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Muziekhuis Oudewater vierde kerstfeestje
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
ff Z@ppen de laatste melkboer
Kerstballenbeeldenspel
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Nieuwe urnenmuur Stuivenberg
Zoektocht naar Mariabeeld in Haastrecht

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

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

Vier dagen achtereen
met zijn viertjes?, tweetjes? ...

Een complimenteuze
reactie

Danny Rietveld, Monique, Dennis van
Jaarsveld en Nadieh uit de Kapellestraat
doen zeker mee. Zij beschreven hun
ervaringen betreffende dit initiatief van
Oudewater Vitaal.
“We hadden het altijd al wel heel gezellig
met elkaar. Maar toch: de actie ‘Verkiezing
van mooiste kerststraat van Oudewater’
door Oudewater Vitaal geeft ons als buren
een soort ‘eindejaarsboost’ in dit stomme
coronajaar. Het geeft zo’n gezellige sfeer
in de straat! Uiteraard door de lichtjes,
maar nog veel meer omdat we echt met
zijn allen er samen de schouders onder
hebben gezet. De dag opbouwen was
supergezellig. Iedereen kwam letterlijk naar
buiten met lichtjes. En wat ook superleuk
blijkt: je leert elkaar eens op een andere
manier kennen. De één heeft oog voor
detail, de ander is blijkbaar een technicus
en weer een ander durft twintig meter de
lucht in ... Van sommige buren weten we
door dit initiatief wat hun beroep is.
Waar het normaal een beetje blijft hangen
bij goedemorgen, goedemiddag én
goedenavond, daar bouw je nu door
simpele lampjes op te hangen een leuke
band mee op. Echt een heel gaaf
initiatief!”

Hoe laat begint het?

Coronaproef door verlicht Oudewater!

De oproep Oudewater in het licht te zetten en daarmee de gelegenheid
bieden rond te wandelen door de eigen stad is zichtbaar aangeslagen.
Verschillende buurten hebben de handen ineengeslagen en zijn collectief
bezig gegaan. Liefst 28 straten hebben zich aangemeld. Oudewater licht
‘s avond nu al op en dat zal de komende dagen alleen maar meer worden.
Er zullen vast nog wel buurten zijn die hun
lampjes drooghouden en later willen
‘pieken’. Het doel is om mensen in deze
moeilijke tijden een beetje vrolijkheid te
geven en om elkaar -al dan niet digitaalop te zoeken. Saamhorigheid, participatie
en letterlijk ‘een lichtpuntje’ zijn de
belangrijkste thema’s. In dit artikeltje komt
de gang van zaken aan de orde waar het
gaat om de toegankelijkheid tot het
maken van een of meer ‘ommetjes’.
Iedereen kan meedoen!

door Gerard van Hooff

Bewegen als doel en middel

Daarnaast is de vierdaagse ook een mooi
voorbeeld van ‘bewegen inzetten als
middel’. Oudewater Vitaal moedigt
iedereen aan om van de wandeling ook
vooral een sociaal moment te maken.
Loop ook eens een keer met iemand uit
je straat die je niet zo vaak spreekt.
Een klein gebaar van jou kan voor een
ander van groot belang zijn!

Les Boutonniers op pad
met poffertjes

“Oh wat leuk”, “wat lekker”, “eh bent u ook op nummer 5 geweest,
want mijn man zit thuis en die lust ze ook wel”. De poffertjesactie van de
Montfoortse carnavalsvereniging Les Boutonniers was een schot in de roos.
Normaal gesproken zou er een ‘bingo’
gehouden worden rond deze tijd.
Maar nu verraste prins ‘Boutie’ met
zijn gevolg in het Antoniushof en

door Siem van der Burg

De Bongerd de bewoners met een
portie poffertjes.

Geheel vrijblijvend kun je vier dagen lang
drie verschillende routes lopen. Je loopt
langs de mooiste Oudewaterse straten en
komt verrassende coronaproef
checkpoints tegen waar je een QR-code
kunt scannen, waardoor je een
verrassende video te zien krijgt.
De routes hebben geen vast start- of
eindpunt en worden aangegeven op de
website, op facebook en op instagram.
Natuurlijk staat de veiligheid voorop.
Er wordt coronaproef gewandeld en dat
is volgens de op dat moment geldende
richtlijnen van het RIVM.
Een groep mag buiten uit maximaal
4 personen bestaan en daarbij is het
verzoek aan iedereen om met verlichting
te lopen zodat je zichtbaar bent voor
verkeer en medewandelaars.

gratis spreekuur
door advocaten
0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

Ook kunt u natuurlijk gewoon de
dichtstbijzijnde straat uitkiezen om van de
‘lichtshow’ te genieten.

Kerstboodschap in bus?

Ook staat er een brievenbus bij
De Wulverhorst waar je een kerstboodschap kunt achterlaten. Die worden
random verspreid onder de bewoners.
Op de derde avond kun je ook je stem
uitbrengen en loopt de jury rond.
Avond vier staat in het teken van de
kerstgedachte. Je kunt je favoriete route
nogmaals lopen en we moedigen aan om
met iemand te lopen die je niet zo vaak
spreekt/ziet uit je straat. Deze avond
krijgt de naam ‘niemand-alleen-avond’.
Wellicht is het een idee om iemand die
alleen is in uw buurt hiervoor uit te
nodigen.

Prijzen

Onder de fanatieke wandelaars die vier
avonden lopen en alle checkpoints
hebben gehad, verloten we enkele extra
vitale pakketten. Vanzelfsprekend zijn er
ook prijzen voor de buurt die zich in de
ogen van de jury en de wandelaars het
leukst, origineelst en kleurrijkst heeft
geëtaleerd.

‘Oudewater Vitaal inspireert op
vele fronten. Vooral de oproep
om met plezier te bewegen is
daarbij de basisgedachte’

Een nieuwe naam ‘Thuishaven Haastrecht’
Han van Diemen en Annie de Jong nemen in een brief afscheid van al hun
gasten van het verenigingsgebouw de Grote haven. Geheel in de stijl van
deze tijd is het een digitaal afscheid omdat de corona- wolk nog steeds
boven ons hangt. In hun brief kijken Han en Annie met veel genoegen en
plezier terug op hun werkzaamheden in het verenigingsgebouw.
Zij zijn twintig jaar geleden gestart.
De stichting zocht voor het gebouw een
beheerder. Dit lukte niet erg en het
geliefde verenigingsgebouw werd met
sluiting bedreigd. Hoewel Han en Annie
niet stonden te trappelen, hebben zij
toch de stoute schoenen aangetrokken.

Horecapapieren

Er moest veel gebeuren. Allereerst
moesten de nodige horecapapieren
behaald worden. Verder kreeg het
gebouw een fris verfje en het één en
ander werd opnieuw aangekleed.
Via dakpanelen kwam er daglicht, zodat
het overdag veel lichter kwam uit te
zien. Later kwam er nog een zaaltje bij.
Han en Annie memoreren dat zij veel
met elkaar meegemaakt hebben.
“Vrolijke en minder vrolijke dingen.
Het leven trok van de wieg tot het graf
aan ons voorbij, van geboorte tot
feestavonden en uitvaarten.
Tot slot willen wij alle gasten danken
voor de jarenlange prettige samenwerking. Dank aan onze trouwe hulpjes,
want zonder jullie waren we nergens
geweest.”
Gewapend met een dienblad aan een stok, met handschoenen aan en beschermd
met mondkapje, werden de door ‘Smullies’ terplekke versgebakken poffertjes
coronaproef uitgedeeld.

Op 21, 22, 23 en 24 december tussen
18.30 en 21.00 uur staan er mensen bij
de checkpoints. Er kan een route naar
keuze worden gelopen en er is keuze uit
een drietal. De QR-codes zijn iedere
avond beschikbaar en die leveren een
verrassende video op die op de telefoon
kan worden bekeken. Iedere route heeft
meerdere codes. Voor de bewoners van
Futura is de touwtrein beschikbaar.
Vrijheid, blijheid blijft echter de leus.
Is de afstand voor U te groot, dan is
fietsen natuurlijk een optie.

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Beëindiging contract

Anderhalf jaar geleden besloten Han en
Annie om in december 2020 definitief
een punt achter hun carrière te zetten

door Cees Reichard

Afscheid van
verenigingsgebouw
de Grote Haven
en te stoppen. Dat was ook het moment
dat het contract zou aflopen. Zij dachten
in hun onschuld dat anderhalf jaar
voldoende zou zijn om hun opvolgers te

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER

LOPIKERWAARD

kunnen vinden. Maar zo gemakkelijk
ging dit niet. Na lang zoeken en veel
vergaderen heeft het bestuur Jenny van
Holten en Diana van der Zaan bereid
gevonden om de taak van Han en Annie
over te nemen.
Han en Annie wensen de nieuwe
beheerders veel succes toe.
“Wij hopen dat jullie met evenveel plezier
mogen gaan werken als wij altijd hebben
gedaan.”
Han en Annie, hartelijk dank voor alles
wat jullie voor het verenigingsgebouw
hebben gedaan. Voor het verenigingsleven en in Haastrecht waren jullie een
begrip. De IJsselbode kijkt met veel
plezier naar alle nieuwe ontwikkelingen
uit Een nieuwe lente, een nieuw geluid
en een nieuwe naam: Thuishaven
Haastrecht.
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Uw Kerstwens, bent u open of juist bezorgen...?

Extra opvallen? Doe dinsdag 22 december mee
met ons Kerstballenbeeldenspel!
Zie pagina 12
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Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

www.ijsselbode.nl
De IJsselbode verschijnt op
dinsdag huis-aan-huis in
Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht,
Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug,
Linschoten, Montfoort, Oudewater,
Papekop, Polsbroek, Snelrewaard,
Vlist en Waarder.
Oplage 15.000 ex.
Inzending advertenties
Vrijdag vóór 14.00 uur
E-mail: advertentie@ijsselbode.nl
Advertentietarieven
Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl

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

Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT

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

GEMEENTE OUDEWATER

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

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

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

GEBOREN
HEKENDORP

Wilt u dat de geboorte van uw
zoon of dochter in deze rubriek
gratis bekend gemaakt wordt?
Stuur dan het geboortekaartje
naar Noorder-Kerkstraat 4,
3421 AX Oudewater

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 20: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Ds. L.M. Jongejan

LINSCHOTEN

We zijn alweer bijna aan het einde van een bewogen jaar.
Ook in deze tijd gaan onze trouwe bezorgers door weer en wind
om bij u uw huis-aan-huisblad ‘De IJsselbode’ te bezorgen.
Zoals elk jaar komen de bezorgers ook bij u langs met de kaartjes
‘De bezorger van De IJsselbode wenst u prettige feestdagen’.
U kunt hen dan vrijblijvend belonen voor het wekelijks bezorgen.
Omdat het geven van een extraatje vaak in de vorm van contant geld
gebeurt en we in deze coronatijd het contact moeten beperken
geven we dit jaar ontvangstdoosjes aan de bezorgers mee.
Deze wordt gebruikt om het kaartje uit te pakken
en het eventuele extraatje in te leggen. Wel zo veilig!

HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. Joz. A. de Koeijer
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. J. Lohuis
16.00 uur Dr. P.J. Visser
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 20: 11.45 uur Ds. J. Joppe
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 20: 10.00 uur Ds. J. van den Hout
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 20: 10.00 uur Diaken Gerard Vaneker

DE IJSSELBODE

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

rukkerij

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. W. J. Dekker

De bezorger van De IJsselbode
wenst u prettige feestdagen
en een goed leesbaar 2021

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

Kerstwandeling ‘Zoeken naar licht’ in Waarder
Dit jaar is alles anders en kunnen we het kerstfeest alleen in klein gezelschap
vieren. Om toch wat van kerst te zien en met elkaar te delen kunt u van
20 tot 27 december de kerstwandeling ‘Zoeken naar Licht’ lopen.
Deze wandeling is geschikt voor alle
leeftijden. Iedereen kan deze, op zijn
eigen tijd, coronaproef, lopen. Onderweg
scant u QR-codes, en ziet u op uw
telefoon een filmpje. Deze filmpjes zijn
gemaakt door mensen uit Waarder en
Driebruggen. Ze laten delen uit het
kerstverhaal zien, kerstmuziek horen, en
mensen die iets delen over ‘wat voor hen
belangrijk is’ met kerst.

WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:
Achternamen die beginnen met A t/m M:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

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

eno

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 20: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 20: 10.00 uur Ds. T. Gaastra
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en
een mondkapje is verplicht.
Vooraf aanmelden via
Centraal Secretariaat 0348-203012
Vr 18: 19.00 uur Wulverhorst - H. Spaan
Zo 20: 09.00 uur Pastor H. Spaan en J. Stam
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

Op vrijdag 4 december 2020
RIK Hendrik
zoon van Arie en Jacoba Versluis
broertje van
Arco, Lywina (in liefdevolle herinnering),
Erwin, Julia, Alinda en Bart
Heeswijk 22
3417 GR Montfoort

Namens onze bezorgers BAANT VOOR U DE WEG!
wensen wij u gezellige Kerstdagen
en een goed en gezond 2021!
D
H

Huisartsenpraktijk Dubois & Raedts
is gesloten van vrijdag 25 december
t/m vrijdag 1 januari
HUISARTSEN

15
15DECEMBER
DECEMBER 2020
2020

Achternamen die beginnen met N t/m Z:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.
Onze praktijkondersteuners zijn wel aanwezig.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond en voorspoedig 2021

U heeft een telefoon met internettoegang nodig om de filmpjes onderweg
te kunnen zien.
Misschien een leuk idee om af te spreken
deze wandeling samen met iemand te
lopen die u nu niet zo vaak ziet, of met
iemand die veel alleen is in deze tijd?
De wandeling start bij de Gereformeerde
Kerk, Dorp 24 in Waarder en duurt
ongeveer een uur.

Streekproducten initiatief

Een tas vol streekproducten die u zelf moet afhalen op vrijdagavond
18 december of zaterdagavond 19 december op zes verschillende adressen
in de Lopikerwaard.
De route doet Polsbroek, Lopikerkapel, IJsselstein en Montfoort aan.
De routekaart en de bijbehorende big shopper kunt u bestellen op de site
www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl.
Deelname kost 40 euro per persoon, maar daar haalt u heel wat lekkers voor in huis.
Het wordt aangeraden de route met de auto te rijden (niet met de fiets dus).
Elk afhaalpunt zal goed herkenbaar zijn omgetoverd in kerstsfeer compleet met
verlichting en kerstmuziek. Op elk erf is een doorrij-route; u hoeft er dus niet te keren.
Vanwege corona mag u op de afhaalpunten niet uitstappen: de streekproducten
worden u op een verantwoorde manier aangereikt.
Via uw aanmelding wordt ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk opstoppingen zullen
zijn. Een feestelijk avontuur; hopelijk is het niet mistig.

APOTHEEK

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

TANDARTSEN

Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

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

0348-563940
0182-502986

Oliebollenactie
van Zanglust gaat
niet door

De traditionele oliebollenactie van
mannenkoor Zanglust uit Linschoten
kan dit jaar helaas niet doorgaan.
Het bestuur betreurt het besluit zeer,
maar acht de actie niet verantwoord.
De voorbereidingen vonden extra
zorgvuldig plaats. De afgelopen weken
werd er hard gewerkt aan een
aangepast draaiboek, de locatie was
geregeld, er was toestemming van de
gemeente en er is een enquête
gehouden over de bereidheid om
eventueel mee te werken.
Na de persconferentie van afgelopen
dinsdagavond en de nieuwe cijfers over
de coronabesmettingen restte er helaas
geen andere keuze.
De inwoners van Linschoten en wijde
omgeving zullen de vertrouwde lekkere
oliebollen en appelflappen een keer
moeten missen. Het bestuur hoopt op
het begrip van de trouwe kopers.

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER
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LOPIKERWAARD

decembermaand
De verschijningsdata van De IJsselbode
aan het einde van dit jaar zijn als volgt:

Week

Uitgave

52

KERSTEDITIE

Sluiting
Donderdag

22 dec

met o.a. ...lezersbijdragen over uw ’Beleving
17 december
met Kerst’ HET KERSTBALLENBEELDENSPEL
12:00
en uw KERSTAANBIEDINGEN OF KERSTWENS

01

EINDEJAARSEDITIE

Dinsdag

Donderdag

29 dec

met o.a. het jaaroverzicht en lezersbijdragen
24 december
over 'Goede voornemens’, met.. uw
12:00
NIEUWJAARSWENS en EINDEJAARSKNALLER

02

EERSTE UITGAVE 2021

Dinsdag

Dinsdag

5 jan

met eventueel ...
... uw OPRUIMINGSAANBIEDING

Donderdag
31 december

12:00

U kunt uw reservering mailen naar
advertentie@ijsselbode.nl
of telefonisch doorgeven 0348-561478
Voor vragen kunt u contact opnemen met Melissa Overbeek

Trekvogels

In Willeskop worden al enige jaren ganzen en andere trekvogels verjaagd met
automatische knalapparaten. Nu is dit zelfs in de kern van Montfoort te horen.
Overdag is dat misschien het ergste niet, maar het gaat ‘s nachts gewoon door.
Gemeente Montfoort heeft een ontheffing verleend om dit van 08.00 tot
20.00 uur te doen. Dat wordt dus ‘s nachts regelmatig niet nageleefd. Om onder
deze ontheffing uit te komen, gebeurt dit net op Oudewaters grondgebied.
Vreemd dat ik en nog iemand dit opmerkt, en dat verder niemand dit hinderlijk
vindt,
(Naam bij de redactie bekend)

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Zoals de dag
uit de nacht treedt
treedt het leven
uit de dood
er is liefde
die niet sterft
Toon Hermans

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij ons en anderen heeft gegeven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze dappere moeder, mijn allerliefste
vrouw, mijn lieve dochter en zusje, en onze warme schoonmoeder. Ze genoot van
het leven, de natuur en de vele dierbare mensen om haar heen. Ze had nog zoveel
mooie momenten mee willen maken, en wij met haar.

