUUR

INKOMEN JEUGD EN WMO

+

+

=

De gemeente Montfoort sluit 2019 af met een financieel nadeel voor de bestemming van 1,2 miljoen. 
Voorgesteld wordt dit aan de algemene reserve te onttrekken

miljoen

miljoen

miljoen miljoen

miljoen

U vindt de volledige jaarrekening 2019 ter inzage op www.montfoort.nl 

Afval en riolering 
Vergunning verlening, milieu           
Ruimtelijke ontwikkeling 
Groen, water,begraven                   
Verkeer en vervoer        
Economische zaken        
Toevoegen aan
reserves        

Onderwijs             
Sport                
Kunst en cultuur 
Toevoeging aan
reserves       

Zorg en welzijn
Werk en inkomen 

waar wordt het geld aan besteed?

Het grootste deel
krijgen we

van het Rijk 

onder andere
huisvesting, salarissen,

facilitaire dienst en automatisering

waar komt het geld vandaan?

ORGANISATIE EN
OVERIGE UITGAVEN 

beschikbare 
weerstandscapaciteit

risico's

miljoen

miljoen

Reserves
hoe worden onze risico's afgedekt?

€  2,2 miljoen
€  2,3
€  0,6
€  1,4 
€  1,5
€  0,4 
€  0,9

€  1,0  miljoen
€  1,0 
€  0,2
€  0,5

€  4,9 miljoen

€  2,0

€  0,6

€  3,4

€  0,7

€  0,3

€  0,3

€  6,4 miljoen
€  3,1        

      

Balans 31/12/2019
vaste activa
vlottende activa
TOTAAL ACTIVA       

3,7
0,9

29,712,217,5

2,1  1,3

9,3 2,7

9,5 6,0

30,9

 € 22,9 
   €   6,2
   €  29,1 miljoen 

vaste passiva
vlottende passiva
TOTAAL PASSIVA      

   € 26,3 
   €   2,8 
   €  29,1 miljoen
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Fleur Vlooswijk met Pedro Jooren en Kim van Domselaar.

vervolg van de voorpagina

door Sjoukje Dijkstra
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Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen  
openbare overleggen mogelijk met de 
commissie voor ruimtelijke kwaliteit 
‘MooiSticht’.  
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
• 24-6-2020 Z/20/165967
 Willeskop 65 a in Montfoort 

Aanvraag omleggen uitrit  
tegenover Willeskop 136a.

• 24-6-2020 Z/20/165975
 M A Reinaldaweg 36 in Linschoten 

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

Steiger plaatsen.

• 25-6-2020 Z/20/166058
 Strick van Linschotenstraat 75  

in Linschoten 
Het bouwen van een bijgebouw.

• 25-6-2020 Z/20/166011
 M A Reinaldaweg 36 in Linschoten 

Herbouw bijgebouw.
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.

Verleende omgevingsvergunning
• 26-06-2020 Z/20/163453
 Burggraaf Zwederlaan 25 in 

Montfoort 
Verbouwing van woning.

• 30-06-2020 Z/20/157409
 Waardsedijk Oost 6b in Montfoort 

Nieuwbouw van een bedrijfspand.
• 02-07-2020 Z/20/164333
 Molenstraat 13 in Montfoort 

Het restaureren van de stadsmuur.
• 30-06-2020 Z/20/161523
 Haardijk 10 en 10a in Linschoten 

Intern verbouwen van het 
rijksmonument Adrianahoeve.

• 30-06-2020 Z/20/157763
 Keizerstraat 8 in Montfoort 

Toevoegen van een voordeur ten 
behoeve van een woonruimte op de 
eerste verdieping.

MILIEU 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Montfoort maken, 
gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat 
zij een melding op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen 
van:
• Jan Oskam Loon- en verhuurbedrijf 

voor het adres 
Heeswijk 64 in Montfoort. 
De melding heeft betrekking op het 
realiseren van een nieuwe stal en 
het wijzigen van de veestapel.

Voor de activiteiten van het hier 
vermelde bedrijf zijn landelijk 
geldende regels gesteld. Het is niet 
mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen, bezwaar in te 
dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op 
basis van deze algemene maatregel 
van bestuur dient u eerst een 
afspraak te maken bij: 
Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Archimedeslaan 6, 3584BA Utrecht, 
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken 
wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met een medewerker 
van team Bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst, tel. 088-0225000.

