
Het bestuur van de OVL van links naar 
rechts Dirk de Vries, Gerwin van der 
Vaart, Arie Belo, Eric Jan Hagoort en 
Jeroen Scherpenzeel

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Kaarsje branden op  
de Waardsedijk?
Een half jaar lang is er door 
verschillende vrijwilligers van 
verschillende disciplines gesleuteld 
aan het Mariakapelletje in de bocht 
van de Waardsedijk. Sponsoren 
waaronder de Stichting Mooijman-
MARTENS maakten deze opknap- 
beurt mogelijk. Er is straatwerk 
verricht, de sokkel is opgeknapt, 
de behuizing van het Mariabeeld is 
gerestaureerd en een bankje staat 
klaar voor een moment van over- 
peinzing. Ook is de verlichting in 
orde gemaakt.
Jaren geleden verliet het beeldje van 
‘onze jongens uit Indië’ de plek in de 
Sint Franciscuskerk en vond het 
Mariabeeld een plaats voor het huis van 
de familie Bode. Voetballers benutten 
deze locatie als keerpunt voor de 
duurloop bij aanvang van de nieuwe 
competitie. Gadegeslagen door de 
trainer die afsnijden ten strengste had 
verboden! Langzaam trad het verval in, 
maar nu is de zaak volledig onder 
controle en kon de schoondochter van 
de ‘beschermvrouwe’ het resultaat van 
haar opknapwerkzaamheden aan de 
belangstellenden laten zien. Conclusie; 
Maria ziet er piekfijn uit. Met het 

opsteken van een kaarsje door mevrouw 
Bode werd de terugkeer gevierd. 
Dat kunnen ook passanten doen. 
Voor een halve euro weet U alles.

Ondernemers Vereniging Linschoten 
van start

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 10

door Gerard van Hooff

door Cees Reichard

door Siem van der Burg

Geen Huttendorp, wel twee sport- en 
speldagen op het voetbalveld

Na een flink aantal pogingen in de afgelopen tien jaar, is het er nu eindelijk 
van gekomen. De Ondernemers Vereniging Linschoten is een feit. De eerste 
ledenvergadering vond plaats op woensdag 15 juli voor het bedrijfsgebouw 
van Metaalbedrijf Arie Belo.

Vijftien leden van het eerste uur waren 
aanwezig voor de eerste ledenverga-
dering. Netjes op afstand en in de 
buitenlucht. Arie Belo heeft het eindelijk 
voor elkaar. De grote voortrekker is 
voorlopig tot voorzitter gebombardeerd. 
Mede-initiator Jan Eric Hagoort en Erik 
Kaper compleerden het interimbestuur. 
Erik Kaper gaf aan terug te willen treden. 
Inmiddels waren er nieuwe gegadigden 
om het bestuur compleet te maken en 
aan te vullen. Dirk de Vries, Gerwin van 
der Vaart en Jeroen Scherpenzeel vormen 
met Arie en Eric Jan nu het bestuur van 
de Ondernemers Vereniging Linschoten. 
Tijdens de eerste bijeenkomst werden 
direct al een paar belangrijke besluiten 
genomen. Allereerst wie er lid mogen 
worden van de OVL. Dat zijn onder- 
nemers uit Linschoten die bijdragen aan 

het Ondernemersfonds via de OZB (naar 
schatting ongeveer 30 ondernemers die 
vastgoed in het dorp hebben), onder- 
nemers zonder eigen onroerend goed of 
met onroerend goed in een andere plaats 
(naar schatting ruim 100) en ZZP-ers 
(daarvan is het aantal onbekend). 
De leden van de laatste twee groepen 
gaan een bescheiden (symbolische) 
bijdrage betalen aan de OVL.
De OVL zal elk kwartaal een bijeenkomst 
organiseren bij een van de deelnemende 
bedrijven. Daarnaast zijn plannen 
ontwikkeld en ingediend bij het Onder- 
nemersfonds voor activiteiten en acties 
die ten goede komen aan de onder- 
nemers in Linschoten. Zo komt er  
onder andere een website met nuttige 
informatie, zijn er hanging baskets 
gefinancierd in de Dorpstraat in 

Linschoten, komen er lantaarnpaal-
banners en als eerste project een 
electrische deelauto. Deze auto, een 
Renault Zoë, werd tijdens de aansluitende 
eerste ondernemersnetwerkborrel 
gepresenteerd door autobedrijf Hans 
Jongerius uit Woerden. De leenauto kan 
door iedereen uit Linschoten, na 
reservering via een app, tegen vergoeding 
gebruikt worden. De auto zal 24 uur per 
dag 7 dagen per week te gebruiken zijn.
Om lid te worden of voor meer 
informatie over de OVL kunt u 
terecht bij Arie Belo, 06-51420473 
ariebelo@belogroep.nl of  
Eric Jan Hagoort, 06-26332041 
info@readi.nl

Door de corona kan er dit jaar in Haastrecht geen Huttendorp gehouden 
worden. Voorzitter Adri Bakker vindt dit ontzettend spijtig en het bestuur 
komt nu met een alternatief programma op kleine schaal. Op dinsdag 25 en 
donderdag 27 augustus worden op het voetbalveld van de VVH met 
verschillende verenigingen twee leuke sport- en speldagen georganiseerd.

Het Huttendorp bestaat sinds 1988. 
De OVH bestond toen tien jaar en om 
dit extra te vieren mochten Bep 
Walraven, Ad Steenbergen en Adri 

Bakker van de activiteitencommissie een 
wens indienen. Dit werd het organiseren 
van een Huttendorp. Het zou eenmalig 
zijn, maar door het grote succes werd het 

een jaarlijks terugkerend evenement dat 
nog steeds bestaat. Adri Bakker is vanaf 
het eerste uur voorzitter.
Het Huttendorp wordt in de laatste week 
van de schoolvakantie georganiseerd. 
Na een lange vakantie gaat de jeugd zich 
dan wat vervelen. Het is een leuke speel-
activiteit voor de leerlingen van groep 
3 t/m 8 van de basisschool. Voor deze 
ene week wordt er altijd een 
burgemeester benoemd en Adri vindt het 
altijd weer spannend om iemand te 
vinden die bij het thema past. Dit is tot 
nu toe nog altijd gelukt.

Veel activiteiten
De week start altijd met de bouw van de 
hutten en daarna zijn er allerlei leuke 
activiteiten. Wil jer er niet aan meedoen, 
dan mag je ook fijn in de hut blijven om 
het bijvoorbeeld verder uit te bouwen of 
te spelen. Veel verenigingen verlenen 
hun medewerking door een programma 
te organiseren. De Haastrechtse 
visvereniging en de volleybalclub (VCH) 
doen bijna vanaf de beginjaren mee. Elk 
jaar houdt de visvereniging viswedstrijden 
aan de IJssel. Wim Jansen organiseerde 
dit altijd en als prijzen zijn er bekers die 
door de jeugd zeer op prijs worden 
gesteld. VCH organiseert allerlei 
balspelen en uiteraard wordt er ook 
gevolleybald. Ook de Haastrechtse 
brandweer verzorgt al weer vele jaren 
allerlei waterspelletjes. Adri heeft het 
zeer op prijs gesteld dat de brandweer 
vorig jaar met de extreme hitte extra 
gekomen is met waterfonteinen. Ook de 

jeugd had hier veel waardering voor. 
Vooral als men elkaar dan ook nog nat 
mag spuiten.

Dorps karakter
“Al die medewerking van zo veel 
verenigingen hoort bij het dorpse 
karakter van Haastrecht”, vindt Adri. 
“Het is altijd spontaan. Zelfs nu in deze 
coronatijd.”
Adri vertelt dat er nu alles aan gedaan is 
om iets te organiseren. “Dit komt omdat 

we allemaal, zowel de leiding als de 
kinderen en de ouders er een beetje 
verslaafd aan zijn. Er zijn diverse 
contacten met de gemeente geweest en 
het resultaat is dat er twee sport- en 
speldagen op het voetbalveld gehouden 
kunnen worden. 

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

TIJDENS DE  
BOUWVAK GEOPEND  
ma t/m vr van 09.00-15.00 uur 

za van 09.00-13.00 uur.
bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE 
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP

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

ALS BIJLAGEALS BIJLAGE

Uit in de IJsselstreek

VrijUIT in het Groene Hart

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

2

® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

Van sterrenrestaurant tot afhaalchinees

Y restaurantdeschans.nl

ulinair

door Siem van der Burg
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Bijzondere wandelingen in de 
Bijzondere wandelingen in de 
Bijzondere wandelingen in de 
Bijzondere wandelingen in de 

kernen van de IJsselstreek én 

bijzondere musea
In de IJsselstreek valt heel veel te wandelen. Er zijn dan ook heel wat sites die voor de liefhebbers 

uiteenlopende wandelingen in het buitengebied te bieden hebben. Maar binnen de stadjes zijn er 

natuurlijk ook stadswandelingen te vinden. Binnen de stad Montfoort en zeker binnen Oudewater valt 

veel te beleven en voor elk wat wils. Er is er zelfs een stadswandeling die speciaal gericht is op 

kinderen; zeker een aanrader. Bijzondere musea zijn er ook. Je komt bijna tijd te kort.

Ywww.stadswandelingmontfoort.nl

door Aad kuiper
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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  2: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. D.C.G. van der Kraan

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo  2: 09.30 uur Prop C.B. Westerink
 18.30 uur Ds. J. Ouwendijk
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo  2: 10.00 uur een gemeentelid
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo  2: 09.30 uur Ds. T.J. Korten
 16.00 uur Prop. H. Boele
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo  2: 11.45 uur Ds. A.C. Rijken
 18.30 uur Kand. A.J. Speksnijder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  2: 10.00 uur Ds. R. Wattel
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo  2: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo  2: 09.30 uur Ds. A.T. van Blijderveen
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  2: 09.30 uur Mw. S. Klercq-Hofstra
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo  2: 09.00 uur  T. van Zaal
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo  2: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele

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

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4, 

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op dinsdag 14 juli 2020
JULIA Rosa
dochter van  
Robin Steenkamer en  
Sandra van Doorn 
C. Valeriusstraat 16 
3421 HN Oudewater
Op vrijdag 24 juli 2020
JOUKE Jan Johannes
zoon van  
Erik en Alie van Oort 
broertje van Hidde
Batuwseweg 12
3412 KZ Lopikerkapel

Wilt u ook uw 
geboortekaartjes door 

Drukkerij Heno 
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

D R U K K E R I J

Diensten week 31

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo  9: 10.00 uur Nog niet bekend
 18.30 uur Ds. D. Boers

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo  9: 09.30 uur Prop H. J. Teeuwissen
 18.30 uur Ds. P. Vermaat
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo  9: 10.00 uur Nog niet bekend
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo  9: 09.30 uur Ds. J. W. Hooydonk
 16.00 uur Ds. Prop. De Kruijf
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo  9: 11.45 uur Ds. H. de Greef
 18.30 uur Ds. H. de Greef
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo  9: 10.00 uur Ds. M. Meiring
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo  9: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo  9: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. E. Gouda
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  9: 09.30 uur Ds. J. Maasland
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 8: 17.00 uur H. Spaan
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo  9: 09.30 uur Ds. A. Bloemendal
 18.30 uur Ds. J.H. van Daalen

Diensten week 32
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0348-414242

Uniek muzikaal duo te gast in Grote kerk

Het programma bevat naast bekende 
werken van Josef Rheinberger,  
Johann Seb. Bach en Jan Zwart ook een 
première: ‘Ich wandere durch 
Theresienstadt’. Een aangrijpend 
muziekstuk voor koororgel & viool. 
Het zijn variaties op een lied van  
Ilse Weber, een Jodin die in 1944 in 
Auschwitz werd vermoord. Variatie 1 is 
in de stijl van Korngold, een Oostenrijkse 
Jood die emigreerde naar de VS, en om 
zijn Jood-zijn niet meer welkom was in 
het Europa van WO II. Variatie 2 is in de 
stijl van Distler, die door alle narigheid 
(o.a. van WO II) zelfmoord pleegde op 
jonge leeftijd. Variatie 3 is in de stijl van 
Messiaen, die WO II als krijgsgevangene 

doorbracht in een kamp in Duitsland.
Organist Adrie van Manen (*1974) is 
werkzaam in het onderwijs. Hij volgde 
zo’n 25 jaar les bij Bert Wisgerhof te 
Veenendaal. Op dit moment studeert hij 
bij Gerben Mourik te Oudewater. Hij is 
een enthousiast deelnemer aan orgelcon-
coursen. In 2013 won hij het Adriaan C. 
Schuurmanconcours te Naaldwijk, in 
2017 het orgelconcours voor amateurs 
te Meppel, en in 2018 schreef hij het 
SGO-orgelconcours te Groningen op zijn 
naam.
Labrinus van Manen (*2001) studeert in 
Delft. In zijn vrije tijd speelt hij graag 
viool. Zo’n tien jaar lang volgde hij 
vioolles bij Hanna Koens te Rhenen.

Adrie van Manen en Labrinus van Manen.

Muziek op zaterdagmiddag

Op 8 augustus zullen (vader) Adrie en (zoon) Labrinus van Manen een zaterdagmiddagconcert verzorgen vanaf  
15.00 uur in de Grote kerk in Oudewater rond het thema ‘75 jaar bevrijding’.  
Zij doen dit in de combinatie orgel en viool. Toegang gratis!

Tijdens de zomeropenstelling van de Grote- of St. Michaëlskerk in 
Oudewaterverzorgt Warno Ruting uit Linschoten op 1 augustus het muzikaal 
intermezzo.

Warno, ieder jaar een keer te beluisteren 
op de zaterdagmiddagen, brengt elk 
concert weer iemand anders mee om 
samen enthousiast mee te musiceren. 
Dit keer zijn dat twee vocalisten. Francis 
van Tricht - alt en Rob Noordelijk - tenor, 
zingen lyrische muziek, o.a. een 
Nachtlied en Songs by the sea. 
Daarnaast zullen de vocalisten bekende 
religieuze muziek laten horen zoals  
Pie Jesu, Piëtta Signore en een  
Agnus Deï.
Warno Ruting zal hen begeleiden op 
piano en orgel en zal zelf ook wat 
solistisch spelen.
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis, 
giften welkom.

Crowdfundingactie voor 
Dierenasiel Reijerscop
Nu alle gebruikelijke evenementen en braderieën vanwege COVID-19 zijn 
afgelast moeten organisaties die afhankelijk zijn van collectes en giften op 
andere manieren aan donaties komen. Zo ook Stichting 
Dierenhulpverlening Woerden en omstreken. De stichting staat elk jaar op 
tal van lokale braderieën en evenementen om donaties op te halen voor 
het dierenasiel en de dierenambulance. Nu dit niet kan heeft de stichting 
een online crowdfundingsactie gestart om online te ‘collecteren’ en zo de 
nodige hulp aan hulpbehoevende dieren te kunnen blijven bieden.

Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen Karstens 
te Oudewater is gesloten 
van maandag 3 augustus  

tot en met vrijdag 14 augustus

Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met:
Voor de achternamen die beginnen met A t/m M:

Huisartsen Dubois en Raedts, Oude Singel 11-23, tel. 0348-565252
Voor de achternamen die beginnen met N t/m Z:

Huisartsen Rietveld en Dötsch, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557
Denkt u tijdig aan de herhaalrecepten!

Op www.brinkhuijsenkarstens.nl kunt u alle praktijkinformatie zien.

De stichting biedt sinds 1981 noodhulp 
aan dieren in de hele regio (Reeuwijk/
Bodegraven tot Nieuwegein) met zowel 
de dierenambulance als het dierenasiel. 
Daarnaast verzorgt de stichting o.a. 
voorlichting op evenementen en 
scholen. Ondanks dat het werk geheel 
door vrijwilligers wordt gedaan, zijn er 
veel kosten die doorlopen, zoals 
medische zorg, voeding, benzine voor 
de dierenambulance en verbruiks-
middelen in het asiel. Om die kosten te 
dekken is de stichting voor het overgrote 
deel afhankelijk van donaties, die onder 
andere afkomstig zijn van collecteren op 
bijvoorbeeld de Woerdense 
Koeienmarkt, het Heksenfestijn in 
Oudewater of de jaarmarkt van 
Montfoort.  

Nu alle evenementen zijn afgelast 
vanwege COVID-19 mist de stichting 
zeker zo’n 3.000 euro aan inkomsten.

Steuntje in de rug voor 
dierenwelzijn in de regio
Om hiervoor te compenseren heeft 
Stichting Dierenhulpverlening Woerden 
e.o. een online crowdfundingsactie 
gestart. De dierenambulance rukt 
gemiddeld zo’n zes (!) keer per dag uit 
en ook de dieren in het asiel blijven 
verzorging nodig houden tot zij een 
nieuw thuis hebben gevonden. Al eerder 
heeft de stichting door middel van 
crowdfunding buitengewoon hoge 
kosten weten te dekken, namelijk voor 
de operaties van pup Fellow en kat 
Toon. De stichting laat weten de destijds 
geboden steun als hartverwarmend te 
hebben opgevat en hoopt nu ook op 
financiële steun om het brede werk te 
kunnen voortzetten.
Geld doneren kan via de website 
van Doneeractie.nl: 
www.doneeractie.nl/
help-ons-dieren-helpen/-44680
Voor meer informatie over het werk van 
Stichting Dierenhulpverlening Woerden 
e.o. of deze actie ga naar https://
dierenhulpverleningwoerden.nl/ of bel 
naar 0348-414242.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

Vermiste dieren
OUDEWATER
Prinses Margrietstraat - Garfield; Kater, 
6 jaar. Grote witte kater, gecastreerd. 
Een oog is een beschadigd (rechts) - 
litteken op hoornvlies. Luistert naar 
‘Witje’.

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
Hogewerf - asielnaam Scooter; Kater. 
Halflangharig. Zwart met witte pootjes 
en neusje en borst. Halsband.
MONTFOORT
Heeswijk - Poes, Kitten. Zwartwitte 
ongeveer 8 a 10 weken oud. Zwart kopje 
met wit klein blesje tussen de oogjes. 
Linker voor pootje achter een zwart 
vlekje, alle 4 de pootjes zwarte 
kussentjes, achter pootjes 2 witte sokjes, 
zwarte staart.
Willeskop - Poes, Jong. Cypers grijs met 
wit, neus wit doorlopend naar buik en 
achterpoten linkerkant hals wit lopen 
naar nek. Voorpoten wit met op 
rechterenkel cypers grijs (loopt naar 
achterkant), rechterpoot cypers grijs bij 
duim. Achterpoten witte sokken rechts 
een witte vlek.
Prins Bernhardstraat - Kat. Cypers grijs, 
witte bef.
OUDEWATER
Elzenweg - Poes. Zwart met heel klein 
beetje wit op de snuit.
Hekendorperweg - Kater, Kitten. 
omschrijving onbekend.
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Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Sfeervol feesten in authentieke óf moderne stijl!

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

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

Party - Boerderij
‘T HOF VAN HOENKOOP

DAGACTIVITEITEN

Woon- en Zorgcentrum ’De Wulverhorst’
valt onder de verantwoording van  
Stichting Ouderenzorg Oudewater

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 29 juli
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner Tuinzaal
Geen Creasoos
Donderdag 30 juli
10.00 Spelletjes Tuinzaal
Vrijdag 31 juli
10.00 Sport en spel Tuinzaal
10.00 Schilderactiviteit Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
Zaterdag 1 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 2 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 3 augustus
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Zonnebloem Wandelen
Dinsdag 4 augustus
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
Ook voor mensen van buitenaf 
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal
Woensdag 5 augustus
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
18.00 Bingo Tuinzaal
Alleen voor bewoners van de Wulverhorst
19.00 Creasoos Tuinzaal
Voor bewoners en mensen van buitenaf
Donderdag 6 augustus
10.00 Spelletjes Tuinzaal
Vrijdag 7 augustus
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
19.00 Kerkdienst RK kerk Tuinzaal
Alleen voor bewoners van de Wulverhorst
Zaterdag 8 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 9 augustus
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 10 augustus
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.00 Zonnebloem Wandelen
Dinsdag 11 augustus
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
Ook voor mensen van buitenaf 
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

Utrechtse Straatweg 41, 3421 GM OUDEWATER

www.nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Erkend dealer van o.a.
• Wilier • Giant • Koga • Gazelle

• Cortina • Ebike Das Original

Wij gaan dicht van 
dinsdag 4 augustus 

t/m zaterdag 
8 augustus.

Vanaf dinsdag 11 augustus  
zijn wij u graag weer van dienst!

Stichting Open Monumentendag  
Montfoort Linschoten in liquidatie

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door  
overdracht van activiteiten aan twee andere 

stichtingen per 1 juli 2020.  
De rekening en verantwoording en het plan van 

 verdeling liggen ter inzage voor eenieder tot  
28 september 2020 ten kantore van het 

 Handelsregister van KVK, vestiging Utrecht en ten 
kantore van Stichting Open Monumentendag Montfoort 

Linschoten, Miep Giesstraat 6, 3417 CZ Montfoort.

Ben Boegheim
29-07-1935     30-07-2019

Nel Boegheim-Van den IJssel
29-09-1938     05-08-2019

Voor altijd samen
Voor altijd in ons hart

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Langzaam ben je van ons weggegleden, elke dag een beetje meer.
Telkens werd je weer iets ontnomen, de papa van vroeger was je niet meer.

Wij zagen heel goed je stille verdriet, maar helpen konden wij je niet.
Het is een gemis, een stille pijn, dat je nooit meer bij ons zult zijn.

Johannes Adrianus Leonardus van Schaik

~Jan~
Sinds 26 augustus 2016 weduwnaar van Pia Grootveld

* Oudewater, 14 maart 1950 † Dirksland,19 juli 2020

Monique & Matthijs
Joëlle
Noa

Jessica & Robin

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Baljuw 25

3232 PH Brielle

Woonruimte gezocht!
Voor onze buitenlandse werknemers  
zijn wij op zoek naar woonruimte(s).

Heeft u een geschikte locatie te huur 
in een straal van 20 km rond Oudewater?

Mail uw informatie dan naar  
administratie@hz-uitbeen.nl  

of neem contact op met 06-22805629

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE 

VOOR ZITTEN ....
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Meester Theo gaat  
met pensioen
In de week van 13 juli nam meester Theo na 42 jaar afscheid van het 
onderwijs en gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen! Elke dag 
van deze toch wel bijzondere week was er op school een leuke activiteit 
voor hem.
Vanwege de corona-maatregelen nemen wij als collega’s van de Mariaschool later dit 
jaar echt afscheid van hem.
Theo de Goeij was sinds 1983 werkzaam op de Mariaschool in Oudewater.
Hiervoor heeft hij ook gewerkt op de St. Jozefschool en de St. Fransiscusschool.
De Mariaschool gaat hem als persoon, collega en als meester enorm missen.

Zondag 9 augustus:

Herdenking ‘Oudewaterse Moord’
Op 7 augustus 1575 vond de 
zogenaamde ‘Oudewaterse Moord’ 
plaats. Al vrij snel vond er een 
herdenking plaats. De Oudewaterse 
Moord werd ook landelijk nog 
eeuwenlang herdacht, maar daarna 
liep de belangstelling buiten 
Oudewater af. In de stad zelf 
werden de gebeurtenissen van 
1575 echter niet vergeten. 
De eerste herdenking in Oudewater 
vond waarschijnlijk al in 1577 
plaats.
In 1650 gaf het stadsbestuur van 
Oudewater aan Dirck Stoop de opdracht 
om een schilderij over deze voor 
Oudewater zo belangrijke gebeurtenis te 
maken. Dat schilderij, van bijna vijf 
meter lang en twee meter hoog, hangt 
in het stadhuis van Oudewater en heeft 
een vaste plek in de herdenking. Bij dat 
schilderij in het stadhuis aan de Visbrug 
wordt het verhaal van de Moord verteld. 
Altijd op zondag 7 augustus of de eerste 
zondag daarna. Dit jaar wordt op 
9 augustus aanstaande in het stadhuis 
een bijeenkomst gehouden over de 
gebeurtenissen die op 7 augustus 1575 
plaatsgrepen en die worden op het 
schilderij aangewezen. Daarbij vertelt 
historica Nettie Stoppelenburg het 
indringende verhaal. Vooraf, om twaalf 
uur, luidt dan het klokje op het Stadhuis.
Aan het begin van de Tachtigjarige 
Oorlog, in juni 1572, sloot Oudewater 
zich, zoals veel Hollandse steden, aan bij 
de opstand onder leiding van de Prins 
van Oranje tegen het Spaanse gezag. 
De opstandelingen brachten daarom 
een militaire bezetting in de stad. 
Ook werden de middeleeuwse 

in brand stonden, probeerde Hierges 
het moorden te stoppen, alleen al om 
voldoende menskracht te hebben om de 
oplaaiende branden te kunnen blussen. 
Tenslotte kwam er een einde aan de 
Oudewaterse Moord: aan het eind van 
die bloedige zondag was de stad een 
doodse, rokende puinhoop. Het aantal 
overlevenden van de ramp is niet exact 
bekend, maar in 1615, dus 40 jaar na 
die Oudewaterse Moord, waren er nog 
321 overlevenden in Oudewater 
woonachtig. In die 40 jaar zullen er 
ongetwijfeld ook veel overlevenden zijn 
gestorven. Anderzijds waren er ook 
overlevenden die elders woonden en die 
soms later in de registratie van de 
overlevenden werden bijgeschreven. 
Men kan dus uitgaan van zeker ca. 
1000 overlevenden, maar ook zeker ca. 
1000 doden als gevolg van deze 
catastrofe.
In 1576 slaagde het legertje van de 
Prins van Oranje erin om Oudewater 
weer te heroveren.

Herdenking
De herdenking van de Oudewaterse 
Moord vindt dit jaar dus plaats op 
zondag 9 augustus. Vanwege de 
maatregelen rond Covid 19 is er maar 
beperkt plaats in de zaal, daarom dient u 
zich in te schrijven voor de herdenking 
en dat kan tot uiterlijk 7 augustus, want 
het verhaal wordt, zoals gebruikelijk, 
niet alleen verteld om 12.00 uur, maar 
ook om 13.00 uur en om 14.00 uur.
Toegang alleen na (gratis) aanmelding bij 
TIP, met naam/namen en 
contactgegevens:
• Ga, bel of mail naar het Toeristisch 

Informatie Punt (Leeuweringerstraat 
10) in Oudewater 0348 - 561628 
of tip@oudewater.net. Uw e-mail 
wordt beantwoord tijdens openings-
tijden. Woensdag en zaterdag van 
12.00 tot 15.30 uur en zondag van 
11.00 tot 15.30 uur.

• Geef aan welke tijd uw voorkeur  
 heeft.
 Zondag 9 augustus 12.00 - 12.45 uur
 Zondag 9 augustus 13.00 - 13.45 uur
 Zondag 9 augustus 14.00 - 14.45 uur
• Geef aan met hoeveel personen u 

aanwezig wilt zijn én of dat gaat om 
mensen uit hetzelfde huishouden of 
niet. Er is namelijk plaats voor 
10 tot 16 personen, afhankelijk 
van of mensen tot hetzelfde 
huishouden behoren.

Zijn er meer aanmeldingen dan 
plaatsen? Dan lassen ze om 15.00 uur 
een extra vertelling in. Hiervoor kunt u 
zich niet vooraf aanmelden.

stadsmuren en grachten verbeterd, 
omdat de kans bestond dat de 
Spanjaarden pogingen zouden 
ondernemen Oudewater te belegeren en 
heroveren. Dat gebeurde inderdaad en 
op 19 juli 1575 arriveerde het leger voor 
Oudewater en troffen de Spanjaarden de 
eerste voorbereidingen voor een beleg.

De ‘Oudewaterse Moord’
Ondertussen was in Oudewater de 
verdediging georganiseerd. Op 
6 augustus 1575 stuurde de aanvoerder 
van de Spaanse troepen, Hierges, een 
boodschapper naar de stad, die namens 
de Spaanse koning de overgave van 
Oudewater eiste. Het stadsbestuur vroeg 
drie dagen bedenktijd, maar het kreeg 
slechts twee uur. De militaire bezetting 
werd beloofd, dat ze een vrije aftocht zou 
krijgen onder achterlating van hun 
wapens. Toen er na twee uur nog geen 
bericht uit het stadhuis was gekomen 
begon Hierges met de beschieting van 
Oudewater en werden de eerste gaten in 
de stadsmuren geschoten. De dag erna, 
zondag 7 augustus, werd de stad 
bestormd door de Spaanse militairen. 
De burgers en de soldaten in de stad 
verdedigden zich heftig, waardoor er aan 
beide zijden veel doden en gewonden 
vielen. Dit mocht echter niet baten: de 
stad viel in handen van de vijand. 
De Spaanse soldaten vochten in de bres, 
daarom mochten zij dus plunderen. 
Dat was heel aantrekkelijk, want soldij 
werd lang niet altijd uitbetaald. 
En Oudewater was een rijke stad en toen 
het gevecht gewonnen was, trokken ook 
Duitse huursoldaten de stad binnen. 
De Spanjaarden en de Duitsers kregen 
ruzie over de buit en zo ontstond de 
brand. Toen de eerste huizen in de stad 

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

BLIK op ...
Opschalingskorting
Tot voor vorige week donderdag had ik dat woord nog nooit gehoord. 
Het kwam ter sprake bij de bespreking van de voorjaarsnota in de 
Oudewaterse gemeenteraad. U herinnert zich wellicht die minister van 
Binnenlandse Zaken met die hoed, die vond dat gemeenten tenminste 
100.000 inwoners moesten hebben om levensvatbaar te zijn. De eeuwige 
optimist wilde dat gaan afdwingen en ook het aantal provincies 
verminderen. De plannen verdwenen al snel in de prullenbak. Een van de 
achterliggende gedachten van die plannen was, dat het dan allemaal 
goedkoper zou kunnen, want grootschaliger is per definitie goedkoper 
(een hardnekkige gedachte in Den Haag). Maar in plaats van die 
veronderstelde winst bij de gemeenten te laten voerde het Rijk dus een 
‘opschalingskorting’ in op de bijdragen uit het gemeentefonds. Als er dus 
winst wordt gehaald uit het gemeentelijk herindelen, dan verdwijnt die 
naar het Rijk, niet naar de inwoners van de gemeenten. Die korting wordt 
sinds 2015 geheven en is in het huidige regeerakkoord blijven staan 
omdat “Het (is) goed om te korten want dan worden gemeenten van 
onderaf gestimuleerd om te fuseren en een gemeentelijke herindeling 
leidt tot minder kosten bij de nieuwe gemeente”. Die kortingen lopen  
nog op tot 2025.
In 2015 werd het ‘sociaal domein’ gedecentraliseerd naar gemeenten. 
Die zouden dat goedkoper kunnen uitvoeren dan de logge landelijke of 
provinciale organisaties die zich er tot dan toe mee bezig hielden. Ook die 
veronderstelde winst werd vast op Rijksniveau ingehouden op het geld dat 
naar de gemeenten ging. Een ’afschalingskorting’ in dit geval? Door de 
draconische kortingen op het sociaal domein en met name de jeugdzorg 
hebben bijna alle gemeenten in heel het land nu moeite om de 
begrotingen rond te krijgen. Of lukt ze dat simpelweg niet meer.
Tenslotte dreigt nog een ‘herijking’ van het gemeentefonds. Geen 
bezuiniging dit keer, maar een herverdeling van het geld van kleine naar 
grotere gemeenten. Uit inmiddels gepubliceerde onderzoeken blijkt, dat 
het voor kleine gemeenten grote gevolgen kan hebben, want (surprise, 
surprise) grote gemeenten maken bijvoorbeeld voor de uitvoering van het 
sociaal domein verhoudingsgewijs meer kosten dan kleine gemeenten.
Gemeenten hebben zelf ook inkomsten, waarvan de belangrijkste de  
OZB is. Of je moet als gemeente het geluk hebben dat er veel toeristen 
overnachten (toeristenbelasting). Op leges (kosten die je moet betalen bij 
een vergunningaanvraag of paspoort etc.) mag de gemeente geen winst 
maken. Die moeten kostendekkend zijn. Meer dan 80 % van het geld komt 
van het Rijk.
Zou het in deze tijden van grote actiebereidheid niet een idee zijn om alle 
gemeenteraden naar het Malieveld te laten gaan om aan dit grote graaien 
een eind te maken? De suggestie is van wethouder Duindam. Mij lijkt dat 
een prima idee. Wel op gepaste afstand natuurlijk.

Trudie Scherpenzeel 

Geen zomervakantie zonder Heksenketel

De leerlingen van groep 8 van de OBS Goejanverwelle in Hekendorp 
hebben woensdag 15 juli afscheid genomen van de basisschool.
Op een door de kinderen zelf versierde kar maakten zij een rondje door het dorp en 
werden zij uitgezwaaid door de leerlingen, leerkrachten, ouders, opa’s en oma’s en 
dorpsbewoners.
In verenigingsgebouw De Boezem werd op de dinsdagavond er voor de eindmusical 
opgevoerd en zo hebben de leerlingen hun bijzondere schooljaar feestelijk afgesloten.

Het eerste exemplaar van het VakantieDoeBoek werd vorige woensdag aangeboden aan Marcel Heijmans, oud-voorzitter van de 
Heksenketel (foto: Wil van der Heiden).

De Heksenketel 
Kindervakantieweek gaat dit jaar, 
vanwege het corona- virus, niet 
door. De organisatie kreeg de 
vergunning voor het evenement niet 
rond. “Er komen dagelijks 
vierhonderd kinderen, waarvan een 
deel wordt gebracht door een 
volwassene. Dat kan gewoon niet”, 
legt bestuurslid Corrie van der 
Heiden uit.
Het zou een bijzonder Heksenketel 
worden dit jaar. Corrie is al veertig jaar 
vrijwilliger bij de vakantieweek en Jeroen 
en Remon Kliver-van Breukelen zouden 
hun vijftienjarig jubileum vieren. “Het zou 
echt een feestjaar worden”, legt Corrie 
uit. “Hopelijk kunnen we dat volgend 
jaar alsnog doen!”
Om de kinderen dit jaar toch wat 
vermaak te bieden, heeft Heksenketel 

een VakantieDoeBoek uitgegeven. 
De eerste editie is uitgereikt aan 
oud-voorzitter Marcel Heijmans.  
“Hij draagt de Heksenketel een warm 
hart toe. We hebben vaak geld van hem 
gekregen voor de Heksenketel, daar zijn 
we heel blij mee.”
In het VakantieDoeBoek staan veel 
puzzels, kleur- en tekenplaten en (knustel)
spelletjes om binnen en buiten te doen. 
De vaste vrijwilligers zijn gevraagd om 
creatieve ideeën aan te leveren. 
De leukste ideeën zijn samengebracht in 
het boek, dat wordt rondgebracht in heel 
Oudewater. Ook zijn ze verkrijgbaar bij 
Coop Heijmans en Hocus Pocus 
Zoetwaren. Corrie benadrukt dat er meer 
dan genoeg boeken zijn voor alle 
kinderen in Oudewater.
Ook Huttendorp wordt dit jaar niet 
gebouwd. Alhoewel, wie weet wordt 
Oudewater wel omgetoverd tot één groot 

Huttendorp. De bouwwedstrijd gaat 
gewoon door, maar dan vanuit je eigen 
achtertuin. Kinderen kunnen samen met 
vriendjes of broertjes en zusjes een hut 
bouwen in de tuin. Een foto van de hut 
kunnen ze inzenden op de Facebook- 
pagina (#heksenketelhuttendorp) of 
info@heksenketel-oudewater.nl. Uit alle 
inzendingen wordt een winnaar gekozen, 
die uiterlijk 6 september bekend 
wordt gemaakt tijdens een officiële 
prijsuitreiking.
En nieuw dit jaar: een online live- 
spelshow op woensdag 26 augustus om 
15.00 uur. Hoe dat er precies uitziet, 
blijft nog even een verrassing. Houd voor 
meer informatie die Social Media van 
Heksenketel goed in de gaten.

Uitzwaaien van groep 8 
leerlingen in Hekendorp
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad´ren van de dood,

Volkomen uitkomst geven. 
Psalm 68 vers 10

Op Zijn tijd, maar voor ons onverwachts, is door 
de HEERE thuisgehaald mijn geliefde vrouw,  
onze zorgzame moeder en lieve oma

Heiltje Bos - Verwoerd
echtgenote van Arie Johannes Bos 

in de leeftijd van 80 jaar.
 
Waarder:  A.J. Bos
Zwammerdam:  Annet en Kees
 Hadassa en Sieme
 Mirthe
Farre (DK): John en Marja
 Sten
Oudewater :  Henny en Marianne
 Eline en Reinier
 Vincent en Sanneke
 Rhodé en Samuel
 Jurian
Waarder: Wilco en Rina
 William
 Heilien
Amersfoort: Johan

Gouda, 15 juli 2020
Westeinde 55, 3466 NL Waarder

De begrafenis heeft dinsdag 21 juli 
 in besloten kring plaatsgevonden.

Uw blijken van medeleven ontvangen wij graag 
schriftelijk op het bovengenoemde adres.

Het CDA -Oudewater heeft met verdriet kennis 
genomen van het overlijden van ons zeer  
gewaardeerde fractielid.

Bert van Leusden
Bert was van 2010 tot 2014 lid van de gemeente-
raad en vanaf 2014 forumlid in Oudewater.
Hij was een ter zake kundig lid van onze fractie,  
die dossierkennis en feiten belangrijker vond dan 
politiek opportunistisch handelen.
Vooral zijn kennis, maatschappelijke betrokkenheid 
en inbreng bij onderwerpen over onderwijs, (jeugd)
zorg, sport, duurzaamheid, cultuur en  
accommodatiebeleid hebben wij zeer gewaardeerd.

Wij gaan hem vooral missen als mens zoals hij was.

Wij wensen Elly en de (klein)kinderen sterkte en 
kracht toe bij het verder leven met dit gemis.

Namens het CDA-Oudewater
Judith de Vor, fractievoorzitter
Ed Kramer, afdelingsvoorzitter

Vijf jaar geleden werd jij in één klap 
uit het leven gerukt.

Fred
26-7-2015     26-7-2020

Wij zullen nooit vergeten 
wat jij voor ons hebt gedaan.

De SRV

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  
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 
 IN DE BUITENGEBIEDEN VAN  
OUDEWATER EN HEKENDORP

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. 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 12 augustus  
kan vanaf woensdag 5 augustus tot en met 

maandagmiddag 10 augustus 12.00 uur.

Inschrijven voor woensdag 26 augustus  
kan vanaf woensdag 19 augustus tot en met 

maandagmiddag 24 augustus 12.00 uur.

Het Menu:
• Huzarensalade met 

stokbrood
• Babi pangang in zoetzure saus

• Groentemix 
• Witte rijst 

• Atjar tjampoer
• Chocoladepudding met slagroom

De kosten bedragen e 11,00 p.p.

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 

Na een goed leven en een moeilijke, maar mooie 
laatste periode, hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn maatje, onze onvergetelijke (schoon)vader 
en mijn toffe opa

Hubertus François van Leusden
Bert

We hadden het goed met elkaar

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

* Westdongeradeel, † Oudewater,
 1 juli 1941 14 juli 2020

Elly van Leusden - van Buuren

Arry en Erik
Koen

Hanneke

Strengen 39
3421 JS  Oudewater

Op maandag 20 juli hebben wij afscheid genomen 
van Bert en hem begeleid naar crematorium 
IJsselhof te Gouda.

Wij stellen het zeer op prijs als u uw condoleance 
of herinnering achter wilt laten in het online 
condoleanceregister via www.andanteuitvaart.nl/
condoleance
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

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

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

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

Dinsdag 28 juli 2020 vervolg op pagina 2

Het coronavirus 
verspreidt zich weer meer
Houdt u aan de 
maatregelen!
Het coronavirus verspreidt zich weer meer in Nederland. 
Het aantal mensen met corona neemt toe. Het is en blijft dan 

Het aantal coronabesmettingen stijgt.
Houd je daarom aan de basisregels!

Blijf thuis bij klachten 
en laat u testen
We willen de verspreiding van het coronavirus zo snel mogelijk 
stoppen. Dat kan alleen samen.

Hoe kan ik me laten testen?

Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) 
Basisregistratie Personen (BRP)
Soms is het nodig dat uw gegevens geheim blijven voor 
bepaalde organisaties. Bijvoorbeeld als u in een blijf-van-mijn-
lijfhuis verblijft. U kunt de gemeente dan vragen om uw 
gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te 
geven.

Heeft u ons gevraagd geen 
persoonsgegevens te verstrekken?  
Dan mogen wij persoonsgegevens 
niet doorgeven aan:
• De Stichting Interkerkelijke 

Ledenadministratie (SILA).
• Organisaties die 

gezondheidszorg verlenen aan 
patiënten in een instelling.

• Organisaties die gerechtelijke 
werkzaamheden uitvoeren.

• Organisaties waaraan een 
gemeente persoonsgegevens 
zou willen geven op basis van 
een gemeentelijke verordening. 
Bijvoorbeeld een 
sportvereniging of een goed 
doel zoals het Rode Kruis.

Geheimhouding persoonsgegevens 
is niet altijd mogelijk
De geheimhouding geldt voor alle 
gegevens uit de BRP. Maar heeft 
een organisatie uw gegevens 
nodig voor het uitvoeren van hun 
taak? Bijvoorbeeld voor het innen 
van belasting. Of de betaling van 
uw pensioen?

Dan móet de gemeente uw 
gegevens doorgeven. Uw 
gegevens blijven dan niet geheim. 
Ook al heeft u hiervoor een 
verzoek ingediend.
Het is dus niet altijd mogelijk om 
verstrekking van uw gegevens te 
voorkomen. Daarom heet het 
formeel geen ‘geheimhouding’ 
maar ‘verstrekkingsbeperking’. 
Een moeilijk woord. Daarom 
noemen we het in onze 
communicatie geheimhouding.
Wilt u weten welke 
overheidsorganen wettelijk recht 
hebben op uw persoonsgegevens? 
Kijk dan op de website:  
www.wiekrijgtmijngegevens.nl.
Hoe kunt u geheimhouding van uw 
persoonsgegevens aanvragen?
U kunt geheimhouding van uw 
persoonsgegevens aanvragen via 
www.oudewater.nl. U vindt het 
geheimhoudingsverzoek onder 
akten en uittreksels. Een verzoek 
tot geheimhouding kunt u ook 
doen via uw DigiD. Lukt het u niet 

digitaal? Maak dan een afspraak 
en doe uw verzoek aan de balie 
van het stadskantoor. U hoeft bij 
uw verzoek niet te vertellen 
waarom u het aanvraagt.
Voor wie kunt u geheimhouding 
aanvragen?
U kunt geheimhouding van de 
persoonsgegevens voor uzelf en 
voor uw minderjarige kinderen tot 
16 jaar aanvragen. Is uw kind 
16 jaar of ouder? Dan moet het 
zelf geheimhouding aanvragen.
Gaat u verhuizen? Dan blijft uw 
geheimhouding bestaan.
Verhuist u binnen de gemeente of 
naar een andere gemeente? 
Dan blijft de geheimhouding van 
uw gegevens bestaan. U hoeft niet 
opnieuw een verzoek te doen. Uw 
verzoek heeft geen einddatum. 
De geheimhouding geldt totdat u 
het verzoek intrekt. Dit doet u op 
dezelfde manier als het aanvragen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Burgerzaken van Oudewater 
via 14 0348 of op  
www.oudewater.nl 

Vanaf 3 augustus 
verruimde openingstijden 
burgerzaken Oudewater
Vanaf maandag 3 augustus kunt u bij burgerzaken in het stadskantoor 
van Oudewater terecht op:
Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 12.30 uur
Donderdag van 13.00 tot 16.15 uur en 

van 17.00 tot 19.30 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

niezen, keelpijn, hoesten, kort- 
ademigheid en longontsteking.

Ik denk dat ik corona heb
Als u denkt dat u corona hebt, doe er 
dan alles aan om de verspreiding te 
stoppen.
• Blijf thuis
• Kom niet in contact met andere 

mensen
• Ontvang geen bezoek en ga niet 

op bezoek bij anderen
• Doe geen boodschappen
• Laat u testen

Blijf thuis bij klachten! Ook als de 
klachten niet zo erg zijn en u zich niet 
ziek voelt. Dat is belangrijk voor uw 
eigen gezondheid en die van uw 
familie en vrienden. En om mensen 
met een zwakke gezondheid te 
beschermen.

Klachten van corona
Klachten die kunnen betekenen dat u 
besmet bent met het coronavirus, zijn 
onder andere koorts, verlies van reuk 
en smaak, en luchtwegklachten. 
Zoals neusverkoudheid, loopneus, 

U hoeft niet eerst naar een (huis)arts 
voor een doorverwijzing. U kunt 
direct een afspraak maken bij de 
GGD. U belt daarvoor 0800-1202 
(van 8.00 tot 20.00 uur) of  
030- 630 54 00. Bij het maken van 
de afspraak wordt naar uw 
burgerservicenummer (BSN)
gevraagd. Houd uw BSN-nummer 
daarom bij de hand.
Let op: Valt u in een risicogroep of 
bent u ernstig ziek? Heeft u 
bijvoorbeeld hoge koorts of bent u 
benauwd? Bel uw huisarts, 
behandelend arts of de huisartsenpost. 
Bel in levensbedreigende situaties 
altijd 112.

Wat kost de test?
Een test bij de GGD kost u niets. 
De kosten voor de test worden 
gedekt door de overheid.

Hoe vaak mag ik getest 
worden?
U kunt getest worden als u (milde) 
klachten hebt van corona. Als u 
geen klachten hebt, heeft testen 
geen zin. Meestal is één test 
voldoende. Wanneer u na een test 
opnieuw klachten krijgt of andere 
klachten krijgt, heeft het soms zin 
om opnieuw te laten testen.

Kan ik ook getest worden om te 
zien of ik corona heb gehad?
Nee. De tests die de GGD nu 
uitvoert meten of u op dit moment 
corona hebt. De test is het meest 
betrouwbaar als u net klachten hebt 
ontwikkeld.

Meer vragen over testen?
Heeft u meer vragen? Kijk dan op 
de website van de GGD regio 
Utrecht: www.ggdru.nl/corona of 
neem contact op met het 
publieksinformatienummer van de 
GGD: 030 - 630 54 00 (elke dag 
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur).
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door Aad Kuiper

Zaterdag een berichtje in de krant: man aangehouden in Singapore 
die voor de Chinezen spioneerde bij het Amerikaanse consulaat 
aldaar. Hij riskeert twintig jaar gevangenis. Vrijdag ook al 
onheilspellend nieuws via onze nationale nieuwszender: de Chinezen 
hebben in een mijnbouwgebied in een uithoek van Australië een 
concessie gevraagd om naar kolen te mogen graven. Een Aboriginal 
met een spraakgebrek mocht voor onze microfoon iets zeggen over de 
grond van zijn voorouders, en dat ergens in het gebied waar de 
Chinezen willen gaan graven het kerkhof van zijn voorouders moest 
liggen, hij wist alleen niet precies waar.
Gek is dat: je hoort vermoedelijk nooit op de Australische radio dat 
een Canadese olieboorder naar schaliegas wil zoeken op het 
grondgebied van Hoenkoop, Oudewater en Vlist.
De berichten uit Australië en Singapore zijn maar een klein deel van 
de dagelijkse stroom berichten over het verfoeilijke China die onder 
regie van Trump over de wereld uitgestort worden. Allereerst zijn de 
Chinezen natuurlijk de kwaadaardige bedenkers van het coronavirus; 
een Chinese vrijwilliger heeft zich laten bijten door een zieke 
eekhoorn en vervolgens hebben ze geheim agenten besmet die het 
virus zijn gaan uitzetten in Amerika en Europa, jawel. Trump kan zelf 
nog geen overhemd of voetbalschoen in elkaar zetten, 92% van de 
dagelijkse handel in de Amerikaanse warenhuizen komt uit China, 
maar Trump verhoogt de invoerrechten. Afgelopen donderdag nam hij 
drie Chinezen met diplomatieke paspoorten in hechtenis wegens 
vermeende spionage. De hele wereld moet op bevel van Trump afzien 
van 5G-netwerken die op het moment alleen gebouwd kunnen worden 
door Huawei, en wachten op het Amerikaanse Cisco dat de kunst nog 
moet afkijken. Huawei, volgens Trump, is een nest van spionnen. 
De directrice van Huawei werd vorig jaar aangehouden in Canada, op 
verzoek van Trump. Zij is ook een spionne, beweert hij. Chinezen zijn 
geduldig en beleefd, en ze drijven de zaak niet op de spits, wetend dat 
ze economisch hoogstwaarschijnlijk toch de langste adem hebben.
Vorige week: de Chinezen brengen verontreinigde paracetamol in de 
handel! Hoed u voor goedkope paracetamol van de supermarkt of het 
Kruidvat: de Chinezen proberen u te vergiftigen. Als Chinezen bij 
ASML in Eindhoven machines willen bestellen om computerchips mee 
te maken, komt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra ons 
vertellen dat Nederland zijn goede verstandhouding met de Verenigde 
Staten ernstig in gevaar brengt als ASML de machines tòch aan de 
Chinezen verkoopt.
Ondertussen laat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum weten 
dat de Chinees-Indische restaurantcultuur (afhalen of ter plekke 
opeten) is bijgeschreven in de Inventaris van Immaterieel Erfgoed 
Nederland. De stichting www.meerdanbabipangang.nl/, ik verzin het 
niet, heeft zich daarvoor beijverd, en de voordracht is 
medeondertekend door voorzitter Li Ping Lin van de VCHO 
(Vereniging van Chinese Horecaondernemers). ‘t Zou me niks 
verbazen als ze straks die Hoekstra ook daar over de vloer krijgen.
Otto Beaujon

ColumnChinezen

Dokter Dubois nog altijd gedreven

Hoewel ze er duidelijk blijk van gaf 
dat haar verhaal niet breed 
uitgemeten in de krant hoefde: ze 
had gewoon haar werk gedaan, met 
veel plezier en natuurlijk betrokken 
bij de mensen, want dat hoort bij je 
vak als huisarts; en dat ze dat al 
zo’n 40 jaar deed was ook niet zo 
bijzonder, maar vooruit, als anderen 
dat nu graag wilden …
Als dokter Dubois, Fleur voor intimi, 
vervolgens begint te vertellen over alles 
wat er sinds ze op 25 juli 1980 haar 
artsenbul haalde, en in mei 1983 haar 
registratie om als huisarts aan de slag te 
gaan, allemaal veranderde in de praktijk 
van een doorsnee - doorsnee? - huisarts 
en hoe ze ertoe is gekomen om 
überhaupt huisarts te worden en wat 
voor zaken daarbij om de hoek kwamen 
kijken, volgt het ene boeiende verhaal na 
het andere.
Uit haar wijze van praten valt haar 
gedrevenheid op: “Het mooie van het 
ambacht is enerzijds de menselijk kant, 
met alle verschillen tussen mensen 
onderling, en aan de andere kant de 
medisch-technische kant. Je moet goed 
kunnen luisteren en je hebt natuurlijk je 
vakkennis nodig, zodat je goed kunt 
analyseren welk probleem er schuilt in 
wat de mensen je vertellen. In de loop 
der jaren krijg je steeds meer ervaring en 
leer je je eigen patiënten goed kennen, 
wat helpt bij het samen analyseren en 
beantwoorden van de hulpvraag. Wat ik 
nú wel heel erg mis is dat ik geen hand 
mag geven. Dat is het begin en het 
afsluiten van een persoonlijk contact, 
waarin je er even helemaal bent voor 
iemand; de tijd neemt om goed te 
luisteren. En dat vervolgens de patiënt 
weer weggaat met de wetenschap en het 
gevoel, dat de dokter echt aandacht aan 
je heeft geschonken.” Even later voegt 
Dubois haar motto als arts daaraan toe: 
“Ik ga, om het maar even officieel te 
zeggen, voor maximale betrokkenheid 
met behoud van professionele distantie. 
Ik wil graag meeleven …, maar niet 
meelijden.” Of deze insteek uit 
zelfbehoud haar altijd lukte, blijft even in 
het midden; je gunt het een dergelijk 
bevlogen huisarts zeker.

Allesbehalve huisarts worden
Dubois komt oorspronkelijk uit 
Amsterdam, werd na haar middelbare 
school uitgeloot voor de studie 

geneeskunde, maar wilde niets anders en 
had dus geen alternatief. “Mijn vader 
stelde nog een rechtenstudie voor, maar 
ik wilde iets met meer actie. Toen ben ik 
tijdelijk als laborante aan de slag gegaan; 
dat zat een beetje in de goede richting. 
Maar kort daarop werd ik al gebeld of ik 
alsnog in Utrecht geneeskunde wilde 
gaan studeren, want daar was een plaats 
vrijgekomen. Daar ben ik toen in oktober 
1973 begonnen, in mijn eentje, want er 
ging niemand uit mijn omgeving in 
Utrecht studeren.” Fleur Dubois moest 
als eerstejaars zonder introductie zelf 
haar weg vinden en werd ook daarom lid 
van een studentenvereniging, en om de 
nodige contacten te leggen - sommige 
bestaan nu nog, laat Dubois in een 
tussenzin weten. Ze ging aan de slag: 
‘s ochtends colleges en ‘s middags 
practica: “Ik vond alles leuk en 
interessant! Ik wilde alles weten.” 
Ze voelde zich helemaal op haar plek in 
Utrecht.
“In die tijd was ik nog niet van plan 
huisarts te worden. Niet alleen omdat er 
toen niet zoveel mogelijkheden waren 
om ergens een plekje als huisarts te 
krijgen, maar ik wilde wat meer actie. 
Tropenarts leek me wel wat. Daarvoor 
heb ik een jaar als arts-assistent 
gynaecologie en verloskunde gewerkt in 
Rotterdam en een jaar chirurgie in 
Woerden gedaan. “Gynaecologie vond ik 
toch te beperkt, want dan heb je alleen 
maar met vrouwen te maken”, voegt 
Dubois er lachend aan toe. Chirurgie 
vond ik erg leuk, maar de patiënt ging 
altijd weer terug naar de huisarts en dan 
was je het contact kwijt. Dat vond ik 
jammer en heeft mijn uiteindelijke keuze 
om toch huisarts te worden mede 
bepaald.
“Omdat ik aanvankelijk niet van plan was 
om huisarts te worden, moest ik wel als 
coassistent een stage volgen bij een 
huisartsenpraktijk. En zo kwam ik in 
Oudewater in de praktijk bij dokter Ypma 
terecht, Sietze.”
“De hoogleraar huisartsengeneeskunde 
vertelde me na enige tijd dat hij het 
betreurde dat ik geen huisarts wilde 
worden, want hij dacht dat ik zeker een 
goede huisarts zou zijn. En, eerlijk 
gezegd, vond ik het eigenlijk ook wel 
heel leuk. Veel leuker dan ik gedacht 
had. Toen Sietze, als mijn begeleider, na 
afloop van mijn coassistentschap ook die 
mening had en me en passant ook 
vertelde dat hij wel meer voor me voelde 
dan alleen als collega en me vroeg te 

blijven, was de beslissing snel genomen. 
Ik heb er nooit spijt van gehad. We zijn 
getrouwd in 1981 en na de tropen-
opleiding heb ik in 1983 de Huisartsen-
opleiding in Utrecht en Geldermalsen 
voltooid, is onze zoon geboren en ben ik 
als huisarts aan het werk gegaan.”

Van alles veranderd
“Ik was de eerste vrouwelijke huisarts in 
Oudewater. Dat vond niet iedereen even 
gemakkelijk en dat was het voor mij ook 
niet. Aan Jeannette de Bruijn (de tandarts, 
red.) had en heb ik een fijn maatje, want 
die zat zo’n beetje in hetzelfde schuitje: je 
hebt je werk en een gezin, en je loopt 
tegen dezelfde dingen aan. Het werk was 
toen heel anders dan nu. Zo waren er 
bijvoorbeeld nog geen ‘standaarden’ 
(door het NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap) ontwikkelde standaarden 
en behandelrichtlijnen, multidisciplinaire 
richtlijnen, zorgmodules, huisartsen-
brochures, samenwerkingsrichtlijnen en 
standpunten op specifieke thema’s om 
het medisch handelen van de huisarts te 
ondersteunen, red.). Wel deelden we 
ervaringen met collega’s en zo leerden 
we van elkaar en ook op allerlei  
nascholingsbijeenkomsten. Daarnaast 
hadden Sietze en ik altijd steun aan 
elkaar en hebben met heel veel plezier al 
die jaren samengewerkt, waarin we 
elkaar goed konden aanvullen.

Ook het dienst doen vanuit huis ‘s avonds, 
‘s nachts en in de weekenden was heel 
anders dan nu met de Huisartsenpost. 
Soms was het wel lastig: bij spoedgevallen 
kon je elkaar niet altijd even gemakkelijk 
bereiken, want je had nog geen mobiele 
telefoons. Dan moest je bedenken waar 
de ander op zijn ronde ongeveer zou zijn 
en dan gaan bellen. Later hadden we een 
semafoon; dat hielp natuurlijk iets, maar 
het bleef behelpen. Met de mobiele 
telefoons en de Huisartsenpost is het vak 
inmiddels gelukkig ook voor vrouwelijke 
artsen gemakkelijker te organiseren.  
Nu zijn de meeste huisartsen trouwens 
vrouw. Waar je vroeger de dokter was die 
alles wist of moest weten, wordt nu van 
alles opgezocht op internet; dat maakt de 
benadering ook heel anders. 
Hoe mensen je aanspreken is in de loop 
der jaren ook veranderd. Ik word vaker 
bij mijn voornaam genoemd en het 
gebruik van ‘je’ en ‘u’ is anders geworden. 
Ik vind het allemaal goed, en als ik 
iemand persoonlijk ken, kan ik vrij 
gemakkelijk omschakelen naar mijn rol 
als huisarts.”
“Wat bijscholen betreft: dat is eigenlijk 
voortdurend doorgegaan. Het leukste 
vind ik om met collega’s samen bijscholing 
te volgen. Dat is niet alleen leerzaam, 
maar je spreekt ook met collega’s en 
wisselt ideeën uit; je leerde zeker vroeger 
veel van elkaar, ook omdat de 
standaarden en allerlei protocollen er 
toen nog niet waren. Je was veel meer 
afhankelijk van elkaar. Tegenwoordig is 
nascholing ook online; dat vind ik minder 
leuk, maar het is natuurlijk wel praktisch.
“Ik heb ook nog vele jaren als huisarts/
bedrijfsarts gewerkt voor het onderwijs in 
de regio Gouda. Eerst via de Bedrijfs 
Gezondheids Dienst en later voor de 
ARBO-Unie. Je merkt dan hoe 
verschillend werkgevers omgaan met 
medewerkers en hoe je de een moet 
stimuleren weer aan het werk te gaan en 
het voor een ander beter is om nog maar 
even thuis te blijven. Bij elkaar heb ik dat 
zo’n 25 jaar naast de huisartsenpraktijk 
gedaan. Het is niet alleen leuk en zinnig 
werk, maar ik had ook fijne collega’s en 
ik heb er ervaring opgedaan met 
management en organisatie wat ik ook 
weer kon toepassen in onze eigen 
praktijk.”

Medisch Centrum
“Waar ik enorm blij mee ben is het 
Medisch Centrum, we werken nu sinds 
ruim vijf jaar met alle eerstelijns collega’s 
in één gebouw; geweldig! Het komt de 
samenwerking ten goede. In onze 
praktijk werken we inmiddels met acht 
parttime medewerkers; ook dat is heel 
anders dan vroeger. Toen hadden we één 
assistente en werkte de dokter fulltime. 
Overigens heb ík nooit fulltime gewerkt, 
altijd maar drie of vier dagen. Ik ben wel 
altijd blijven werken. Ook toen we kleine 
kinderen hadden.
Alleen na het overlijden van onze dochter 
vorig jaar ben ik er even uit geweest ...”.
Hoewel het haar zonder twijfel heel diep 

heeft geraakt, gaat Dubois ogenschijnlijk 
rustig verder; tenslotte gaat dit verhaal 
over haar werkzame leven en daar wil ze 
zich duidelijk toe beperken.
“We waren in Nieuw-Zeeland en 
moesten halsoverkop terug toen ze 
opeens heel ernstig ziek werd … 
Maar na enige tijd ben ik wel weer aan 
het werk gegaan. Dat heeft me ook 
geholpen. Ik wil stoppen met werken niet 
gekoppeld laten zijn aan het overlijden 
van onze dochter. Ik wil straks gewoon 
kunnen stoppen met het werk op de 
praktijk als ik vind dat het daar de tijd 
voor is.

Stoppen
“En dat is zo ongeveer nu. Sietze is in 
2018 met pensioen gegaan en ik zie dat 
hij zijn draai gevonden heeft. Ik ben op 
25 juli 1980, afgelopen week dus,  
40 jaar geleden officieel arts geworden; 
ik werk nu bijna 40 jaar en vind dat het 
nu zo ongeveer tijd wordt om een 
opvolger te zoeken.”
Dubois splitst de jaren dat ze hier in 
Oudewater als huisarts werkte op in de 
acht jaar dat zij werkte in de praktijk van 
toen Haverkamp en Ypma en de ruim 
26 jaar daarna samen met haar man 
Sietze. De splitsing van die praktijk 
destijds was een emotionele periode. 
En vanaf 2018 is Cathrien Raedts haar 
nieuwe duocollega.
“We hebben nu een advertentie geplaatst 
om volgend jaar voor mij in de plaats 
iemand anders te vinden.” Dokter Dubois 
heeft wel een datum in haar hoofd, maar 
dat zou in verband met het aantrekken 
van een vervanger nog best eens anders 
kunnen uitpakken; ze blijkt in dat stoppen 
flexibel genoeg. Wordt het wat later, dan 
wordt het wat later.

Receptie
Voor de patiënten wil ze wel graag een 
afscheid organiseren, want met vele heeft 
ze een jarenlange band opgebouwd: 
“Maar ja, als je geen handen mag 
schudden, wordt het toch lastig.” 
Wanneer en hoe dat afscheid vorm krijgt, 
zullen haar patiënten ongetwijfeld nog 
wel te horen krijgen. Maar voor daarna, 
als ze dan echt gestopt is, heeft ze wel 
plannen, maar wil ook rustig kijken wat 
er op haar af komt: “Ik wil wel wat meer 
gaan sporten. We vinden bijvoorbeeld 
golfen en tennissen alle twee heel leuk en 
ik werk ook graag in de tuin, maar ik heb 
ook iets met kunst- en cultuurgeschie-
denis. En dan ben ook nog lid van de 
Rotaryclub Lopikerwaard, waaraan 
allerlei activiteiten gekoppeld zijn. 
Er liggen dus uitdagingen genoeg op me 
te wachten. Nu heb ik een bepaald leef- 
en werkpatroon en ik wil straks ook wel 
graag een soort ritme hebben, maar dat 
lukt vast wel.” Iemand die zo gedreven 
en betrokken is en bij wie zowel hart, 
hoofd als handen een rol spelen zal dat 
ongetwijfeld wel goed komen.

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

Wordt Squashvereniging  
Boast Inn ‘92 opgeheven?
Squashvereniging Boast Inn ‘92 
maakte na de oprichting (in 1992, 
natuurlijk) een voortvarende start. 
Het aantal geïnteresseerden was zo 
groot dat er een wachtlijst moest 
worden aangelegd. De drie banen in 
sportcomplex ‘De Noort Syde’ waren 
constant bezet. Maar in de loop der 
jaren is die belangstelling gestaag 
teruggelopen.
Thans lijkt het erop dat Boast Inn ‘92, 
na bijna dertig jaar, ophoudt te bestaan. 
In ieder geval heeft het bestuur van de 
squashvereniging dit in een e-mail aan 
haar leden laten weten. In de mail 
roepen ze leden die willen blijven 
squashen, op zich bij dagelijks beheerder 
Anton van Hemert te melden. 
De reacties daarop zijn tot nu toe 

Met de inkomsten van slechts twaalf 
squashers zijn de banen in ieder geval 
niet langer te exploiteren. Er zal dan 
gezocht moeten worden naar meer 
rendabele invullingen. (Er hebben zich al 
geïnteresseerden gemeld.)
Daarmee zou een eind komen aan een 
bijna dertig jaar bestaande sportvoor-
ziening in Oudewater. Dat gaat de 
mensen van SSO zeer aan het hart. 
En hopelijk ook de rest van Oudewater.
SSO vermoedt dat er veel meer dan 
twaalf geïnteresseerden zijn, die willen 
kunnen blijven squashen in Oudewater, 
en roept daarom álle geïnteresseerde 
squashers in Oudewater (en wijde 
omgeving) op zich bij de Stichting te 
melden. Bij voldoende aanmeldingen zal 
er een bijeenkomst worden belegd om 
de mogelijkheden te bespreken. Mocht 
het aantal aanmeldingen zo laag blijven 
als nu, dan zal dat het einde betekenen 
voor squashen in Oudewater! 
Ook daarover zal SSO u (persoonlijk 
en/of via de pers) informeren.
SSO roept u dus op u te melden bij het 
bestuur van de Stichting Sporthal 
Oudewater. Dat kan door middel van 
een e-mail of briefje naar SSO-secretaris 
Ad Bakker. agbakker@caiway.nl;  
A.G. Bakker, Wantslag 52, 3421 KC 
Oudewater.
Het bestuur van de Stichting Sporthal 
Oudewater rekent op een grote respons.

bijzonder lauw. Er hebben zich slechts 
twaalf leden gemeld.
Dit meldt het bestuur van Stichting 
Sporthal Oudewater (SSO), eigenaar en 
beheerder van het gelijknamige 
sportcomplex, aan De IJsselbode. 
Het SSO-bestuur heeft aan de bestuurders 
van Boast Inn ‘92 gevraagd óók namens 
SSO een mail naar hun leden te 
versturen. In die mail wordt aan de leden 
van Boast Inn uitgelegd dat de squash-
voorzieningen in Oudewater niet langer 
te exploiteren zijn bij nog maar 
twaalf gebruikers. En dat (als ze willen 
blijven squashen) alleen contact met 
dagelijks beheerder Anton van Hemert 
niet voldoende is, maar dat zij zich ook 
moeten melden bij de SSO om de nog 
resterende mogelijkheden te onderzoeken. 

door Aad Kuiper
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 Dinsdag 28 juli 2020

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)
• Papekopperstraatweg 52 in 

Papekop - het vergraven van een 
watergang ten behoeve van de 
bouw van een stal, ingediend op: 
08-07-2020, dossiernummer: 
OLO5305691

• Korte Havenstraat 24A in 
Oudewater / Korte Havenstraat 
24 in Oudewater - het plaatsen 
van een vrijstaande overkapping, 
ingediend op: 13-07-2020, 
dossiernummer: OLO5314893

APV / Bijzondere wetten
• Hennepakker 45 in Oudewater 

- het plaatsen van een container 
vanaf 17 tot en met 27 juli 2020, 
ingediend op: 14-07-2020, 
dossiernummer: 2024060

• Veenweidepark in Oudewater 
- het organiseren van workingtest 
Nederlandse Labrador 
Vereniging op 10 oktober 2020, 
ingediend op: 08-07-2020, 
dossiernummer: 2024040

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Lijndraaier 31 in Oudewater - het 

aanleggen van een dakterras, 
besluit: aanvraag onvolledig en 
buiten behandeling gesteld op 
13-07-2020, dossiernummer: 
OLO5064885

• Populierenweg 14D in Oudewater 
- het plaatsen van een reclamezuil 
zonder verlichting, besluit: verleend 
op 10-07-2020, dossiernummer: 
OLO5279243

• Noord-Linschoterzandweg 53A in 
Snelrewaard - het vervangen van 
een bestaande steiger, besluit: 
verleend op 14-07-2020, 
dossiernummer: OLO5228251

• Noord-Linschoterkade 18 in 
Oudewater - het realiseren van een 

Burgemeester en wethouders van 
Oudewater maken bekend dat zij een 
herziene omgevingsvergunning hebben 
verleend voor het herbestemmen en 
verbouwen van het voormalige 
postkantoor, op het adres 
Leeuweringerstraat 15 en 17, 
Oudewater.
INZAGE
De herziene omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt zes weken ter 
inzage voor het indienen van beroep 
van woensdag 29 juli tot en met 
dinsdag 8 september 2020.
Tijdens werkdagen kunnen de 
vergunning en bijbehorende stukken 
worden ingezien door het maken van 
een afspraak met het Omgevingsloket, 
via telefoonnummer 14 0348.
Indien u het niet eens bent met dit 
besluit kunt u gedurende de terinzage 
termijn beroep instellen bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, 
afdeling Bestuursrecht.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oudewater hebben besloten 
om:
• op alle kruispunten van tappersheul 

een parkeerverbod in te stellen.
• De Visburg bij wijze van proef van 

vrijdag tot zondag tussen 12:00 
- 24:00 voor verkeer te sluiten.

Wilt u deze besluiten inzien? 
Deze verkeersbesluiten zijn inmiddels 
digitaal gepubliceerd op staatscourant.
nl. Deze besluiten liggen van 21-07-
2020 tot 01-09-2020 ter inzage. Wilt u 
bezwaar maken? Als belanghebbende 
kunt u binnen zes weken na de 
publicatiedatum een bezwaarschrift 
indienen. Meer details over hoe u 
bezwaar kunt maken vindt u in het 
verkeersbesluitVergunningen

Rectificatie publicatie IJsselbode 9 juni
• Het adres Havenstraat 12 moet zijn Korte Havenstraat 1-2 in 

Oudewater - inzake weigering uitbreiding exploitatievergunning terras 
/ gedoogbeschikking terras, verleend op 28 mei 2020, dossiernummer 
2023767.

Ontwerp - Omgevingsvergunning en ontwerp

Verklaring van geen bedenking 
‘Populierenweg 45 in Oudewater’
Burgemeester en wethouders van Oudewater maken bekend dat een 
aanvraag om omgevingsvergunning voor het perceel Populierenweg 45 in 
Oudewater (OLO3640597), kadastraal bekend als Oudewater sectie B 
nummer 6416, is ontvangen voor de volgende activiteiten, te weten:
1. Bouwen (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a)
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Wabo, artikel 2.1, 
 lid 1 onder c)
De aanvraag is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘bedrijvenpark 
Tappersheul’ en heeft daarbinnen de bestemming ‘bedrijventerrein’ met ten 
hoogste categorie 3.2 bedrijven, artikel 4. De aanvraag 
omgevingsvergunning betreft het nieuwbouwen van bedrijfshallen en het 
gebruik van de verdieping voor kantoor.
De aanvraag is in strijd met de regels van dit artikel, omdat enkel 
ondergeschikte kantoorruimte is toegestaan, er een groter 
bebouwingspercentage wordt gebouwd dan toegestaan, er op en over de 
bouwgrenzen wordt gebouwd en de parkeerplaatsen niet enkel worden 
voorzien op eigen terrein.
Burgemeester en wethouders overwegen medewerking te verlenen aan 
voornoemde activiteiten op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze omgevingsvergunning 
zal worden verleend in samenhang met de buitenplanse afwijking van het 
bestemmingsplan op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3 van 
de Wabo.
De gemeenteraad van Oudewater heeft ten behoeve van de ontwerp 
omgevingsvergunning op 16 juli 2020 besloten om een ontwerpverklaring 
van geen bedenking af te geven. Dit besluit (registratiekenmerk 20R.00652) 
ligt tezamen met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage.
INZAGE
Het ontwerpbesluit, te weten de ontwerp - omgevingsvergunning, met de 
daarop betrekking hebbende stukken en het besluit van de gemeenteraad 
liggen ter inzage van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 8 september 
2020. Het ontwerpbesluit inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via 
onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.
IMRO.0589.OVPopulierenw45-ON01.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis 
te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan 
kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 
140348.
ZIENSWIJZEN
Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een 
ieder schriftelijk zienswijzen indienen. Zowel met betrekking tot de 
ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen.
Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
kunt u indienen bij de Gemeenteraad van Oudewater,  
postbus 100, 3420 DC Oudewater.
Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u 
indienen bij het College van burgemeester en wethouders Oudewater, 
postbus 100, 3420 DC Oudewater. De zienswijze dient de volgende 
informatie te bevatten: naam en adres van indiener, datum, redenen van 
de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail. Wel kunt u digitaal een 
zienswijze indienen via onze website (met DigiD).
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met  
M.S.M. van Kats (0348-428563) of S. de Rijke (0348-428323).

Nieuws vanuit de gemeenteraad
Begroting: in de zomer verder praten over keuzes

steiger, aanvraag ingetrokken op 
09-07-2020, dossiernummer: 
OLO5168263

• Hekendorpse Buurt 23 in 
Hekendorp - het oprichten van een 
voedselbos, besluit: aanvraag 
onvolledig en buiten behandeling 
gesteld op 10-07-2020, 
dossiernummer: 2023865

APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat 2 in Oudewater 

- het exploiteren van horecabedrijf 
Café Sabine Oudewater, besluit: 
aanvraag onvolledig en buiten 
behandeling gesteld op 14-07-
2020, dossiernummer: 2023435

• Korte Havenstraat 2 in Oudewater 
- het schenken van alcohol in 
horecabedrijf Café Sabine 
Oudewater, besluit: aanvraag 
onvolledig en buiten behandeling 
gesteld op 14-07-2020, 
dossiernummer: 2023437

• Korte Havenstraat 2 in Oudewater 
- het gebruik van twee 
kansspeelautomaten in café Sabine 
Oudewater, besluit: aanvraag 
onvolledig en buiten behandeling 
gesteld op 14-07-2020, 
dossiernummer: 2023438

• Peperstraat 5 in Oudewater - het 
plaatsen van een steiger vanaf 
29 juni 2020 tot en met 5 juli 
2020, besluit: verleend op 14-07-
2020, dossiernummer: 2023947

• Donkere Gaard 15 in Oudewater 
- het plaatsen van een steiger 
vanaf 1 tot en met 25 juli 2020, 
besluit: verleend op 13-07-2020, 
dossiernummer: 2023955

Herziene omgevingsvergunning

Keuzes maken
Het leek er lang op dat met de 
voorjaarsnota sombere berichten 
gemeld zouden worden, maar de 
financiën vallen enigszins mee. Wat 
niet wil zeggen dat de financiële 
situatie van Oudewater niet zorgelijk 
is. Er zijn gemeentelijke taken 
bijgekomen, terwijl er niet meer geld 
naar de gemeente toe gekomen is. 
En er staan nog vele uitgaven te 

wachten. Als Oudewater een 
zelfstandige gemeente wil blijven, 
dan moeten er keuzes worden 
gemaakt. De discussie ging vooral 
over behoud van gemeentelijk 
vastgoed, de inzet van marktpartijen 
en de hoogte van bijvoorbeeld 
afvalstoffenheffing en OZB. Bijna alle 
fracties hebben aangegeven graag 
de zomer te benutten om eens door 
te praten over de begroting en keuzes 

die in september nog gemaakt 
moeten worden.

Raden in verzet
In het licht van de tekorten viel een 
motie van VVD/D66 op die aangaf te 
willen aansluiten bij het initiatief van 
de gemeente Zoetermeer om zich te 
verzetten tegen het mislopen van 
inkomsten. Dan gaat het om verlaging 
van eigen bijdragen Wmo die naar 
de gemeenten gaan en nu dus 
aanmerkelijk lager uitvallen. 
Hetzelfde geldt voor de hogere 
uitgaven voor jeugdzorg. Er is al 
herhaaldelijk gevraagd om meer 
geld voor gemeenten, maar het Rijk 
heeft dat steeds geweigerd. Dat zorgt 

Twee belangrijke punten stonden op de agenda van de laatste 
gemeenteraadsvergadering van voor de zomer: de 
voorjaarsnota en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met 
de gemeente Woerden. Over de eerste was veel discussie, 
maar die werd toch aangenomen. Over de tweede was vriend 
en vijand het erover eens dat het de goede kant op gaat en 
daar gebeurde iets bijzonders. De DVO is unaniem aangenomen.

voor tekorten bij gemeenten. De motie 
is aangenomen, zodat de 
gemeenteraad van Oudewater zich 
officieel aansluit bij de actiegroep 
‘Raden in verzet’.

Zelfstandigheid Oudewater
De DVO ligt gevoelig in de gemeente 
Oudewater. Jaren geleden leek het 
erop dat Oudewater zou opgaan in 
de gemeente Woerden bij de 
gemeentelijke herindeling. 
Oudewater heeft de zelfstandigheid 
kunnen bewaren, maar de gemeente 
Woerden levert allerlei ambtelijke 
diensten. Een gevoelig punt onder de 
Oudewaternaren, want zou dat niet 

het voorportaal zijn van opslokking 
door het grotere Woerden.
Nu terugkijkend, stellen raadsleden 
dat het over het algemeen goed gaat. 
De nieuwe DVO is zo opgesteld dat 
Oudewater beleidsvrijheid houdt. 
Allerlei boeteregelingen zijn van tafel 
verdwenen. Het betekent dat 
Woerden diensten blijft verlenen aan 
Oudewater. Uit onderzoek was al 
gebleken dat Oudewaternaren een 
dikke voldoende hebben gegeven 
aan de uitvoering van allerlei taken. 
Met de DVO dat nu is goedgekeurd, 
denkt de raad dat dit rapportcijfer zal 
blijven bestaan.
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Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Oudewater
0348-565353

Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

    

www.vinkinterieurbouw.nl

  
Uw interieur op maat

•Water en sanitair •Gas

•Verwarming •Elektra •Verlichting

•Luchtbehandeling •Dak- en zinkwerk

HAM Technische Installatie BV
Ambachtsweg 1 – 3411 MJ Lopik
info@hamti.nl • www.hamti.nl

0348 55 81 90

Vakantie, maar kun 
je niet ontspannen?

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

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

IEPENWEG 9 - 3421 TW  OUDEWATER

Voor aircoservice aan uw auto.

Ook voor het nieuwe

'groenere' r-1234yf gas kunt u 

bij ons terecht!

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

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

AHLES
en

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

Esdoornstraat 19 - Driebruggen   -   0348 - 501808

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

Al onze auto’s 
staan op 

Autotrack.nl
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Joop van Vliet B.V.

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

Wij zijn gesloten  t/m zaterdag 15 augustus
Maandag 17 augustus 

staan wij vanaf 08.00 uur weer voor u klaar

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

WILLESKOP 182A - 3421 GW OUDEWATER
0348-561848

Zowel voor particulieren als bedrijven!

Wij zijn op vakantie
van zaterdag 1 t/m

zondag 16 augustus
T/M VRIJDAG 31 JULI ZIJN ONZE 

OPENINGSTIJDEN VAN 07.00 TOT 16.00 UUR

ZAND, GRIND, SPLIT en GROND
in diverse soorten en maten

STENEN EN TEGELS
gebakken en beton (gebruikt en nieuw)

EN AANVERWANTE PRODUCTEN
Huren van aanhangwagen of bezorgen van uw 
bestelling behoort tot de mogelijkheden!

 

 
Bestratings

materialen 

AANNEMERS-, HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF
VOOR AL UW ZAND, GRIND, GROND EN SPLIT

www.bestratingen.nl  vandambv

door Aad Kuiper

Na twee eerdere goed geslaagde restauraties van de Sint Franciscuskerk 
volgde altijd een feestelijke oplevering. Na deze derde restauratie bleef die 
uit, maar het resultaat is er niet minder om. Opnieuw is een deel van de 
kerk zodanig opgeknapt dat hij er stabieler én fraaier op geworden is en dat 
zo ook dit deel van de kerk opnieuw heel lang mee kan. Ries Sangers wijst 
erop dat ook de beelden en de kruiswegstatie helemaal zijn opgekapt. Hans 
Sluijs, voorzitter van de restauratiecommissie, laat weten: “Het gaat zo goed 
omdat we als restauratiecommissie een hechte eenheid vormen met zo veel 
kennis van de kerk als gebouw en er zo dus voor kunnen zorgen dat de 
bedrijven die hier komen werken precies weten wat ze moeten doen.” 
“Maar, we zijn er nog niet”, voegt Chiel van Dijk eraan toe, want er blijken 
nog twee of drie restauratieklussen aan te komen. Maar dat is van later 
zorg.

stevigheid gegarandeerd. Alleen bij het 
altaar ging de fundering naar buiten en 
iets omhoog voor een goede aansluiting, 
en bij de 60 meter lange toren, ging de 
fundering ook naar buiten, maar juist 
omlaag. Ook daar zie je dus niets van. 
In 2012 volgde het tweede deel van de 
restauratie: het herstel van het priester- 
koor tot aan de dwarsbeuk. De gewelven 
in dat deel van de kerk werden opgedrukt 
en gestabiliseerd. En in 2013 volgde de 
vloer. Die werd helemaal geïsoleerd en 
van vloerverwarming voorzien. In die tijd 
mochten de diensten plaatsvinden in de 
Ontmoetingskerk, waar ze bijzonder 
gastvrij werden ontvangen, kan Chiel van 
Dijk zich herinneren. “Alles moest de 
kerk uit. Met zo’n 43 vooral jongeren 

hebben we dat in tweeëneenhalve dag 
voor elkaar gekregen. Dat liep echt als 
een speer. En wat het mooie is, is dat er 
ook allerlei andersdenkenden bij hielpen. 
Gelukkig is er wat dat betreft wel het een 
en ander veranderd, vergeleken bij 
vroeger.”

Deskundig team en veel 
vrijwilligers
“De Rijksdienst die de restauraties hier 
moet controleren heeft ons laten weten 
dat ze elders harder nodig zijn dan hier 
en dus kwamen ze niet meer kijken,” 
vertelt Sluijs. “En dat begrijp ik wel, want 
wij hebben hier een ijzersterke commissie 
die naast Chiel van Dijk bestaat uit Leon 
Dekker, Cees van Dijk, Anneke van den 
Hadelkamp en Ries Sangers. Anderen 
kunnen ons niet zoveel wijsmaken, want 
met elkaar hebben we behoorlijk veel 
verstand van zaken. En dan zijn we ook 
nog eens bijzonder bevoorrecht met 
iemand als Leo Bos van de gemeente!” 
Sangers vult aan: “En we hebben nog 
steeds dezelfde architect die de 
restauraties heeft begeleid; dat scheelt 
ook. En omdat we het allemaal als team 
goed voor elkaar hebben, kunnen we er 
ook voor zorgen dat we altijd binnen de 
begroting blijven. En vaak zelfs nog iets 
extra’s kunnen laten doen.” Ze zijn blij 
dat ze met elkaar deze bijzondere kerk zo 
goed voor het nageslacht weten te 
bewaren. “We schrijven alles samen en 
betrekken iedereen erbij.” “En zonder al 
die vrijwilligers, zonder al die kwartjes en 
dubbeltjes zou het niet lukken, want wat 
dit kost … het zijn heel grote bedragen, 
waar we heel lang voor moeten sparen. 
En tot nu toe is dat steeds gelukt.” 
Tussen de bedrijven door laat Sangers 
nog even zien dat het wapen van 
Oudewater ook in een van de glas-in-
loodramen staat afgebeeld, terwijl Sluijs 
benadrukt dat dit een van de weinige 
kerken is waar de teksten nog grotendeels 
in het Nederlands staan. “En de tweede 
beeldenstorm (een term die gebruikt 
wordt door critici van de vergaande 

liturgische en architectonische 
vernieuwingen zoals deze tijdens en na 
het Tweede Vaticaans Concilie 
plaatshadden, red.) is ons bespaard 
gebleven,” vertelt Hans Sluijs met een 
tevreden glimlach.

Nog meer dubbeltjes en kwartjes
“En nu hebben we ook de rest van kerk 
gestabiliseerd. Daar zijn we in maart 
2019 mee begonnen en dat zou een half 
jaar gaan duren, maar door tegenvallende 
omstandigheden werd het zo ongeveer 
een jaar. In deze derde fase van de 
restauratie zijn ook de glas-in-loodramen 
en het schilderwerk in het transept 
(dwarsbeuk) hersteld. En uiteindelijk was 
alles begin maart klaar; de evaluatie had 
donderdag 12 maart plaatsgevonden, de 
laatste steiger was afgebroken, de kerk 
was helemaal schoongemaakt en op 
zaterdagochtend daarop, op 14 maart 
nog het laatste klusje … en toen werd op 
diezelfde zaterdag, maar dan ‘s middags, 
alles stilgelegd. Door de maatregelen in 
verband met dat coronavirus.”
Chiel van Dijk is er nog even stil van. 
Maar al snel vertelt hij verder: dat hij hier 
beroepsmatig al vanaf zijn 15e komt en 
dat het zijn eerste baantje betrof toen hij 
bij aannemer Vermeij was gaan werken. 
Pas later, na veel extra studie in de 
avonduren, is hij het plannen van 
dergelijke projecten beroepsmatig gaan 
doen. Hij heeft bijvoorbeeld op die wijze 
ook meegewerkt aan de restauratie van 
het Rijksmuseum. Dat hij hier in de 
onderhoudscommissie zou komen, was 
niet zo’n heel vreemde stap: “Ik heb van 
mijn hobby mijn werk gemaakt en die 
onderhoudscommissie was dus eigenlijk 
mijn hobby. Maar ik wil er ook wel bij 
zeggen dat we alles samendoen, als 
commissie.”

Oudewaterse glazen
“Maar er resten wat betreft de restauratie 
nog de fases 4 en 5 voor de zijbeuken en 
het middenschip van de kerk. Het gaat 
ook dan om grote bedragen waarvoor 

eerst de nodige middelen gevonden 
moeten worden,” gaat Chiel van Dijk 
verder. Er moeten daarbij heel veel 
‘Oudewaterse glazen’ gerestaureerd 
worden. “Wanneer we daarmee gaan 
starten weten we nog niet, want ook dat 
kost opnieuw behoorlijk wat. We zijn zo 
enorm blij met de Stichting Reddingsplan 
Franciscuskerk. Die Stichting zamelt geld 
in door middel van acties zoals rommel-
markten, een kerstmarkt, oliebollen- en 
sponsoracties en zij maken dit allemaal 
mogelijk.” Sangers laat zien dat er al heel 
wat van die ‘Oudewaterse glazen’ zijn 
geadopteerd en grapt erbij dat dat ook 
voor de vloertegels geldt en dat de 
namen van degenen die ervoor betaald 
hebben aan de onderkant staan 
ingekrast. Het is ze tot nu toe goed 
gelukt om de benodigde gelden bij elkaar 
te krijgen en ze hebben er het volle 
vertrouwen in dat de rest ook goed komt. 
Ongetwijfeld terecht.
En wie de St. Franciscuskerk met eigen 
ogen wil aanschouwen kan daar op 
woensdagen en zaterdagen tussen 14.00 
en 16.00 uur; uiteraard met inachtneming 
van de voorschriften van het RIVM.

Derde fase restauratie Sint Franciscuskerk voltooid

Gastvrij ontvangen
In 1983 werd houtrot in de kerktoren 
ontdekt en dat werd in 1985 
gerestaureerd. In 1994 werd de toren 
gerestaureerd. En in 2007 werd 
begonnen met de voorbereidingen van 
het volgende deel van de restauratie, 
namelijk van de fundering. Die ging in 
2009 van start om verdere verzakking 
tegen te gaan. Er moest, uiteraard 
trillingvrij, geheid worden. Op de nieuwe 
betonnen fundering kwam een 50 cm 
dikke betonnen vloer, waarvoor zo’n 
1000 m3 beton werd gebruikt. En die 
fundering is geheel binnen de kerkmuren 
gebleven, zodat je er aan de buitenkant 
niets van kan zien, maar wel is voldoende 
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Workshop ‘Bouw en 
bespeel je eigen cajon’
Een cajon is een houten kist waar 
je op zit. Met je handen speel je op 
het dunne voorblad, waar je 
verschillende tonen uit kunt halen. 
Eigenlijk is het een soort drumstel. 
Muziekvereniging Concordia in 
Haastrecht geeft in de laatste 
schoolvakantieweek de jeugd van 
8 tot 18 jaar de mogelijkheid om 
hier kennis mee te maken. 
Zij organiseert dan een workshop 
‘Bouw en bespeel je eigen cajon’.
In de week van 24 t/m 28 augustus 
kunnen zij een eigen cajon komen 
bouwen en versieren met verf, 
decoupagelijm en/of een houtbrander. 

Tussen het bouwen door wordt er 
geoefend op noten lezen met boom- 
whackers en andere slagwerkinstru-
menten. Er wordt op niveau (leeftijd) 
geoefend en aan het eind van de week 
kun je een leuk deuntje slaan.
Na de vakantie is er de mogelijkheid dat 
de deelnemers met hun gemaakte cajon 
kunnen doorstromen naar de groepsles.
De workshop is dagelijks van 10.00 tot 
16.00 uur in de open lucht. Bij regen 
kan er uitgeweken worden naar een 
tent.
Deelname kost 30 euro en je kunt je 
t/m 14 augustus per e-mail opgeven 
via: diana.anker.de.goeij@gmail.com.

Sportbus voor thuisblijvende jongeren 
komt naar Haastrecht
Op dinsdag 11 augustus komt om 
twee uur de sportbus van het 
jongerenwerk op het speelterreintje 
aan de Spechtstraat in Haastrecht. 
In deze sportbus zitten diverse 
sport- en spelmaterialen waar 
kinderen vanaf 10 jaar onder 
begeleiding van de jongerenwerker 
mee mogen sporten en spelen. Wij 
mogen hierbij denken aan 
sportbogen, lasergamegeweren, 
verschillende ballen en frisbees.

donderdag is de sportbus in één van de 
kernen van de Krimpenerwaard 
aanwezig. Jongeren mogen ook naar 
een andere kern komen. Men hoeft zich 
niet van tevoren op te geven en er zijn 
geen kosten aan verbonden. Bij slecht 
weer gaat de activiteit helaas niet door.
Om de te zien waar de bus staat kan 
men de Instagram raadplegen:  
bendr.krimpenerwaard of de website: 
www.bendrvoorjou.nl/krimpenerwaard.

Heeft u nieuws voor 
De IJsselbode uit 

Haastrecht of de kern Vlist? 
Neem dan contact op met 

onze redacteur ... 
Cees Reichard 
0182-501440

c.reichard@hetnet.nl

HAASTRECHT            VLIST

De cajon, een compleet drumstel in één houten kist.

vervolg van de voorpagina

door Cees Reichard

Op de dinsdag verlenen Yellowbellies 
Kinderopvang en VCH hun mede- 
werking en op donderdag tennis-
vereniging Bergvliet en de 
Kickboksschool. Misschien komt er nog 
een vereniging bij. Op de donderdag-
avond is er voor de oudste kinderen een 
avondspel. Deze start in het voorste 
gedeelte van  
de Overtuin.”

RIVM-maatregelen
Om reisbewegingen te voorkomen blijven 
de kinderen tussen de middag op het 
voetbalveld om te eten. Dat belooft erg 
leuk en smaakvol te worden. Verder 
zullen alle RIVM-maatregelen worden 
nageleefd. Dit betekent onder andere dat 
door de afstandsregeling de ouders op 
deze dagen helaas niet mogen komen 
kijken.

Sponsoren
Adri wil tot slot wel kwijt dat Christa 
Bakker één van de belangrijkste 
bestuursleden is die ervoor zorgt dat er 
voldoende sponsoren zijn. Als mensen in 
deze tijd haar binnen zien komen weten 
ze hoe laat het is. Ook dit jaar is het haar 
weer gelukt. Ook zijn er sponsors die 
helpen met lekkernijen en goederen te 
geven.
Dankzij deze sponsorgelden en eigen 
bijdrage van de deelnemers zal er bij de 
gemeente geen subsidie worden 

Boeren krijgen steun van de  
gemeente Krimpenerwaard

In Concordia
Zondag 2 augustus om 15.00 uur

Live op Zondag: The Murphy Jets
Live! op zondag inmiddels een begrip 
voor muziekliefhebbers uit de regio, dit 
maal met The Murphy Jets!
‘Een muzikale reis door de tijd, vanaf de 
‘60-er tot de vroege ‘70-er jaren’, zo is 
een optreden van de The Murphy Jets 
kort en krachtig samen te vatten. 
Een origineel ‘goud van oud’-repertoire, 
jarenlange ervaring, veel afwisseling en 
100% inzet garanderen een sfeervolle 

Op woensdagavond 15 juli j.l. 
heeft gymnastiek- en dansver-
eniging Olympia uit Haastrecht een 
dansvoorstelling gegeven op het 
schoolplein aan de Grote Haven.
De drie dansgroepen die Olympia rijk is, 
hebben aan een groot publiek laten zien 
welke dansen zij in de afgelopen 
maanden hadden ingestudeerd. 
De bedoeling was om dit te laten zien 
op de jaarlijkse jaarmarkt in mei, maar 
dit kon door de corona crisis niet 
doorgaan. Nu kregen de dansleden toch 
de kans om te laten zien wat zij 
ingestudeerd hadden en dit werd door 
het publiek enthousiast ontvangen met 
applaus. De verrassing van de avond 
was dat dansdocenten Daphne van Vliet 
en Nienke Verhart samen met het 
publiek een dans instudeerden om zo 
het publiek te laten ervaren hoe het is 
voor hun (klein)kinderen om dansles te 
krijgen. Kortom, een geslaagde avond!

Vlisterbokaal Jeu de Boules  
voor Marco Verkuil

aangevraagd.
Tot 19 augustus kan men voor deze twee 
dagen zich inschrijven bij Adri Bakker in 
de winkel aan de Hoogstraat. Er is geen 
inschrijfgeld, wel wordt er een vrijwillige 
bijdrage gevraagd.
Adri hoopt op een grote deelname en 
ondanks dat er geen Huttendorp is, 
hoopt zij dat het reuze gezellige dagen 
worden.

door Cees Reichard

Gemeentebestuur wil in gesprek met minister Schouten  
over bemesten grasland
Voor de raadsvergadering op woensdag 15 juli hebben de boeren in de 
Krimpenerwaard het gemeentebestuur een petitie aangeboden. Hierin 
vragen zij aandacht voor de extra maatregelen rondom het bemesten van 
grasland. De boeren en burgers worden hiermee hard getroffen. 
Deze maatregelen verstoren het samen wonen, werken en leven in het 
buitengebied. De gemeenteraad heeft op deze avond unaniem besloten de 
boeren te ondersteunen en dit probleem bij de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten (CU) onder de aandacht te 
brengen.
De boeren mogen mest uitrijden tot een 
maximale buitentemperatuur van 
20 graden Celsius. Dit betekent dat in de 
zomermaanden uitgeweken zal moeten 
worden naar de vroege ochtenduren, de 
avonduren of zelfs in de nacht. 
De gemeente staat op het standpunt dat 
in een gebied waarin boeren en burgers 
buren zijn, dit geen gewenste ontwikkeling 

is. Zij vindt dat de impact op het woon- 
en leefgebied groot is en de leefbaarheid 
hiermee zwaar onder druk komt te staan.

Verkeersveiligheid in geding
Het komt de verkeersveiligheid allemaal 
niet ten goede. En toename van 
landbouwverkeer tijdens de vroege 
ochtenduren is ongewenst omdat juist 

dan schoolgaande kinderen, middelbare 
scholieren en woonwerk-fietsers gebruik 
maken van de smalle polderwegen. 
Ook zal het uitrijden van mest in de 
nacht voor veel geluidsoverlast zorgen. 
De boeren en de gemeente vinden dat er 
een ongewenste situatie ontstaat.
Wethouder Jan Vente van Landbouw 
(CU) vindt dat in het buitengebied van de 
Krimpenerwaard veel boerderijen 
gewoon tussen de vele burgerwoningen 
aan smalle polderwegen staan. “Boeren 
en burgers proberen hier zoveel mogelijk 
met elkaar rekening te houden.”
Het duurt tot 2021 voordat deze 
maatregelen daadwerkelijk van kracht 
zijn. De gemeente Krimpenerwaard heeft 
daarom de minister per brief verzocht 
om de komende periode te benutten 
voor nader onderzoek en vraagt om een 
gesprek om samen tot een constructieve 
oplossing te komen.

middag in Theater Concordia.
Kaarten zijn te bestellen via  
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia op 
openingsdagen vanaf 17.00 uur.

Ook is er de mogelijkheid om te 
voetballen waar de jongerenwerker graag 
aan mee zal doen. Na het sporten is er 
voldoende ruimte om even wat water te 
drinken en even bij te komen en een 
babbeltje te maken met de 
jongerenwerkers. 
De Stichting Jeugd & Jongerenwerk 
organiseert vanaf 11 augustus speciaal 
voor de thuisblijvende jongeren deze 
sportieve activiteit. Elke dinsdag en 

door Cees Reichard

Winnaar Marco Verkuil deed voor de 
tweede keer mee en hij vindt het een 
leuk spel. “Ik heb er niet speciaal voor 
getraind en het is meer geluk dan 
wijsheid dat ik gewonnen heb. Wel 
geweldig dat ik deze bokaal in ontvangst 
mag nemen!”
Bij de jeugd werd Simon van Meel 
winnaar. In de finale streed hij met zijn 
broer Daniël en nog twee meisjes om de 
eerste plaats.
Harry van Krieken was zeer tevreden 
over de goede opkomst. In totaal waren 
bij beide wedstrijden dertig deelnemers. 
“Dankzij het mooie weer is het erg 
gezellig.”
De voorzitter van de Dorpsvereniging, 
Hilda van der Sluis was het hier helemaal 
mee eens. Zij is sinds januari van dit jaar 
voorzitter en door de coronatijd heeft zij 
een half jaar moeten wachten eer zij haar 
eerste activiteit kon houden. “Het doet 
mij deugd dat er zoveel zijn gekomen, 
het is lekker buiten en iedereen doet 
fanatiek mee. Ook de jeugd was 
behoorlijk aanwezig.”

Op vrijdag 17 juli organiseerde Dorpsvereniging Vlist een Franse avond met  
Jeu de Boules wedstrijden. Marco Verkuil wist bij de volwassenen te winnen  
en mocht uit handen van Harry van Krieken de Vlisterbokaal in ontvangst 
nemen. Een wisselbeker die van Krieken in 2009 beschikbaar heeft gesteld. 
De wedstrijden stonden ook onder zijn leiding. Tweede werd Edith Kemper  
wen derde Esther Spruit.

Heel Haastrecht danst!

door Cees Reichard
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Boerenprotesten
De boerenprotesten van 22 juli tegen de beleidsregels van politiek Den Haag en 
vóór betere prijzen voor hun producten zijn achter de rug. Het ging er vooral om, 
dat Den Haag ook al wil bepalen hoe de boeren hun koeien moeten voeren met 
alle gevolgen van dien. Onze minister van landbouw heeft niets van zich laten 
horen en doet er waarschijnlijk niets mee. Onbegrijpelijk!
In de hele Europese unie zijn boeren steeds meer ontevreden over het politiek 
beleid met Timmermans aan kop. De problemen zijn Europees, zo niet wereldwijd.
Ik zie maar één oplossing: als alle boeren gezamenlijk in Europa geen enkel 
product meer af leveren, zodat binnen de kortste keren alle winkels leeg zijn. 
Dus geen melk, geen vlees, geen groente, geen akkerbouwgewas en ga zo maar 
door. Als boer zou ik een reële vergoeding voor mijn producten verlangen, van 
minimaal het dubbele wat de boer nu beurt. Zo niet, geen eten. Als tegenprestatie 
moeten de boeren wel bijvoorbeeld een stukje grond inzaaien met bloemen om de 
natuur te helpen en moeten zij ons voedsel telen met zo min mogelijk 
milieubelasting.
Ik denk, dat normaal gesproken een verdubbeling van de prijzen reëel zou zijn. 
Maar zo instabiel als politiek Den Haag en ook Europa nu is, denk ik dat de 
prijzen voor de boer niet moeten verdubbelen, maar verdrievoudigen, zodat de 
boeren 1/3 deel van hun opbrengst kunnen reserveren als potje voor politiek  
Den Haag. Immers zoals het beleid van politiek Den Haag nu is, weet je als boer 
niet meer wat je moet doen. Dan zegt Den Haag rechtsaf, een jaar later linksaf en 
ga zo maar door. Maar telkens kost het veel geld en schiet niemand er mee op. 
Wanneer Den Haag met Europa en met de boeren een gezamenlijk standpunt 
hebben voor langere termijn, dan hoeft dat reserveringspotje niet.
Kortom. Er moet wel wat gebeuren, want zo jagen Den Haag en Europa alle 
boeren weg uit Europa, wat hongersnood als gevolg zal hebben. Voor ons 
welvarende Nederland zal dat wel meevallen. Wij gaan dan wel voedsel uit andere 
werelddelen kopen voor veel geld. Alleen dan krijgen wij voedsel op ons bordje 
dat niet geproduceerd is volgens onze voedseleisen. Kortom voedsel dat wij nu 
juist niet willen.
Burger wees bereid een reële prijs voor je voedsel te betalen, want zo kan het niet 
langer.
Jaap Majoor, 
Laag Zuthem

Echtpaar Hofland bevalt het goed op de camperplaats Nieuw Vogelenzang.

door Sjoukje Dijkstra

Coalitie Montfoort steunt 
Actiecomité Raden in Verzet

Jubileum BLF-studio
Lotte Veltman-Veenbrink en Eva Sluijs vierden 18 juli het 15-jarig bestaan van de 
BLF-studio (Brow Lash Face Studio).

Streekfonds lanceert  
brochure Natuurlijk Sturen

Nieuwe camperplaats Montfoort  
officieel geopend
Burgemeester Petra van Hartskamp: “Het is een aanwinst voor Montfoort.”

Het Streekfonds Lopikerwaarden 
heeft de brochure Natuurlijk Sturen 
(ondertitel: Inspiratie voor de 
Lopikerwaard) vorige week 
aangeboden aan wethouder  
Walther Kok van Oudewater. 
Deze brochure laat zien hoe 
Natuurlijk Sturen het landschap in 
de Lopikerwaard mooier kan maken 
en wegen veiliger.
Natuurlijk Sturen gaat over een andere 
manier naar wegen en het landschap 
eromheen kijken. Minder focus op 
bebording, paaltjes en drempels - en juist 
meer aandacht voor landschappelijk 

passende elementen. Hierdoor gaan 
mensen (onbewust) anders rijden: rustiger 
en vriendelijker. Natuurlijk Sturen is iets 
nieuws en volop in ontwikkeling. 
Het Lopikerwaarden Streekfonds houdt 
van het omdenken dat hierbij hoort en 
daagt overheden en streekbewoners uit 
om dit ook te doen. De brochure bevat 
onder andere foto’s van wegen in de 
Alblasserwaard die al volgens de 
natuurlijk sturenprincipe aanpak zijn 
ingericht.
De gemeente Oudewater en het 
Streekfonds gaan dit najaar in gesprek 
over een mogelijke pilot Natuurlijk Sturen 
in de gemeente Oudewater.

De Montfoortse coalitiepartijen VVD, Progressief Akkoord en Inwoners-
belangen Montfoort-Linschoten willen dat de gemeenteraad van Montfoort 
zich aansluit bij het Actiecomité Raden in Verzet. De partijen zullen daartoe 
tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen.

Fractievoorzitters Mathieu Andriessen 
(VVD), Leo Hammendorp (PAK) en 
Eimert Verkaik (Inwonersbelangen):  
‘Het rijk besteedt allerlei taken uit aan 
gemeenten maar weigert al een tijdje om 
daarvoor genoeg te betalen. Bovendien 
worden kleinere gemeenten zoals 
Montfoort extra gekort op de financiële 
uitkering van het rijk omdat ze minder 
dan 100.000 inwoners hebben.  
Dat moet stoppen en het helpt om de 
handen daartoe met andere gemeenten 
ineen te slaan’. De partijen roepen 
andere partijen op om zich aan te sluiten 
bij de motie in de hoop dat de raad 
unaniem steun voor het Actiecomité zal 
uitspreken.

In 2017 stopte de familie van der 
Neut met hun boerenbedrijf. Nu is 
hun adres aan Blokland een geliefde 
plek voor camperaars, die zo’n 
anderhalve week terug door  
Petra van Hartskamp officieel 
geopend werd. “Een aanwinst voor 
Montfoort”, aldus Van Hartskamp, 
die samen met Christa van der Neut 
de openingshandeling verrichtte, 
waarbij ze de naam van de 
camperplaats ‘Nieuw Vogelenzang’ 
onthulden.
Van Harskamp sprak lovende woorden. 
Sowieso is de camperplaats volgens haar 
goed voor Montfoort, met name voor de 
middenstand: “We hebben hier aan 
Blokland meer ondernemers en 
bedrijvigheid. Hier tegenover hebben we 
de theetuin Doruvael. Verderop het 
Beloken land. De bezoekers met camper 
kunnen hier van het Groene Hart 
genieten.” Tegen Elly van der Neut, zegt 
ze: “Het is ook echt wat voor jullie om 
iets te blijven doen, en het is niet het 
enige wat u doet. U heeft ook de 
Knopentuin, de moestuin verderop, waar 
mensen eten kunnen verbouwen. Als er 
wat over is, is dat voor de Voedselbank. 
Het is een prachtig initiatief, en geeft aan 
hoe u in de samenleving staat. En hoe 
blij we zijn met ondernemers als u. U zet 
Montfoort op de kaart.”
De familie van der Neut stopte met het 
bedrijf nadat Dick 65 was geworden. 
Ook omdat de volgende generatie, onder 
andere dochter Christa, het niet zag 
zitten het boerenbedrijf, dat op het 
hoogtepunt negentig koeien telde, over 
te nemen. “Het was gewoon niet meer te 
doen. Bijna dagelijks veranderden de 
regels. Dat was niet bij te houden. 
Een nieuwe regel is nu bijvoorbeeld dat 
boeren geen mest op het land mogen 
brengen als het warmer is dan 20 graden. 
Dat betekent dus dat ze in de zomer in 
de avond mest moeten gaan uitrijden. 
Het is te idioot voor woorden. Ook met 
die nieuwe regel voor voeding, waarbij 
koeien minder eiwitten zouden krijgen. 
Dat gaat kalveren kosten”, aldus de 
voormalige boerin. Ook al boert de 
familie zelf niet meer, wel heeft zij een 
jaar terug ook op het Malieveld gestaan, 
om de boeren te steunen.

Douche, toiletten en keukentje
De camperplaats was binnen een jaar tijd 
ongeveer rond. Dat had nog wel wat 
voeten in aarde. Hans Pronk, vrijwilliger 
van Europa’s grootste camperclub NKC 
heeft familie van der Neut hierbij 
geholpen. Hij legt uit wat zij doen: “Wij 
zijn een vrijwilligersclub die particuliere 
ondernemers en eigenaren ondersteunt 
bij het maken camperplaatsen. Eind 
augustus vorig jaar kregen we een e-mail 
vanuit familie van der Neut, met de vraag 
om hen te helpen bij het ontwikkelen van 

een camperplaats. Begin september zijn 
we voor het eerst bij Elly en haar man 
geweest. Later maakten we ook kennis 
met Christa. Elly vertelde dat ze campers 
aan de zijkant van het bedrijf wilde. 
Ze hadden toen al een stalling voor 
caravans. Helaas paste het niet in het 
bestemmingsplan, maar was het wel 
mogelijk om achter het bedrijf een plekje 
vrij te maken. Het voorstel was 7 a 
8 plekken, met mogelijke uitgroei naar 
15 plekken. 19 november kwam de brief 
dat het akkoord was. Ik ben toen een 
keer of vijf, zes geweest om te helpen, 
waarbij we tips en ondersteuning gaven 
bij aanleg elektriciteit, water storten, en 
een inrichtingsplan met infobalie en 
facilitaire voorzieningen. Het is schitterend 
geworden, met de douche, de toiletten, 
het keukentje. Het ziet er fantastisch uit. 
Eigenlijk zouden ze in maart open gaan. 
Toen kwam corona. Om die reden is de 
opening uitgesteld. 1 mei kwamen de 
eerste gasten, en 3 mei stond de eerste 
review op de website van Campercontact, 
een website met per maand 330.000 
unieke bezoekers. Van der Neut staat 
hier nu ook op.”
“Ik ben een van die bezoekers,” zegt 
Petra van Hartskamp met een lach.  
“Ik heb op uw site gekeken om me voor 
te bereiden op vandaag. Wat ben ik 
ongelofelijk blij met dit initiatief.”  
Tegen Elly van der Neut zegt ze: “Ik heb 
van Christa een rondleiding gehad. Het is 
heel mooi geworden allemaal. 
Een prachtige plek.”
Ook al zullen de 330.000 unieke 
bezoekers van de website Campercontact 
niet direct naar Montfoort komen, het is 
wel een mooi stukje reclame, meent 
Pronk. “Familie van der Neut heeft ook 

precies een camperplaats gemaakt, waar 
de camperaar naar op zoek is. Ze willen 
graag naar mooie plekjes, kleine camper-
plaatsen met voorzieningen. Met dit 
weidse uitzicht, de gezellige ontvangst 
door Elly en Christa, kan het niet anders 
dan een succes worden.”

Proost op de opening
Zowel de burgemeester als Pronk 
feliciteren de familie van der Neut van 
harte met deze camperplaats. “Ik hoop 
hier nog eens terug te komen om te 
kijken hoe het ermee gaat,” aldus 
Van Hartskamp. “Om 10.00 uur en 
16.00 uur is er koffie.” lacht Elly.  
“Dan ben je van harte welkom.” Na de 
openingshandeling wordt er nog met 
champagne getoast. Ook camperaars 
Riekus en Carla Hofland die nu een dag 
op de camperplaats staan, krijgen een 
drankje aangeboden. “Fantastisch,” 
vinden ze. “De ontvangst gisteren was 
ook al zo geweldig.” Het echtpaar heeft 
jarenlang gezeild, maar is nu sinds kort 
aan het camperen geslagen. “Je wordt 
toch ouder. We wilden wat anders doen. 
Dus, hebben we de boot verkocht en 
vorige maand hebben we deze camper 
gekocht.” Dat bevalt ze buitengewoon 
goed. Vorig jaar hadden ze er nog eentje 
gehuurd, en nu zijn ze op pad met hun 
eigen camper… Via Limburg en Brabant 
belandde het stel in Montfoort en wat ze 
ervan hebben gezien tot nu toe vinden ze 
geweldig. “Je kunt hier prachtig fietsen. 
De omgeving is heel mooi… Dit uitzicht 
is fantastisch! We hebben net nog 
heerlijk gegeten in Montfoort bij het 
Oude Stadhuis. Op het terrasje in het 
stadje zat het erg gezellig!” Het is precies 
ook waarom vrijwilliger Pronk van de 
NKC denkt dat camperplaatsen zoveel 
toevoegen aan de gemeente. “Mensen 
gaan lokaal eten en hun boodschappen 
doen.” Daarover heeft hij ook gesproken 
met Van Hartskamp. Hij hoopt dat er 
meer camperplaatsen bij mogen komen 
in gemeente Montfoort. Er zijn volgens 
hem momenteel in Nederland meer 
campers dan camperplaatsen.  
Juist daarom is het ook zo belangrijk dat 
gemeentes dit stimuleren, en maakt hij 
zichzelf ook hard voor meer camper-
plaatsen. Echtpaar Hofland is in ieder 
geval dusdanig te spreken dat ze zeker 
weten dat ze terugkomen hier in 
Montfoort: “100 procent zeker. Het is 
zo’n mooie plek. Er is nog veel meer te 
ontdekken. Dat bewaren we voor de 
volgende keer.” Voor Christa van der 
Neut die ze een glaasje wijn komt 
brengen, hebben ze nog wel een tip. 
“Hang even een lijstje neer, waar je 
lekker een hapje kunt eten.” Dat vindt 
Christa een goed idee. Samen met haar 
gasten toast ze nog op de opening, en 
laat ze zich hartelijk feliciteren met de 
opening: “Santé. Op de opening!”

De camperplaats werd geopend door burgemeester Petra van Hartskamp. Samen met 
Christa van der Neut onthulde ze de naam van de camperplaats.

Deze keer kon de ‘trouwkoets’ door de bruidegom zelf gereden, 
probleemloos worden geparkeerd bij het gemeentehuis in Linschoten.  
Dat was verleden jaar tijdens Open Monumentendag wel anders.

Toen hadden zich, voordat gelegenheids-
bruidspaar Evert Dijkslag en Elise le Noble 
daar arriveerden voor de officiële 
opening van de expositie ‘Een eeuw 
Gemeentehuis’ al honderden 
toeschouwers op de Raadhuisstraat 
verzameld. In september 2019 werden 
ze gereden door een prachtige 
trouwkoets. Hij was gestoken in een 
zwart trouwkostuum en droeg een hoge 
hoed. Zij droeg een honderd jaar oude 
bruidsjurk. Zelfs het oude gebruik om 
bruidssuikers te delen werd gehandhaafd.
Deze keer geen historische kleding maar 
een prachtige zelfgekozen outfit voor het 
bruidspaar en hun kinderen. Tijdens deze 
officiële trouwdag bestuurde de 
bruidegom de klassieke VW T2 Westfalia 
gewoon zelf. Het bruidspaar trouwde niet 
in de trouwzaal van het voormalige 
plaatselijke gemeentehuis want daar 
wordt nu gewoond, maar het was voor 
hen wel een bijzondere wens om daar 
tijdens hun echte trouwdag samen met 
Jess en Senna trouwfoto’s te maken.

Gemeenten door het hele land kampen 
met ernstige financiële tekorten doordat 
het rijk onvoldoende middelen verstrekt 
voor onder meer de jeugdzorg en de 
WMO. De tekorten komen landelijk neer 
op een bedrag van circa 2,5 miljard euro 
per jaar en voor Montfoort gaat het ook 
om meerdere miljoenen. Bij het rijk 
wordt de urgentie echter niet gevoeld. 
Het Actiecomité Raden in Verzet is 
onlangs opgericht door de gemeenteraad 
van Zoetermeer om samen met andere 
Nederlandse gemeenten een stevige vuist 
maken die er toe moet leiden dat dit jaar 
genoeg structureel geld voor de 
gemeenten beschikbaar komt. 
De Montfoortse coalitiepartijen sluiten 
zich graag bij dit initiatief aan.

Gelegenheidsbruidspaar 
trouwt nu echt
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De meiden van VOM, van links naar rechts - Mandy, Katja en Samantha.

door Sanne Molenkamp

www.montfoort.nl  www.twitter.com/gem_montfoort  www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 28 juli 2020

GEMEENTENIEUWS gemeente
Montfoort

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

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

Kijk dan op: www.montfoort.nl/corona

Afvalkalender AUGUSTUS 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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VOM en buurtsportcoach Montfoort slaan de handen in een: “We willen alle doelgroepen betrekken”

VOM-week gaat dan niet door, maar wat dan wel?

De activiteiten begonnen afgelopen week 
donderdag op 23 juli met een bioscoop-
avond voor jongeren in het clubhuis van 
HCM. “We hebben de film ‘project Gio’ 
van de bekende YouTube vlogger Gio 
bekeken. Omdat het geluid niet goed 
was, zijn we begonnen met een renspel 
op het hockeyveld, intussen kwam Held 
Rick een geluidsbox brengen en hebben 
we de film kunnen vervolgen.”
Op de filmavond werd al van tevoren 
met veel enthousiasme gereageerd door 
de jeugd. Iets wat de VOM-meiden 
geweldig vonden om te horen, want tot 
nu toe tonen met name meisjes zich 
geïnteresseerd in hun activiteiten.  
“We zaten helemaal volgeboekt! Als we 
er een grote stoere jongen bij hebben, 
die de jongere jongens kan begeleiden, 
dan hebben ze iemand om naar op te 
kijken. Jongens zijn dus van harte 
welkom,” zegt Katja. Met een jongen 
erbij hopen ze al snel meer te zullen 
trekken…
Zij vertelt dat VOM zich normaal 
gesproken voornamelijk op basisschool-
leeftijden richt, maar omdat er zoveel 
geannuleerd is, willen ze ook voor de 
oudere jeugd wat betekenen. Bovendien, 
hebben de meiden begrepen dat - met 
name rond het Doelenplein - overlast 
wordt ervaren van hangjongeren door de 
buurt. Door - net als de Buurtsportcoach 
dat ook al een paar weken doet - de 
jongeren op positieve manier bij 
activiteiten te betrekken, hopen ze de 
sfeer in deze buurt, en heel Montfoort, te 
verbeteren.

Jeugdbrandweer
Begeleider Tom Schouten van de 
Buurtsportcoach is erg te spreken over 
de samenwerking. Hij is wekelijks terug 
te vinden op maandagavond tussen 
19.00 tot 21.00 uur op het Doelenplein 
om daar te sporten met de lokale jeugd. 
Bij mooi weer komt de Jeugdbrandweer 
water spuiten. Iets wat de kinderen 
geweldig vinden, en Tom zelf ook:  
“Het is dan wel zo dat ik dan even niks 
kan met mijn voorbereide sportles,”  
zegt hij. “Zolang de kinderen maar lol 
hebben.”
“Het is altijd onverwachts wanneer ze 
komen”, zegt hij. Op het Doelenplein 
geeft hij nu al zo’n acht weken 
sportlessen. “We zitten nog in de 
beginfase. Tot oktober gaan we dit jaar 
door. Als het het gewenste resultaat heeft 
gehad, gaan we volgend jaar weer 
starten in de zomer.” Hij vertelt dat er 
deze zomer ook nog wel binnen 
activiteiten op de planning zullen staan, 
zoals bijvoorbeeld een voetbaltoernooi. 
“Zo zetten we sport in als middel om de 
sfeer te verbeteren.”
De test is wat hem betreft geslaagd als de 
sfeer in de buurt verbeterd is. “Als de 
buurtbewoners tevreden zijn dus.” Tot nu 
toe hoort hij goede verhalen. De reacties 
tot nu toe van ouders zijn ook positief. 
Kinderen hebben maandagavond zin om 
te komen sporten. Daar doe je het voor. 
De VOM-dames zijn de vorige keer ook 
langs geweest. Toen hadden we nog niet 
zoveel kids hier rondlopen.” Zelf woont 
hij ook in deze buurt, en kwam hij hier 
geregeld sporten toen hij jonger was. 
Hij weet dus als geen ander hoe fijn het 
is, als hier wat georganiseerd wordt voor 
en door de jeugd. De kinderen die nu 
hier komen, zijn erg te spreken over de 
activiteiten.
“Jullie komen hier vaker sporten?” vraagt 
Mandy. “Jáááááá, elke week.” “Zouden 
jullie ook wel eens ergens anders in 
Montfoort willen spelen of sporten?”, 
vraagt ze. “In het Stadspark. Daar woont 
hij,” wijst een jongen. Gevraagd naar of 
ze ook ideeën hebben voor activiteiten, 
wordt er enthousiast door elkaar 
geschreeuwd. “Paintballen! Paintballen!”, 
roept er een. “Dat is vet!”, reageert een 
ander. Afgesproken wordt, dat ze ideeën 
met Tom mogen delen, en dat ze zich 
ook via hem voor activiteiten kunnen 
opgeven. “Jullie moeten je natuurlijk wel 
altijd opgeven,” zegt Mandy.  
“Anders kun je niet meedoen.”
“Ze hebben er duidelijk zin in,” zegt 
Mandy naderhand. De VOM-meiden zijn 
blij ze zo enthousiast te zien. “Voor velen 
zal een vakantie er niet in zitten dit jaar. 
Vakantie in eigen land is ook duur nu. 
Het motto van de VOM blijft dan ook: 
hou het gratis. Daar houden we ons aan 
vast,” aldus Katja. Samantha vult aan: 
“Bovendien gaan we ook nog wel lokale 
ondernemers bij activiteiten betrekken. 

Zo denken we eraan om nog eens 
koekjes te gaan versieren in de 
supermarkt bijvoorbeeld. Dat staat 
gepland op 6 augustus. Op die manier 
ondersteunen we ondernemers, maar 
steken we iedereen ook een hart onder 
de riem. Dat kunnen we allemaal wel 
gebruiken in deze tijd, denk ik.” 
Voor VOM is het sowieso goed om ook 
dit jaar in beeld te blijven, juist omdat de 
VOM-week niet doorgaat. Volgend jaar 

Op een mooie zomeravond komt de Jeugdbrandweer verkoeling brengen op het 
Doelenplein in Montfoort.

Leerlingen interviewen
De kinderen uit groep acht van 
basisschool het kompas moesten 
afgelopen maand iemand interviewen over zijn of haar beroep. En daar moest 
tussen dan een presentatie van maken. Zo ook Sanne Molenkamp (11).
Zij deed het over journalist Sjoukje Dijkstra die bij De IJsselbode werkt: “Ik vond het 
erg leuk om te doen.” Sanne stelde vragen, zoals: ‘Komt u voor uw beroep wel eens 
in het buitenland? En wou u als kind al journalist worden?’ “De kinderen vonden het 
erg leuk om te horen en waren enthousiast dat ik een stukje in de krant mocht 
schrijven. De presentatie is goed gelukt ik had een 8,5.”
(Sanne mocht Sjoukje, correspondent voor deze krant in Montfoort, interviewen, en 
daar zelf een artikeltje over publiceren. Het is haar eerste gepubliceerde artikel in de 
krant. Wie weet smaakt dat naar meer…)

Sanne Molenkamp, leerling van basisschool het Kompas, houdt een presentatie over 
het beroep van een journalist.

Omdat de VOM-week niet doorgaat, hebben de meiden van VOM -  
Mandy van Rooij, Samantha Houdijk en Katja Diepstraten - besloten om 
elke week een activiteit te organiseren door heel Montfoort heen. De ene 
keer zal dat op het Doelenplein zijn, de andere keer op De Plaats of in het 
Stadspark, zodat iedereen uit Montfoort daarheen kan komen. Ook heeft 
VOM sinds half juli de handen in een geslagen met de Buurtsportcoach om 
zo samen leuke dingen neer te zetten voor kinderen en jongeren.

Geen huttendorp, maar…
“We gaan er vanuit dat er dit jaar meer 
mensen dan anders in Nederland blijven. 
Ieder jaar kijken kinderen uit naar de 
VOM-week”, meent Samantha.  
“Dat hebben ze nu niet. Daarom is het 
leuk dat er wat georganiseerd wordt en 
dat ze wat kunnen doen. Bij het 
zwembad kun je wel reserveren, maar je 
kunt niet zomaar even gaan. Bij ons kun 
je je opgeven voor een activiteit en dan 
kun je gewoon komen.”
Normaal gesproken heeft VOM het 
huttendorp als trekker voor de oudere 
jeugd. Ook dit jaar zal er gebouwd 
worden, verzekeren de VOM-vrijwilligers. 
Wat dat gaat zijn, daarover willen de 
meiden nog niets zeggen. Wel kunnen ze 
een klein tipje van de sluier oplichten. 
“Je moet out of the box denken,”  
zegt Katja met een lach. “Laten we zo 
zeggen: ze mogen hamers en spijkers 
meenemen, en dan hebben ze sowieso 
iets om mee naar huis te nemen.” 
De activiteit ‘Timmeren met TD’  
staat voor 30 juli gepland.
Tijdens de coronacrisis mogen veel 
dingen dan niet doorgaan, wel ontstaan 
er leuke samenwerkingen. Dat is iets 
waar de VOM-meiden erg blij mee zijn. 
“Mensen denken creatiever,” zegt 
Mandy. “Er is ook meer waardering voor 
wat er gedaan wordt. Het is niet vanzelf-
sprekend meer.” Door de samenwerking 
met de Buurtsportcoach hoopt VOM het 
netwerk uit te breiden, zodat ze nog 
meer kinderen en jongeren kunnen 
betrekken.

door Sjoukje Dijkstra

viert VOM haar 50-jarig jubileum. 
“Dubbel feest dus,” zegt Katja.  
“Wel jammer dat we het dit jaar niet 
kunnen voorbereiden. Het is goed de 
aandacht vast te houden, zodat ze ons 
niet vergeten.”
Meer informatie over komende 
activiteiten is te vinden op de 
website van VOM: www.vomweek.
nl/VOM/welkom/zomeractiviteiten
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BRIL
VAN DE MAAND
AUGUSTUS

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

De specialist in garage- en industriële deuren

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

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

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

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

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

ACTIE

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.  
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 27 juli t/m 02 augustus 2020. Week 31. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

     Gerookte Noorse zalm 
  pak 100 of 200 gram 

 50% KORTING*

 4.00

2.00

_

_
 6.99

3.49

1+1 GRATIS*
 2.18

 1.09

_

_
 3.34

1.67

  Crystal Clear 
  2 fl essen/pakken à 500-1500 ml 

 combineren mogelijk 

    g’woon fruitijsjes, mini regenboogijsjes, 
squeeze mix of waterijs mix 

 3 pakken à 6-12 stuks ,  combineren mogelijk 

3.54

7.02  2.99
3 STUKS 

1.85

1.96  1.49

 Blonde d’Aquitaine 
steak naturel of 
gemarineerd of 

biefl appen 
 per 100 gram  

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

*Ge ld ig t /m 30 september 2020
*N ie t ge ld ig i . c .m . andere aanb ied ingen

*A l l een ge ld ig tegen in leve r ing van deze bon
*Één kor t ingsbon per pe r soon

OP E EN B EHANDE L I N G O F P RODUC T NAAR K EU Z E

15% JUBILEUM KORTING

WWW.BLFSTUDIO.COM

KN I P U I T

06-20373929VLASAKKER 15, MONTFOORT

*