Marie-Christine Bellaart

Eindhoven, 16 februari 1961

Haastrecht, 9 december 2020

Haastrecht Erik de Kooter

Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Leiden

De vele warme reacties naar aanleiding van het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Riet Vergeer -van Lieshout
hebben ons goed gedaan en getroost!
Hierdoor kijken wij met nog meer dankbaarheid terug
op haar leven.
U mag deze dankbetuiging, indien van toepassing,
opvatten als aan u persoonlijk gericht.

Natasja de Vries en Erik Heeres
Carmen de Vries
Bas de Vries en Sabrina Apostolović
Simone de Vries

Alvast Warme Fijne Dagen toegewenst!

Boxtel Lidy J.A. Bellaart - Zuideveld

Son Monique Bellaart
Best Louise en Dolf Wittkämper-Bellaart
Bussum Hugo Bellaart en Alexandra Hellegers
en neven en nichten

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Snelrewaard, december 2020

Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Eefje
T.a.v. familie Bellaart
De Ruiterberg 11
3452 NB Vleuten

Mama is thuis, waar we de komende dagen als familie met haar willen samenzijn.
In verband met de huidige omstandigheden zal de afscheidsbijeenkomst in kleine
kring plaatsvinden.
Je herinnering aan mama op het online condoleanceregister stellen wij zeer op
prijs: www.uitvaartzorg-eefje.nl/condoleanceregister/christine-bellaart
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DAAR GA JE VOOR ZITTEN ....

Meesters Makelaardij: ‘Vraag deze maand
nog een energielabel aan en bespaar geld!’
Huiseigenaren die voor 1 januari 2021 een energielabel
aanvragen, kunnen veel geld besparen.
Nu kan zo’n keurmerk nog online worden aangevraagd
voor gemiddeld e 7,50.
Na 1 januari komt na de aanvraag een controleur
kijken en kan de prijs oplopen tot bijna e 200,-.
Een energielabel is verplicht als mensen hun huis willen
verkopen of verhuren. Het keurmerk laat onder meer
zien hoe goed het huis geïsoleerd is.

Na m en s

u

De overheid wil op deze manier stimuleren dat
eigenaren hun huis energiezuiniger maken door het
bijvoorbeeld beter te isoleren en een zuiniger
verwarmingssysteem aan te leggen.
Alle huiseigenaren hebben in 2015 een voorlopig
energielabel gekregen. Bij verkoop van het huis moet
dat voorlopig document zijn omgezet in een definitief
keurmerk. Dat kan nu dus nog eenvoudig en goedkoop
online, maar moet na 1 januari met een controleur.

Het energielabel is 10 jaar geldig.
Meer informatie over het aanvragen
van een energielabel leest u op
www.energielabelvoorwoningen.nl

MOGEN WIJ UW WONING VERKOPEN?

€150,-

kale
voor de lo r of
e
onde r nem !
g
verenigin

AANKOOP

!
d
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n
e
l
r
e
v
e
Acti

VERKOOP

KIES LOKAAL
KOOP LOKAAL
TAXATIES

VERHUUR

‘Samen sterk’

In deze onzekere tijd is een ﬁjne woonomgeving nog belangrijker geworden. Dat
weten wij als geen ander. Winkels, horeca,theaters maar ook verenigingen hebben
onze steun nog steeds hard nodig. Mogen wij uw woning verkopen? Dan ontvangt
u een kadobon van € 150,- te besteden bij een lokale ondernemer of vereniging
naar keuze. U ontvangt de bon en de ondernemer of vereniging zijn geld.

Donkere Gaard 28 | Oudewater
0348 - 56 56 56 | info@meesters.nl
Kijk voor meer informatie over
‘Samen sterk’ op www.meesters.nl
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OUDEWATER

Hoe Muziekhuis Oudewater toch een
kerstfeestje vierde

door Ellen van Leeuwen

15 DECEMBER 2020

CDA wil geen windturbines
in Oudewater
Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering in Oudewater van
donderdag 17 december a.s. zal Leendert Oosterom, raadslid van het
CDA, namens zijn fractie een motie indienen inzake de energietransitie.

De motie omvat drie elementen voor het college:
- Ernaar te streven dat Oudewater in 2030 50 à 75% van de energie die de
gemeente dan nodig heeft op een duurzame manier zelf opwekt.
- Dat de gemeente zich inspant zoveel mogelijk energie op te wekken met behulp
van zonnepanelen op daken. Beseffend dat het merendeel van de daken niet van
de gemeente is, wil het CDA dat de gemeente de eigenaren ‘motiveert’ (faciliteert?
subsidieert?) om die zonnepanelen te laten plaatsen.
- Tenslotte wil het CDA geen mega-windturbines in de gemeente. Het CDA wil
daarbij dat de kleine windmolens (van maximaal 20 meter) zoals er al enkele staan
in het buitengebied wèl mogelijk blijven.

Geen windmolens in Oudewater
En ook de - inmiddels traditionele Xmas middag bij Muziekhuis
Oudewater kon vanwege het
coronavirus niet doorgaan.
Tenminste, niet met publiek in de
zaal. Maar wel thuis! Op ruim 150
computers werd de eerste online
Xmas middag meegevierd. Het was
een heerlijk kerstfeestje.
De Xmas middag is ieder jaar één van de
hoogtepunten voor de muziek, dans- en
musicalleerlingen. Halverwege het
cursusjaar mogen ze hun kunsten
presenteren aan ouders, familie en
bekenden. “Vorig jaar stonden we hier in
een bomvolle zaal, maar dat kan nu echt
niet”, vertelt Loes de Vos van Muziekhuis
Oudewater. In oktober al besloten Loes
en Sebas om de Xmas middag dit jaar
online te presenteren. “We wisten dat
het niet verantwoord zou zijn om ouders
uit te nodigen. Ons geluk is dat we met
onze methode 123ZING regelmatig
webinars geven; we hebben de materialen
en weten hoe het werkt.”
De leerlingen traden dit jaar live(!) op
voor de camera. De grote zaal in
Muziekhuis Oudewater was voor de
gelegenheid omgetoverd tot televisiestudio, inclusief groen doek. Op het
groene doek werden digitale decorbeelden
geprojecteerd, waardoor het voor de

kijker thuis leek alsof de kinderen in
prachtige kerstdecors speelden.
De optredens werden gefilmd en
gestreamd naar de huiskamers waar
ouders, grootouders, buren en familie
achter de computer of tv konden
meegenieten.

kerstmutsen, zorgde voor het ultiem
kerstgevoel.
Sophie speelde op piano ‘Machinemannetje’ en ‘De Berendans’. Myrthe
verraste het publiek met maar liefst drie
pianonummers: ‘Luchtballon’,

Knap

De Musical Kids trapten af met de
kerstmusical ‘Krent’. De kinderen
speelden met lef het stuk over meester
Krent, die Kerst maar tijdverspilling vindt.
De leerlingen doen er alles aan om hem
het kerstgevoel bij te brengen, maar
zonder resultaat. Als de meester iets
vreselijks overkomt, verandert alles…
Acteren, zingen en zelfs dansen: de
kinderen deden het allemaal. Knap, want
de meeste kinderen uit deze groep zijn
pas afgelopen september met musicalles
gestart.
Studio MaxDance geeft sinds de start van
dit seizoen ook danslessen in het
Muziekhuis. De meiden en jongens van
de groep ‘Urban 8-9 jaar’ gaven een
spetterend dansoptreden op een toffe
mix van vier verschillende nummers, met
als uitsmijter een mix van Last
Christmas en dé hit van dit (corona)jaar:
‘Jerusalema’. Een grote groep dansers
gehuld in mooie kerstrokjes of versierd
met een lichtjesslinger, en vrolijke

‘The rocking cat’ en ‘Toet toet Taxi’s’.
“In september begonnen met pianoles en
nu al optreden, dat is een hele prestatie”,
kondigde Loes de twee pianisten aan. Iva
en Eva speelden op hun dwarsfluit
tweestemming ‘Jingle Bells’, inclusief de
bekende uithaal aan het einde.

Beste inwoners,
Het CDA dient deze week een motie in: Geen windmolens in Oudewater. Ik wil
graag de toevoeging in deze motie dat de aarde ook niet meer dan 1,5 graden op
mag warmen. Dat moet wel lukken, want daar is iedereen het ook mee eens.
Wanneer ik u op de man afvraag of uw kinderen en uw kleinkinderen op zijn
minst gelijke kansen voor een gelukkig leven moeten kunnen krijgen zoals u die
zelf hebt gehad, zullen u en elk normaal mens dit bevestigen. Dus met deze kleine
toevoeging vind ik dat alle raadsleden die motie zeker moeten steunen.
Wij moeten het CDA toch wel één en ander duidelijk maken:
1. De energieregio waar Oudewater in valt heeft al ingestemd met een duurzame
opwekking van 1,9 TeraWatt. Daar stemde ook het CDA in Oudewater voor.
2. We worden toch overruled door de provincie en de Rijksoverheid wanneer wij
als gemeente onze bijdrage aan een duurzamere samenleving niet leveren en
dan hebben we dus geen keus meer. Dan wordt door anderen voor ons bepaald
hoeveel, wat en waar.
3. Wij kunnen er nu nog een verdien model van maken voor onze inwoners, dus
de belastingen verlagen. En veel meer andere belangrijke wensen die ‘ook
iedereen’ wilt realiseren (meer gymlessen, zwembad, meer verzorging ouderen,
betere WMO, meer woningen, hospice openhouden, beter onderhoud publieke
ruimtes, kwijtschelden belastingen voor mensen in betaalmoeilijkheden, etc.).
4. Slechts een paar honderd mensen kijken er uiteindelijk direct op uit als het
windmolens worden. Die mensen worden extra gecompenseerd.
5. Wat zijn alternatieven? Alle daken vol met zonnepanelen, ik doe het graag,
maar het is onrealiseerbaar, want daar gaat de gemeente ook niet over, maar u
als bewoner of ondernemer. Ook is het veel duurder en als het lukt in de hele
regio dan hebben we voor nog geen 20% aan de 1,9TeraWatt eis voldaan.
6. Dan maar alle akkers vol zonnevelden leggen? Dat is ook duurder dan molens.
Bovendien, realiseer je dat een windmolen van 240 meter tiphoogte het equivalent
van 40.000 zonnepanelen is. Die hebben minimaal 2,5m2 oppervlakte per paneel
nodig met alle toegangswegen, bekabeling en stroomvoorzieningen. Dus dat is tien
hectare vol met zonnepanelen! En die komen op dezelfde locaties als de
windmolens te staan, want die staan het dichtst bij de hoofdleidingen van ons
elektriciteitsnet.
Kent het CDA de achtergrond en deze getallen ook? Waarschijnlijk wel. Dus hun
motie is voor de bühne. Dat weten zij, dat weet ik, en nu weet u het ook.
Ignace Boreel

In de studio

Optreden in een studio, dat lijkt
misschien gemakkelijk, maar de jonge
artiesten moesten met allerlei zaken
rekening houden. Ben ik wel in beeld?
Of juist buiten beeld blijven en dan ook
nog heel stilletjes naar het toneel lopen,
zodat de kijkers thuis je niet horen. Naar
het publiek kijken? Dat is lastig, er zit
tenslotte geen publiek in de zaal. En als
je optreden klaar is, van wie krijg je dan
applaus?
Loes kijkt meer dan tevreden terug op de
Xmas middag. “Ik ben vooral trots, dat
we met elkaar toch zo’n feest hebben
gemaakt. Iedereen - docenten en
leerlingen - heeft zich enorm ingezet.”

BLIK op ...
Amerika
Ooit waren de verenigde Staten van Amerika de hoeders van de
westerse democratie. Ze voerden oorlogen in landen die werden
geregeerd door dictators, organiseerden verkiezingen en verklaarden
dat de democratie had gewonnen. Dat democratie tussen de oren zit
en één verkiezing dat niet regelt zorgde bij mij altijd al voor verbazing.
Maar wat dat land nu zelf meemaakt is te erg voor woorden.
Hoewel hij overduidelijk de verkiezingen heeft verloren weigert Trump
te erkennen dat dat zo is. En voert zijn juridisch vertegenwoordiger,
nu geveld door corona, tientallen rechtszaken die hij op één na
allemaal heeft verloren, om de miljoenen per post uitgebrachte
stemmen bij het oud vuil te gooien. Alleen omdat de democraten
overwegend per post hebben gestemd om zich niet in het gewoel toe
hoeven begeven uit angst voor corona.
Trumps aanhangers hebben overwegend in persoon gestemd, want het
aan je laars lappen van coronaregels zijn een soort politiek statement
geworden voor de republikeinen. Die in persoon uitgebrachte
stemmen werden het eerst geteld (want ingelezen door een machine)
op de dag zelf en de per post uitgebrachte stemmen moesten eerst
nog uit de envelop worden gehaald en daarna gescand. Vanwege de
hoeveelheid duurde dat dagen en de bewering is nu dat alles wat
geteld is na middernacht van de verkiezingsdag ongeldig zou zijn.
Illegaal en frauduleus. Want na middernacht op de verkiezingsdag
stond Trump voor.
De kroon spande toch wel de rechtszaak van de hoofdaanklager in
Texas, ondersteund door maar liefst 18 republikeinse hoofdaanklagers
van andere staten en meer dan honderd gekozen republikeinse
congresleden die beweerden dat vier andere staten de regels voor
verkiezingen niet hebben gevolgd in hun staat. In Amerika bepalen de
staten zelf hoe zij hun verkiezingen organiseren. Het kon niet schelen
dat die staten zelf de resultaten van hun verkiezingen al hadden
goedgekeurd. Het hoog gerechtshof had een half A viertje nodig om
die rechtszaak naar de prullenbak te verwijzen, gelukkig.
En Trump was er nog wel zo van overtuigd dat de drie rechters die hij
voor het hoog gerechtshof heeft voorgedragen hem uit dank daarvoor
de overwinning alsnog zouden bezorgen. Gelukkig is er nog iets van
de scheiding der machten, die Trump in zijn vier jaar als president
links en rechts aan zijn laars heeft gelapt, overeind gebleven.
Vermeende verkiezingsfraude is nergens aangetoond en de rechters
hebben zich niet laten verleiden om hun hoofd te buigen voor die
beweringen. Niettemin gelooft 68 % van de 72 miljoen Trump-kiezers
dat er sprake is van fraude. En, zo bleek het afgelopen weekend, zijn
zij bereid gewapend de straat op te gaan. De hoeder van de
democratie is diep gevallen.
Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van Joe Biden sta.
Trudie Scherpenzeel
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Hartverwarmend en fijn was het te ervaren dat
zovelen met ons meeleefden in de moeilijke tijd
tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader,
mijn schoonvader en onze opa

Veel te jong...

Nico Klarenbeek

de Haan - van Dooijeweerd

Het was ons tot grote steun.
Plony

Door ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van

Betty

Papendrecht,
31 mei 1957

Anton van Vliet
9 mei 1952

Dirk
Denise en Jaylinn

Oudewater

5 december 2020

Anne Marie Benedict en Liena van Vliet
Leo van Vliet
Broers en zussen

Oudewater,
11 december 2020

Patricia
Thijs, Wesley
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Hoenkoopse Buurtweg 43
3421 GB Oudewater

Danny

Marco en Tuti
Cleo, Siva
Bram

Britt en Jill c c

EEN BILJARTVRIEND IS HEENGEGAAN

Wulverhorst 39
3417 TG Montfoort

Vlist, december 2020

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van

Door de huidige coronamaatregelen zal
de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.

Anton van Vliet
Hij is ruim 32 jaar spelend lid geweest
van onze biljartvereniging.

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

DANKBETUIGING

Ons medeleven gaat uit naar
Anne-Marie, Liena en familie.

Voor al uw blijken van meeleven, in welke vorm
dan ook, die wij mochten ontvangen rondom de
periode van ziekte en na het overlijden van mijn
geliefde man, vader en opa

Biljartvereniging
De Dijketelg Papekop

Jan Vemeulen

Voor altijd in ons hart

Arjan Pos

zeggen wij u hartelijk dank!
Marrie Vermeulen
Kinderen (achter-)kleinkinderen
Haastrecht, december 2020

20-12-2019

Hans Kolfschoten

Het verdriet is groot maar het troost ons enorm
te weten dat Arjan niet alleen voor ons
maar ook voor anderen zo veel heeft betekend.

