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Interview St. Reddingsplan Franciscuskerk
Comité Duurzaam Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Hond voor de Liezeborgh
Vlisterstroom en Catharinaschool fuseren
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Toch een carnavalsoptocht in Knopengein?

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

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

Voor het eerst geen jaarvergadering
bij de Haastrechtse IJsclub

Erkend haarwerkspecialist

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel 0348-502223

specialist in
agrarisch recht
Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat
Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Begroting nipt goedgekeurd

De begrotingsbehandeling in Oudewater ging dit jaar met horten en stoten.
Eerder was de vergadering al uitgesteld en op 17 november werd de
vergadering om kwart over elf verdaagd naar de daaropvolgende dinsdag,
afgelopen week dus.

Algemene beschouwingen

De Haastrechtse IJsclub is in 1884 opgericht en dit jaar is het voor het eerst
dat zij door de coronaomstandigheden geen algemene ledenvergadering kan
houden. Traditioneel is deze altijd op de laatste maandag in november.
Ook andere jaarlijkse activiteiten
werden dit jaar geschrapt. Er werd geen
chocolademelk bij de Sinterklaasintocht
geschonken en de 9Dorpentocht kon
geen doorgang vinden.
Daarbij komt ook nog dat het in de
afgelopen winter nauwelijks gevroren
heeft. Schaatsen op natuurijs en op de
Jan Faaij Landijsbaan was onmogelijk.
Penningmeester Cees van der Stad
vindt het een rare tijd. Het is nu niet
verantwoord de jaarvergadering te
organiseren. Ook vindt hij het niet
verantwoord om de contributies bij de
leden op te halen. Veel mensen vinden
dat nu niet gewenst.
Op deze vergadering waren toevallig
geen bestuursvacatures. Er was niemand
aftredend. Volgend jaar zijn vier bestuursleden aftredend.
Cees vertelt dat er deze week een brief
naar de leden uitgaat met het jaarverslag
van 2019-2020, een financieel overzicht

en de mededeling dat in maart 2021 de
alternatieve ledenvergadering 2020
wordt gehouden. Met een gezellig hapje
en een drankje en het traditionele Potspel.

Vernieuwd onderkomen

Voorheen vonden de ledenvergaderingen
altijd in Huis den Hoek plaats. Maar
sinds een paar jaar is dit in het nieuwe
ijsclubgebouw die in 2016 verbouwd is.
Cees: Het is een prachtige locatie.
Eigenlijk wordt deze te weinig gebruikt,
vandaar dat we voor onze ledenvergadering hier heen getrokken zijn.

Verenigingen zonder
eigen onderkomen
welkom in nieuwe
IJsclubgebouw

De Prinses en eerste Jeugdprinses
van Knopengein bekendgemaakt…

Jeanine en Sanne gekroond
tot prinses en jeugdprinses
Vanwege de aangescherpte maatregelen werd de oorspronkelijke livestream
even uitgesteld. Maar afgelopen vrijdagavond was het zover.
De onthulling van de nieuwe Prinses van Les Femmes des Cœurs. En wie
zou de allereerste jeugdprinses worden van de Knopengeinse Confetti’s?
Veel Montfoortse gezinnen en carnavalsliefhebbers zaten thuis aan de buis
gekluisterd om dit feestje mee te vieren.
Want een feestje was het!
“Voor Les Femmes des Coeurs was dit
heel belangrijk”, vertelt oud-Prinses en
voorzitter Nienke. “Wij vieren gewoon
Carnaval, maar dan een beetje anders.”

Prinses Jeanine Jeune
pour toujours

In een filmpje zien we alle Femmes van
hun oude capes in nieuwe capes
springen. Als laatste verschijnt daar
Jeanine in haar prachtige groene
Prinsessenjurk! Dan draagt Nienke de
scepter aan Jeanine over. “Ik ben trots
om in dit bijzondere jaar Prinses te
mogen zijn. En juist nu een lach op het
gezicht van de mensen in Knopengein
te mogen brengen”, zegt Jeanine met
een stralend gezicht.
Presentator Mark te Poele vraagt wat nu
eigenlijk haar Prinsessennaam is?
“Dat is Jeanine Jeune pour Toujours.

door Sjoukje Dijkstra

Dat betekent: voor altijd jong, want je
bent zo jong als je je voelt. We hebben
dit jaar ook de Knopengeinse Confetti’s
opgericht. Dus het sluit goed aan op
kinderen. Voor altijd jong is dan ook ons
thema voor Carnaval 2021. Er komen
nog heel veel leuke activiteiten aan.
We gaan er met alle mensen uit Knopengein toch gewoon een feestje van maken.
Later gaan we dit herinneren als een heel
bijzonder carnaval.”
Mark vraagt zich af wie Prinses Jeanine
hierbij gaan onder- steunen.
Prinses Jeanine vertelt dat ze twee
raadsvrouwen heeft, Karin en Joanna.

De Knopengeinse Confetti’s

Maar deze avond is nog lang niet voorbij
want we gaan nog challenges doen en
kennismaken met de Knopengeinse
confetti’s: Robine, Kaylee, Zazou, Felien,
Sanne en Lynn. In verschillende rondes
beantwoorden zij dilemmavragen, doen

door Cees Reichard

Verder is er binnen het bestuur
afgesproken dat de plaatselijke
verenigingen zonder eigen onderkomen
hun vergaderingen hier kunnen houden.
Dit geldt ook voor de ijsclubs in onze
omgeving. De Lekstreek maakt hier
bijvoorbeeld gebruik van.

Vrijwilligers

Heel duidelijk vertelt Cees dat de ijsclub
altijd op zoek is naar vrijwilligers.
Deze kunnen ingezet worden bij de
Jan Faaij Landijsbaan en andere handen spandiensten op de ijsbaan als deze
weer eens open gaat. Dat is al weer zeven
jaar geleden voor het laatst geweest.
De Jan Faaij ijsbaan is bij het zwembad
en zodra er ijs is kan deze snel geopend
worden. De hele dag door komen dan
veel kinderen schaatsen. Door de
werkzaamheden bij het zwembad zal dat
dit jaar waarschijnlijk moeilijk gaan.
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een verkleed challenge en spelen ze
11 seconds. De jury kijkt ondertussen
mee om aan het einde van de avond
bekend te maken wie van hen de
jeugdprinses wordt. De mensen thuis
doen ondertussen ook mee aan de
challenges, dansen op de feestmuziek
van DJ Marcoans en spelen de
woorden-bingo. Hiervoor moest je als
kijker wel heel goed opletten. Jeanne
Geelkerken is de eerste die alle woorden
heeft afgevinkt en krijgt dezelfde avond
nog een verrassingspakket thuisbezorgd.

De fracties kregen ieder een kwartier
voor de ‘algemene beschouwingen’.
Die borduurden voort op de eerder
al in de IJsselbode gepubliceerde
standpunten.
Het CDA vindt dat de coalitie te veel
inzet op de torenhoge ambities en te
weinig op maatschappelijke problemen.
De Wakkere Geelbuik hecht niet aan
cijfers, omdat die toch nooit met de
werkelijkheid overeenkomen.
De coalitie was tevreden, op één punt
na. Onafhankelijken en de CU/SGP
zetten zich in om iets te veranderen aan
de in hun ogen oneerlijke effecten van
de afvalstoffenheffing voor éénpersoons
huishoudens.

Afvalstoffenheffing

Daar waren maar liefst drie moties voor
ingediend. De eerste motie beoogde om
het huidige systeem van twee categorieën
(eenpersoons en meerpersoons) weer
terug te brengen naar drie categorieën
(ook tweepersoons huishoudens) en
een aantal onderzoeken naar betere
afvalscheiding, een efficiënter stadserf
etc. om de kosten naar beneden bij te
stellen. De tweede motie stelde een
andere matrix voor bij het bepalen van
de teruggave voor het minder vaak
aanbieden van de container en de
derde motie beoogde de heffing voor
éénpersoons huishoudens te verlagen.
Alle drie die moties werden uiteindelijk
met alleen de stemmen van de indieners
voor verworpen. Dat vond mede zijn
oorzaak in het feit dat het huidige
systeem pas een jaar in gebruik is en de
rest van de raad en het college het te
vroeg vonden om het systeem nu al
weer te wijzigen.

door Trudie Scherpenzeel

Klein leed

De coalitie had een amendement
ingediend voor het instellen van een
potje voor het oplossen van ‘klein leed’
in het beheer van de openbare ruimte
en hevelde daartoe 10.000 euro over
van bestuur en organisatie naar de
betreffende post. Dit amendement werd
raadsbreed aangenomen.

Diversen

Een motie van de CU/SGP fractie om
een onderzoek te doen naar de instelling
van ‘buurtgezinnen’ om te voorkomen
dat gezinnen in de problemen raken en
een beroep moeten doen op zorg werd
uiteindelijk ingetrokken, nadat door de
andere partijen en het college was
gewezen op soortgelijke initiatieven die
in Oudewater al worden gehanteerd en
de kosten die met buurtgezinnen
gepaard gaan.
Een motie van CU/SGP om het
schilderij (momenteel op de bovenverdieping van het stadskantoor te zien)
de Weeskinderen bij verkoop van het
stadskantoor een nieuw en openbaar
thuis te geven werd verworpen, evenals
een motie om een onderzoek te doen
naar ‘solar carports’.
Een motie van de Wakkere Geelbuik
over natuurlijk groenbeheer werd met de
stemmen van CDA en WG voor en de
coalitie tegen eveneens verworpen.
De Wakkere Geelbuik had ook een
motie ingediend om de deelname in de
regionale huisvestingsverordening op te
zeggen, die met 14 stemmen tegen
werd verworpen.
De begroting werd tenslotte nipt
aangenomen met alleen de stemmen
van de coalitie voor.

Jeugdprinses Sanne

Uiteindelijk is het moment daar.
Vol spanning kijken de Confetti’s naar
het jurycommentaar. Ze staan te
trappelen van zenuwen. De jury vindt
het super moeilijk met zes van die super
enthousiaste meiden die eigenlijk
gewoon alle zes de beste zijn.
Ze zijn allemaal knap, vrolijk, vol lef en
topmeiden. Maar eentje geeft dan toch
net de doorslag en… uit de grote
gouden envelop komt de naam van…
Sanne!
Het eerst wat door Sanne heen gaat?
Ze is heel blij! Prinses Jeanine Jeune
pour Toujours benadrukt het nog eens:
“Sanne jij bent de aller allereerste
jeugdprinses van de Knopengeinse
Confetti’s!” Van Prinses Jeanine kreeg
jeugdprinses Sanne haar Prinsessensteek
met veer en scepter.
Dan komt het eerste officiële moment
voor Sanne. Zij mag haar jeugdraad gaan
onderscheiden met medailles. Party-DJ
Marco en de Confetti’s maken er nog
een knalfeestje van met de mensen thuis.
Zo zie je maar dat een alternatief
Carnaval ook een feest kan zijn!

Prinses Jeanine Jeune pour Toujours met jeugdprinses Sanne.
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Kerstbomen, oliebollen en rommelmarkt
voor de St. Franciscuskerk

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

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:
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GEMEENTE LOPIK

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 6: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 6: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 6: 10.00 uur Ds. M.A. de Hoog
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 6: 10.00 uur Diaken J. Collignon

Al bijna dertig jaar zet stichting Reddingsplan St. Franciscuskerk zich in om
geld op te halen voor de restauratie van de St. Franciscuskerk in Oudewater.
Met oliebollenverkoop, de kerstmarkt en de rommelmarkt wordt ieder jaar
veel geld opgehaald. Helaas gaan twee van de drie niet door dit jaar.
De stichting is in 1992 opgericht om
de toren van de kerk, die ernstig was
aangetast door houtrot, te restaureren.
Alhoewel de toren al in hetzelfde jaar
werd hersteld, bleek er enorme
belangstelling te zijn om ook op de lange
termijn de kerk in stand te houden.
Ieder jaar wordt met de rommelmarkt in
Hoenkoop, de kerstmarkt in de kerk en
de verkoop van oliebollen en
appelflappen zo’n 45.000 euro
opgehaald voor de stichting.
Helaas is (bijna) alles anders dit jaar.

Oliebollen

Ieder jaar gingen zo’n zeventig
vrijwilligers langs de deuren om oliebollen
en appelflappen te verkopen, vertelt
coördinator van de actie Coby van
Leeuwen. “Nog eens dertig vrijwilligers
gingen aan de slag om de bestellingen in
te pakken. We verkochten jaarlijks zo’n
11.000 oliebollen en nog eens 5.000
appelflappen. Bakkerij Stijnman bakte de
oliebollen en appelflappen voor ons.
Het was een gigantische operatie.
We hebben nagedacht over alternatieven,
maar hoe je het ook regelt: je nodigt

door Ellen van Leeuwen

mensen uit om handelingen te
verrichten. Het kostte ons veel moeite
om deze beslissing te nemen, maar we
konden niet anders. Nu zijn we er even
niet, maar volgend jaar komen we
gewoon weer terug!”

Kerstbomen

Gelukkig is er ook goed nieuws:
de kerstbomenverkoop, normaal
gesproken verbonden aan de kerstmarkt,
gaat wel door. Van 3 tot en met
12 december (uitgezonderd zondag
6 december) kunt u kerstbomen kopen
bij de St. Franciscuskerk. Vanuit het
welbekende houten chalet worden ook
stoofperen en walnoten verkocht.
Elly Kenbeek is coördinator van de
kerstmarkt. Samen met het
kerstmarktteam heeft ze er alles aan
gedaan om ook de kerstmarkt door te
laten gaan. “We dachten erover om de
kerstmarkt in de tuin van de kerk te
organiseren. We hadden al een geweldig
plan klaarliggen. Maar er zaten zoveel

HUISARTSEN

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

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602
Oudewater e.o.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

haken en ogen aan: eenrichtingsverkeer,
handen ontsmetten in de kou…
Dus daar hebben we helaas een streep
door gezet.”

