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Kerst met de vrienden van Oudewater
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Novo deelt uit...
Uit de Havekedrechter... Eldert Hol
Sociale woningbouw onmogelijk op Galgoord
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Mondkapjes voor het goede doel

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

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

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

Hoe lang houdt de
oude beuk het nog vol

Sint, Pieten en de burgemeester
op bezoek bij de Mariaschool
“Sinterklaasje kom maar binnen met je knechten, want ons hart klopt vol
verwachting”. Dat is in de coronatijd eenvoudiger gezegd dan gedaan.
Op de Mariaschool in Oudewater kregen ze het tòch voor elkaar om de
kinderen een onvergetelijke Sinterklaasviering te bezorgen.
Eerst mochten de kleuters bij de Sint
komen. Daarna was het de beurt aan
groep 3 en 4. Tenslotte ging de Sint
videobellen met groep 5 tot en met 8.
De spanning was voelbaar bij de
kinderen. Ze genoten er met volle teugen
van. Tijdens het bezoek van de Sint aan

groep 3 en 4 was ook de burgemeester
nog van de partij.
Dat hadden de leerkrachten goed voor
elkaar. De kinderen van groep 1 tot en
met 4 konden de Sint en zijn Pieten toch
maar mooi in levende lijve zien.
De andere groepen hadden alleen

door Siem van der Burg

digitaal contact met de Sint. Alles om
veel bewegingen van volwassenen in de
school te voorkomen en het bezoek
coronaproof te laten verlopen.
Er werd gezongen, gedanst en gedichten
werden voorgedragen.

vervolg op pagina 10

Prijswinnaars ‘Sinterklaas Elpee-actie’
in het zonnetje gezet door Sint
Afgelopen zaterdag was het dan zover: Prijswinnaars van de
‘Sinterklaas Elpee-actie’ werden in het zonnetje gezet door niemand
minder dan Sinterklaas. In de oude poortkamer van het Oude Stadhuis
ontvingen de kinderen geheel coronaproef, onder genot van een
chocomelk en pepernoten hun cadeautjes.
Prijswinnares Lindi van Apeldoorn (7 jaar) was uiteindelijk de enige
die de uitkomst echt goed had. Zij stuurde in ‘Verlanglijstjes’, waar de
meerderheid volgens Michel Verschoor van de Winkeliersvereniging op
was gehouden met zoeken bij ‘Verlanglijstje’- zonder s.

In juni zijn er van de monumentale rode beuk achter museum
Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht grote takken afgebroken en moest
ook daarom gesnoeid worden. Dit was niet de eerste keer.
In de afgelopen jaren is dit meerdere keren voorgekomen.
Houtrot en aantasting door zwammen zijn daar de oorzaak van.
Vooral de ‘dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) is een gevaarlijke
boomaantaster. Deze zwam heeft zich in een groot deel van de boom
verspreid, waardoor het hout afbreekt.
Boomexperts zijn geraadpleegd om te
zien of ingrijpen nu noodzakelijk is.
Erfgoedhovenier Gerrit Reijm heeft in
samenwerking met Hoogendoorn
Boomadvies uit Bergambacht
geadviseerd om de beuk om veiligheidsredenen drastisch terug te snoeien.
Twee extra risicotakken worden uit
voorzorg verwijderd. Dit zal het aanzien
en de gezondheid van de boom verder
aantasten, maar wanneer deze snoeiactie
niet wordt uitgevoerd, ontstaat er een
onveilige situatie voor mens en museum.
De verwachting is dat begin december
2020 het snoeien wordt uitgevoerd.

Risicotakken
worden om
veiligheidsredenen
verwijderd

door Cees Reichard

Einde van de boom

De eigenaar van deze zeer oude boom
is de Stichting Bisdom van Vliet.
Bestuursvoorzitter Ancora Dupain, zegt
dat deze beslissing met pijn in het hart
genomen is. “Door het verwijderen van
de takken zal de oude beuk sneller dan
verwacht aan haar einde komen, maar
we hebben geen andere keus.”
Deze mening wordt gedeeld
Marco Bakker, vervangend beheerder
van het museum. Hij vindt dat we
moeten afwachten hoe lang de boom
er nog staat.
“We moeten er rekening mee houden
dat het einde van de boom nadert.
Dit gaat niet om weken of maanden,
misschien gaat het om enkele jaren.”
De beuk is eind 17 eeuw door Adriaan
Bisdom geplant en voor Haastrecht
beeldbepalend. Het zal voor de
Haastrechtenaren even wennen zijn als
de dominante beuk er niet meer is.

door Sjoukje Dijkstra

De ‘Sinterklaas Elpee-actie’ waarbij
tientallen Montfoortenaren op zoek
gingen naar Sint Elpees (met letters) in
winkels en etalages, was een succes.
Vaders en moeders gingen met hun
kroost op zoek naar de verstopte elpees
met nostalgische Sinterklaasliedjes…
een idee van de Winkeliersvereniging,
dat ontsproot nadat bekend werd dat de
intocht niet door kon gaan.
Het Oude Stadhuis, dat normaliter ook
de uitvalsbasis is van de goedheiligman,
werkte maar wat graag mee aan de
audiënties van de Sint, die heel ordelijk
verliepen. Ouders kwamen om de beurt
met hun kroost (maximaal vier personen
per keer) bij Sinterklaas op bezoek,
waarbij Sint en Piet ook echt even de
tijd namen om de prijswinnaars in de
watten te leggen.

Sinterklaas: “Ik kom
volgend jaar gewoon
weer hoor…!”
Dankbaar

Lindi was degene die als eerste haar
beloning mocht ophalen bij Sinterklaas.
Ook haar zusje Ziva (4 jaar) kreeg een
cadeautje. Beide meiden waren verguld
een cadeautje te krijgen van Sint…
Moeder Jessica Kraan gaf aan heel trots
te zijn: “Ik ben heel dankbaar dat het zo
nog kon.” Lindi vond het erg leuk. “Ik
kom volgend jaar weer hoor”, verzekerde
Sinterklaas, terwijl hij uit het raam wees.
Sinterklaas en Zwarte Piet met de prijswinnaar Lindi en zusje Ziva.

vervolg op pagina 15

Op de foto is aangegeven welke risicotakken gesnoeid moeten worden
(foto: Hoogendoorn Boomadvies).

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Laat uw licht zo schijnen voor de mensen,
dat zij uw goede werken zien en uw Vader,
Die in de hemelen is, verheerlijken.
Mattheüs 5 vers 16

Wat was jij sterk en arbeidzaam,
wat heb je voor ons allen klaar gestaan.
Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het einde gebleven.
Flink wil je nu dat wij zullen zijn,
maar afscheid van jou nemen doet ons zo’n pijn.

Wij zijn dankbaar voor het leven van

Margaretha van Leeuwen - Hollander

Kort na haar 89e verjaardag is onze lieve moeder, schoonmoeder en oma vermoeid,
maar rustig aan haar laatste reis begonnen

Greetje

Maria Alida Theresia de Bruijn-Zwambag

sinds 16 augustus 1984 weduwe van Johannes Wilhelmus van Leeuwen
* 30 januari 1944
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- Marie -

† 1 december 2020

We herinneren haar als dierbare, lieve en zorgzame moeder,
zuster, schoonzuster en tante.

weduwe van Martien de Bruijn sinds 27 april 2000
* Jutphaas, 29 november 1931

Sweitse van Leeuwen

† Oudewater, 30 november 2020
Lex en Annemarie
Marc en Kim
Paul en Anna Rixt

Familie Hollander
Familie Van Leeuwen

Ton en Miranda

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de blijken van medeleven tijdens het
ziekzijn en na het overlijden van Greetje.
Uw betrokkenheid heeft ons allen erg veel goed gedaan.

Henk
Eseosa
Amenze

Beatrixlaan 5
2851 XA Haastrecht

Marcel en Ilona
Eva

De begrafenis heeft zaterdag 5 december plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats aan de Oude Diedenweg 64 te Wageningen.

Wilfred en Ingrid
Tom en Femke
Paul en Ilse

U kunt het online condoleanceregister tekenen en de rouwdienst terugluisteren
via uwbegrafenisverzorger.nl/meeluisteren.

Correspondentieadres:
Zuiderwal 29, 3421 CZ Oudewater
De begrafenis heeft afgelopen vrijdag 4 december in besloten kring
plaatsgevonden op de R.K. begraafplaats te Oudewater.

Gij hebt mijn rechterhand gevat,
Gij zult mij leiden door Uw raad en
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.
Psalm 73: 23b en 24

“Het leven was mooi,
ik ga het missen”

De Heere heeft bij Zich geroepen,
Zijn kind, mijn geliefde, onze trotse pap,
mijn lieve zoon en mijn zorgzame schoonzoon

Jacob Gerrit van Hoven
Geboren te Amstelveen, 22 december 1973
Overleden te Linschoten, 29 november 2020
Paulina van Hoven - van der Mel
Jonah
Micha

Aad

Na een leven vol liefde en zorg, nemen wij
verdrietig afscheid van mijn man en onze vader

Adriaan Hendrik
Bogaards
Aad

G. van Hoven - Tanis

Leiden, 11 juli 1954

H. van der Mel - van der Poll

Marijke

Correspondentieadres:
Berkenweg 26
3941 JB Doorn

Woensdag 9 december

10.00 Geheugentraining
Tuinzaal
alleen voor bewoners
14.30 Bingo - alleen voor bewoners Tuinzaal

Zaterdag 12 december

10.00 Koffiedrinken

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

Tuinzaal

J. de Kat - Begrafenisverzorging

afgelast
Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 14 december

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique 		-		alleen voor bewoners

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

06 53 53 68 88

regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

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

Tuinzaal

Zondag 13 december

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

Wim
Speksnijder

DAGACTIVITEITEN

10.00 Sport of spel
alleen voor bewoners
14.30 Weekafsluiting met borrel
alleen voor bewoners
19.00 Kerkdienst PGO

Medewerkers huisartsenpraktijk
Driebruggen

Ellen en Benne

Het afscheid van Aad heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Vrijdag 11 december

Bijna 30 jaar heeft hij zich met
hart en ziel ingezet voor de
apotheekhoudende huisartsenzorg
in onze praktijk.

Marloes en Tim

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

10.00 Spelletjesochtend
alleen voor bewoners
14.00 KBO / PCOB soos middag

Aad Bogaards

Wij wensen Marijke, Marloes & Tim en
Ellen & Benne veel sterkte toe.

† Doorn, 1 december 2020

G. van der Valk Boumanstraat 3
3461 EK Linschoten

Donderdag 10 december

Tot ons grote verdriet hebben wij
afscheid moeten nemen van onze
loyale en gewaardeerde collega,

Vermey

uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

Dinsdag 15 december

10.00 Koffiedrinken
Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit
Tuinzaal
alleen voor bewoners
Woon- en Zorgcentrum ’De Wulverhorst’
valt onder de verantwoording van
Stichting Ouderenzorg Oudewater

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

leven volgens jouw natuur

Chi Neng Qigong, voor innerlijke rust en een
krachtig immuunsysteem. Kom ook!

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

www.world-of-chi.nl
Marktstraat 7 - Oudewater - 06 2392 0622
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Een ster uit het oosten?
Gezien vanaf het dorp Hekendorp

Kerst met de Vrienden van Oudewater
De Vrienden van Oudewater wilden wel, maar de stichting kon dit jaar
niets organiseren. Ook geen lampionnenoptocht rondom de kerstdagen.
Toch laten ze aan het einde van dit bijzondere jaar nog van zich horen.
Houdt uw brievenbus in de gaten!
Leonie Hogendoorn van Vrienden van
Oudewater vertelt: “Wij willen toch heel
graag wat doen voor de inwoners van
Oudewater. We willen hen een warm
hart toe dragen. Ook willen we onze
dank betuigen aan de mensen die ons
ieder jaar weer sponsoren.”
Vanaf komend weekend kunt u post
verwachten. Huis-aan-huis worden
kerstkaarten met waxinelichtjes
verspreid. Dit lichtje mag u op
vrijdagavond 18 december aansteken en
voor uw raam zetten. “Zo zijn we toch

even bij elkaar, terwijl we niet samen
kunnen zijn. We noemen het een
symbolische kaarsjesavond.”

Parel

De actie wordt mogelijk gemaakt door
een typische Oudewaterse samenwerking.
De bewoners van De Parel van Oudewater
pakken alle 4.000 envelopjes in.
De bewoners vinden het hartstikke leuk
om te doen, vertelt Leonie. “En als dank
krijgen zij een heerlijke High-tea van ons.
Zo kunnen we in natura wat terug doen.”

Ook in onzekere periode
steunt kapsalon goed doel

Le Salon Oudewater is de grote
trots van Astrid Muller-van der
Horst. Sinds ze de salon bijna drie
jaar geleden opende doet ze er alles
aan om een groot succes van haar
eigen kapperszaak te maken.
Ze heeft een team van vijf
enthousiaste haar- en beautyspecialisten om zich heen verzameld
en een jaar geleden al verhuisde de
kapsalon naar een groter pand.
Niets leek een mooie toekomst nog
in de weg te staan.

rmiste
Ve

Toen afgelopen maart werd aangekondigd
dat kapperszaken hun deuren tijdelijk
moesten sluiten, kreeg Astrid dit niet heel
bewust mee, vertelt ze. Ze maakt op dat
moment privé een bijzonder heftige tijd
door, waardoor ze in haar hoofd met
hele andere dingen bezig was.
“Ik heb natuurlijk wel naar de persconferentie gekeken, maar het drong totaal
niet tot me door. Dat kan er ook nog wel
bij, dacht ik. Bovendien konden we de
gevolgen toen nog helemaal niet overzien.
We hadden geen idee wanneer we weer
open konden.”
Toch lukte het Astrid, samen met haar
team, om ook tijdens de sluiting hun
klanten, zo goed en zo kwaad als het
ging, te helpen aan mooie haren én
wenkbrauwen. “We verkochten
doe-het-zelf verfpakketten en

gevonden
n
e

dieren

wenkbrauwsetjes. Ook via onze webshop
kon je beautyproducten bestellen en
mooie woonaccessoires om het thuis
gezellig te maken. We probeerden op de
behoefte van de klant in te spelen.”