Uit het oog,
maar nooit uit het hart.

Wij willen u bedanken voor de steun en het
medeleven na het plotselinge overlijden van Arjan.
Het helpt ons om verder te gaan.
Dankbare groet,
Jan en Wil
Marja en Ronald
Daniëlle en Peter
Patricia en Mark

Vermey

uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

aandacht voor afscheid

Corry Roest

&

J. de Kat Begrafenisverzorging

ChantalGijssel
van

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

In de hele regio
Altijd bereikbaar

Rust zacht lieve vriend.

Leon
Henny
Maikel
Willem
Arjan
Geert
Pank
Piet

DANKBETUIGING

Oudewater, december 2020

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

20-12-2020

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

Ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk
mochten wij vele, vele hartelijke
gelukwensen ontvangen. Dit in de vorm van
mooie lieve kaarten, prachtige bloemen,
heerlijk fruit, mooie cadeaus, meelevende
telefoontjes en whatsapps.
Hier willen wij ‘n ieder hartelijk voor danken.
Tevens wensen wij allen:
Gezonde Goede Kerstdagen
en voor het komende Nieuwe jaar:
Gezondheid, Liefde, Harmonie
en al het Goede!
Ton en Leny Boere-Nederend

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

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

René en Henriëtte Verweij

Wim
Speksnijder

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

www.uitvaartverzorgingmidland.nl

06 22 97 16 92
Wij zijn u graag van dienst
Partner van...

www.bertuskostwinder.nl
Goudseweg 62
2808 NK Gouda

0182 38 22 31
Alleen bij geen gehoor

Eens in de vier
weken
uw visitekaartje
in
De IJsselbode...
Dat kan al vanaf
e 54,Uw bereik...
15.000 adressen
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Cadeautjes uit de grond
December is de maand van cadeautjes. Sommigen geven de
voorkeur aan Sinterklaas. Anderen kiezen voor Kerst.
Maar cadeautjes geven hoort erbij. Die traditie is al eeuwen oud.
En dat is ook de historie van Oudewater. Dat zien we boven de
grond. Maar ook onder de grond is er genoeg te vinden.
Met name in de binnenstad. Dan bedoel ik niet de kabels en
leidingen die op dit moment verlegt en vervangen worden.
Nee, een paar meter daaronder liggen de resten van bewoning
van eeuwen terug. Archeologen doen daar onderzoek.
Ik doe mijn ogen dicht en ga terug in de tijd. Een kind heeft voor
Sinterklaas een soldaatje gekregen. Dat wilde hij uit de grond van
zijn hart zo graag! De rode broek steekt fel af. Sabel aan de riem,
geweer in de aanslag. Een ander heeft een wagentje gekregen
dat echt kan rijden. Tijd om te spelen met de kinderen uit de buurt,
op het pleintje achter de huizen. Maar het spel wordt wild. Paf! Poef! Het wieltje breekt van de kar.
Het soldaatje wordt weggesmeten. Beide kinderen rennen huilend naar huis.
Nadat hun moeders hen hebben getroost, lijkt het soldaatje gevlucht en van het wieltje geen spoor….
Ik open mijn ogen. Nu, diep onder de grond, hebben archeologen dat soldaatje toch gevonden. En het
wieltje! Van kindercadeautjes naar mooie cadeautjes voor ons. Een cadeautje uit het hart van de grond.
Dank je wel archeologie.
Bas Lont,
Wethouder gemeente Oudewater

Coronanieuws > extra
steunmaatregelen
Geen versoepeling regels

Daarom mogen we met de
feestdagen maar drie gasten
boven de 12 jaar ontvangen.
En blijven ook andere
beperkingen van kracht.
De horeca is voorlopig nog
gesloten en reizen naar
oranje gebieden wordt
afgeraden. Deze week
worden de regels nog verder
aangescherpt..

Gewijzigde
inzameldag
GFT-afval

Economische gevolgen

Al deze maatregelen hebben
economische gevolgen. Ondernemers hebben minder omzet, anderen verliezen
hun baan. Daarom breidt het kabinet het steun- en herstelpakket voor banen en
economie verder uit. Met dit pakket is vooral gedacht aan de sectoren die het
zwaarst getroffen worden als de horeca, de evenementenbranche, de reissector en
aan zzp’ers die economisch kwetsbaar zijn.

Enkele regelingen

De overbruggingsregeling voor zzp’ers (Tozo) loopt door tot 1 april 2021.
Ook wordt de periode dat ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen
verlengd tot april 2021. De regelingen om ondernemers tegemoet te komen in
hun loonkosten (NOW) en hun vaste lasten (TVL) blijven van kracht of worden
aangepast, zodat degene met het meeste omzetverlies ook meer subsidie krijgt.
Daarnaast gaat het kabinet vanaf 1 januari zelfstandig ondernemers helpen
om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijvoorbeeld via coaching of
scholing. Het kabinet ondersteunt belangrijke sectoren als de zorg en het
onderwijs, met tijdelijke coronabanen.
Meer informatie over deze en andere regelingen:

www.rijksoverheid.nl/steunpakket
Voor ondernemers en zzp’ers: www.kvk.nl/corona of bel 0800-2117
Voor werkenden en werkzoekenden: www.hoewerktnederland.nl
Aanmelden voor NOW: www.uwv.nl
Aanmelden voor Tozo: www.FermWerk.nl
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

Dinsdag 15 december 2020

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

Oudewater Vitaal
gaat van start
met unieke
Kerstvierdaagse
Wandel je mee?
Van 21 tot en met 24 december
(kerstavond) organiseert Oudewater
Vitaal een ludieke openingsactiviteit:
de Kerstvierdaagse!
Wandel op een zelfgekozen tijdstip
door de 28 mooiste kerststraten van Oudewater.
Je kunt ze via drie verschillende
wandelroutes bewonderen. Wandel
alleen of in kleine groepjes van max
4 personen (als het nog toegestaan is
als u dit leest). Dus neem je buurvrouw,
vader of beste vriend gezellig mee.
Alle routes zijn iedere avond toegankelijk. Opgeven is niet nodig. Je
bepaalt zelf hoeveel avonden je
meedoet.
Kerstavond (24 december) is de
laatste avond en staat in het teken van
de kerstgedachte ‘niemand alleen’.
Oudewater Vitaal moedigt je aan
deze avond een wandelroute te lopen
met iemand die Kerst alleen viert.
Wat voor jou een klein gebaar is, kan
voor een ander veel betekenen.
Een jury met onder andere Wethouder
Walther Kok en burgemeester Danny

Het aantal besmettingen met corona loopt op. Als het zo
doorgaat kan de zorg het straks niet meer aan. Dat willen we
voorkomen.

Ook de vuilnismannen gaan genieten
van de Kerstdagen. Daarom wordt
uw minicontainer voor GFT geleegd
op zaterdag 19 december 2020 in
plaats van vrijdag 25 december
(1e Kerstdag).
Zet u ‘m vóór 07.30 uur aan de weg?
De inzameldienst wenst u fijne feestdagen!

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Havenstraat 12 in Oudewater /
Havenstraat 13 in Oudewater
Het herontwikkelen van twee
bestaande monumentale panden
ten behoeve van realiseren
woningbouw
Ingediend op: 07-12-2020,
dossiernummer: 5645679

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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de Vries kiezen de mooiste kerststraat.
Deze straat wint een vitaal kerstpakket
voor ieder huishouden.
Laat zien dat je een echte
Oudewaternaar bent
en wandel mee!

Over Oudewater Vitaal

Oudewater Vitaal laat alle inwoners
van Oudewater het plezier in sporten
en bewegen ontdekken.
Hoe meer Oudewaternaren bewegen,
hoe gezonder en gezelliger Oudewater
wordt.
Meer info en de routes vind je op
www.oudewatervitaal.nl en op de
Facebook- en Instagrampagina van
Oudewater Vitaal.
* Oudewater Vitaal is tot stand
gekomen in samenwerking met de
gemeente Oudewater.

Bedankt voor uw geduld
en het lekkers!
In Oudewater wordt op meerdere
plekken gewerkt in de buitenruimte.
Zo ook aan de Lange Burchwal. Daar
ligt het voetpad open om leidingen
voor gas, water en elektra te
vervangen. Ondanks het slagveld
in de straat, krijgen de hardwerkende
mannen bijna iedere week iets
lekkers van omwonenden. En nu is
Sinterklaas ook nog langs geweest!
De mannen zijn blij met deze blijken
van waardering. Bij deze bedanken
ze de omwonenden graag voor hun
geduld en begrip. En natuurlijk voor
al het lekkers!
• Hekendorpse Buurt 34
in Hekendorp
Het nieuwbouwen van een
Bed and Breakfast
Ingediend op: 07-12-2020,
dossiernummer: 5201611

• Iepenweg in Oudewater
Het dempen en graven van
sloten t.b.v. Tappersheul III
Ingediend op: 02-12-2020,
dossiernummer: 5644445

APV / Bijzondere wetten
• Ter hoogte van Goejanverwelle
74 en 78 in Hekendorp
Het maken van filmopnames
voor NTR/NPO 1
op 15 december 2020
Ingediend op: 07-12-2020,
dossiernummer: 2024812

• Veenweijdepark in Oudewater
Het organiseren van de club
diplomadag Jachthondenproef
op 6 maart 2021
Ingediend op: 07-12-2020,
dossiernummer: 2024823

• Papekopperstraatweg 50
in Papekop
Het renoveren van een woning
- isoleren en vervangen kozijnen
voorgevel, plaatsen van een
dakopbouw en het isoleren
van het dak
Besluit: verleend op 04-12-2020,
dossiernummer: 5450127

• Noord-Linschoterzandweg 22
in Snelrewaar
Het bouwen van een steiger

Besluit: verleend op 03-12-2020,
dossiernummer: 2024688

• Zuid-Linschoterzandweg 86
in Snelrewaard
Het aanleggen van een vlonder
Besluit: verleend op 03-12-2020,
dossiernummer: 5491449

APV / Bijzondere wetten
• Havenstraat 14 in Oudewater
Het plaatsen van een steiger
vanaf 7 t/m 19 december 2020
Besluit: verleend op 04-12-2020,
dossiernummer: 2024738

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 64B
in Snelrewaard
Het realiseren van een
aanbouw en onderheid,
deels overkapt terras

Besluit: verleend op 03-12-2020,
dossiernummer: 5468725

• Zuiderwal 23 in Oudewater
Het uitbreiden van een schuur

Besluit: verleend op 09-12-2020,
dossiernummer: 5552077

vervolg op pagina 2
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Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!
Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl

** Kerstmenu **
bij u thuis bezorgd .......

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 16 december

10.30 Kerstgroet basisschool De Schakels
19.00 IKO kerstviering
Tuinzaal
alleen voor bewoners
Donderdag 17 december

10.00 Spelletjes
14.00 KBO/PCOB-soosmiddag
Vrijdag 18 december

10.00 Koffiedrinken
en sneeuwuilen maken
14.30 High tea met muziek
19.00 Kerkdienst RKK
Zaterdag 19 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Sportbar Overtime

Touwslag 3
3421JH Oudewater
www.sportbarovertime.nl

Gevestigd in uw
DA drogist
Korte Havenstraat 18
Oudewater
06-53330187

Mijn tip voor de Kerst...

Geef een
gezichtsbehandeling
cadeau!

afgelast

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Zondag 20 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 21 december

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique 		-		alleen voor bewoners
14.30 Kerststukjes maken
Tuinzaal
Dinsdag 22 december

10.00 Koffiedrinken
Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit
Tuinzaal
18.00 Avondwandeling
lichtjestour door Oudewater
U krijgt nog een opgavestrook hiervoor.

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

Prins Bernhardstraat 2

|

3421 JD Oudewater

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties en de fijne reacties. Fantastisch!
Ik wens allen fijne kerstdagen en een gezond en een mooi warm 2021?
Mijn ijscoteam en ik hopen jullie medio maart, bij de eerste warme zonnestralen,
weer te mogen verrassen.
Begin maart kunt u van mij een originele prijsvraag verwachten in De IJsselbode.

ACTIE
MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

MAX. 6
MULTIPACKS
PER KLANT

Heineken pils of 0.0%

Luxe
feeststol met
amandelspijs
doos 750 gram

G
N
I
T
R
O
50% K
3. 1.
99

99

Calvé
partysauzen

3 flessen of knijpflessen
à 250/320 ml
combineren mogelijk

*

S
I
T
A
R
G
1+2
3. 5.
27 _

97

1.09 _ 1.99

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 14 december t/m 20 december 2020. Week 51. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

krat 24 flesjes à 300 ml of
3 multipacks à 6 blikken à 330 ml
combineren mogelijk

13.77
16.99

9.

99

Gerookte Noorse zalm
pak 100 gram

2.
99
6. 4.

4.00

49

pak 200 gram

99

PAGINA 8

DE DE
IJSSELBODE
IJSSELBODE
– NIEUWS– NIEUWSEN EN
ADVERTENTIEWEEKBLAD
ADVERTENTIEWEEKBLAD
VOOR
VOOR
DE DE
IJSSELSTREEK
IJSSELSTREEK

15 DECEMBER 2020

Ondernemers uit de regio

OUDEWATER

KBO-PCOB-leden niet vergeten
op 5 december
Voor Oudewaterse leden van de KBO-PCOB is het in de achterliggende periode een rustige tijd
geweest. Tegen wil en dank overigens. De gevolgen van het corona-virus hebben hun sporen
nagelaten. Niet alleen door de gevolgen van deze ziekte bij individuele leden maar ook zijn tal van
activiteiten niet door kunnen gaan. De soos ligt stil en themadagen konden niet gehouden worden.

Niet vergeten

Ook was er geen gelegenheid voor het houden van de
ledendag om van de Sint-Nicolaasbingo maar niet te
spreken. Zelfs het maken van kerststukjes is dit jaar
niet mogelijk. Kortom, het zijn letterlijk en figuurlijk
donkere dagen voor Kerst. Het bestuur van de
plaatselijke afdeling van de KBO-PCOB deed dit jaar
zijn best om de somberheid van deze periode
enigszins te verdrijven en stuurde eigenhandig ‘Pieten’
op pad om te laten proeven dat de leden niet
vergeten zijn.

In Touw

De aanbelpiet kwam bij het overhandigen van de
allerlaatste ‘In Touw’ ook langs met een chocoladeletter. In het clubblad werd al melding gemaakt van de

door Gerard van Hooff

voornemens voor 2021. Daarin moet een inhaalslag
worden gepleegd om de gevoelens van eenzaamheid
en somberheid uit te bannen. Tussen de regels door
werd tevens melding gemaakt van nog een verrassing
die de kerstdagen nog enige kleur zal geven.

Lichtpuntje

Het bestuur van de KOB-PCOB afdeling Oudewater
hecht er waarde aan dat de leden naar elkaar blijven
omzien. Zij wil een lichtpuntje zijn voor de ruim 500
ouderen die zich onveilig en onbegrepen voelen.
Om die reden maakten de vrijwilligers graag hun
rondje langs de leden.

Streekproducteninitiatief
Een tas vol streekproducten die u zelf moet afhalen op vrijdagavond 18 december of
zaterdagavond 19 december op zes verschillende adressen in de Lopikerwaard.
De route doet Polsbroek, Lopikerkapel, IJsselstein en Montfoort aan. De routekaart en de
bijbehorende big shopper kunt u bestellen op www.boerenentuinderspakkenuitmetkerst.nl
Deelname kost e 40 pp, maar daar haalt u heel wat lekkers voor in huis. Het wordt
aangeraden de route met de auto te rijden (niet met de fiets dus). Elk afhaalpunt zal
goed herkenbaar zijn omgetoverd in kerstsfeer compleet met verlichting en kerstmuziek.
Op elk erf is een doorrij-route; u hoeft er dus niet te keren. Vanwege corona mag u op
de afhaalpunten niet uitstappen: de streekproducten worden u op een verantwoorde
manier aangereikt. Via uw aanmelding wordt er voor gezorgd dat er zo min mogelijk
opstoppingen zullen zijn. Een feestelijk avontuur; hopelijk is het niet mistig.

Op zoek naar een leuk geschenk voor de feestdagen?

Denk aan de NOVO-cadeaubon
De ondernemersvereniging van Oudewater heeft al enkele jaren de NOVO
cadeaubon. Dit originele cadeau is verkrijgbaar in verschillende waardes al
vanaf 5 euro. U kunt met de bon terecht in de winkels en bij de plaatselijke
horecagelegenheden die zijn aangesloten bij de NOVO. Deze bijna 50 leden
herkent u aan de NOVO-sticker op de deur.
Alle aangesloten leden zijn ook online te vinden op oudewater.net/novo
Verkooppunten
Om te zorgen dat de cadeaubon altijd en makkelijk
aan te schaffen is, zijn er meerdere uitgiftepunten.
De bon kan de hele week in Oudewater worden
aangeschaft bij de volgende verkooppunten:
COOP Supermarkt Heijmans, het TIP-kantoor
en The Read Shop.
Moet er op het allerlaatste moment
nog een origineel cadeau worden geregeld
dan kunt u zelfs nog in de avonduren of op
zondag terecht bij COOP Supermarkt Heijmans.