OPENBARE ORDE 
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, 7 juli 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

Volgens directeur Jan Kaarsgaren is dat 
een groot voordeel. “Het is beter dat 
kinderen een paar keer intensief aan bod 
komen, dan dat elke week een hele grote 
groep technieklessen krijgt. Daarmee 
bereik je dit soort vaardigheden niet.” 
Jan is te spreken over de lessen zoals ze 
gegeven zijn, en geeft aan dat KBs de 
Heeswijk dit zeker zal willen uitbouwen 
voor het volgende schooljaar.
Pedro die al jaren als vrijwilliger werkt, 
ging - voor hij op De Heeswijk aan de 
slag ging - scholen af om te kijken waar 
behoefte aan is. Voor hij met pensioen 
ging, heeft hij altijd in de techniek 
gezeten. Ook heeft hij veel ervaring met 
jeugdwerk. Die twee combineert hij nu. 
Volgens hem moeten Wetenschap en 
Technieklessen verplicht deel uitmaken 
van het aanbod van basisscholen. 
“Daarin voorzie ik met mijn lessen, maar 
ook de TechnoHUB te Woerden die in 
september dit jaar geopend wordt.”
Voor de TechnoHUB Woerden schrijft 
Pedro op dit moment het curriculum 
voor de 52 basisscholen (lees PO Primair 
Onderwijs) in de regio. “Voor mij is het 
prima dat ook de scholen in Montfoort 
vanaf september dit jaar van de 
HUB-gebruik te kunnen maken. Zelf 
richt ik me op het verzorgen van lessen 
in Montfoort”, vertelt de vrijwilliger.  
“Dat is laagdrempelig, er is goed contact 
met kinderen en ouders en het is 
maatwerk voor de school.”

Het afgelopen schooljaar op 
De Heeswijk was ook een beetje 
uitproberen. Hoe dat verder uitgebouwd 
gaat worden, daar gaan Pedro en  
Jan Kaarsgaren het nog over hebben. 
Beiden staan er in ieder geval positief in, 
en hebben het als erg waardevol ervaren. 
De directeur van De Heeswijk zegt blij te 
zijn met dit initiatief: “Het is belangrijk 
om met dit uitdagende materiaal ook 
heel specifiek handelend bezig te zijn met 
techniek. Voor ons is het een ideale 
invulling. Ook mooi dat dit uitgebouwd 
kan worden naar andere scholen. 
Zo wordt het veel breder.” “Ik wou eerst 
uitproberen hoe het werkte, door een 
jaar te draaien op De Heeswijk. Puur om 
te ontdekken hoe dat werkt met de 
kinderen, en of hetgeen ik in mijn hoofd 
heb ook breder kan worden 
uitgesmeerd.”
In zes weken tijd heeft Pedro de hele klas 
kunnen lesgeven. Hij is tevreden over 
hoe dit ‘proefjaar’ is verlopen.  
“De leerkrachten hadden een schema 
opgesteld. Het ging hierbij om de 
modules ‘Eenvoudige machines’ en 
‘Duurzame energie’.” Pedro koos voor 
het gebruik van lego, omdat je er “heel 
creatief dingen mee kunt bouwen”.  
“Het is goed lesmateriaal. De pakketten 
zijn zo ontworpen, dat het aansluit op de 
technieklessen, met assen en tandwielen. 
Dat is erg leuk voor de kinderen. Zeker 
jongens herkennen zich erin.”  
Pedro begint altijd met een introductie les 
om ook echt de belevingswereld van de 

kinderen binnen te stappen. Bijvoorbeeld 
met energie. “Dan vraag ik: Waar komt 
het vandaan? Thuis heb je een 
stopcontact in de muur, waar gaan die 
draden naar toe. Ik laat ze erover 
nadenken, zodat ze het begrijpen.” 
Tegen Kim en Fleur zegt hij:  
“Jullie hebben nu geleerd dat energie 
sneller verbruikt is dan opgebouwd.” 
Dat beamen de meiden. “Mogen we 
gaan?” “Ja hoor”, zegt Pedro.