Verantwoordelijkheid

Natuurlijk was het feest toen de deuren
weer open mochten. “Het was een
gekkenhuis”, vertelt Astrid. “De telefoon
stond roodgloeiend: iedereen wilde als
eerste in de stoel zitten. Maar we hebben
allemaal maar één paar handen.
Bovendien konden en kunden we,
vanwege de 1,5 meter afstand, niet alle
stoelen gebruiken.”
Is het werken ingewikkeld, met alle
regels en voorschriften?
“Dat valt gelukkig mee. Wij houden ons
netjes aan de regels en onze klanten ook.
We hebben nog geen mensen gehad die
we met verschijnselen naar huis moesten
sturen. Dat is natuurlijk heel fijn.
We waarderen het enorm dat mensen
hun verantwoordelijkheid nemen.”
Wekenlang zonder kapper, voor
sommigen is dat een nachtmerrie.
Hoe stond de vlag erbij op de hoofden
van de klanten? “Sommige mensen
hadden zelf de kappersschaar ontdekt,
dat bracht gekke taferelen met zich mee.
Daar hebben we samen wel schik om
gehad.” Het bracht ook voordelen mee.
Een aantal klanten vond dat lange haar
juist wel leuk. “Klanten die ik al vaker

0348-414242
Gevonden dieren

OUDEWATER
Wilgenweg - Kat, 6 weken. Kitten.
Elzenweg - Kat, 3 mnd. Zwartwit.
Hogebrug / Ruige Weide - Kater.
Halflangharig; zwart.
Hoenkoopse Buurtweg - Kat. Bruinzwart,
witte kin en bef, witte pootjes.

door Ellen van Leeuwen

Zoals u vast al gezien heeft, is afgelopen
weekend de grote kerstboom op de
Markt weer opgetuigd. De binnenstad
is weer betoverend mooi verlicht.
Maandagavond heeft burgemeester
De Vries bij de kerstboom een
kerstboodschap opgenomen voor alle
inwoners van Oudewater.
Deze videoboodschap wordt verspreid
via social media en de website en
nieuwsbrief van de gemeente.
Bovendien wordt de kerstboom versierd
met kerstwensen van een aantal
Oudewaterse scholen. Zo vieren we
kerst toch een beetje samen, met dank
aan de Vrienden van Oudewater.

door Ellen van Leeuwen

adviseerde om het haar te laten groeien,
die deden dat nu. Dat is toch leuk!”

De leukste

En er was meer goed nieuws: midden in
de roerige coronaperiode wordt Le Salon
Oudewater uitverkozen tot leukste
kapsalon van Nederland. “Dat was echt
een lichtpuntje. Ik weet nog steeds niet
wie ons voor deze verkiezing heeft
opgegeven, maar ik ben diegene enorm
dankbaar. Het heeft ons veel positieve
publiciteit opgeleverd en we hebben er
nieuwe klanten aan over gehouden.
Die komen vooral van buiten de regio.”
En nu alweer nadert het einde van het
jaar. Astrid kijkt terug op een onrustig en
verdrietig jaar, waarin ze toch geleerd
heeft te genieten van de kleine dingen in
het leven.
“Ook ben ik dankbaar voor de lieve
mensen om mij heen, mijn doorzettingsvermogen, creativiteit en flexibiliteit.”
De agenda bij Le Salon Oudewater is al
bijna volgeboekt tot het einde van het
jaar. Want ondanks dat kerst dit jaar heel
anders zal gaan dan we graag zouden
willen, willen de meeste mensen hun
haar weer mooi in model voor de
feestdagen. “Het is wel iets rustiger dan
andere jaren, maar we zitten midden in
de kerstdrukte.”

Eigenaresse Le Salon
Oudewater kijkt terug:
“Ik heb geleerd te genieten
van kleine dingen”
Ieder jaar stelt Astrid in december een
deel van haar omzet ter beschikking van
een goed doel. En ook dit jaar heeft ze
een actie georganiseerd. “Ik heb wel wat
langer gewacht, want we wisten niet eens
of we wel open konden blijven. Ik vind
het heel belangrijk om een deel van mijn
succes te delen met anderen. Ook nu, of
misschien wel juist nu.”
De B-JU 100 ml shampoo + treatment
van Jean Paul Myné van 21,95, kost bij
Le Salon Oudewater de hele maand
december slechts 15 euro. Voor elke set
die verkocht wordt gaat 2,50 naar
Stichting Ambulance Wens. Een doel dat
door de klanten van de kapsalon is
gekozen. De stichting vervult laatste
wensen voor terminale patiënten die
afhankelijk zijn van ambulancevervoer.
Heeft u geen shampoo nodig? Er staat
ook een collectebus op de kassa.
En doneren kan ook via de webshop van
Le Salon Oudewater. “Ook daar hebben
we gedacht aan de veiligheid.”
Astrid wenst iedereen veel liefde, geluk,
rust en gezondheid toe. “Ik gun mensen
dat ze nog meer waarderen wat en wie
ze hebben. Dat ze genieten van kleine
dingen en ondanks verdriet of pijn, de
lichtpuntjes in hun leven zien.”
Ze wil haar fantastische team bedanken
voor hun steun en enorme inzet.
“Zonder hen, was het allemaal heel
anders gelopen denk ik.”

Op de brief van dinsdag 1 december jl. van mijn dorpsgenote Femke Hagoort wil
ik gaarne reageren. Het betreft haar wens, om de bedrijfsvoering van een
pluimveebedrijf in Hekendorp zo uit te oefenen dat het drie sterren oplevert.
Drie sterren uitgereikt door Het Beter Leven Keurmerk instituut.
Het is een indringende brief, die aandacht vraagt voor een gezonde en prettige
leefomgeving voor dieren, in dit geval kippen en voor de omwonenden rondom dit
bedrijf. Tevens voor de inwoners en hun kinderen in het nabije dorp. Immers het
RIVM heeft aangegeven dat er in een straal van 1,15 km rondom een groot
pluimveebedrijf risico’s zijn voor de gezondheid van de mens. Vooral met kansen
op longziekten.
Op het spandoek aan de voorkant van het bedrijf staat wel dat dit bedrijf een
1-ster keurmerk verdient, maar dat is maar ten dele waar: de stallen aan de
dorpszijde hebben het 1-ster keurmerk. De stal aan de oostzijde bevat
tienduizenden ‘gewone’ kippen zonder keurmerk.
Momenteel is het bedrijf getroffen door de vogelgriep. 123.000 kippen zijn
gedood en opgeruimd. In 2012 zijn er bij een enorme brand 50.000 kippen
doodgegaan. Een oorzaak is nooit gevonden. En in 2014 is er ook vogelgriep
uitgebroken, waardoor toen ook al 123.000 kippen moesten worden gedood.
De kippen worden gedood door een gas (CO2) in de schuren te laten. Maar waar
blijft dat gas als het zijn taak heeft verricht? Wederom de omgeving in? Nu zijn er
tientallen omwonenden die zich zorgen maken over hun gezondheid en die van
hun kinderen. Het gemeentebestuur en de leden van de gemeenteraad van
Oudewater geven door hun reacties, eigenlijk geen reacties, blijk van hun
onvermogen iets aan deze ongezonde situatie te kunnen doen.
Enige maanden geleden is de omgevingsvergunning door de pluimveehouder zelf
ingetrokken. Er is ook uitgesproken dat de open geperforeerde buitenwanden, die
illegaal gebouwd zijn in maart 2019, weer dicht gemaakt zouden worden, naar de
situatie behorend bij de omgevingsvergunning van december 2008. Bovendien is
de situatie volgens een gecertificeerd veiligheidsbedrijf brandgevaarlijk.
Wij hebben contact gezocht met een landelijke politieke partij die gericht
slachtoffers bijstaat die overlast ondervinden van bedrijven in de veehouderij.
Het gaat daarbij om dieren die te lijden hebben en die overlast veroorzaken op het
gebied van milieu, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier. Met hun adviseurs
pogen wij een gezonde leefomgeving te krijgen in de Hekendorpse Buurt, dat wil
zeggen zonder stof, stank en geluid en zonder angst voor onze gezondheid.
Zoals gezegd: het college van burgemeester en wethouders van Oudewater en de
leden van de gemeenteraad laten vooralsnog blijken niet bij machte te zijn om een
gezonde en veilige leefomgeving te waarborgen voor inwoners van de Hekendorpse
Buurtweg en Hekendorp.
Zouden zij dat toch kunnen bereiken dan zou dit minimaal een
3-sterren keurmerk waard zijn.
Aad van de Sande,
Hekendorp

Oude ambachten

Column

Eén van de charmes van ‘het stadje’, waarmee we Oudewater soms
plegen aan te duiden, wordt gevormd door het vele straatwerk met
porfierkeien, kinderkopjes, hard gebakken klinkers in Waal- en
IJsselformaat, trottoirbanden in bekapte Naamse steen of
slakkenbeton, een rijke schakering van kleuren en tinten, op- en
afstapjes, verhogingen en verdiepingen, smalle en brede voegen.
Maar hoe mooi het ook kan zijn in de visie van het Masterplan
Binnenstad (2017); verzakkingen en spoorvorming zijn aan de orde
van de dag. Daar komt nog iets bij: terwijl de halve stad opgegraven
wordt om nieuwe
gasleidingen te leggen,
kun je het aanstampen
van de aarde boven de
nieuwe gasbuizen en
het terugleggen van de
klinkers niet anders
omschrijven als
flodderwerk; knudde.
Terwijl ik als leek geen
enkele twijfel heb over
de deugdelijkheid van
de nieuwe gasbuizen,
is de sluitpost - het
terugleggen van de
stenen - een
aanfluiting.
Het terug smijten gaat weliswaar in een verbluffend tempo, maar niet
aangetrild en met veel te weinig zand in de voegen. De stratenmakers
en hun aannemer verdienen op die manier hun vierkante meters wel
erg gemakkelijk, en niemand die er wat van zegt. En dan heb ik het
natuurlijk over iemand van de gemeente die erop zou moeten toezien
dat er mooi strak straatwerk opgeleverd wordt, met de juiste ronding,
vlakte of afschot. Afstrooien met zand gebeurt door een tractor met
rolbezem, maar dat heeft meer van een rituele handeling dan een
effectieve werkwijze om de voegen deugdelijk te vullen. Zodra de
auto’s het nieuwe straatwerk beroeren, zie je de sporen en
verzakkingen als het ware met de dag scherpere vorm krijgen.
Ik meen dat hier een taak voor de gemeente ligt. ‘t Staat ook allemaal
in de wettelijke zorgregels voor gemeentelijke straten en wegen, en de
vorige wethouders Bert Vermeij en Sietze Ypma hadden het er maar
druk mee, maar telkens wanneer er dan werkelijk een stukje
binnenstad opnieuw bestraat wordt, is ‘t vaak een verslechtering in
plaats van een verbetering. Beroepseer van de stratenmaker straalt er
absoluut niet van af, schaamte kent de aannemer ook niet.
De taak van de gemeente zou zich dus ook moeten uitstrekken tot het
toezicht en de oplevering, en geen genoegen nemen met haastwerk à
e 47,50 ex BTW per vierkante meter.
Mijn suggestie: gemeente, nu u de gemeentelijke schaapherder
afgeschaft hebt, neem een stratenmaker, met een ereloon per
vierkante meter opgeleverde tevredenheid. De lijnen zijn korter, en als
de stratenmaker m/v zich gewetensvol en vakbekwaam van zijn taak
kwijt, zullen Geelbuiken èn mensen van buitenaf hem dankbaar zijn.
Hij zal complimenten krijgen en door het voetvolk in de stad
besprenkeld worden met rozenblaadjes en overdekt worden met
Oudewaterse kussen. Een dankbare job, en bovendien een extra veer
op de toeristische hoed van ‘het stadje’: kijk, een echte stratenmaker
met kruiwagen, stootijzer, hamer, bats en bezem die beetje bij beetje,
meter voor meter, zorgvuldig de straten begaanbaar houdt.
Otto Beaujo
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Vroeger veel gefeest ...
Bovenal was Bets
een geweldige, toch eenvoudige echtgenote,
moeder, oma, overgrootmoeder, zus en tante
Haar familie was haar alles
Zelf cijferde ze zich weg
Ze deed het hoe dan ook op haar manier
Tot het eind koos ze haar eigen weg

Vol verlangen naar het einde van haar leven is op
haar moment overleden onze lieve

Met veel verdriet berichten wij
dat op zondag 6 december vredig is ingeslapen

Anna Maria Wolff - Lipman

Bets
G.M. Oosterlaken-Slootjes
* Haastrecht,
08-05-1939

Als het leven niet meer gaat
zoals je had gehoopt.
Als veel je wordt ontnomen
en leven niet meer leven is.
Dan komt de tijd
dat je einde is gekomen.

op de leeftijd van 87 jaar.

1 december 2020
Karel Doormanstraat 19
2851 TS Haastrecht
De uitvaartdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 5 december plaatsgevonden.

De ontelbare kaarten, telefoontjes, berichten
en bloemen die wij mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve vader, schoonvader en opa

Jan de Graaf

in de leeftijd van 88 jaar.

Corrie Janmaat - Versluijs
Hans

in liefdevolle
herinnering

Vanwege de huidige omstandigheden zal de
afscheidsbijeenkomst voor Adri in crematorium
IJsselhof vrijdag 11 december in besloten kring
plaatsvinden.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw condoleance
of herinnering achter wilt laten in het online
condoleanceregister via
www.andanteuitvaart.nl/condoleance
Correspondentieadres: Andante Uitvaartbegeleiding,
t.a.v. mevrouw Janmaat - Versluijs,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard.

hebben ons een enorme steun gegeven.
Ondanks de afstand was iedereen toch heel dichtbij.

Oom Adri
(Adri Janmaat)

Dankbare groet,

Dankjewel voor wie je was…….

Cok en Annemieke
Jolanda en Hanco
Saskia en Paul
En de kleinkinderen

• JOHANNES JACOBUS •
Haarzuilens,
15 februari 1939

Adri Janmaat

6 december 2020
Adri is thuis, liever geen bezoek.

Groot is het gemis,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

Jan Bouwman

Ik zal hem zo missen.

Harry en Lineke
Jason en Inge
Mitch
Marion en Martin
André (in liefdevolle herinnering)

Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Wij zijn diep bedroefd, vol ongeloof,
maar ontzettend dankbaar voor wat je voor ons
hebt betekend. Jij was nog zo levenslustig en actief,
dat wij totaal zijn verrast door jouw heengaan.
Met veel verdriet hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve zorgzame man,
onze lieve vader, schoonvader en opa.

Plotseling is mijn allerliefste man er niet meer.

Dankbaar zijn wij dat aan haar lijden
een einde is gekomen.

Tinus
Kinderen,
kleinkinderen,
achterkleinkinderen
en overige familie

Jouw enorme energie en daadkracht
is nu abrupt geëindigd

Er zijn zoveel dingen,
waarin we hem gaan missen.
Er zijn ook zoveel dingen,
waarin we aan hem blijven
denken.