Hangt jouw kerstoutfit al klaar?

rmiste
Ve

Een chocoladeletter voor mevrouw Oosterlaken aangereikt door een van de vrijwilligers van de KBO-PCOB

gevonden
en

dieren

0348-414242
Lijst van gevonden en vermiste
dieren van de stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o.
Telefoondienst
van 08.00 tot 19.00 uur.
Bel 0348-414242 voor allerlei
vragen /informatie e.d.
en vanaf 19.00 tot 08.00 uur
staat er een bandje op met een 06
nummer voor alleen spoedgevallen.
Bezoek voor meer informatie
onze website:
www.dierenhulpverleningwoerden.nl

Gevonden dieren

LINSCHOTEN
Noord Linschoterdijk - Cavia.
Overwegend wit met donkergekleurd
rechteroor.
MONTFOORT
Lindenboomsweg - Kater. Geheel zwart;
rechtsvoor drie witte tenen en linksvoor
tussen tenen klein beetje wit, paar witte
haartjes op zijn borst.
OUDEWATER
Elzenweg - Kat, 3 mnd. Zwart wit.
Hoenkoopse Buurtweg - Kat.
Bruinzwart, witte kin en bef, witte
pootjes.

Veilig op de bus

Wie de afgelopen maanden met de bus gereisd heeft,
moest via de achterdeur in- en uitstappen, in verband met
de bescherming van de chauffeur tegen corona.
De gezamenlijke busondernemingen in Nederland hebben
die situatie laten onderzoeken, en dat heeft ertoe geleid
dat er bij alle bussen van Syntus achter en naast de
bestuurderszitplaats een plexiglazen scherm geplaatst is.
Daarmee mag de reiziger weer voor instappen en achter
uitstappen, zoals het vóór corona altijd was. Reizigers
boven de 13 zijn verplicht in de bus een mondkapje te
dragen. De chauffeur zal bij elke haltestop alle deuren
opendoen om de bus steeds goed door te luchten.
De kou mag u op de koop toe nemen.
Wat ook veranderd is: reizigers kunnen weer een los
kaartje kopen op de bus, maar alleen met pinbetaling.
De mogelijkheid om via de QR-code van Syntus een
digitaal kaartje te kopen vervalt.
Wel kunt u via de site syntusutrecht.nl de tarieven bekijken.

AHLES

en

Al onze auto’s
staan op
Autotrack.nl

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

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

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

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

COMPLETE SLOOPAUTO’S GEVRAAGD!
e 150,- + vrijwaring
Esdoornstraat 19 - Driebruggen

-

0348 - 501808

Heb jij ook zin om - juist dit jaar - flink uit te pakken voor de feestdagen?
De stylisten van SINCE04 zoeken graag een spetterende kerstoutfit voor je uit.
Kom je liever niet naar een van onze winkels?
Dan is de SINCE04 kledingbox voor jou de ideale oplossing.
Hoe werkt dat?

Op www.since04.nl vind je een
vragenlijst. Terwijl jij deze vanuit je
luie stoel invult, gaat een stylist aan
de slag om de perfecte outfit samen
te stellen, compleet met accessoires
en mooie schoenen. De box wordt bij
je thuisbezorgd en jij past op je gemak
je nieuwe outfit.
Binnen 7 dagen horen we graag of je
de outfit houdt of liever iets anders
kiest. Het is helemaal aan jou!
Maak je vaak dezelfde, veilige keuze
als het om kleding gaat en is
combineren niet jouw specialiteit?
Bestel de kledingbox!
Onze stylisten weten precies welke
modellen, stoffen en kleuren goed
combineren. Ze stellen voor jou een
outfit samen waarmee jij straks het
stralend middelpunt bent!
Belangrijk om te weten: je mag de
kleding achteraf betalen, bij ons in de
winkel of via een ‘Tikkie’.
Om de kledingbox voor jou te kunnen samenstellen hebben we jouw gegevens nodig.
Wanneer we die nog niet bij ons bekend zijn,
vragen we je eenmalig naar de winkel te
komen. We maken graag kennis met je!

JOUW
UNIEKE
STIJL

JOUW
KLEDING
STYLIST
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Joop van Vliet B.V.

Onze openingstijden voor de feestdagen
Kom gezellig langs!
Woensdag 16 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Zaterdag 19 december
Maandag 21 december
Dinsdag 22 december
Woensdag 23 december
Donderdag 24 december

10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 16.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 18.00
10.00 - 16.00

Tussen Kerst en Oud en Nieuw zijn wij gesloten.
Vanaf woensdag 6 januari staan wij
graag weer voor u klaar.

Wij wensen u hele fijne feestdagen en
een heel mooi, gelukkig en gezond 2021!

LINGERIE
Liefs, Sacha Lingerie

LI
L I N GE R I E

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Indien wij door de maatregelen
niet open mogen, kunt u nog
steeds terecht in onze webshop

www.sachalingerie.nl

LEEUWERINGERSTRAAT 32
3421 AC OUDEWATER
0348-567400 | WWW.SACHALINGERIE.NL

t/m 70% korting
uitgezonderd de nieuwe collectie

Veel schoonheid en
een kreukvrij nieuwjaar.
Indien wij
niet open mogen,
kunt u bij ons wel een
afspraak maken voor
private shopping:
bel 06-22754554 of
info@pardoesoudewater.nl

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

Gesloten op 21-12-2020 t/m 03-01-2021

Of neem contact op via
info@sachalingerie.nl of
bel 0348-567400.
Wij bezorgen uw
kerstaankopen of cadeaubon
graag bij u thuis.

De gehele najaarscollectie

15 december
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Marleen en Viviën,
Pardoes Oudewater

Kom .. proef ..
en word verrast!

Maak uw feestdagen
OPENINGSACTIE
smakelijk
en compleet:
Voor
de eerste 1OO klanten
OPENINGSACTIE
Vankiplekkere
kippenpoot
tot
een
verrassing!
Voor de
eerste
1OO
klanten
gevulde kalkoen
eenenkiplekkere
verrassing!
vele soorten
wild…
VOLG ONS OP
FACEBOOK
EN INSTAGRAM!

Tip

voor Kerst en Oud en Nieuw
Wij verzorgen heerlijke
salades vanaf 2 pers.

Fraai opgemaakt met o.a. gevulde eitjes,
pompernikkel, rolletjes ham met asperge,
carpacciorolletjes etc.
Kijk op www.tenniscentrum-oudewater.nl/catering
Wij bezorgen bij u thuis

Bestel nu ... bel
0348-562723

Tenniscentrum Oudewater,
Touwslag 4, 3421 JG Oudewater

Bestel nu je

kerst- en relatiegeschenken!
Wij zijn extra open:
Leeuweringerstraat 28, Oudewater
Maandag 21 december
Dinsdag 22 december
Woensdag 23 december
Donderdag 24 december

Blokland 95, Montfoort
Woensdag 23 december
Donderdag 24 december

09:00-16:00
09:00-16:00
08:00-18:00
08:00-16:00
09:00-16:00
09:00-16:00

www.hetkaasmeisje.nl

Nog ONS
geenOP
VOLG
bestelKip en Lekker
FACEBOOK
formulier?
Leeuweringerstraat Haal
7
deze in
EN INSTAGRAM!
3421 AA Oudewater
de winkel!

www.kipenlekker.nl
winkel@kipenlekker.nl
06-53334821

Kip en Lekker
Leeuweringerstraat 7
3421 AA Oudewater
www.kipenlekker.nl
winkel@kipenlekker.nl
06-53334821
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Wout van Kouwen is ruim 35 jaar onderwijzer
geweestopdeMariaschool.Hij wistzijnleerlingen
altijdteboeienmetmooiegeschiedenisverhalen.
Niet alleen wat betreft de vaderlandse
geschiedenis, maar ook de historie van
Oudewater kwam ruimschoots aan bod.
Hij heeft een aantal van die Oudewaterse
geschiedenisverhalen voor u oppapiergezet,
wij zijn ervan overtuigd dat wij daar menig
geelbuik, maar ook de andere lezers,
een plezier mee zullen doen.
De volgende aflevering verschijnt
over een maand,
de redactie wenst u veel leesplezier.

De laatste melkboer
De vorige aflevering ging over mensen langs de deur en twee
verdwenen beroepen. Aansluitend dit verhaal over de laatste
melkboer van Oudewater die naast de melkzaak ook nog zijn
producten uitventte: Sjaak Jongerius.

Jan de Munnik
Sjaak Jongerius werd in 1927 in Utrecht geboren. Na zijn schooljaren in
Hoograven ging hij werken bij een melkboer in Utrecht waar hij op de bakfiets,
met daarop twee bussen melk en een houten kist met margarine en eieren, de
klanten afging. Maar Sjaak wilde meer: een eigen zaak beginnen.
Die mogelijkheid deed zich voor toen hij ingeseind kreeg dat de winkel en
melkwijk in de Leeuweringerstraat no 1 in Oudewater van Jan de Munnik ter
overname beschikbaar kwam. Sjaak ging stage lopen in Oudewater en ook hier
reed hij rond met een bakfiets. Doordeweeks sliep hij op een stapelbed bij het
gezin en in het weekend was hij bij zijn ouders in Utrecht. Het beviel Sjaak wel in
Oudewater en met steun van zijn ouders en schoonouders nam hij de zaak en
wijk van Jan de Munnik over. Sjaak trouwde in 1953 met zijn grote liefde
An de Groot van een tuindersfamilie uit Vleuten/De Meern en het jonge echtpaar
ging het grote avontuur in Oudewater aan.

Met de ponywagen
naar de klanten
An had al de nodige ervaring
opgedaan in een melkwinkel op
Zuilen, dus zij kon naadloos aan de
slag in hun winkel, terwijl Sjaak met
een ponywagen zijn wijk door de
binnenstad van Oudewater deed.
In de wintermaanden stond de
Shetlandpony op stal in de
Gasthuissteeg, maar tijdens de
andere maanden graasde het beestje
lekker op een weiland in Papekop.
Dagelijks ging Sjaak met de fiets naar
Papekop om zijn trouwe viervoeter op
te halen.
Om half 4 in de ochtend werd de
melk aangeleverd door de ‘Goudse
Melkcentrale’. Ieder in het stadje lag
nog te slapen als met veel lawaai de
ijzeren kratten en bussen afgeleverd
werden met ‘dagmelk’ en ‘bewaarmelk’.
Tevens stonden bloempap en
karnemelk op het lijstje.
Sjaak kwam, om zich te onderscheiden,
met wat nieuws op de proppen:
‘Jongerius Kluiten’. Hij bestelde boter
bij Gouda’s Glorie, deed die in potten
en zette zijn eigen naam erop.
Van Loman uit Harmelen nam Sjaak
de kwaliteitskaas af.
Om 5 uur ging in huize Jongerius de
wekker. An startte met het schrobben
van de stoep met chloorwater,
de wagen werd geladen, er werd
gegeten en Sjaak kon aan zijn tocht
door Oudewater beginnen.
De drukbezochte winkel werd gerund
door An. Daar zwaaide zij de scepter.
Eigenlijk was de zaak permanent
open. Zelfs ‘s avonds kon men er nog
terecht zolang de winkeldeur ‘los’ was.

Het echtpaar vulde elkaar goed aan
en An was dan ook echt de
‘melkboerin’. De melkboer zelf stapte
rond 7 uur in zijn licht crème kiel, met
de geldtas en het onafscheidelijke
opschrijfboekje al bij zijn eerste
klanten naar binnen. Die eerste
klanten waren meteen zijn beste: het
ziekenhuis en het pensionaat in de
Kapellestraat. In de bijkeuken van het
klooster stond dan al een rij van tien
emmers van ieder 10 liter klaar om
door hem gevuld te worden.
Sjaak had wel wat met die nonnen.
Een paar keer per jaar werd hem
gevraagd een zestal nonnen naar het
zusterhuis in Bennebroek te rijden.
Dat gebeurde met de bestelwagen, die
de opvolger was van de ponywagen.
Daarin had Sjaak de vaste
achterdeuren vervangen door een
rolluik waardoor hij gemakkelijker bij
zijn melktank kon komen.
Maar speciaal voor het reisje met de
zusters werd de roldeur uit de
bestelwagen gehaald en de vaste
deuren tijdelijk teruggeplaatst. En daar
ging de Oudewaterse melkboer op
zijn vrije dinsdagmiddag met zes
nonnen zittend op een melkkratje in
een donkere bestelauto hobbelend op
stap naar het Noord-Hollandse stadje
vlakbij Haarlem.

De route door de stad
De meesten op zijn ventroute waren
zogenaamde ‘opschrijfklanten’.
Alles werd met het potloodje in het
opschrijfboekje genoteerd en meestal
werd er dan op zaterdag afgerekend.
Mocht er eens een klant slecht bij kas
zitten, dan was Sjaak nooit te beroerd
haar (want het waren natuurlijk
meestal
huisvrouwen)
wat uitstel te
verlenen.

15
15DECEMBER
DECEMBER 2020
2020

(deel 109)
Mevrouw Streng van het
snoepwinkeltje in de Kapellestraat was
een van de eersten die hij bezocht,
omdat zij vaak het nodige wisselgeld
voor hem had klaarliggen. Na dit
begin startte de vaste route door de
stad. De pony wist precies waar hij
moest stoppen. Ook waar hij van een
klant een suikerklontje kreeg, want
dan ging hij met zijn voorpoten vast
op de stoep bij de deur staan.
Altijd stond Sjaak klaar met een
vriendelijk woord of een grapje en
was daardoor erg gezien bij zijn
klanten. En als hij een geintje met een
van hen kon maken, dan greep hij die
kans. Ook toen het hem was
opgevallen dat mevr. Boetekees al
weken aan de deur kwam zonder
gebit. “Is gebroken”, zei ze als
verklaring. Nou wil het geval dat
Sjaak juist in die tijd een nieuw gebit
kreeg aangemeten. Toen dat gebit er
uiteindelijk was, vroeg hij de tandarts
of hij zijn oude gebit ook mee kon
nemen. Daarmee ging hij de volgende
dag naar mevr. Boetekees en bood
haar zijn oude gebit aan. Verheugd
stopte zij het in haar mond, maar de
teleurstelling was groot toen het niet
bleek te passen. Met een grote grijns
op het gezicht vervolgde Sjaak de
tocht langs zijn andere klanten.
Om 12 uur werd er gegeten en even
een kort tukkie op de bank gedaan.
Daarna nog een klein rondje en dan
zat rond 2 uur het venten er die dag op
en konden er andere klusjes gedaan
worden zoals het schoonspoelen van
flessen en melkbussen.
Om 5 uur moest Sjaak op de winkel
gaan passen, want dan ging moeders
voor het eten zorgen. Het echtpaar
werd gezegend met zes kinderen.
Ook zij werden regelmatig
ingeschakeld. Voor en na schooltijd en
zelfs tijdens de middagpauze en de
vakanties moesten de kinderen
bijspringen zowel in de winkel als in
de wijk. Allen hebben wel de geldtas
omgehangen gehad.

Zondagavond: kopavond
Traditioneel was de zondagavond in
huize Jongerius ‘Kopavond’. Na de
avondmaaltijd kwam al het papiergeld
dat die zaterdag ontvangen was op de
tafel en werd het hele gezin
ingeschakeld om te ‘koppen’.
De vijfjes, tientjes enz. werden op
stapeltjes bij elkaar gelegd met de kop
van de persoon op het bankbiljet naar
boven. Bankbiljetten die erg
verfrommeld waren, werden keurig
met de strijkbout weer gladgestreken.
Nadat de stapeltjes bankbiljetten van
een elastiekje waren voorzien, werden
ze in een cassette gedaan en naar de
nachtkluis van de Rabobank gebracht.
Zodra de cassette daarin was
gegooid, kwam er een lege cassette
terug, die dan weer bij de volgende
geldstorting gebruikt kon worden.
Nou wil het geval dat Sjaak
regelmatig iets kwijt was.
Dat varieerde van zijn potlood, dat

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

do o r Wo u t va n Ko u we n

meestal achter zijn oor stak, en
opschrijfboekje tot de sleutelbos.
Als er echt iets belangrijks werd
vermist, bad zijn vrouw An tot de
Heilige Antonius of die er voor kon
zorgen dat het voorwerp weer
gevonden werd. Het “Heilig Antonius
beste vrind, zorg dat ik mijn …. weer
vind” werd bij verlies in menig
katholiek gezin in die jaren gebeden.
Zo gebeurde het ook een keer dat
Sjaak de cassette kwijt was, waardoor
hij het geld niet in de nachtkluis kon
deponeren. Hij besloot een truc uit te
halen. Hij gooide een baksteen in de
nachtkluis en verdraaid er kwam
keurig een lege cassette naar buiten.
De volgende dag werd er op de bank
druk over gesproken en gegist wie dat
geflikt zou hebben. Dochter Jacqueline,
die toen op de bank werkte, kwam die
avond met het baksteenverhaal thuis.
Pas toen vernam ze dat haar eigen
vader dat op zijn geweten had.
Ja, Sjaak hield wel van een geintje.
Als fervent aanhanger van D.O.S.
en later F.C. Utrecht dreigde hij een
belangrijke wedstrijd te moeten missen
omdat het stadion geheel was
uitverkocht. Daar werd het volgende
op gevonden: Bij De Wulverhorst
charterde hij een rolstoel. Op de
parkeerplaats bij stadion Galgenwaard
nam zoon Rob plaats in de rolstoel.
Over zijn benen werd de slaapdeken
gedaan waaronder Sjaak altijd zijn
middagdutje deed en zo ging het
tweetal met een stalen gezicht richting
de hoofdingang. Ze werden uiterst
vriendelijk ontvangen en kregen een
ereplaats aan de rand van het veld
toebedeeld. Zo kon het tweetal met
een grote glimlach op het gezicht de
wedstrijd van wel zeer nabij volgen.