Rommelmarkt

De grootste inkomstenbron voor de
stichting is de rommelmarkt op de
Hoenkoopse buurtweg 43. En gelukkig
loopt het daar zoals vanouds, of
misschien wel beter dan dat. Coördinator
Bets van Apeldoorn: “In maart moesten
we stoppen. In juni kon de rommelmarkt
weer open, inclusief looproutes en
winkelmandjes. Sindsdien zijn we behalve
zaterdagochtend ook op vrijdagochtend
open. Het loopt heel goed en we kunnen
de veiligheid van bezoekers goed
waarborgen. We merken dat mensen het
heel fijn vinden dat wij nog wel open zijn,
en ze lekker kunnen komen snuffelen
tussen alle mooie spullen.
De komende weekenden hebben we ook
een kraam met mooie kerstspullen.”
De vrijwilligers van de rommelmarkt
komen grote spullen of voorraden graag
ophalen. Anders dan voorheen moet u
daarvoor vooraf wel even bellen
(06-30709449).
Wilt u een gift overmaken? Dat kan op
rekening NL60 RABO 0352 3461 40
t.n.v. Stichting Reddingsplan
Franciscuskerk in Oudewater.

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 6: 10.00 uur Ds. R. de Hoop
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
Vr 4: 19.00 uur Wulverhorst
alleen voor bewoners
Zo 6: 11.00 uur Pastor T. van Zaal
OUD KATHOLIEKE KERK
Vooraf aanmelden op 06-36563058
Zo 6: 09.30 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 6: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele

Coby, Bets en Elly

Praat vandaag over morgen

DIERENARTSEN

11DECEMBER
DECEMBER 2020
2020

Dit verhaal gaat over ouder worden en dat worden we allemaal - ik weet het,
spijtig genoeg niet echt allemaal, maar wel bijna allemaal. En op dat ‘ouder
worden’ moet je je wel goed voorbereiden. Wethouder Walther Kok vertelt
ergens midden in het gesprek dat dit enigszins te vergelijken is met ons
pensioen; ook daar gaan mensen vaak pas over nadenken als ze er bijna aan
toe zijn en dan kan er vaak niet zo veel meer geregeld worden.
De oproep over dat ouder worden is vrij simpel, maar wel dringend:
‘Hoe wil je dat je leven eruitziet als je ouder wordt? Denk daar eens over na.’
Kort en kernachtig samengevat: ‘praat vandaag over morgen’.
“Er staat een prachtig bankje in de gang
van De Wulverhorst en daar liggen
allemaal kaarten met gespreksonderwerpen bij”, laat Joyce Jacobs van
De Wulverhorst weten, “over wat je wilt
als je ouder wordt. Want veel mensen
gaan daarover vaak pas nadenken en
praten, als het al rijkelijk aan de late kant
is, of misschien zelfs al te laat is. Er is al
een publieksactie gestart die ook zo heet:
‘praat vandaag over morgen’, want dat
moeten wat oudere mensen echt gaan
doen. Over welke wensen je zelf hebt en
welke verwachtingen. Maar het praten
erover geldt trouwens ook voor mensen
die nog wat minder oud zijn. Het gaat
niet alleen over wat je kunt betekenen
voor je partner, maar duidelijk dus ook

over wat je kunt betekenen voor je
ouders, je vrienden, je buren. Het gaat
ook over hoe je op de misschien niet
eens zo heel lange termijn wilt gaan
wonen. Kortom: hoe je het vervolg van
je leven voor je ziet in al zijn facetten.”
Alle gesprekonderwerpen blijken te
vinden op die kaarten. Je mag ervoor
naar De Wulverhorst, naar het bankje en
je zit daar prima, maar iedereen kan ze
ook op de daarvoor in het leven
geroepen website bekijken:
www.praatvandaagovermorgen.nl

De website en de tools
zijn goede handvatten

Op die website staan inderdaad allerlei
zaken te lezen die ons over alle
bovenstaande zaken aan het denken
zullen zetten, omdat bijvoorbeeld het
aantal ouderen snel toeneemt (in een
kleine twintig jaar zo’n anderhalf miljoen
meer 65-plussers en ruim een
verdubbeling van het aantal mensen
boven de 90), dat het aantal mensen met
dementie ook zeer snel stijgt, én dat er
nu een op de zeven mensen in de zorg
werken en dat dat er over twintig jaar
een op de vier moeten zijn. Maar zelfs
dan kan de zorg wellicht alle hulpvraag
niet aan. Het blijkt dat we vroegtijdig
moeten nadenken over eventueel anders
gaan wonen, en hoe we ons zelf en
anderen kunnen helpen en hoe we zo
nodig hulp voor ons zelf kunnen regelen.
Als er meer mensen in de zorg nodig zijn
gaan de kosten omhoog, terwijl het
aantal werkenden t.o.v. het aantal
ouderen fors daalt; dus komt er minder
geld binnen om het allemaal betaalbaar
te houden.
Joyce: “Ik geef deze kaarten ook aan de
teamleden mee, zodat zij deze oproep
verder kunnen verspreiden.”
Walther Kok vult aan: “Bij het
aanschuifdiner hoor ik vaak dingen als:
‘Ik woon eigenlijk te groot’ en andere
verhalen die te maken hebben met ouder
worden. Maar dat wordt dan gezegd door

mensen van boven de tachtig. Dan is het
wel al wat laat. Maar ik kreeg
daartegenover ook allerlei spullen voor in
het stadsmuseum van iemand die erover
nagedacht had zijn zaken op te ruimen
voor het wellicht te laat zou zijn.”
Joyce Jacobs borduurt hierop voort met
een verhaal over oudere mensen die
teruggingen naar de plaats waar ze in
hun jeugd gewoond hadden:
“Zij kwamen daar mensen tegen met wie
ze een verleden deelden en konden zo
weer een (deels) nieuwe vriendenkring
opbouwen. Hoe eerder je nadenkt over
ouder worden, hoe beter je erop
voorbereid bent.”
Walter Kok: “Wellicht is in de buurt van
andere ouderen wonen een goed idee.
Dan kun je elkaar helpen. Je moet je
afvragen wat je nu nog kan en hoe dat
misschien in de toekomst gaat worden.
Kaart het gesprek met je naaste
omgeving aan en ga niet afwachten tot
het wellicht wat lastig wordt. Sommige
dingen zie je aankomen, andere wellicht
niet, maar als je ouder wordt, gaat het op
den duur toch allemaal zonder twijfel wel
anders worden.”

Wat wil je worden,
als je later groot bent

De vraag die Walther Kok vaak aan
oudere mensen stelt is wat ze later willen
worden als ze groot zijn: “Dat zet ze aan
het denken. Als je met ouderen praat
laten ze altijd weten wat ze voor anderen
hebben kunnen betekenen, terwijl ze het
aan de andere kant soms jammer vinden
dat ze zelf dingen hebben laten zitten.
Je moet zelf zeker alert blijven. Als je iets
niet meer wilt doen, moet je je altijd
afvragen of dat voor altijd is, want dat is
dan een keuze die je maakt. Niet alles
gaat vanzelf, maar blijf jezelf een beetje

Het is net als met zo
veel zaken: je denkt
dat het nog wel
even kan wachten;
dat komt nog wel.
Maar voor je het
weet is het te laat.

door Aad Kuiper

uitdagen. De technische ontwikkelingen
kunnen daarbij tegenwoordig heel goed
van pas komen. En kun je hulp krijgen
als dat op een gegeven moment nodig is
en van wie dan? Mensen willen graag
helpen. Dat heb ik gemerkt toen ik een
tijdje terug mijn been gebroken had en
op het station liep. Er komen allerlei
mensen op je af om te vragen of ze iets
voor je kunnen doen.”
En Jacobs sluit af met: “Als je op tijd
denkt over hoe je ouder worden voor je
ziet, dan kan je misschien nog wel iets op
een andere manier regelen, want waar
denk je aan bij gelukkig ouder worden?
Ga daar op tijd mee aan de slag om niet
te laat te zijn.”

GEBOREN
Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater
Op zaterdag 21 november 2020
KENZO Erique
zoon van
Liza en Erik Verburgt
broertje van
Kaiya Lionne
Prinses Margrietstraat 42
3421 HG Oudewater

DRUKKERIJ

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D rukkerij H eno

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478
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DAGACTIVITEITEN
Woensdag 2 december

10.00 Geheugentraining
alleen voor bewoners

Tuinzaal

Donderdag 3 december

10.00 Spelletjes
alleen voor bewoners
14.00 KBO / PCOB soos middag

Tuinzaal
afgelast

Er zijn weer
volkstuinen te huur

Vrijdag 4 december

10.00 Sport en spel
alleen voor bewoners
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst RKK
alleen voor bewoners

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
Wim van der Horst 06-12328609

Zaterdag 5 december

10.00 Sinterklaasviering
alleen voor bewoners

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

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

Zondag 6 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...

Maandag 7 december

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique 		-		alleen voor bewoners
Dinsdag 8 december

10.00 Koffiedrinken
14.15 Kook-/bakactiviteit
alleen voor bewoners

Dat kan al vanaf e

Tuinzaal
Tuinzaal

|

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

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

Prins Bernhardstraat 2
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3421 JD Oudewater

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl

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

PA K J E S AV O N D?

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

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Natuurlijk met
een kaasplankje
van ’t kaasmeisje!
www.hetkaasmeisje.nl
Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

KERST VIER JE
GEZELLIG THUIS
MET EEN BEETJE HULP VAN GRANDI VINI

Dit jaar is op zijn zachts gezegd nogal
‘anders’. Zo ook het vieren van de
feestdagen. Omdat we allemaal zoveel
mogelijk thuis blijven is dit wellicht hét
moment om eens goed uit te pakken met
een uitgebreid Kerstdiner. Maar welke
wijn hoort daar bij?
Via onze speciale website kunt u digitaal wijnadvies
inwinnen zonder uw huis uit te hoeven. U maakt een
keuze uit onze ‘Kerstklassiekers’ of laat u verrassen
door een wijnadvies op maat. Het enige wat u hoeft
te doen is uw Kerstdiner online in te vullen en wij
doen de rest. En we bezorgen we het ook nog eens
gratis bij u thuis*. Zo worden het wel hele fijne
feestdagen!
Vraag een vrijblijvend wijnadvies aan op:
grandivini.nl/kerst

WIJNADVIES
OP MAAT EN VOOR
ELK BUDGET:

GRANDIVINI.NL/
KERST
*GRATIS
BEZORGEN
BINNEN
OUDEWATER!

GA VOOR EEN WIJNADVIES OP MAAT NAAR GRANDIVINI.NL/KERST
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OUDEWATER

Laat je niet beroven!

Comité Duurzaam
Oudewater: geen
windmolens, wel zon

Afgelopen donderdag 26 november bood een delegatie van het comité
Duurzaam Oudewater (Francine Lameris, Ria Satink en Marja Knotters)
wethouder Bas Lont van de gemeente Oudewater een petitie aan,
met daarin de voorkeuren van de 1.285 ondertekenaars voor wat het
opwekken van elektrische energie betreft.
Kort samengevat: geen grote windmolens, wel zonnepanelen.
De overhandiging vond op afstand plaats:
via het beeldscherm, en De IJsselbode
mocht meekijken. Wethouder Lont
toonde zich oprecht blij: “Dat is nu
precies wat met participatie bedoeld
was,” verklaarde hij. “We hadden eigenlijk
het idee dat in het algemeen de voorkeur
wel uit zou gaan naar een beperkt aantal
krachtige windmolens, maar dat blijkt
toch een stuk genuanceerder te liggen.
Jullie initiatief heeft duidelijk gemaakt
dat de bewoners van het Groene Hart
helemaal niet gecharmeerd zijn van
grote windmolens, en dat zal zeker in de
belangenafweging een rol spelen.
Het initiatief begon van de zomer aan de
Ruige Weide en in Papekop, toen er
plattegronden opdoken waarin mogelijke
locaties voor de allergrootste windmolens
stonden aangegeven: op een rijtje, langs
de spoorlijn Gouda-Woerden. Het comité
zette een oplegger met teksten goed
zichtbaar langs de rotonde in Papekop
en versierde de hekken met spandoeken.
En stuurde een petitie de wereld in. Via
het woord, social media, de school en de
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door Otto Beaujon

visclub verspreidde het bericht zich wat
resulteerde in die 1.285 feitelijke
ondertekenaars.
Bas Lont: “In Nederland geldt de norm:
windmolens moeten minstens 300 meter
van het dichtstbij zijnde gebouw (woning
of anderszins) weg staan, terwijl de
WHO-norm (Wereld Gezondheidsorganisatie) 500 meter is. Daar wilde ik
mij voor Oudewater ook aan vast houden,
en overigens is nu al wel duidelijk dat
meer windmolens zoveel mogelijk pas na
2030 aan de orde komen. Voor januari
2021 plannen we een terugkoppelbijeenkomst tussen alle belanghebbenden in
Oudewater, het gemeentebestuur en de
RES-projectgroep. Daarna moet de raad
nog een besluit nemen, een paar
maanden later dan de oorspronkelijke
planning. Maar desondanks denk is dat
Oudewater tot 2030 de doelstelling wel
kan halen. Voor de volgende tranche
(2030 - 2040) zullen we dan wel hard
aan moeten poten.”

Petitie met 1.258 ondertekeningen
De gemeente wil graag verduurzamen. Dat willen wij ook. Maar wel in verhouding
tot de energiebehoefte van Oudewater en tot de omgeving waar we wonen.
Het college rondt de komende periode haar plan af over grootschalige energieopwekking in Oudewater. Als inwoners laten wij weten wat past in onze gemeente.
Wij, De inwoners van Oudewater constateren dat grote windmolens niet passen in
het Groene Hart, laat staan in Oudewater, en verzoeken het college en de raad:
1. zich te richten op de opwekking van de energiebehoefte van Oudewater zelf
en niet op meer dan dat;
2. om alleen duurzame energieopwekking toe te staan die het landschap geen
geweld aan doet, buiten het gezichtsveld van bewoning blijft en geen gevaar
vormt voor leefklimaat en gezondheid;
3 inwoners een beslissende stem te geven bij de feitelijke realisatie in hun
leefomgeving.