Liefhebbende echtgenote van
Cornelis Christiaan Wolff (†)

† Haastrecht,
06-12-2020

Correspondentieadres:
Trompstraat 1, 2851 TE Haastrecht.
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Nieuwegein,
4 december 2020

We zullen je nooit vergeten!
Didy
Conny & Gert
Marian & Gaston

Voor altijd in ons hart
U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Montfoort Riet Bouwman - Oostendorp
Houten Walter en Janet
Doesburg Michel en Tine
Jort, Ruben

en de kids

0348 - 56 23 98

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van
het overlijden van oud-lid vrijwillige brandweer
en oud-jeugdleider

Merodeplantsoen 6 - 3417 AX - Monttfoort
De crematieplechtigheid wordt gehouden op
donderdag 10 december in de aula van
Crematorium Daelwijck te Utrecht. Door de huidige
coronamaatregelen zijn wij helaas genoodzaakt
om de plechtigheid in besloten kring te houden.

Anja & Herman

Adri Janmaat
Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

Er is gelegenheid tot condoleren op:
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Tot zijn laatste moment nog altijd een
brandweerman in hart en nieren.
Wij wensen Corry en naaste familie veel sterkte toe
bij de verwerking van dit verlies.
Leden en oud-leden
vrijwillige brandweer Oudewater

Sinterklaas 2020
Wat moet ik zonder vader?
Wat moet ik zonder vriend?
Wat moet Anton zonder zijn leven?
Dit hebben we alledrie niet verdiend!
Anne Marie en Liena

Mitglieder der
Freiwillige Feuerwehr Karnabrunn
(Oostenrijk)

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

Leiders en leden
Jeugdbrandweer Oudewater
Bestuur en leden van de
brandweerverenging Oudewater

Zoveel bloemen - Zoveel kaarten - Zoveel troost
Voor de vele blijken van medeleven
na het overlijden van mijn lieve zorgzame man,
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Koos van der Burg
DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK ....

willen wij u op deze manier
heel hartelijk bedanken.
Het heeft ons goed gedaan.

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

ChantalGijssel
van
Plony
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Montfoort, december 2020

In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241
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Retraite
Vorige week zijn we als college twee dagen samen op retraite
geweest. Coronaproof langs de Lange Linschoten in ‘De kleine stal’
van voormalig raadslid (en zijn vrouw) Ben van Winden.
Met catering van Anton van Hemert.
Op de agenda: groepsvorming (teambuilding), stand van zaken
collegewerkprogramma en verwachtingen t.a.v. het komende
‘oogstjaar’, het laatste hele jaar vóór de verkiezingen.
Essentieel onderdeel van de teamvorming was een groepsgesprek
onder leiding van een psycholoog op basis van een tevoren
individueel ingevulde persoonlijkheidstest.
Uitkomst: qua karaktereigenschappen en ervaring behoorlijk
elkaar aanvullend en potentieel versterkend, divers
(nou ja... alleen mannen) gezelschap.
Als wethouders wisten we dat al van elkaar.
Maar goed te constateren dat dit alleen maar beter kan worden met de nieuwe burgemeester en secretaris.
Spannend blijft het om vervolgens open en confronterend elkaar te vertellen wat je de uitgesproken sterke
en te verbeteren (‘houten been’) eigenschappen van je collega’s vindt. Zo’n gesprek krijgt alleen de
maximale opbrengst bij maximale openheid in een sfeer van vertrouwen. En die was aanwezig.
Heerlijk: een welkom cadeautje in Sinterklaastijd. Over de behaalde resultaten waren we per saldo niet
ontevreden. Maar er is ook - corona of geen corona - nog meer dan genoeg te doen. Het gesprek
daarover voeren we de komende tijden met raad en bevolking.
En wat ‘De kleine stal’ betreft (www.dekleinestal.nl): een absolute aanrader voor familiebijeenkomsten
(tot max. 20 personen in normale tijden).
Walther Kok,
Wethouder gemeente Oudewater

Tips
vastvriezen afval
Bij vorst kunnen afvalresten (met
name GFT) vastvriezen in de
minicontainer.
Het kan zijn dat daardoor uw
minicontainer niet goed geleegd is.

Corona: testen en quarantaine
U laat zich bij de GGD testen:

• wanneer u een bericht via de coronamelderapp heeft ontvangen
• wanneer u (milde) klachten heeft
• wanneer een huisgenoot ouder dan 6 jaar coronaklachten heeft.

U gaat in quarantaine:
•
•
•
•

wanneer u een bericht via de coronamelderapp heeft ontvangen
wanneer u (milde) klachten heeft
wanneer een huisgenoot ouder dan 6 jaar coronaklachten heeft
wanneer u terugkomt uit een land met een oranje reisadvies.

Hoe lang?

Op dit moment geldt een quarantaine plicht van 10 dagen. Heeft uw huisgenoot
klachten? Of heeft u een bericht van de coronamelder app? Dan wordt de
quarantaine mogelijk verkort: Wanneer u 5 dagen na het risicocontact nog
geen klachten heeft, kunt u zich laten testen. Is de test negatief dan kan de
quarantaine stoppen. Volg in alle gevallen de aanwijzingen van de GGD op.
Wanneer u terugkeert uit een oranje gebied geldt altijd 10 dagen quarantaine.

Hulp bij quarantaine

Soms zijn de quarantaineregels lastig. Goed om daar nu al over na te denken.
Hoe gaat u de zaken regelen? Kunt u vast afspraken maken met vrienden of
familie? Van welke diensten kunt u gebruik maken en moet u zich daarvoor nu
al opgeven?
Weet ook dat er mensen zijn die u met raad en daad bij willen staan.
Quarantainecoaches Rode Kruis:
telefoon 070-4455888, www.rodekruis.nl
Stadsteam Oudewater:
telefoon 0348 - 561893, info@stadsteamoudewater.nl, stadsteamoudewater.nl
Google: www. rijksoverheid.nl quarantaine gids

Tips om het vastvriezen van afval te
voorkomen/beperken:
• Leg een oude krant of zaagsel
onder in de minicontainer
• Plaats de minicontainer op een
beschutte plaats uit de wind of
binnen in bijvoorbeeld de garage.
• Stamp het GFT-afval niet aan.
• Gooi het afval zo droog mogelijk
in de container
• Zet de container in de
vorstperiode pas kort voor
07.30 uur aan de straat
en niet al de avond van te voren.
• Het vastvriezen van de klep kunt u
tegengaan door er een houtje of
steentje tussen te plaatsen.
• Doe geen zout of antivriesmiddel
in de groene container om het
vastgevroren afval te ontdooien.
Dit verstoort het composteerproces en antivriesmiddelen
zijn bovendien schadelijk
voor het milieu.

Dinsdag 8 december 2020

Op woensdag 16 december om 10.30 uur brengen alle leerlingen van
basisschool De Schakels - Hoogbegaafden Onderwijs Oudewater een
coronaproof muzikale kerstgroet aan de bewoners van woon- en
zorgcentrum De Wulver- horst te Oudewater.
De kinderen lopen, onder begeleiding
van het team, eerst in een lampionnenoptocht naar het verzorgingstehuis. Daar
vormen zij een halve kring rond het
gebouw en zingen een aantal
kerstliederen ondersteund door
gebarentaal. Een coronaproof optreden
waarmee zij alle ouderen een hart onder
de riem willen steken in deze vreemde,
voor velen eenzame, kerstperiode.
Voor het instuderen van de gebaren
worden de juffen en kinderen geholpen

Nieuwe straatnaam
in Oudewater
A.W. den Boerhof vanaf 15 december een feit
Op 15 december krijgt Oudewater er een straatnaam bij.
Het A.W. den Boerhof (net iets voorbij de COOP-supermarkt).
De heer Arie Willem den Boer was gemeentesecretaris van
Oudewater van 1920 tot 1960. Hij was actief in het verzet in
de Tweede Wereldoorlog. Ook was hij stadshistoricus van
Oudewater. Mevrouw Annette van Meurs-Weurman is de
kleindochter van de heer Den Boer. Zij onthult samen met
wethouder Bob Duindam het straatnaambord.

A.W. den Boerhof
Gemeentesecretaris van 1920 tot 1960,
actief in het verzet in WO II, stadshistoricus.

Arie Willem den Boer is geboren op
19 juli 1894 in de gemeente Lange
Ruige Weide. Hij overleed op
16 maart 1972. Iets minder dan 100
jaar geleden, op 30 maart 1920,
werd hij gemeentesecretaris van
Oudewater. Hij was toen 32 jaar.
De heer Den Boer bleef 40 jaar
gemeentesecretaris tot aan zijn
pensionering op 1 april 1960.
In het verzet was de heer Den Boer
actief in de L.O. groep (Landelijke
Organisatie voor hulp aan onderduikers). En als informant van de
spionagegroep Albrecht. In 1943
moest burgemeester Jacob Martinus
van Doorninck aftreden. Hij moest
plaatsmaken voor de NSB-burgemeester Zweitse de Vries. Het moment
waarop de heer Den Boer een serie
persoonsbewijzen achteroverdrukte.
Op 3 oktober 1944 werd in De Meern
dr. Zwier Regelink gearresteerd, die
ook in het verzet in de regio zat.
Daardoor werd duidelijk dat er
contacten waren met de heer Den Boer.
Naar aanleiding hiervan werd op
4 oktober 1944 ook Arie den Boer
gearresteerd. Via de gevangenis
Wolvenplein in Utrecht kwam hij
terecht in de gevangenis Weteringschans in Amsterdam. Hij werd daar
gemarteld, maar was niet gebroken.
Uiteindelijk werd hij op 7 december
overgebracht naar Kamp Amersfoort.
Tot zijn eigen verbazing werd hij op
24 januari 1945 vrijgelaten. De reden
waarom is nooit opgehelderd.

Den Boer heeft in een periode van
veertig jaar veel gepubliceerd over
de geschiedenis van Oudewater.
Hoewel hij dat ofﬁcieel niet was, mag
hij wel stadshistoricus van Oudewater
worden genoemd.
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bijna vergeten held
Arie den Boer, een

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding.
Om hierbij stil te staan stelde de
Geschiedkundige
Vereniging
Oudewater een speciale uitgave
samen van het blad ‘Oude Waarden’.
Alle leerlingen van de basisscholen in
Oudewater kregen een exemplaar.
Deze uitgave is geheel gewijd aan
Arie den Boer en heeft als titel
‘Gemarteld maar niet gebroken. Arie
den Boer, een bijna vergeten held.’

Kerstboom gekocht?

Het verpakkingsnet hoort bij restafval
Verpakkingsnetten maar ook folies
zoals krimpfolie en landbouwfolie
horen bij restafval.
De reden? De sorteermachines van
de PMD afvalverwerkers lopen vast
op netten en folies. Dus ook al zijn ze
van kunststof, netten en folies horen
bij restafval.
Twijfel waar afval bij hoort?
Maak gebruik van de AfvalWijzer
app of www.mijnafvalwijzer.nl

vervolg op pagina 2

Basisschoolleerlingen zingen kerstliederen
Lampionnen en gebarentaal

8 DECEMBER 2020

door Amber (19), de dochter van de
directeur van De Schakels HBOO. Zij is
slechthorend en gebruikt ondersteunende
gebaren om te communiceren. Amber:
“Toen ik van dit idee hoorde, kreeg ik
tranen in mijn ogen. Ik zei meteen:
“Hier wil ik jullie bij helpen.” Gebarentaal
is in deze coronatijd zo actueel. Wat een
mooi idee!” Een activiteitenbegeleider
van het verzorgingstehuis kreeg
kippenvel toen ze van het initiatief
hoorde en directrice Joyce Jacobs zei:
“Wat een fantastisch idee!”

Kerstgedachte

Wat de kinderen nog niet weten, is dat
ook hen een verrassing staat te wachten.
Vanwege de coronamaatregelen kan het
traditionele kerstdiner met zelf
meegebracht eten om te delen niet
plaatsvinden. Daarom krijgen de
kinderen na hun optreden op school een
lunch, die volledig wordt verzorgd door
de Coop Heijmans, Jumbo Blankestijn
en Echte Bakker John Treur.
Basisschooldirecteur Dionne Tieman:
“We zagen ons kerstdiner al in het water
vallen, maar door de vrijgevigheid van de
lokale ondernemers, kunnen onze
kinderen toch genieten van een
gezamenlijk kerstfeest. Dat is toch de
ware kerstgedachte!”
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Begroting 2021
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In één Oogopslag

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en
uitgaven van de gemeente Oudewater. Vóór de zomer leek er geen
ruimte te zijn voor ambities. Door binnen de begroting posten te
herschikken, is het gelukt hier toch geld voor te vinden. Ook kunnen
we onze reserve aanvullen. Hiermee kunnen we toekomstige
tegenvallers opvangen. Afval- en rioollasten moeten stijgen om de
kosten te dekken, net als de OZB. Op deze manier is de begroting
meerjarig sluitend.

Het college van burgemeester en wethouders

inkomsten
8,4

15

Het grootste deel
krijgen we van
het Rijk.

2,2

23,5

MILJOEN

MILJOEN

uitgaven
MILJOEN

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

MILJOEN

De overige inkomsten
krijgen we uit o.a. lokale
heffingen.

De totale inkomsten in
2021 zijn begroot op
€ 23.430.000.

4,9

5,3 WOONLASTENHEFFINGEN

MILJOEN

Bestuur

€

947.000

Burgerzaken

€

488.000

Crisisbeheersing en brandweer

€

593.000

Openbare orde en veiligheid

€

131.000

beheer openbare ruimte en vervoer

MILJOEN

OZB

€

2.665.000

Verkeer en vervoer

€

1.743.000

Rioolheffing

€

1.488.000

Beschoeiingen en baggeren

€

203.000

Afvalstoffenheffing

€

1.135.000

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

€

435.000

Riolering en afval

€

2.443.000

Jeugd

€

1.406.000

Ferm Werk

€

2.546.000

Wmo-begeleiding

€

378.000

Wmo-voorzieningen

€

810.000

PGB

€

334.000

Subsidies, GGD en overig

€

1.888.000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

€

101.000

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€

38.000

Musea en Media

€

281.000

Milieubeheer

€

650.000

Onderwijshuisvesting

€

495.000

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€

370.000

Sportaccommodaties

€

456.000

0,5 OVERIGE HEFFINGEN

7,4

MILJOEN

Leges (o.a. huwelijk, paspoort)

€

225.000

Toeristenbelasting

€

13.000

Omgevingsvergunningen

€

300.000

MILJOEN

Sociaal domein

2,6 overige inkomsten
MILJOEN

€
€

Bijdrage uit reserves

€

353.000

Dividenden

€

35.000

Eigen bijdrage zorg

€

60.000

Grondexploitatie

€

1.339.000

Huren, pachten, etc.