Van nieuwe ideeën
tot speciaalzaak
In de loop van de tijd veranderde er
veel. Sjaak deed zijn kiel voorgoed bij
de was en droeg voortaan een blauwe
stofjas, de bestelwagen werd ingeruild
voor een elektrisch aangedreven
Spijkstaal melkwagen met aanhanger

en het assortiment werd steeds meer
uitgebreid om de concurrentie met de
opkomende supermarkten te kunnen
aangaan. Zoon Leon kwam in de zaak
en er werd besloten om op zondag
Campina-ijs te gaan verkopen. Bij de
nonnen werd een bank gecharterd en
zo ontstond in 1965 het eerste terras
in Oudewater. De concurrentie werd
echter nog moordender toen aan de
overkant de Multimarkt (nu COOP)
zijn intrek nam. Er werd toen besloten
er een echte speciaalzaak van te
maken: ‘De Vers-Specialist Jongerius’.
Er werden fijne vleeswaren verkocht.
An braadde daarvoor op de Damweg,
waarnaar ze inmiddels verhuisd
waren, de lekkerste rosbief en er
waren speciale wijnen en noten in het
zeer gevarieerde assortiment.
In 1991 stopten An en Sjaak. Hij had
altijd gezegd: “Als de ‘IJzeren Hond’
(de bijnaam voor de Spijkstaal) door
zijn hoeven zakt, dan stop ik ermee”.
En dat was in 1991 inderdaad het
geval. Na 30 jaar trouwe dienst vielen
de gaten in de carrosserie.
Na 40 jaar hard werken, de
afnemende gezondheid en een ander
winkelpatroon van de klant waren
mede de oorzaak van het stoppen met
de melkwijk en de speciaalzaak over
te laten aan Leon en Bea, terwijl zoon
Rob ‘in het ijs ging’.
Nadat An en Sjaak een tijd op de
Damweg gewoond hadden,
verhuisden ze uiteindelijk naar de
Utrechtse straatweg.
An zou 71 jaar worden, Sjaak 79.
Leon en Bea hebben het nog bijna
tien jaar volgehouden in de
Leeuweringerstraat, maar toen
moesten zij toch uiteindelijk in het jaar
2000 de zaak sluiten.
Maar Rob: die is er nog met zijn bij
velen zeer geliefde ‘IJssalon Roberto!’
Bronnen: Ko en Rob Jongerius.

De vorige afleveringen van
ff z@ppen zijn gebundeld in
vier delen. Daarbij is gebruik
gemaakt van extra materiaal
als aanvulling.
De rijk geïllustreerde boekjes
zijn voor e 17,50 te koop in
Oudewater bij The Read Shop,
het TIP-kantoor en bij
de schrijver zelf op De Cope 6.
Eind 2020 is ‘ff z@ppen deel 5’
op de markt gekomen. Onder de
titel ‘Oudewater 1940-1945’
staat dit deel geheel in het teken
van de Tweede Wereldoorlog.
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BINNENKORT IN DE VERKOOP

HEKENDORP - Goejanverwelle 26

OUDEWATER - Ambachtsdreef 55

OUDEWATER - Marktstraat 17a

HUIDIG WONINGAANBOD

POLSBROEKERDAM - Damweg 480a
200 m² - 7 kamers
e 950.000,- k.k.

POLSBROEKERDAM - Benedeneind NZ 478G
appartement 91 m²
e 325.000,- k.k.

LINSCHOTEN - Raadhuisstraat 19
423 m² - 8 kamers
e 950.000,- k.k.

OUDEWATER - IJsselvere 7
140 m² - 4 kamers
e 400.000,- k.k.

NIEUWE VRAAGPRIJS

OUDEWATER - Kerkwetering 20
205 m² - 9 kamers
e 650.000,- k.k.

OUDEWATER - Nieuwe Singel 1
133 m² - 5 kamers
e 500.000,- k.k.
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gen
ﬁjne feestda
n
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gezond 2021
ONDER VOORBEHOUD

OUDEWATER
Ambachtsdreef 29

POLSBROEK - Baronieweg 31
92 m² - 5 kamers
e 279.000,- k.k.

ONDER BOD

SNELREWAARD - Pastoorsakker 21
107 m² - 5 kamers
e 279.000,- k.k.

Wij willen u bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en hopen ook in 2021
weer iets voor u te mogen betekenen.

EEN DEEL VAN ONZE
BINNEN ÉÉN WEEK

OUDEWATER
Ravelijnstraat 21

SNELREWAARD - Waardsedijk 24
200 m² - 5 kamers
e 769.000,- k.k.
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OUDEWATER - Gasthuissteeg 9

OUDEWATER - Goudse straatweg 8
DIVERSE KANTOOR/PRAKTIJKRUIMTES
Huurprijs vanaf € 185 p/m
incl. g/w/e en servicekosten

OUDEWATER - Peperstraat 14
WINKELRUIMTE
Huurprijs € 1.100,- p/m
excl g/w/e
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op Facebook
en Instagram!
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POLSBROEK - Baronieweg 31
92 m² - 5 kamers
e 279.000,- k.k.

SNELREWAARD - Pastoorsakker 2
107 m² - 5 kamers
e 279.000,-
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OUDEWATER - Kerkwetering 20
205 m² - 9 kamers
e 650.000,- k.k.

OUDEWATER - Nieuwe Singel 1
133 m² - 5 kamers
e 500.000,- k.k.
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Bijvoorbeeld: 3 pakken
snelfiltermaling à 250 gram
van 8.79 voor 5.86
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Kerst aan huis

Voorbeeld:
Bij welke ondernemer hoort
bijvoorbeeld dit fragment?

De IJsselbode van dinsdag kerstaankopen of cadeaubon
3421 AA Oudewater
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Liefs, Sacha Lingerie fragmenten gehaald.
graag bij u thuis.
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32 Straatwe
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fragmenten.
06-53334821 Deze antwoorden
3421 bevatten
AC OUDEWATER
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Bestel een kerstdiner aan huis en maak kans op
een diamant van t.w.v. 1.500 euro winkelwaarde

Restaurant De Nieuwe Polderkeuken uit Stolwijk organiseert in de maand december iets
bijzonders. Eigenaar en chef-kok Frank Streefland wil zijn gasten in deze coronatijd graag op
een unieke manier blijven verrassen. Als je online een heerlijk 5, 6 of 7-gangen kerstdiner
voor thuis bestelt, maak je automatisch kans op een diamant ter waarde van 1.500 euro.
Frank: “Kosten voor dit 5-gangen menu bedragen 69,50 euro per persoon. We hebben ook een
kindermenu of een 3-gangen menu voor 49 euro inclusief brood en amuse. Het is uiteraard ook
mogelijk om dit diner helemaal af te maken door middel van een wijn- of alcoholvrij arrangement.
Bewaar je ordernummer goed
want dit is tevens je lotnummer.
De winnaar wordt door ons via
een livestream bekend gemaakt
op donderdag 31 december om het
jaar feestelijk positief af te sluiten.”
Bestellen kan eenvoudig op
www.poldercateringathome.nl
tevens leveren zij het kerstdiner
landelijk bij de mensen thuis.
Naast het kerstdiner verzorgt De Nieuwe
Polderkeuken ook ‘Oud en nieuw’-boxen.
‘Heerlijke hapjes voor een gezellige avond’.
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0348-567400
van beide edities vormen
samen
een zin.
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Wilt varkensrollade
u ook extra attentiewaarde
per kilo
voor
9.99
4.99uw advertentie?

Voor maar e 10,00 extra heeft u zo’n fragment uit uw
advertentie in het Kerstballenbeeldenspel!
Van dit geld worden de prijzen beschikbaar gesteld.
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U kunt met elk formaat
advertentie
meedoen, hieronder enkele voorbeelden:
Croissant,
pistolet
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*

€
€
€

50
kort

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.

Wilt u meedoen met het Kerstballenbeeldenspel?
Let op! Deelname is beperkt. OP=OP
Reageer dus snel, maar uiterlijk vóór donderdag
17 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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Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Erkend dealer van o.a.
• Wilier • Giant • Koga • Gazelle
• Cortina • Ebike Das Original

Wij blijven uw
fiets repareren!
Wij komen uw fiets halen en brengen
hem na reparatie weer terug.
Bel 0348-562317 of mail
info@nieuwenhuizen-fietsplezier.nl
(maandag gesloten)
Utrechtse Straatweg 41, 3421 GM OUDEWATER

www.nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Grondbank Hollands Midden is een jong, dynamisch bedrijf gespe-

WAT
NEMEN
WIJ
VOOR
U IN?van zand en grond. U
cialiseerd
in de inname,
keuring
en hergebruik
ons in Haastrecht midden in het Groene Hart. Wij zijn gecertificeerd
•vindt
Grond
•conform
Zandhet BRL 9335 protocol 1 voor de inname en het samenvoegen
zowel gekeurde als niet-gekeurde grondproducten. Hierdoor is het
•vanGroenafval
mogelijk om grond zonder keuringsdocumenten aan te leveren.

service
■ Banden en uitlaten

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

WAT KUNNEN WIJ LEVEREN?

Wat neMen Wij vooR U in?
• Aanvulzand
Grond

• Straatzand
Zand
• Brekerzand
Groenafval
• Metselzand
kUnnen Wij LeveRen?
•Wat
Teelaarde
aanvulzand tuinaarde
• Bemeste
Straatzand
• Overige
producten op aanvraag

Brekerzand
Metselzand
teelaarde
Wij zijn gesloten van maandag 21 december
Bemeste tuinaarde
tot en met zaterdag 2 januari.
overige producten
opstaan
aanvraag
Maandag
4 januari
wij graag weer voor u klaar.

Bigbag & Containerservice
Wij wensen u

De opbrengst van de wijnactie
t.b.v. het Keniaproject
heeft het heel mooie bedrag van € 3.800
opgebracht. Alle deelnemers aan deze actie
en ook onze sponsor Grandi Vini worden
hartelijk bedankt!

Heeft u grond of zand over van uw project? Wij hebben diverse Bigbags
fijne
feestdagen
en het
een
gelukkig
en
containers
beschikbaar voor
afvoeren
van zand, nieuwjaar
grond of
groenafval. vraag naar de mogelijkheden!

■ Storingsdiagnose
■ Airco

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.

GRONDBANK HOLLANDS MIDDEN

Contact
Provincialeweg
Oost 35, 2851 AA Haastrecht
info@grondbankhollandsmidden.nl
GRonDBank HoLLanDS MiDDen
Tel.:
0348-342137
www.grondbankhollandsmidden.nl
Provincialeweg oost 35
info@grondbankhollandsmidden.nl
tel.: 0348-342137
2851 aa Haastrecht
www.grondbankhollandsmidden.nl

Uw interieur op maat

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL
WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

www.vinkinterieurbouw.nl

Voor een oudere man en zijn zus zijn wij op zoek naar

meerdere medewerkers
GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

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

w w w. p m a r ku s . n l

Op zoek naar een leuk geschenk
voor de feestdagen?
Denk aan de NOVO-CADEAUBON
Te besteden bij bijna 50 NOVO-leden!
De bon is verkrijgbaar bij:
The Read Shop,
TIP-kantoor
COOP Heijmans.

De heer en mevrouw wonen in naast elkaar gelegen huizen
te Oudewater. Gezien hun hoge leeftijd en wat daarbij komt
kijken, gaat niet alles meer vanzelf en daarom hebben wij jou
nodig! Draag jij je steentje bij, zodat de heer en mevrouw van
hun oude dag in hun eigen huis kunnen genieten?
Als medewerker is het belangrijkste dat je een proactieve,
positieve instelling hebt, jouw werkzaamheden bestaan onder
andere uit:
• Je begeleidt en ondersteunt, dit doe je bijvoorbeeld tijdens
de transfers waarbij een passieve tillift gebruikt wordt.
• Je zorgt dat het huis een thuis voor meneer en mevrouw
blijft en verricht daarom ook licht huishoudelijk werk.
• Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een au pair aanwezig.
Jullie werken veel samen en zorgen dat de heer en mevrouw
het goed hebben.
Wat neem jij mee?
• Het is fijn als je werkervaring hebt met dementerenden,
maar dit is geen eis.
• Je bent zorgzaam, sociaal en een doorzetter.
• Het is voor jou geen probleem om maandag t/m zondag
(èn feestdagen) een blok te draaien van een van de volgende
diensten: 7:30 tot 8.00 uur, 12:30 uur tot 16:00 uur of van
18:30 uur tot 19:15 uur.
• Een extra ochtend of avond werken in goed overleg?
Jij doet het graag!
Graag je reactie mailen naar:
agenta@planet.nl of annemiekegroen@online.nl
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GEMEENTENIEUWS
www.montfoort.nl

www.twitter.com/gem_montfoort

gemeente

Montfoort

www.facebook.com/gemeentemontfoort

www.instagram.com/gemeentemontfoort

Praat u mee tijdens de online inloopavond
duurzame energie op 15 december?
Het plaatsen van windmolens of zonnepanelen heeft
invloed op de plek waar u woont of werkt.
In een eerder stadium hebben inwoners en ondernemers
al meegedacht over hoe we als gemeente duurzame
elektriciteit het beste kunnen opwekken. Dit heeft al veel
waardevolle informatie opgeleverd. We weten nu meer
over de voorkeuren van inwoners en ondernemers als
het gaat over het opwekken van energie uit zon en wind.
De gemeente heeft hiervoor een voorstel gemaakt
waar we op 15 december, van 19.30 tot 21.30 uur,
met u over willen praten. Want wat u daarvan vindt,
is niet alleen van belang voor de buurt waar u woont of
werkt, maar ook over hoe we daarna verder gaan.
Praat u mee?
Meld u dan aan voor de online
inloopavond op 15 december
van 19.30 tot 21.30 uur. Dit doet
u via www.montfoort.nl/energie
of scan de QR-code met de
camera van uw smartphone.

elektriciteitsnet, is er sprake van een ander plan op die
plek? Iedereen die straks een verzoek bij de gemeente
indient voor het plaatsen van een zonneveld of een
windmolen, beoordeelt de gemeente op basis van dit
afwegingskader en de zoekgebiedenkaart.

Waar gaan we het over hebben?

Waarom is dit belangrijk?

We hebben een zogenaamde ‘zoekgebiedenkaart’
gemaakt waarin alles samen komt over duurzame
energieopwekking. In het ‘afwegingskader’ worden
voorwaarden gesteld in welke gebieden en op welke
manier het opwekken van elektriciteit uit zon en wind
wordt toegestaan binnen onze gemeente. Daarbij zijn
vragen van belang, als: hoe dicht mag een windmolen of
zonneveld bij een woonwijk geplaatst worden, verstoor je
een beschermd natuurgebied, is er wel aansluiting op het

We hebben u nodig. Samen gaan we onderzoeken of de
kaart met zoekgebieden en de lijst met uitgangspunten
voor de afweging voldoende draagvlak krijgt binnen de
gemeente. Door deel te nemen aan deze inloopavond telt
uw mening mee over wat er in dit document komt te
staan. En dus: waar straks wellicht zonnepanelen en
windmolens mogen worden geplaatst. Met uw reactie en
suggesties stelt de gemeente uiteindelijk een deﬁnitief
afwegingskader en de zoekgebiedenkaart op.

dinsdag 15 december 2020

Gewijzigde
openingstijden
Huis van Montfoort

Vanwege de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
- Donderdag 17 december
gesloten vanaf 15.30 uur
- Donderdag 24 december
gesloten vanaf 12.30 uur i.v.m. kerstavond
- Vrijdag 25 december
gesloten i.v.m. eerste kerstdag
- Donderdag 31 december
gesloten vanaf 12.30 uur i.v.m. oudjaarsavond
- Vrijdag 1 januari
gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar.
Op onze website www.montfoort.nl kunt u een melding
openbare ruimte doen en een afspraak inplannen bij
het Klant Contact Centrum.
Op 17 december is het Huis van Montfoort
van 15.30 tot 17.00 uur wel geopend voor
SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie,
Careyn en GGDrU.
De overige dagen is het Huis van Montfoort gesloten.
De SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie,
Careyn en GGDrU zijn via de gebruikelijke kanalen
te bereiken.