Geen verschil
Hij vindt het mooi om te zien hoe er op 
gebied van technische vaardigheden geen 
verschil bestaat tussen jongens en 
meiden. “Ook meiden die niet met lego 
spelen bouwen binnen een uur een 
model.” De werkwijze tussen jongens en 
meiden verschilt wel volgens hem. 
“Meiden pakken dingen anders aan in de 
communicatie. Jongens wijzen dingen 
aan en meiden overleggen meer. 
De vaardigheden die ze leren kunnen ze 
goed gebruiken in toekomstige beroepen. 
Daarmee kun je in groep 3 al beginnen. 
Geef je geen aandacht aan de 
21e-eeuwse vaardigheden, dan is de kans 
dat een kind later als volwassene werk 
krijgt kleiner. Wat wij niet in de kinderen 
stoppen, komt er straks niet uit…”

Wellantcollege organiseert zonnebloem 
challenge voor brugpiepers in spé
Het Wellantcollege heeft een ludieke manier verzonnen om nieuwe brugklassers 
welkom te heten op school. Normaal gesproken komen de nieuwe leerlingen 
langs om verschillende lessen mee te draaien. Door de coronamaatregelen gaat 
dat dit jaar helaas niet lukken. Hierdoor is er een nieuw idee ontstaan.

Alle nieuwe brugklasleerlingen kregen 
een kaart met een QR-code voorzien 
van een filmpje over de praktijklessen.. 
Bij elke kaart zat ook een zakje zonne-
bloemzaadjes, zodat de brugpiepers in 
spé mee konden doen aan een 
zogenaamde zonnebloem challenge.
Leerlingbegeleider Sharon Nielsen legt 
uit: “Alle leerlingen hebben een zakje 
zonnebloemzaadjes gekregen. In het 
filmpje dat ze via de QR kunnen 
bekijken staat uitleg over hoe ze deze 
moeten laten groeien. De uitdaging is 
ze zo hoog mogelijk te laten groeien. 
De nieuwe leerlingen volgen geen 
lessen, maar hebben een kennis-
makingsmiddag. Praktijklessen volgen 
ze volgend schooljaar gewoon zoals we 

het normaal ook doen. De huidige 
leerlingen volgen nu praktijklessen zoals 
we dat altijd doen, maar in kleinere 
groepen.”
Mandy Geurts uit Oudewater is een van 
de brugklassers die de kaart met zonne-
bloemzaadjes ontving. Ze vond het erg 
leuk om ze te krijgen. Volgens haar 
moeder Linsey van Kessel: “Ze heeft de 
zaadjes achter in een bloempot geplant 
en is er benieuwd hoe groot ze gaan 
worden. Er zit al wat groens aan te 
komen”, zegt ze. Mandy heeft volgens 
haar super veel zin in het nieuwe 
schooljaar, maar vindt het ook wel 
spannend. “Ze is er aan toe.”

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 7 JULI 2020PAGINA 14



LINSCHOTEN           MONTFOORT
 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK PAGINA 15

Dit was de tweede plek van het brugwachtershuisje rond 1920.

door Sjoukje Dijkstra

door Siem van der Burg

Veel belangstelling voor 
Summerschool van KidsCentral
Na een succesvolle start met deze online kennisuitwisseling, biedt 
Gastouderbureau KidsCentral ook deze zomer weer een zgn. Summerschool.
Er zijn ongeveer twee ‘klassen’ die de komende maanden een aantal uren bezig zullen 
zijn met allerlei online theorie en opdrachten. Er wordt bij dit onderwijs veel gebruik 
gemaakt van video’s om onderwerpen uit te leggen. Naast de gastouders zijn ook 
ouders doelgroep van dit zomerproject. “In 2019 is gestart met deze ‘school’ en dit 
jaar zijn er nog meer geïnteresseerden dan vorig jaar en daar zijn we blij mee”, 
 aldus Willem Fahner. “Op gemakkelijke wijze kan online kennis opgedaan worden 
rond onderwerpen als: gebaren van baby’s, veilige hechting, positief stimuleren van 
kinderen en ook de verschillen die er tussen kinderen zijn. In totaal worden 8 modules 
aangeboden en na toetsing sluiten we af met een certificaat.” 
Bij KidsCentral kinderopvang heeft vorming en toerusting altijd een belangrijke rol 
gespeeld. En omdat voortdurend vernieuwing op dit gebied is, sluiten ze aan bij de 
trend van online leren. De kosten van deze Summerschool worden door KidsCentral 
gedragen.  
Voor deze zomer 
kunt u zich helaas 
niet meer aanmelden, 
maar is uw 
belangstelling 
gewekt, neem dan 
contact op met 
KidsCentral. 

Of heeft u interesse 
in kinderopvang? 
Bel dan voor een 
oriënterend gesprek: 
0348-433025 of 
mail  
info@kidscentral.nl

Hortensiaweken bij 
GroenRijk Montfoort
De hortensia is een prachtige zomerplant die veel kleuren brengt. Niet voor 
niets is het nog altijd een graag geziene ‘gast’ in de Nederlandse tuinen. 
Om de hortensia eens extra in het zonnetje te zetten komt GroenRijk Montfoort 
met de Hortensiaweken van woensdag 8 juli t/m woensdag 15 juli.
Klanten krijgen dan 20% korting op alle 
soorten hortensia’s. Ze zullen ruim 
beschikbaar zijn en vol in de spotlichten 
staan in het groenste tuincentrum van 
Montfoort en omstreken. Dus kom 
vooral langs voor deze bijzondere plant 
en laat je betoveren door de 
verschillende soorten.

De hortensia
De felle en frisse kleuren van de 
hortensia worden alom geprezen en 
bewonderd. De hortensia is een 
veelzijdige plant. Hij doet dienst als 
kamerplant, klimplant en struik.  
Ook in de vaas of als droogboeket staat de hortensia prachtig. Hortensia’s 
(Hydrangea) zijn op basis van hun bloemvorm in te delen in drie verschillende 
groepen: boeren- of bolhortensia’s, schermvormige hortensia’s en pluimhortensia’s.

Over GroenRijk Montfoort
Tuincentrum GroenRijk Montfoort wordt een sfeervol en specialistisch tuincentrum, 
waar je zes dagen per week terecht kan voor kamerplanten, buitenplanten en 
tuingereedschap en meer. Het is een echt groen tuincentrum met aandacht voor de 
klant. Het GroenRijk team staat voor je klaar.

Wanneer? Woensdag 8 t/m woensdag 15 juli.  
GroenRijk Montfoort: Willeskop 68A, 3417 ME Montfoort

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Brugwachtershuisje Montfoort blijft  
behouden, maar niet op dezelfde plek
‘We kunnen het huisje ook een functie geven voor de sluiswachters’
Honderd procent zeker kan hij het niet waarborgen, maar 99% wel. 
Wethouder Ivo ten Hagen is blij te kunnen melden dat het brugwachters-
huisje behouden blijft. De eigenaar van het brugwachtershuisje 
Rijkswaterstaat (RWS) had eigenlijk besloten het huisje bij renovatie van de 
draaibrug te slopen. Met RWS is afgesproken dat gemeente Montfoort het 
brugwachtershuisje mag demonteren om het elders terug te zetten.

Volgens woordvoerder Birgit de Bruin 
was het voor RWS - na inspectie - direct 
duidelijk dat het huisje niet op de huidige 
plek kon blijven staan. “Dat is vanuit 
technisch oogpunt niet mogelijk, 
vanwege de verkeersveiligheid”, zegt ze. 
“Voor RWS heeft het brugwachtershuisje 
geen functie meer, omdat de brug 
bediend wordt vanuit de centrale in 
Nieuwegein. Het is nu aan gemeente 
Montfoort wat zij ermee willen doen.”
Afgelopen dinsdag werd er een besluit 
over genomen door het college van 
Burgemeester en Wethouders. Direct 
erna kwam de gemeente Montfoort met 
de heugelijke mededeling dat het huisje 
behouden zou blijven. Hoe en wat 
verder, en waar het huisje dan gaat 
terugkomen, daarover bestaat nog 
onzekerheid. Wel is er met het Wellant 
college overlegd of het huisje gebruikt 
kan worden als project in technische 
lessen. Ten Hagen vertelt: “Het Wellant 
college heeft aangegeven dat het ze leuk 
leek er iets concreets mee te doen. Dus, 
intekenen, demonteren en kijken hoe en 
waar we het kunnen terugplaatsen.” Ter 
plaatse opknappen gaat niet volgens Ten 
Hagen, ook vanwege de altijd 

terugkomende discussies dat het huisje 
het zicht van het verkeer belemmert. 
“Het huisje heeft op drie plekken 
gestaan: de huidige locatie, de Noordoost 
kant en de Noordwest kant. 
We onderzoeken nu of de Noordwest 
kant een goede plek is. Dan kunnen we 
het huisje ook een functie geven voor de 
sluiswachters. We staan nog open voor 
andere functies. De medewerking van 
Rijkswaterstaat hebben we… Er komt 
zelfs een medewerker een gastles geven.”

Historisch verantwoord
“Het hele verhaal moet uiteindelijk in 
onderdelen worden uitgewerkt”, aldus 
Ten Hagen. Daarom durft hij ook geen 
garanties te geven dat het huisje 
behouden blijft. “Stel je doet het huisje 
open en het valt in brokken uiteen. 
Dan is restauratie misschien niet eens 
mogelijk. Wellicht dat bepaalde 
onderdelen te ver verrot zijn. We kijken 
daarom samen met de school wat we 
ermee kunnen doen, en zullen dan zo 
netjes mogelijk een opgeknapt of nieuw 
huisje neerzetten bij de brug.”
De wethouder mag dan niet in Montfoort 
wonen, maar zijn hart zit er wel, geeft hij 

aan. “Het gevoel is er. Dit is iets wat we 
willen behouden. Op deze plaats kan het 
niet, maar we hebben foto’s en 
tekeningen teruggevonden waarbij het 
ook tot zijn recht kwam op andere 
plekken. Al die plekken zijn dus in mijn 
ogen historisch verantwoord.” Ten 
Hagen legt hiermee het advies van 
Stichting Hugo Kotestein naast zich neer, 
die pleitte voor een gedeeltelijke 
afsluiting van de brug voor gemotoriseerd 
verkeer. Het huisje zou volgens deze 
stichting het beste op de huidige plek tot 
zijn recht blijven komen. ‘Terugplaatsing’ 
naar de Noordwest kant werd benoemd 
als ‘terug historiseren’. Ten Hagen zegt 
hierover: “Terug historiseren klinkt als 
iets heel schandelijks. Iets origineels 
herstellen heet ook zo. Wat je zoekt is: 
hoe kunnen we het huisje behouden? 
Als dat niet kan op huidige plek, moet je 
dat op een andere plek proberen te 
doen.”
Peter Versloot van Stichting Hugo 
Kotestein reageert verheugd op het 
nieuws dat het huisje behouden blijft. 
De stichting blijft echter bij het advies dat 
het beter is om het huisje op de huidige 
plek te laten staan en ter plekke te 
renoveren. “Al jarenlang vechten wij 
voor het behoud van het huisje”, zo laat 
Versloot weten. Vanuit de Stichting is 
Ada Beerthuizen- van Kooten, 
oud-Montfoort kenner bij uitstek, 
gevraagd na te gaan waar en wanneer 
het huisje heeft gestaan. Versloot vertelt: 

“Zij geeft aan dat er tot 1910 helemaal 
geen brugwachtershuisje heeft gestaan. 
Omstreeks 1910 heeft het gestaan aan 
de Noordkant van de brug. Dit huisje 
heeft er slechts enkele jaren gestaan. 
Toen kwamen er klachten over hinder 
voor het verkeer en is het huisje 
verplaatst naar een plek aan de Oostkant 
tegen de brugwachterswoning. Omdat dit 
gemeentegrond was, moest RWS 
daarvoor jaarlijks een bedrag betalen. 
Dat vond RWS niet leuk en besloot op 
eigen terrein, dus op de huidige locatie, 
de derde plek dus, een nieuw brugwach-
tershuisje te maken. Geen enkele 
inwoner van nu heeft het huisje dus echt 
aan de noordkant zien staan. Zo lang is 
het geleden. Er zijn slechts enkele 
afbeeldingen van.”

Verkeersstromen problematisch
Namens Stichting Hugo Kotestein meldt 
Versloot dat de stichting van mening blijft 
dat eerst de verkeerscirculatie in de 

binnenstad inclusief die van de IJsselbrug 
moet worden bepaald: “Daarna kan over 
het huisje worden gesproken. Immers als 
de brug gedeeltelijk of geheel wordt 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer 
dat is er verkeerstechnisch geen 
probleem met het huisje. De huidige 
twee verkeersstromen op de smalle brug 
blijft een probleem.”
“We begrijpen dat RWS van het huisje af 
wil omdat het geen waterstaatkundige 
functie mee heeft”, aldus Versloot.  
“Het is mooi dat de gemeente er de 
waarde van inziet. Fantastisch dat ook 
het Wellant college wil helpen. 
Maar laten we het houden op de huidige 
plek”, zo bepleit hij. “Het is een 
beeldbepalend plaatje, En ook op de 
huidige plek kunnen de spullen van de 
sluiswachters erin. Prima. We hopen dat 
met de restauratie van het huisje op de 
huidige plek snel kan worden begonnen.”

Toch buitenconcert Ons Genoegen
100-jarig bestaan viering wordt 100 + 1

Onderzoek archeologische 
vondst Montfoort
De vondst van een stuk van een waltoren langs de stadsmuur van 
Montfoort was mooi nieuws voor de liefhebbers van de geschiedenis van 
Montfoort. Het onderzoek dat de gemeente Montfoort afgelopen week liet 
uitvoeren door het Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, 
Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC) zal meer aan het licht 
brengen over hoe de vesting er in de middeleeuwen uit zag.
Inmiddels is duidelijk geworden dat ooggetuigen hebben gezien dat er veel meer van 
de fundering van deze waltoren en de stadsmuur te zien is geweest. Dit lijkt al te zijn 
afgevoerd, voordat de vondst aan de gemeente werd gemeld. Stichting Hugo 
Kotestein (die zich inzet voor bewaring van elementen van monumentale waarde) 
vindt het schandalig als dat zo is. Het is zelfs een strafbaar feit. Het was volgens de 
stichting te verwachten dat op deze locatie funderingsresten zouden worden 
gevonden. De gemeente heeft dit bij het afgeven van de vergunning ook duidelijk 

meegegeven. Het gebied 
heeft een hoge archeolo-
gische verwachtingswaarde. 
De eigenaar is verplicht 
vondsten te melden aan de 
gemeente. Stichting Hugo 
Kotestein heeft direct nadat 
zij ervan hoorde contact 
opgenomen met de 
wethouder die gaat over de 
monumenten van 
Montfoort. Wethouder 
Van Wiggen heeft de 
Omgevings Dienst Regio 
Utrecht (ODRU) opdracht 
gegeven dit grondig uit te 
zoeken. 

Woensdagavond 8 juli verzorgt Muziekvereniging Ons Genoegen een 
buitenconcert op het beachterras achter zalencentrum St. Joseph in Montfoort. 
Eindelijk kan en mag het weer! Bij mooi weer zal de jubilerende vereniging de 
inwoners van Montfoort alvast een beetje in vakantiestemming brengen.

De versoepelingen van de 
RIVM-maatregelen maken het mogelijk 
om buiten een concert te geven. 
“Eindelijk”, zegt voorzitter Jan de 
Koning. Hij kijkt op het ogenblik al weer 
veel vrolijker dan op de foto. “Inmiddels 
zijn we wel over de teleurstelling heen, 
dat de viering van ons 100-jarig jubileum 
in het water gevallen is. Het Coronavirus 
gooide roet in het eten. We pakken de 
draad zo snel mogelijk weer op. 
De repetities zijn weer begonnen,  
de eerste optredens weer gepland en we 
hebben besloten het hele ‘100-jarig 
bestaan’-programma een jaar te 
verschuiven. We gaan ons feest in 2021 
vieren. Zullen er alles aan doen om alle 
geplande activiteiten dan alsnog uit te 
voeren. 100 + 1 Is ook leuk en 101 is 
ook een mooi getal”, zegt Jan die dit jaar 
al 65 jaar lid is van Ons genoegen!

In de jubileumkrant die begin dit jaar huis 
aan huis op de deurmat viel bij de 
inwoners van Montfoort werden alle 
festiviteiten aangekondigd. “Begin 2021 
zullen we het uitgestelde programma 
opnieuw onder de aandacht brengen” 
vervolgt Jan. “Hoe we dat gaan doen 
bepalen we later. Reken er maar op dat 
alle activiteiten die we gepland hadden in 
2021 op het programma zullen staan. 
Ook de ‘Schijt je Rijk’ loterij. De trekking 
is een jaar uitgesteld. De koe zal nu zijn 
werk doen op zaterdag 9 oktober 2021. 
Inmiddels verkochte loten blijven gewoon 
geldig en zijn komend jaar tijdens alle 
activiteiten van Ons Genoegen 
verkrijgbaar. We houden iedereen op de 
hoogte via onze Facebookpagina en onze 
site www.onsgenoegen-montfoort.nl “.
“Nu als eerste ons ‘coronaproof  
beachterras’-concert op woensdagavond 
8 juli. We verheugen ons er op en hopen 
dat heel veel Montfoortenaren dat ook 
doen. Vanaf 19.30 uur zullen het 
fanfareorkest en pretkapel ZWUP vrolijke 
en herkenbare muziek spelen.  
Genieten van muziek onder het genot 
van een hapje en drankje”.
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