€

779.000

1,1 Cultuur, economie en milieu

MILJOEN

0,1 Saldo/Aanbiedingsbrief
MILJOEN

Hoeveel betaal ik

in 2021 aan:

OZB

?

1,3

MILJOEN

gebaseerd op ee
n gezin in een wo
ning met
gemidelde WOZ-w
aarde : € 521,-

rioolheffing
Voor een gezin

school

: € 316,-

Afvalstoffenheffin
: € 306,-

g

2,2

MILJOEN

De uitgebreide
begroting vindt u op:
www.oudewater.nl/
begroting

©2020 Soet&Blank

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Cultureel erfgoed

€

28.000

Ruimtelijke ordening

€

36.000

Grondexploitatie

€

1.339.000

Wonen en bouwen

€

766.000

4,3

Personeelslasten, ict en huisvesting

0,9

Mutaties reserves

MILJOEN
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Sport en onderwijs

MILJOEN

vervolg op pagina 3
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is
meer informatie over de vermelde
vergunningen te vinden.

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Gasthuissteeg 9 in Oudewater
Het afwijken van het
bestemmingsplan
Ingediend op: 30-11-2020,
dossiernummer: 5636691

• Tussen Goejanverwelle 70 en 74
in Hekendorp
Het vervangen van beschoeiing
Ingediend op: 30-11-2020,
dossiernummer: 5636885

• Lange Burchwal, Wijngaardstraat
en aanliggende stegen in
Oudewater
Het reconstrueren van
ondergrondse en
bovengrondse infrastructuur
Ingediend op: 01-12-2020,
dossiernummer: 5480733

• Populierenweg 17 in Oudewater
Het vestigen van shapestudio
Lijftime in afwijking van het
bestemmingsplan
Ingediend op: 01-12-2020,
dossiernummer: 5640735

• Iepenweg in Oudewater
Het aanbrengen van
voorbelasting in verband met
uitbreiding bedrijventerrein
Ingediend op: 02-12-2020,
dossiernummer: 5642051
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APV / Bijzondere wetten
• Goejanverwelle 66A
in Hekendorp
Het plaatsen van een
zandcementwagen op
17 en 18 december 2020
Ingediend op: 30-11-2020,
dossiernummer: 2024790

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Grasland Willeskop
in Oudewater
Het inrichting van
overslaglocaties

APV / Bijzondere wetten
• Gemeente Oudewater
Het houden van een collecte voor
Amnesty International vanaf
14 tot en met 20 maart 2021
Besluit: vergunningvrij op 26-112020, dossiernummer: 2024765

• Touwslag in Oudewater
Het in gebruik nemen van een
standplaats voor een testbus van
de GGD op verschillende dagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur
Besluit: verleend op 01-12-2020,
dossiernummer: 2024767

Besluit: vergunningvrij op 01-122020, dossiernummer: 5615847

• Noord-Linschoterzandweg 47
in Snelrewaard
Het realiseren van een aanbouw
achter een woning
Besluit: verleend op 26-11-2020,
dossiernummer: 5444503

• Donkere Gaard 28 in Oudewater
Het aanbrengen van
gevelreclame
Besluit: verleend op 30-11-2020,
dossiernummer: 5507313

• Noord-Linschoterzandweg 6
in Snelrewaard
Het realiseren van een kantoor
in een bijgebouw
Besluit: verleend op 01-12-2020,
dossiernummer: 5518371

• Kapellestraat in Oudewater
Het moderniseren van de
antenne-installatie

Besluit: geweigerd op 01-12-2020,
dossiernummer: 5407649

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
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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 melding op basis van het
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
• Kip en lekker voor het adres: Leeuweringerstraat 7 in Oudewater.
De melding heeft betrekking op het oprichten van een inrichting (een poelier).
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels
gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen,
bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van
bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,
telefoon: 088-0225000.

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

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX Oudewater
vrijdag:
13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur
Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl
Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar
activiteiten, ondersteuning
en zorg in uw buurt. Kijk op
www.socialekaartoudewater.nl
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Energietransitie:
Een win- winsituatie in de polder
Het wordt nog flink puzelen om zo’n klein land als Nederland in te richten
voor zo veel miljoen inwoners die allemaal een elektrische auto en een
elektrische tandenborstel willen. De samenstellers van de RES (Regionale
Energie Strategie) zien toch ook lichtpuntjes te midden van het landschapsbederf dat ze voor ons in petto hebben. Soms is er een combinatie mogelijk
waarbij én energie opgewekt wordt én gelijktijdig een andere bijdrage aan
vermindering van de uitstoot van broeikasgas geleverd wordt.
In het veenweidegebied (Oudewater,
Montfoort en de Krimpenerwaard liggen
er midden in) zijn hele vierkante
kilometers grond waar de bodem
bedenkelijk snel daalt. Waarom daalt de
bodem? Omdat die verdroogt. Waarom
verdroogt die? Omdat het waterpeil in de
polder laag gehouden wordt.
De veengrond, op sommige plekken een
laag van wel 15 of 20 meter dik, oxideert
daar waar het water weg is en de lucht
erbij kan. Het veen verteert en wordt, net
als de turf die we vroeger lieten drogen
en verbrandden, omgezet in CO2 en
waterdamp. Die CO2 draagt bij aan de
opwarming van de aarde. Als we dat
eens konden stoppen... Maar waarom
malen de windmolens en de elektrische

gemalen die polders dan zo droog?
Omdat anders de koeien veel te diep in
de bagger zakken, hun enkels
verzwikken, meer moeten zwoegen en
daartoe meer energie gebruiken die ze
tekortkomen om meer melk te maken,
omdat de boer nog bredere klompen
nodig heeft en nog bredere banden om
zijn tractor, daarom moet de bovenste
bodemlaag droog. In zompige gebieden
in het zuidwesten van Frankrijk houden
ze daarom kleinere koetjes die minder
wegen en minder voer nodig hebben,
maar ook minder melk en vlees geven:
een keuze.
In de plannen van RES Utrecht-West
komen die gebieden met bodemdaling
ook ter sprake: je kunt er zonnepanelen

door Otto Beaujon

op houden in plaats van koeien. Dan kan
het waterpeil omhoog en als de
bovenlaag weer doordrenkt is van water
klinkt die niet langer meer in. Het niet
langer hoeven bemalen spaart bovendien
stroom. Minder koeien betekent ook
minder stikstofuitstoot, en terwijl een jaar
geleden de bouw moest worden
stilgelegd vanwege een bovenmatige
uitstoot van stikstof (al lang weer
vergeten vanwege nieuwe belangrijke
zaken die ons bezighouden) zou die
besparing in de gebieden met
bodemdaling mooi meegenomen zijn.
D66 een beetje zijn zin, de boer heeft
een vervangend inkomen van zijn land
vanwege de zonnepanelen die er staan,
hij beheert de houtwallen die de
zonnepanelen aan het zicht vanaf de
openbare weg onttrekken, tot zover de
suggestie van de RES. Het hiernavolgende is dichterlijke vrijheid: onder de
zonnepanelen (die op pootjes, een beetje
uit elkaar staan) kan de boer kippen met
vrije uitloop, konijnen, hazen, fazanten,
geiten en schapen houden.

De IJsselbode
nu ook op je iPad

www.ijsselbode.nl

Sint bezoekt OBS
Goejanverwelle

Na een digitaal overleg tussen juf Chantal, de locatieleider van
OBS Goejanverwelle, premier Rutte, burgemeester De Vries en Sinterklaas
was er een overeenkomst gesloten. Sinterklaas mocht op 4 december een
bezoek brengen aan de kinderen in Hekendorp.
Ook wilde hij met eigen ogen zien hoe het ‘Versierus Virus’ had huisgehouden in
Hekendorp. Op school was dat zeker het geval. De versieringen waren prachtig en er
werd volop gedanst. Sint en Piet moesten zich natuurlijk wel aan de ‘anderhalvestafmeterregel’ houden. Maar de sfeer was, zoals ieder jaar, weer bijzonder gezellig.
Sint en Piet verlieten dansend de school en kijken alweer uit naar volgend jaar.

De NOVO deelt uit…
Afgelopen zaterdag 5 december
zijn twee Pieten namens de
winkeliersvereniging van Oudewater,
de NOVO, op pad geweest om
maar liefst vijf gezinnen te verblijden
met een goed gevulde zak met
cadeaus.

De kleuren en de vorm van de arceringen geven aan om wat voor gebieden het gaat,
met welke mogelijkheden en beperkingen als cultuurhistorische waarden,
stiltegebieden, bodemdaling, bebouwing. Concept betekent dat de invulling nog niet
definitief is, omdat er nog een openbare inspraakronde en besluitvorming nodig is.

Deze gezinnen zijn gekozen uit de
aanmeldingen die de NOVO heeft
ontvangen op hun oproep ‘Wie verdient
er een goed gevulde zak van Sinterklaas’.
De leden van de NOVO hebben alle
cadeaus gesponsord.
Dit waren uiteindelijk zoveel cadeaus dat
er geen drie, maar wel vijf zakken gevuld
konden worden De gezinnen wisten niet
dat ze bezoek zouden krijgen van de
Pieten en waren dan ook blij verrast.
Een super actie van de NOVO!
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De specialist in garage- en industriële deuren

DE IJSSELBODE

Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud
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Word jij ook wie je in de kern bent?
Wij stimuleren je om de beste
versie van jezelf te worden.

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Hekendorperweg 36a, Oudewater
Medisch Centrum Hofplein 18, Montfoort
Medisch Centrum Kaarde 13a, Reeuwijk
GC Goverwelle, Middenmolenplein 1, Gouda
GC ’t Pluspunt, Pr. Beatrixstraat 1, Berkenwoude
T 0348-558000 I 06-42504158
E info@phhaastrecht.nl
www.phhaastrecht.nl

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

Hét adres voor:

EN NOG VEEL MEER...

Schilderwerk - Behangen
Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

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

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!
Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

Heeft u ongewenste haargroei?
Kom langs voor een advies op maat!
Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- SCHOONHEIDSSPECIALISTE - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN
- HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA
- ACNÉ
- LASEREN BEENVAATJES
- PEDICURE

Ook geopend in de avond!

Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

ACTIE
Senseo koffiepads
Kanzi appels
per kilo los
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Lay’s Wokkels,
Sensations of Bugles

2 zakken à 100-150 gram, combineren mogelijk

3 zakken à 36 stuks
combineren mogelijk

S
K
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3
12.27
99
57
12.

8.

Stoney Creek Australische wijn

rood, wit of rosé, 6 flessen à 750 ml, combineren mogelijk
OP=OP

2 STUKS

2.98
3.50

2.

49

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 07 december t/m 13 december 2020. Week 50.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

35.94 17.97
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Sinterklaas actief in Papekop
Begin november liet Sinterklaas al
aan de kinderen in Papekop weten
dat hij ze niet persoonlijk zou
bezoeken. Maar ze zouden allemaal
op de hoogte gehouden worden van
alle activiteiten die de Sint voor de
kinderen aldaar zou bedenken; het
belangrijkste zou vloggen zijn.
En hij moest het er behoorlijk voor
aan de bak: dat bloggen, vloggen
en filmen viel nog niet zo mee,
maar het kwam goed.
Met behulp van maar liefst een drietal
bijzonder leuke vlogs, die te zien waren
via Facebook en de website van
DorpAktief, vertelde hij ze niet alleen wat
er allemaal speelde, maar in die filmpjes
waren ook meerdere letters verstopt.
En al die letters bij elkaar vormden een

woord, dat de trouwe kijkertjes na alle
drie de filmpjes moesten opsturen.
Het eerste filmpje stond op 26 november
online en op 28 november volgde een
tweede vlog, alle dus met verstopte
letters. In deze blog speelden een paarse
melkbus, een dobbelsteen en het spelletje
‘steen-papier-schaar’ een hoofdrol, terwijl
op 30 november de derde en laatste vlog
volgde. Daarin werden slingers
opgehangen om de verjaardag van de
Sint toch nog een feestelijk tintje te
geven. Veel liever had hij alle kinderen
gezien, maar dat ging even niet.
Het bleek dat veel kinderen maar ook
veel volwassenen hebben gekeken en
meegedaan met het letterspel. Die letters
bleken verstopt onder bankjes, tussen de
cadeautjes die ingeladen werden en in
het bos waar Sint en zijn Pieten liepen
en waar een Piet nog een nat pak

door Aad Kuiper

haalde. Het geheel was bijzonder leuk
om naar te kijken en al met al was het
een heel creatief idee van Sinterklaas en
zijn pieterbazen.
De letters samen maakten het woord
‘chocoladeletter’. Anna, Joep en Esra
hadden dit goed en hebben daarmee
gewonnen. Ook was er prijs voor de
mooiste kleurplaat. Hier waren Fleur en
Lennart de winnaars.
Op vrijdag 4 december heeft Sint
persoonlijk met een aantal Pieten de
cadeautjes bij de kinderen gebracht.
Het was dit jaar voor Sint, de Pieten en
DorpAktief weer eens heel wat anders,
maar wel een uitdaging die ze graag
aangingen om voor de kinderen in
Papekop toch nog wat te regelen rond
de verjaardag van Sinterklaas.

Sinterklaas sliep in het Cultuurhuis
Aan de kinderen van de Immanuel-school en OBS De Schakels had
Sinterklaas van tevoren gevraagd of ze een slaapplek wilden inrichten,
want hij wilde er dolgraag af en toe blijven slapen.

vervolg van de voorpagina
En net zoals andere jaren had de Sint alle
informatie over de kinderen in zijn grote
boek staan. Zoals gebruikelijk waren er
een aantal kinderen wel ondeugend
geweest, maar er was er gelukkig geen
een echt stout. Of dat de reden was dat
een van hen aan het begin van de
bijeenkomst naar de wc moest en er pas
weer uit kwam toen ze weer naar de klas
mochten, blijft de vraag.
De aanwezigheid van de Sint werd nog
specialer toen de nieuwbakken burgemeester, Danny de Vries, ook nog even
op bezoek kwam. Hij bracht de eerder
door de kinderen van Oudewater
gemaakte tekeningen mee voor de Sint.
Op de vraag van de Sint, of de kinderen
wisten wie hij was, bleef het stil. Op de
toelichting dat het de ‘burgervader’ van
Oudewater was, kwam de opmerking:
“Huh? Ik heb al een vader”.
De kinderen kregen de kans om aan de
Sint en de burgemeester vragen te stellen.
De Sint kreeg de vraag waarom zijn
baard zo lang was. Dat bleek door
ouderdom te komen. Maar als ‘ie tot
onder zijn navel kwam dan liet ‘ie hem
door de kapper wel knippen.
De burgemeester moest toelichten of ‘ie

al eerder ergens burgemeester geweest
was, waarom hij gekozen was en
waarom hij in Oudewater had
gesolliciteerd. De antwoorden stemden
de kinderen tot tevredenheid.
Grote kans dat deze ‘sollicitatieronde’
wel in de nieuwsbrief van de
burgemeester vermeld zal worden.

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

door Aad Kuiper

Die slaapplek kwam er; en geslapen
heeft hij er wis en waarachtig.
Dat konden ze wel zien aan de ontbijtspulletjes die waren blijven staan, een
klein wasje dat nog te drogen hing en
andere kleine, maar overduidelijke
tekenen van bewoning.
Toen de kinderen op vrijdag 4 december
naar school kwamen, bleek Sinterklaas
nog in diepe rust. Muisstil zijn ze met
elkaar naar binnen gegaan; zo stil was
het nog nooit geweest in een school vol
kinderen, vertelde juf Marcella van de
Immanuelschool.
Maar zo kon de verjaardag van
Sinterklaas natuurlijk niet gevierd
worden, met een slapende Sint in bed;
en daarom zijn alle kinderen zachtjes
gaan zingen, waardoor Sinterklaas op
een gegeven moment toch wakker werd
en zijn ogen uitwreef. Wat zag hij daar
allemaal zeg: een school vol kinderen.
Zijn verjaardag kon niet meer stuk.
De kinderen zijn allemaal naar hun
eigen lokaal gegaan en mochten daarna,
klas voor klas, nog even bij Sinterklaas
komen, terwijl in de bovenbouw het
feest gevierd werd met surprises.
En zo bleek de verjaardag van
Sinterklaas er, voor alle kinderen van
Schakels en Immanuelschool, toch nog
één met allerlei verassingen.

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

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN
OUDEWATER EN HEKENDORP
Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen
Herv. Gem. Oudewater

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

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Van achter een bureautafel belden de
Sint en de Pieten daarna met de groepen
5 tot en met 8. Het was anders dan
anders, maar het plezier was er niet
minder om. Zo werd het Sinterklaasfeest
op school, ondanks de maatregelen,
toch nog een groot succes.

Het Gouden Bruidspaar

Kees & Stephanie Geurts
Gefeliciteerd met jullie gouden huwelijk
9 december 1970

9 december 2020

Rob
60 jaar!

Ontsteking grootste kerstboom ter wereld
Op zaterdag 12 december
gaat de grootste kerstboom ter
wereld in IJsselstein weer aan.
RTV Utrecht is daar bij aanwezig.
En in samenwerking met de
stichting ‘Grootste Kerstboom’
brengen zij een speciale live tv
én online-uitzending:
‘Schijn een lichtje op mij’.

Dat de boom belangrijk is voor bekende
en onbekende inwoners van onze
provincie blijkt wel uit de IJsselsteiners
die vertellen waarom de kerstboom
gewoon moet branden met Kerstmis,
want Kerstmis zonder grote kerstboom is
gewoon geen Kerstmis! Henk Westbroek
zegt: “Ik geniet altijd wel van het feit dat
er lichtjes in branden” en voor Wolter
Kroes geeft de kerstboom het gevoel van
liefde, kerst en vooral van hoop!.
De boom heeft zelfs fans ver buiten
Nederland; zo zijn er bijvoorbeeld
donateurs in Australië die er mede voor
zorgen dat de kerstboom ook dit jaar
weer gaat branden.
Hoe krijg je eigenlijk al die lampjes in de
boom? We kijken mee met Maico van
Rijnsoever die op eenzame hoogte (tot
wel 367 meter) al zeven jaar lang met
een team van enthousiaste collega’s en
vrijwilligers de boom aankleedt.
‘Schijn een lichtje op mij’ is zaterdag
12 december vanaf 17.00 uur live te zien

op RTV Utrecht. Kun je niet thuis voor de buis
zitten dan kun je vanaf iedere locatie live
meekijken via www.rtvutrecht.nl/live/rtvutrecht/

en www.degrootstekerstboom.nl.
Na de uitzending is het programma terug te
kijken via de gemist pagina op rtvutrecht.nl.

‘t Kaasmeisje, meer dan alleen kaas
Voor een heerlijk ambachtelijk stukje kaas, kunt u natuurlijk terecht bij ’t Kaasmeisje aan de
Leeuweringerstraat 28 in Oudewater en op Blokland 95 in Montfoort. Maar naast heel veel soorten
Hollandse en buitenlandse kazen, vind je in de gezellige winkels ook heerlijk vers gebrande nootjes,
tapas, verschillende soorten kaasbegleiders, streekproducten als boerderijzuivel, jam en sappen.
Bianca Vlooswijk en haar team maken van al dit lekkers voor u de mooiste Kerstpakketten
eventueel aangevuld met een heerlijk plaatselijk biertje of wijntje. Bianca: “Wij gaan voor
aandacht, service, goed advies en kwaliteit!”
Naast de kerstpakketten voor bedrijven maken zij ook graag
uw cadeaupakket tot een heerlijke verrassing. Ook kunt u
elke week genieten van een nieuwe borreltas, samengesteld
door de meiden.
Uw producten bestellen kan via de bestelfoon: 06-80211208
of www.hetkaasmeisje.nl. Zij zorgen dat alles netjes voor je
klaar staat in de winkel of bezorgen het graag aan huis.
Wel zo prettig.

Eigen kruidenboter

Naast Bianca Vlooswijk zijn ook haar dochters, Kiki en Pleun,
erg ondernemend. Zij maken onder de naam ‘De Smulfabriek’
heerlijke borrelboter en gezouten boter! Deze kruidenboter is
natuurlijk ook verkrijgbaar in de winkels. Evenals de inmiddels
bekende ‘Geelbuikerdip’ en ‘Oudekaaspestosalade’.
Kortom er is genoeg lekkers verkrijgbaar bij ’t Kaasmeisje.

Je haar is nog steeds niet grijs
Dat komt vast door je heerlijke ambachtelijke ijs!
Wilt u Rob coronaproof verrassen met een
verjaardags groet, doe deze dan in de ijskar bij de
ijssalon op woensdag of donderdag.
Feliciteren via social media vindt hij vast ook leuk.

DE ROMMELMARKT

Door droeve omstandigheden kan de
rommelmarkt op de Hoenkoopse buurtweg 43
a.s. vrijdag-en zaterdagochtend,
11 en 12 december, niet doorgaan.
Vanaf vrijdag 18 december
staan de deuren weer open.
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Haastrecht 1940-1945:
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
De oproep in de Havekedrechter en in De IJsselbode aan
Haastrechtenaren om oorlogsherinneringen te delen
leverde veel reacties en verhalen op.
De redactie van de Havekedrechter was zeer content dat zij
alsnog deze vele oorlogsherinneringen mocht optekenen,
anders waren ze waarschijnlijk verloren gegaan.

Deze verhalen zullen de komende periode ook in de
IJsselbode worden gepubliceerd, uiteraard met
toestemming van de Historische Vereniging Haastrecht.
Deze week het verhaal over Haastrechternaar Eldert Hol.
Auteur: Rob Anders

Eldert Hol
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Eldert Hol, ook Ewout genoemd en geboren
te Haastrecht op 4 april 1910, was tijdens de
Tweede Wereldoorlog als marconist bij de
koopvaardij werkzaam bij de
Holland America Lijn op diverse schepen.
Na de oorlog trouwde hij in Schoonhoven
met Femmina de Gruijter.
Hij volgde de opleiding luchtverkeer beveiliging
op Schiphol en aansluitend op vliegveld Eelde.
Hij overleed in 1999.
Kinderen:
Ewout ( 1947) emigreerde in 1968 naar Canada.
Emmie ( 1949) woont in Wassenaar.
Adriaan (1951) woont in Eelde.

0-1 945
Haa stre cht 194
dee l III - Slot

De Havekedrechter is
verkrijgbaar voor 5 euro bij
Bakker op de Hoogstraat.

De SS Eibergen werd tot zinken gebracht
door de onderzeeër U75

Marconist

Na de ramp met de Titanic kwam er een internationaal verdrag waarin verplicht
werd gesteld, dat schepen groter dan 1600 BRT*, verplicht een marconist
(later na uitbreiding van taken: Radio-Officier) aan boord dienden te hebben.
Hij moest zorgen voor de verbinding met andere schepen en het kuststation.
Hij deed dit door op een vaste (nood)frequentie uit te luisteren.
Bijkomende taken waren reparatie en onderhoud aan de elektronische apparatuur,
ontvangst en verzenden van weerberichten en de nieuwsvoorziening.

SS Eibergen

SS Volendam**

Op de vroege morgen van
29 augustus 1940 vertrok de
SS Volendam uit Liverpool
met ruim 320 passagiers.
Meer dan de helft waren kinderen,
die door hun ouders naar Canada
werden gestuurd om te ontkomen
aan de Duitse luchtaanvallen.
Om circa 08.00 uur werd konvooi
OB 205 **** met 56 schepen
geformeerd. Richting Atlantische
Oceaan werd zigzaggend gevaren
tot de volgende avond.
Zij werden opgewacht door de Duitse
onderzeeër U60. Rond 23.00 uur
werd de Volendam getroffen door
twee torpedo’s waarvan er één aan
de voorzijde tot ontploffing kwam.

Noodsein

Eldert Hol had een SOS uitgezonden
en contact met de escorterende
marineschepen gezocht en ondanks
de zware zeegang werden de sloepen
uitgezet.
Eerdere sloeprollen (daadwerkelijk
met een zwemvest om naar de
toegewezen sloep gaan) hadden
ervoor gezorgd, dat de kinderen
precies wisten wat ze moesten doen.

Het passagiersschip SS Volendam
werd bestookt met twee torpedo’s
vanaf de U-boot U 60 ***

De Britse Bassethound, Valldemosa
en het Noorse schip Olaf Fortress
namen daarna de opvarenden aan
boord. Er was één slachtoffer te
betreuren, een purser die tijdens het
in de sloepen gaan verdronk.
De Volendam bleef drijven omdat de
tweede torpedo niet was ontploft.
Zij werd door
sleepboot Salvonia
naar de rivier de
Clyde gesleept en
gerepareerd.
De SS Volendam ging
dienst doen als
troepentransportschip
en zou nog meer dan
SS Valldemosa
100.000 militairen
vervoeren.

Eldert Hol werd daarna op de
SS Eibergen geplaatst.
Op 23 mei 1941 vertrok dat schip
van de Tyne naar West-Afrika.
Oban werd aangelopen om konvooi
OB 327 te vormen. Na een paar
dagen verliet het schip het konvooi
om zelfstandig het laatste stuk naar
West-Afrika te varen.
In de eerste nachtelijke uren van
3 juni werd het schip 600 mijl ten
noorden van de Azoren getorpedeerd
door de Duitse onderzeeër U75.
De U75 had eerder drie torpedo’s
afgevuurd, die allen hun doel misten.
De vierde was raak en een vijfde
torpedo was het genadeschot.
Het schip had een voltreffer in de
machinekamer, die direct vol water
en stoom stond.
Dat kostte twee man het leven.
Er werd op het schip alarm gemaakt
met de stoomfluit om iedereen te
waarschuwen. Hierop werd de brug
beschoten door de onderzeeër.
De kapitein kon zijn geheime
papieren over boord gooien,
Eldert bleef noodseinen uitzenden
terwijl de kapitein zijn laatste ronde
over het schip maakte.
Bij ruim IV gekomen hoorde hij nog
stemmen maar hij kon deze plek niet
meer bereiken. Daarna gingen de
kapitein en Eldert in de sloep.

SS Bassethound

Radiohut zusterschip

*
**
***
****

Bruto register ton
Stoomschip
Onderzeeër
Codenaam van het konvooi.

Bronnen: Marsisdata.nl - Geschiedenis van de
Nederlandse Koopvaardij in WO II
A. Hol / Eelde

Toen het licht was bleek de
SS Eibergen gezonken.
Drie bemanningsleden raakten
gewond, waarvan één met ernstige
brandwonden.
Na 4 1/2 dag werden zij opgemerkt
door de Engelse torpedoboot Cairo
en naar de Engelse haven Gourock
gebracht.

Aantekening uit het dagboekje van Eldert
Eldert Hol was tot 1945 werkzaam
op diverse schepen.
Na terugkomst in Nederland ging hij
werken op luchthaven Eelde.

Rode Kruis bericht
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Kerstbomen zorgen voor
gezellige sfeer

VLIST

Sociale woningbouw onmogelijk
op Galgoord
In de structuurvisie Galgoord wordt er niet gerept over sociale woningbouw.
Voor de meeste politieke partijen is dit een doorn in het oog. Wethouder
Léon de Wit (VGBK) is hier heel duidelijk over. Het kost veel geld, vooral de
grondkosten zijn hoog en wie gaat dat betalen. “Wil de raad hier 30%
sociale woningbouw, dan is de projectontwikkelaar weg en daarbij de gehele
woningbouw”, waarschuwt hij. De wethouder gaat wel met de projectontwikkelaar over de betaalbaarheid van de woningen praten. In dit gesprek
zullen de diverse prijsklassen aan de orde komen. Het ligt niet in de
bedoeling dat er alleen maar dure woningen gebouwd gaan worden.
Op de vraag van de SGP of er in het
centrum nog plekken zijn voor sociale
woningbouw, antwoordt de Wit dat hij dit
wil gaan bekijken en met de ondernemers zal bespreken. Houd er wel
rekening mee dat de gemeente hier geen
eigen grond heeft.
Deze woningproblematiek was vorige
week één van de onderwerpen bij de
behandeling van de structuurvisie
Galgoord in de raadscommissie.

Het geheel heeft een lang traject afgelegd
en men was blij dat er eindelijk een
voorstel lag. Het hele plan werd op
enkele kritische opmerkingen na goed
ontvangen.

Inwoners informeren

Ad Struis (PK) vindt dat de inwoners en
belangstellenden over een dergelijk groot
plan vooraf geïnformeerd hadden moeten
worden en niet achteraf.
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door Cees Reichard

door Cees Reichard

Op dit verwijt antwoordde Wethouder
Léon de Wit dat hij gelijk heeft.
Maar je moet er rekening mee houden
dat we in deze coronatijd geen drommen
mensen in Concordia bijeen kunnen
laten komen. Wel is de klankbordgroep,
het bedrijfsleven geïnformeerd en ook de
omwonenden zijn bijgepraat. Vooral over
de plannen van de rotonde. Zij stelden
kritische vragen en waren over het hele
plan positief. We willen begin volgend
jaar de inwoners het totale participatieproces als geheel aanbieden. We kunnen
dan een compleet verhaal vertellen, wat
we nu nog niet hebben. Een mooie start
om naar het bestemmingsplan eind 2021
toe te werken”, aldus de wethouder.

In de aanloop naar kerst zorgen veel kerstbomen, groot en klein voor het
ultieme kerstgevoel. In Haastrecht en omgeving hebben diverse inwoners
een ‘vlaggenmast kerstverlichting’ of een echte kerstboom met lichtjes.
Het is heel divers. Er is ontzettend veel keuze in kerstverlichting voor
buiten. Ook hebben velen een eenvoudig subtiel lichtsnoer aan hun woning
bevestigd. Heel mooi is de echte grote dennenboom met verlichting op het
terras van het Witte Hof, midden in het dorp.
De Ondernemersvereniging Haastrecht
draagt haar steentje bij om het dorp
sfeervol te maken. Zij plaatste op
vrijdagmorgen op het Havenplein een
grote lichtjesboom en verder kwamen
door het hele centrum heen veel kleine
kerstbomen te staan.

Iedereen en vooral de kinderen worden
uitgenodigd de bomen te versieren.
Voorzitter Frans Hooft ziet deze
kerstactie ook als ondersteuning van
‘KOOP eet en drink LOKAAL’.
Het ziet er allemaal gezellig uit.

In de structuurvisie
Galgoord wordt
rekening gehouden
met de planologie
van een tweede brug
Tweede brug

Veel partijen zijn gecharmeerd van een
tweede brug. De wethouder deelt mee
dat deze expres uit deze visie is gehouden.
“Het is een mogelijkheid, maar het gaat
wel om veel geld. Hiervoor komt een
apart raadsvoorstel. We zullen hier met
de planologie alvast rekening moeten
houden.”
Er zal nog goed gekeken worden naar de
fysische verbinding naar de Hoogstraat.
Het is belangrijk dat dat één geheel gaat
vormen.
In de raad van 15 december wordt dit
onderwerp verder afgehandeld.

Oliebollen en appelflappen
Al ruim 70 jaar worden door de leden en vele vrijwilligers van muziekvereniging
Oefening Baart Kunst op de 31e december oliebollen en appelbeignets gebakken
en bezorgd in Driebruggen, Hogebrug, Waarder, Reeuwijk, Bodegraven en
Nieuwerbrug. Zelfs in Haastrecht, Montfoort, Utrecht en Woerden zijn er trouwe
liefhebbers van de ambachtelijke overheerlijke oliebollen en appelbeignets van
OBK Driebruggen.
Om dit jaar over te slaan is voor OBK absoluut geen optie. “We liggen als vereniging
nagenoeg stil maar we willen voor onze afnemers toch aan de verwachtingen
voldoen door voor de jaarwisseling toch lekkere oliebollen en appelflappen te
kunnen leveren. Daarbij is het om eerlijk te zijn, ook voor het voortbestaan van
de vereniging van het grootste belang deze actie te houden.”

De jaarlijkse traditie van muziekvereniging Oefening Baart Kunst
Driebruggen zal er dit jaar helemaal
anders uit gaan zien. Er is een
creatieve en veilige oplossing
gevonden door het mogelijk te
maken om de oliebollen en/of
appelbeignets online te bestellen.
Ze worden dan als vanouds
bij u afgeleverd op donderdag
31 december tussen 08.00 tot
14.00 uur.
Vanaf zaterdag 5 december tot en met
woensdag 16 december zal er op de
website van OBK www.obkdriebruggen.
com een bestelformulier geopend zijn
waar men de oliebollen en appelflappen
kan kopen en afrekenen.
“Normaal gesproken kochten we de
ingrediënten zelf in en gingen we zelf
beslag maken en bakken. Nu zijn we tot
een goede en veilige oplossing gekomen
door de bollen en appelflappen gebakken
en al in te kopen.
“We hebben vertrouwen en smakelijke
verwachtingen in en van deze oplossing.”
Zet hem dus alvast in de agenda:
bestelling doorgeven vanaf zaterdag
5 december tot woensdag 16 december.
Bestellingen via de telefoon kunnen
natuurlijk ook. Deze kunt u doorgeven
aan: Gea van Esschoten 0348-501806
of Geert-Jan Hoogendoorn
0348-501473.

De mooi verlichte dennenboom op het terras van het Witte Hof.

Webinar ‘Gezin in scheiding?
Zorg goed voor jezelf!’
Op dinsdag 15 december zijn alle vaders en moeders uit regio
Hollands Midden van harte welkom de webinar
‘Gezin in scheiding? Zorg goed voor jezelf!’ bij te wonen!
Als je relatie eindigt, staat je leven op
z’n kop. Dat je kinderen dat ook moeten
meemaken, maakt het extra moeilijk.
Hoe kun je in deze periode zo goed
mogelijk voor je kinderen zorgen?
In deze webinar leer je hoe andere
vaders en moeders dat deden; vanaf het
moment dat ze het nieuws vertelden,
tot aan de eerste tijd in twee huizen.
Ook krijg je slimme tips van
scheidingscoach Anouk Boering.

DE IJSSELBODE

Compleet, goed
betaalbaar

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

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

SPECIALE ACTIE

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur
IN VERBAND
MET HET 1-JARIG
BESTAAN VAN ONZE
BRASSERIE
DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Sinds 1931

Heerlijk 3 gangen week menu
voor maar

¤ 25,-

2e menu
halve prijs!
www.bertus-service.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

Reserveren
gewenst
Bovenkerkseweg
12, Stolwijk

0182-342050

Scheiden zonder schade: dat kan nooit
helemaal. Maar als je jouw kinderen in
deze periode kunt steunen, scheelt dat
enorm. We hopen dat deze webinar
daarbij helpt.
De webinar is op dinsdag 15 december
van 20.00 tot 21.00 uur.
Meedoen is gratis.
Wil je meer weten of deelnemen, ga
naar onze website www.cjgcursus.nl

Takeaway
Herfstmenu Het Witte Hof
✦ Heerlijke stoofpeertjes - per liter

7,00

✦ Wildstoofpotje - per liter

13,50

✦ Hazenstoofpotje - per liter

13,50

✦ Soep - per liter
tomaat of mosterd
✦ Carpaccio met truffelmayonaise
met brood

9,95
8,50
+ 1,00

✦ Broodje gerookte zalm
met mosterd-dille mayonaise

9,50

✦ Broodje geitenkaas
met bietenhummus

9,00

✦ Broodje gezond

8,00

✦ Clubsandwich kip
met pittige mayonaise

9,50

OP ZOEK NAAR EEN
Vergeet ook niet onze lunchbox voor 12,50!
LEUK CADEAU?
Deze zal wekelijks aangepast worden en is te vinden op
onze Facebook- en Instagrampagina.

VERRAS IEMAND MET
ONZE
CADEAUBON!
0182 - 501 361
Bestellen kan woensdag t/m zondag tot 14:00 voor dezelfde dag.
Zowel afhalen als bezorgen is mogelijk.
Buiten Haastrecht vragen wij bezorgkosten van 2,50.

info@hetwittehof.nl
HET WITTE HOF
HAAS T R E C H T

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL
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Verkeersonveilige situaties
worden in kaart gebracht
De inwoners van de Krimpenerwaard kunnen op een digitale kaart
aangeven welke punten zij in hun
omgeving als verkeersonveilig
ervaren en waarom. Er wordt
bijvoorbeeld gevraagd waar men
vaak fietst zodat de veelgebruikte
fietsroutes beter in beeld komen.
Rijden de auto’s te hard, is het
bijvoorbeeld een onduidelijke
voorrangssituatie, kun je het verkeer
maar moeilijk aan zien komen?
Je kunt het allemaal aangeven.

Je stem laten horen
via de digitale
enquête

door Cees Reichard

De gemeente Krimpenerwaard wil met
deze actie de risicovolle verkeerssituaties
in heel de gemeente in kaart brengen.
Wethouder Jan Vente: “Elk ernstig
ongeluk in het verkeer is er mij één te
veel: we moeten naar de nul toe.
Dat vraagt om een slimme en gerichte
aanpak om risico’s te verminderen.
Ik hoop dat u uw stem wilt laten horen
via de digitale enquête en ons zo helpt
om de juiste plekken te vinden waar de
verkeersveiligheid beter kan.”
“Laat uw stem horen”, vraagt de
gemeente “en geef uw persoonlijke top 3
van verkeersonveilige locaties aan op de
kaart via: https://mappinion.app/v/
krimpenerwaard.”
De enquête kan tot en met zondag
3 januari 2021 ingevuld worden.

De Verhalencompagnie
presenteert Hamlet
Zondagmiddag 13 december speelt
meesterverteller Joris Lehr twee
keer de klassieker Hamlet van
William Shakespeare. Theater
Concordia in Haastrecht opent
hiervoor haar deuren. Misschien
denk je, dat is toch oubollig en
zware kost. Niks is minder waar.
De voorstelling is sprankelend en
luchtig. Er zijn nog kaartjes via de
website van de Verhalencompagnie,
www.verhalencompagnie.nl, te
verkrijgen.

Meesterverteller Joris Lehr.

Aanvankelijk was er bij de Verhalencompagnie goede hoop dat haar jaarlijkse
festival Verhalen tussen Oud en Nieuw
coronaproof door zou kunnen gaan.
Maar helaas ontving ze hiervoor geen
toestemming. De Verhalencompagnie
ging niet bij de pakken neerzitten.
Ze wil juist in deze tijd van schraalheid de
festivalfans creativiteit, kunst, cultuur en

Onveilige verkeerssituatie in Haastrecht. Verkeer komend vanaf de Hoogstraat ziet moeilijk de wielrenners op de Provincialeweg.
De gegevens worden, samen met andere
gegevens over verkeersveiligheid en
weginrichting, gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De gemeente deelt de gegevens met het

Willem van Meijeren vertelt dat hij altijd
huisverkoop had willen doen, iets
verkopen wat je zelf produceert. “Je gaat
zoeken en kijken wat je mogelijkheden
zijn. Melktap wilde ik niet, daar zijn er al
zo veel van. Je wilt toch iets aparts.
En dan blijft voor mij de kip over. Je ziet
dat de verkoop via de automaat het
meest praktische is. Je hoeft er niet bij te
zijn. Je moet het een paar keer per dag
bijvullen en dan ben je klaar.”

Gemengd boerenbedrijf

Willem heeft met zijn vrouw Elsbeth een
gemengd boerenbedrijf met 14.000
Tante Door kippen en 110 melkkoeien
met bijbehorend jongvee. In oktober
2018 hebben zij dit bedrijf overgenomen
van de ouders van Willem. “Mijn opa en
oma zijn begonnen met het houden van
kippen op een zoldertje in de stal.
Dit hebben mijn ouders rond 1970
uitgebreid met een kuikenstal. De huidige
stal dateert van 1995. Door middel van
nieuwe dakramen en 2 grote kijkramen
in de deuren is de stal nu geschikt voor
het Tante Door concept. In 2019 zijn de
eerste Tante Door kuikens bij ons
gekomen. Het zijn sterke en vitale
kuikens die wij hier een goed leven
geven. We werken er met veel plezier
aan om de consument een goed product
te leveren”, aldus Willem.

speciaal kuikenvoer. Dit zorgt voor
optimale omstandigheden voor de groei
van de kuikens. De hele dag beschikken
de kippen over vers water dat stroomt.

Voeding en antibiotica

De voeding is plantaardig en bestaat uit
verschillende soorten granen zoals: tarwe,
maïs en haver, hier worden nog mineralen,
vitaminen en soja aan toegevoegd.
Groeibevorderaars zijn wettelijk verboden
en krijgt Tante Door dus niet toegediend.
“Wij zijn het eerste pluimveeconcept in
Nederland dat volledig is overgestapt op
volledig coccidiostaticum vrij voer.
En dat is uniek”, vertelt Willem vol trots.
“Coccidiose is namelijk een wereldwijd
voorkomende pluimveeziekte. Men kan
er 100% zeker van zijn dat bij ons het
vlees van Tante Door kippen altijd
antibiotica vrij is. ”

Welzijn van de kip

Bij het transport en de verwerking van
Tante Door wordt rekening gehouden
met het welzijn van de kip. Er is minimaal
transport nodig waardoor er minder
stresshormoon wordt aangemaakt.
De kip wordt met de hand gevangen en
vervolgens op ambachtelijke wijze
geslacht. Dit gebeurt niet hier, maar
elders. Er wordt gewerkt met apparatuur

Actie of geen actie,
dat is de vraag…

De 16-jarige Hamlet is nog geen jaar
op kostschool als hij het bericht van
zijn vaders dood krijgt. Na een week
reizen komt hij thuis maar dan blijkt
zijn vader al begraven en zijn moeder
hertrouwd met zijn oom Claudius.
Die zichzelf ook nog eens tot koning
heeft gekroond. Als Hamlet droomt
dat zijn vader door Claudius is
vermoord zet hij samen met Magnus,
zijn vriend met wie hij samen op het
kasteel is opgegroeid, alles op alles om
de waarheid boven tafel te krijgen.

Joris Lehr

Joris Lehr is met 25 jaar theaterervaring een van Nederlands beste
vertellers. Met bijna niets roept Joris
hele werelden op. Zijn humor, durf,
inlevingsvermogen en mimiek betovert
jong en oud. Joris combineert in zijn
fysieke speelstijl slapstick, mime,
objectentheater en literatuur.

pgelet
Adverteerders o
MONTFOOR
MONTFOORT

HAASTRECHT

door Cees Reichard

waar zo min mogelijk water aan te pas
komt. Hierdoor blijft het vlees mals wat
een stevige ‘bite’ geeft na bereiding.
Het vlees wordt vacuüm verpakt en is
zeven dagen houdbaar. Zo kan de
consument genieten van een heerlijk
stukje kip.
Afgelopen donderdag zijn er volgens
planning kippen geslacht. Door de
vogelgriep is er een vervoersverbod en
mogen geen nieuwe kuikens aangeleverd
worden. Dit betekent helaas even een
lege stal.
Openingstijden zijn dagelijks van 07.00
tot 21.00 uur, maar niet op zondag. Op
de website www.boerderijvanmeijeren.nl
vindt u alle informatie en kunt u een
kijkje gaan nemen in de ruime stallen aan
de Provincialeweg. Men wordt verzocht
hiervoor van te voren een afspraak te
maken via info@boerderijvanmeijeren.nl

100% Hollandse kip,
alles komt uit
Nederland

LOPIKERWAARD
LOPIKER
LOPIKERW
WAARD
WAARD

OUDEWATER
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ATER
ATER

KRIMPENERWAARD
KRIMPENER
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K
dinsdag 15 en 22 december

Douwe Egbertsover wat er te doen is tijdens
met o.a. redactiebijdragen
alle soorten*
de Kerst, Kerstwensen,
het Kerstballenbeeldenspel en...

2.93-6.99
natuurlijk
ook uw Kerstaanbiedingen
Bijvoorbeeld: 3 pakken

snelfiltermaling à 250 gram
Het Kerstballenbeeldenspel
van 8.79 voor 5.86

Uit de advertenties van
De IJsselbode van dinsdag
15 en 22 december worden
fragmenten gehaald.
De lezer zoekt verspreid
door de hele krant
de juiste ondernemer
bij de juiste fragmenten.
Deze antwoorden bevatten
een letter en al die letters
van beide edities vormen
samen
een zin.
Magere

e

3
gratis

Voorbeeld:
Bij welke ondernemer hoort
bijvoorbeeld dit fragment?

K Coop Heijmans
B Slagerij Gelderblom

Wilt varkensrollade
u ook extra attentiewaarde
per kilo
voor
9.99
4.99uw advertentie?

Voor maar € 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het Kerstballenbeeldenspel!
Van dit geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.
Advertentie

= breedte
x hoogte
of
triangel

Los tarief

Kerstster alle
= soorten,
85 x 50 4mm
80,00
stuks €
Kerstklok = 130 x 75 mm
€ 167,50
Kerstboom = 130 x 115 mm
€ 251,50

NU 4 VOOR

1.

00

1.000 mm contract*

€
€
€

131,50
196,30

Deze tarieven zijn inclusief de € 10,00 voor een kerstbal
waarmee prijzen beschikbaar worden gesteld.
* De millimeters die u plaatst in onze speciale bijlagen,
worden meegerekend met uw (nieuwe) contract.

Elsbeth van Meijeren voor de ingang van de boerderij.

5ko

IEDERE D
KIES & M
64,00

U kunt met elk formaat
advertentie
meedoen, hieronder enkele voorbeelden:
Croissant,
pistolet

Natuurlijk dag- en nachtritme

Tante Door is een product van
Veldhoven Kipproducten uit
Zevenhuizen. De kip groeit op in een
ruime stal en de boer laat haar in alle rust
groeien. Door de ramen en deuren in de
stal heeft zij een natuurlijk dag- en
nachtritme en gaat dan ook rusten zodra
de avond valt.
De moederdieren van Tante Door leggen
de eieren en voor het uitbroeden gaan
deze naar de broederij. Na ongeveer 21
dagen komen deze uit. Als eendagskuikens komen zij naar Willem en Elsbeth.
De eerste drie weken, als Tante Door
nog een klein kuikentje is, worden de
stallen aangepast met verwarming en

achtergelaten te worden.
Voor vragen over dit onderzoek kan
men een e-mail sturen naar:
verkeersveiligheid@krimpenerwaard.nl

inspiratie aanbieden. Wat kan er wel?
was haar vraag. Met als antwoord: een
vertelvoorstelling in het plaatselijke
theater.

Verse Tante Door kipproducten
verkrijgbaar bij Boerderij van Meijeren
Wie van een lekker stukje kip kan
genieten kan zeer hiervoor zeker bij
Willem en Elsbeth van Meijeren
aan de Provincialeweg West in
Haastrecht terecht. Sinds kort
verkopen zij kipproducten van
Tante Door. Verse kip uit de polder
en van eigen boerderij. Wat wil je
nog meer. In de mooie winkelstal
kan je uit een gekoelde automaat
uit een ruim aanbod kiezen.

hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard op plekken waar
deze wegbeheerder is.
De enquête is anoniem. Er behoeven
geen persoonlijke gegevens

Wilt u meedoen met het Kerstballenbeeldenspel?
Let op! Deelname is beperkt. OP=OP
Reageer dus snel, maar uiterlijk vóór donderdag
10 december via advertentie@ijsselbode.nl
of neem telefonisch contact met ons op: 0348-561478

Ook op zondag de beste service
en de meeste aanbiedingen
* Alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Je ontvangt
33.34% korting op de totaalprijs. Senseo en L’OR lopen niet mee met deze actie.

EMTÉ Oudewater • Joostenplein 35 • 3421 TC Oudewater
Week 49 • Prijzen en aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 9 december
2017. Aanbiedingen maximaal 6 stuks per klant en alleen geldig
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“Kijk, dan kom ik daar aan
met de boot.”
Na Lindi waren Lars (5 jaar) en Fleur
(3 jaar) van den Brink aan de beurt.
Lars had vol enthousiasme met zijn
vader naar platen gezocht, terwijl Fleur
in de buggy had gezeten. “We misten
er nog wel één hoor”, zei vader Leon.
Moeder Diana gaf aan heel erg verrast
te zijn: “We rekenden er echt niet op.”
Lars kreeg tijdens het fotomoment nog
even de mijter van Sinterklaas op, want
hij liet weten idolaat van de Sint te zijn.
Liefst gaat hij zelf ook verkleed als Sint,
gaven de ouders aan, maar voor deze
gelegenheid had hij zijn Pietenkostuum
aan. Lars vertelde dat hij het leuk vond
om mee te doen. Moeilijk was het soms
wel. De jongste was een beetje bang
voor Sinterklaas en Piet, maar op
afstandje zwaaien dat wou ze wel.
Toen was de tijd alweer om.
“Het gaat snel, hè?”, zei de Sint.
De goedheiligman was erg te spreken
over deze actie van de Winkeliersvereniging. “Je moet ze wel benoemen,
he?” Ook vond hij het leuk om in de
krant te komen hiermee. “Toch nog
een beetje Sinterklaas… en volgend
jaar… Dan kunnen we het hopelijk
weer op de normale manier vieren,
met intocht en al.”

Scholen Montfoort in de ban van Sinterklaas…
Ondanks corona is het heerlijk avondje ook in Montfoort gewoon gekomen.
Op de scholen werd het nog uitgebreid gevierd, zij het: zonder ouders.
Bij KBs de Heeswijk liepen de Pieten over het dak en werden surprises ten
toon gesteld. Ditmaal konden ouders en belangstellenden de surprises niet
live bewonderen, wel digitaal. Bij de Howiblo werd Sinterklaas groots
verwelkomd door de hele school op het schoolplein. Alleen zonder ouders.
“En wat hebben ze zich goed aan de afspraak gehouden om niet te blijven
kijken”, zei Eva Blansjaar blij. Gewapend met microfoon mocht zij de
goedheiligman verwelkomen op het plein. Bij de Graaf Jan had Sinterklaas
corona en lag hij in bed. De Pieten die de kinderen op school welkom
heetten, maanden ze tot stilte, want: “Ssssst, Sinterklaas slaapt”.

Aankomst Sinterklaas bij de Howiblo.
Op de Howiblo liep de spanning op het
schoolplein hoog op. Howiblo directeur
Joyce Mackaaij sprak de wachtende
kinderen toe op het podium. Zo vroeg zij
aan de kinderen wat ze in hun schoentje
hadden gekregen… Een kind mocht op
het podium een echte Pieten-dansmove
laten zien, wat werd ontvangen met luid
applaus. “Gisteravond zag ik in het
Sinterklaas journaal iets geks. Hoofdpiet

was de koffers aan het inpakken.
Zou Sinterklaas nog wel komen?”,
vroeg Joyce. “Zullen we een liedje
zingen? Sinterklaasje kom maar binnen
met je Piet… Kijken of hij dan komt.”
En ja, dat werkte, want nog geen twee
minuten later verschenen Sinterklaas en
twee Pieten.
De Sint werd door de kinderen met
gejuich ontvangen en warm welkom
geheten door Joyce op het podium.
“Wat fijn dat u er bent. Ik was benieuwd
of u wel zou komen. We hadden er al
een zenuwachtig gevoel van in de buik.
Ik begreep dat Eetpiet teveel pepernoten
had gegeten? Klopt dat?” “Ja”, vertelde
Eetpiet op zielige toon. “Ik had stiekem
pepernootjes gegeten. Toen werd ik heel
pips.” Joyce: “Maar de kinderen hebben
je goed geholpen?” “Ja, kijk maar hoe fit
ik nu ben”, sprak Eetpiet enthousiast,
terwijl ze over het podium sprong. “Ik
heb touwtje gesprongen. Dat heb ik bij
me, en ik ga zo testen of jullie het ook
kunnen. Ik heb zo gesprongen.

Op de Howiblo werd Sinterklaas enthousiast ontvangen door directeur Joyce
en de kinderen van alle groepen op het schoolplein.

door Sjoukje Dijkstra

Kunnen jullie dat ook?” En ja hoor, dat
konden de kinderen, die vrolijk in het
rond hopsten. Samen met de Sint en de
Pieten lieten de kinderen nog zien hoe
goed zij de Pieten-Sinterklaas-move
machtig waren. Natuurlijk werd het
Sinterklaasfeest nog uitgebreid gevierd …
en ging Sinterklaas alle klassen langs.
Ook op de Graaf Jan van Montfoortschool
kwam Sinterklaas langs, en wat een
gezelligheid was dat. Ondanks dat Sint
ziek in bed lag met corona, was hij met
bed en al op school gekomen. Hij werd
door Piet goed verzorgd met vitaminepillen, water, een kruik en nog veel meer.
Sinterklaas knapte het meeste op van de
lieve kinderen die voor hem zaten.
Hij kreeg als eerste het coronavaccin.
Toen voelde hij zich weer helemaal goed.
Nu kon hij zijn verjaardag vieren en
daarna weer gezond naar het verre
Spanje. Bij de kleuters werd vervolgens
nog een circuit gedaan. Met bingo,
sjoelen met pepernoten en een fotolijst
voor een eigen portret, pepernoten
bakken, was het feest compleet. In de
groepen vanaf groep vijf werden er
gedichten voorgelezen en surprises
bewonderd en cadeautjes uitgepakt.
Ook voor deze groepen was de dag
geslaagd en gezellig…

Leuk huis op het

Op de Graaf Jan had Sinterklaas corona, maar gelukkig kreeg hij het vaccin
en was hij daarna snel beter.

Wereldlichtjesdag;
Steek een kaarsje aan
voor een overleden kind
Op het moment dat we elkaar op 1 januari een goed,
fantastisch maar vooral gezond 2020 wensten konden we niet
bedenken dat er in korte tijd zoveel zou veranderen.
We kunnen alleen maar op gepaste afstand dichtbij elkaar zijn. We missen de fysieke
aanrakingen, warmte en aanwezigheid van onze familie, vrienden en kennissen.
Alles wat je nodig hebt in tijden van verlies, ziekte en eenzaamheid is aandacht, warmte, twee
armen die omhelzen en een knuffel. Het is niet mogelijk en juist daarom zo verdrietig, aangezien
een alternatief voor deze troost niet bestaat.
Graag hadden wij ook zondag 13 december Wereldlichtjesdag willen houden, maar vanwege
alle beperkingen en omdat strakkere maatregelen waarschijnlijk niet zullen uitblijven, hebben
wij besloten om deze herdenking dit jaar niet door te laten gaan.
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Bij de Heeswijk kwamen de Pieten op spectaculaire wijze via het dak.

Leuk huis op het oog?

Leuk
huis
op
het
oog?
ak

Ma
praak Maak
s
f
a
n
e
e
ak
voor uw een afspra
eek voor uw
hypoth
ek

e
hypoth

In gedachten bij elkaar

Toch willen wij op deze dag in
gedachten bij elkaar zijn.
Zondag 13 december om 19.00
uur worden over de hele wereld
kaarsjes
aangestoken
ter
nagedachtenis aan overleden
kinderen. Wij vragen u om thuis
een kaarsje aan te steken voor
degene die u mist en zij die
gemist worden. Er vormt zich
dan toch een symbolisch lint
van licht en zo wordt het even
letterlijk wat lichter voor de
mensen die een kind, broer of
zus, kleinkind, neef of nicht,
vriendje of vriendinnetje of
buurjongen of buurmeisje
verloren hebben.

Facebookactie

Op zondag 13 december om 19.00 uur ontsteken wij, Toinette en Ans, de grote
Wereldlichtjesdag kaars met daaromheen de namen van alle kinderen die we de afgelopen
jaren hebben genoemd. We delen dit op onze Facebookpagina: Wereldlichtjesdag Linschoten/
Montfoort. Het is wellicht mooi om zelf ook een kaarsje aan te steken met daarbij de naam of
een foto van het kind dat gemist wordt. Wanneer u dat wilt kunt u een foto maken en deze
delen op deze pagina.
Wij hopen elkaar volgend jaar, zondag 12 december 2021 in ‘t Kruispunt in Linschoten weer in
alle gezondheid te mogen begroeten met een warme omhelzing, knuffel of handdruk.

Lieve groet,
Toinette van Waterschoot en Ans van Vulpen

Adviesburo Driessen & Hun

Adviesburo Driessen
& HuntinkDriessen
Adviesburo
Keizerstraat
27& Huntink

Keizerstraat 27
Keizerstraat 27
3417
EA Montfoort
3417 EA Montfoort 3417
EA Montfoort
- 47 39 69
T 0348 - 47 39 69 T 0348
0348 - 47 39 69
E info@driessenhuntink.nl
E info@driessenhuntink.nl
I www.driessenhuntink.nl
info@driessenhuntink.nl
I www.driessenhuntink.nl

T
E
I www.driessenhuntink.nl
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Collectieve zorgverzekering via Ferm Werk
Ferm Werk biedt voor mensen met een laag inkomen
een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of
Zorg en Zekerheid.
Beide zorgverzekeraars hebben twee aanvullende
pakketten met verschillende vergoedingen en
verschillende premies. Daardoor is er voor iedereen
een passend pakket.
VGZ en Zorg en Zekerheid accepteren iedereen,
ook mensen met een minder goede gezondheid.

Financiële voorwaarden

U kunt meedoen als uw inkomen niet hoger is dan 120%
van de bijstandsnorm die hoort bij uw gezinssituatie.
Door gewijzigde omstandigheden, bijvoorbeeld een
achteruitgang van inkomen door corona, zijn er dit jaar
waarschijnlijk meer mensen die voor de collectieve
zorgverzekering van Ferm Werk in aanmerking komen.

De voordelen

Wie meedoet proﬁteert van een scherpe premie.
De verzekeraars geven namelijk korting en bovendien
betaalt Ferm Werk een stukje van de premie. Door de
bijdrage van Ferm Werk krijgt u € 15,- korting per maand.
Op de website www.gezondverzekerd.nl vindt u een
handige keuzehulp. Verder kunnen inwoners die hulp
nodig hebben bij de keuze voor een pakket gebruik
maken van coaches van de verzekeraars.
U kunt hiervoor een afspraak maken via bij
(één van de twee deelnemende) verzekeraars:
- www.gezondverzekerd.nl/zorg-en-zekerheid
- www.gezondverzekerd.nl/vgz
Als gebruikelijk stuurt Ferm Werk de verzekerden een
brief over de keuze voor volgend jaar.

Vooral de mensen die dit jaar hun eigen risico hebben
meeverzekerd, wijst Ferm Werk erop dat die mogelijkheid
er volgend jaar niet meer is.
In plaats daarvan komt de optie om het eigen risico in
tien termijnen te betalen waarbij het niet verbruikte deel
achteraf wordt terugbetaald.
Tot slot benadrukt Ferm Werk dat mensen die geen
uitkering van hen ontvangen zelf moeten controleren of
ze nog aan de inkomenseis voldoen.
Meer info vindt u ook op www.fermwerk.nl

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

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen
openbare overleggen met de
commissie voor ruimtelijke kwaliteit
‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk
digitaal of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op
9 december 2020.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
16 december 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 23-11-2020
Z/20/173711
Van Rietlaan 4 in Linschoten
Aanvraag berging.

• 25-11-2020
Z/20/173828
IJsselveld 1e in Montfoort
Bouw van een bedrijfshal/loods.
Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen. Het verlenen van
vergunningen wordt bekend gemaakt
onder de rubriek ‘Verleende
omgevingsvergunning’.
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling

bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt
zien kunt u hiervoor een afspraak
maken met de bouwbalie via www.
montfoort.nl of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 30-11-2020
Z/20/170858
Kleverplantsoen 25 in Montfoort
Plaatsen van een tijdelijke
Wmo-zorgunit.
• 30-11-2020
Z/20/170265
Merodeplantsoen 2 in Montfoort
Het uitbreiden van de woning
middels een uitbouw aan de
rechter zijgevel.
• 3-12-2020
Z/20/171283
Hannie Schaftstraat 79
Het uitbreiden van de woning.

MILIEU
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort maken, gelet op het
bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm)
en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat zij een melding op
basis van het Activiteitenbesluit hebben
ontvangen van:
• Melkgeitenboerderij Westborch
voor het adres:
Cattenbroekerdijk 22A in Linschoten.
De melding heeft betrekking
op het in gebruik nemen van
twee mestplaten ten behoeve van
opslag van vaste mest.
Voor de activiteiten van het hier
vermelde bedrijf zijn landelijk
geldende regels gesteld. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen, bezwaar in te
dienen en/of beroep in te stellen.

Voor het inzien van meldingen op
basis van deze algemene maatregel
van bestuur dient u eerst een
afspraak te maken bij:
Omgevingsdienst regio Utrecht,
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
elke werkdag van 08.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de
stukken wilt inzien, kunt u hiervoor
een afspraak maken met een
medewerker van team Bedrijfsvoering
van de Omgevingsdienst,
telefoon: 088-0225000.

Montfoort, 8 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

DE DE
IJSSELBODE
IJSSELBODE
– NIEUWS– NIEUWSEN EN
ADVERTENTIEWEEKBLAD
ADVERTENTIEWEEKBLAD
VOOR
VOOR
DE DE
IJSSELSTREEK
IJSSELSTREEK
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Mondkapjes voor het goede doel
Bij een ludieke actie voor St. Joseph in Montfoort en De Vaart in Linschoten
kregen Marcel Peters en Jessica de Rooij (St. Joseph) en Ilse Menting
(De Vaart) mondkapjes overhandigd. Ze ontvingen die afgelopen vrijdag uit
handen van initiatiefnemer van de actie, Lokaal Montfoort. De bedoeling is
dat de mondkapjes verkocht gaan worden en de opbrengst verdeeld over
beide cultuurhuizen. Aanleiding voor deze actie was onder andere een recent
artikel in deze krant over St. Joseph, waaruit blijkt dat het niet goed gaat
met het zalencentrum.
Harry Vlaanderen van Lokaal Montfoort
heette iedereen welkom, en vertelde wat
hen tot deze actie bracht. “We hebben
een tijdje geleden dat gedoe met
De Vaart gehad. Toen kwam dit artikel in
de krant over St. Joseph. We hebben
daarna overlegd met de fractie om daar
iets mee te doen. Lokaal Montfoort
omarmt de cultuurhuizen in Montfoort en
Linschoten. Het mag niet zo zijn dat aan
het eind van het liedje - na deze crisis iedereen weg is en alleen nog een paar
horecaondernemers bestaan. We hebben
daarom bedacht: We willen iets hebben
waar iedereen wat mee kan doen.
Iets dat breed gedragen kan worden.
Dus besloten we in te haken op de
actualiteit en iets te doen met
mondkapjes.” Hij toonde een zwart
mondkapje met in witte belettering de
tekst ‘Hart voor De Vaart en St. Joseph’.
“Dat hebben we uit ons logo opgepikt:
Hart voor Montfoort en Linschoten.
Verder staat Lokaal Montfoort er
natuurlijk op (als sponsor). Achter jullie
zien jullie al iemand die er eentje op
heeft…”

Symbolische actie

Lokaal Montfoort fractievoorzitter
Rob Jonkers die het mondkapje
inderdaad al op had, zei: “We hopen dat
het storm loopt. We gaan in ieder geval
zorgen dat er een aantal sponsors

door Sjoukje Dijkstra

komen, zodat het maken van die dingen
gratis is. De volledige opbrengst gaat
naar De Vaart en St. Joseph. Natuurlijk
is het een symbolische actie. Dat begrijp
ik ook wel. We willen hiermee
benadrukken hoe dringend de situatie is,
en hoe belangrijk het is om te zorgen dat
deze twee cultuurhuizen voort kunnen
bestaan. Ze hebben een belangrijke rol in
beide kernen. Van St. Joseph en
De Vaart maken zoveel verenigingen
gebruik. Met deze actie willen we hen
een steuntje in de rug geven. We hopen
dat dit het begin van iets moois is. En dat
we nog veel jaren gebruik kunnen maken
van Dorpshuis De Vaart en St. Joseph.”
De eerste vijftig exemplaren werden
gesponsord door Lokaal Montfoort en de
Carnavalshal. Harry Vlaanderen:
“Op hun advies hebben we ook niet alles
bedrukt, want dan kun je er niet door
ademhalen.” De kosten zijn vijf euro per
mondkapje, en de mondkapjes zullen
onder andere verkocht worden bij
Shell pompstation de Goeij. Ook kunnen
belangstellenden mailen met
secretariaat@lokaalmontfoort.nl.
“De eerste vijftig mondkapjes zijn al
gesponsord. We hopen dat we er meer
gesponsord krijgen en dat we er
uiteindelijk 500 tot 700 verkopen.”

Als ludieke en symbolische actie krijgen Marcel Peters en Jessica de Rooij (St. Joseph) en Ilse Menting (De Vaart) mondkapjes
overhandigd die verkocht worden voor het goede doel.
Marcel, Jessica en Ilse gaven aan het een
mooi gebaar te vinden. Marcel zei:
“We danken jullie voor deze actie.
Als de rest van de politiek nu dezelfde
ideeën heeft en de bevolking er ook
achter staat, moet het wel goed komen.”
“We kunnen ze verkopen in de raadsvergadering”, werd geopperd.
“Denk maar niet dat Leo Hammendorp
(Progressief Akkoord, red.) met dit
mondkapje gaat lopen”, werd er lachend
geroepen. “Oh, die illusie hebben we
niet; al zouden ze de actie maar steunen.
Dat zou toch mooi zijn!”

De opbrengst van de actie zal volgens
Harry Vlaanderen fifty-fifty verdeeld
worden. “Zij moeten het zelf maar
verdelen hoe zij het nodig achten.
Ik hoop dat het niet nodig is en dat ze er
wat extra’s mee kunnen doen. Het hangt
allemaal ook van het tijdsbestek af.
Wanneer ze open mogen. Dat weten we
nog niet. De tijd zal het leren.”

‘De opbrengst gaat
naar St. Joseph
en De Vaart in
Linschoten’

Oud-wethouder over
bestuurlijke Linschoter
Katholieke basisscholen slaan handen
inéén voor SWOM met kerstpakkettenactie gebeurtenissen

Oud-wethouder Jan Vinkenburg is op zaterdag 12 december te gast
tijdens de themaochtend bij Vereniging Oud-Linschoten.
De CDA-er was in de gemeente Montfoort van 1989, het jaar van de
gemeentelijke herindeling, tot 2010 politiek actief.

Hoe ging Vinkenburg als wethouder van de nieuwe gemeente met twee woonkernen
om met de belangen van Linschoten. Wat moest prioriteit hebben en welke hobbels
moesten er worden overwonnen. De VOL nodigde oud-wethouder Vinkenburg uit om
zijn bestuurlijke ervaringen van de gemeente Montfoort te delen.
Hoe een oud-militair als wethouder met militaire precisie de bestuurlijke besluitvorming
van de nieuwe gemeente Montfoort in de jaren 1990 tot 2010 analyseert.
De themaochtend wordt georganiseerd in De Brede Vaart. Door de coronamaatregelen kunnen max. 20 toehoorders worden toegelaten. Totdat plaats is genomen op
aanwezige stoelen zijn mondkapjes noodzaak. Voor hen die erbij willen zijn graag
vooraf aanmelden bij VOL-secretaris Pim van ‘t Woud (tel.: 06-81702602).
Met medewerking van Phoxit Event Production kan door aanwezige camera’s
de lezing via een livestream ook thuis worden gevolgd.
Aanvang presentatie op locatie en livestream zaterdag 12 december om 10.30 uur.
De themaochtend is niet alleen live maar ook daarna nog te aanschouwen
via www.oud-linschoten.nl

door Sjoukje Dijkstra

Katholieke Basisscholen De Howiblo en De Heeswijk slaan handen in één voor SWOM met kerstpakkettenactie.

Omdat het jaarlijkse kerstfeest van het SWOM DoeMeeHuis niet door kon
gaan, hebben de twee katholieke basisscholen van Montfoort een
gezamenlijke kerstactie opgetuigd.
Deze vrijdag zullen ze aan SWOM (Stichting Welzijnsondersteuning
Montfoort Linschoten) zeventig kerstpakketten overhandigen, gesponsord
door KBs De Howiblo en KBs De Heeswijk.
Ieder jaar viert het DoeMeeHuis kerst
met alle deelnemers en vrijwilligers.
Dit jaar kan deze viering vanwege de
coronamaatregelen niet doorgaan.
De overkoepelende PR- en
Sponsorcommissie van beide
basisscholen, bedacht daarom een actie
waardoor de deelnemers van het
DoeMeeHuis alsnog het kerstgevoel in
huis halen.
Directeur Joyce Mackaaij van de Howiblo
vertelt dat ze in dit ‘coronajaar’ iets voor
de gemeenschap willen betekenen.
“Met name voor mensen in Montfoort
die het minder hebben. Daar sluit dit

mooi bij aan.” Het kerstpakkettenproject
werd geïnitieerd vanuit de PR- en
Sponsorcommissie van beide scholen.
Het doel van deze commissie is om
beide katholieke scholen op de kaart
te zetten en via sponsoring geld te
genereren om extra dingen voor de
kinderen te kunnen doen. Van buitenspeelmateriaal tot extra chromebooks
of materiaal voor technieklessen.
Jan Kaarsgaren, directeur van
KBs De Heeswijk zegt: “Dit jaar is
echt een raar jaar… Het is daarbij ook
wel eens goed om de kinderen te
leren dat je wat voor een ander over

Gezamenlijke handhavingsactie in
Montfoort
Op donderdag 26 november jl. heeft op initiatief van de gemeente
Montfoort een gezamenlijke handhavingsactie in de gemeente
plaatsgevonden. De gemeente heeft deze actie in samenwerking met
politie, omgevingsdienst Utrecht (ODRU), RIEC (regionaal informatieen expertisecentrum), Stedin en de Belastingdienst gehouden.
Bij de handhavingsactie is een aantal autobedrijven bezocht. De controle richtte
zich vooral op de im- en export van auto’s met de daarbij behorende papieren.
Daarnaast is gekeken of de elektriciteitsinstallaties aan de vereisten voldoen en de
milieuregels in acht worden genomen. De Belastingdienst heeft gecontroleerd of
aan de belastingvereisten wordt voldaan.
Er zijn diverse overtredingen vastgesteld: in een enkel geval is direct opgetreden,
andere overtredingen vergen nog nader onderzoek.
Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong: “Dit is de tweede integrale
handhavingsactie binnen één jaar. Het is belangrijk dat we met onze partners
hierin optrekken. We laten zien dat we samen handhaving serieus nemen en
optreden wanneer dat nodig is. We zullen hier dan ook zeker mee doorgaan.”

kunt hebben. Vandaar dat we in
samenwerking met de SWOM bedachten
om pakketten te maken voor mensen die
het minder hebben.”
Marie-Jose Nulkes van de Howiblo is
vanuit de PRS-commissie betrokken bij
het project. Zij zegt: “Het doel is

bovendien een doel dat dichtbij de
kinderen staat. We fietsen allemaal langs
het DoeMeeHuis. Kinderen wisten
voorheen niet wat het was. Nu wel, want
ze hebben ook een filmpje gezien over de
SWOM en het DoeMeeHuis.”
Kaarsgaren benoemt het als een ‘mooie
bijvangst’, dat kinderen nu weten wat
SWOM is en doet. “Om dat duidelijk te
maken is er een filmpje gemaakt met
twee kinderen die Brigitte Blom van
SWOM interviewen. Dat filmpje is op
onze scholen vertoond. Zo brengen we
de maatschappelijke functie van de
SWOM onder de aandacht, bij zowel de
kinderen als hun ouders.”

Vrijdag is de officiële uitreiking aan
SWOM. Mackaaij zegt: “Dan gaan we
naar SWOM om de pakketten af te
geven en te inventariseren wat we
hebben. Ze worden vervolgens per gezin
afgegeven. De doelgroep is in dit geval:
gezinnen en alleenstaanden die het
minder hebben. Daar hebben we
uiteraard geen gegevens van, maar wel
weten we of er oudere of jongere
kinderen in die gezinnen zitten.
Dan kunnen we het daarop afstemmen.
In de pakketten zitten luxere artikelen en
wat leuks voor de kinderen… Er zit van
alles in: van borrelnootjes tot een flesje
wijn. Zo kunnen we hen met de
feestdagen een warm gevoel geven.
Daar doen we het voor!”
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