Dagboek van het zwerfvuil
Het zijn de kleine dingen die het doen
Bij een duurzame samenleving denken we aan grote
projecten zoals windmolenparken, zonnepanelen of
afvalscheiding. Des te verrassender is de
eenmansactie van Nico van Asdonck uit Linschoten:
‘Dagboek van het zwerfvuil’.
Vóór corona ging Nico altijd op de ﬁets naar zijn werk in
Utrecht. Het viel hem op hoeveel zwerfafval hij langs de
weg zag liggen en op een dag besloot hij om elke keer
drie dingen op te rapen.

Elke dag drie stuks

“Drie dingen, dat is te overzien,” zo vertelt hij. “Ik ben wel
selectief in wat ik opraap, ondanks de tuinhandschoenen
die ik altijd in mijn ﬁetstas heb. Voor ik het thuis weggooi,
maak ik een foto van wat ik die dag heb meegenomen.
Die gaat in mijn ‘Dagboek van het zwerfvuil’.
Ik doe dit nu twee jaar en heb een fotoboek vol.
Fantablikjes, Fristipakjes, AA-ﬂesjes en waterﬂesjes,
maar ook plastic doosjes waar broodjes in hebben
gezeten en de laatste tijd mondkapjes.
“Wat ik het meeste zie, zijn blikjes Red Bull. Ze worden al
ﬁetsend weggegooid, maar ook zag ik een automobilist
die voor het stoplicht stond en een blikje in de berm van
de Reinaldaweg gooide.”

Denk eens na

Het mooie bij Nico is dat er geen enkele agressie
voelbaar is, het is vooral zijn verwondering over dit soort
gedrag, dat de boventoon voert en zijn overtuiging dat
kleine dingen er toe doen om iets groters te bereiken.
“Op mijn 19e werkte ik voor de plantsoenendienst in
Hillegom en daar drong ineens tot me door dat de rotzooi
die de mensen in de plantsoenen achterlaten, voor ze
opgeruimd wordt, door betaalde werkkrachten.
Kortgeleden raapte ik een blikje op van de straat. Er reed
een groepje jongeren langs, zij draaiden zich om en
keken mij verbaasd aan toen ze zagen dat ik het blikje in
mijn ﬁetstas deed. Ze zeiden niets, toch hoop ik dat mijn
gedrag ze aan het denken zet.”

fotograaf
Gijs Possel

Zwerfvuilambassadeurs
van Duurzaam Montfoort

“Ik heb ook bewondering voor de oprichtster en de
vrijwilligers van de Zwerfvuilambassadeurs, die met hun
prikstok wekelijks zwerfvuil opruimen, want ik kies de

makkelijke weg”, zegt Nico. “Ik doe mijn eigen kleine ding.”
Helpt u ook mee om onze omgeving schoon te houden?
U kunt een prikstok aanvragen bij Duurzaam Montfoort
via afval@duurzaammontfoort.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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Oud papier
en karton

Restafval

1 | Ofﬁciële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

1e Kerstdag

25

Nieuwjaarsdag

1

2e Kerstdag
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Snoeiafval
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Jongeren tussen de 12 en 18 opgelet!
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Na je aanmelding

Nieuw: De Jeugd aan Zet wintereditie!
Na een zomer boordevol activiteiten, heeft de
overheid nu de Jeugd aan Zet wintereditie
aangekondigd. En jij kan ook meedoen!

Jouw hulp als begeleider

Ben je tussen de 12 en 18 jaar, enthousiast en ﬂexibel?
En vind je het leuk om als spelbegeleider sportieve en
culturele activiteiten in Montfoort en Linschoten te
organiseren? Meld je dan aan bij john@montfoortvitaal.
nl. Vermeld daarin je naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, e-mailadres en mobiele nummer.

Na je aanmelding ontvang je meer informatie en word je
aan de Spelbegeleiders Whatsapp groep toegevoegd.
Daarin worden regelmatig verzoeken voor het begeleiden
van activiteiten geplaatst.
Als vergoeding voor acht keer helpen ontvang je een
waardebon van 50 euro. Deze waardebon kan bij onze
lokale winkeliers worden ingewisseld.
De wintereditie van Jeugd aan Zet wordt mogelijk
gemaakt door een subsidie van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit het project
‘Jeugd aan zet in crisistijd/Doe mee met MDT’.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met John van
Echtelt via john@montfoortvitaal.nl of 06-53699975.

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

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’
mogelijk. De zaken worden zoveel
mogelijk digitaal of telefonisch
afgehandeld.
Digitale eerstvolgende openbare
commissievergadering is op
6 januari 2021.
Digitale eerstvolgende kleine
commissie (overleg met de
rayonarchitect) is op 13 januari 2021.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Besluiten op grond van de
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten
kunnen belanghebbenden binnen
zes weken nadat de beschikking is
verzonden een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en
wethouders. Vindt u dat de uitvoering
van het besluit onevenredig nadelig is
voor u, dan kunt u naast een
bezwaarschrift om een voorlopige
voorziening vragen bij de Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt
zien kunt u hiervoor een afspraak
maken met de bouwbalie via www.
montfoort.nl of tel: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 18-11-2020
Z/19/153041
Blokland 8 in Montfoort
Het aanplanten van bomen en
struiken.

• 8-12-2020
Z/19/148207
Noord Linschoterdijk 6 in
Linschoten
Verbouwen- en het wijzigen
van het gebruik van rijksmonument
‘Hoeve Parkzicht’.
• 9-12-2020
Z/20/166058
Strick van Linschotenstraat 75 in
Linschoten
Het bouwen van een bijgebouw.

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:
• Famous Cars voor het adres:
Steenovenweg 8 B in Montfoort.
De melding heeft betrekking op het
oprichten van een garagebedrijf
voor de in- en verkoop van
voertuigen en waar lichte reparaties
plaatsvinden.
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, tel. 088-0225000.

procedure zorgt dat de voormalige
bedrijfswoning een burgerwoning
wordt. Voorts zal de sloop van alle
losse bijgebouwen plaatsvinden en
1 bijgebouw teruggebouwd worden.

REACTIES

VERKEER
Werkzaamheden
verkeersregelingsinstallatie
kruising Heeswijkerpoort/
Joop Westerweelstraat
Van maandag 14 december tot en
met donderdag 17 december vinden
er werkzaamheden aan de
verkeersregelinstallatie op de
kruising van de Heeswijkerpoort Joop Westerweelstraat - N228
plaatsvinden. Het verkeer zal ter
plaatse geregeld worden door twee
verkeersregelaars.
Gelieve uw rijgedrag aan te passen
aan de omstandigheden.

Overig
Voorontwerp bestemmingsplan
‘M.A. Reinaldaweg 73 Linschoten’
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken bekend dat
bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan met ingang van
16 december 2020 voor iedereen ter
inzage ligt in het kader van inspraak.
Voorontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan
‘M.A. Reinaldaweg 73 Linschoten’
voorziet in een planologische regeling
voor het perceel om de bestemming
van ‘Agrarisch’ om te zetten naar
‘Wonen’ en ‘Agrarisch met waarden openheid’ om zo de aanwezige
landschappelijke waarden te
versterken. De planologische

Met ingang van 16 december 2020
ligt het voorontwerpbestemmingsplan
inclusief bijbehorende stukken
gedurende zes weken (tot en met
26 januari 2021) ter inzage bij de
publieksbalie van het stadskantoor
Kasteelplein 5 te Montfoort (geopend
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur).
Tevens is het plan digitaal
raadpleegbaar via de nationale
website www.ruimtelijkeplannen.nl
(IDN: NL.IMRO.0335.
BPMAReinaldaweg73-VO01).
Tijdens deze termijn kan iedereen een
reactie indienen ten aanzien van dit
plan. Deze schriftelijke reacties
(geen e-mail) worden gericht aan het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Montfoort, Postbus 41,
3417 ZG in Montfoort,
onder vermelding van
‘Reactie voorontwerpbestemmingsplan
‘M.A. Reinaldaweg 73’.
Voor het indienen van een mondelinge
inspraakreactie kunt u contact
opnemen met dhr M. van Oostveen
van de gemeente Montfoort via
0348-476400.

VERVOLG

Na aﬂoop van de termijn zullen
de reacties samengevat en
gezamenlijk beantwoord worden in
een inspraaknota. Deze zal, na
bestuurlijke instemming toegezonden
worden aan de indieners van een
reactie. In het vervolg zal er een

ontwerpbestemmingsplan worden
opgesteld welke opnieuw ter inzage
wordt gelegd. Daarop kan gereageerd
worden met een zienswijze.

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester
en wethouders van Montfoort maken
bekend dat zij de volgende
vergunningen of onthefﬁngen hebben
verleend voor:
Stookvergunning
- Achthoven Oost 3, in Montfoort
Januari en februari 2021
Verzonden 1 december 2020.
Ingebruikname gemeentegrond
- Jan de Rijkelaan in Montfoort
Plaatsen container,
van 5 t/m 8 maart 2021
Verzonden 1 december 2020.
Heeft u als belanghebbende bezwaar,
dan kunt u binnen zes weken na
toezending van het besluit aan de
aanvrager een gemotiveerd
bezwaarschrift sturen aan
burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort.
Indien spoed dit vereist kunt u
naast dit bezwaarschrift ook een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de president van de
Arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector Bestuursdienst, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Montfoort, 15 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

MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN
SWOM

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

JEUGDHULP

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

ADVIESRAAD SOCIAAL
DOMEIN MONTFOORT

Gerrit Jan van der Veenstraat 20
3417 GB Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort
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LINSCHOTEN

MONTFOORT

Bouwlocaties naar provincie
De laatste vergadering van de Montfoortse raad telde zestien zware punten
en het regende moties en amendementen. Het was dan ook voorspelbaar
dat het niet in één avond zou worden geregeld. En dat gebeurde ook niet.
Er waren opnieuw twee avonden voor nodig om de agenda af te werken.

Bouwlocaties

De in de commissievergadering besproken
voorstellen voor bouwen buiten de rode
contouren hebben, zoals iedereen heeft
kunnen waarnemen, geleid tot veel
commotie. Dat bracht alle partijen ertoe
om uitvoerig te motiveren waarom het
nodig is om deze locaties voor te stellen.
Simpelweg omdat de voorgenomen
aantallen woningen niet binnen de rode
contouren kunnen worden gerealiseerd.
PAK, Inwonersbelangen D66 dienden
een amendement in om toch ook de

door Trudie Scherpenzeel

locatie Heeswijk-Tiendweg mee te
nemen. Die laatste locatie was in een
eerder onderzoek afgevallen en diverse
partijen spraken van een ‘ongelijk’
speelveld voor de aanwonenden, daar
waar anderen wel de mogelijkheid
hebben gekregen om te reageren.
De inspraak is echter pas in een later
stadium aan de orde, zodat daar niet
echt sprake van is.

Het amendement werd met 12 stemmen
voor (LM tegen) aangenomen.
Het voorstel werd met algemene
stemmen aangenomen.
Een motie van CDA, LM, CU en SGP
om ook locaties in Linschoten te
onderzoeken werd eveneens met
algemene stemmen aangenomen.
De wethouder beloofde om ook de
beoogde locaties in Linschoten die wel
binnen de rode contouren vallen en naar
zijn mening tot 2030 voldoen aan de
raad in beeld te brengen.

Aanvullend krediet Hoflandschool
Opnieuw zorgde dit voorstel voor een
lange discussie en drie amendementen.
Het raadsvoorstel telde 18 pagina’s en
een groot aantal bijlagen. Na de vorige
raadsvergadering waren nog meer dan
tachtig vragen onbeantwoord en SGP,

CU, LM, D66 en CDA stelden voor om
de huidige locatie (achter de sporthal)
conform het besluit van 2015 te
handhaven. Dit amendement werd
verworpen. De VVD wilde nader
onderzocht hebben met de toepassing
van welke extra maatregelen woningbouw
een nieuwe school op de Hoflandlocatie
wel kan worden gerealiseerd en of dat de
stichtingskosten van de school kan
verlagen. Ook dit amendement werd
verworpen. VVD en IB wilden nader
onderzocht hebben of een keuze voor de
variant in bijlage 7 de financiële risico’s
zou verlagen. Dit amendement werd
aangenomen. Het geamendeerde
voorstel werd uiteindelijk met 8 stemmen
voor en 7 tegen aangenomen.

(Volgende week de rest van de
vergadering in De IJsselbode)

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

Sjoukje Dijkstra

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

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

Nieuwe urnenmuur Stuivenberg
loopt vertraging op
De nieuwe urnenmuur die in november op de Stuivenberg gebouwd zou
worden, heeft vertraging opgelopen. Tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor de muur werd bezwaar ingediend. Een woordvoerder van
de gemeente laat weten in afwachting te zijn van de bezwaarprocedure.
De zaak dient deze week.

De huidige urnenmuur is twee nissen hoog.

De bezwaren tegen de tweede
urnenmuur zijn volgens omwonenden
dat die het landschappelijk karakter van
de begraafplaats ernstig aantast. De
tweede urnenmuur zou 13 meter lang
en 2,65 meter hoog worden. Dit komt
niet overeen met het oorspronkelijke
ontwerp van de eerste muur. De nieuwe
nissenmuur zou drie nissen hoog
worden, terwijl de huidige muur twee
nissen hoog is. Klagers vinden bovendien

dat de gemeente zich niet heeft
gehouden aan de afspraak om verder
uitgewerkte plannen met omwonenden
te bespreken.
De bezwaarmakers dienden ook zelf een
ontwerp in. Zij vinden het jammer dat
hun ontwerp ter zijde is geschoven.
Hun ontwerp tast volgens hen het
landschappelijk karakter van de begraafplaats vrijwel niet aan en is in opzet in lijn
met de bestaande urnenmuur.

Volgens wethouder Yolan Koster zijn de
beweegredenen om voor deze locatie te
kiezen eenvoudig uit te leggen: “Samen
met de scholen en de kinderopvang
hebben we een programma van eisen
opgesteld. Op basis van dat programma
van eisen is dit voorstel tot stand
gekomen. Hier zitten drie elementen in:
het krediet van 12,4 miljoen, het nog
kunnen kiezen van de bouwmethodiek,
en het ruimtelijk gebruik met de daarbij
passende locatie.” Van de twee locaties,
achter de sporthal of de locatie aan de
Parklaan, kwam de Parklaan volgens de
wethouder als meest geschikte uit de bus.
Dat er weinig politieke draagkracht is,
vindt ze teleurstellend.
Ze geeft aan nadrukkelijk
in gesprek te gaan met
partijen die hier niet voor
gestemd hebben. Het is
niet zo dat als de coalitie
‘ja’ zegt en de oppositie
‘nee’, dat de oppositie
afgeserveerd wordt.”

belang is. “Het college heeft ons niet
kunnen overtuigen, dat de locatie oude
Hoflandschool het snelste resultaat geeft.
Daarom heeft dat ook nooit onze
voorkeur gehad”, zegt Timmerarends,
die opsomt: “Je hebt de mast langs de
sportvelden die weg moet. Dit is geen
eigendom van de gemeente. Vervolgens
moet het hockeyveld gedraaid worden.
De hockeyvereniging heeft daar geen
moeite mee, want het veld moest al
vervangen worden. Maar er moeten ook
twee tennisvelden opgeheven worden.
Ik ga er niet vanuit dat die terugkomen.
Voor zo’n tennisvereniging is het ook
een stukje inkomsten. Er kunnen
toernooien gespeeld worden en ze
kunnen verhuren aan derden. Er zit een
stuk inkomen in. Hoe ga je dat ondervangen? Dan heb je nog de verkeersafhandeling, en met de omwonenden is
nog niet eens gepraat. Daar is nu al
weerstand.”
Als het aan de oppositie lag, werd er nu
al begonnen met bouwen, en wel op de
Sporthal locatie. “De sporthal locatie
leek begin 2020 te krap, maar begin
december bleek na herberekening dat die
locatie toch ruim genoeg was.
Het belangrijkste argument om van
locatie te veranderen, kwam daarmee te
vervallen. Bovendien was bij de sporthal
fase één van het plan al uitgevoerd.
De grond was aangekocht, sportverenigingen samengevoegd en kunstgras

door Sjoukje Dijkstra

Algemeen belang

Eerder dit jaar deed een verontruste
bewoner van Montfoort, Wanda Koch,
al meermaals haar beklag over het feit
dat het zo lang duurde voordat de
beloofde urnenmuur er stond. Ze is
teleurgesteld: “Er is begin dit jaar nog
met de bewoners overlegd om dit soort
vertragingen te voorkomen. Het is niet
te begrijpen en een beetje egoïstisch.
Mensen hebben stress: waar moet ik
met de as van mijn dierbare naar toe?
Er zijn al een jaar geen nissen meer
beschikbaar op de algemene
begraafplaats. Met de corona crisis en
het grotere aantal sterfgevallen mocht er
toch echt wel vaart gezet worden achter
de bouw van de nieuwe muur.”