December is normaal gesproken de maand
van Sinterklaas, gourmetten met de kinderen
en kleinkinderen en cadeautjes onder de
kerstboom waarbij we knallend het jaar uit
gaan met oliebollen, vuurwerk en nog meer eten.
En dan is het weer 1 januari. Tijd om de kinderen
en mogelijk wat brakke kleinkinderen op bezoek
te krijgen en iedereen het beste voor het nieuwe
jaar te wensen. In januari is het feest weer voorbij en
starten de goede voornemens voor het nieuwe jaar.
Met meer bewegen en gezonder eten.
In januari ontvangt u de jaaropgave van de bank waarop
staat hoeveel rente u hebt ontvangen. De rente is op dit
moment historisch laag, praktisch nihil en soms zelfs
negatief. En dan valt binnenkort ook de blauwe brief van
de Belastingdienst op de deurmat met de boodschap dat u
0,6 tot 1,8% belasting moet betalen over het vermogen
boven de 50.000 euro. Als u 500.000 euro op uw rekening
hebt staan, moet u bijna 6.000 euro belasting betalen
terwijl u geen rente hebt ontvangen.
Ook de eigen bijdrage voor hulp in de zorg wordt mede
berekend op basis van uw vermogen, waardoor u meer
betaalt als u meer vermogen hebt.
Zo teert u dus jaarlijks (dubbel) in op uw vermogen.
Dit kan anders! U kunt uw vermogen met een warme hand
schenken en er is zelfs een mogelijkheid dat de
belastingdruk wordt verminderd tot nihil zonder dat u uw
vermogen weggeeft. Ziet u dit zitten?
Wees snel, want actie in december is hiervoor vereist.
Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek
om de mogelijkheden te bespreken.

Buurgemeentes

Het ‘Groene Hart’ ligt niet alleen in de
westelijke helft van de provincie Utrecht
maar ook voor een deel in Noord- en
Zuidholland, en er zijn zeven energieregio’s die daar iets over te zeggen
hebben. Wethouder Lont van
Oudewater: “Met Lopik, IJsselstein en
Montfoort vormen we al een soort clubje
om de energieopdracht op elkaar af te
stemmen, en we hebben ook overleg met
naastliggende gemeentes als Reeuwijk en
Krimpener-waard, maar meer hooi op
mijn vork kan ik niet nemen en ik heb er
ook de bevoegdheden niet voor.”
Gelukkig buigt de provincie zich daar
samen met de andere provincies van het
Groene Hart over, onder meer om de
stukjes historisch erfgoed (Oudewater,
Montfoort, Nieuwpoort, Schoonhoven,
Kinderdijk enz.) te beschermen.

cees@planje.nl
of 06-12749721

Grote overschrijdingen
sociaal domein
Nadat de begrotingsraad in
Oudewater wegens coronaperikelen op het laatste moment werd
verschoven naar vorige week
dinsdag was voor de behandeling
van de najaarsnota op diezelfde
donderdag waarop de vergadering
zou worden gehouden nog een
raadsinformatiebrief verschenen
met de aankondiging dat op zowel
jeugd als WMO enkele tonnen aan
overschrijdingen aan het licht
waren gekomen. De juiste
bedragen zijn nog niet duidelijk.
Al bij de voorjaarsnota was
gewaarschuwd voor een dreigende
overschrijding wegens stijging van de
kosten geconstateerd in 2019. Omdat
toen nog niet duidelijk was wat de
coronacrisis daarbovenop voor gevolgen
zou hebben was toen al besloten het als
een ‘risico’ op te nemen, maar niet de
begroting te wijzigen.
Wethouder Kok (die ook namens zijn
collega Duindam het woord voerde, die
laatste was ziek thuis) legde uit dat de
overschrijding op jeugd voornamelijk

door Trudie Scherpenzeel

wordt veroorzaakt door opname in een
instituut, wat voor de begroting van de
gemeente zeer grote gevolgen kan
hebben.
Op de woensdag voor de geplande
begrotingsraad (12 november) was dit
duidelijk geworden en het college had de
raad mondeling willen informeren
tijdens de begrotingsraad. Toen die werd
verschoven was alsnog een RIB
geschreven, die op donderdag de raadsleden bereikte. Het bracht het CDA
ertoe nog voor het weekend een lijst
met vragen in te dienen. Die konden
voor een deel nog niet beantwoord
worden.
Ook diende het CDA een amendement
in op de najaarsnota om te voorkomen
dat een post van 45.000 euro bedoeld
voor ondersteuning van mantelzorg
werd geschrapt. Het bedrag is
gereserveerd, maar wordt jaar op jaar
niet uitgegeven. Na wijziging van het
amendement waardoor het geld
gereserveerd wordt voor het sociaal
domein werd dit raadsbreed
aangenomen.

BLIK op ...
Tekstschrijver

Gors Stekelenburg benoemd tot erelid
van FC Oudewater
Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag
26 november heeft het bestuur van FC Oudewater
Gors Stekelenburg benoemd tot erelid van de
vereniging. Aanleiding hiervoor was, dat Gors stopt met
zijn werkzaamheden als secretaris van de vereniging.
Naast een mooie voetbalcarrière in zondag 1 van OVS
als linksback, heeft Gors zich op vele fronten ingezet voor de
vereniging. In 2006 werd Gors voorzitter van het jeugdbestuur
bij OVS en was hij een van de drijvende krachten achter het
succesvolle tentenkamp, de sinterklaasvieringen en allerlei
andere activiteiten voor de jeugd.
In 2015 trad Gors toe tot het hoofdbestuur van OVS.
In de voorbereiding van de fusie tussen OVS en Unio in 2016
heeft Gors, als een van de leden van de projectgroep, bergen
werk verzet om de fusie mogelijk te maken.
Na de fusie is Gors in de eerste twee jaar duo voorzitter geweest,
tezamen met Ton Hendrickx en de laatste twee jaar als secretaris
en vertrouwenspersoon van de vereniging.
Uit handen van voorzitter Harold van Aart ontving Gors de bij
de titel horende oorkonde en een bos bloemen als blijk van
waardering voor wat hij voor OVS en FC Oudewater heeft
betekend.
“Helemaal stoppen doe ik overigens zeker niet, meldde hij op
die avond. Zo blijft ik actief in de ontvangstcommissie op
zaterdag en daar waar hulp nodig is binnen de vereniging, kan
er altijd een beroep op mij worden gedaan”.

U herinnert zich wellicht dat ik mij bij het aantreden van de huidige
coalitie in de gemeente Oudewater en in de twee jaren daarna één en
andermaal buitengewoon boos heb gemaakt over het voornemen om
een eigen tekstschrijver aan te stellen om verslag te doen van de
gemeentelijke vergaderingen. De verslaglegging in De IJsselbode
voldeed niet aan de wensen. En het raadslid dat zich bij voortduring
uitlaat over ‘slagers die hun eigen vlees keuren’ was de grote motor
achter dat idee. Voor het te boek stellen van de grote daden van de
gemeenteraad was het kennelijk nodig om het eigen vlees uitgebreid
te keuren. Dat kon je niet overlaten aan een onafhankelijk journalist.
Toegegeven, ik heb niet de school voor de journalistiek gevolgd, maar
ik bemoei mij toch al vele jaren voor uw lijfblad en vijftien jaar lang
voor de radio met de plaatselijke politiek en het duiden daarvan.
Een jaar geleden kwam die tekstschrijver er en met grote nadruk werd
op de voorlichtingspagina van de gemeente bij ieder artikel van haar
hand benadrukt dat het een artikel was van de onafhankelijke
tekstschrijver van de gemeente. Dat leidde regelmatig tot dubbelingen
in de berichtgeving, want natuurlijk ging ook de redactie van
De IJsselbode verder met het doen waarvoor zij is aangesteld:
onafhankelijk verslag leggen van de vergaderingen. En werd ik door
hetzelfde raadslid regelmatig aangemaand om voor die verslaglegging
hoor en wederhoor toe te passen. Als voormalig journalist zou hij toch
moeten weten dat verslagleggen het vastleggen is van wat in een
vergadering wordt gezegd en besloten. Hoezo, hoor en wederhoor?
Tot de afgelopen begrotingsvergadering, die in totaal acht en een half
uur duurde, verspreid over één middag en twee avonden, waar die
tekstschrijver weer aan de orde kwam.
Verstopt in een amendement van de coalitie over het instellen van
een potje voor het oplossen van ‘klein leed’ (losliggende stoeptegels
etc.). Die hevelde tienduizend euro over van bestuur en organisatie
naar beheer van de openbare ruimte. Dat was precies het bedrag dat
was uitgetrokken voor de gemeentelijke tekstschrijver en in de
toelichting werd gesteld dat die haar werk had gedaan en de
verslaglegging in De IJsselbode inmiddels was verbeterd. De Wakkere
Geelbuik ging akkoord met het amendement omdat hij niet tevreden
was met de gemeentelijke tekstschrijver. Nu is het een utopie dat hij
ooit over welke tekstschrijver dan ook tevreden zal geraken, maar zal
ik de motivatie van het amendement maar als compliment opvatten
dan? Ja, dat zal ik doen. Mijn dank.
Trudie Scherpenzeel
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Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij
Toon Hermans

Na een leven van hard werken in eenvoud met zorg
en liefde voor haar gezin is na een kort ziekbed,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken,
overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hendrica Johanna Cornelia
van Vuuren - den Bruinen

Riek

Psalm 23

Op zondag 22 november is op 93-jarige leeftijd van
ons heengegaan onze zorgzame en ondernemende
moeder, oma en overgrootmoeder

Jannigje
van Kooten - van Vliet
Jannie
* 31-01-1927, Montfoort

sinds 3 februari 2010
weduwe van Cobus van Vuuren
* Kamerik,
4 juni 1932

‘De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.’

† Snelrewaard,
25 november 2020
Anita en Wim
Chris, Luc en Nicole, Niek
Frans en Marianne
Michelle, Matthieu, Denise
John
Eduard en Anita
Gerry, Sharon, Diana
Harry

Dinsdag 1 december heeft de begrafenis op de
R.K. Begraafplaats te Oudewater plaatsgevonden.
Wij vinden het fijn als wij uw condoleance
per post mogen ontvangen.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding,
t.a.v. Familie Van Vuuren,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard.

† 22-11-2020, Kamerik

Sinds 10-02-1967 weduwe van Han van Kooten.
Gé
Onno
Brenda, Yoeri
Onno
De begrafenis heeft plaatsgevonden op
donderdag 26 november 2020 in Montfoort.
We zijn de medewerkers van woonzorgcentrum
Klein Houtdijk erg dankbaar voor de liefdevolle zorg
die ze in de afgelopen jaren aan moeder
hebben gegeven.
Correspondentieadres:
Van der Straten Uitvaartbegeleiding
T.a.v. Familie Van Kooten
Harmelerwaard 18, 3481 LC Harmelen
U kunt de familie ook condoleren of een herinnering
delen via het online condoleanceregister op
www.vanderstratenuitvaart.nl/gedenkpagina

Niet meer even langs op de Benschopperstraat
Niet meer aanschuiven
Iemand anders moet voor
de hortensia gaan zorgen
Een fanatiek kaartpartner minder
Een zus die gemist wordt
Geen zorgzame moeder en oma meer
die er altijd is

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

0348-568241

Op 26 november 2020
is onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Wim
Speksnijder

Jeanne
de Bruin - van Vliet
overleden na een half jaar van zorg en zorgen

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Lieve Cheyenne,
Wat hebben we een mooie tijd gehad met je,
Je was zo vrolijk en spontaan,
Iemand die nooit stopte en maar door bleef gaan.
Zo plotseling en we willen het nog steeds niet geloven,
Maar ga alsjeblieft verder feesten daarboven.
Onze prachtige vriendin,
je stond altijd voor iedereen klaar.
Voor deze vriendschap zijn we je onwijs dankbaar.
Enorm veel mooie herinneringen met jou,
We gaan je missen vriendin.
Maar wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt.
Liefs,
Jouw vriendinnen

Een groot gemis
Een groot verdriet
Maar herinneringen vergeten wij niet
Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze teamgenoot en vriendin

Cheyenne Boele
We gaan je missen binnen en buiten het veld
We wensen de familie en vrienden
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!
Brianne, Marijke, Simone, Bianca,
Daniëlle, Frances, Judith, Linda,
Marloes, Milou, Nathalie

Het droevige bericht van het overlijden van

Cheyenne Boele
heeft ons diep getroffen.
Zij was een gewaardeerd lid van onze vereniging.
Wij wensen haar familie,
haar vrienden en bekenden
de kracht toe om dit verlies te verwerken.
Volleybalvereniging Jupiter
Het bestuur

www.andanteuitvaart.nl

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

PAGINA 5

16 december 1932, Snelrewaard
26 november 2020, IJsselstein
Weduwe van Dirk de Bruin, waarmee zij
samen de melkhandel runde.

Geheel onverwachts, in de kracht van haar leven
en nog vol van plannen,
hebben we afscheid moeten nemen
van onze zorgzame collega

Cheyenne Boele
De herinnering aan onze liefdevolle
en fijne collega zal blijven.
Wij wensen Willem, Margo en Lorenzo,
de naaste familie en vrienden veel sterkte toe in
deze moeilijke periode.
Team Kinderdagverblijf De IJsselhoeve

Zonen & partners, kleinkinderen & partners
In verband met de huidige omstandigheden
vindt het afscheid op donderdag 3 december
plaats in besloten kring.
Een kaartje kan naar:
Benschopperstraat 26
3401 DH IJsselstein
Digitaal condoleren kan ook:
http://condoleance.nl/18093

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

Vermey

uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962
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Zorg voor de Jeugd
Systemen zijn weer volop in het nieuws deze dagen. En niet in
positieve zin. Mijn leermeesters Ton de Leeuw en Peter Senge
zouden zich omkeren in hun graf, als ze daar al in lagen. Een systeem
is niks anders dan elementen en relaties die samen een functie
hebben. Een koffiemachine is een systeem, en die gebruiken we
maar al te graag. Maar als het over toeslagen gaat wordt het een
ander verhaal. Dan heeft het systeem het gedaan. En dat is kul.
Wij mensen hebben het gedaan. Altijd. En hoewel ik er niks mee te
maken heb, schaam ik me kapot voor de vertoning van onmacht.
Dichterbij huis, in Oudewater en omliggende gemeenten, ronden
we vandaag het zogenaamde programma 'Zorg voor de Jeugd' af.
Dit programma is twee jaar geleden ingezet door minister
Hugo de Jonge om de Jeugdzorg op een kwalitatief hoger peil te
krijgen. Ook dat gaat over systemen, vaak ingewikkelde systemen.
Menselijke samenwerking verspreid over meerdere bedrijven, op
meerdere plaatsen en op meerdere momenten in de tijd moet
vanzelfsprekend georganiseerd worden. En dan heb je een systeem.
We zijn op de goede weg. Als ik luister naar de mensen die het werk hebben verricht dan hoor ik enorme
betrokkenheid bij de inwoners (jongeren, hun ouders en hun omgeving), menselijkheid en daadkracht in
het samenwerken om echte oplossingen te bereiken.
Opvallend afwezig is gedoe over ‘wie is de baas’ of ‘wat is het protocol’. Dat geeft mij hoop dat we, al
vinden we het vaak te langzaam gaan, de Jeugdzorg (en de WMO en de Participatie en Beschermd Wonen)
vanuit de gemeenten op orde gaan krijgen.
Geen Haagse toestanden dus hier in Oudewater.
Met vriendelijke groet,
Bob Duindam, wethouder Oudewater

Mobiele coronatestbus in Oudewater
Vanaf maandag 30 november is het in Oudewater mogelijk om
je te laten testen op corona. De GGD-regio Utrecht zet hiervoor
een mobiele testbus in. Deze staat elke maandag, woensdag en
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur op parkeerterrein Touwslag,
naast/achter de sporthal. De testbus is onderdeel van de nieuwe
landelijke aanpak van ﬁjnmazig en lokaal testen.
Iedereen kan zich in de bus laten
testen. Het is wel nodig om vooraf
een afspraak te maken. Dit kan via
www.coronatest.nl, via het landelijk

telefoonnummer 0800-1202 of via
het nummer van GGD-regio Utrecht:
030-6305400. Op basis van de
postcode wordt de afspraak gepland.

Of de test in Oudewater kan worden
afgenomen is afhankelijk van de
beschikbaarheid. Er wordt altijd
gekeken naar de dichtstbijzijnde
locatie.
Wethouder Walther Kok is blij met
deze stap van de GGD: “Een testplek
in de eigen gemeente maakt het
makkelijker om je te laten testen.
Ik verwacht dat mensen met klachten
nu minder twijfelen en zich eerder
laten testen. Dat blijft van groot
belang willen we het virus onder
controle houden.”
Om verschillende redenen is gekozen
voor
parkeerterrein
Touwslag.
Het parkeerterrein biedt voldoende
ruimte, zowel voor de bus als de
overige gebruikers. Ook de aanrijroute is gunstig. In de winter en zeker
nu in coronatijd wordt er door
volwassenen minder gebruik gemaakt
van de sportfaciliteiten die horen bij
het
parkeerterrein.
En
niet
onbelangrijk: iedereen in Oudewater
weet deze locatie te vinden.
Alle organisaties die gebruik maken
van de faciliteiten in de buurt van
Touwslag zijn geïnformeerd.

Corona in Oudewater:
terugblik november 2020
Op het dashboard van de Rijksoverheid zien we de dagelijkse cijfers over
corona. Ook meldt de GGD aan de burgemeester hoeveel inwoners
positief getest zijn en of er inwoners aan het virus zijn overleden.
Als dit op prijs wordt gesteld, neemt de burgemeester altijd even contact
op met de familie van de overledene.
In november zijn (tot 30 november) 90 inwoners uit onze gemeente positief
getest door de GGD. Dat is iets minder dan in oktober. Toen zijn 126 mensen
positief getest. Het gaat de goede kant op, maar de daling gaat niet snel.
Daarmee volgt Oudewater het landelijk beeld. Helaas is ook een van onze
inwoners aan het virus overleden.
Om gemeenten met elkaar te vergelijken geeft het RIVM ook gemiddelde
cijfers per 100.000 inwoners. Als we kijken naar het meest recente cijfer van
de afgelopen periode (11 t/m 24 november) dan is dit een getal van 410.
Daarmee zit Oudewater iets boven steden als Utrecht en Den Haag, maar
duidelijk onder Rotterdam, Gouda en Woerden.
De Rijksoverheid vermeldt ook cijfers over het aantal corona-deeltjes in het
rioolwater. Naar de precieze betekenis hiervan doet het RIVM-onderzoek.
Meer informatie: Kijk naar RTV Utrecht UNieuws extra, elke vrijdag vanaf
17.40 uur. Via social media kunt u ook zelf vragen stellen.
Meer cijfers vindt u op rijksoverheid.nl en RIVM.nl.
Gemeente Oudewater behoort tot de veiligheidsregio Utrecht

Dinsdag 1 december 2020

Plaatsing Fontein Binnenstad
voor verlichting in de
wintermaanden
Op dinsdag 1 december is een fontein geplaatst in het water
tussen de IJssalon Roberto en de Hema. De fontein, die in het
donker verlicht wordt, is tijdelijk te zien op deze locatie in de
wintermaanden. De fontein staat elke dag aan tussen 13.00
tot 21.30 uur.
De fontein was twee jaar geleden
ook al te zien. Ondernemers en
inwoners waren toen erg enthousiast
over de fontein. Ondernemer Piet Six
nam toen het initiatief voor het
plaatsen van de fontein.
Hij is ook actief betrokken als
bestuurslid van PROUD voor onder
andere watersport en waterrecreatie.
Piet Six nam voor dit jaar ook weer
contact op met de gemeente voor het

opnieuw plaatsen van de fontein.
Wethouder Walther Kok was direct
enthousiast: “De fontein is een mooi
lichtpuntje tijdens deze donkere
dagen en sluit goed aan bij de
uitstraling van de binnenstad van
Oudewater.”
De fontein is geplaatst door initiatiefnemer Piet Six in samenwerking met
de collega’s van Wijkonderhoud van
de gemeente.

Digitale bewonersavond over
baggeren Gekanaliseerde
Hollandsche IJssel / Doorslag
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) / Doorslag baggeren.
Op 3 december 2020 om 20.00 uur
organiseert het waterschap een
digitale informatiebijeenkomst via
Zoom voor bewoners en geïnteresseerden uit Willeskop, Nieuwegein,
IJsselstein en Montfoort.
Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursum
voert het werk uit en start in december
2020 in Willeskop. Daarna (tot april
2021) volgt de Doorslag in
Nieuwegein tot Achthoven-Oost in
Montfoort.

Na het vaarseizoen volgt het gedeelte
van Montfoort tot en met Haastrecht.
Meer informatie vindt u op
www.hdsr.nl/ghij

Mondkapje vanaf 1Hoe
december
gebruik verplicht
ik een mondkapje?

Meer informatie
Om verspreiding van het coronavirus tegen te
Wilt u meer weten over het gebruik van mondkapjes en
gaan is het dragen van een mondkapje in
Iedereen vanaf
wordt geadviseerd
een mondkapje te dragen in publieke binne
uitzonderingen
op de regel?
onder andere winkels, musea, restaurants
en13 jaar
Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes
benzinestations vanaf 1 december verplicht.
Ook in het onderwijs (behalve op de
basisschool) moeten mensen dan een
mondkapje gaan dragen.
Zo gebruik je een mondkapje:
Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant
als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur.
In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht,
maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en
tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van
13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een
boete van 95 euro.

Geen spatscherm of sjaal

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken
en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van
virussen tegen te gaan. Gebruik daarom bij voorkeur
mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en
mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt
als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor
bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.
Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.
Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.
Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.
Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.

Was mondkapjes van stof op 60 graden,
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje?
Gooi
vervolg
op pagina 2
het restafval.
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Nooit vragend, nooit klagend.
Je lasten in stilte dragend.
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Met verdriet, maar dankbaar dat hij ondanks
alle pijn tot het einde zichzelf kon blijven,
laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man,
onze vader, mijn schoonvader en onze opa

Nicolaas Gijsbertus
Petrus Maria
Klarenbeek
in de leeftijd van 72 jaar.

Marco en Tuti
Cleo, Siva
Bram

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

Verdrietig om haar heengaan, maar met een bevrijdend
gevoel dat zij uit haar lijden is verlost, geven wij u
kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Gerritje
Pels-Hoogendoorn

KERSTBOMEN

- Ger * Linschoten,
6 maart 1928

 Woerden,
24 november 2020
Markus Pels

Bernhardstraat 8
2855 AP Vlist

3 december
4 en 5 december
7 - 12 december
Na 13 december zolang de

13 - 16 uur
10 - 16 uur
10 - 16 uur
voorraad strekt

Plaats: Kapellestraat bij de Franciscuskerk.
Graag tot ziens!

0

Wijnand en Janet Pels
Kelvin
Stefan en Tamara
Mark, Luuk

De crematie heeft zaterdag 28 november
in besloten kring plaatsgevonden.

Stichting Reddingsplan Franciscuskerk
verkoopt kerstbomen op:

Tevens verkopen wij vanuit het chalet bij de kerk
heerlijke stoofperen op sap en walnoten

Anneke Pels
Joeri en Desiree
Roxanne en Stef
Claudia en Yorick

Vlist, 23 november 2020

Onze speciale dank gaat uit naar het team
van het Groene Hart Ziekenhuis,
de Vierstroom en huisarts.

PRIKBORD

Je hebt niet altijd woorden nodig,
om te getuigen van je liefde.
Soms zijn ze bijna overbodig,
dan doet een woord alleen maar zeer.
Laat maar gewoon je daden spreken
en deel spontaan die liefde uit.
Het kan de dikste muren breken
je spreekt zonder geluid.

Plony
Patricia
Thijs, Wesley
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Correspondentieadres: Familie W. Pels
De Jongstraat 54, 3461 HV Linschoten
De begrafenis heeft maandag 30 november plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats in Linschoten.
Onze dank gaat uit naar het verzorgend personeel
en artsen van De Thuynen, afdeling Pioenroos en
de Lindewaard.

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

DE IJSSELBODE

Petronella Maria van Diemen-Smits
Oma Nellie
Deurne, 16 juni 1945

Gouda, 16 november 2020
Petrus Jozef van Diemen (opa Piet)
Piet en Jacoline van Diemen
Piet, Lize & Max
Lianne en Jurgen Ambrosius
Bente & Sebastiaan

Wij hebben veel dankbaarheid en respect voor alle
medewerkers en het verplegend personeel van
Zorgcentrum Savelberg te Gouda.
Helaas heeft het coronavirus onze Nellie
van ons afgenomen.
Dankbaar zijn wij dat ze niet lang heeft hoeven lijden,
maar intens verdrietig om het verlies.
De begrafenis heeft maandag 23 november 2020 in
besloten kring plaatsgevonden, bij de kerk
St. Johannes’ Onthoofding te Moordrecht.
Correspondentieadres:
P.J. van Diemen, Middelweg 16, 2841 LA Moordrecht

Kleurwedstijd
van de NOVO
De kinderen t/m groep 4
van gemeente Oudewater hebben
op hun school of kinderdagverblijf
een sinterklaaskleurplaat mee naar
huis gekregen.
Erg veel kinderen hebben deze
kleurplaten ingekleurd en ingeleverd.
Het was een moeilijke keuze, maar uit de vele
inzendingen heeft de NOVO inmiddels de mooiste
kleurplaten uitgezocht.

De prijswinnaars zijn:

Sanne, Noord Linschoterzandweg 23, 9 jaar
Louise Prins, Strengen 4, 6 jaar
Jop Verweij, Strengen 9, 6 jaar
Anouk de Kruijf, Kardeel 1, 4 jaar
Viv, Ambachtsdreef 44, 3 jaar

Gefeliciteerd!

Zij kunnen vanaf woensdag 2 december hun prijs ophalen bij
Henny’s Home & Kids by Liss, Leeuweringerstraat 16 in Oudewater.

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

Ria & Piet Verkerk
50 jaar getrouwd

Van harte Gefeliciteerd
Van jullie kinderen & kleinkinderen

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

54,-

0

2
20

Uw bereik...
15.000 adressen

Succesvolle eerste
Urban Music & Dance middag
Met 29 hele blije gezichtjes,
kunnen we wel stellen dat de
‘Urban Music & Dance’ middag
meer dan geslaagd is!
Deze samenwerking tussen
Het Muziekhuis en
Studio Max Dance vond afgelopen
zondag plaats in het Muziekhuis en
vraagt om een vervolg.

De kids konden kiezen uit vier
verschillende workshops; Hiphop,
]Break-dance, DJ of Music producer en
deze werden allemaal verzorgd door
docenten uit het vak. Zoals de
Oudewaterse DJ’s Theis’n en Tjoeri en
de basgitaar- en music producer docent
van het Muziek- huis Maarten Bakker en
uit Rotterdam Noor Snaterse voor de
hiphop workshop en Jaime Whitter voor
de breakdance workshop.
Waar de sfeer in het begin nog een
beetje gespannen was, verdween dit als
sneeuw voor de zon toen alle workshops
van start gingen. De kinderen waren
onwijs enthousiast en werkten toe naar
een echte performance aan het einde
van de middag. Uiteindelijk kwamen alle

disciplines samen in één grote dance
battle waarbij de dansers hun toffe
dansmoves konden laten zien en de
dj’s en music producers de muziek
verzorgden. Hoe gaaf is dat?!
De middag werd afgesloten met een
kleine disco en ook Maxime dook nog

even zelf achter de DJ tafel. Na ruim
2,5 uur vermaak ging iedereen met een
grote glimlach naar huis. Ondanks de
gekke tijden waarin we leven blijkt maar
weer dat dans en muziek zorgt voor
ontspanning en dat is oooh zo belangrijk!
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Elke week een overzicht
van het gemeentenieuws
in uw mailbox?
Meld u aan voor de nieuwsbrief van gemeente Oudewater
Wist u dat de gemeente Oudewater een wekelijkse nieuwsbrief heeft?
En dat u zich hiervoor eenvoudig en gratis voor kunt aanmelden?
Ga naar www.oudewater.nl en kies bovenaan de pagina voor aanmelden
nieuwsbrief. U krijgt dan elke week een overzicht van het gemeentenieuws
in uw mailbox.

PMD? Laat het zien!
Bied uw PMD-afval altijd aan in een
doorzichtige PMD-zak. Zo zien de
vuilnismannen en de medewerkers bij
verwerker Suez in één oogopslag of
ze te maken hebben met PMD-afval.

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Grasland Willeskop in Oudewater
Inrichting van overslaglocaties
Ingediend op: 20-11-2020,
dossiernummer: 5615847

APV / Bijzondere wetten
• Havenstraat 14 in Oudewater
Het plaatsen van een steiger
vanaf 14 t/m 21 december 2020.
Ingediend op: 19-11-2020,
dossiernummer: 2024738

• Gemeente Oudewater
Het houden van een collecte
voor Amnesty International
vanaf 14 t/m 20 maart 2021.
Ingediend op: 23-11-2020,
dossiernummer: 2024765

• Touwslag in Oudewater
Het in gebruik nemen van een
standplaats voor een testbus
van de GGD op maandag,
woensdag en vrijdag
van 09.00 tot 12.00 uur.

Bij zwarte of andere ondoorzichtige
zakken lukt dit niet.
Zit er daardoor één rotte appel
-oftewel ander afval- tussen?
Dan wordt de héle opgehaalde
vracht afgekeurd en verbrand als
restafval. Zonde van de herbruikbare
grondstoffen en zonde van het geld.

Ingediend op: 25-11-2020,
dossiernummer: 2024767

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

Stop uw Plastic-, Metaalverpakkingen
en Drankpakken dus in een
doorzichtige PMD-zak.

• Langs de Lange Linschoten
in Snelrewaard
Het kappen van bomen.

Gratis verkrijgbaar bij de supermarkten, Stadskantoor en Stadserf.

Ontvang €200,- voor
het isoleren van uw huis

Besluit: verleend op 24-11-2020,
dossiernummer: 5503515

• Hekendorpse Buurt 45
in Hekendorp
Het verwijderen van twee
schuren en nieuw bouwen
van een kalverenschuur.
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Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken, gelet op
het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot het intrekken van (een)
maatwerkvoorschrift(en) hebben afgegeven:
besluitdatum: 1 december 2020
inrichting:
Zuivelboerderij Hoogenboom Boeren Zuivel
adres:
Damweg 6 te Oudewater
betreft:
Intrekken maatwerkvoorschrift lozen erfafspoelwater
op gemeentelijk riool

Bezwaarmogelijkheid

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit schriftelijk bezwaar
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Oudewater.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- een handtekening;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.
Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan om een voorlopige
voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via:
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over
een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening zijn grifﬁekosten verschuldigd. U wordt hierover door de
rechtbank op de hoogte gesteld.

Ter inzage

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken
na datum van verzending ter inzage bij:
- Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur
(na telefonisch overleg: 088-0225000);
- Gemeente Oudewater, Waardsedijk 219 te Oudewater.
Voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente.

Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5449041

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats

Wilt u er ook lekker warmpjes bijzitten deze winter
en bovendien € 200,- ontvangen als bijdrage?
Dan is het tijd voor actie! Juist nu kunt u geld en energie besparen door het nemen
van gerichte isolatiemaatregelen. Denk aan het isoleren van het dak of de begane
grond vloer, het aanbrengen van spouwmuurisolatie of het installeren van dubbel- of
triple glas. Dit zorgt voor meer comfort in huis en u bespaart bovendien flink op de
stookkosten.
Natuurlijk zijn er wat spelregels verbonden aan deze regeling. U moet voor €1.000,- of
meer besteden aan het isoleren van uw huis. Dit bedrag mag zijn opgebouwd uit een of
meerdere vormen van isolatie en uit materiaal en/of uitvoeringskosten.
Kijk voor alle voorwaarden op de website van Energie Oudewater
op: www.energieoudewater.nl

Deze actie is een initiatief van
Energie Oudewater in samenwerking
met gemeente Oudewater

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater
Openingstijden
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur
(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur
(telefoon tot 17.00 uur)
Telefonische
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten
kantooruren: 14 0348
Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp:
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Burgermeester en wethouders van de
gemeente Oudewater hebben besloten
om gehandicaptenparkeerplaats in
Oudewater aan te leggen aan de
Lijnbaan ter hoogte van huisnummer
112 te Oudewater.
Wilt u de besluiten en de locatietekeningen inzien?
De verkeersbesluiten zijn inmiddels
digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 01-12-2020
t/m 12-01-2021 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken?
Als belanghebbende kunt u binnen
zes weken na de publicatiedatum een
bezwaarschrift indienen. Meer details
over hoe u bezwaar kunt maken vindt
u in de verkeersbesluiten

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl

Samen houden we
Hekendorp, Oudewater, Papekop
en Snelrewaard schoon
Dinsdag 1 december 2020
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Noodlot treft ook Dierenweide

Hoewel het voor de kippen van Piet Wiltenburg en hemzelf uiteraard
rampzalig is - want alle 100.000 kippen moesten het leven laten en zijn
bron van inkomsten zag hij plotsklaps en niet voor de eerste keer in rook
opgaan - is het voor de hoenders, bezoekers en vrijwilligers van de
Dierenweide ook een bijzonder nare ervaring dat alle betrokken dieren
geruimd moesten worden.

Natuurlijk is het leed dat de Dierenweide
trof te rangschikken onder ‘klein leed’,
maar het doet net zo goed bij velen pijn,
veel pijn. Cor van den IJssel, een van de
vrijwilligers, vertelde dat al een tiental
kippen aan het virus overleden was en
die werden deze dag tegelijk met de te
ruimen dieren afgevoerd. Nu moesten in
verband met de besmettelijkheid ook de
overige hoenderachtigen het veld
ruimen; bij elkaar waren er een 28 dieren
te betreuren. Voor alle kinderen en
volwassenen die regelmatig kwamen
genieten van alle andere dieren, maar
ook van de pauwen, kalkoenen, kippen
en andere hoendersoorten in de
Dierenweide was dit voorlopig de laatste
dag dat dit kon.
Coby Friezen, een van de andere tien
vrijwilligers, gaf ze met liefde nog wat
voer, hetgeen uiteraard hun galgenmaal
zou worden. Ze konden er nog volop van
genieten. Coby: “Dit komt niet als een
verrassing, maar je hoopt natuurlijk dat
het aan ons voorbijgaat. En dat we
ervoor gekozen hebben dat we deze

Drie sterren

HAASTRECHT
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door Aad Kuiper

dieren hun vrijheid gunden, heeft deze
keer jammer genoeg niet zo goed
uitgepakt.”
Een derde vrijwilliger, Ronald de Ruyg,
ging de ten dode opgeschreven dieren
verzamelen en de mensen die er
daadwerkelijk voor moesten zorgen dat
de dieren geruimd werden stonden klaar
om hun werk af te ronden.
Uw verslaggever heeft dit niet verder
afgewacht. Wel begreep hij dat, hoewel
dat los staat van dit nare bericht, er
wellicht bijzonder ingrijpende
veranderingen gaan plaatsvinden bij de
nog altijd populaire Dierenweide.
Eerder zei Joyce Jacobs hierover:
“De Dierenweide heeft een belangrijke
functie in Oudewater. Ik heb het geluk
gehad om een jaar vlak achter de weide
te wonen en heb gezien hoeveel mensen
er elke dag langs lopen. Niet alleen
ouders met kinderen. Allerlei mensen,
van jong tot oud.”

Als buurtgenoot van meneer Wiltenburg, moet ik bekennen dat de uitgebroken
vogelgriep en de daaropvolgende ruiming van de kippen mij niet in de koude
kleren ging zitten. Over het ondernemersleed wil ik het nu niet hebben, daar kan
iedereen zich wel een voorstelling van maken. Over het dierenleed daarentegen
wordt slechts met weinig woorden gerept. Toch is het ruimen van 100.000 kippen
wat mij betreft een bewijs dat de intensieve veehouderij niet meer van deze tijd is.
Door immens veel kippen op een klein oppervlak bij elkaar te houden worden ze
blootgesteld aan allerlei risico’s. Denk aan ziekten, maar ook aan gedragsproblemen. Mijns inziens ligt het probleem van de intensieve veehouderij niet alleen
bij de, in dit geval, pluimveehouder, maar zeker ook bij ons, consumenten. Zolang
wij weigeren om een eerlijke prijs de betalen voor ons voedsel, zal de intensieve
veehouderij blijven bestaan. Wiltenburg’s bedrijf had één ster van de drie haalbare
sterren van het ‘Beter leven’-keurmerk van de dierenbescherming. Eén ster staat
voor kleinschalige verbetering van het dierenwelzijn. Om twee sterren te kunnen
krijgen zal vrije uitloop gerealiseerd moeten worden. Voor drie sterren moeten er
ook minder kippen per vierkante meter worden gehouden.
Wil een kip een kipwaardig bestaan kunnen leiden dan moet het de mogelijkheid
krijgen om in de buitenlucht te kunnen zijn. Kippen doen immers niets liever dan
de grond omwoelen met poten en snavel, een zandbadje op z’n tijd nemen en zich
koesteren in het zonnetje. Als je met een dergelijk argument aankomt, word je
door sommigen weggezet als een sentimentele onbenul. Kippen hebben immers
geen bewustzijn of verstand dus voor hen is het om het even hoe ze gehouden
worden. Ook nu ze allemaal geruimd worden, maakt dat voor een kip niks uit.
Die is het volgens sommige mensen kennelijk om het even of ‘ie levend is of dood.
Nu dat lijkt mij een vreemde redenering. Elk levend organisme streeft naar (over)
leven, ook hersenloze organismen en eencelligen. (Een kip is overigens verre van
hersenloos en heeft in diverse experimenten blijk gegeven van een behoorlijke
intelligentie).
Daarnaast is de mens in mijn opinie geroepen tot zorgdragen: voor anderen, voor
de dieren en de natuur. Iedereen weet intuïtief wat op een goede manier
zorgdragen is en kan ook snappen hoe je op een goede manier zorg draagt voor
een kip. Dat kippen ook met ondermaatse zorg genoegen nemen, is geen
argument waarmee we onszelf hierin kunnen vrijpleiten.
Nog altijd geldt het aloude adagium: hoe een samenleving datgene behandelt wat
weerloos is, stemloos is dan wel afwijkt van de heersende norm, dát weerspiegelt
haar morele niveau.
Mijn oproep is daarom: laat uit iets treurigs, iets goeds voortkomen. Voor ons
consumenten geldt: koop alleen eieren met het drie-sterrenkeurmerk; wees bereid
een eerlijke prijs te betalen voor eieren, zodat pluimveehouders een fatsoenlijke
boterham kunnen verdienen. En aan meneer Wiltenburg de oproep: laat al deze
leghennen niet voor niets gestorven zijn. Op naar de drie sterren, zodat hun
nazaten een kipwaardig bestaan kunnen leiden.
Femke Hagoort

En wij noemen haar Domeintje ...
De Lionsclub Domaine des Dames
(DdD) Krimpenerwaard e.o. is altijd
op zoek naar lokale goede doelen.
Emmy van Harskamp kwam met
een bijzonder idee. Gezien haar
nauwe banden met zorgcentrum
WelThuis de Liezeborgh in
Haastrecht, haar tante is daar jaren
liefdevol verzorgd, klopte zij daar
aan. Gerda Verheij van de
Liezeborgh heeft gelijk de noodzaak
voor een dementiehond geopperd.

Wat is een dementiehond

In ieder geval geen kleine, lieve puppy en
ook geen familievriendelijke lobbes.
Gelukkig bleek Gerda het over een
speciale ‘knuffelbeest-achtige’ viervoeter
te praten. Een interactieve robot, die
voelt en klinkt net als een echte hond.
Wat een fantastische uitvinding.
De Liezeborgh heeft er al een, maar in
deze tijd waar bezoek vaak beperkte
toegang heeft tot geliefden is een
‘knuffel’ geven en krijgen nog
belangrijker dan normaal.

De Lionsclub DdD is erg blij haar
‘coronapot’ hiervoor aan te kunnen
spreken.
Op maandag 30 november is
‘Domeintje’ naar haar nieuwe thuis
gebracht door Lionsclub-leden Tanja van
Walsum en Terry Heikamp. Gerda
Verheij nam samen met Jannette de
Bruijn, in aanwezigheid van initiatiefnemer Emmy van Harskamp, haar al te
graag in ontvangst.

Inwoners kunnen meepraten over schone
energie
door Cees Reichard

zonnevelden. In dertig regio’s wordt
hiervoor een energieplan gemaakt:
een Regionale Energie Strategie (RES).
De gemeente Krimpenerwaard werkt
samen met de regio Midden-Holland aan
een dergelijk plan. Voor de bijdrage van
onze regio aan duurzame energie zijn
bijvoorbeeld 67 windmolens of een
oppervlakte van 816 voetbalvelden met
zonnepanelen nodig. Of een combinatie
hiervan.

Waar gaan we
windmolens en
zonnevelden
neerzetten
Tennisclub Bergvliet past al duurzame energie toe

De gemeente Krimpenerwaard nodigt de inwoners uit om mee te praten
over schone energie. Men kan dit online doen aan de Kansentafel op
maandagavond 7 december van 15.00 tot 21.00 uur.
En er is een mogelijkheid een enquête in te vullen met vragen over de plekken
waar in de gemeente en in de regio mogelijk windmolens en zonnevelden
kunnen worden neergezet. Beide mag ook.
Op www.resmiddenholland.nl kan men zich aanmelden en de enquête invullen.
Een van de vragen die de gemeente
Krimpenerwaard stelt is waar we de
windmolens en zonnevelden het beste
kunnen neerzetten. Aan de Kansentafel
kan men over verschillende voorstellen
meepraten en ideeën beoordelen.
Ook zal er gevraagd worden wat men
zelf wil doen. Bijvoorbeeld meepraten
over de plannen, zonnepanelen op het

dak leggen of in de toekomst medeeigenaar van een zonneveld worden.

Regionale Energie Strategie

In het klimaatakkoord staat dat in
Nederland vanaf 2030 jaarlijks een
belangrijk deel van de energievraag
duurzaam moet worden opgewekt.
Bijvoorbeeld met windmolens of

Samenwerking

De regio Midden-Holland bestaat uit de
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Krimpenerwaard, Waddinxveen en
Zuidplas. Samen met de provincie
Zuid-Holland en diverse waterschappen
wordt de RES Midden-Holland gemaakt.
Ook wordt er samengewerkt met
maatschappelijke partijen, ondernemers
en inwoners aan het regionale
energieplan.
Het energieplan van Midden-Holland
beschrijft drie verschillende
denkrichtingen: windmolens en
zonnevelden neerzetten langs bestaande
infrastructuur zoals spoor- en snelwegen,
geconcentreerd in wind- en zonnevelden
of verspreid over de regio.
Ieders mening zal worden gebruikt om de
drie denkrichtingen verder uit te werken..

vervolg van de voorpagina
Mocht er geen natuurijs komen
dan gaat de ijsclub aan het einde van
de winter met de jeugd van de drie
Haastrechtse scholen in Dordrecht of
Zoetermeer schaatsen.

Bout en Potspel

Berucht en folkloristisch zijn de
jaarvergaderingen met de traditionele
wild-verloting en het oude potspel.
Een groot aantal jaren werden de hazen
door de legendarische penningmeester
Paul van Dam geleverd.
Cees: “Strijk en zet verdwenen elk jaar
spoorloos de hazen als dan weer eens
plotseling het licht uitging. En jij was je
bout kwijt.” Na de vergadering wordt er
altijd Potspel gespeeld. Cees: “Het is een
soort biljartspel dat ouder is dan onze
vereniging. Het spel wordt tot in de
kleine uurtjes gespeeld. Ik weet me nog
te herinneren dat we eens tot vijf uur in
de morgen zijn doorgegaan.”

Ledenbestand

De ijsclub telt op dit moment 397 leden.
Nog niet zo lang geleden lag dit bestand
boven de 600. De penningmeester:
“Door het uitblijven van natuurijs geven
veel leden hun lidmaatschap op.
Vorig jaar bijvoorbeeld nog veertig.
Door de Jan Faaij ijsbaan probeert de
ijsclub weer nieuwe leden te krijgen.
En dat lukt ieder jaar weer aardig.
De ijsclub heeft dertien donateurs en drie
ereleden Hein Vergeer, Leo Visser en
Benno de Graas. Ook is onze Nederlands
allroundkampioen Patrick Roest lid van
onze vereniging.”
De Haastrechtse IJsclub hoopt voor
de komende winter op een goede
vorstperiode. Dan weer schaatsen op de
Jan Faaij IJsbaan, wedstrijden op de
natuur-ijsbaan, de Twee Provinciëntocht,
de Negen Dorpentocht en warme punch
drinken in de oergezellige ijsclubtent.
Wie weet!

Penningmeester Cees van der Stad:
“Door het uitblijven van natuurijs geven
veel leden hun lidmaatschap op.”
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De Vlisterstroom en
St. Catharina-school gaan fuseren
Op 1 augustus 2021 gaan de basisscholen De Vlisterstroom
en St. Catharinaschool in Haastrecht fuseren.
Stichting Onderwijs Primair zal op deze datum Daltonschool
De Vlisterstroom overdragen aan De Groeiling, stichting voor
katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. Tegelijkertijd zal
dit leiden tot een formele samenwerkingsschool met St. Catharina.
Beide scholen zijn in hetzelfde schoolgebouw gehuisvest en er is al
geruime tijd sprake van een nauwe samenwerking.
Het aantal leerlingen zal op lange
termijn weinig groeien. Dat maakt
De Vlisterstroom met 69 leerlingen
en de Catharinaschool met 147
kwetsbaar. Dat is zichtbaar in een
relatief klein team met weinig
ondersteuning voor de leerkrachten.
De vele onderwijstaken moeten door
een paar mensen gedragen worden.
Hierbij komt ook nog dat het lage
leerlingaantal kan leiden tot
onbedoelde heterogene groepen.
Bijvoorbeeld 3 tot 4 groepen in één
lokaal. Scholen met meer leerlingen
bieden een betere garantie voor
kwaliteit.

Efficiënter

Op dit moment is René van
Ommeren directeur van beide
scholen. Hij ziet grote voordelen
in het samengaan van de twee
scholen.
Het is het gebruik maken van
elkaars expertise en kenniservaring.
“We moeten de middelen en

personeelsleden beter inzetten.
Alles is nu bijvoorbeeld dubbel.
De interne begeleiding,
administratieve ondersteuning,
ICT-netwerken, kopieerapparaten,
diverse materialen en ga zo maar
door. Normaliter twee directies,
sinds een paar maanden ben ik van
beide scholen directeur. Kortom, het
kan allemaal efficiënter, wat veel
financiële voordelen biedt.
Je kunt hierop veel besparen.

Het openbaar
karakter en de
katholieke
identiteit worden
gewaarborgd
Door een betere werkwijze kan je de
kwaliteit die je biedt verhogen en
komt dit allemaal ten goede aan het
onderwijs van de kinderen. Je doet
dit gewoon voor hen omdat zij er
mee gebaat zijn.”
Daarnaast ziet hij ook nog sociale
componenten. De kinderen spelen
al samen op straat en op het
schoolplein, ze zitten gezamenlijk op
de sportclubs en kennen elkaar
goed.

Weinig verschillen

Directeur René van Ommeren ziet
grote voordelen in het samengaan.

De twee scholen verschillen volgens
van Ommeren niet zo veel van
elkaar. De pedagogische en
didactische uitgangspunten komen
behoorlijk met elkaar overeen.
De Vlisterstroom is een
Daltonschool, wat inhoudt dat het
zelfstandig werken hoog in het
vaandel staat. Zonder het etiket

door Cees Reichard

Dalton wordt op deze wijze ook
op de Catharinaschool gewerkt.
De verschillen van de twee
scholen worden momenteel geïnventariseerd.
Van Ommeren: “De belangrijkste
zaken halen we er uit. De officiële
samenwerkingsschool wordt een
mix van het goede van beide
scholen. De nieuwe school geeft een
garantie dat het openbare karakter
en de katholieke identiteit een plaats
gaan krijgen. De werkgroep
‘identiteit’ gaat hier handen en
voeten aan geven. Er komt een visie
en dat moet in de praktijk vertaald
worden.”

Hardenberg is voorzitter van
NEFOM (Nederlandse Federatie
Omgevingslawaai Motorvoertuigen).
Hij vertelt dat onlangs het
Dwingelderveld in Drenthe
uitgeroepen is tot de ‘stilste plek’ in
Nederland. Waarom kennen we niet
het ‘Lawaaiigste stiltegebied van
Nederland’? De NEFOM gaat
hiervoor nu een verkiezing houden.

Start nominatie:
‘Het lawaaiigste
stiltegebied van
Nederland’

de rustzoekende recreant en de flora
en fauna in de natuur.
Activiteiten die de geluidsbelasting
negatief beïnvloeden, zijn niet meer
mogelijk in het gebied dat als
stiltegebied is aangewezen.
Gebiedseigen geluiden, zoals die van
de landbouw, zijn hiervan
uitgezonderd. Onder ‘stil’ worden
geluiden verstaan die tussen de
35 en 40 decibel liggen. Ook kan
worden gesteld dat een gebied ‘stil’
is als de perioden met natuurlijke
geluiden overheersen ten opzichte
van de perioden met niet-natuurlijke
geluiden.

Als het licht op groen gezet wordt,
start de gefuseerde school in het
nieuwe schooljaar met 220
leerlingen. Dat betekent dat er tien
groepen gevormd worden.
Deze zullen zo veel mogelijk
homogeen zijn. Van Ommeren stelt
wel dat dit geen garantie voor de
toekomst is.
Tot slot zegt van Ommeren erg
tevreden zijn over de motivatie van
de leerkrachten. Er is een goede
samenwerking en men wil er een
echte goede school van maken en
daar staat iedereen ook achter.

door Cees Reichard

Beschrijving van
herriemakers

De NEFOM wil al haar leden en
anderen die in of bij een stiltegebied
waar de stilte ver te zoeken is,
uitnodigen hun gebied te nomineren
voor het ‘Lawaaiigste Stiltegebied
van Nederland’. Bij de aanmelding
kan men een beschrijving geven
van de herriemakers die de stilte
verstoren en een kort advies geven
over de manier waarop de stilte
weer terug-gebracht kan worden.
De inschrijving sluit op maandag
18 januari 23.00 uur. Een jury van
de NEFOM zal een winnaar
aanwijzen. Deze ontvangt de bokaal
‘Lawaaiigste Stiltegebied van
Nederland’, eeuwige roem en een
vermelding in de landelijke media.
Uiteraard zal Vroege Vogels ook
hier aandacht aan besteden.
Voor meer informatie zie
www.nefom.nl/stiltegebied

KERSTBRUNCH box - € 22,50 p.p.
Flesje prosecco
Verse jus d’orange
Waldkorn bol met rosbief en truffelmayonaise
Bagel met gerookte zalm en mosterd-dille dressing
Kerststolletje
Cheesecake
Zoete lekkernijen

KIDSBRUNCH box - € 14,50 p.p.
Appelsap van Schulp
Chocolade croissantje
Saucijzenbroodje
Bagel met aardbeien jam
Mini krentenbol
Zoete lekkernijen
De kerst- en kidsbrunch boxen zijn te bestellen t/m 20-12-2020.
Afhalen kan 1e en 2e kerstdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

KERSTDINNER box - vanaf € 28,- p.p.
** Voorgerecht **
Carpaccio met truffelmayonaise
OF
Kerstrolletje
garnaaltjes - zalm - avocado - bosui - mihoen - little gem komkommer - frisse dip
** Tussengerecht | Optioneel + € 3,50 p.p. **
Mosterdsoep of ossenstaartsoep
** Hoofdgerecht **
Hertenbiefstuk met rode wijn - chocoladesaus
OF
Zalmmootje op een bedje van tagliatelle en een roomsausje
Bij het hoofdgerecht worden de bekende garnituren geserveerd.
** Dessert **
Trio van chocolade
Kaasplateau (optioneel + 4,50 p.p.)
4 stukjes kaas met bijpassende garnituren
Aan de hand van de recepturen van de chef,
geeft u de gerechten een eigen ﬁnishing touch
voor het kerstdiner.

Bestellen kan via:

0182 - 501 361

info@hetwittehof.nl
www.hetwittehof.nl
Tony Hardenberg met verslaggever Jeannette Parramore in het Doove Gat.

Initiatief van Coronahulp Haastrecht en Vlist

Maak ook een kerststuk voor
ouderen en eenzamen

In deze donkere dagen voor
Kerstmis zijn er verschillende
initiatieven om de ouderen en
eenzamen in Haastrecht en Vlist blij
te maken. Annette Bos van Atelier
Natuurschatten heeft ook zo’n
mooi initiatief, maar daar heeft
Coronahulp Haastrecht en Vlist
wel hulp bij nodig.
Vanaf woensdag 9 december kun je
een werkpakket ophalen met de
benodigdheden om een kerststukje

Ook met de kerstdagen verzorgen wij de
heerlijkste gerechten voor bij u thuis!

Bestellen kan t/m 20-12-2020.
Afhalen van de kerstdiner box kan alleen
1e kerstdag - 25 december tussen 13.00 en 15.00 uur.

Milieubeschermingsgebieden

Nederland kent meer dan honderd
stiltegebieden. Dit zijn milieubeschermingsgebieden waarin de
geluiden van flora en fauna
overheersen. Het woord ‘stilte’
betekent hierbij niet dat het er
helemaal stil is, maar staat voor de
afwezigheid van storende, voor de
omgeving vreemde geluiden.
Stiltegebieden zijn van belang voor

bedankt u voor al uw bestellingen!

Homogene groepen

Natuurgebied het Doove Gat
in Vroege Vogels
Het programma Vroege Vogels op Radio 1 besteedt vanuit het
Doove Gat in Haastrecht aandacht aan stiltegebieden.
Tony Hardenberg was afgelopen zondagmiddag met verslaggever
Jeannette Parramore in gesprek over dit mooie gebied met de
weidevogels, watervogels en tal van doortrekkers.
Hij vindt het ontzettend jammer dat het veelal gestoord wordt
door het gedreun van motoren en andere voertuigen.
Deze uitzending zal de start zijn voor de nominatie:
‘het lawaaiigste stiltegebied van Nederland’.

HET WITTE HOF

Besluitvormingsprocedure

De raden van toezicht en de
medezeggenschapsraden van beide
scholen hebben ingestemd met de
intentie om te komen tot een
samenwerkingsschool.
Op 15 december a.s. zal de raad, zo
het zich nu laat aanzien met deze
fusie instemmen. De gemeente heeft
namelijk de zorgplicht om te
voorzien in voldoende openbaar
onderwijs. Door deze fusie blijft
openbaar onderwijs bestaan in de
kern Haastrecht.
Vervolgens zal de definitieve besluitvormingsprocedure van start gaan.
In dit traject zullen o.a. de ouders
geraadpleegd worden.

1 DECEMBER 2020

te maken. Om je op weg te helpen
zit er een duidelijke werkbeschrijving
bij, maar misschien vind je het leuk
om daar ook je eigen inbreng en
creativiteit aan te geven. Aan het
werkpakket is een enveloppe met de
naam en adres toegevoegd van
degene bij wie je het gemaakte
kerststukje kunt bezorgen in
Haastrecht of Vlist.
Heb je de smaak te pakken
en wil je meer kerststukjes maken

en bezorgen? Dat is mogelijk,
maar op is op!
Coronahulp Haastrecht en Vlist
bedankt Annette Bos van Atelier
Natuurschatten voor de sponsoring
van vijftig kerststuk werkpakketten,
een prachtig en dankbaar initiatief!
Dus haal het kerststuk werkpakket
met beschrijving op bij Atelier
Natuurschatten, Hoogstraat 94
in Haastrecht en maak
de ontvanger blij.

HET WITTE HOF
HAASTRECHT

Hoogstraat 152
2851 BK Haastrecht

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

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

MONTFOORT

Laptop cadeau voor de
Voedselbank en heel veel
donaties

De Voedselbank kreeg afgelopen dinsdag een laptop cadeau uit handen van
Geke Ekelschot, eigenaar van de Heeren van Montfoort. Deze werd bij
elkaar gespaard door de afgelopen tijd één euro per (online) bestelling bij de
Heeren achter te houden voor de Voedselbank. “Eigenlijk zijn we er nog niet
helemaal, maar we geven hem alvast”, aldus Ekelschot.
Hij kwam op het idee door een vriend.
“Ik vond het wel een mooi lokaal doel”,
zegt hij. Toen compagnon Mike bedacht
om een goed doel aan de online
bestellingen te hangen, dacht Geke direct
aan de Voedselbank. “Het staat ook op
de site”, zegt hij, maar verder loopt hij er
niet per sé mee te koop. Ook deze
officiële uitreiking is niet echt zo zijn
ding, maar zo voor het goede doel doet
hij het dan graag.
Voor de Voedselbank is de donatie van
de laptop heel belangrijk voor
bestuursleden Klaas Schoppen, Angelien
van Thiel, Toos de Klaver en Valentine
Kooijman. Laatstgenoemde vertelt dat
haar computer kuren kreeg.
“We zijn er rijk gezegend mee”, vindt
Angelien van Thiel. Vooral rond deze tijd
krijgen ze veel donaties. Zo komen de
scholen binnenkort met een actie voor de
Voedselbank, en zijn onder andere
Jumbo, Albert Heijn en Boon’s Super
Linschoten vaste donateurs.
Bestuursleden mochten recent nog
karretjes vol laden met Vegafavorieten bij
de Albert Heijn. Met al die donaties zijn
ze heel dankbaar. “Het zijn er te veel om
op te noemen. Zo doneert bakker
Verweij uit Linschoten al jaren dertig
broden per week.”
28 gezinnen in gemeente Montfoort
doen wekelijks een beroep op de
Voedselbank, in totaal 115 mensen,
kinderen meegerekend. Ondanks corona
- en oplopende landelijke werkloosheid is dit getal in Montfoort redelijk stabiel
gebleven. Er is door corona maar één
extra gezin bijgekomen. Wonderbaarlijk,
vinden de bestuursleden. Hoe dat kan?
Dat kunnen ze niet verklaren. Geke
Ekelschot denkt dat het de werkmentaliteit is van de mensen uit Montfoort.
Na de overhandiging van de laptop aan
het bestuur die de computer met beide
handen aanpakt, komen de volgende
donateurs binnen. Twee dames van
detacheringsbureau Seven Oaks komen
langs met cadeaubonnen voor de
kinderen. Valentine Kooijman zegt:

door Sjoukje Dijkstra

“Caritas komt zo ook nog langs met
cadeaubonnen.”
Renate Smit van Seven Oaks die de
feestelijk verpakte pakketjes overhandigt,
vertelt dat de ouders hiermee zelf iets
leuks voor de kinderen kunnen kopen.
“Er zitten cadeaubonnen bij voor alle
kinderen tot 13 jaar.
Dat de Voedselbank in Montfoort zoveel
steun ontvangt van bedrijven en
organisaties, vinden de bestuursleden
fantastisch. “We hadden aan Interbanket
gevraagd om dertig speculaaspoppen.
Kregen we zomaar twee dozen van
achttien stuks elk mee”, vertelt Toos de
Klaver enthousiast. “We krijgen nu ook
geregeld stroopwafels van hun om in de
voedselpakketten te stoppen.” Ze wil
iedereen bedanken voor hun donaties.
Ook de inzamelingsactie op 20 en
21 november was succesvol. Hierbij
konden klanten producten kopen, die ze
direct konden doneren aan de
Voedselbank. Twintig vrijwilligers helpen
de Voedselbank mee, bij het uitdelen van
het voedsel. Vanwege de corona
maatregelen kunnen er niet te veel
mensen tegelijk helpen. “Dat was toch
anders. Voorheen hadden we hier ook
een koffietafel. Nu willen we mensen
zoveel mogelijk buiten houden, en mag
er maar één persoon naar binnen om het
op te halen.” De bestuursleden missen de
gezelligheid wel. Alhoewel het volgens
Klaas Schoppen niet altijd even efficiënt
ging. “Er werd meer gekletst dan
gewerkt”, zegt hij met een knipoog.
Hoewel de Voedselbank aan alle kanten
ondersteund wordt, zijn er nog steeds
zaken die de Voedselbank kan gebruiken.
Zo vertellen de bestuursleden nog op
zoek te zijn naar stellingen (van 6/7 bij
2 meter). Ook zouden ze hun website
graag willen vernieuwen en wat gebruiksvriendelijker maken. “Mocht er iemand
zijn die dat leuk vindt om te doen, dan
zou dat geweldig zijn…!”
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De Knoperij ontvangt 1000ste bezoeker
Nog geen zes maanden nadat midden in coronatijd De Knoperij openging,
wandelden de zussen Jenny en Trudy uit het Westland als 1000ste en
1001ste bezoeker de Knoperij binnen. Ze boeken met regelmaat een
overnachting in het Groene Hart. Dit keer was Montfoort aan de beurt.
Ze hadden in ‘De Beekjuweel’ in de Snelrewaard geslapen en waren op
zoek naar toeristische informatie.
Voorzitter Lex van Wijk van de Stichting
Oud Montfoort, gastvrouw Joke- en
gastheer Sjaak Hage, ontvingen hen en
overhandigden een mooi Montfoorts
streekpakket. “Het is een bijzonder jaar
geworden”, zegt van Wijk. “We kregen
de beschikking over de mooie ruimte in
de Keizerstraat aan het begin van de
Corona uitbraak. Na een ingrijpende
verbouwing ging De Knoperij in juni
open met een gelimiteerd aantal
bezoekers. We ontvingen sindsdien veel
enthousiaste reacties. De Knoperij is

een plek waar Montfoort beleefd kan
worden en waar het verhaal van
Montfoort wordt doorverteld. Verder zijn
we ook een Toeristisch Informatiepunt.
We helpen bezoekers aan Montfoort
graag op weg. Of het nu gaat over
wandelen, fietsen, eten of een
overnachting”.
De 1000e bezoeker van Stadsmuseum
De Knoperij komt veel eerder dan
gedacht. Dat komt mede omdat het
streekwinkeltje en de TIP steeds meer
bezoekers trekken. Het is in korte tijd

duidelijk geworden dat De Knoperij in
een behoefte voorziet. Lex van Wijk
vervolgt; “We bruisen van de ideeën
voor volgend jaar en zien er naar uit dat
we meer mensen tegelijk kunnen
ontvangen. Het expositieschema voor
2021 hebben we al uitgedacht.
We willen in de zomer ook weer een
leuke actie doen, net zoals de
LEGO-wedstrijd dit jaar”.
Stadsmuseum De Knoperij is open op
woensdagmiddag van 13.00 tot
16.00 uur en op vrijdag of zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur. Door corona is het
maximumaantal bezoekers tegelijk in het
museum gesteld op vier. Het dragen van
een mondkapje is verplicht. De expositie
“Boerenleven’ duurt tot begin 2021.
De tweede tentoonstelling ‘Oude
Hollandse Waterlinie’ is er nog tot einde
februari.

V.l.n.r. bezoekers Jenny en Trudy uit het Westland, gastvrouw- en gastheer Sjaak en Joke Hage en voorzitter Lex van Wijk.

Geen raam in de stadsmuur van
Montfoort
Deze zomer verleende de gemeente Montfoort een vergunning voor een
raam in de net gerestaureerde stadsmuur van Montfoort. Onbegrijpelijk
vonden Stichting Hugo Kotestein (SHK) en de Stichting Behoud
Monumenten in Montfoort en Linschoten (SBM) en zij tekenden bezwaar
aan. De commissie beroep en bezwaar oordeelde dat het bezwaar gegrond
was. Het college heeft nu besloten dit advies over te nemen en heeft de
verleende vergunning alsnog ongedaan gemaakt.
SBM was als penvoerder van het project
‘herstel stadsmuur’ stomverbaasd dat de
vergunning voor een raam van ruim een
meter hoog en dertig centimeter breed
was afgegeven. Het betreffende stuk
stadsmuur was kort ervoor voor veel geld
gerestaureerd. De Adviescommissie
Bezwaarschriften van Montfoort vond dat
het maatschappelijk belang en
persoonlijk belang door ‘MooiSticht’ niet
zorgvuldig waren afgewogen. Ook was
het onduidelijk hoe de cultuurhistorische
waarden konden worden behouden.
Het college heeft nu geconcludeerd dat
bij de verleende vergunning onvoldoende
rekening werd gehouden met het belang
van de zorg voor de stadsmuur.

SHK en SBM zijn blij met deze uitkomst.
Door hun reactie is voorkomen dat er
een gat in de muur zou komen en dat de
monumentale stadsmuur zou worden
aangetast. Peter Versloot: “Het blijkt
weer dat het nodig is, dat we er zijn.
Een monument kan zijn vinger niet
opsteken als het wordt aangetast.
Wij kunnen dat wel. We zijn vanuit de
bevolking talloze malen hierop
aangesproken en zijn blij met de
uitkomst. Voor het probleem van lichttoetreding hebben we prima
alternatieven aangedragen, die de muur
niet aantasten.”

Teamsponsor voor JO16-1 van Montfoort S.V.’19
Renate van Seven Oaks kwam met een donatie, cadeaubonnen voor Sinterklaas.

Luisteraars mogen de RSM
Top 100 samenstellen
Daar is die weer… de Top 100 van luisteraars van Radio Stad Montfoort (RSM).
Zaterdag 19 december gaan de radioprogramma’s ‘Puur Hollands’ en
‘Tussen 12 en 2 met Kees & Dré’ net als de afgelopen twee jaar de krachten
bundelen. Marten, Dennis, Kees en Dré gaan op deze dag uw RSM Top 100
uitzenden van 09.00
tot 18.00 uur.
Negen uur lang zal
afwisselende muziek met
Hollands en buitenlandstalige muziek, door
luisteraars gekozen,
voorbijkomen. Iedereen
kan tot woensdag
16 december (maar liever
eerder natuurlijk) een top
5 Nederlandstalige én een
top 5 buitenlandstalige
nummers inzenden naar
top100@
radiostadmontfoort.nl
Uiteraard kunnen
luisteraars ze ook
persoonlijk aan Marten,
Dennis, Kees of Dré
overhandigen/ doorsturen
op een briefje, via een
WhatsApp berichtje, via
Facebook of een SMS-je.

Afgelopen weekend is er bij voetbalclub
Montfoort S.V.’19 een (aangepast)
officieel moment georganiseerd om de
teamsponsor van het JO16-1 team in
het zonnetje te zetten. Dankzij
‘PG Cleaning & Services’ loopt het
voltallige team én de begeleidende staf

nu in sportieve trainingspakken en
hebben alle spelers uit handen van
eigenaren Patrick Vendrig en
Gosia Wrobel ook nog een sporttas met
eigen rugnummer gekregen! Er waren
zaterdagochtend woorden van dank,
bloemen en cadeaus namens de

vereniging, de staf èn de spelers (jazeker,
ze zijn zelf met de pet rond gegaan!).
Tenslotte is er samen met de sponsor
ook nog een professionele teamfoto
gemaakt (coronaproof, dus op 1.5 meter
afstand!).
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

Raadsvergadering
7 december 2020

De gemeenteraad vergadert op maandag 7 december
2020, aanvang 20.00 uur. De raadsvergadering vindt
digitaal plaats. Op de website van de gemeenteraad
https://ris2.ibabs.eu/montfoort kunt u de
vergaderstukken raadplegen en staat voorafgaand
aan de vergadering meer informatie over hoe deze
vergadering live via YouTube gevolgd kan worden.

7.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor
woningbouw Montfoort (nr. 888865)
Raadsvoorstel Aanvullend krediet
Scholencomplex Hoﬂand (nr. 874401)
Raadsvoorstel Besluitvorming uitvoeringsprogramma
en eindbeeld binnenstad (nr. 885661)
Raadsvoorstel belastingverordeningen (nr. 860014)
Raadsvoorstel Overname en verduurzamen
openbare verlichting (886696)
Raadsvoorstel Nota Parkeernormen Montfoort 2020
(nr. 870034)
Raadsvoorstel Procedure wijziging begroting 2020;
afzien van zienswijze (886142)
Motie om de optie van gemeentelijke herindeling
te onderzoeken
(staken stemmen raad d.d. 9 november 2020)
Sluiting

dinsdag 1 december 2020

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

Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).
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Oud papier
en karton

Bespreekstukken
8.

www.instagram.com/gemeentemontfoort

Afvalkalender DECEMBER 2020

Opening en mededelingen
Vaststellen van de agenda
Vragenhalfuur
Vaststellen besluitenlijsten van de
openbare raadsvergaderingen van 26 oktober
en 9 november 2020
Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen
Behandeling ingediende vragen
(artikel 5.32 Reglement van orde)
Hamerstuk(ken)
a. Raadsvoorstel Vaststellen Cultuurhistorische
Waardekaart Montfoort (nr. 854718)
b. Verlenging onthefﬁng ingezetenschap
wethouder Koster-Dreese (nr. 901403)

5.
6.

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

AGENDA
1.
2.
3.
4.

gemeente

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

1e Kerstdag

25

2e Kerstdag

Nieuwjaarsdag

1

26

27

2

3

Snoeiafval

Afspraak maken bij de gemeente kost geen geld
Wij krijgen als gemeente steeds vaker meldingen dat
inwoners gebruik maken van commerciële partijen die
tegen betaling voor u een afspraak maken bij de
gemeente of tegen hoge tarieven uittreksels, aktes en
toeslagen voor u aanvragen.
Wij raden het sterk af om zaken te doen met dit soort
partijen. Deze websites vragen geld voor het maken van
een afspraak of rekenen een hoog tarief voor de
aanvraag van een uittreksel of akte. Daarnaast vragen
deze websites om privacygevoelige informatie van
inwoners, zoals burgerservicenummer, geboortedatum
of kopie legitimatiebewijs. Bovendien kunnen de
gegevens die u aan commerciële partijen doorgeeft,
mogelijk voor andere doeleinden worden gebruikt.

Als u op internet zoekt naar bijvoorbeeld ‘aanvragen
uittreksel,’ dan kan het zo zijn dat u als eerste ‘hits’ een
commerciële partij ziet. Wij raden u aan uitsluitend een
afspraak te maken via onze website (www.montfoort.nl).
Dat is gratis, gemakkelijk en uw gegevens zijn veilig.
Het aanvragen van een uittreksel of akte kan eenvoudig
online via onze website. Hier zijn, naast de kosten voor
een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) (€ 10,80)
of akte burgerlijke stand (€ 13,80), verder geen kosten
aan verbonden.
Mocht u er op onze website niet uitkomen,
dan kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen
via 0348-476400.

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 openbare
commissievergadering is op
2 december 2020.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect)
is op 9 december 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
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
• 05-11-2020
Z/20/169511
Johan de Ridderlaan 28 in Montfoort
Het aanpassen van een dakkapel
op het achterdakvlak.
• 19-11 2020
Z/20/166756
Bovenkerkweg 11 in Montfoort
Het aanbrengen van een dakkapel
aan de voorzijde woning.
Geweigerde omgevingsvergunning
• 25-11-2020
Z/20/168466
Molenstraat 4 in Montfoort
Verdieping plaatsen
op bestaande bebouwing.

VERKEER
Verkeersbesluit instellen van
een parkeerverbod op de
Heulestein in Montfoort,
ter hoogte van nummer 38-48
Het instellen van een eenzijdig
parkeerverbod op de Heulestein,
het gedeelte tussen nr 38 en 48, door
het plaatsen van het verkeersbord E1
als bedoeld in artikel 24, eerste lid,
sub e van het RVV 1990.

BEZWAAR EN BEROEP

Op grond van artikel 7:1 van de Awb
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking
tegen dit verkeersbesluit schriftelijk
een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders
van Montfoort,
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en dient in ieder geval te
bevatten: de naam en het adres van
de indiener; de dagtekening; een
omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht;
de motieven achter het bezwaar.

VERZOEK OM EEN
VOORLOPIGE VOORZIENING

Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking.
In geval van onverwijlde spoed kunt u
bij de voorzieningenrechter een
voorlopige voorziening aanvragen.
Een verzoek tot een voorlopige
voorziening kunt u indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland,
afdeling bestuursrecht, onder
vermelding van voorlopige
voorziening, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht. Voor de behandeling van het
verzoek wordt grifﬁerecht geheven.

Overig
Regeling gegevensverstrekking
Basisregistratie personen 2020
Op 3 november 2020 heeft het
college van de gemeente Montfoort
de regeling gegevensverstrekking
Basisregistratie personen 2020
gemeente Montfoort vastgesteld.
Deze regeling treedt in werking op de
dag na die van bekendmaking ervan.
Met de inwerkingtreding van deze

regeling wordt de Regeling
gegevensverstrekking Basisregistratie
personen 2019 gemeente Montfoort
ingetrokken.
De regeling is elektronisch bekend
gemaakt door middel van elektronisch
uitgegeven gemeentebladen.
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt
deze informatie ook bekendgemaakt
op deze gemeentepagina.
Dit betekent dat rechten alleen
kunnen worden ontleend aan de
publicatie van het elektronisch
Gemeenteblad
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.
Montfoort, 1 december 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

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

KLANTZAKEN

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

CALAMITEITENLIJN

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

STORING

Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN
BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS

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

POLITIE

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

GEMEENTEWERF

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

GROFVUIL

Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205
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MILIEU

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

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
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

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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Uitbreidingslocaties
Woningbouw Montfoort
Er is een onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor woningbouw buiten
de rode contouren van de gemeente Montfoort. Dat is een uitvloeisel van de
voor de zomer aangenomen woonvisie, waarin de ambitie is uitgesproken
om 430 woningen te realiseren. Dat kan niet binnen de rode contouren.
Het voorstel is nu om drie van die locaties aan te wijzen voor overleg met de
regio en de provincie, te weten het terrein tussen de Doeldijk en IJsselveld,
de locatie achter het tankstation (inmiddels beter bekend als IJsselvreugd)
en aan de Bleek.
Vijf insprekers hadden zich gemeld.
Bewoners tegen elk van de drie locaties
en twee projectontwikkelaars waarvan al
schetsplannen bekend zijn, te weten bij
de Doeldijk en IJsselvreugd, uiteraard
voor hun eigen plannen.
In afwachting van de discussie en
besluitvorming (die nog lang zal lopen,
voorlopig moet er eerst met de provincie
worden overlegd) heeft het college al wel
voorkeursrecht gevestigd op de gronden
van alle voorgestelde locaties. Dat is
bedoeld om grondspeculatie te
voorkomen.
Wethouder Ten Hage gaf aan dat het
nog helemaal niet zeker was dat op alle
locaties gebouwd gaat worden.
Eerst moet de provincie nog akkoord
gaan. Het is niet ondenkbaar dat er dan
één of meer locaties afvallen. Dan moet
er nader onderzoek worden gepleegd

Gemeente Montfoort verleent vergunning
Energietuin Mastwijk
Initiatiefnemers Afvalzorg en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) zijn
blij met de omgevingsvergunning die de gemeente Montfoort onlangs heeft
afgegeven voor de Energietuin Mastwijk in Montfoort. De vergunning is een
belangrijke mijlpaal in het project dat een zonnepark combineert met
openbare natuur, recreatie en educatie.

Het zonnepark gaat genoeg stroom
leveren voor zo’n 60% van de
Montfoortse huishoudens, die ook
financieel kunnen participeren in het
zonnepark. Samen met Energie
Coöperatie Lek en IJssel Stroom wordt
hiervoor een obligatieregeling uitgewerkt.
De Energietuin is een mooie nieuwe
invulling van de voormalige stortplaats,
met veel meerwaarde voor natuur, milieu
én de lokale gemeenschap.
De zonnepanelen worden zorgvuldig
ingepast in de natuurlijke omgeving van
het park. Bezoekers kunnen er duurzame
energie en natuur “beleven” met onder
meer struinpaden, een uitkijktoren en
informatiepunten voor jong en oud.
Afvalzorg is sinds 1996 eigenaar van de
voormalige zandwinput/stortplaats.
Samen met de NMU maken zij er weer
een waardevol gebied van.

naar de waterhuishouding en de
ontsluiting, de wensen van omwonenden
etc. Dan volgt nog het hele traject van de
projectontwikkeling met alle overleg- en
inspraakmomenten. Op een vraag van
het CDA antwoordde de wethouder dat
het verstandig is om, voor er definitieve
keuzes worden gemaakt, ook nog een
onderzoekje te doen naar de behoefte
aan industriegrond en mogelijke locaties
daarvoor.
De belanghebbenden hebben uitgebreide
informatie gekregen over hoe om te
gaan met de vestiging van het voorkeursrecht en eventuele bezwaren daartegen.
Voor wat betreft bezwaren gaf Ten Hage
aan dat die fase nog niet is aangebroken.
Vanzelfsprekend gaat dit punt naar de
raad als bespreekpunt.

Toch een carnavalsoptocht in
Knopengein, maar dan in het klein…

Jeroen Boumans en Rob van de Werken
van Carnavalsvereniging
Les Boutonniers vertellen er enthousiast
over: “Direct na het vaststellen dat de
normale optocht niet haalbaar was,
werd er een speciaal comité binnen de
vereniging opgericht om hier een
passend alternatief voor te bedenken.
We hebben oud-deelnemers aan de
echte optocht aangeschreven en roepen
verenigingen, Carnavalsgroepen,
scholen en andere enthousiastelingen op
om een miniatuurcreatie te maken voor
de Miniatuur Carnavalsoptocht”,
aldus Jeroen. “Deze wagens en
loopgroepen zullen we op gepaste wijze
in de Miniatuur Carnavalsoptocht mee
laten gaan, zodat er ondanks alle
maatregelen toch een ‘echte’ optocht
zal zijn.”
Iedereen kan volgens Jeroen meedoen.
“Van carnavalsverenigingen tot scholen
of individueel. Jong en oud kan zelf
knutselen. Ben je lasser dan maak je een
miniatuur van ijzer. Ben je timmerman
maak je wat moois van hout.
Wil je liever aan de knutsel, gebruik je
wc-rollen, papier, etc. Je kunt het zo
gek niet verzinnen. Maak een wagen of
een loopwagen. Een lopende groep met
poppetjes kan ook. Bij ons kunnen ze
hun creatie inleveren. Wij maken er dan
een optocht van, die we zeker zullen
filmen. De bedoeling is dat dit
uitgezonden wordt op de dag van de

optocht, en dat er op die dag ook meer
activiteiten georganiseerd gaan worden.”
Over de details is nog veel onduidelijk:
“Dat is omdat we afhankelijk zijn van wat
er dan mag, qua regelgeving. We zullen
nog overleggen op welke locaties we de
miniatuur wagens neer kunnen zetten.
Daar zullen we later meer over bekend
maken.” Hij denkt dat mensen de
creaties sowieso nog wel in het echt
zullen bewonderen, en niet alleen via
live streaming.
Op oproep om mee te doen aan de
Miniatuur Carnavalsoptocht, kreeg de
carnavalsvereniging al best veel positieve
reacties. Natuurlijk worden de beste
Miniatuur creaties ook dit jaar beoordeeld
door een echte Jury. Ook is er weer een
prijsuitreiking. Er kan door de
deelnemers ingeschreven worden op
www.lesboutonniers.com. “Hier staan
ook de spelregels op vermeld, waardoor
een snelle start gemaakt kan worden”,
geeft Rob aan. “Via onze socials zullen
wij de komende tijd iedereen op de
hoogte houden over de verschillende
bouwers en hun creaties en hebben we
een aantal ludieke acties, maar daarover
later meer. Zelf zijn de heren ook al druk
bezig met het maken van de miniatuur
Prinsenwagen. Op 14 november werd de
nieuwe Prins, Prins Boutie Le Lion
De Bouton, en het thema (circus) bekend
gemaakt, waardoor er direct gestart kon
worden met bouwen van de wagen.

door Sjoukje Dijkstra

Portretpret cadeau voor
Sinterklaas

Behalve de Miniatuur Carnavalsoptocht
wordt er in Montfoort ook een
Portretten Parade georganiseerd.
“Ontmoeten ráákt!” kondigde al eerder
aan in samenwerking met beide
carnavalsverenigingen van Knopengein
met een lint van carnavaleske
portretfoto’s te komen, in zwart-wit van
wel 90x135 cm groot, die óp de weg
worden geplakt. Het lint volgt de route
van de ‘gewone’ carnavalsoptocht en
vormt zo een Portrettenparade van
Kleurrijke Ontmoetingen.
Gerard Vendrig van de Katholieke kerk
zegt: “Ons hart bloeit gewoon open
wanneer we de saamhorigheid,
vriendschap en verbroedering waar
we zo naar verlangen, verbeeld zien.
Daarom willen we mensen ook de
mogelijkheid geven om deze
Portretpret cadeau te doen,
bijvoorbeeld met Sinterklaas. Als dát
geen mooi cadeau is! Onderdeel
uitmaken van deze ‘polonaise’.”
Op de website www.ontmoetenraakt.nl/
portretten-parade kan Sinterklaas
‘Portretten-pret’ (PDF) downloaden,
waarmee hij van een origineel cadeautje
verzekerd is.

Aangifte over verdwijning
archeologische vondst
De gemeente Montfoort heeft laten weten aangifte te doen van het
onrechtmatig vernielen en verwijderen van de fundamentresten van de
middeleeuwse waltoren aan de Achterdijk in Montfoort.
Het is wettelijk verplicht om dergelijke archeologische vondsten altijd
onmiddellijk te melden.
In dit geval is dit overduidelijk niet
gebeurd. Nog voor iemand er erg in had
waren op een zaterdagmorgen deze
resten ineens vernield en afgevoerd.
Er was geen tijd meer om alarm te slaan.
Stichting Hugo Kotestein (SHK),
die opkomt voor het cultuurhistorisch
erfgoed, heeft eind juni bij de gemeente
hiervan meteen melding gemaakt.
De gemeente heeft nu laten weten de
melding van SHK serieus te nemen en
het er niet bij te laten zitten. Er is een
onderzoek uitgevoerd en de gemeente
komt tot de conclusie dat aangifte kan
worden gedaan.
Van deze unieke archeologische vondst is
nu helaas niets meer over. Een schat aan

informatie over de middeleeuwse verdedigingswerken van Montfoort is hiermee
verloren gegaan.
De Stichting Hugo Kotestein hoopt dat
de aangifte van de gemeente een signaal
zal zijn voor iedereen die in de oude
binnenstad van Montfoort in de grond
werkt. Er ligt nog veel Montfoortse
geschiedenis in de grond verborgen.
Op openbaar toegankelijk kaartmateriaal
is precies aangegeven welke plekken in
Montfoort een hoge archeologische
verwachtingswaarde hebben. Daar mag
dus niet zomaar gegraven worden.
De locatie aan de Achterdijk is zo’n plek
met hoge verwachtingswaarde.
Wees voorzichtig!

Meedoen met Miniatuur
Carnavalsoptocht?

Wil je ook meedoen aan de Miniatuur
Carnavalsoptocht? Geef je op via
www.lesboutonniers.com, check de
spelregels en start met het bouwen van
een geweldige miniatuur creatie voor de
Grootse Miniatuur Carnavalsoptocht in
Knopengein!

Op oude kaarten is te zien dat hier ooit de middeleeuwse stadsmuur met een
waltoren heeft gestaan.

brood- en banketbakker

Jan van
Dommelen
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Jeroen Boumans en Rob van de Werken van Carnavalsvereniging
Les Boutonniers zijn gestart met de miniatuur Prinsenwagen.

Energietuin Mastwijk is onderdeel van
Energietuinen Nederland
(www.energietuinen.nl). Dit project van
de Natuur en Milieufederaties wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij een
schenking van de Nationale Postcode
Loterij. In afwachting van subsidie van
SDE++ (Stimulering Duurzame
Energieproductie) die aangevraagd is,
staat de beoogde start van de uitvoering
gepland voor eind 2021.

Stroom voor 60%
huishoudens Montfoort

door Trudie Scherpenzeel

Carnavalsvereniging Les Boutonniers zit niet stil. Nu de optochten door
heel Nederland zijn afgelast, hebben de leden van de carnavalsvereniging
zitten broeden op een plan. Dat plan krijgt nu steeds meer vorm… en het
lijkt erop dat de optocht toch doorgaat! Zij het… in het klein.
Als alternatief voor de grootste optocht boven de rivieren lanceren
Les Boutonniers: de Miniatuur Carnavalsoptocht.
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Bestel online ....
www.janvandommelen.nl
en haal af bij ons pick up point
‘Onder de boompjes’
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DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK
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Veelzijdig in Grond, Weg
& Waterbouw
Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Terras
• Serre
• Damwanden
• Onderhoud
• Bruggen
• Natuuroevers
• Steigers
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Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

BRIL
VAN DE MAAND
DECEMBER

Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of

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

0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

Loodgietersbedrijf Oudewater
Erkend gas- en waterinstallateur

Lood - Zink - Koper - Dakbedekking
Elzenweg 32
3421 TT Oudewater
www.loodgietersbedrijfoudewater.nl

vakkundig en betrouwbaar

ACTIE
Zalmfilet op of zonder
huid, kabeljauwfilet of
kabeljauwhaas

Mora rundvleeskroketten, frikandellen,
hamburgers of kaassoufflés

pak 130-500 gram

3 dozen à 4-20 stuks, combineren mogelijk
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Alle Pickwick
éénkopsthee of Lekker Fris

Coop
roomboter appeltaart

2 doosjes à 10-20 stuks, combineren mogelijk

2 STUKS

2.
4.30
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circa 5/6 personen
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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 30 november t/m 06 december 2020. Week 49. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

27

4.29 2.14

