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INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Hekendorp in de ban van ‘Versierus Virus’
Interview Ad de Regt, Fulcotheater IJsselstein
Herinneringen van Jan Blonk
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
NIeuwe directeur Howiblo stelt zich voor

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

Driebruggen,Haastrecht,Hekendorp,Linschoten,Montfoort,
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

Het moet niet veel langer duren
voor St. Joseph…
Gratis spreekuur elke maandag van 17.00-18.30 uur
Visbrug 6 - 3421 AH Oudewater - Telefoon 0348-413513

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hekendorp

Bij het pluimveebedrijf Wiltenburg in Hekendorp is vogelgriep van het
type H5 vastgesteld. Om verspreiding van het virus tegen te gaan zijn
100.000 leghennen zondag jl. gedood en deze worden in de loop van
vandaag en morgen geruimd.

Het zijn zware tijden voor de horeca, maar ook voor zalencentrum
Stichting Verenigingsgebouw St. Joseph. Beheerder(s) Marcel Peters en zijn
rechterhand Jessica de Rooij vertellen hoe het hen nu vergaat: “Soms is het
moeilijk om positief te blijven, maar toch houden we de moed erin.”
De tent voor curling staat klaar, en zij staan te popelen om weer een beetje
reuring in de tent te hebben. Letterlijk…
115 jaar bestaat het St. Josephgebouw
al. Het is het gebouw waar alle
Montfoortenaren en vele mensen uit de
regio van jong tot oud wekelijks,
maandelijks, jaarlijks wel eens komen.
Van de intocht van Sinterklaas, kerstdisco,
New Years party, carnaval, toneel,
politiek, Cultureel Montfoort tot sporten
als: tafeltennis, bridge, gym voor jeugd
en ouderen, stijldansen, zumba, steps,
country line dance en yoga.
Tegen een gereduceerde zaalhuur
kunnen deze verenigingen gebruik
maken van het gebouw.
De vraag is alleen: hoe lang nog?
De grootste misvatting van velen is
volgens Jessica dat St. Joseph subsidie
zou krijgen. “Wij moeten onszelf
bedruipen.” Marcel vult aan: “Al die jaren
hebben wij zonder gemeentelijke subsidie
ons hoofd boven water kunnen houden.
Dat doen wij door de commerciële
evenementen. Massa is kassa. Maar nu
alle grote evenementen vervallen,
eindigen we dit jaar met een negatief
resultaat.”
Het enige dat nog mag, zijn beroepsopleidingen. Op dat moment zitten er zeven
mensen in een zaaltje om een cursus te
volgen. “Daar ben je de hele dag voor in
de weer. Je kunt je voorstellen dat we

door Sjoukje Dijkstra

daar verlies op lijden”, aldus Marcel.
Een paar personeelsleden moesten ze al
laten gaan. “Gelukkig hebben ze ander
werk gevonden”, aldus Marcel. “Iemand
die voor 40 uur op de lijst stond is voor
de helft teruggegaan. Met pijn in het hart
neem je zo’n beslissing. Maar het is
noodzakelijk.” Jessica: “De hoogste
kosten zijn personeelskosten, en de vaste
lasten gaan natuurlijk ook gewoon door.
De NOW-regeling is dan niet toereikend,
en wordt bovendien steeds minder.”
Desondanks blijven hij en Jessica lachen.
Ze zijn positief en hebben vertrouwen in
de toekomst. Ze willen ook niet geloven

‘Misschien moeten
we een beroep doen
op Montfoort
om het culturele
hart van Montfoort
te behouden’

Jessica de Rooij en Marcel Peters ‘Misschien moeten we een beroep doen
op Montfoort om het culturele hart van
Montfoort te behouden’.
niet dat Montfoortenaren ‘De Soos’ waar zoveel geschiedenis ligt - zomaar
zullen ‘laten gaan’…
Wel vinden ze het belangrijk om de
mensen te doordringen van het feit, dat
het zou kunnen gebeuren dat St. Joseph,
spil van de Montfoortse samenleving,
verdwijnt. Niet bij iedereen is dat besef.
Marcel denkt even over na hoe hij dat
moet verwoorden, en zegt dan dat hij
hoopt dat iedere inwoner van Montfoort
er van doordrongen is hoe groot de rol
van St. Joseph is, zowel op maatschappelijk als op sociaal terrein.
“Het gaat van geboorte tot graf, en alles
wat daar tussenin zit. Je maakt zoveel
dingen mee hier. Het is waar oud en jong
elkaar ontmoeten.”
Dat beaamt Jessica: “Het is een sociaal
punt. De jeugd leert het carnaval vieren
hier, en wat te denken van de relaties die
hier ontstaan”, zegt ze met een knipoog.
Ook haar eigen relatie begon hier, lacht
ze… Dat soort herinneringen, dat willen
zij en Marcel het liefst ook meegeven aan
de volgende generatie.
“Mijn jongste is net 16”, zegt Jessica.
“Het eerste wat hij zei is dat hij nu met
kerst naar ‘De Soos’ wou gaan.
Dat is er nu jammer genoeg niet.”

vervolg op pagina 14

Al eerder, in 2014, werd het bedrijf
getroffen door vogelgriep; toen moesten
er 150.000 dieren geruimd worden.
Eigenaar Piet Wiltenburg is bedroefd
dat hem dit opnieuw overkomt.
Het virus wordt door wilde vogels
(trekvogels) verspreid en komt letterlijk
‘uit de lucht vallen’ met de uitwerpselen
van de vogels.
Om te voorkomen dat grote pluimveestallen als die van Wiltenburg besmet
raken, moeten die voorzien zijn van een
ventilatiesysteem dat de binnentredende
lucht filtert, evenals de uitgaande lucht
die ‘gewassen’ moet worden van met
name stof. Het luchtbeheer in de stallen
is, zo goed als praktisch werkbaar is,
(onder andere: hygiënische maatregelen
bij het binnentreden, schoonmaken)
van de buitenwereld afgesloten.
Hoewel het bedrijf van Wiltenburg aan
de normen voldoet en over de benodigde
vergunningen beschikt, is de naaste
woonomgeving er niet heel blij mee
(dit is een understatement, zoals lezers
van De IJsselbode weten).

door Otto Beaujon

Niet op mensen

De volgelgriep vormt geen direct gevaar
voor mensen, en het ruimen van alle
dieren in de besmette stal is vooral een
voorzorg om te voorkomen dat
andere pluimveebedrijven in de omgeving
(het zijn er tien binnen een straal van
10 km) besmet zouden raken door
bijvoorbeeld het ophalen van eieren of
het bezorgen van voer.
Burgemeester Danny de Vries heeft met
Piet Wiltenburg gesproken. Voor zo lang
het ruimen duurt heeft hij eenrichtingsverkeer voor de Hekendorpse Buurt
ingesteld: alleen vanuit Oudewater
richting Hekendorp.
Voor de tien collega-bedrijven geldt per
direct een vervoersverbod voor pluimvee,
eieren, pluimveemest en gebruikt
strooisel, maar dat geldt ook voor andere
dieren en dierlijke producten afkomstig
van de bedrijven waar commercieel
gevogelte gehouden wordt.

BLACK FRIDAY DEALS

25% KORTING OP BIJNA ALLE GEUREN*
ALLÉÉN vrijdag 27 en zaterdag 28 november 2020
OP=OP

* Uitgezonderd lopende aanbiedingen uit de folder,
leaflet en vast laag geprijsde geuren.
Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel.

Johan Schouten, Korte Havenstraat 18 Oudewater

Jan Verburg nieuwe fractievoorzitter
SGP Krimpenerwaard
Jan Verburg (49) uit Vlist is sinds vorige week dinsdag de nieuwe
fractievoorzitter van de SGP Krimpenerwaard.
Hij volgt Jan Willem van der Ham op, die na ruim 22,5 jaar
het raadswerk neerlegt.

Jan Verburg in de Overtuin Bisdom van Vliet.

In 1998 is Verburg in de voormalige
gemeente Vlist raadslid geworden.
Met de herindeling in 2015 heeft hij zijn
raadswerk voortgezet in de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard.
Op de vraag waarom hij 22 jaar geleden
raadslid is geworden antwoordt hij dat je
er eigenlijk vanzelf inrolt.
Zijn vader Ties Verburg was 29 jaar
raadslid en stopte in 1994. En in 1998
na één periode zonder een Verburg in de
raad is hem gevraagd het raadswerk op
zich te nemen.
Ondanks zijn staat van dienst zegt hij dat
hij zich nog vaak een beginner te voelen.
Er komen steeds weer nieuwe en
ingewikkelde onderwerpen op je af,
waarvoor je je steeds weer vanaf het
begin moet inleven en inlezen.

door Cees Reichard

Na zoveel jaar is dit toch steeds nieuw.
“Het houdt me nieuwsgierig. Neem nu
bijvoorbeeld de mogelijke bouw van een
nieuw gemeentehuis. Net als bij elk
voorstel zijn hier veel voor- en nadelen te
benoemen. Bij dit project moet je o.a.
kijken naar het financiële aspect en de
duurzaamheid. Je bent constant aan het
wegen. Ik ben er gewoon nog niet uit.”
Dit dilemma ervaart hij ook bij de
uitplaatsing van de Coop in Haastrecht
naar Galgoord. “Alle rapporten geven
aan dat de Coop qua grootte niet
toekomstbestendig is, dus er moet iets
gebeuren. Maar tegelijk moet je ook
gaan kijken wat je met het vrijkomende
centrum doet.”

Doorgaande lijnen

Zowel voor als na de herindeling ziet
Verburg veel doorgaande lijnen in zijn
werkzaamheden. In Vlist heeft hij diverse
zaken opgepakt die in de nieuwe
gemeente voortgezet worden. Vol trots
vertelt hij bijvoorbeeld over de
opknapbeurt van de Overtuin Bisdom
van Vliet. Met de VKGB heeft de SGP/
CU destijds de raad voorgesteld 50.000
euro te voteren voor de restauratie van
de bijzondere grot. In de nieuwe
gemeente Krimpenerwaard is dit plan
overgenomen en er wordt voor de
komende tien jaar een nog veel groter
bedrag voor de hele Overtuin
beschikbaar gesteld. “Dankzij de grote
inzet van de vele vrijwilligers zie je de
Overtuin jaarlijks enorm opknappen.
Knap hoor!”
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Proeflessen en webinars
op het Kalsbeek College

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

HEKENDORP

www.ijsselbode.nl
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

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@ijsselbode.nl

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 29: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 29: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. J. de Wit

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 29: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep

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

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Vakkenpakket

Op locatie Schilderspark hadden de ruim
vijfhonderd kinderen van tevoren een
pakket gekozen. In drie lessen van een
half uur leerden ze leuke dingen bij onder
andere Engels, kunst, Latijn &
mythologie en wiskunde. Kalsbeekleerlingen begeleidden ze naar de juiste
lokalen, waarbij zeker ook de brugschool
niet overgeslagen werd. “Wat een fijn
gebouw is dit”, was de reactie van een
elfjarige. En een ander: “Leuk om straks
zowel hier als in het grote gebouw les te
krijgen.”

Webinars

‘s Avonds waren er voor het eerst in de
geschiedenis twee Kalsbeek-webinars.
Ouders en verzorgers konden zich hier
van tevoren voor aanmelden en werden
getrakteerd op informatieve
bijeenkomsten waarin ze meer te weten
kwamen waar het Kalsbeek College voor
staat, hoe leerlingen groeien en wat voor
mogelijkheden er zijn qua onderwijs,
uitdaging en ondersteuning.
Ruim zeshonderd ouders maakten van
deze digitale mogelijkheid gebruik.
In dit bijzondere coronajaar konden
groep 8-kinderen op deze manier een
goede indruk van de school krijgen.
In januari, de maand waarin normaal
gesproken allerlei open dagen
plaatsvinden en de keuze voor een
middelbare school gemaakt wordt, gaan
de scholen in Woerden online de
voorlichting verzorgen. Het Kalsbeek
College gaat een informatief en veelzijdig
beeld van de school en zijn leerlingen
neerzetten. In februari worden op beide
locaties activiteiten voor kinderen
georganiseerd.

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 29: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Prop J.A. de Kruijf

GEMEENTE MONTFOORT

GEMEENTE OUDEWATER

De animo voor de vmbo/mavo-locatie
van het Kalsbeek College was groot:
al weken geleden waren alle plekken
vergeven. In februari wordt daarom een
tweede ronde proeflessen georganiseerd.
Zodra het programma rond is, kunnen
kinderen uit groep 8 zich via de website
aanmelden.

MONTFOORT

GEMEENTE LOPIK

KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Trudie Scherpenzeel, 06-28915344
Sport
Vacature

Op locatie Bredius volgden de kinderen
een theorie- en een praktijkles.
Van biologie naar techniek en van Duits
naar Economie& Ondernemen.
“Wow, ze hebben hier een heel
restaurant”, klonk het bewonderend.
“En een kappersruimte, kijk daar maar”,
vulde zijn klasgenoot aan.

’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 29: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Kand A.J. Speksnijder

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

Woensdagmiddag hebben ruim 750 groep 8-kinderen proeflessen gevolgd
op het Kalsbeek College. Ze hadden van tevoren zelf vakken uitgekozen en
hun rooster van de middag samengesteld. Op beide locaties werden ze
opgevangen door Kalsbeek-leerlingen die ze de weg wezen naar de aula.

24
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2020

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 29: 10.00 uur pastor Zygfryd Nowara

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 29: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. P.C.H. Kleinbloesem
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 29: 10.00 uur Mw. N. Rijneveld-Schep
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en
een mondkapje is verplicht.
Vooraf aanmelden via
Centraal Secretariaat 0348-203012
Zo 28: 17.00 uur H. Spaan/J. Stam
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

HUISARTSEN

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 29: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. F. Maaijen

Is de Bijbel geloofwaardig?
We leven in een tijd met veel onzekerheid. Corona, een economie die krimpt,
een opwarmende aarde. Er zijn veel dingen waar u zich zorgen over kunt maken.
Als Bijbelgemeente Dabar ervaren wij in al die zorgen veel steun aan ons geloof in
God. Daarvan willen we u graag vertellen. Zeker als u denkt: ‘Geloven in God,
dat is toch achterhaald?’, ‘Die Bijbel is toch wetenschappelijk onhoudbaar?!’
Gabor Locht dacht dat ook tijdens zijn studies geschiedenis en theologie.
Bijna raakte hij zijn geloof kwijt, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.
Hij schreef hierover het boek ‘Eerste hulp bij ongeloof’ en op 29 november
vertelt hij daarover bij bijbelgemeente DABAR.
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst op D.V. zondag 29 november vanaf
10.00 uur online te volgen, via www.bijbelgemeentedabar.nl/opendeurdienst2020
Het boek ‘Eerste hulp bij ongeloof’ is te koop bij de boekhandel.

Digitale voorlichtingsbijeenkomst
over hersenletsel
Op maandag 14 december is er van 16.15 tot 17.15 uur een digitale
voorlichtingsbijeenkomst over het omgaan met niet-aangeboren hersenletsel
met als thema: ‘Onbegrip vanuit de omgeving’. De digitale inloop is vanaf
16.00 uur. Aanmelden hiervoor kan via info@transmuraalnetwerk.nl
Sanne Pelser, neuropsycholoog bij Basalt
gaat op dit onderwerp in en zal uw
vragen beantwoorden.
Deze digitale bijeenkomst is bestemd
voor mensen die een herseninfarct,
hersenbloeding, TIA, ongeluk met
hoofdletsel of hersenoperatie hebben
(gehad), recent of langer geleden, maar
ook voor mensen met MS of Parkinson.
Tevens zijn familieleden en andere

geïnteresseerden welkom.
De bijeenkomst is enkel digitaal te
volgen. U ontvangt na aanmelding een
link om deel te kunnen nemen.
Geef bij aanmelding uw naam,
e-mailadres, telefoonnummer en het
aantal personen door waarmee u de
informatiebijeenkomst bijwoont. Er zijn
geen kosten verbonden aan de
bijeenkomst.

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Kerst en Nieuwjaar,
juist nu in deze bizarre tijd hét moment van het jaar
om uw relaties of werknemers op een persoonlijke manier
te bedanken met een kerst- en nieuwjaarskaart.

Wanneer u bij ons vóór 1 december uw Kerstkaarten bestelt
met een minimum orderbedrag van € 150,ontvangt u 50% korting op uw kerst-/nieuwjaarsadvertentie
in De IJsselbode van dinsdag 22 of 29 december,
met daarin uw kerst-/nieuwjaarswens
op 1/8 pagina 130 mm breed x 96 mm hoog,
of u krijgt € 100,- korting op een advertentie
met een groter formaat.

0348-561478

Bel en vraag naar onze boeken met een
uitgebreide collectie Kerstkaarten.
Wij bezorgen deze graag bij uw bedrijf of huis.
Maak uw keuze en wij verzorgen de rest.
Liever een eigen ontwerp?
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
0348-561478 of melissa@ijsselbode.nl

Wij zorgen ervoor dat u een juiste indruk achterlaat!

Bestel vóór 1 december uw kerstkaarten bij Drukkerij Heno
en u krijgt 50% korting op uw advertentie in De IJsselbode
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Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92
Tekst van mama

Wij zijn u graag van dienst
Partner van...

Dankbaar voor alle goedheid en zorg die wij van haar mochten ontvangen
geven wij u kennis dat op 90-jarige leeftijd is overleden
onze lieve krachtige moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Maria Wilhelmina Johanna Vergeer - van Lieshout

~ Riet ~
† Snelrewaard, 20 november 2020

* Papekop, 8 april 1930

echtgenote van Jan Vergeer
Marianne en Peter
Mack en Marije, Faas en Loek
Fauve
Quint en Elise
Joke en Johan
Charlie en Lianne
Ramon en Ilona, Sam
Amanda en Jesse
Laura
Kristel
Johan en Marijke
Marjolein en René
Patricia en Rick
Richard en Diana
Daniël en Janine

†

Dory en Theo
Lusanne en Lars
Vincent
Sander
Esmee en Jurgen

0182 38 22 31

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

Alleen bij geen gehoor

10 %

korting

Nu er
geopend!
Wilt u uw hond
ook stralend bij laten
lopen tijdens de kerst?
Ontvang dan 10% korting als u uw hond
tussen 1 en 24 december laat trimmen.
Julia Burger, gediplomeerd hondentrimster
Hoenkoopse buurtweg 28a
2851 AK Haastrecht

Mieke en Frans
Emmelie
Demi

juulstrimsalon@outlook.com

Ans en Willem
Wesley
Zoë en Jesse
Iris

06-298 821 57

www.juuls-trimsalon.nl

Mama is thuis.
Op 25 november vindt de uitvaart in besloten kring plaats.
Vanaf 13.30 uur wordt ze lopend naar haar laatste rustplaats gebracht.
Namens de familie willen wij dank uitbrengen aan
de huisartsenpraktijk Raedts & Dubois en thuiszorg “De Wulverhorst”.
Correspondentieadres
Noord-Linschoterzandweg 8, 3425 EK Snelrewaard

• Sportmassages • Aroma therapiemassages
• Voetmassage
Wijdstraat 9, 3421 AJ Oudewater 06-14590987
Boek online op

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
.00
17
0.0
08
n
va
Ma t/m vr open

www.nanthaimassageoudewater.com

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Kennismaken met porselein schilderen

KERST
WORKSHOP

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 25 november

10.00 Geheugentraining
14.30 Bingo Alleen voor bewoners.

Tuinzaal
Tuinzaal

Donderdag 26 november
10.00 Spelletjes Alleen voor bewoners. Tuinzaal
afgelast
14.00 KBO\PCOB-soosmiddag
Vrijdag 27 november

10.00 Sport of spel

Tuinzaal

14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 RKK-Kerkdienst

Tuinzaal
Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Alleen voor bewoners.

Alleen voor bewoners.
Zaterdag 28 november
Zondag 29 november

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

OP VRIJDAG
18 DECEMBER
volgens de regels van het RIVM

10.00 Koffiedrinken
14.15 Kook-/bakactiviteit

Alleen voor bewoners.

Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

www.vlistbrocante.com

lidabaars@gmail.com | 06-16358581
Kom langs, proef
en wordt verrast

Bestel nu je sint- en kerstgeschenken!
www.hetkaasmeisje.nl

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique
Alleen voor bewoners.
Dinsdag 1 december

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Meld u snel aan!

Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

Maandag 30 november

EN NOG VEEL MEER...

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

AHLES

en

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault Grand Modus . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opel Vivaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fiat Panda 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toyota Yaris 1.3 - airco - diverse opties . . . . . . . .
Citroën C3 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dacia Sandero 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VW Polo 1.4 - airco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Range Rover V8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‘12
‘11
‘07
‘08
‘14
‘12
‘08
‘13
‘13
‘07
‘09

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

6.450,5.950,3.950,4.250,8.450,3.650,5.450,7.250,5.950,3.650,23.950,-

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 100,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen

-

0348 - 501808

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....
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MidlandFM presenteert
cabaretmarathon

Na zich eerder op muziek te hebben gestort gaat MidlandFM deze keer
voor de pareltjes uit het Nederlandse cabaret, doorspekt met passende
veelal spitsvondige Nederlandstalige liedjes. Dat wordt opnieuw een dag
lang genieten. Een keur aan artiesten trekt voorbij; uiteenlopende
kleinkunstenaars van de jaren zestig tot aan heden, van oude bekenden
tot aan artiesten die nu op de planken staan, maar altijd het puikje van
de zalm. Je bent nog niet bekomen van het lachen om een stukje tekst
van iets dat je jaren geleden voor het laatst hoorde of je wordt alweer
overdonderd door iets dat verser in het geheugen ligt; het een nog beter
dan het ander. Zaterdag 28 november is een dag om in je agenda te
noteren, want dan presenteert MidlandFM een cabaretmarathon.
Bovenstaande omschrijving komt uit de
koker van de presentatoren van die dag:
Peter Boere, Wil de Vries en Mees
Weststrate. “We hebben twee jaar
achtereen iets met muziek gedaan.
Eerst de jaren zestig in 2018 en het jaar
daarop muziek uit de jaren zeventig.”
Peter Boere: “Hoewel het steeds een
groot succes was, wilden we in 2020
eens iets heel anders. We stellen deze
keer cabaret centraal en wisselen dat af
met Nederlandstalige liedjes die daarbij
passen van bijvoorbeeld Robert Long en
Herman van Veen. En dat dan twaalf uur
achter elkaar. En, nee, er zit geen enkele
volgorde in, we draaien van alles door
elkaar.” Mees Weststrate: “We hebben
moeten wikken en wegen. We vroegen
ons eerst af of we wel genoeg materiaal
zouden hebben.” En Peter vult aan:
‘Nou, het werd nog behoorlijk lastig om
te kiezen, want er is zoveel goed
cabaret.” Wil de Vries: “We draaien
bijvoorbeeld ook een nummer van
André van Duin; dat is wel geen echte
cabaretier, maar hij heeft wel bijzonder
leuke teksten gemaakt en zingt ook nog
eens erg goed.”

Herkenning en verrassing

Westrate vult aan: “We hebben bekende
nummers die bijna iedereen wel zal
herkennen, maar ook minder bekende.
Maar het heeft wel allemaal kwaliteit.
We zijn trouwens niets uit de weg
gegaan; zo hebben we naast Tineke
Schouten ook Theo Maassen in onze lijst
opgenomen.” De Vries: “Wij hebben
alleen al dagen enorm veel plezier gehad
in het uitzoeken en samenstellen; het
wordt echt goed. En we zijn ook heel
benieuwd naar reacties die we via Twitter
of Facebook krijgen.” En Weststrate sluit
af met: “We zullen ons moeten
inhouden, want wij mogen als
presentatoren deze keer niet zo veel
zeggen. Dat wordt best lastig.” Zelf
omschrijven ze hun programma als volgt:
‘De leukste conferences en het beste
cabaret!

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

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

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

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

De uitzendingen van Midland FM
staan zaterdag 28 november de
www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl
hele dag in het teken van de beste
Nederlandse kleinkunst!
‘En als je naar de playlist kijkt,
springt het van Jan Blaaser naar
Jochem Meijer en van Jasperina de
Jong, via Lenette van Dongen naar
Ronald Goedemondt. En dat is dan
nog maar een kleine greep uit de
U HEBT NOG 2 DAGEN OM MEE TE DOEN
eerste uren.
MET DE WIJNACTIE TEN BEHOEVE VAN
Wie de hele dag aan de radio
gekluisterd blijft, zal ongetwijfeld
HET KINDERTEHUIS IN ELDORET
geen enkele bekende naam uit de
ZIE WWW.KENIA-PROJECT.NL/NIEUWS
wereld van de kleinkunst missen.
Voor liefhebbers wordt het vast en
zeker genieten.
Naast de presentatie die de drie
bekende MidlandFM’ers afwisselend
voor hun rekening nemen, blijkt de
techniek die dag in handen van
Cees van Apeldoorn, Jesse Bijkerk,
Manasse Evertsen en Arjan
Tegelenbosch.
Carla, Ad, Liane, Casper,
MidlandFM is te ontvangen via FM
107.5 MHz, en via de kabel van de
Anke, Leo & kids.
gemeente Oudewater op 98.3 MHz.
Ook kan MidlandFM als livestream
beluisterd worden via de website:
www.midlandfm.net.
En wie de uitzending via een smartphone of tablet wil
beluisteren kan bijvoorbeeld de app radioNED installeren,
want ook daar is MidlandFM te vinden.

WIJNACTIE 2020

Hiep hiep hoera!

(o)ma Bep
75 jaar!

Opeens was er nog zoveel te zeggen
Opeens was er nog zoveel te vragen
Opeens is het te laat
Plotseling is onze allerliefste dochter en zus
er niet meer.
We zullen haar zo missen.

Cheyenne Boele
* Oudewater,
17 januari 2001

† Oudewater,
23 november 2020

Willem en Margo
Lorenzo
Cheyenne is thuis, bezoek graag in overleg
Zaterdag 28 november nemen we in besloten kring
afscheid van Cheyenne.
Er is wel gelegenheid om een laatste groet te brengen
aan Cheyenne door zaterdag omstreeks 13.00 uur een
erehaag te vormen langs de Lange Burchwal naar de
begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.
Als u wilt kunt u achter de stoet aansluiten en meelopen
om bij het graf afscheid van haar te nemen.
Dit kan en mag alleen wanneer u de gepaste afstand
van 1,5 meter tot elkaar in acht neemt.
Omdat persoonlijk condoleren niet mogelijk is, stellen wij
het zeer op prijs als jullie een herinnering en/of foto
achter willen laten in het online condoleanceregister via
www.andanteuitvaart.nl/condoleance

107.5 FM RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING!
Midland FM is te beluisteren via:
Ether
FM 107.5 MHz
Kabel Oudewater FM 98.3 MHz
Online
www.midlandfm.net

Jozefschool publiceert Schoolmagazine

Het boekwerkje circuleert al enige tijd in Oudewater, maar pas afgelopen
vrijdag werd het schoolmagazine van basisschool St. Jozef officieel
gepresenteerd. Het magazine, in prachtige kleurendruk, werd toen uitgereikt
aan Danny Bras, Bernadette Vermeij en Annemiek van den Haselkamp.
Deze drie ouders, allen niet onbekend met het schrijven van teksten, vormden
tezamen met de leerkrachten Nicolette van Straalen en Ellen Binken en
directeur Tom Streng de redactie van het schoolmagazine.
Het idee voor het magazine, dat op
school als werktitel ‘De Linda’ meekreeg,
ontstond tijdens een studiereis op
Terschelling.
Bladerend door het 28 pagina’s tellende
magazine krijgt de lezer een breed beeld
van wat er op ‘de Jozef’ allemaal gebeurt.
Uiteraard veel aandacht voor het vak
Engels, dat een belangrijke plaats
inneemt in het onderwijs op de school,
maar ook onderwerpen zoals de leerlingenzorg, de hoogbegaafdheidsgroep,
de peutergroep en ouderbetrokkenheid
passeren in het magazine de revue.
De leerlingen, want om hen gaat het
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uiteindelijk op school, komen uitgebreid
aan het woord in twee interviews. Ellen
Binken zorgde voor de verslaglegging.

‘Jij bent de aap’

Danny Bras schreef voor het schoolmagazine een artikel over de ‘kanjertraining’. Deze training richt zich op de
sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen, waarbij wekelijks wordt
geoefend met kennis en vaardigheden
met als doel een veilige sfeer in de klas
en in de school te creëren. ‘Jij bent de
aap’, de titel van Danny Bras’ artikel,
verwijst naar de dieren die in de kanjer-

training symbool staan voor verschillende
gedragstypen.
De leerkrachten werken in alle groepen
met een veelheid aan materialen, zoals
handpoppen, prentenboeken en petjes
en er wordt veel tijd ingeruimd voor
interactie tussen de kinderen. Daarnaast
worden er veel vertrouwensspelletjes
gespeeld. Dit alles gericht om kinderen
vanuit vertrouwen zichzelf te laten zijn.
Onlangs ontving de Jozefschool
overigens de officiële certificering als
‘kanjerschool’. Alle leerkrachten volgden
een opleidingstraject van drie jaar en dit
traject werd aan het begin van het
schooljaar afgerond met een laatste
studiedag. Het mooie kanjertrainingbordje dat nu op de buitengevel van de
school prijkt is het uiterlijk bewijs van de
certificering, maar de kern is dat er in en
rond het gebouw vanuit vertrouwen
wordt gewerkt. Zowel kinderen, ouders
als leerkrachten hebben het daardoor
helemaal naar hun zin op de Jozefschool.

Correspondentieadres:
Familie Boele, Hekelen 8, 3421 JW Oudewater.

Voorrang ...

Column

Tien jaar geleden kocht toenmalig minister van volksgezondheid
Ab Klink 34 miljoen ampullen vaccin tegen de Mexicaanse griep om
17 miljoen Nederlanders tweemaal in te enten. Maar toen het vaccin ietsje later dan beloofd - geleverd werd hoefde het niet meer: het virus
was zodanig verzwakt dat de regering zich er geen buil meer aan kon
vallen; alles in de klauw, een overzienbare cloud aan griepjes.
Zoals ook toen buitelen ook nu de farmaceuten over elkaar heen om
de eerste te zijn, om de beste methode te hebben bedacht, om het
hoogste percentage effectiviteit te claimen (jullie 90%? wij 95%!) en
bestellingen te noteren. Doen wij dat met de hele Europese Unie samen?
Nee, de Europese Unie plaatst een voor-order voor 300 miljoen
ampullen, maar zou er drie keer zoveel nodig hebben om elke
Europeaan tweemaal te kunnen vaccineren.
En hoeveel gaat Nederland daarvan krijgen?
En welke Nederlanders mogen zich vervolgens laten vaccineren?
Ik hoef het u nauwelijks meer uit te leggen, de media hebben er de
voorbije week vol mee gestaan.
Bij de oliecrisis van 1973 zat ik in militaire dienst. Benzine was
schaars, iedere kentekenhouder kreeg een beperkt aantal bonnen.
Advertentietjes in de huis-aan-huisbladen en op het prikbord van de
supermarkt: benzinebonnen te koop gevraagd. Tot mijn naïeve
verbazing bleek aan de borreltafel van de mess dat iederéén van het
garnizoen al extra benzinebonnen had: je kon bij de commandant een
briefje inleveren met de motivatie waarom jij die nodig had, en je
moest wel een mega-pispaal zijn wilde je ze niet krijgen.
Terug naar 2021, het uitdelen van die twee flesjes wonderspul per
persoon; dan snap je ook dat iedereen die belangrijk genoeg is om
met voorrang behandeld te worden ook met voorrang aan de beurt
komt: de medische sector, het burgerlijk bestuur, de politie en al wie
zichzelf op de voorgrond weet te plaatsen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld
mensen die tickets voor internationale vluchten boeken, die kunnen
dan met voorrang tegen commercieel tarief; ook geneesmiddelen is
gewoon harde business.
De Vriendenloterij koopt een batch om uit te delen als straatprijzen,
en met wat er eventueel over is, mogen de huisartsen aan de slag.
Eerst in de grote steden met de meeste ongehoorzame mensen
vanwege het doel waar het tenslotte om gaat: dáár is het effect op de
beteugeling van de ziekte ‘t grootst. Daarna komt het platteland (waar
de belangrijke mensen dan al aan de beurt geweest zijn natuurlijk).
Gewetensvolle artsen maken turflijsten op geboortedatum in
aflopende volgorde en in aflopende ernst van onderliggende
aandoeningen. Andere even gewetensvolle artsen hanteren gewoon de
alfabetische lijst, in de wetenschap dat wanneer je niet iedereen
vaccineert het toch maar gewoon ‘Ie Wie Waai Weg’ wordt.
Mogen lui die in de gevangenis zitten ook meedoen, en mensen met
buitenlandse namen? Ook als ze nog in de procedure zitten?
Mag ik mijn huisarts vragen mijn twee porties te doneren aan
Linquenda, voor een tobber in Roemenië? U merkt wel, ik zit op mijn
cynische bureaustoel, maar ik nodig u uit over een jaar of twee, drie
nog eens goed na te gaan hoe de vaccinatie van 17 miljoen
Nederlanders en 450 miljoen Europeanen in werkelijkheid verlopen
is, om van andere werelddelen nog maar niet te spreken.
Otto Beaujon

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK
‘Als je mij roept, geef ik antwoord.
Als er gevaar is, ben ik bij je.
Ik zal je bevrijden, ik zal je gelukkig maken,
En ik geef je een lang leven.
Ik, de Heer, zal je redden, en jij zult dat zien.’

Er is een lege plek,
die niet gevuld kan worden.
Wat blijft, zijn de mooie herinneringen.
Met veel verdriet, maar met mooie herinneringen
aan de vele fijne jaren die we met elkaar hebben
gehad, geven wij u kennis van het overlijden van
mijn lieve man en maatje, onze broer, zwager en oom

Florus Adrianus
Hoogenboom
- Floor * Oudewater,
24 mei 1934

(Psalm 91:15 en 16)

Krien Hoogenboom-Houdijk
Familie Hoogenboom
Familie Houdijk
Piet
Oost-Vlisterdijk 5, 2855 AC Vlist
De uitvaart heeft plaatsgevonden
op maandag 23 november.

Toch sneller dan verwacht is rustig ingeslapen
onze broer, zwager en oom

Cornelis Laurentius van Rossum
Cees

Gerrie de Koning - Koomans

* Willeskop,
8 april 1935

† Maarssen,
15 november 2020

Gerritje Johanna
19 januari 1929

15 november 2020

Leeuwarden: Hilda
Amsterdam: Riny en Leo (in liefdevolle herinnering)
Lidwien
Arnout en Annelies
Emma
Driebruggen: Jacques en Hanny
Judith en Wilco
Anne Lyza en Stefan
Gert en Donja
Maaike
Waarder: Albert en Karin
Floris en Alicia
Victor
Bobby en Francis
Tom (in liefdevolle herinnering)
Rick

Onze dank gaat uit naar Huisartsenpraktijk Stolk en
Sturkenboom, medewerkers van de Vierstroom en
Prinsenhof voor de goede zorg.
Uw schriftelijke condoleance
wordt op prijs gesteld.

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder mens…

Verdrietig, maar ook dankbaar voor haar liefde en zorg
voor ons, laten wij weten dat in vrede van ons is
heengegaan onze lieve moeder en oma

weduwe van Gerrit de Koning sinds 25 januari 2002

† Gouda,
17 november 2020
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Correspondentieadres:
Westeinde 8, 3466 NM Waarder
Er is ook een online condoleanceregister geopend voor
een persoonlijke herinnering of condoleance:
(www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren
met code: GJdeKoning-Koomans).
De dankdienst voor haar leven en de begrafenis hebben
inmiddels plaatsgevonden.

Familie van Rossum
Vrijdag 20 november hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van Cees in de R.K. Kerk
Geboorte Johannes de Doper in Montfoort.
Onze bijzondere dank gaat uit naar thuiszorg
de Vierstroom in Montfoort en Careyn Snavelenburg
in Maarssen voor de goede zorg van Cees.
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans t.a.v. familie van Rossum,
Blokland 66, 3417 MP Montfoort

Hij heeft zijn leven op zijn eigen-wijze geleefd

Wilhelmus Cornelis Maria Janmaat
- Wim * Willeskop,
2 oktober 1950

† Utrecht,
19 november 2020

Leny Janmaat - de Rijk
Judith Janmaat
Suzanne en Remco Ester
Stef, Liz
Middenburcht 39, 3452 MS Vleuten

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Oudewater zonder Wim de Koning
is een heel ander Oudewater
Een leven zonder Wim
is een heel ander leven

0348 - 56 23 98

Wij nemen in besloten kring afscheid van Wim.

In memoriam
23-11-2016

23-11-2020

Gerdine van de Ven
Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

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

Corry Roest

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

&

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

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

06 53 53 68 88

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

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

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

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

René en Henriëtte Verweij

Vermey

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

J. de Kat - Begrafenisverzorging

uitvaartzorg

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

Montfoort | Oudewater | Lopik

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur

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

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.

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

Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk

0182-342050
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Let op! Inbrekers vaker actief

Bezoek & Bericht
van de Burgemeester

Meld u aan bij de WhatsApp BuurtPreventie
De politie meldt dat er momenteel
vaker wordt ingebroken. Gaat u
weg? Let dan extra op! Laat een
bewoonde indruk achter. Installeer
bijvoorbeeld tijdschakelaars op uw
lampen. En bent u langer weg? Vraag
uw buren dan een oogje in het zeil te
houden.

De meest gestelde vraag van de afgelopen weken aan mij is:
“En, ga je ook in Oudewater wonen?”
Opmerkelijk. Sowieso is dit wettelijke verplicht, maar ik kan mij
niet voorstellen hoe je als burgemeester je functie goed kan
uitvoeren op afstand. Je moet er ook echt zijn.
Mijn antwoord is dan ook steevast ‘ja’. En wat mij betreft
zo snel mogelijk. Vanaf 1 januari is dat gelukkig het geval.

Blijft u thuis? Let dan een beetje op uw
buurt. Ziet u iemand in de straat die
er misschien niet thuishoort en
mogelijk slechte bedoelingen heeft?
Spreek diegene eens aan of bel 1-1-2.
Inbrekers verleggen vaak hun
werkgebied als zij een oplettende
buur tegenkomen.

Rondom mijn installatie ben ik overspoeld met heel warme en
hartelijke reacties. Van familie, vrienden, kennissen en uit mijn
zakelijke netwerk. Maar ook van de Oudewaternaren zelf.
En van de raad, college, ambtenaren en collega-burgemeesters.
Allen willen steunen en helpen. Dit voelt als een buitengewoon
warm welkom en geeft heel veel energie. Heel veel dank!
Ik kijk uit naar nieuwe ontmoetingen.
Ik ben nieuwsgierig naar de verhalen van Oudewater, Hekendorp, Papekop en Snelrewaard.
Op woensdag ben ik op de markt te vinden. Spreek mij gerust aan.
Maar ik kom ook graag bij u langs. Nodig mij gerust uit en we gaan zien wat mogelijk is.
Binnenkort start ik met mijn eigen ‘nieuwsbrief’.
Wilt u die ontvangen? Mail naar burgemeester@oudewater.nl

U kunt zich ook aanmelden voor
Burgernet
via
www.burgenet.nl
Hoe meer mensen aan Burgernet
deelnemen, hoe groter de kans dat
een verdacht of vermist persoon
wordt opgespoord.
Op www.politie.nl (Onderwerpen ->
Woninginbraak) vindt u meer informatie over het voorkomen van woninginbraken.

Wilt u uw steentje bijdragen om uw
buurt veiliger te maken? Meldt u dan
aan bij WhatsApp BuurtPreventie
(WABP) in Oudewater. Dat doet u
eenvoudig via www.wabp.nl Klik
rechtsonder op “Hoe doe ik mee?”.
Vul uw postcode in en kies voor de
groep het dichtst bij uw huis of straat.

Tot slot roep ik u op om met de wintermaanden en feestdagen voor de deur vooral naar elkaar om te zien.
Wie heeft er extra aandacht nodig? Help elkaar.
Wat zo op het eerste gezicht een kleine moeite is, kan voor de ander ontzettend veel betekenen.
Danny de Vries
Burgemeester gemeente Oudewater

Gedeeltelijke lockdown gaat verder…
Hou Vol! Dat is de boodschap aan ons allemaal. De cijfers gaan
de goede kant op, daarom kunnen o.a. de bibliotheek en musea
in Oudewater weer open. Ook kunnen we weer iets meer
samenkomen om te bijvoorbeeld te sporten.
Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis
ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten
zijn. Reizen naar het buitenland blijft tot half januari taboe.
Misschien bent u binnenkort jarig, of
hebt u iets anders te vieren. Ook de
feestdagen staan voor de deur.
Welke alternatieven zijn er?

Daar staan nu al enkele tips op, maar
nog lang niet genoeg. De bedoeling
is dat we die samen vullen. Zodat we
elkaar kunnen inspireren om het nog
even vol te houden.

Melissa uit Zeist werd onlangs
31 jaar en vierde het coronaproof:
Ze liet bij vijf vriendinnen een borrelplankje en een drankje bezorgen en
ze kletsen de hele avond via
Facetime. Ouderwets gezellig!

Stuur uw tips en ideeën naar
dupont.c@woerden.nl
Samen maken we een website
boordevol tips en inspiratie.

Heeft u ook een leuk idee?
Geef het door!
Om elkaar te helpen is er een
website in het leven geroepen:
www.houvol.com

www.houvol.com is een initiatief van
de Veiligheidsregio Utrecht.
#Hoehoujijvol

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)

Hoe heeft corona het leven van
mensen in Oudewater veranderd?
Dat hebben we gevraagd.
De verhalen leest u via
www.instagram.com/
jongerenoudewater
of www.facebook.com/
gemeenteoudewater.officieel

Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

#aandachtvoorelkaarl
Dinsdag 24 november 2020

Ook nu hij in Oudewater is werkt Sinterklaas vanuit huis.
Stilletjes is hij naar het Pietenhuis gekomen om vandaaruit - achter gesloten
deuren - zijn werk te doen. Zaterdag las hij online een verhaal voor aan de
kinderen én zij mochten de Goedheiligman het hemd van het lijf vragen.
door Ellen van Leeuwen

De AfvalWijzer app laat zien
wanneer welk afval op uw adres
wordt opgehaald. Als u dit instelt,
krijgt u een herinnering om de juiste
bak buiten te zetten.
Via de AfvalWijzer app vindt u ook
alle inleverpunten voor afval bij u in
de buurt, zoals verzamelcontainers
voor glas, textiel, PMD etc.
Twijfelt u in welke bak bepaald afval
thuishoort? De AfvalWijzer geeft
voor meer dan 1.000 producten een

advies in welke afvalbak u ze moet
weggooien.

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

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

Download de app

De afvalapp is gratis te downloaden
voor uw iPad, iPhone, Windows of
Android toestel, zoek in de App
Store, Microsoft Store of in Google
Play op ‘AfvalWijzer app’. Liever uw
computer gebruiken om de informatie te raadplegen? Dat kan via
www.mijnafvalwijzer.nl.

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

vervolg op pagina 2

Sinterklaas leest voor over… Sinterklaas
Tijdens een livestream op de
facebookpagina van Sinterklaas Intocht
Oudewater verscheen Sinterklaas rond
14.00 uur ten tonele. Hij las een
prachtig boek voor: ‘Daar is Sinterklaas’
van Vivian den Hollander. Sinterklaas
vertelde over Tijs en Hanna die samen
naar de intocht van Sinterklaas gaan en
avonturen beleven tot aan pakjesavond.
Sinterklaas las het met veel gevoel voor
en leek soms zelfs te vergeten dat hij zelf
de hoofdpersoon is.

Even opzoeken wanneer uw afval wordt opgehaald, in welke
bak iets thuishoort en waar de dichtstbijzijnde verzamelcontainers staan? Dat kan simpel met de AfvalWijzer app
speciaal voor inwoners van de gemeente Oudewater. Zo wordt
afval scheiden nog gemakkelijker.

Fitte Sint

Terwijl Sinterklaas voorlas, mochten de
kinderen via de chat vragen stellen.
De chat werd overspoeld met vragen.
‘Waarom komt u nog steeds met de
stoomboot?’ ‘Waar is Amerigo
gebleven?’ ‘Heeft u een huisdier?’
‘Waar is Hoofdpiet?’ ‘Wat krijg ik in mijn
schoen?’ ‘Wat is uw lievelingseten?’
‘Hoe komen de pieten op het dak?’
Veel vragen werden met liefde
beantwoord door Sint. Ook werd er
meerdere malen gevraagd naar de leeftijd

van Sinterklaas. En wat schetste ieders
verbazing? Sinterklaas verklapte zijn
leeftijd: 157 jaar. Hoe het komt dat hij
nog zo fit is? Als hij terug is in Spanje
gaat Sinterklaas elke dag trimmen.
In een joggingbroek en slobbertrui!
Het was een feestelijke en vrolijke
middag. Aan de reacties op Facebook te
lezen konden de kinderen en ouders deze
online-intocht waarderen. Natuurlijk
hoopt ook Sinterklaas dat hij volgende
jaar gewoon weer met de boot kan
komen, maar voor nu was dit een hele
goede oplossing.
Woensdagmiddag gaan de pieten dansen
in de pietendisco en volgende week
zaterdag is de Sintbingo.
Sinterklaas en de pieten maken er
ondanks alles gewoon een feestje van!
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Symposium stichting Centrum voor Levensvragen | Tijd voor een Gesprek:

‘Levensvragen: (g)een ABC-tje!?’

Centrum voor levensvragen

Op maandagavond 30 november 2020 zal de 14e editie van het symposium van de stichting Centrum voor Levensvragen
| Tijd voor een Gesprek plaatsvinden in de Kruiskerk te Woerden. Aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.45 uur.
Tijdens deze editie zullen er twee geestelijk verzorgers,
door middel van aandacht voor levensvragen. Juist in deze tijd
Wout Huizing en Thomas Borggrefe een theatrale spreekbeurt
kan een geestelijk begeleider uitkomst bieden. Óók voor
verzorgen. Het thema is het belang van het herkennen en
mensen zonder specifieke levensbeschouwelijke overtuiging.
doorverwijzen van levensvragen. Uiteraard wordt het geheel
“In tijden van onzekerheid, angst, eenzaamheid en afstand
weer muzikaal en krachtig ondersteund door Jan Cornelis
kunnen er vragen komen over de zin van het leven en wat er
Blokhuis en Nynke Viezee.
nog toe doet”, aldus oprichter en bestuurslid Margriet van der
Wat is Stichting Tijd voor Gesprek /
Kooi. “Onze geestelijk verzorgers zijn opgeleid om u bij te
CVL Noordwest Utrecht?
staan en te luisteren”. Daarnaast biedt de stichting scholing
aan beroepskrachten en vrijwilligers in het signaleren van deze
In 2007 is stichting ‘Tijd voor een Gesprek’ opgericht.
De stichting heeft tot doel thuiswonende mensen te begeleiden
vragen. Sinds 2019 is Tijd voor een Gesprek hét Centrum voor

Tijd voor een Gesprek? Juist nu!

Levensvragen in de regio Noordwest-Utrecht en biedt haar
diensten aan in de gemeenten: Woerden, Stichtse Vecht,
De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort.

Meer informatie en aanmelden?

Met een kleine groep genodigden op locatie, wordt er deze
keer vooral ingezet op een livestream die men thuis kan volgen.
Wanneer u interesse heeft om het symposium op 30 november
aanstaande tussen 20.00 tot 21.30 uur gratis, digitaal bij te
wonen, wordt u van harte uitgenodigd een e-mailbericht te
sturen naar: aanmelding.symposium@gmail.com
U ontvangt dan een link waarmee u het symposium vanuit
huis kunt volgen.
Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van het centrum voor
levensvragen Tijd voor een Gesprek, kijk dan op de vernieuwde
website: www.centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestutrecht

ONLINE SYMPOSIUM

Elk mens krijgt in zijn leven met verlies te maken.
Bijvoorbeeld als er iemand overlijdt van wie je houdt. Als
je je werk verliest, ziek wordt, als je ouder wordt en
gebreken krijgt of als je een tegenvallende balans van je
leven opmaakt. Door zulke ervaringen verandert er veel
in je leven. Je kunt je dan dingen afvragen als: Wat heb ik
nu nog? Hoe ga ik nu verder?

Thema:
Levensvragen:
(g)een ABC'tje.

De groep van geestelijk verzorgers van Tijd voor een
Gesprek biedt daarvoor gratis gesprekken aan in een
veilige omgeving bij mensen thuis: op anderhalve meter,
via telefoon of beeldbellen. Óók voor mensen zonder
specifieke levensbeschouwelijke overtuiging.
Wij richten ons op mensen die wonen in de gemeenten
Woerden, Stichtse Vecht, Oudewater, Montfoort en
de Ronde Venen. Meer weten? Kijk dan op de website
www.centrumvoorlevensvragen.nl/noordwestutrecht of
bel direct met 06-15907201.

Maandag 30 november 2020
Start: 20:00 uur
U kunt zich via de website
ook aanmelden voor het 14e
symposium dat gratis, online
te volgen is vanaf 19.45 uur.
Aanmelden via de
website.

/
Tijd voor een gesprek

ACTIE
Douwe Egberts aroma rood of décafé
snelfiltermaling, bonen of koffiepads
2 pakken à 500 gram of zakken à 54 stuks
combineren mogelijk

2 STUKS

11.58
12.32

7.

99

Chocomel

2 pakken à 1000 ml
combineren mogelijk

2 STUKS

2.78
3.98

1.

99

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 23 november t/m 29 november 2020. Week 48.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

Maaslander gesneden kaas

2 pakjes à 175 gram
combineren mogelijk

2 STUKS

4.98
5.38

3.

49

Alle
Vivera vleesvervangers
combineren mogelijk

3 STUKS

7.05
11.07

4.

99
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Streekherder verlaat Oudewater

Voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond
van de Inspraakverordening gemeente Oudewater van 4 oktober 2007 bekend
dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Schuylenburcht Oudewater’ voor een
ieder ter inzage ligt van 25 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Plangebied en doel

Het plangebied ligt aan de westzijde van Oudewater in de wijk Klein
Hekendorp. Het plangebied wordt begrensd door de Hekendorperweg,
de Heemraadsingel en de Joh. J. Vierbergenweg.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt
namelijk dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu veroorzaken. Het opstellen van een milieueffectrapport is
daarom niet noodzakelijk.

Waarom stoppen in
De Utrechtse waarden?

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 113B
in Hekendorp
Het vervangen en verkleinen
van een berging.
Ingediend op: 11-11-2020,
dossiernummer: 5588875

• Noord-Linschoterzandweg 21
in Snelrewaard
Het doen van een beperkte
milieutoets en het bouwen van
een nieuwe ligboxenstal.
Ingediend op: 11-11-2020,
dossiernummer: 5556497

Vooraankondiging
Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de
gemeente Oudewater kennis van de voorbereiding van het
bestemmingsplan ‘Schuylenburcht Oudewater’.

Streekherder Huug Hagoort
stopt met zijn activiteiten in
het Veenweidepark / Park
Ruyghe Wey, onderdeel van
De Utrechtse Waarden.
Al vier jaar laat hij zijn
schapen daar grazen.
De kudde is een trekpleister
voor bewoners, recreanten
en toeristen.
Door privéomstandigheden moet de
heer Hagoort het aantal gebieden
waar hij met zijn kudde graast
beperken. Hij blijft actief in de
gebieden dicht bij zijn huis en de
gebieden die makkelijk te begrazen
zijn. Helaas geldt dat niet voor
De Utrechtse Waarden en dus ook
voor het park in Oudewater.

De te begrazen gebieden in
De Utrechtse Waarden bestaan uit
kleine en veel verspreid liggende
stukjes. Dat maakt het werk intensief.
Daarnaast heeft dit gebied te maken
met veel vandalisme, ondanks
toezicht van de wijkagent. Zo zijn
hekken van het nachtverblijf gesloopt,
is een paar keer geprobeerd om de
accu’s van het schrikhek te stelen, zijn
in Lopik schapen gestolen en jagen

24 NOVEMBER 2020

De schapen hebben voor een andere
structuur in het park gezorgd.
Hierdoor komen er nu meer dier- en
plantensoorten voor. De gemeente

wil dit graag behouden. Daarom zal
het park op een ecologische manier
gemaaid gaan worden. Hierbij wordt
rekening gehouden met de soortenrijkdom. Het ecologisch maaibeheer
kan het grazen van de kudde imiteren
en zo de opgebouwde structuur van
het park behouden. Deze aanpak
wordt gezien als proeflocatie voor
mogelijk ander maaibeheer elders in
de gemeente Oudewater.

• Perceel nabij Poppelendam
in Hekendorp
Het plaatsen van een nieuwe
pompinstallatie en het bouwen
van een nieuw gemaalgebouw.

• Damweg 4 in Oudewater
Het aanbrengen van een
wijziging op een verleende
vergunning voor dakkapellen
en verhogen kap.

• Rootstraat 22 in Oudewater
Het vervangen van een carport.

APV / Bijzondere wetten

loslopende honden de kudde op
waardoor er al diverse schapen zijn
verdronken.

Ecologisch maaien
om diversiteit in dieren en
planten te behouden

Ingediend op: 12-11-2020,
dossiernummer: 5593173
Ingediend op: 12-11-2020,
dossiernummer: 5593691

• Schoutdreef in Oudewater
Het realiseren van een (tijdelijke)
vrijstaande fietsenstalling.
Ingediend op: 12-11-2020,
dossiernummer: 5594861

• Nabij Tappersheul in Papekop
Het vervangen van een brug
en kademuren.
Ingediend op: 13-11-2020,
dossiernummer: 5597017

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u inzien via onze website
www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0589.BPDeSchuylenburcht-VO01
Vanwege het coronavirus verzoeken wij u alleen naar het gemeentehuis te
komen als dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien? Dan kunt
u telefonisch contact opnemen via 140348.

Reactie voorontwerpbestemmingsplan

Tijdens de genoemde termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk reactie
indienen bij het college van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater
of via oosters.m@woerden.nl. Zet in ieder geval in uw reactie:
•
de naam en adres van indiener,
•
de datum van indiening,
•
de reden waarom u reageert en
•
het plan waarop de reactie betrekking heeft.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met M. Oosters
via 0348-428864 of met C. Bos via 06-52718423.

Ingediend op: 14-11-2020,
dossiernummer: 5599917

• Gemeente Oudewater
Het houden van een collecte
voor ZOA vanaf 29 maart 2021
tot en met 3 april 2021.
Ingediend op: 12-11-2020,
dossiernummer: 2024717

• Wagenerf 1 in Oudewater
Het in gebruik nemen
van een standplaats voor de
verkoop van visproducten.
Ingediend op: 16-11-2020,
dossiernummer: 2024728

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterkade 4
in Oudewater
Het realiseren van een keuken
en hobbyruimte.

Aanvraag ingetrokken op 13-112020, dossiernummer: 5508839

• Zuid-Linschoterzandweg 64B
in Snelrewaard
Het realiseren van een
aanbouw en onderheid,
deels overkapt terras.
Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5468725

• Westerwal 5 in Oudewater

Het verbouwen en moderniseren
van een woning.
Besluit: verleend op 17-11-2020,
dossiernummer: 5487425

Dinsdag 24 november 2020

Hekendorp in de ban van het ‘Versierus Virus’

Burgemeester De Vries schrok zich een hoedje toen hij op de hoogte
werd gebracht van een nieuw virus dat plotseling opdook in zijn gemeente.
Het pittoreske dorpje Hekendorp bleek een grote besmettingshaard te zijn.
Na verder onderzoek werd de burgemeester gerustgesteld.
Het bleek niet om een gevaarlijk virus te gaan. Middels de GGD kreeg hij
haarfijn uitgelegd dat het onder een ‘feel good’ virus valt.
Het virus is meegenomen vanuit Spanje door de Sint en zijn pieten.
‘Het Versierus Virus’ heeft zich
razendsnel door Hekendorp verspreid.
Er wordt zelfs nu al beweerd dat delen
van Oudewater en Haastrecht ook
besmet zijn geraakt. Het virus wordt
verspreid via een dansje. Doe je dit dansje
of zie je dit dansje op social media dan
raak je besmet met het ‘Versierus Virus’.
Het gevolg is dan dat je aan het versieren
en dansen slaat en niet meer kan
stoppen. Woonkamer, slaapkamer,
garage, ramen, deuren, tuin, alles...

Het resultaat is in Hekendorp inmiddels
goed zichtbaar. Ook op basisschool
OBS Goejanverwelle dansen en versieren
de leerkrachten zich suf.
Sint heeft inmiddels op de facebookpagina van de Sinterklaasvereniging
Hekendorp en via verschillende
app-groepen meerdere brieven en een
filmpje laten plaatsen. Neemt u ook eens
een kijkje op de facebookpagina.
Maar pas op: U kunt dan besmet raken
met dit vrolijke virus!

Veteranenborrel gaat digitaal
De Stichting Veteranen Lopikerwaard (SVL) heeft door het coronavirus,
haar activiteiten tijdelijk moeten opschorten. De veteranen-ontmoetingsborrel, die elke twee maanden gehouden werd, kon sinds maart niet meer
in een café plaatsvinden. Als experiment zal de veteranenborrel van
zaterdag 28 november digitaal plaatsvinden tussen 16.00 en 17.00 uur.
Via internet kan er vanuit de eigen huiskamer deelgenomen worden.
Zet een drankje klaar, pak uw laptop, open uw internetbrowser en ga naar het
volgende adres: www.veteranen lopikerwaard.nl/borrel
Na het inloggen verschijnt een scherm waar de andere veteranen te zien zijn en met
elkaar een gesprek aangeknoopt kan worden. In het begin misschien wat onwennig,
maar dat komt vanzelf. Er wordt gebruik gemaakt van het programma Webex.
Ongetwijfeld hebben de al wat oudere veteranen handige kinderen of kleinkinderen,
die dit zo aan de praat kunnen krijgen. Bezoekers die liever gedetailleerde instructies
krijgen kunnen een mail sturen naar info@veteranenlopikerwaard.nl
De Stichting Veteranen Lopikerwaard heeft onder meer als doel om het contact
tussen veteranen te bevorderen. Dat is in de coronaperiode niet eenvoudig.
Veel ouderen komen weinig het huis uit, en de hoeveelheid bezoek is beperkt.
Met deze digitale veteranenborrel hoopt de SVL toch weer gezellig bij elkaar te
kunnen komen. Ook niet-veteranen zijn van harte welkom; log gerust in op
28 november en knoop een gesprek aan met een veteraan. De Stichting Veteranen
Lopikerwaard hoopt veel veteranen en belangstellenden te mogen begroeten.
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Dichterbij dan je denkt
Ad de Regt is na o.a. een tweetal wethouderschappen min of meer toevallig
in een parttimebaan terechtgekomen waarvan hij zijn mede-Oudewaternaren
graag deelgenoot wil maken: “Het Fulcotheater in IJsselstein heeft, ondanks
de natuurlijk goed toegepaste coronamaatregelen, nog steeds een zeer
uitgebreid en heel divers aanbod en … het is veel dichterbij dan je denkt.
Een minuut of twintig met de auto en ook nog eens genoeg parkeerruimte
die goedkoop en soms zelfs gratis is. Alle Oudewaternaren zijn van harte
welkom. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, want we moeten ons wel aan alle
afspraken en regels houden, maar weet je welkom in de ‘Poort van de
Lopikerwaard!’”

Afwisselende programma’s

Het Fulcotheater, direct naast het
stadhuis, heeft inderdaad een ruime
parkeergelegenheid en, als je er minder
dan twee uur blijft, is parkeren zelfs
gratis. En, omdat het theater een flink
aantal zalen heeft, kan er veel zelfs
tegelijkertijd. Het Fulcotheater heeft,
naast een theaterzaal, een bioscoop, een
foyer en allerlei grote en kleine zalen.
“Zo hadden we laatst een tweetal
optredens in twee zalen en na een uur
liepen de aanwezige toeschouwers via
verschillende routes naar de andere zaal.
De uitvoerende artiesten blij en de
toeschouwers blij”, vertelt De Regt.
“Maar ook hebben we bijvoorbeeld
zondagochtendconcerten”, gaat hij
enthousiast verder, “waarbij afwisselend
blues, jazz, klassiek, fado en welke
stroming dan ook aan de orde komt.
Heel vaak komen er regionale artiesten
zodat het allemaal niet zo duur hoeft te
zijn. De bekendere artiesten komen hier
vaak hun try-outs geven. En natuurlijk
programmeren we kindervoorstellingen
en die zijn hier vanouds heel populair;
zo was Sam de brandweerman
bijvoorbeeld helemaal uitverkocht.
De arrangementen liggen nu natuurlijk
even stil, maar als die weer gaan lopen
zijn ze een aanrader. Zo hadden we
Spanje een keer centraal staan met
Eric Vaarzon Morel (een gelauwerde
Nederlandse gitarist, red.) in de ene zaal,
een Spaanse film in de andere en in de
foyer bijzondere Spaanse hapjes.”
“Of”, vult de even later aangeschoven
Anastasia van der Lugt, een
medebestuurder van het theater,
aan, “wat denk je van de start van deze
serie, toen we hier een geweldige
Abba-tributeband hadden, met een
prachtige Zweedse film en natuurlijk
Zweedse hapjes.”
Er wordt gewerkt aan tal van andere

door Aad Kuiper

ideeën binnen de actuele mogelijkheden,
maar er wordt ook al vooruitgekeken
naar de toekomst: “Een bier-, whiskyen portproeverij, voortzetting van de
filmweken, en nog veel meer.”
Het blijkt dat Ad de Regt, Anatasia van
der Lugt en Peter Doesburg, alle drie
oud-wethouders in mei van dit jaar een
analyse hebben gemaakt om te kijken of
ze het verantwoord vonden om per 1 juli
2020 tijdelijk de functie van Raad van
Toezicht in te vullen waarbij de
overheidsmaatregelen in verband met
corona een extra complicerende factor
vormden. Daar kwam meer bij kijken dan
verwacht, maar inmiddels zijn ze met z’n
drieën voortvarend van start gegaan.
Met zo’n twintig betrokken enthousiaste
parttimemedewerkers zijn ze het
afgelopen zomerseizoen, toen toch alles
dicht moest, aan de slag gegaan om het
hele theater eens goed op te knappen.
En het ziet er inderdaad goed uit.
De driehoofdige leiding wil zich naast als
Poort van de Lopikerwaard ook als
Huiskamer van IJsselstein profileren.
“Maar, voegt Ad de Regt er onmiddellijk
aan toe, “anderen zijn ook van harte
welkom in deze huiskamer. We hebben
duidelijk een regionale functie.”
Jelle Drost, hoofd techniek, liet weten
dat 120 oude spots zijn vervangen door
ledverlichting, waarvan een groot deel
fullcolour, wat betekent dat er in het
theater nu een wereld aan mogelijkheden
open ligt.
De Regt vertelt, al wandelend door de
theaterzaal dat ze gelijktijdig het twintig
jaar oude theaterdoek hebben vervangen.
Hij laat tussen neus en lippen door weten
dat hij in een ver verleden theaterwetenschappen gestudeerd heeft en dat hij dit
wel heel leuk vindt. Het Fulcotheater
heeft een theaterzaal met 360 stoelen,

een bioscoopzaal met ruim honderd
stoelen, een flink aantal wat kleinere
zalen. Een fraaie foyer - met op dit
moment opvallend kleurrijke abstracte
schilderijen van Charles Lagendijk uit
IJsselstein - die nu uiteraard gesloten is
en de looproutes zijn uiteraard allemaal
aangepast.

Monique van den Hoogen in het
Fulcotheater

“En natuurlijk willen we rond kerst iets
doen”, vertelt De Regt verder.
“Op 12 december hebben we een
sing-along met The Sound of Music
en ook op 13 december komt
Monique van den Hoogen. Die krijgt
werkelijk iedereen aan het zingen.
En wie wil er niet in de kerstmaand
echte kerstliederen zingen?”
Monique laat weten dat zij het heel leuk

vindt om te doen: “We gaan met elkaar
bekende binnenlandse en buitenlandse
kerstliederen zingen. En … ik ga een
Frans kerstlied instuderen. En dat alles
onder het motto ‘geen kerst zonder
zang’. En voor alle duidelijkheid: met
maximaal 30 mensen mag je in deze
coronatijd een gelegenheidskoor vormen.
Alles op veilige afstand van elkaar
natuurlijk!”
“En dan zitten we nu in het
Beethovenjaar. Hij is 250 jaar geleden
op 16 december geboren en daarom
hebben we een concert gepland op
18 december: muziek, zang en
bijzondere stukjes uit Beethovens
brieven. Zoiets van ‘Kom je ook op mijn
verjaardag, groeten van Ludwig’ vertelt
De Regt lachend. Van der Lugt laat nog
weten dat er ook allerlei verbindingen
gelegd worden met regionale producten

in het horecagedeelte: Doruvaelkaas,
appeltaart met appels uit de regio,
saucijzenbroodjes uit Oudewater.
“En we gaan ook aansluiten bij wandelen fietsroutes van Struinen en Vorsen.
Maar dat zijn nog maar plannen.
Nu zullen we er alles aan doen om open
te blijven …; mensen moeten ergens
naar toe kunnen gaan in deze donkere
dagen. De dagen in dit coronajaar zijn
nog extra donker omdat mensen zo
weinig ontspanning kunnen vinden en
ook zo weinig van cultuur kunnen
genieten.” En, terwijl hij naar buiten kijkt,
droomt hij hardop van een terras op de
steiger aan het water. “Dat gaan we dit
voorjaar proberen!”
Tja, als het weer een beetje aangenamer
wordt is een fietstochtje naar IJsselstein
natuurlijk ook niet verkeerd; het is
dichterbij dan je denkt.

Optimisten
in de zorg

Helpende Plus
& Verzorgende
(ook in de wijk)
Direct een vast contract
én vrijetijdsbudget!
Een nieuwe baan in de thuiszorg of in woonzorgcentrum
Mariënsteinof Isselwaerde in IJsselstein of De Schutse in Lopik?
Onze teams heten jou van harte welkom als nieuwe collega!
Met persoonlijke aandacht en zorg op maat maken wij het mogelijk
dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Ben jij net als
wij een Optimist in de zorg en heb jij oog voor wat er wél kan
voor de bewoner of cliënt? Dan heb je bij ons een Prachtbaan!
En je leest het goed: direct een vast contract én een vrijetijdsbudget!
Omdat wij ontspanning naast het werk belangrijk vinden. Tot snel?

Volg AxionContinu ook op

www.mijnprachtbaan.nl
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Haastrecht 1940-1945:
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
De oproep in de Havekedrechter en in De IJsselbode aan
Haastrechtenaren om oorlogsherinneringen te delen
leverde veel reacties en verhalen op.
De redactie van de Havekedrechter was zeer content dat zij
alsnog deze vele oorlogsherinneringen mocht optekenen,
anders waren ze waarschijnlijk verloren gegaan.
Deze verhalen zullen de komende periode ook in de
IJsselbode worden gepubliceerd, uiteraard met toestemming
van de Historische Vereniging Haastrecht.

Op 71 jarige leeftijd werd Jan Blonk geïnterviewd
nadat hij door Prinses Margriet, petekind van de
Nederlandse koopvaardij, was onderscheiden.
Zij reikte deze onderscheidingen uit aan zeelieden,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog gewond raakten.
Onderstaande tekst bevat delen van dit interview,
aangevuld met herinneringen van zijn zus,
Rie Bos-Blonk, zijn dochter Christa en andere
relevante informatie. Zie hiervoor de bronnen.

Herinneringen van Jan Blonk

patrouillevaartuig HMS Shelldrake.
Wij werden door een Engelse escorte
trawler opgepikt, die terugkwam om
te kijken of er nog overlevenden
waren. Totaal verstijfd werden wij
aan boord getrokken.”
De trawler werd tijdens de terugreis
gebombardeerd door een Duits
vliegtuig en kreeg een bom op het
achterdek. Dat liep relatief goed af.
De geredde bemanningsleden kregen
onderdak in een hotel, dat ‘s avonds
werd getroffen door een bom, ook dat
liep goed af voor Jan.
Bij deze ramp kwamen dertien
mannen om het leven.

Hoogstraat 83 na de oorlog.
Jan Hendrik Blonk werd geboren op 3 juli 1921 te Woerden en
woonde later op de Hoogstraat 83 in Haastrecht. Zijn vader was
fietsenmaker en reparateur. Zijn werkplaats was aan het Marktveld.
Hij koos niet voor het beroep van zijn vader, maar werd machinist
op koopvaardijschepen.
Hij is gaan varen in 1939, 18 jaar oud,
als 3e machinist bij de Steenkolen
Handelsmaatschappij (SHM) op het
schip de Haskeland.
Hij werd daarna overgeplaatst op de
SS Friesland, het vlaggenschip van de
maatschappij en voor die tijd redelijk
snel, 12 mijl.

Deze bestond uit een pijp, aangesloten
op de stoomketel. Je moest in de pijp
een handgranaat gooien en gelijk de
stoomklep openen zodat het projectiel
wegvloog.”

Naar Canada en
West-Afrika

De Friesland was gebouwd voor het
vervoer van hout uit de Oostzee.
Op weg naar Canada was er te weinig
bunkerruimte (kolenopslag om de
ketels op te kunnen stoken) voor de
kolen zodat de kolen in een ruim
werden gestort.
“Een vaart naar West-Afrika was een
hel, geen airconditioning. Eten was er
mondjesmaat. De ene dag was er rijst
met kip en de volgende dag kip met
rijst. Op het dek liepen de kippen aan de
klinknagels te pikken van de honger”.
SS Haskeland

Vijf voltreffers
SS Friesland

April 1940,
nog neutraal

In het interview vertelde hij het
volgende:
“De eerste keer vergeet ik nooit, het
was april 1940 en we waren met
steenkool onderweg naar Rotterdam.
Vroeg in de morgen werden we
opeens door een Duits vliegtuig
aangevallen. Niemand verwachtte dat.
Nederland was nog neutraal, de
schoften moeten hebben gezien dat
we een Nederlands schip waren want
op het dek was een grote Nederlandse
vlag geschilderd met schijnwerpers
erop. Ook stond op de zijkant de
naam SS Friesland.
Toch werden we gebombardeerd en
gemitrailleerd. De bommen misten,
maar de kogelgaten zaten in het dek.”

Mei 1940

Auteur: Rob Anders

“Op 10 mei waren we bij Rotterdam
toen we door een Engelse torpedobootjager naar Engeland werden
gedirigeerd omdat de Duitsers
Nederland waren binnengevallen.
In Hull kregen we een ‘gunneropleiding’
om ons met luchtdoelgeschut te
kunnen verdedigen. Dit bestond uit
materiaal uit de Eerste Wereldoorlog,
verder een zgn. Tommygun (met zo’n
trommel erop). Ik was, samen met de
marconist ingedeeld bij een machinegeweer. Ook was er een experimenteel
wapen aan boord.

De SS Friesland vertrok op 25 oktober
1941 vanuit Dagenham naar Blyth en
werd de volgende dag in Southend in
een groot konvooi opgenomen.
Het was stormachtig weer en de
27ste omstreeks 13.00 uur werd het
zonder succes uit de lucht aangevallen.
“ Ongeveer een uur later was er weer
alarm en de marconist en ik spoedden
ons naar het machinegeweer.
Er volgde een nieuwe aanval, ditmaal
van vier vliegtuigen, waarvan één in
duikvlucht vijf treffers op de Friesland
wist te plaatsen. Twee bommen
ontploften in de machinekamer en
twee in de ruimen, de vijfde schoot
door in zee.”
Het schip begon direct te zinken.
De stuurboordsloep was met davits
en al verdwenen, maar de bakboordsloep met dertien man erin kon te
water worden gelaten. Deze sloep
was zo zwaar beschadigd, dat zij
direct begon te zinken en werd door
het zinkende schip onder water
gezogen.
“De Eerste stuurman riep: “Gooi de
reddingvlotten los”, maar daar was
geen tijd voor. We hadden zelfs de
gelegenheid niet om over boord te
springen. De stoomketel explodeerde
en we werden over het schip
geslingerd. Het achterschip lag
helemaal open en verdween binnen
een minuut onder water. We werden
naar beneden gezogen en ik had het
geluk weer boven te komen,
de marconist niet.”
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De Havekedrechter is
verkrijgbaar voor 5 euro bij
Bakker op de Hoogstraat.

Familieleven

Jan woonde in de oorlog, inmiddels
getrouwd met Eve Harrison,
in West Hartlepool
Haastrechter Jan Visser, die als
‘Engelandvaarder’ op een vrije dag
rondliep in dit plaatsje, zag in de
huizen kijkend plotseling de foto van
een zus van Jan Blonk staan.

Aan één oog blind

De pijn in zijn hoofd werd veroorzaakt
door metaalsplinters in zijn oog, deze
werden met een magneet verwijderd,
maar het oog was onherstelbaar
beschadigd

SS Zeeland

Tot het einde van de oorlog werkte
Jan op het SS Zeeland.
Langzamerhand werden er minder
schepen tot zinken gebracht doordat
de schepen beter werden
geëscorteerd en er veel Duitse
U boten waren uitgeschakeld.

SS Zeeland

D-Day

Eind 1944 werd de SS Zeeland
naar Swansea gedirigeerd, het schip
werd aangepast en op een dag
kwamen er militaire voertuigen aan
boord met materieel, driehonderd
man genie-troepen en de nodige
officieren, allemaal Amerikanen in
verband met D-Day.
Via het Isle of Wight werd koers gezet
naar de kust van Normandië en het
strand van Aromanches.
Hierover vertelde Jan:
“De kanonnen bleven vuren,
honderden soldaten sneuvelden op
het strand door Duits mitrailleurvuur
of verdronken toen ze van het schip
afsprongen door de zware munitie op
hun rug. Die vreselijke beelden raak
ik niet meer kwijt. Het zinken van de
Friesland was een ramp, maar als je
het vergelijkt met de invasie in
Normandië: Daar zag ik de echte
oorlogshelden.”

Wachten op hulp

Drie vlotten waren toch in het water
terecht gekomen.
“Ik kon mij, samen met een Engelse
officier, Charlie, vastklampen aan een
houten luik. We probeerden elkaar
moed in te spreken ondanks pijn in
mijn hoofd en mijn borst.
Na een uur, dat een eeuwigheid leek
te duren, werden er een aantal
opgepikt door het Engelse
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Onderscheiden door Prinses Margriet

Jan met zijn vrouw Eve

Weer thuis.

Op 10 juli 1945 was hij na vijf jaar
weer terug in Nederland voor een kort
verlof. Zijn vrouw, dochter en een
zoon volgden een tijd later.
Hun tweede zoon werd in Haastrecht
geboren.
Hij moest volgens de Nederlandse
wet weer gekeurd worden. Tijdens de
keuring probeerde hij te verhullen dat
hij aan één kant blind was door de
hand bij het goede oog wat te
spreiden. De keuringsarts had dit
door en vroeg waarom hij zo stond te
rommelen met zijn hand. De waarheid
kwam boven water waarop de reactie
van de arts was:” Als ze je in de
oorlog ruim drie jaar hebben laten
werken met één oog, dan is dat voor
mij voldoende om je goed te keuren”!

Onderscheidingen

Jan werd onderscheiden met het
oorlogsherdenkingskruis.
Deze onderscheiding die hij uit
handen van prinses Margriet ontving
heeft hij nooit gedragen.

Bronnen:
Mevr. R. Bos-Blonk en Christa Blonk Marhisdata.nl - Maritiem digitaal - Traces of War
De Nederlandse Koopvaardij in de
Tweede Wereldoorlog (Delen I+II) - Archief HVH
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VLIST

vervolg van de voorpagina

De grote lijnen van de toekomst oppakken
en geen incidenten- en emotiepolitiek
Over het hondenpoepbeleid, irritatiepunt
nummer 1, heeft Jan in Vlist een notitie
geschreven. Daarna zijn overal de
opruimzakjes geplaatst. In Vlist wilde
SGP/CU de hondenbelasting afschaffen.
Dit lukte toen niet. Nu heeft hij meer
succes en de hondenbelasting is
inmiddels naar nul afgebouwd.

Zichtbare betrokkenheid

Met veel plezier kijkt hij terug op zijn
raadsperiode in Vlist. Er was hier een
zichtbare betrokkenheid van inwoners
en pers op de tribune.
“Rien Schenk, de politieke verslaggever
voor De IJsselbode, kon ik op de tribune
wel uittekenen. Het was allemaal
kleinschalig maar ik vond dit toch ook
wel kwetsbaar. Door de fusie in 2015
hebben we geprobeerd de goede dingen
van de vijf voormalige gemeenten zo veel
mogelijk samen te voegen.” Hij vindt wel
dat de communicatie met de gemeente
nog steeds voor verbetering vatbaar is.
En hij is ook van mening dat het groenonderhoud er niet op vooruit is gegaan.

Belangrijke zaken

‘Het in stand houden van de vitale
kernen met hun eigen eigenheid:
geen Krimpenerwaardsausje over de
dorpen’, vindt Jan heel belangrijk in de
Krimpenerwaard.
Verder ligt het bibliotheekwerk in alle
kernen hem na aan zijn hart; de zorgen
om de boerenstand die ons landschap
maakt en de energietransitie.
Heel tevreden is hij erover dat op voorstel
van de SGP de Krimpenerwaard richting
een vuurwerkvrije gemeente gaat.
Maar de gemeenteraad kan nog wel een
stuk professioneler.
Verburg: “Als raad maken we ons vaak
veel te druk met incidenten- en emotie-

politiek, zoals de zwanenpopulatie, de
Waag, Mooi Mekkerland enz.
We moeten het veel meer hebben over
de grote lijnen van de toekomst van de
Krimpenerwaard, onze dorpen.
De Krimpenerwaardvisie van professor
Riek Bakker uit Berkenwoude moet
opgepakt worden en daar moeten we
wat mee doen. Ik heb de indruk dat dit
onder in de la ligt.”
Waar Jan enorm van baalt is dat sinds
2018 de winkels de mogelijkheid hebben
om op zondag beperkt open te kunnen
zijn, terwijl zij dit zelf overwegend niet
willen vanwege personeelskosten en
omzet. “Laat onze gemeente zes dagen
bruisen en één dag met z’n allen rust
hebben”, is zijn stelling.

Jeugdzorg

Jacob van Schaik programmamanager
bij Ondernemingskring Krimpenerwaard

“We maken ons raadsbreed grote zorgen
over de kosten in de Jeugdzorg. Dit gaat
over miljoenen per jaar en deze kosten
zullen echt teruggedrongen moeten
worden. In het laatste begrotingsoverleg
van de raad heeft de SGP gepleit voor
het voorbereiden van scenario’s om als
gemeente kosten te besparen.
De woonlasten zijn al zes jaar niet
verhoogd, in tegenstelling tot alle regiogemeenten. Daar ben ik erg trots op.
De grote vraag is echter of we dit kunnen
volhouden”, zegt Verburg bezorgd.
Tot slot vindt de nieuwe fractievoorzitter
het geweldig dat Galgoord Haastrecht
eindelijk ontwikkeld gaat worden.
Er komt flink veel woningbouw.
“Jarenlang is hierover ook in Vlist al
gesproken. Toen zonder resultaat. Fijn
dat er een plan ligt dat in december
besproken wordt. Hier doe je het echt
voor. Onze dorpen hebben grote
behoefte aan deze woningen, die zorgen
voor leefbaarheid.”

Hoogheemraadschap:
tarief plus 2,4%
Tijdens de algemene bestuursvergadering van het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden (HDSR) van 18 december jl. is besloten de tarieven
voor burgers en ondernemers met 2,4% te verhogen ten opzichte van 2020.
De VVD stemde als enige partij niet in met de begroting 2021, want de
fractie is het niet eens met een tariefstijging van 2,4% in tijden van een
historische economische krimp van 7,5%.
De VVD bracht een motie in om de discussie te voeren over meer
transparantie in de begroting. Hoewel de motie werd gesteund door CU,
AWP, W@I en 50+, bleek er geen meerderheid voor.
De VVD wil in een dergelijke situatie onderscheid te maken tussen
wettelijke taken van het hoogheemraadschap en andere ambities.
Alvorens akkoord te gaan wil de VVD meer inzicht krijgen in het pakket
extra uitgaven naast de wettelijke verplichtingen.
De VVD vindt het zorgelijk dat het college doorgaat met plannen die buiten
de opgedragen taken liggen, met als resultaat een tariefstijging.
Sam Kapper,
namens de VVD fractie HDSR

Jacob van Schaik uit Haastrecht is als programmamanager aangesteld bij de
Ondernemingskring Krimpenerwaard. Met zijn aanstelling wordt een
volgende stap naar verdere professionalisering gezet.
Jan Duel van Dekker Transport kwam in een eerder stadium het bestuur
versterken. Met de komst van Jacob van Schaik hoopt het bestuur zich nog
beter in te kunnen zetten om de belangen van haar leden binnen en buiten
de Waard te kunnen behartigen.

De ondernemerskring wil de materiële
en immateriële belangen van alle
ondernemers in de Handel, Nijverheid,
Industrie en Dienstverlening in de
Krimpenerwaard behartigen.
Zij wil met alle relevante stakeholders,
waaronder de lokale overheden in
gesprek en zo bevorderen dat de
Krimpenerwaard een vitale regio blijft.
Zij heeft een ledenbestand van meer dan
300 bedrijven. Dit netwerk biedt de
ondernemers een bron van kennis en
inspiratie en kansen voor samenwerking
en business.

Bij de fusie juni 2019 van de ondernemerskringen Stolwijk-Haastrecht-Vlist,
Bergambacht, Schoonhoven en Nederlek
was de uitdrukkelijke wens om tot een
verdere professionalisering te komen.
Een meer permanente vertegenwoordiging
om de belangen van de leden goed te

behartigen. De programmamanager
onderhoudt contact met de diverse
stakeholders en heeft een verbindende
rol binnen de vereniging. Dit gebeurt
allemaal in samenspraak met het bestuur.

Country Café
Concordia

Op 27 september jl. startte het achtste seizoen van Country Café Concordia met
niemand minder dan The Voice Senior Winnaar Ruud Hermans. Change of Key en
Theater Concordia kijken met een heel goed gevoel terug op dit evenement.
Er waren nog veel meer plannen, maar, zoals bij iedereen, gooiden de coronamaatregelen roet in het eten. Achter de schermen zat men niet stil en mede door de vele
mails en apps van de liefhebbers, komt Country Café Concordia met een primeur.

door Cees Reichard

Op de vaste laatste zondag van de
maand, 29 november, wordt er
vanuit Theater Concordia voor het
eerst een livestream met huistrio
Change of Key georganiseerd.
Tussen 14.15 en 16.30 uur kan
iedereen meegenieten van traditionele
countrymuziek in de breedste zin van het
woord, covers, eigen werk en een kleine
muzikale knipoog naar de aankomende
kerstperiode zijn de ingrediënten voor
deze live-registratie. Tickets met
exclusieve inlogcode zijn e 12,50 per
stuk en zijn voor één stream en zijn te
bestellen via info@marykee.com
of per telefoon 06-54918147.

Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

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

Jupiter bouwt aan de toekomst

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

We stimuleren je om de beste
versie van jezelf te worden!

Onder de bezielende leiding van Bianca,
Tanja, Meta, Lizanne, Simone en Shari
worden ruim dertig kinderen elke
vrijdagmiddag van vier tot vijf
spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de
beginselen van het (mini) volleybal.
Afgelopen vrijdag werden zij verrast met
dertig nieuwe volleyballen, speciaal voor

mini’s. Deze werden beschikbaar gesteld
door Henk Maaijen Timmerwerken.
Henk, speler van het eerste herenteam
van Jupiter, wil hiermee iets terug doen
voor al het volleybalplezier, dat hij zelf bij
Jupiter vindt. Deze geste wordt door de
kinderen en begeleiders bijzonder op
prijs gesteld. Op de woensdagmiddag

trainen de gevorderde mini’s onder
leiding van Marco en Theo.
Binnenlopen kan vrijblijvend elke vrijdag
bij sporthal de Noort Syde.
Wil je Jupiter ook sponseren of je
aanmelden als lid, ga dan naar
www.jupiteroudewater.nl

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
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GEMEENTENIEUWS
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Waar doet u
het voor?
Landelijk en regionaal gezien loopt
het aantal besmettingen wat terug,
maar de situatie blijft nog steeds
zeer ernstig.
Ook het aantal gemelde besmettingen
in onze gemeente is nog steeds
relatief hoog. We zijn er dus nog niet!
De feestdagen komen eraan.
Sinterklaasavond, Kerstmis en
Oud en Nieuw. Veelal vieren wij dat met
familie en vrienden. Dit jaar zal in ieder
geval de sinterklaasviering slechts in
beperkte kring mogelijk zijn. Ik begrijp dat
dit niet leuk is, maar het is wel nodig!
De meeste besmettingen vinden namelijk thuis plaats.
Het is dus zaak dat we ons aan de richtlijnen houden.
Voor onszelf en voor een ander. Voor diegene wiens gezondheid broos is.
Of voor die ondernemer, die graag weer op volle kracht vooruit wil.
Maar we kunnen dit. Dat hebben wij al eerder laten zien.
Ik heb bewondering voor al die mensen die onder deze omstandigheden en
met creatieve ideeën er het beste van maken.
We zijn gestart met een lokale campagne waarin inwoners laten zien waar zij
het voor doen. Waarom zij zich aan de maatregelen willen houden.
Ik vind het fantastisch dat een aantal inwoners, waaronder een aantal
jongeren, hieraan mee hebben gewerkt.
Zelf mis ik de sociale contacten enorm. Ik hoop dat we elkaar weer snel
kunnen opzoeken en weer een arm om elkaar heen kunnen slaan.
Daar doe ik het voor.
Petra van Hartskamp
Burgemeester

Maak van je mondkapje
geen zwerfkapje
Gebruikte mondkapjes belanden ook in onze gemeente
steeds vaker op straat en in de natuur.
Met de mondkapjesplicht in aantocht, zal het aantal
‘zwerfkapjes’ alleen maar groeien. Naast dat mondkapjes
op straat vervuilend zijn voor de omgeving, is er ook een
mogelijk risico dat het mondkapje geïnfecteerd is met het
coronavirus. Wanneer kinderen dit nietsvermoedend
oppakken, zou dit tot besmetting kunnen leiden.
Om iedereen bewust te maken van deze boodschap,
is de landelijke campagne #mondkapjegeenzwerfkapje
door Nederland Schoon en de Plastic Soup Federation
gelanceerd.

Mondkapjes horen bij het restafval

Wil je gebruikte mondkapjes, handschoenen of
overals weggooien?
Doe dit dan in de container voor het restafval.
Wij zien de gebruikte producten nu vaak in de PMD
container, maar daar hoort het niet in thuis.
Het is belangrijk voor de veiligheid van de medewerkers
van de ophaaldienst dat beschermmiddelen tegen het
coronavirus bij het restafval komen.
Wanneer er veel gebruikte mondkapjes, handschoenen
of overals bij het PMD afval zitten kan het afval niet
worden hergebruikt en moet het worden verbrand.
Meer informatie is te vinden op
www.supportervanschoon.nl/supporternieuws/
mondkapje-geen-zwerfkapje.

Zonnevelden en windmolens in de gemeente Montfoort!
Waar wel? En waar niet?
De gemeente Montfoort heeft afgelopen september een
vragenlijst uitgezet en organiseerde in oktober twee
online inloopavonden om inwoners te betrekken bij het
opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente, in
het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).
Beide hebben veel waardevolle informatie opgeleverd.
Hierdoor heeft de gemeente een goed beeld gekregen
van de voorkeuren van inwoners voor het opwekken van
energie uit zon en wind.
Inmiddels is het duidelijk waar mogelijk wel en waar geen
energieprojecten kunnen worden ontwikkeld binnen de
gemeentegrenzen. Het voorstel dat nu op tafel ligt, willen
we graag nog met u bespreken. Want deze keuzes
hebben invloed op de buurt waarin u woont en/of werkt.
Meld u aan voor
de online inloopavond
op 15 december
van 19.30 tot 21.30 uur
en praat mee.
Dit doet u via
www.montfoort.nl/energie
of scan de QR-code met de
camera van uw smartphone.

Waar gaan we het over hebben?

Tijdens deze online inloopavond gaan wij met
u in gesprek over ‘de zoekgebiedenkaart en
het afwegingskader voor grootschalige
duurzame energieopwekking’.
Op deze kaart en in dit document staan in
welke gebieden en op welke manier het
opwekken van elektriciteit uit zon en wind
wordt toegestaan in de onze gemeente.
Ieder verzoek om een zonneveld of een
windmolen te plaatsen, beoordeelt de
gemeente op basis van dit afwegingskader
en de zoekgebiedenkaart.

Waarom is dit belangrijk?

Door deel te nemen aan deze online
inloopavond, kunt u meedenken over wat wel
(en niet) in dit document komt te staan.
En dus: waar wel (en waar geen) zonnepanelen
en windmolens mogen worden geplaatst.
Met uw reactie en suggesties stelt de gemeente
uiteindelijk een deﬁnitief afwegingskader op,
inclusief zoekgebiedenkaart.

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Deze online inloopavond is de laatste mogelijkheid om
mee te praten over dit onderwerp.
Het is een vervolg op de online inloopavonden die eerder
op 20 en 29 oktober hebben plaatsgevonden.
U kunt het verslag van de eerste reeks inloopavonden
vinden op www.montfoort.nl/energie.
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Begroting 2021 in één overzicht
Reserves

Dit is de begroting in één overzicht 2021 van de gemeente Montfoort. Door kortingen op de

Hoe worden onze risico’s afgedekt?

rijksbijdrage en onvoldoende compensatie voor wettelijke taken is Montfoort in ‘financieel
zwaar weer’ terecht gekomen. Daardoor lukt het niet om een sluitende begroting aan te bieden.

1,1

Om de voorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden, moeten we bezuinigingen

miljoen

doorvoeren. Daarnaast vindt ook een extra verhoging plaats van de lokale lasten, in het
bijzonder de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing. Door deze maatregelen

2,8

kunnen we het tekort in 2021 beperken tot € 99.000,-

miljoen

Het college van Burgemeester en Wethouders van Montfoort.

Inkomsten

Beschikbare
weerstandscapaciteit

Risico

Waar komt het geld vandaan?

Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

Belastingen (o.a. OZB)

€ 3,7

Heffingen en leges

€ 4,4

Huren en pachten

€ 0,6

Inzet reserves
+voorzieningen

€ 1,0

Overige inkomsten

€ 0,3

+

18,3

miljoen

miljoen
Het grootste deel krijgen
we van het Rijk

10,0

miljoen
De rest krijgen we uit
lokale heffingen en andere
inkomstenbronnen

=

28,3

miljoen
De totale begrote
inkomsten voor 2021 zijn
€ 28.287.000

Uitgaven
waar wordt het geld aan besteed?

BESTUUR EN BURGERZAKEN
Onder andere bestuur, burgerzaken en vastgoedbeheer

1,8

miljoen

8,2

miljoen

WONEN EN RUIMTE

miljoen

Afval en riolering
Ruimtelijke ontwikkeling
Groen
Verkeer en vervoer
Economische zaken
Begraafplaatsen
Reserves

€2,4
€ 2,4
€ 1,1
€ 1,5
€ 0,4
€ 0,2
€ 0,2

INKOMEN JEUGD EN WMO
Participatie
WMO
Jeugd
Gezondheid

=

28,4

miljoen

GemeenteMontfoort_Begroting_2021_v3.indd 1

+

1,2

miljoen

ONDERWIJS SPORT CULTUUR

+

miljoen

€ 3,4
€ 3,2
€ 2,6
€ 0,6

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

9,8

miljoen

+

Onderwijs
Sport
Kunst en cultuur

miljoen

€ 0,9
€ 0,6
€ 0,7

2,2

miljoen

ORGANISATIE EN OVERIGE UITGAVEN
onder andere huisvesting, salarissen,
facilitaire dienst en automatisering

5,2

miljoen

Totale begrote uitgaven voor 2021 zijn € 28.386.000
U vindt de volledige begroting 2021 ter inzage op www.montfoort.nl
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Grof tuinafval
laten ophalen?

Geef het vóór donderdag 3 december door!

Op donderdag 3 december halen we grof tuinafval op.
Wilt u dat we bij u langskomen? Zorg er dan voor dat u
uiterlijk 2 december uw afval heeft aangemeld. Dat doet u
eenvoudig via www.montfoort.nl > melding openbare
ruimte > reiniging en afval. Bellen kan ook: 0348-476400.

24 NOVEMBER 2020

Afvalkalender NOVEMBER 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).

Wat is grof tuinafval?

Grof tuinafval is groen plantmateriaal zoals takken en
heggen. Bladeren en klein snoeiafval mogen in de
gft-container. Vier keer per jaar halen we het grof
tuinafval op. Dit staat ook aangegeven op de
afvalkalender.

Aanbieden

De gemeente rijdt langs met één wagen met een grijper.
Voor een efficiënte route die in één dag kan worden
gereden, is het volgende belangrijk:
•
Zet uw grof tuinafval op een duidelijke plaats
•
Zet uw grof tuinafval in het buitengebied
langs de kant van de weg
•
Bundel uw grof tuinafval in bossen van maximaal
1,50 m lang
•
Bied niet meer grof tuinafval aan dan 4m³
•
Zet uw tuinafval vóór 07.30 uur ‘s ochtends klaar
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Wat mag niet bij grof tuinafval?
•
•
•
•
•

Schuttingen en bielzen
Aarde en zand
Grond, zand en graszoden
Tuinmeubilair
Tegels en stenen

Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen
openbare overleggen met de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit
‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk
digitaal of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de rayonarchitect) is op 25 november 2020.

Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
2 december 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 10-11-2020
Z/20/173065
Willeskop 81 in Montfoort
Sloopvergunning wagenschuur en
zwarte loods.
• 11-11-2020
Z/20/173106
Achthoven-West 39 in Montfoort
Wijziging van onderbouw van stal.
• 11-11-2020
Z/20/173083
Kadastraal 259 Sectie C in Montfoort
Vervangen duikers Montfoort.

• 11-11-2020
Z/20/173122
Schepenenstraat 21 in Montfoort
Erker aan voorgevel
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat
er een besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is

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

Verleende omgevingsvergunning
• 19-11-2020
Willeskop 90a in Montfoort
Realisatie van een beheerpad.
• 19-11-2020
IJsselveld 18 A in Montfoort.
Plaatsen van een tijdelijke kantine
voor de duur van twee jaar.
Montfoort, 24 november 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

JEUGDHULP

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

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Beiden houden hun hart vast voor oud
en nieuw. Marcel: “Jarenlang kon de
jeugd met kerst en oud-en-nieuw bij ons
terecht. Nu zitten ze gewoon thuis.
De New Years party die al vele jaren in
‘De Soos’ wordt gehouden, zorgt ervoor
dat er op straat weinig overlast is en
weinig tot geen schade wordt aangericht.
Nu er dan ook nog geen vuurwerk mag,
zijn we bang dat er rond de jaarwisseling
misschien wel meer overlast komt dan
anders. Vanuit de veiligheidsregio’s
komen geluiden om voor de jeugd tijdens
oud-en-nieuw evenementen te
organiseren. Hier willen wij graag aan
meewerken in overleg met de gemeente
Montfoort en de politie.”

DE IJSSELBODE

gaan. “Iedereen zit natuurlijk in hetzelfde
schuitje”, zeggen ze. “Wat wij nu vooral
hopen is dat het culturele hart, ‘De Soos’
van Montfoort behouden blijft. Als de
coronaregels nog lang aanhouden, zijn
we genoodzaakt steun te zoeken bij de
gemeente en de bevolking.” Gelukkig zijn
er ideeën zat. Zo houden ze nog contact
met alle verenigingen, die ze op hun
beurt ook aanmoedigen om contact te
houden met hun publiek/ sporters.
Ook zou een ‘Vrienden van De Soos’
nog een optie zijn. “Voorlopig is het nog
even afwachten”, aldus Marcel. “Dinsdag
zitten we weer bij elkaar met het bestuur
(vandaag dus, red.). Dan hebben we het
ook over een eventuele brandbrief die we
als bestuur richting politiek willen sturen
om een signaal af te geven: Het moet
niet veel langer duren voor St. Joseph.”

BAANT VOOR U DE WEG!

Curlen

Wat in ieder geval op de agenda staat, is
curlen. Marcel en Jessica zijn blij dat de
(basis)scholen sowieso al terecht kunnen.
Zodra we kunnen en mogen, gaan we
het in de maanden december en januari,
februari 2021 groter aanpakken.
Dan denken we dat we met het curlingtoernooi kunnen beginnen. Natuurlijk
volgens de coronarichtlijnen en met
toestemming van de gemeente
Montfoort. Heel veel jongeren - er zijn al
meer dan tachtig teams ingeschreven staan te popelen om te beginnen.”
De ondernemers hopen met hart en ziel
dat voor de horeca wereldwijd snel meer
ruimte komt om weer aan het werk te
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Nieuwe directeur basisschool Howiblo stelt zich voor…
De Montfoortse basisschool Howiblo heeft sinds een paar maanden een
nieuwe directeur. Haar naam is Joyce Mackaaij-ten Heuvel. Ze stelt zich
graag voor en vertelt over wat haar drijft, wat haar visie is op onderwijs en
de Howiblo… en welke plannen ze heeft voor de korte en lange termijn.
Wat staat er bijvoorbeeld op de planning wat betreft Sinterklaas en kerst?

1. Kun je wat over jezelf vertellen?
Ik ben 31 jaar oud en woon samen met
mijn man en zoontje in Nieuwegein.
Ik heb voordat ik directeur ben geworden
op de Howiblo altijd in het onderwijs
gewerkt. Als juf, Intern Begeleider (IB’er)
en nu dus als directeur. Mijn vrije tijd
breng ik graag tijd door met mijn gezin.
Ik ben gek op koken, op winkelen en ik
bak heerlijke taarten.

2. Wat is zo leuk aan de Howiblo?

De Howiblo is een mooie school, waar ik
met veel trots werk. De collega’s op de
Howiblo zetten zich stuk voor stuk in
voor de volle 100%. Een hecht team
waar ik met open armen ben ontvangen.
Op de Howiblo halen we het beste in de
leerlingen naar boven, willen we dat
leerlingen hun mogelijkheden ontdekken
zodat iedere leerling zichzelf kan (leren)
zijn en werken we met de leerlingen aan
talentontwikkeling. Leerlingen maken op
een vast dagdeel van de week kennis met
creatieve en kunstzinnige werkvormen en
er wordt gewerkt aan digitale
geletterdheid. Het is mooi om te zien
hoe bovenstaande zichtbaar is binnen de
school, de leerlingen en het team.

3. Wat ga je anders doen met de
Howiblo? Wat is jouw visie voor
de toekomst?

De Howiblo is continu in beweging.
Samen met het team maken we
afwegingen over welke kant we op willen
met de school. Wat is er nu belangrijk,
sluit dit aan op de visie die we hebben

gevormd, hoe maken we dit zichtbaar.
Aankomend jaar ligt de focus op de
profilering van kunst, cultuur, ict en
techniek.

4. Je mag straks met
zwangerschapsverlof...
Meisje / jongen?

Op dit moment ben ik 32 weken
zwanger van een dochtertje. Dit is ons
tweede kindje. Zac wordt dus grote broer
en is enorm trots! We kunnen niet
wachten om met ..... lekker te knuffelen
en haar aan iedereen te laten zien!

5. Wat vind je zo leuk aan
kinderen/ les geven??

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

De kerstcommissie is al in volle gang en
zal binnenkort vertellen welke leuke
plannen er allemaal klaar staan. Ik moet
in ieder geval nog op zoek naar een hele
foute kersttrui.....

7. Nog aanvullingen? Wat moeten
mensen echt over je weten?

Ik ben met enorm veel enthousiasme
begonnen in augustus als directeur op
de Howiblo. Samen draaien we een
fantastische school waarin we mooie
doelen hebben gesteld en de leerlingen
elke dag met veel plezier naartoe komen.
Ook dit jaar gaan we er weer een mooi
jaar van maken!

Het mooiste aan kinderen/ leerlingen
vind ik het zien van de ontwikkeling.
Zien hoe zij zich elke dag flexibel
opstellen, als een spons informatie tot
zich nemen en dit omzetten naar
concrete handelingen. Een mooi proces;
dat gaat met vallen, opstaan en vooral
weer doorgaan.

6. Wat gaat de Howiblo doen
met de Sint en de kerst??

Ik heb van Sinterklaas vernomen dat hij
ons ook dit jaar weer een bezoekje komt
brengen. Hij moet natuurlijk wel even
kijken hoe het allemaal gaat dit jaar.
Wij laten ons vooral verrassen en
hopelijk neemt hij cadeautjes en
pepernoten mee! Alle kinderen op de
Howiblo zijn zo lief, dat hebben ze wel
verdiend! Met kerst pakken we altijd
groots uit. Dit jaar wordt er een andere
invulling gegeven aan het programma.

‘Op de Howiblo halen we het beste
in de leerlingen naar boven’

De nieuwe directeur van de Howiblo, Joyce Mackaaij.

door Sjoukje Dijkstra

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com

Wij zoeken een

buurtsportcoach!
n met:
Wij werke oferm,
Nov
Crawford,
Faac
o
o
Cond r,

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

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

Krijg jij energie van samen bewegen? En wil je
sporten nog leuker en toegankelijker maken
voor Oudewaternaren van alle leeftijden? Word
buurtsportcoach bij Oudewater Vitaal!
Oudewater Vitaal wil alle inwoners van Oudewater het plezier laten ontdekken
van sporten en bewegen. Want een gezonde lifestyle verbetert je humeur, geeft
energie en stimuleert je fit te blijven. Hoe meer kinderen en volwassenen
sporten, hoe gezonder en gezelliger Oudewater wordt. Dat vinden wij
fantastisch. Help je ons mee?

VACATURE: ZATERDAGMEDEWERKERS
M/V
Wij zijn op zoek naar medewerkers voor de zaterdag.
Je bent in deze functie inzetbaar voor allerhande voorkomende
werkzaamheden in het magazijn, de werkplaats, de drive-in en in
de shop. Goederenverwerking, orderpicking en klanten helpen zijn
de belangrijkste werkzaamheden.

WAT VRAGEN WIJ:
- Je weet van aanpakken
- Je bent gemotiveerd om bij te
leren
- Je hebt een betrokken,
enthousiaste en ﬂexibele
instelling
- Je bent beschikbaar op
zaterdagen en in de vakanties

WAT BIEDEN WIJ:
- Een uitdagende baan
- Verantwoordelijke en
afwisselende functie
- Een prettige werksfeer met een
leuk en enthousiast team van
collega’s
- Diverse
opleidingsmogelijkheden

Bewegingsonderwijs
Deze vacature richt zich hoofdzakelijk op het bewegingsonderwijs voor
kinderen van het basisonderwijs. Hierbij maak je zoveel mogelijk kinderen in
Oudewater enthousiast voor sport, dus ook het jongetje dat als laatst wordt
gekozen bij de gymles. Jij geeft het goede voorbeeld en maakt gezond leven
aantrekkelijk en toegankelijk.
Dit verwachten we van jou
• Je bent gek op bewegen en gezond eten
• Je hebt ideeën over hoe je mensen met plezier laat sporten en bewegen
• Je hebt een (H)ALO-diploma
• Je neemt initiatief en maakt makkelijk contact
• Je komt uit de regio Oudewater
Dit bieden wij jou:
• Een sportieve baan voor minimaal 20 uur per week
• Een aantrekkelijk salaris conform de cao Sport, schaal 8
• Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
• Ruimte om je te ontwikkelen
• Een vast contract als we over een jaar allebei nog blij zijn
• Gelijkgestemden waarmee je ook buiten werktijd kunt afspreken en sporten
• Potjes apenkooien in plaats van saaie vrijmibo’s
Vragen over deze baan?
Bel dan Mark van Bentum: 085 – 13 05 722 of stuur je cv en motivatiebrief
naar mark@oudewatervitaal.nl. Reageren kan t/m 30 november.

Meer weten of geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Milou Snel (tel: 0348-564044)
Direct solliciteren kan natuurlijk ook
Mail je sollicitatie en CV naar: milousnel@bpgsnel.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
Lijnbaan 35
3421 JG
Oudewater

0348-564044
info@bpgsnel.nl
www.bpgsnel.nl

Direct solliciteren

Kijk op onze website
www.oudewatervitaal.nl/vacature

Plezier, samen bewegen en
een sportaanbod op maat!

PAGINA 16

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

24 NOVEMBER 2020

Donkere dagen? Gezellige dagen!

Vanaf eind november is Fulcotheater de warme huiskamer waar u in
een intieme Kerstsfeer corona-veilig kunt genieten van kleinschalige
theater-, ﬁlm- en muziekvoorstellingen in álle genres, voor alle leeftijden.

Programma
27 en 28 november

19 december

The We Want Christmas show

Vitaliy & Alla’s Weens Concert

Muzikale kerstspecial van de “We want more”
(SBS6) talenten onder aanvoering van
IJsselsteinse Melanie Reindertsen, waarbij alle
muziekstijlen aan bod komen.
De show wordt drie keer aangeboden. Bij elke
show worden publiek én de artiesten verdeeld over
de theaterzaal en de Overtoomzaal, voor optredens
van elk ongeveer één uur. Iedereen ziet zo alle
artiesten in een volledige show die in totaal 2 uur
duurt.

12 december

Vitaliy Sokolovskiy (piano) en Alla Gorskaya
(vocals) zijn opgeleid aan het Staatsconservatorium
van het Russische Rostov en worden al sinds 2017
zeer geprezen in IJsselstein.
Deze avond brengen ze u in Weense sferen met
muziek van Strauss en Brahms én lichte moderne
muziek die qua kleur goed bij deze tijd past.

20 december

The Sound of Music Sing-A-Long

La Familia - O Holy Night

Meezingversie (onder voorbehoud van de
coronamaatregelen) van de klassieke ﬁlmmusical
met Julie Andrews in glorieuze Technicolor met
songteksten op volledig scherm.
Eerst oefenen we de liedjes onder begeleiding
van Monique van den Hoogen (De Zangzaak),
daarna volgt de sing-a-long in de grote theaterzaal.
Verkleed komen als non, in Lederhose of Dirndl?
Leuk!

13 december

Schitterend akoestisch Kerstconcert bij kaarslicht
door La Familia, met de La Familia Ballroom
Dansers en live begeleid op viool en vleugel door
topmuzikanten Heleen en Martine Nijenhuis.
Kom genieten van beroemde Christmas
traditionals, mooie gedichten en musical-, ﬁlm-,
klassieke en lichte muziek.

22 december

Geen Kerst zonder zang!

Joke de Kruijf - The Voice of Christmas

It’s the Most Wonderful Time of the Year, Jingle Bell
Rock, Have Yourself a Merry Little Christmas:
Joke de Kruijf vertelt in The Voice of Christmas haar
kerstverhaal door middel van haar favoriete songs.

Foto George Terberg

Stille Nacht, Heilige Nacht; Jingle Bells;
Oh Denneboom; White Christmas, Midden in de
Winternacht... deze en vele andere kerstliederen
brengen u helemaal in Kerstsfeer. Zeker als u
ze zelf zingt! U wordt ofﬁcieel lid van een koor
en u gaat zingen (onder voorbehoud van de
coronamaatregelen) onder begeleiding van de
bekende Oudewaterse zangcoach en koordirigente
Monique van den Hoogen (De Zangzaak).

17 december

Uptempo songs, afgewisseld met prachtige ballads
in een sfeervol verlicht decor op een mooie en
intieme avond, waarbij Joke het warme kerstgevoel
met u deelt.

6, 13, 20 en 27 december

Filmpremière - De Slag om de Schelde

Zondagmorgen Concerten in eindejaarssfeer

Episch oorlogsdrama (regie Matthijs van
Heijningen) rond de vergeten slag om de Schelde,
één van de belangrijkste en heftigste veldslagen in
West-Europa. Een Nederlandse jongen die voor de
Duitsers vecht, een verdwaalde Engelse gliderpiloot
en een tegen wil en dank in het verzet betrokken
Zeeuws meisje worden geconfronteerd met cruciale
keuzes die gaan over hun eigen en andermans
vrijheid. Diverse vertoningen in de bioscoopzaal én
de grote theaterzaal.

18 december

Diverse data (zie www.fulcotheater.nl voor extra vertoningen)

250 jaar Beethoven (muziek en brieven)

Films voor jong en oud, o.a.

Welkom op het verjaardagsfeest van Ludwig von
Beethoven. Het Archduke Ensemble (piano, viool,
alt, cello, hoorn) speelt verschillende werken en
leest voor uit brieven van Beethoven. Geniet van
Beethoven’s muziek en maak nader kennis met zijn
persoonlijkheid. De voorstelling duurt ruim een uur
en wordt twee keer aangeboden.

Welkom in uw coronaveilige Fulcotheater

Mondkapje verplicht,
behalve op uw
zitplaats

Houd 1,5 m
afstand

28 nov
28 nov
4 dec
9 dec
12 dec
16 dec
17 dec
19 dec
21 dec

De Grote Sinterklaasﬁlm
Sonny Boy
Loveless
Bings Kerstfeest (2-6 jr)
Alles is zoals het zou moeten zijn
Beethoven’s Christmas Adventure
Voor de jongste jeugd vanaf 2 jaar
De Slag om de Schelde
om 11.00u. Kijk voor meer ﬁlms,
Die Wand
extra vertoningen en tijden op de
Croods 2
Bioscooppagina op onze website.

Kijk voor de actuele maatregelen op onze website.

1,5 m

Blijf thuis bij
coronaklachten

Elke zondag om 10.30 uur, kunt u in een intieme
setting genieten van een mini-concert van
ongeveer een uur in wisselende genres. Natuurlijk
klinkt in december de Kerstsfeer door in de muziek.
Kwaliteit gegarandeerd dankzij regionaal muzikaal
talent en regelmatige bijdragen vanuit het Utrechts
conservatorium. Met op 27 december een speciaal
Eindejaarsconcert Klassiek met celliste Hesce
Mourits (conservatorium Den Haag en aanvoerder
Nederlands Jeugd Strijkorkest).

WC
Desinfecteer uw
handen

Hoest en nies in uw
elleboog

Betaal zoveel
mogelijk met
pinpas

Volg de looproutes
en instructies van
medewerkers

Geen toiletbezoek
tijdens voorstelling

Geen garderobe

Geen pauze

www.fulcotheater.nl

Meer informatie/tickets
Kijk voor complete en actuele informatie
op www.fulcotheater.nl
Tickets uitsluitend verkrijgbaar via de
kassa, tel. 030 - 688 42 30