De kogel is door de kerk…

Er gaat gebouwd worden
aan een nieuw
scholencomplex op locatie
Hofland, maar of iedereen
daar blij mee is?
Wat is Europees aanbesteden?
Omdat het hier een overheidsopdracht betreft, waarbij het bedrag in de miljoenen
loopt is gemeente Montfoort verplicht om een Europese aanbesteding te doen.
Het uitgangspunt is dat elke aanbieder in de hele EU een eerlijke kans heeft om een
opdracht te verwerven. Als een stadsbestuur, zoals in Montfoort, een scholencomplex
wil laten bouwen, mogen ze die opdracht dus niet ondershands aan een plaatselijke
ondernemer geven.

DEEL 1

Met een nipte meerderheid werd
vorige week maandag het besluit
voor een nieuw te bouwen scholencomplex op locatie Hofland
aangenomen. Het besluit zorgt voor
emoties en gemengde reacties bij
belanghebbenden en inwoners.
De directies van het scholencomplex laten weten blij te zijn:
“Het heeft al te lang geduurd.
Het scholencomplex had er al
moeten staan.”

In het nieuwe scholencomplex dat in
2022 zal worden gebouwd, moet in
plaats komen van de drie scholen:
Hobbitstee, de Howiblo en de Graaf Jan
van Montfoort. Ook wordt de kinderopvang er gevestigd. Het huidige onderkomen van de scholen is zwaar verouderd,
en al langere tijd aan vervanging toe.
Al in 2015 werd het besluit genomen om
te gaan bouwen achter Sporthal Hofland.
Deze locatie leek te krap voor een goede
inpassing van het scholencomplex.
Daarom werd locatie Hofland naar voren
geschoven, een locatie waar de directies
van de scholen inmiddels voorkeur voor
hebben.

Obstakels
Een smaakvolle Kerst
met de ijstaarten van ‘De Morgen’
Kijk op ijsboerderijdemorgen.nl/ijs-smaken en bestel!
Mastwijkerdijk 41, Montfoort

brood- en banketbakker

Jan van
Dommelen

Bart Timmerarends van
oppositiepartij SGP
voorspelt nu al dat de
ingeslagen weg veel
obstakels zal opleveren.
Dat terwijl voor alle
betrokken partijen juist
snelheid van het grootste

aangelegd. Dat hoorde allemaal bij dat
project. Op de Hofland locatie moet je
eerst het oude gebouw slopen. Achter de
sporthal kun je gelijk beginnen.” Ook de
tennisvereniging was hier voorstander
van, maar lijkt zich nu te hebben
neergelegd bij de keuze van de gemeente:
“Wij hebben inmiddels meerdere
gesprekken gevoerd met de wethouders
Koster en Van Wiggen. Onder de voorwaarden zoals ons toegezegd zijn wij
bereid mee te werken.”
“Zwaar teleurstellend”, vinden de ondernemers van Made in Montfoort die
recent met een heel ander plan op de
proppen kwamen. Zij stelden daarin voor
om behalve een scholencomplex ook een
sporthal voor hetzelfde bedrag te kunnen
bouwen. Wethouder Koster reageert:
“Een nieuwe sporthal is nog lang niet
aan de orde. Als de ondernemers van
Made in Montfoort van mening zijn dat
ze voor een lager tarief kunnen bouwen,
hoop ik dat ze meedoen aan de
aanbesteding.”
SGP-raadslid Timmerarends zegt: “Beter
had het college het plan van de sporthal
los kunnen trekken en de optie
openhouden om de hal op een later
moment te verhuizen naar de Parklaan.
Door de locatie op de Parklaan nu al te
bebouwen met de scholen, vervalt deze
kans.”
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Bestel uw heerlijkheden voor de
feestdagen gemakkelijk online op

www.janvandommelen.nl
ONZE KERSTACTIE:

Bestel voor 20 december
en ontvang een cadeaubon!

De IJsselbode wordt ook online gespeld

Hoogstraat 38 - 3417 HD Montfoort
0348-471283
info@janvandommelen.nl

www.ijsselbode.nl
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Facetimen

Mooiste kersthuisjes van
Montfoort…

Haar man, JG, heeft dit jaar volgens
haar extra goed zijn best gedaan op de
kerstversiering. “Hij zei: ‘Ik ga de tuin
versieren. Dan hebben we in ieder geval
nog wat’.” Ze gebaart: “Dit is dan het
resultaat. De achterkant ziet er nog erger
uit”, gniffelt ze. “Mijn man is elektricien.
Hij vindt het gewoon geweldig om te
doen.” Hoewel ze eventueel wel mensen
mogen uitnodigen, doen ze dat liever
niet. “Dan krijg je weer discussies, wie,
wat, waar, wanneer”, zegt Ellen.
“Misschien gaan we nog wel facetimen
met opa en oma”, aldus Maud.
Binnen het gezin Pereboom is Maud
degene die de meeste hinder ondervindt
van corona. Ze zit in het derde jaar van
een horeca-opleiding, en volgde
gedeeltelijk het tweede jaar, en tot nu toe
ook het derde jaar thuis. Internationale
stages konden niet doorgaan.
Het is volgens haar dan ook lastig nu een
plek te vinden. Ze overweegt daarom om
na het afmaken van haar opleiding,
verder te studeren aan een studie in een
andere richting.
Een kerstwens hebben beiden ook wel:
“De wens voor het nieuwe jaar is om uit
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deze ellende te komen, en dat er niet te
veel slachtoffers meer bij komen.
Het aantal slachtoffers stijgt ook alsmaar.
We zitten al negen maanden in de shit
met z’n allen. Laten we nou ons best
doen samen, zodat we er ook sneller
vanaf zijn.”
Wil jij ook met jullie hele mooie versierde
kersthuis(je) in de krant.

‘Ik ga de tuin
versieren.
Dan hebben we in
ieder geval wat!’
Stuur een foto van je huis met reden
waarom je je huis zo mooi versierd is,
naar sjoukjed80@gmail.com
En wie weet… sta je zelf in de volgende
krant te pronken met je kerstig versierde
huis.

Ellen Pereboom met dochter Maud in de voortuin die zo mooi versierd is door JG.

Mensen lijken hun huis dit jaar voor
kerst uitbundiger te versieren dan
ooit. Meer lichtjes, meer versiering:
een lichtpuntje in donkere tijden.
Sommigen waren er al vóór Sinterklaas bij. Zo ook Freek Henseler en
zijn vrouw Sonja Boere. Voor hen
betekent kerst gezelligheid met de
familie. “Met corona wordt het
behoorlijk anders gevierd”, aldus
Freek. “Met kleiner gezelschap.”
Hij vindt deze periode - met corona “een doffe ellende”, want zegt hij: “Met
de kleinkinderen is het lastig, de kinderen
kunnen niet altijd op bezoek komen.
We proberen zo min mogelijk contact te
leggen met andere mensen.”

Hij en zijn vrouw zijn altijd al van het
versieren geweest. Dat is dit jaar niet
meer dan anders. “Ooit woonden we
boven de Blokker. Daar zijn we begonnen
met verzamelen. Dat is sinds we bij
elkaar wonen. Al een jaar of zestien.”
Freek werkt - net als heel veel mensen als sinds maart thuis. Gevraagd naar wat
hij doet, wijst hij naar het Huis van
Montfoort. “Ik werk bij de gemeente, als
coördinator van verbonden partijen.
Dat wil zeggen dat ik alles wat we hebben
uitbesteed, probeer te begeleiden en de
juiste dingen voor elkaar te krijgen voor
de gemeente.” Zelf komt hij oorspronkelijk uit Enschede. Zijn vrouw is wel
geboren en getogen Montfoortse. “Ik
kwam naar Montfoort voor de liefde”,

Kerstboom Oude Stadhuis

lacht hij. Inmiddels zit Montfoort hem
zeker in het hart. “Het is ontzettend
leuk!”
Freek wil samen met zijn vrouw ook wel
een kerstwens doen: “Ik hoop dat corona
weer snel voorbij is. Dat we weer met z’n
allen gezellig bij elkaar kunnen zijn.”
Datzelfde hoopt ook Ellen Pereboom. Zij
en haar dochter Maud - zijn net als
iedereen - zat van de ellende. “Met kerst
zijn we, zoals meneer Rutte dat graag
wil, thuis. Wij gaan ons netjes gedragen”,
aldus Ellen. Maud moet werken met kerst.
Dat doet ze in het restaurant van Hotel
Fletcher. “Wat we doen met kerst is eten
bestellen van het Oude Stadhuis.
Zo sponsoren we de lokale ondernemers
een beetje.”

Freek Henseler en zijn vrouw Sonja Boere zijn al jaren kerstfanaten.

Kinderen Howiblo en Heeswijk
overhandigen kerstpakketten aan SWOM
Zeventig kerstpakketten. Zoveel kregen Brigitte Bom en deelnemers van
het SWOM DoeMeeHuis overhandigd van kinderen van basisscholen de
Heeswijk en de Howiblo uit Montfoort. Brigitte Bom van het DoeMeeHuis
en deelnemers mochten de kerstpakketten afgelopen vrijdag in ontvangst
nemen. Daar waren ze bij het DoeMeeHuis heel blij mee.

‘Dit komt echt als geroepen’
Bij de actie - op initiatief van de scholen
- werden onder andere luxe artikelen,
kleine cadeautjes en andere zaken
verzameld en in mooi ingepakte dozen
gedaan. Verder nam Brigitte Bom

(van het SWOM DoeMeeHuis) een
filmpje op, waarin ze zich liet interviewen
over wat SWOM doet en is. Dit filmpje
lieten de scholen zien aan kinderen en
hun ouders.

Brigitte vertelt waarom deze actie zo
belangrijk is voor hen, en waarom die
precies op het goede moment kwam:
“De mensen die hier komen zijn bijna
allemaal wel minima. Ze hebben geen
werk. Kerstpakketje krijgen ze nooit.
We doen normaal elk jaar een
kerstviering met z’n allen, met de
vrijwilligers en deelnemers. Dat ging dit
jaar vanwege corona niet door.
Dit komt dus echt als geroepen.
Wij zijn heel enthousiast hierover.”

Het heeft altijd wat voeten in aarde om de kerstboom bij het Oude Stadhuis op te
tuigen, maar het resultaat mag er zijn.

Vredeslicht uit Bethlehem
nu ook in Montfoort
‘Laat dit licht een licht van hoop zijn en
dat kan iedereen wel gebruiken’

“Het vredeslicht is opgehaald op 13 december. Helemaal uit Bethlehem en
we hebben het hier in Montfoort!”, zo kondigt de katholieke kerk Montfoort
aan. Het licht brandt inmiddels al in de RK kerk en blijft ook met Kerstmis
branden. “Met Kerst willen we een beetje licht en warmte verspreiden.
Daarom kunnen de mensen het bij ons komen ophalen op kerstavond”,
aldus Gerard Vendrig van de RK Kerk Montfoort.
Ieder jaar wordt er in Bethlehem een
kaars ontstoken door een kind aan een
eeuwig durende vlam, het vredeslicht.
Per vliegtuig reist het naar Salzburg, en
dan naar Duitsland waar scouting
Nederland het licht ophaalt om het
vervolgens te verspreiden in Nederland.
Op 13 december kwam dat licht in
Montfoort aan, en dat wil de RK kerk
graag verspreiden. Op kerstavond
kunnen mensen die wel een beetje licht
kunnen gebruiken, het licht ophalen.

Kerstlicht drive-in

Met een kaars in een windlicht of
lantaarn, kunnen ze het licht zelf
aansteken en meenemen. Dat kan op
kerstavond tussen 16:00-19:00 bij de
Johannes de Doper Kerk en de Rank,
maar ook tussen 17:00-18:00 buiten bij
de scholen: Heeswijkschool en de Graaf
Jan van Montfoortschool. Of tussen

17:00-18:00 met een kerstlicht drive-in
op het plein van het Wellant college.
Hierbij benadrukt de RK kerk dat de
veiligheid gewaarborgd moet blijven, en
dat er daarom geen tijd is om met elkaar
te blijven praten.
Gerard Vendrig: “Mensen kunnen het
licht daarna weer helpen verder te
verspreiden. Bijvoorbeeld door het aan
een buurvrouw of familie te geven. Of
misschien die ene man die u altijd een
vriendelijk goede dag wenst. Hoe fijn is
in deze tijden dat er iemand aan je denkt
en zomaar jou het licht van vrede geeft.
Laat dit licht een licht van hoop zijn en
dat kan iedereen wel gebruiken. Zeker als
er veel tegenslagen zijn en eenzaamheid
makkelijk de kop opsteekt. Geef het
vredelicht door. Ik zie u graag op
kerstavond! Vergeet niet om uw
windlicht/lantaarn en kaars mee te
nemen. Alvast een Zalig kerstfeest.”

Kinderen van de basisscholen de Howiblo en Heeswijk overhandigen kerstpakketten aan SWOM in het SWOM DoeMeeHuis.

Kerstradiobingo bij Radio
Stad Montfoort

Het is inmiddels een traditie geworden: de Kerstradiobingo van Radio Stad
Montfoort. Op Tweede Kerstdag presenteert RSM de grote kerstradiobingo.
Deze ‘speciale’ radiobingo zal een gezellige show worden met extra veel
leuke prijzen. Een bingoshow voor de hele familie.
Deze middag worden er drie rondes
gedraaid. De eerste tussen 14.00 en
15.00 uur, de tweede tussen 15.00 en
16.00 uur en de laatste tussen 16.00 en
17.00 uur. De eerste twee rondes zijn
‘normale’ rondes zoals de mensen
gewend zijn in de gewone radiobingo

uitzendingen, de laatste ronde wordt de
superronde. In deze superronde zijn er
extra grote prijzen te winnen zoals een
airfryer, een hogedrukreiniger, een tablet
en een Smart TV met Ambilight.
De kaarten kosten 1 euro voor de eerste
twee rondes, en 2,50 voor de superronde.

De kerstbingokaarten zijn te koop bij de
volgende verkoopadressen:
Jumbo Aarnoudse Montfoort,
COOP Heijmans Oudewater,
Pompstation Herman Tuls,
Café het Hemeltje, Zorgcentrum
Antoniushof (Bets de Vroege),
Ambachtelijke slager Ferry Lempers in
Linschoten, Bloembinderij de Hooibergh
in Benschop. Of natuurlijk online op
www.radiostadmontfoort.nl
Radio Stad Montfoort is te beluisteren
via 102.9 FM op de kabel in Montfoort
en Linschoten, 106.8 FM in de ether,
DAB+ of wereldwijd via
radiostadmontfoort.nl
Kijk voor meer informatie op
www.radiostadmontfoort.nl
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HAASTRECHT

Vrijdagavond 18 december:

VLIST

Zoektocht naar Mariabeeld
in Haastrecht
Stichting Broederschap Gouda-Kevelaer doet een oproep of iemand iets
weet van het Ciborium en het Mariabeeld dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Haastrecht opgeslagen is geweest.
De stichting is in het bezit van het
zilveren Ciborium en Mariabeeld.
Het Ciborium is in 1897 door Camille
Essen uit Weert gemaakt. Dit Ciborium
en Mariabeeld stonden vroeger in de
St. Josephkerk aan de Kleiweg in Gouda
en daarna in de OLVK-kerk aan de
Krugerlaan in Gouda. Allebei hebben de
oorlog overleefd door de opslag op een
zolder in Haastrecht en is waarschijnlijk
daarom niet geroofd tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
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De voorzitter/penningmeester van de
stichting, Joop van Cleef vraagt of
iemand uit Haastrecht hier iets meer van
af weet. Helaas is het archief uit die jaren
helemaal vernietigd. Hij vraagt aan
kinderen met ouders op hoge leeftijd dit
aan hen te vragen. Hij zou het mooi
vinden als hier een antwoord op komt.
Men kan contact opnemen met
broederschap.gouda.kevelaer@gmail.com.

Concordia’s pubquiz online
Concordia’s Pubquiz gaat opnieuw digitaal! Na de succesvolle Haastrecht
Quiz waren alle deelnemers enthousiast voor nog een keer. Op vrijdag
18 december start er weer een gezellige online quiz om 20.15 uur.
Meedoen kan vanuit huis, met de hele familie.
Met deze Pubquiz houden we het
gezellige Concordiagevoel vast, in de
nieuwe stijl. Dit keer is er geen
leeftijdsgrens.
De presentatie van de zestig vragen
(multiple choice en open vragen) is in de
vertrouwde handen van Ron en Iris.
De winnaar krijgt een bijzondere
verrassing!

Wat heb je vrijdagavond nodig?
Om dit mee te kunnen spelen heeft u
nodig twee toestellen (bijvoorbeeld
telefoon en laptop) of op één device
waarbij u twee schermen openzet.
We streamen via
Zoom en u
beantwoordt de
vragen via
Ahaslides.
Na inschrijving
ontvangt u op het
door u opgegeven
e-mailadres op de
quizdag een mail
met de inlogcodes.

Samen voor Concordia!

Borrelbox of -plank

Je kunt via info@grandcafe-concordia.nl
een (pubquiz) borrelbox of -plank
bestellen. Stuur een mail en u ontvangt
het actuele assortiment en een bestellijst.
Meer informatie 06-28476069 of
06-53873551.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

Met deze Pubquiz zorgen we voor een
gezellig avondje Concordia bij jou thuis.
Een basisticket kost 10 euro per team.
Koop eventueel ook extra steuntickets!
Daarmee help je ook de financiële strop
door het Coronavirus te beperken voor
ons mooie theater. We hopen op jullie
gulle bijdragen!

Verkaik Kaashal
is inmiddels al

40 jaar
een begrip in
Haastrecht.

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT
BIJ UITSTEK

In de kerstweek zijn we
geopend op woensdag 23
en donderdag 24 december
van 08.00 tot 16.00 uur.

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0
n 08.00-17.0
va
en
op
vr
Ma t/m

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Heerlijk assortiment
vers van het mes.
Vers gebrande noten/mixen.

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

Het zilveren Ciborium staat met het Mariabeeld nu in het
Zilvermuseum Schoonhoven.

We wensen u
gezellige feestdagen!

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

prijs

Italie
Zenato Pinot Grigio

7,95

aantal

WIJNEN om van te GENIETEN

flessen

Italie

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

HOOGSTRAAT 102 | 2851 BJ HAASTRECHT
WWW.BIJDESLUIS.COM

LEVER UW INGEVULDE LIJST IN BIJ DE WINKEL.
U KUNT UW BESTELLING AFHALEN,
MAAR WIJ LEVEREN OOK BIJ U THUIS!

BORRELWIJNEN

www.bertus-service.nl

Elly: 06-43461100 | info@bijdesluis.com
prijs

Roeno Teroldego Dossi

10,95

aantal

BORRELWIJNEN

flessen

Frankrijk
Bertholets Chardonnay reserve

prijs
7,95

aantal

WIJNEN om van te GENIETEN

flessen

Frankrijk
Chalmet Chardonnay Res

prijs

flessen
9,95

Epicuro Pinot Grigio

7,50

Roeno Muller Thurgau

10,95

Bertholets Gr Syrah Mouverdre

7,95

ChaChaCha Chardonnay

9,50

Epicuro Pinot Montepulciano

7,50

Roeno Pinot Grigio

9,50

Tarani Cabernet Sauvignon

5,95

Que sera Sirah- Paul Mas

9,50

Epicuro Salice Salentino

7,50

Il Poggione Toscana

10,95

Tarani Malbec

5,95

Chemin des Lions Chardonnay

7,95

Epicuro Negroamro Cab.Sauv

7,50

Trasqua Bianco - Vermentino

9,95

Tarani Rosé Gamay

5,95

Ch.Lions Pinot Noir - Merlot

7,95

Corte Magna Nero Sangiovese

6,95

Trasqua Chianti Classico

15,95

Tarani Sauvignon Blanc

5,95

XR Chardonnay

6,95

Chili

Cortebianco

7,95

Tator Primitivo

17,95

Corterosso Trilogia

7,95

Lu Rappaio Primitivo

13,95

XR Malbec

6,95

* Montes Res. Cabernet Sauvignon

8,95

Trama Brindisi Reserva

8,45

l’Uetta Fiano Puglia

13,95

XR Merlot

6,95

* Montes Res. Chardonnay

8,95

* Paradiso Nero di Troia

8,95

Susumaniello

13,95

XR Sauvignon blanc

6,95

* Montes Res. Merlot

8,95

Paradiso Salice Salentino

8,95

Farina Appassilento Rosso

9,95

XR Viogner

6,95

* Montes Res.Sauvignon Blanc

8,95

Feudi 125 Malvasia Blanco

8,95

Farina Nodo d’Amore Rosso

14,95

Feudi 125 Malvasia Nera

8,95

Farina Valpolicella Classico

11,95

Feudi Negroamaro

8,95

* Nemm Rosso Veneto

10,95

Spanje/Portugal
El Coto Blanco

Spanje/Portugal
6,95

Ramon Bilbao Reserva

Argentinië

Argentinië

Portillo Sauvignon Blanc

8,95

Salentein BS Cabern. Sauvignon

14,95

Portillo Chardonnay

8,95

Salentein BS Chardonnay

14,95

Portillo Dulce Sauv. Blanc

8,95

Salentein BS Malbec

14,95

17,95

Portillo Malbec

8,95

Salentein BS Merlot

14,95

Portillo Merlot

8,95

Salentein BS Pinot Noir

14,95

Barinas Bianco

6,50

Bobal Blanco

13,95

Paso a Paso Tempranillo

8,75

Bobal Negro

13,95

Valdelagunde Verdejo Rueda

6,95

Vald. Verdejo Cuvée Rueda

8,95

Australië/ Nw Zeeland

Sedosa Tempranillo -Syrah

6,95

Paso a Paso Tempranillo

8,75

Bishop Leap

8,95

Nautilus Sauvignon Blanc

15,75

Joya

7,25

Terra d’ Alter Tinto Reserva

11,95

DB Semillon Chardonnay

6,75

DB Petite Shiraz

9,90

Pinha Ribeiro Vinho Tinto

7,50

Prats & Symington Prazo Roriz

12,95

DB Shiraz Cabernet

6,75

DB Reserve Cab Sauvignon

9,90

Aangepaste openingstijden:
Woensdag 16 t/m vrijdag 18 december: normale openingstijden**
Dinsdag 22 december: extra open van 9.30 - 18.00 uur **
Woensdag 23 december: normale openingstijden**
Donderdag 24 december: geopend van 9.30 - 17.00 uur.
Op dinsdag 22 en woensdag 23 december creëren wij bij de winkel ruimte om uw bestelling op te halen.
** Aangevuld met de mogelijkheid om op afspraak inkopen te doen tussen 18.00 en 20.00 uur.

aantal

Australië/ Nw Zeeland

OVERIGE DRANKEN:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

* AANBIEDINGEN:

• Nemm de ‘willdwijn’ bij uitstek. Ook lekker bij lamsvlees
en eendenborst. Van 10,95 per fles voor 9,95
• Paradiso Nero di Troia heerlijk bij rosbief en
gekruide rollades uit de oven. Van 8,95 per fles voor 7,95
• Alle Montes Reserve wijnen
van 8,95 per fles voor 7,50

Tussen Kerst en Oudjaar zijn wij geopend van dinsdag 29 december tot en met donderdag 31 december,
waarbij we op Oudejaarsdag om 16.00 uur sluiten.
Zaterdag 2 januari is de winkel gesloten. Vanaf woensdag 6 januari is de winkel conform normale openingstijden geopend.

Naam: ..................................................................................................................................................................

Met deze extra mogelijkheden hopen wij de drukte in de winkel te kunnen spreiden en u toch goed van dienst te kunnen zijn.
Laten we samen dit bijzondere jaar maar gezellig afsluiten.

E-mail: .................................................................................................................................................................

Wij wensen u ondanks deze coronatijden, hele fijne feestdagen toe en vooral een goed en gezond 2021!

Adres: ..................................................................................................................................................................
Telefoon: ...........................................................................................................................

Afhalen/ Bezorgen
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Oprichting coöperatie Tennis Krimpenerwaard
Op 7 december 2020 heeft de oprichtingsvergadering van de Coöperatie
Tennis Krimpenerwaard U.A. plaatsgevonden. Dit vond digitaal plaats.
Hierin zijn tien tennisverenigingen uit de Krimpenerwaard samengegaan om
met elkaar samen te werken aan de toekomstbestendigheid van de
tennissport in de gemeente.
Het doel van de coöperatie is het
beheren van de gelden die door de
gemeente Krimpenerwaard jaarlijks aan
de coöperatie ter beschikking worden
gesteld. Deze gelden zijn bedoeld voor de
renovatie van de toplaag en/of fundering
van de tennisbanen.

Sportaccommodatieplan

De oprichting van de coöperatie maakt
onderdeel uit van een groter geheel.
Om tot een samenhangend en
evenwichtig sportbeleid te komen, is de
gemeente in januari 2019 gestart met
het project “Sportaccommodatieplan”.
Met betrekking tot de tennissport was het
doel om in de toekomst op een gelijke
manier om te gaan met de
accommodaties. Er waren onderling
grote verschillen in o.a. (huur)tarieven en
inhoudelijke overeenkomsten.

Wethouder

Na een inventarisatie en diverse
overleggen met alle betrokkenen is vanuit
de tien verenigingen besloten om middels
een coöperatie samen verder te gaan.
Een krachtig besluit dat de gemeente ziet

als goed voorbeeld voor andere sporten.
Wethouder Lavinja Sleeuwenhoek
(VGBK): “Hoe groot de verschillen
tussen de tien verenigingen eerst ook
waren, het doel was hetzelfde.
Het faciliteren dat zoveel mogelijk
kinderen en volwassenen kunnen
tennissen. Met dat doel voor ogen
hebben ze de moedige keuze gemaakt
om samen verder te gaan. Daarmee is er
een stevige basis voor een goede
samenwerking. Ik ben trots op deze
verenigingen die gedurende dit proces
vanuit het grote belang hebben willen
denken.”
Door de storting van een jaarlijks bedrag
door de gemeente Krimpenerwaard op
de bankrekening van de Coöperatie
Tennis Krimpenerwaard U.A en de
afspraken die de tien tennisverenigingen
hebben gemaakt in de statuten van de
coöperatie voor het beheer van die
gelden is de continuïteit van de
tennissport in de kernen van de
gemeente Krimpenerwaard voor de
komende tien jaren gewaarborgd.

door Cees Reichard

HLTC Bergvliet

Voor HLTC Bergvliet in Haastrecht
betekent de oprichting van deze
coöperatie dat er gedurende tien jaren
een bedrag bij de coöperatie wordt
gespaard ter financiering van groot
onderhoud van de zes tennisbanen.
Jaarlijks circa 5.000 euro en dit loopt in
tien jaar op tot een bedrag van 50.000
euro. Op het moment dat deze renovatie
werkelijk plaatsheeft, is het tot dan toe
gespaarde bedrag opeisbaar.
Bergvliet voorzitter Bert van Noord heeft
binnen het bestuur van de coöperatie de
functie van secretaris op zich genomen.

Tony Hardenberg voorzitter van
Nederlandse Federatie Omgevingslawaai
Motorvoertuigen (NEFOM) vertelde in dit
programma vanuit het Doove Gat dat het
gebied rondom de rivier de Vlist een
stiltegebied is, maar allesbehalve stil is.
Er mogen alleen fluisterbootjes varen,
maar er komen in de zomerse
weekenden wel duizenden motoren over
de dijk rijden. De bewoners blijven
binnen of gaan naar elders om de
overlast te ontlopen. Op eerste paasdag
van dit jaar was het bar en boos dat zelfs
de inwoners van het centrum Haastrecht
er last van hadden.
Hardenberg geeft een ander voorbeeld:
Bergen aan Zee. De N511 loopt daar
direct langs het stiltegebied langs de kust,
van rustig wandelen is daar in de zomer
geen sprake. Je kunt elkaar niet verstaan
door de herrie.

Stiltegebied van Nederland’. Met deze
nominatie wil NEFOM aandacht vragen
voor het stiltegebied. Hardenberg vertelt
dat in een paar dagen tijd veertig
genomineerden uit het hele land
binnengekomen zijn. Daar zitten
overlappingen bij. Men geeft goede
beschrijvingen van de herriemakers die
de stilte verstoren en er worden
oplossingen aangedragen. De grootste
boosdoeners zijn de motorfietsen.
Het vliegverkeer staat op de tweede

plaats. Ook wordt veel hinder
ondervonden door auto’s die meer lawaai
maken dan gewenst is.
Hardenberg vindt het ook opvallend dat
diverse bewonersgroepen NEFOM
benaderen. Zij ervaren veel overlast en
willen iets in hun buurt doen. “Het is dan
belangrijk om samen op te trekken, want
samen staan we sterk.”
Men kan de nominatie sturen naar
stiltegebied@nefom.nl.
De inschrijving sluit op maandag
18 januari om 23.00 uur. De winnaar
wordt eind januari bekend gemaakt.

Deze week start muziekvereniging Concordia haar jaarlijkse
Oliebollenactie. De oliebollen worden gebakken door De Echte Bakker
Arjan van der Eijk. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe
instrumenten.
De bestelformulieren worden deze week huis aan huis bezorgd in Haastrecht en Vlist.
De prijzen zijn gelijk aan vorig jaar: 6 oliebollen/4 appelbeignets voor 5 euro.
Vanwege de Corona worden de bestelformulieren dit jaar niet bij u opgehaald.
U kunt eenvoudig bestellen door online een formulier in te vullen via de link bit.ly/
oliebollen2020.
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een betaalverzoek van de vereniging.
Ook kunt u nog steeds een bestelformulier invullen en bezorgen bij één van de
bestuursleden. Bestellen kan tot en met 26 december. De oliebollen worden dinsdagochtend 29 december bij u thuisbezorgd.

Kerst Country Café in Concordia
met Change of Key
Met in acht nemen van alle RIVM-regels, gaat de Kerst/Country Café Concordia door!
Zondag 20 december wordt de theaterzaal van Concordia in Haastrecht omgebouwd
tot een knusse huiskamer, waarin maximaal 30 personen een plaatsje kunnen krijgen.
Het Goudse huistrio Change of Key organiseert deze editie en Party-Service de Keyser
uit Haastrecht zorgt voor een box met versnaperingen, onder het motto:
‘Met een tasje proviand in de hand, een kerst/country concert op gepaste afstand’.
De entree is e 12,50. Aanvang 12.15 uur of 15.15 uur.
Voor meer informatie, mogelijkheden en reserveren 06-54 918147
of mail naar info@marykee.com

Motorfietsen en vliegverkeer

NEFOM telt zestig groepen in tien
provincies. De leden en andere
Nederlanders wordt gevraagd het
stiltegebied waar de stilte ver te zoeken is
te nomineren voor het ‘Lawaaiigste

In de Quote 500, uitgave van 2019, staat Jos van Erk, de eigenaar van
bouwbedrijf Adriaan van Erk te Bergambacht, op plaats 109 met een vermogen
van 360 miljoen euro. Al jarenlang kan het bouwbedrijf Adriaan van Erk veel geld
verdienen door hoge winsten op vastgoed.
Bouwbedrijf Adriaan van Erk maakt plannen om het Haastrechtse bedrijventerrein
Galgoord opnieuw te bebouwen. Op de ongeveer 7 ha is dan ruimte voor 180
woningen, een supermarkt en enkele bedrijven. De wens leeft om ongeveer 54
woningen (30% van de 180 woningen) te bestemmen voor de sociale huur.
Wethouder Leon de Wit komt met de boodschap dat de projectontwikkelaar
Adriaan van Erk de sociale woningbouw te duur vindt. De berekeningen zijn
helaas niet openbaar, zodat het niet na te rekenen is.
Mijn vraag aan de wethouder is: laat een onafhankelijke instelling het project
Galgoord eens doorrekenen en maak de resultaten openbaar.
Dan is duidelijk hoeveel de projectontwikkelaar aan het project Galgoord wenst
over te houden. Vermoedelijk is dat veel geld, gezien de geschiedenis van
bouwbedrijf Adriaan van Erk.
Albert van der Sar

Oliebollenactie

Waar ligt het lawaaiigste stiltegebied
Op zondag 6 december werd in het radio 1 programma ‘Vroege Vogels’ de
aftrap gegeven voor de nominatie ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’.

Nieuwbouw Galgoord

Het stiltegebied is allesbehalve stil
(foto: Tony Hardenberg).

.nl/vacatures

www.devriesverburg

’t Vaartland 8 in Stolwijk

REPRESENTATIEF

POSITIEVE UITSTRALING

HULPVAARDIG

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR

NAUWKEURIG

JOU!

COMMUNICATIE

SERVICE

KLANTVRIENDELIJK
SNEL SCHAKELEN

SECRETARESSE/
RECEPTIONISTE/
RECEPTIONISTE
TELEFONISTE
MET KARAKTER

TIJDELIJKE AANSTELLING
DECEMBER
2019PER
t/m APRIL
2020
32-40 UUR
WEEK
3 tot 5 dagen per week
Ter
invulling van zwangerschapsverlof
hrm@devriesverburg.nl

BOUWEN OP KARAKTER
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Wie stuur jij
een lichtpuntje?

STUUR EEN LICHTPUNTJE
Kies een speciaal kaartje uit op kaartje2go.nl/lichtpuntje,
Personaliseer en verstuur deze. En ondersteun daarmee
gelijk de stichting Vrienden van het GHZ.

Het was een bewogen jaar. Een jaar waarin we voortdurend op zoek waren naar lichtpuntjes.
U kunt met onze decemberactie zo’n lichtpuntje sturen naar een familielid, vriend of
bijvoorbeeld patiënt in ons ziekenhuis. Iedereen kan wel een steuntje in de rug gebruiken.
Namens alle medewerkers willen we u daarnaast hartelijk bedanken voor uw hulp en
vertrouwen. Ook in 2021 zijn er nog maatregelen waar we ons aan moeten houden.
Dat doen we samen, voor elkaar en voor een gezonde toekomst!

We wensen u en uw naasten een goed en gezond nieuwjaar!

Kijk voor meer informatie op www.ghz.nl

Volg ons ook op:

