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INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Mw. Steng-Schoonderwoerd 100 jaar
Een kerstmarkt doe je toch gewoon online?
KERSTBALLENBEELDENSPEL
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Curlingbanen officieel geopen in Montfoort
Structuurvisie Galgoord vastgesteld

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

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

Kerst 2020
Een traditie van deze krant is het jaarlijkse inkijkje in
de kerstbeleving van onze lezers. De kerstbeleving
vanuit het geloof, in ons hart hetzelfde als elk ander
jaar maar met één element dat node ontbreekt: het
samenzijn. Geen kerkdiensten gedeeld met de eigen
geloofsgemeenschap, geen feestelijke nachtmis met
daarna een gezamenlijk ontbijt met drie generaties.
Bijeenkomsten op afstand te over: de ‘eigen’ kerkdienst via
een streamingsdienst vanuit een lege kerk, en ongetwijfeld
een baaierd aan kerkdiensten wereldwijd via uw televisie
(met daarnaast ook nog een veelvoud aan banaal vertier).
De strenge oekaze van Maximaal Drie moet voorkomen dat we onze broers en zussen, kleinkinderen,
ouders en grootouders ontvangen om samen een dag door te brengen van bezinning en genieten
(van het samenzijn, muziek, kerstverhaal, lekker eten), en dat is dan weer vanwege de angst voor de
overdracht van het coronavirus.
En bent u met z’n tweeën? Dek de tafel voor drie, en nodig eens een eenzame behoeftige uit.
Ja ja, maar dan wel goed letten op de anderhalve meter.
De regering begrijpt uw opstandige gevoelens, maar ‘t is om uw bestwil. Het prikje waarvoor we in
januari in de rij mogen gaan staan, is als het sleuteltje van onze handboeien: eindelijk vrij!
Natuurlijk gaan we ons allemaal deze laatste paar weken gedragen, we zullen belijden dat we ons aan
de lockdown houden (en nemen het ons misschien ook plechtig voor), niet stiekem met z’n zessen bij
elkaar gaan zitten, niet winkelen in België en straks geen vuurwerk afsteken.
Het is allemaal zo strijdig, verwarrend, halfhartig en vooral onzeker. Lang niet iedereen kan daar tegen.
Tijd voor hoop, voor stille overdenking.
Otto Beaujon

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

Bij het verschijnen van De IJsselbode is de eerste wandelavond al
verstrekken. De deelnemers hebben een eerste keuze gemaakt uit een
drietal routes. Route ‘Arrenslee’ voerde vooral langs straten in Noort
Syde 2, de route met de naam ‘Kerstklok’ had de binnenstad tot en met
de Laan van Snelrewaard als doel en de laatste route -’Rudolf’- voerde
ondermeer door Brede Dijk en Klein Hekendorp met De Wulverhorst als
speciaal punt om nieuwjaarswensen voor de bewoners te deponeren.

Kerstwandelen
met Oudewater Vitaal

door Gerard van Hooff

Kerstelfjes toveren blije gezichten
door Sjoukje Dijkstra

Deze twee kerstelfjes hebben
zondag wat blije gezichten getoverd
in Montfoort. Met muziek, lichtjes,
een foute kersttrui en een kerstboom
op hun hoofd stapten zij op hun sup
en peddelen zij door Montfoort om
iedere voorbijganger een kerstgroet
te geven.

Deze twee kerstelfjes hebben zondag wat blije gezichten getoverd in de grachten van
Montfoort (foto: Fleur van den Berg fotografie).

Angela van Herinneringen voor Altijd en
Saskia van Joli Bébé Babyspa zijn twee
ondernemers die getroffen zijn door de
lockdown. “We maken er samen maar
het beste van. Suppen is onze sport.
Naast beweging, ontspan je enorm,
lekker buiten je hoofd leeg maken en op
deze manier maken ze alsnog mensen
blij.” Angela zegt: “Wij suppen altijd al,
omdat dit zo’n heerlijk gevoel geeft op
het water. Zaterdag was het mooi weer,
dus het begon met een foute kersttrui en
warme chocolademelk mee te nemen.
Mn collega zei de muziek te regelen....
Tja en daarna pak je nog wat lichtjes en
ik had de muts ook nog liggen.”
Het werd in ieder geval erg gewaardeerd:
“De voorbijgangers zie je blij worden en
beginnen spontaan een praatje te
maken,”
Zelf denken de dames de vijf weken
lockdown wel weer te overleven. “Echter,
er is geen contact met onze klanten, wat
heel erg vervelend is. Saskia van de
Babyspa werkt veel achter de schermen
aan haar website, flyers en planning,
enzovoorts. En Angela van Herinnering
voor Altijd werkt momenteel de handbeelden en gipsbuiken af die nog op de
plank liggen.
Herinnering voor altijd en Joli Bébé
Babyspa en Welness wenst iedereen
hele fijne feestdagen toe.
Heb elkaar lief! www.jolibebe.nl en
www.herinneringenvooraltijd.com

Op dinsdag-, woensdag-, en donderdagavond is er weer gelegenheid om
een route en gezelschap te kiezen. Woensdagavond staat ook in het teken
van de verkiezing van de mooiste kerststraat. De jury neemt uitgebreid de
tijd om hun favoriet te kiezen. Ook jij kunt stemmen. Op iedere route staat
een buurtsportcoach waarbij je je stem kunt uitbrengen op je favoriete
straat. De routes zijn op de website van Oudewater Vitaal te vinden.

vervolg op pagina 4
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decembermaand
De verschijningsdata van De IJsselbode
aan het einde van dit jaar zijn als volgt:

Week

Uitgave

01

EINDEJAARSEDITIE

Sluiting
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
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Katholieke kerken gesloten:
geen (kerst)inloop
Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX OUDEWATER
0348-561478

HEKENDORP

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

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

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Vr 25: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
Za 26: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo 27: 10.00 uur Ds. Z. de Graaf
18.30 uur Ds. J.J. Verhaar

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Vr 25: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Ds. M.P.D. Barth
Za 26: 09.30 uur Kerstviering voor jong en oud
Zo 27: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
18.30 uur Prop H. J. Teeuwissen
’T KRUISPUNT
Online vieringen via
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT

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

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Vr 25: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
Za 26: 19.00 uur Open avond zie site
Zo 27: 09.30 uur Ds. J. Blom
16.00 uur Ds. C. J. Overeem
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Vr 25: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
Za 26: 11.15 uur Kand. D. Baarssen
Zo 27: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. H. Juffer
PROTESTANTSE GEMEENTE
Do 24: 22.00 uur Ds. R. Wattel
Vr 25: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
Zo 27: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Do 24: 22.00 uur Pater Henny Slot mhm
In verband met de lock down niet
toegankelijk voor publiek, alleen online te
volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Vr 25: 10.00 uur Pastor Bernhard Höfte
Er zijn slechts 30 plaatsen beschikbaar.
U krijgt bericht of er plaats voor u is.
Dienst is online te volgen
Zo 27: 10.00 uur Woord en gebed
Reserveren verplicht

GEMEENTE KRIMPENERWAARD

OUDEWATER

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

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

HUISARTSEN

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

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Vr 25: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Za 26: 09.30 uur Ds.J.W. Verboom
Zo 27: 09.30 uur Ds. A. Schroten
18.30 uur Ds. W.C. Meeuse
PROTESTANTSE GEMEENTE
Do 24: 22.00 uur Ds. Raymond de Hoop
Vr 25: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
Zo 27: 10.00 uur Ds. J. de Jong
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen vieringen zie redactioneel stuk op
deze pagina
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Vr 25: 09.30 uur Ds. C. Boele
18.30 uur Ds. C. Boele
Za 26: 10.00 uur Jeugddienst
Zo 27: 09.30 uur Ds. C. Bos
18.30 uur Ds. H. Liefting

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.:

De Stichting Leergeld Groene Hart springt
af en toe ook bij als een kind in een gezin
met een beperkt budget dringend een fiets
nodig heeft (foto Stichting Leergeld).

0348-563940
0182-502986

MET SPOED GEZOCHT:
bezorger voor de

MASTWIJKERDIJK
IN MONTFOORT
Heb je interesse in een goede bijverdienste?
of...
fietst/wandelt u graag een vast rondje en
wilt u daar wat extra’s mee bijverdienen...
Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens
naar administratie@ijsselbode.nl

Door de recente maatregelen om het COVID-virus in te dammen, opgelegd
door de overheid en het Bisdom Rotterdam zijn de kerstinlopen in alle
geloofsgemeenschappen van de parochie Pax Christi afgelast.
Alle kerken van de parochie in Meije-Zegveld, Kamerik, Oudewater en
Woerden zijn voor alle activiteiten per direct gesloten.
Er is geen openstelling of individueel bezoek mogelijk en ook alle vieringen
gaan tot nader order niet door. Alleen uitvaarten vinden doorgang.
De deuren van de kerken blijven de
komende weken gesloten. “Dit besluit
zorgt voor verdriet en teleurstelling,”
vertelt pastor Huub Spaan. “We hadden
een mooi programma opgezet met een
kerstinloop in alle kerken op alle
kerkdagen. Zodat we toch zoveel
mogelijk mensen konden laten snuffelen
aan kerst. Voor de vele vrijwilligers is dit
een teleurstellend besluit. Maar we
kunnen niet anders. De gezondheid van
alle bezoekers en alle vrijwilligers heeft
de grootste prioriteit.”
De Franciscuskerk in Oudewater en de
Bonaventurakerk in Woerden waren ook
geregeld open om een kaarsje aan te
steken of om gewoon even in de kerk te
zijn en de stilte op te zoeken. De kerken
in Kamerik en Meije-Zegveld waren in
de zomermaanden ook toegankelijk.

Voor deze kerstperiode zouden ze ook
extra geopend worden. Pastoor Huub
vervolgt: “Ook deze activiteiten moeten
we stopzetten. We kunnen niet het
risico lopen dat er rond de kerstdagen
veel te veel mensen naar de kerk toe
komen om toch even naar de kerststal
te komen kijken. Het is heel triest en
volgens mij nog nooit voorgekomen, dat
er geen kerstvieringen zijn.”
De vieringen gaan tot nader order en in
ieder geval tot 19 januari niet door.
Ook de kerkopenstellingen zijn per
direct gestopt. Natuurlijk is de kerk wel
beschikbaar voor uitvaarten.
Zodra er veranderingen komen in de
openstellingen en vieringen wordt dit
vermeld op de website
www.parochiepaxchristi.nl

Vanaf zondag 20 december is het helaas tijdelijk niet mogelijk de vieringen in
‘t Kruispunt te bezoeken. Er worden gedurende de lockdown vieringen gehouden,
waarbij alleen medewerkers aanwezig zullen zijn. Wel kunnen deze diensten via de
livestream worden gevolgd op ‘kerkdienst gemist.nl’, ‘t Kruispunt, Linschoten.

Met Kerst online vieringen
in ‘t Kruispunt
Op Kerstavond 24 december is er om 20.30 uur een katholieke viering
met als voorganger Bernard Höfte. Een viertal zangers uit Linschoten,
begeleid door Joost van Hofwegen, zal kerstliederen zingen.
Ook op die avond is er om 22.30 uur een kerstnachtdienst van de
Protestantse Gemeente met als voorganger dominee Rianne van der Nagel
Muzikale medewerking is er van Sjaak van der Mel (orgel/piano) en
Gabor Locht (viool) en zijn dochter Jedidjah.
Kerstmorgen 25 december is om
10.00 uur de kerstviering van de
Protestantse Gemeente. Voorganger is
dominee Rianne van der Nagel met
muzikale medewerking door Tjeerd Kiers.
Het kerstverhaal wordt verteld door
Remy van Keulen.
Lisa Landkroon sluit het adventsproject
van de kindernevendienst af.

In beide vieringen zijn er optredens van
de eigen huisband Miracles en van
Linfano. Ook is de première van het
digitale kerstkoor.
De aangekondigde Kliederkerk in
Bij de Tol gaat niet door.
Op zondag 27 december om 10.00 uur
zal er een Top2000 kerkdienst
uitgezonden worden. Voorganger is

Online
kerstdiensten
Hervormde kerk
Haastrecht
Dit jaar kunnen er in de Hervormde
kerk van Haastrecht helaas geen
fysieke kerstdiensten worden
georganiseerd.
De kerkenraad vindt dit heel erg
jammer. De kerstdiensten zijn bij uitstek
diensten waarin er ontmoeting
plaatsvindt. Dit jaar heeft afstand
gebracht, veel meer dan anderhalve
meter. Zullen we ons weer veilig gaan
voelen en vertrouwen krijgen in een
goede toekomst? We vieren Kerst als
feest van verlangen: naar meeleven en
zorgzaamheid, licht en warmte, vieren
en genieten, hopen en dromen; naar
‘vrede op aarde’.

We hopen dat u via onze kerktv
www.kerkdienstgemist.nl met ons
mee wilt vieren aan dit feest naar
verlangen. kerstavond,
24 december om 21.30 uur.
Kerstochtend om 10.00 uur.
Voorganger: ds. Jaap Huttenga,
Organist Bas Verboom, medewerking
van een kleine zanggroep.
Aan de dienst op kerstochtend werkt
ook een aantal kinderen mee, zingend
en instrumentaal onder leiding van
Ingrid Rietveld. Stephanie Vergunst
speelt dwarsfluit.
Beide diensten kunt u ook later
bekijken.

dominee Joost Schelling uit Woerden.
Vrijdag 1 januari 2021 is er om
10.30 uur een Oecumenische nieuwjaarsviering. Voorganger is diaken Gerard
Vaneker. Ook deze viering is te volgen
via kerkdienst gemist.nl, ‘t Kruispunt
Linschoten of later te bekijken.

Geen concert, tóch geld voor goede doel
Eigenlijk zou in maart 2020 in de Sint Franciscuskerk in Oudewater het
lustrumconcert van twee Rotaryclubs in het Groene Hart uitgevoerd worden.
Door de coronamaatregelen ging die uitvoering van Bachs Hohe Messe
niet door. Tóch is er nu maar liefst 7.400 euro beschikbaar voor de
stichting Leergeld Groene Hart.

Donaties van concertbezoekers

De twee Rotaryclubs (Woerden Oude Rijn
en Oudewater) organiseerden al vier keer
eerder concerten met het Studentenkoor
Amsterdam en het Strijkorkest Lundi Bleu
in Oudewater. Het in maart geplande
vijfde concert zou aanvankelijk verschoven

worden naar 2021, maar ook dat zit er
nu niet in. Door de coronavoorschriften
heeft het koor de afgelopen maanden
nauwelijks kunnen repeteren.
Enthousiaste vaste concertklanten legden
al in een vroeg stadium hun kaartjes voor
het concert vast. Een grote groep

daarvan doneert nu het aankoopbedrag
aan het goede doel, dat onder normale
omstandigheden verblijd zou worden met
de meeropbrengst van het concert.
Ook de andere sponsoren
(het K.F. Heinfonds en twee Woerdense
Rotaryclubs met een deel van de opbrengst
van een eerdere bedrijvengolfdag)
handhaafden hun toezeggingen.

Stichting Leergeld helpt kinderen
In Nederland leeft één op de negen
kinderen in armoede. Deze kinderen
kunnen om financiële redenen niet
meedoen aan activiteiten die voor
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
De 7.400 euro wordt binnenkort
overhandigd aan de stichting Leergeld
Groene Hart, actief in BodegravenReeuwijk, Montfoort, Oudewater en
Woerden. Deze stichting wil voorkomen
dat kinderen in gezinnen met een
beperkt budget uitgesloten blijven van
binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Zij doet dat onder het motto
‘Alle kinderen mogen meedoen.
Want nu meedoen is straks meetellen’.
Leergeld biedt hen met financiële steun
een springplank waardoor ze kennis en
vaardigheden ontwikkelen, opbloeien en
eigenwaarde krijgen. Meer info:
Stichting Leergeld Groene Hart
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Verdrietig, maar trots op wie hij was nemen we afscheid van

Rinus Versteeg

Wat was je lief, sterk en ondeugend,
we zullen je enorm gaan missen.
Afscheid nemen bestaat niet,
rust zacht lieve vrouw, moeder en oma

07-01-1945 - 19-12-2020

Verdrietig, maar trots op wie hij wa
Adriaan Moniek
Hannah Zoey

Riet Oosterwijk - Hellingerwerf
*

15 maart 1930

11 december 2020

Om zijn leven te herinneren
komen wij op donderdag
24 december in besloten kring bij
elkaar in de Hervormde Kerk van
Haastrecht.

Rinus Vers

Jan
Kinderen &
Kleinkinderen

Vanaf ongeveer 11.30 uur lopen
we van de kerk naar de Algemene
Begraafplaats in Haastrecht.
U wordt van harte uitgenodigd
hierbij aan te sluiten en zo ook
afscheid te nemen.

Lotje, Dino, Storm

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.
Wij willen de Wulverhorst medewerkers en dokter Lennart bedanken voor
de liefdevolle verzorging van mijn vrouw en onze moeder en oma.

07-01-1945 - 19

Met verdriet hebben wij afscheid genomen
van onze sportieve, geestige broer, zwager en oom

Rinus Versteeg
Corry
Rina † en Henk
Gerard en Hanny
Joke
Jeanne
Ad en Vic

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en
zoveel troost.
Hartelijk dank voor jullie blijk van medeleven
na het overlijden van onze dochter en zus

Cheyenne Boele

neven en nichten
Haastrecht, 19 december 2020

Vanwege de overweldigende belangstelling
is het voor ons onmogelijk
jullie allen persoonlijk
onze oprechte dank te betuigen.
Margo en Willem
Lorenzo

Om zijn leven te herinneren
komen wij op donderdag
Anita
van Dijk - Nederend
24Te huur
december
in
besloten
kring
bij
vanaf
1-1-2021
elkaar
in de Hervormde Kerk van
Vrijstaand
woonhuis
Haastrecht.
in het

’Denk maar aan de mooie dingen
dan krijg je vanzelf een lach op je gezicht’
Anita

De grote hoeveelheid kaarten, telefoontjes, bloemen, bezoekjes en daarnaast
de aandacht en het meeleven zal ik niet snel vergeten.
Al deze reacties zijn een grote troost en zullen mij helpen om het verlies
te verwerken van mijn lieve vrouw

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

Heel erg bedankt.
Na deze moeilijke tijd kijk ik weer vooruit en hoop dat het komende jaar
voor ons allemaal positiever wordt.
Ik wens u hierbij goede kerstdagen en een gezond 2021.
Martien van Dijk

Oudewater, december 2020

buitengebied
van Oudewater

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 23 december

10.00 Geheugentraining
14.30 Kerst Bingo

Tuinzaal
Tuinzaal

Donderdag 24 december

10.00 Koffiedrinken
Tuinzaal
15.00 Kerstdienst onder voorbehoud
Dit wordt nog apart aangekondigd.
Vrijdag 25 december - 1e kerstdag

11.30 Kerstdiner

Tuinzaal

Zaterdag 26 december - 2e kerstdag

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Vanaf ongeveer 11.30 uur lopen
we van de kerk naar de Algemene
Begraafplaats in Haastrecht.
U wordt van harte uitgenodigd
N I ET V Eaan
RG ET Ete
N ! sluiten en zo ook
hierbij
afscheid te nemen.
0348 - 56 23 98

Zorg voor uw voeten
Fijne kerstdagen
en een
goed lopend 2021

Pedicuresalon Lisette

Lisette van Jaarsveld-Oosterlaken
Hoenkoopse Buurtweg 57a
3421 GB Oudewater

0348-564979 | 06-29504714

Zondag 27 december

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Maandag 28 december

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique - alleen voor bewoners
Dinsdag 29 december

10.00 Koffiedrinken
14.15 Kook-/bakactiviteit

Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

U kunt ons 24 uur per dag
bereiken op telefoonnummer:

Reacties kunt u mailen naar
administratie@ijsselbode.nl

|

3421 JD Oudewater

ter van
✓Borrelboulfabriek,
de sm
erdip,
✓Geelbuik oten
✓kaas en n

www.hetkaasmeisje.nl
Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

Wiro van der Werf

Danielle Verwaal

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

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!

Gezellige kerstdagen en een
goed en gezond 2021
Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl
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Laatste loodjes

In de ‘brandgang’ van de Hekendorperweg was het zondagavond nog druk.
De met blauwe lichtjes uitgedoste
kerstboom werd nog snel even verplaatst
om een nog mooier totaalplaatje te
realiseren. Alles voor de gasten die op
maandag de route zouden volgen waarin
deze achterstraat is opgenomen.
Die zullen er ongetwijfeld hebben
genoten van de door de aanwonenden
aangebrachte verlichtingsornamenten.
Er brandde al een vuurkorf en de
aankondiging dat er nog een aantal bij
zouden komen op de komende wandel-

dagen ter verhoging van de sfeer bleek
geen loze belofte. Eerder dit jaar vonden
de aanwonenden elkaar in de organisatie
van een heuse buurtbingo waarbij op
afstand -ieder achter de eigen schuur dan
wel garage- werd gespeeld in een poging
de corona-stress van zich af te spelen.
Bijna vanzelfsprekend was de eindejaarsuggestie van Oudewater Vitaal
gebruikt om gezamenlijk een leuke
activiteit ter afsluiting van dit bijzondere
jaar te realiseren. Wie op maandag de
route door de ‘poort’ liep kan daarvan
getuigen. Zij weten ook of de inspanningen er een veilige doortocht van te
maken geslaagd zijn. De buurtbewoners
hadden dat als een van de aandachtspunten bestempeld.

Niemand alleen
Kerstavond (24 december) is de laatste
avond en staat in het teken van de
kerstgedachte ‘niemand alleen’. We
moedigen je aan deze avond één van
de drie wandelroutes te lopen met
iemand die Kerst alleen viert. Wat voor
jou een klein gebaar is, kan voor een
ander veel betekenen. Je kiest zelf
welke route je loopt. Opgeven is niet
nodig. Bedenk wie kerst misschien
alleen viert en toon initiatief.

Uit de raad van Oudewater 17 december
Carbidschieten

Kerst met
John Oskam
Klaproos
“Je staat met je rug tegen
de muur en terwijl je een
stapje van de muur af
probeert te zetten, word je
telkens een stap teruggegooid”, omschrijft John Oskam zijn
gevoel over 2020. Van het een op het andere moment was de
gevulde agenda van Klaproos Culturele Ondersteuning leeg.
“Drie dagen na de aankondiging van de intelligente
lockdown, waren alle evenementen geannuleerd. We keken
elkaar aan en zeiden: dit wordt een grote uitdaging!”

Online
Bij Klaproos werden ze kampioen in omdenken. Een deel van
de medewerkers gaat aan het werk in andere branches: als
elektricien, IT’er, fietsenverkoper of hovenier. Samen met café
De Bokkesprong organiseert Klaproos de - ondertussen
beroemde - online Bokbingo. Ze regelen de techniek voor de
Babbelbox bij De Wulverhorst, faciliteren spatschermen voor
bedrijven en openen een mini camperplaats.
Toen Nederland in september afstevende op een nieuwe
lockdown, bracht Klaproos het platform www.livestreamonline.
nl in de lucht. “Fysieke evenementen zijn er amper, maar
online evenementen zijn booming”, beargumenteert John die
keuze. “We hebben de bedrijfsvoering daarop aangepast.
Dat is typisch Klaproos: we laten zien dat er altijd ergens een
deur is die een nieuwe weg biedt.”

Gezondheid
“Over de kerstdagen kan ik nog niets zinnig zeggen. Er staan
(online) evenementen gepland, maar we weten nu nog niet
wat er doorgaat. Het kan dus zijn dat de hele familie tijdens
kerst aan het werk is. In elk geval wordt het lastig om kerst met
de familie Oskam te vieren. Als familiebedrijf dragen we
verantwoordelijkheid voor onze medewerkers. Ook bij mijn
grote schoonfamilie denk ik niet dat er plek is voor iedereen.
Natuurlijk houden we ons aan de maatregelen. Gezondheid
staat op nummer één.’
Ik wil aan het einde van dit jaar een kaarsje aansteken voor
ons familiebedrijf.
Ik wens dat we een gezonde toekomst ingaan. Gezond als
personen en als bedrijf. We zitten nog steeds in een crisis,
dat maakt het zwaar voor iedereen. Toch heb ik vertrouwen
in de toekomst van Klaproos, vooral door het fantastische
team waar we elke dag mee samenwerken.

Zoals elders in de provincie en overal in
het land lag er een voorstel voor om
naast vuurwerk ook het carbidschieten
te verbieden en daartoe de APV te
wijzigen. Op dat voorstel hadden CDA
en Onafhankelijken een amendement
ingediend om die bepaling op 15 januari
weer te laten vervallen. Het CDA riep
op om middernacht tijdens Oud en
Nieuw de kerkklokken te laten luiden.
(Daarmee kunnen dan de boze geesten
alsnog verjaagd worden (red)) Bij enige
discussie bleek het vooral te gaan om
handhaving in en rond de bebouwde
kom. Niet verbieden zou kunnen leiden
tot groepsvorming op straat en ook bij
carbidschieten gebeuren ongelukken,
vooral als men er niet bekend mee is,
aldus de burgemeester. Het geeft
bovendien de BOA’s een handvat om te
handhaven. De VVD vond het bij
monde van Gijs Hoogenboom te ver
gaan. Het is juist in het buitengebied
een uitlaatklep voor jongeren. Broere,
SGP/CU, ging niet mee in het
amendement want voorstander van een
algemeen knalverbod wegens CO2.
Het amendement werd met 9 stemmen
voor en 6 tegen aangenomen en het
voorstel met 11 voor en 4 tegen.
Carbidschieten is dus verboden dit jaar.

Belastingverordeningen

Dat is de jaarlijkse uitwerking van de
begroting, maar het CDA had een
amendement ingediend om een
technische wijziging aan te brengen in
de kwijtscheldingsregeling van gemeentelijke belastingen met de, in hun ogen
onterechte, uitsluiting van natuurlijke
personen die ook een bedrijf uitoefenen.
Dat amendement werd met 9 stemmen
voor en 6 tegen aangenomen en de
verordeningen (met een stemverklaring
van het CDA dat het betreurde dat
belastingverhogingen worden doorgevoerd maar na de democratische
vaststelling van de begroting wel mee
stemde) met 10 stemmen voor en
5 tegen.

Windturbines

Vorige week werd de inhoud van de
motie ‘vreemd’ van CDA, gesteund door
het comité duurzaam Oudewater en de
Wakkere Geelbuik, al in De IJsselbode
gepubliceerd naar aanleiding van een
persbericht en een ingezonden stuk van
voormalig raadslid Boreel. Leendert
Oosterom, de indiener van de motie,
trof een woedende coalitie tegenover
zich. Naar aanleiding van de commotie
in de zomer over de mogelijk
voorgenomen plaatsing van vier mega
windturbines in de Lange Ruige Weide
waren de coalitie en het CDA bij elkaar
gaan zitten begin oktober en hadden
afgesproken zich koest te houden tot de
inspraakreacties en de ‘virtuele’ inloopavonden achter de rug zouden zijn.
Onbetrouwbaar als partner was wel het
minste dat het CDA naar het hoofd
geslingerd kreeg. De Wakkere Geelbuik
(geen onderdeel van die afspraak, die
had zich toen aangesloten bij een

initiatief van lijst Van der Does in
Woerden om windmolens helemaal te
weren uit het groene hart) verdedigde de
stap van het CDA. Bos (coalitie) diende
een eigen motie in onder de titel ‘eerst
luisteren, dan praten’ die de eerdere
afspraken nog eens samenvatte en riep
het CDA op zijn motie in te trekken.
René van den Hoogen sprak van een
CDA onwaardige actie, uit op electoraal
gewin en riep eveneens op om de motie
in te trekken. Ook Gijs Hoogenboom
(VVD) sloot zich hierbij aan.
Oosterom verdedigde de motie met als
argument de nog altijd heersende onrust
van mensen met slapeloze nachten en
onderbouwde zijn standpunt met de
mededeling dat het CDA vol wil inzetten
op zon op dak. Maar om de onrust
enigszins tot bedaren te brengen was het
volgens hem nodig om piketpalen te
slaan. Na een schorsing besloot het CDA
de motie te handhaven en die werd
vervolgens met 8 stemmen tegen
(coalitie) en 7 voor (CDA/WG)
verworpen. De motie van de coalitie
werd wel aangenomen, met algemene
stemmen.

Platform wonen, welzijn en zorg

Opnieuw een agendapunt vreemd aan de
agenda en ook twee moties. Er is recent
een brief ontvangen van de directeur van
De Wulverhorst om de raad te laten mee
tekenen bij een brief naar de verzekeringsorganisaties, die met een aantal acties in
de sfeer van aanbesteding het leven van
kleinere centra onmogelijk dreigen te

Kerstkaart ...

door Trudie Scherpenzeel

maken. In dit concrete geval gaf
wethouder Kok het voorbeeld van het
gunnen van ‘onplanbare’ zorg in de
nacht aan een organisatie van elders,
zodat De Wulverhorst die niet mag
leveren en er bijvoorbeeld iemand voor
uit Amsterdam moet komen. De vier
partijen hadden een motie ingediend om
de brief namens de gemeenteraad te
ondertekenen. De Wakkere Geelbuik
ging dat niet ver genoeg en riep op tot
het oprichten van een platform van alle
in Oudewater actieve organisaties op
het gebied van ouderenzorg, zodat aan
de verzekeringsmaatschappijen een
soort ‘pilot-project’ kan wordt
voorgehouden dat laat zien dat kleine
organisaties dat wel kunnen. De overige
14 raadsleden en het college waren van
mening dat het oprichten van een nieuw
platform een ‘oproep was tot doen wat
al goed gaat’ (Ronald Gabriëls).
De eerste motie werd met algemene
stemmen aangenomen, die van de WG
met 14 stemmen tegen en 1 voor
verworpen.

NB: nieuwe bezems vegen schoon.
De nieuwe burgemeester laat bij
handopsteken stemmen. Aangezien
uw verslaggever niet bij de vergadering aanwezig kan zijn en er ook
geen beeldverbinding is, is niet
altijd helemaal helder wie voor en
tegen heeft gestemd.

Column

Elke dienstplichtige soldaat had een half jaar voor zijn afzwaaien een
huishoudcentimeter waar hij (er waren toen alleen nog mannen
soldaat) elke dag een centimeter van af knipte tot de verlossing van
het groot verlof aangebroken was. Deze traditie is bij ons een beetje
verloren gegaan, maar op Downing Street nr. 10 zit Boris Johnson als
u dit leest met een stompje van welgeteld nog negen dagen.
Hij heeft al van alles geprobeerd: zijn schaar zoek maken bijvoorbeeld
(zijn kam is hij al jaren kwijt), en nu is hij bezig de tekst voor zijn
kerstboodschap aan mevrouw Von der Leyen te bedenken, met
doorhalingen, synoniemen en alternatieven: Dear Ursula, be smart
and give me the fish, and I’ll take the current off the Irish border
fence. Once things are settled I’ll kiss you all over, your best friend...
Misschien beter: Deal or no deal, always yours? Mail, twitter of
facebook, of misschien alle drie? Hij schenkt nog eens in.
Aan de andere kant van de oceaan is die van Trump nog hele 30 cm
lang, maar hij krimpt ook onherroepelijk elke dag een stukje.
Zijn kabinetschef komt binnen in de Oval Office met de tekst voor de
officiële kerstboodschap van de president. Peace for all People on
Earth, staat er. Met plaatjes van Jingle Bells, kaarsjes, hulstblaadjes,
zuurstokken, rode sokken en een verkouden Rendier. Dat had ik zelf
ook kunnen bedenken, zegt de president, dat heb ik als de kleine
Donny al van jongs af aan elk jaar gehoord. Maar doe het maar, druk
het maar af op de kerstkaarten naar alle ambassadeurs van bevriende
naties, want het is toch the ultimate fake news, dat vrede onder alle
mensen op aarde, dat snapt toch iedereen. En zo’n allersimpelste
boodschap tussen hoop en ongeloof, dat verwachten de mensen
tenslotte van mij: de President heeft altijd gelijk.
Otto Beaujon
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Als je verdwijnt
Zo plots
Zo snel
weet je dan wel
dat ik je mis
en dat het zonder jou
niet meer hetzelfde is
Verdrietig, maar vol van goede herinneringen,
voorzien van het Heilige Sacrament der zieken,
hebben wij plotseling afscheid moeten nemen
van mijn allerliefste man, onze lieve vader,
schoonvader en opa

Cornelis van Dijk
-CeesLaag-Nieuwkoop,
24 december 1936

Nieuwegein,
19 december 2020
Corry van Dijk - Vendrig
Jeannette en Richard
Nirmala en Levi
Jeroen en Coriene
Lotte en Juul
Minke
Marie-José en Bas
Sem en Bo
Mara en Finn
Lynn

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die
wij van u mochten ontvangen na het overlijden van

Bets Oosterlaken - Slootjes
danken wij u hartelijk.
Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond en
voorspoedig 2021
Familie Oosterlaken

De uitvaartdienst wordt, in besloten kring,
gehouden op maandag 28 december om 11.30 uur
in de R.K. kerk Geboorte Johannes de Doper,
Pastoor Spaanplein 2 Montfoort.
U kunt de dienst live volgen:
www.kerkdienstgemist.nl

Het is mooi om de verhalen en de herinneringen
terug te lezen.
Wij danken u hier hartelijk voor.
Ondanks deze moeilijke tijd
wensen wij u fijne feestdagen.
Zorg goed voor elkaar.
Met vriendelijk groet,
Familie van Straaten
Haastrecht

J. de Kat - Begrafenisverzorging
regio Gouda - Bodegraven - Oudewater - Montfoort
stijlvol en persoonlijk - met eerbied en respect

telefoon 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Wij zouden het fijn vinden als u een persoonlijke
herinnering aan Cees wilt achterlaten op
het online condoleanceregister op
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Goejanverwelle 52, 3467 PR Hekendorp

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

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

Vermey

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

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Het is een troost te weten
dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd.
Toon en Sjaan
Corry en Ted
Jan en Lies
Bets en Nico
Mien en Theo
Annie en Toon (†)
Rinus en Ria
Neven en nichten
Haastrecht, december 2020

Dankbetuiging

Achter elke traan van verdriet,
schuilt een glimlacht van herinneringen.

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel warme woorden,
zoveel belangstelling en zoveel troost.
Hartelijke dank voor uw medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

Jolanda
Verleun – van Rooijen
Rick, Milou en Jelmer

Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken voor de grote hoeveelheid kaarten,
brieven met mooie woorden, prachtige bloemstukken
en de mensen die met ons meegeleefd hebben via de
livestream, na het overlijden van mijn man,
onze vader, schoonvader en opa

Dit heeft het afscheid voor ons heel bijzonder gemaakt.
Onze dank is groot daarvoor!
Bets Vronik
Renata en Sven, Mijs, Sam
Marnix en Melissa, Liz, Eef, Fem
Ruben
Oudewater, december 2020

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

Kerst wordt kerstmis als degene
die je liefhebt er niet (meer) bij is…
In de hele regio en
altijd bereikbaar

Piet

Gijs Vronik

uitvaartzorg

0348-568241

Petrus Anthonius van Zuilen

Henk van Straaten

Aansluitend vindt de crematie, in besloten kring,
plaats in Crematorium Domstede Utrecht.

Montfoort | Oudewater | Lopik

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende
blijken van medeleven die wij ontvingen na het
overlijden van onze broer, zwager en onze Ome Piet

Wij hebben ontzettend veel kaarten, brieven en
bloemen mogen ontvangen na het overlijden van
mijn man, onze vader en onze opa.

Correspondentieadres:
Kasteelplein 48, 3417 JJ Montfoort
Cees is opgebaard in de Huiskamer van De Rank,
Verlengde Hoogstraat 26 Montfoort.
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Wij wensen iedereen liefdevolle dagen
en vooral een gezond 2021 toe.

Het zal voor u en voor ons
een heel andere Kerst worden.
Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2021.

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor

Andante Uitvaartbegeleiding
www.andanteuitvaart.nl

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

Wie had kunnen bedenken dat 2020 in het teken
zou komen te staan van 1,5 meter afstand tot elkaar,
eenzaamheid, vele coronaoverledenen
en mensen in ziekenhuizen.
Het is een jaar geweest waarin iedereen zich
- op welke manier dan ook moest aanpassen en inzetten.
Wij hopen dat 2021 in vele opzichten beter wordt.
Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een gelukkig, gezond en liefdevol 2021.
Team Andante Uitvaartbegeleiding
Corry Roest - Chantal van Gijssel - Angelique Jonkheid

Partner van...

Afscheid nemen met bloemen
is een mooie laatste groet.
In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

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

Havenstraat 3, Oudewater

0348-564370
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Doel voor ogen houden
In Oudewater regelen we het met elkaar. En als het niet linksom kan,
dan doen we het gewoon rechtsom. De Oudewaterse mentaliteit,
directheid en daadkracht spreken mij enorm aan. Zo hebben we het
in onze ondernemende gemeente niet alleen aandacht voor elkaar,
maar zijn we bovendien ook echt aardig voor elkaar.
In de afgelopen weken dat ik uw burgemeester mag zijn, ben ik
alleen maar hartelijke en hardwerkende mensen tegen gekomen.
Inwoners en ondernemers die trots zijn op Oudewater en die bruisen
van de ideeën. En ook indrukwekkend; de tomeloze inzet van al mijn
collega's en vrijwilligers in de gemeente, die er het beste van maken.
Ondanks de pittige tijden waarin wij leven, proef en voel ik dat we
ons niet uit het veld laten slaan. We kijken in onze gemeente niet
naar wat niet kan, maar naar wat nog wel kan.
Op afstand zijn we samen. En zij die eenzaam zijn, staan in onze
gemeente niet alleen. We hebben aandacht voor elkaar.
We mogen elkaar dan weliswaar niet vastpakken, maar we gaan
elkaar zeker niet loslaten.
Laten we samen ons best blijven doen. Ons gewoon aan de regels
houden. En elkaar aanspreken als het een keertje misgaat.

Maar wel positief blijven. Gewoon volhouden.
Niet meer stil staan bij alle narigheid, die de beperkende
maatregelen veroorzaken.
Maar laten we juist stil staan bij het doel dat we willen
bereiken, zodat de maatschappij snel weer open kan.
Dat ondernemers weer kunnen ondernemen.
Dat jongeren weer gewoon uit kunnen gaan
of hun bijbaan weer terug krijgen.
Dat de reguliere zorg weer volop gegeven kan worden.
Of dat ouderen weer gewoon bezoek kunnen ontvangen.
En dat we afscheid kunnen nemen van de lastige
1,5 meter samenleving.
Met deze doelen voor ogen, wens ik u fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2021.
En kunt u ergens hulp bij gebruiken? Kijk dan eens wat
Stadsteam Oudewater (www.stadsteamoudewater.nl)
voor u kan betekenen.
Danny de Vries, Burgemeester gemeente Oudewater

Aandacht voor elkaar
Het coronavirus raakt ons allemaal. In meer of mindere mate. In oktober en november, hebben we verschillende mensen in
Oudewater gevraagd hoe corona hun leven heeft veranderd. Hieronder leest u een greep uit de verhalen.
De volledige verhalen kunt u teruglezen op de social media kanalen van de gemeente:
www.facebook.com/gemeenteoudewater.officieel en www.instagram.com/jongerenoudewater
Foto’s: Thomas Sohilait

Nel, verpleegkundige De Wulverhorst
(66 jaar)
Hoe heeft corona uw leven veranderd?
“Het is een stuk saaier. Op mijn leeftijd heb
ik een stuk minder besognes dan mijn
kinderen. Maar er zijn wel dingen die ik echt
mis. Zoals het hartelijke contact met mensen.
Op mijn werk is het voor de mensen een stuk
minder gezellig. Wij hebben nu altijd
allemaal een masker voor. We zijn heel alert
op mensen met klachten. Als iemand zich
niet lekker voelt, wordt hij gelijk getest.
Iemand moet dan op z’n kamer blijven tot de
uitslag er is. En wij mogen alleen nog maar
ik een beschermend pak naar iemand toe.
Tot nu toe gaat dat heel goed.”
Hoe ziet u de toekomst?
“Ik sta er wat dubbel in. Ik denk wel dat het
beter gaat worden. Ik denk dat het sociale
leven zoals we dat kenden, wel weer
terugkomt. Want je kan haast niet blijven
leven zoals het nu gaat. Maar er zullen ook
dingen zijn die blijvend veranderen. Zoals
meer thuiswerken en minder vliegen.
Ik heb wel vertrouwen in de toekomst.”
Dinsdag 22 december 2020

Huub, pastoor bij parochie Pax Christi
(58 jaar)
Hoe heeft corona uw leven veranderd?
“Corona heeft mijn leven helemaal op z’n
kop gezet. In het werk, privé, in de omgang
met familie. Alle dingen die je gewoon doet
zijn anders. Het is een rollercoaster waarvan
ik het eind nog niet zie.”
Waaraan heeft u steun in de coronatijd?
“Ik ben ongelofelijk blij dat we met de kerk in
deze tijd zichtbaar, tastbaar en voelbaar
voor mensen aanwezig kunnen zijn.
Ook voor mezelf. Ik zou niet weten hoe ik het
zonder mijn geloof zou moeten redden.
Het is uniek wat we meemaken, maar tegelijk
is het van alle tijden. Dat vind je terug in het
geloof en de verhalen uit de Heilige Schrift.”
Hoe ziet u de toekomst?
“Ik hoop dat we met elkaar ontdekken wat
dit virus ons wil leren. Dat we in staat zijn om
er een beetje wijzer van te worden. Zodat
we zorgvuldiger met elkaar omgaan.
In liefde en barmhartigheid omzien naar wie
kwetsbaar is. Want ook als we de creativiteit
vinden om een leven op te bouwen dat weer
raakt aan normaal. Dan blijven er nog altijd
de gewone kwetsbare momenten in het
leven. Iemand die een ongeluk krijgt, zijn
schooldiploma niet haalt, teleurgesteld raakt
in de liefde, zijn baan verliest. Dat zul je
altijd in het leven blijven houden.”

Leonie, ic-verpleegkundige UMCU
(48 jaar)
Hoe heeft corona uw leven veranderd?
“Via de media hoorde ik net als ieder ander
over corona en dacht ‘het zal zo’n vaart niet
lopen.... soort griep....’. Maar ook wij kregen
coronapatiënten op de intensive care. Steeds
meer. Het UMCU heeft opgeschaald van
20 naar 70 IC-bedden.
Het werken op de corona-afdelingen was
vaak onpersoonlijk. Veel patiënten werden
kunstmatig in slaap gehouden en lagen soms
op hun buik. Het contact dat je normaal veel
hebt met de dierbaren van patiënten was er
niet, omdat er geen bezoek mocht komen.”
Hoe ziet u de toekomst?
“Ik denk dat we een lange donkere winter
tegemoet gaan. Ik ben benieuwd hoe de
tweede golf zal verlopen en hoelang het
gaat duren. Zal iedereen nog even
enthousiast extra komen werken?
Ik blijf dit werk in elk geval doen, want het
is voor mij het mooiste vak dat er is. En ik
hoop dat de overheid goed wil nadenken over
hoe ze ons gaan waarderen. De beloofde
bonus moet ik nog krijgen. “

Leontiene, moeder van drie dochters,
werkt in de jeugdzorg (41 jaar)
Hoe heeft corona uw leven veranderd?
“Mijn vriend heeft eind maart corona
gekregen. Nog geen drie weken later is hij
overleden. Zijn dood heeft een enorm gat
geslagen in mijn leven.
Je verwacht nooit dat zoiets jou overkomt.
Ik had nooit gedacht dat hij dood zou gaan.
Hij was net 56 en fit. Zelf dacht hij ook: ‘het
is gewoon een nare griep. Zelfs toen hij
werd opgenomen, en na een paar dagen in
coma werd gebracht, dacht ik; ‘die komt er
wel weer uit’. Tot we eerste paasdag gebeld
werden met de vraag of we naar het AMC
wilde komen om afscheid te nemen. Hij zou
die dag komen te overlijden.”
Waaraan heeft u steun in de coronatijd?
“Ik heb zo veel lieve berichtjes gekregen, en
bloemen en kaarten. Ook uit onverwachte
hoek. Je hebt geen idee dat er zo veel
mensen zijn die met je meeleven. Dat vind ik
echt bijzonder. Mensen hoeven het niet te
doen, maar ze doen het toch.”
Hoe zie je de toekomst?
“Mijn hart ligt in 1000 stukjes. En ik heb
geen idee hoe lang dat gaat duren. We zijn
nu zes maanden verder en dat is toch maar
mooi gelukt. Ik vind het fijn dat mensen de
moeite nemen om te vragen hoe het gaat.
Wat ik slecht trek zijn de mensen die klagen
over een mondkapje of gemist feestje. Wees
blij dat je leeft. Zet lekker je schouders
eronder en maak er wat van.”
vervolg op pagina 2
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KBO-PCOB’ers ook
met Kerst niet vergeten

Jamie zorgde
in 2020

Wie gedacht had dat de bestuursleden en de vrijwilligers van de KBO-PCOB
het jaar hadden afgesloten door hun leden een surprise met Sinterklaas te
overhandigen, kwam bedrogen uit. Bij een van de bestuursleden thuis was
een nieuwe verrassing in de maak. Niet alleen de huiskamer stond vol met
een vracht aan tasjes, ook boven stonden honderden tasjes klaar om
weggebracht te worden naar alle leden.
Liefst ruim 550 tasjes moesten door de
vrijwilligers worden afgeleverd om het
kerstfeest net een tikkeltje feestelijker te
maken dan verwacht. De vrijwilligers die
zich met deze acties belastten kregen
ongewild de gelegenheid letterlijk in
beeld te komen. Veelal beperkt hun rol
zich tot het ronddelen van convocaties en
andere berichten en daarvoor behoeft
slechts de brievenbus te worden bezocht.

Contact

Bij het ronddelen kwamen dan ook de
eerste reacties los en was het een mooie
gelegenheid om contacten te maken of
opnieuw te versterken. Immers, voor de

Wanneer we Jamie bellen stapt ze
net van de fiets. Samen met haar
vriend is ze op de Veluwe aan het
uitwaaien tijdens haar vakantie. “Normaal gesproken zouden
we nu op vakantie in Duitsland zijn, maar dat kan nu niet.
Daarom gaan we maar af en toe een dagje op pad.”

door Gerard van Hooff

leden van de afdeling Oudewater van de
KBO-PCOB was het een mager jaar
geweest waarin tal van bijeenkomsten
moesten worden afgelast.
Het corona-virus heeft zijn sporen
nadrukkelijk nagelaten. De somberheid
enigszins verdrijven en het verschaffen
van een lichtpuntje in deze dubbel
donkere dagen vormde de insteek van
deze actie die vergezeld werd van de
wens ‘goede en gezegende feestdagen’
te kunnen vieren. Het houden van een
nieuwjaarsbijeenkomst zit er vooralsnog
niet in.

Eenzaam

Voor alle leden van de KBO-PCOB was
er een tasje met inhoud. Het werd door
vrijwilligers thuisgebracht. Voor de
leden op de foto was dit wel een erg
eenvoudig kunstje.

Avonddienst

107.5 FM RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING!

Zondag

Tijdens de kerstdagen is Jamie vrij. Eerste kerstdag gaat ze
fonduen bij haar schoonouders en tweede kerstdag bezoekt ze
haar opa en oma. Allemaal binnen de geldende maatregelen.
Tijdens Oud en Nieuw werkt ze in De Wulverhorst.
“Ik heb twee avonddiensten.”
Jamie hoopt op een mooi 2021. “Wij hebben in november een
huis gekocht. De hypotheek is nu net rond. Ik wens dat we een
hele leuke en mooie tijd tegemoet gaan in het huis.”
“Voor heel Nederland wens ik een gelukkig en vooral gezond
2021. Hopelijk wordt het allemaal leuker dan dit jaar.”

Midland FM is te beluisteren via:
Ether
FM 107.5 MHz
Kabel Oudewater FM 98.3 MHz
Online
www.midlandfm.net
facebook.com/midlandfm1075 - @midlandfm1075
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00:00-20:00 Non-stop muziek
20:00-22:00 ROOD-HIT-BLAUW - non-stop Nederlandstalig
20:00-23:00 FORUMVERGADERING
Trudie Scherpenzeel (maandelijks)
22:00-00:00 Non-stop muziek

Woensdag

Jamie Wouters werkt als verzorgende IG in woonzorgcentrum
De Wulverhorst. Op de vraag hoe ze terugkijkt op 2020 volgt
een stilte, en dan: “Het was een raar jaar. Tot maart kregen we
niet veel mee van het coronavirus. Maar toen het ook in
Nederland kwam dacht ik: wat staat ons allemaal te wachten?
Vervolgens ging De Wulverhorst op slot. Dat was een moeilijke
tijd, zowel voor bewoners als collega’s. De bewoners kregen
geen bezoek, aten alleen op hun kamer en er waren geen
activiteiten. Die eenzaamheid vond ik heel lastig om te zien.”
Vooral de onzekerheid over de duur van de pandemie, breekt
Jamie af en toe op. Toch heeft Jamie ook plezier gehad in haar
werk. “Als collega’s onderling hebben we veel complimenten
naar elkaar gemaakt. Ook van familie kregen we veel kaartjes,
attenties en lekkers. Daardoor houden we de moed erin.
Bovendien ben ik heel blij dat ik nog werk heb waar ik naartoe
kan gaan.”
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12:00-13:00 Non-stop muziek
13:00-14:00 WEEKEND-LIFT / Erwin Holthuijsen
Hits met de eeuwige jeugd
14:00-17:00 SPORT OP ZATERDAG - sportverslagen uit de regio
17:00-00:00 Non-stop muziek

Bestuur & medewerkers van Midland FM
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ZWEMBADTECHNIEK
- VERWARMINGSTECHNIEK- SANITAIR
- SANITAIR -- GAS
GAS
VERWARMINGSTECHNIEK

Frans Schalkwijk en medewerker

wensen iedereen prettige Kerstdagen
en een gezond en warm 2021
Zuid-Linschoterzandweg 75 - 3425 EP Snelrewaard
Telefoon 0348-563930 - www.schalkwijk-zwembaden.nl
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Nieuws vanuit de gemeenteraad

Fractievoorzitters interviewen fractievoorzitters
Normaal gesproken verschijnt in De IJsselbode rondom raadsvergaderingen een raadsmatrix. Daarin leggen de vijf fracties uit wat zij van
een bepaald voorstel vinden. Vaak zijn dit stevige stukken, waarbij niet geschuwd wordt om een mening over een andere fractie te geven.
Met Kerstmis op komst verschijnt dit keer geen raadsmatrix, maar korte interviews met alle fractievoorzitters. Het leuke is: alle fractievoorzitters
hebben een andere fractievoorzitter geïnterviewd. Daarbij is niet direct ingegaan op de politiek, maar meer op persoonlijke zaken.
Veel plezier bij het lezen!

Vincent Bos (CU/SGP): Een donkere tijd met een gouden randje!
De oudste fractievoorzitter interviewt de jongste. Da’s een mooie uitdaging,
want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We hebben afgesproken dat het
niet over politiek mag gaan. Dat is natuurlijk een onmogelijke opgave, want
alles, nou ja bijna alles, is politiek, zeker voor een politicus. Maar afspraak is
afspraak. Dus ga ik op zoek naar de mens achter de politicus en zijn drijfveren.
Geen probleem voor Vincent. Bedachtzaam en welbespraakt als altijd typeert
hij zichzelf als een enthousiaste, nieuwsgierige, gedreven én gelovige Geelbuik
met een passie voor geschiedenis, cultuur en muziek. Vincent is een dankbaar
mens. “Ik ben opgegroeid in een warm, stabiel gezin in een mooie gemeente
en met alle vrijheid om mezelf te ontwikkelen. Ik besef dat dat niet
vanzelfsprekend is. Voor veel mensen is dat niet weggelegd. Zij vallen tussen
wal en schip, zijn kwetsbaar of eenzaam.” Voor hen doet de samenleving
vaak te weinig, vindt Vincent, zoals in de toeslagenaffaire rond de kinderopvang.
“Ik vind het belangrijk, dat we juist ook die mensen zien, zo nodig de

door Elly van Wijk

helpende hand reiken en rechtvaardigheid bewijzen, zeker in deze moeilijke,
soms beangstigende tijd van corona.”
Op persoonlijk vlak, hij zegt het met enige aarzeling, heeft Vincent juist een
prachtige tijd achter de rug: afgestudeerd, getrouwd en een mooie baan.
Een voorrecht, waar anderen getroffen worden door ziekte, baanverlies en
eenzaamheid.
Gelukkig heeft de pandemie ook mooie dingen losgemaakt onder de mensen.
“Het lijkt erop, dat we door de moeilijke omstandigheden wat minder met
onszelf en materiële zaken bezig zijn en meer omkijken naar elkaar. Daarbij
gaat het ook om ogenschijnlijk kleine dingen, zoals een boodschap doen of
een bezoekje brengen aan een alleenstaande. Zelfs de bijna uitgestorven
kerstkaart is terug. Ook de actie Oudewater Vitaal is een prachtig voorbeeld.
Kortom, het is een donkere tijd met een gouden randje. Hoe prachtig zou het
zijn als we die saamhorigheid ook na corona weten vast te houden.”

Judith de Vor (CDA): een ondernemende tante!

Je zou niet zeggen dat het een uurtje geleden nog spitsuur was in Huize de Vor:
drie kinderen die naar de lagere school in Oudewater gebracht moesten
worden. Er heerst nu een weldadige rust in een opgeruimd huis. Judith zit al
klaar met thee of kofﬁe. Voor dit interview hebben we afgesproken dat ‘politiek’
een verboden woord is; wij willen elkaar nu eens op een geheel andere manier
leren kennen.
Judith: moeder, partner, boerin, zzp’er educatie bestuurskunde, politica.
En daarbij: huismus. Geniet het meest van contacten met mensen. En dat is wat
ze het meeste mist in deze coronatijden: “Ik ben het onderwijs ingegaan om
het verhaal te vertellen, nu moet dat digitaal en dat is behelpen”.
Van het onderwijs wil ze trouwens een nieuwe tak en haar onderneming
toevoegen: een educatiecentrum voor de landbouw. “Het is nodig dat kinderen
weten waar hun voedsel vandaan komt en lekker buiten in de modder
kunnen spelen”. Maar ook: “Het juiste verhaal over de landbouw moet

verteld worden; burgers hebben geen idee hoe hoog ontwikkeld de
landbouw in Nederland is. Wij behoren tot de absolute wereldtop als het
gaat om de kwaliteit van voedsel, duurzaamheid en diervriendelijke
productie.”
En Judith kan het weten want zij is dit jaar door Nufﬁeld Nederland uitgekozen
om een ‘scholarship’ te volgen. Daarvoor zou zij in 2020 over de hele wereld
reizen; helaas gooide corona roet in het bekende eten. Zij was in maart in
Australië maar kon daar maar kort verblijven. Toch waren deze dagen de
meest inspirerende en fantastische dagen van 2020: “Geweldig om met een
veelzijdig gezelschap op een tropisch eiland te zijn!”.
Zij weet nog niet exact hoe Kerstmis 2020 gevierd gaat worden: “gezellig met
de familie, happen en trappen en gourmetten en (digitaal) de kerkdienst
bijwonen.” Zij kijkt, ondanks corona, terug op een mooi jaar. Het was een
boeiende ochtend in Snelrewaard.

Wim Knol (Wakkere Geelbuik): Houden van Oudewater!
Een bijzonder jaar vraagt om een bijzonder gesprek. Een gesprek met Wim Knol
dat niet over de politiek mag gaan, is een hele uitdaging. Wim is een geelbuik
die net buiten de stadspoorten is geboren. Het kombord van Oudewater stond
precies voor zijn geboortehuis in de Hekendorpse buurt, op een steenworp
afstand van de touwfabriek.
Belangrijk voor een geelbuik, vindt Wim de krachtige kleinschalige gemeenschap
waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien. Hij houdt van de stad
waar hij elke steen van kent. Wim wil met al zijn vezels onderdeel uitmaken van
Oudewater. Het naar elkaar omzien en onderdeel zijn van de maatschappij om
je heen, heeft hij zijn twee dochters Joseﬁen en Annet, waar hij met enorm veel
trots over kan vertellen, tijdens het opgroeien altijd meegegeven.
‘Klote(n) met bote(n)’ is zeker een van zijn vele lijfspreuken. Wanneer Wim
plotsklap een dag vrij zou krijgen is hij steevast te vinden bij zijn boten. Ook hier

door Vincent Bos

door René van den Hoogen

het liefst met veel vrijwilligers en tijdens tochtjes de toeristen alles vertellen over
‘zijn’ Oudewater. Wim heeft ooit toelatingsexamen gedaan aan de kunstacademie
en zou in een verloren uurtje graag zijn schilderstalent of het schrijven van
kleine verhalen weer eens op willen pakken.
Maar ‘rommelen’ om het huis, tuinieren, schaken en af en toe wat tennis vragen
op dit moment al genoeg van de vrije uren. Als er, tussen alle serieuze dingen,
nog tijd over is, houdt hij van een goed gesprek over de onbenullige dingen van
het leven met een goed potje bier. Wim geniet van de huidige tijd waar vele
mogelijkheden liggen om te ontwikkelen en maakt zich zorgen over de grote
opgaves waar de mensen en de wereld op dit moment voor staan.
Wim zal zich ook in 2021 met hart en ziel inzetten voor een beter Oudewater
waar mensen naar elkaar omzien. Met de Kerst net iets meer en hopelijk blijft
iedereen gezond om er een mooi 2021 van te maken.

Elly van Wijk (VVD/D66): Maatschappelijk betrokken!

‘Energiek, enthousiast, maatschappelijk betrokken, altijd zoekend naar
uitdagingen’. Het is niet eenvoudig Elly van Wijk in één woord te vangen:
moeder, partner, boerin, politica, Rabobank-medewerker. “Ik vind veel dingen
leuk of boeiend en wil graag iets betekenen of verder brengen: ik ben een
bezige bij, waar dat ook is.
Hoe hou je dat vol? Het is belangrijk dat je dingen doet waar je energie van
krijgt. Dat kan klein zijn: heerlijk zondagmiddag thuis met het gezin. Of door
te reizen, wat ik graag doe. In aanraking komen met andere mensen, landen,
culturen. Maar ook groter: Als ik iets ga ondernemen en het dan lukt. Zoals
met de BoerBurgerBeweging. Bouwen aan een politieke partij is geweldig,
zeker als het straks lukt om in de Tweede Kamer te komen!
Het afgelopen jaar heb ik als heftig ervaren. De enorme impact op
Nederland en voor mij persoonlijk het structureel thuiswerken. Ik geniet van

de energie op het kantoor en van collega’s, die ontbreekt nu. Even of beperkt
thuiswerken is prima, maar dit is totaal anders. Ik vind het vooral heftig voor
mensen die ziek zijn geworden en nog niet de oude zijn. Ook in mijn familie.
En de impact op ondernemers. Dat raakt mij.
Het is ook heftig wat de overheid van ons vraagt: de regels die we hebben
zijn streng. Kerst zal er anders uitzien. Zeker voor ouderen is dat een enorme
opgave. Het is impactvol en zwaar. Laten we ook de (horeca) ondernemers
niet vergeten, die hun zaak niet mogen openen!”
2021 staat voor de deur. Wat neemt Elly mee naar het nieuwe jaar?
“Kijk wat het goede is uit de crisis en neem dat mee! Maak het kleine weer
groot: hoe waardevol is het om het thuis goed met elkaar te hebben.
Het leven wordt niet meer zoals voor de crisis: heb aandacht voor elkaar,
wees betrokken bij de ander, draag je steentje bij aan de maatschappij!”

René van den Hoogen (Onafhankelijken), betrokken persoonlijkheid!
Door corona spreken René en ik voor dit gesprek af via zoom, toch heb ik de
hele tijd het idee dat we gewoon aan de keukentafel zitten. René is geboren en
getogen in Oudewater: “Wat ik zo leuk vind aan Oudewater, zijn de mensen;
je kent elkaar echt, het is een gemeenschap waar je je thuis voelt.”
René is opgegroeid in een gezin waar anderen helpen en vrijwilligerswerk met
de paplepel zijn ingegoten: “Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan en vind het
nog steeds erg leuk om bij allerlei activiteiten en festiviteiten te helpen.”
Met zijn werk, de gemeenteraad en zo nu en dan vrijwilligerswerk is René een
druk man. René: “Wat misschien niet iedereen weet, is dat ik enorm betrokken
ben bij mijn kinderen; Bob en Juliëtte. Ondanks mijn drukke werkzaamheden
maakte en maak ik nog steeds heel graag tijd vrij voor mijn kinderen en
onderneem ik veel met ze. Elk jaar ga ik samen met mijn kinderen een
weekend skiën. Bijzonder om te doen.”
Dinsdag 22 december 2020

door Wim Knol

door Judith de Vor

Dit jaar hoopt hij Kerst met zijn gezin en schoonmoeder te vieren. René: ‘Ik ben
katholiek opgevoed en normaal gesproken ga ik naar de nachtmis en vieren
we twee dagen kerst met familie en maken we uitstapjes. Dit jaar zullen we
vooral veel spelletjes doen en gewoon lekker eten.”
Op de vraag waar hij naar uitziet, moet hij even nadenken: “Uiteindelijk mijn
pensioen; tijd om niks te doen, te ontspannen, loskomen van prestatiedruk en
het beoordeeld worden. Ik zie dat soms ook in Oudewater; in de vluchtige
en veroordelende reacties op social media en daar heb ik moeite mee.
Ik geloof dat iedereen zijn best doet; laten we tijd nemen om een echt
gesprek aan te gaan en te luisteren wat iemand bezig houdt.”
Mooie oproep waar ik het uiteraard alleen maar helemaal mee eens kan zijn.
vervolg op pagina 3
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MUZIEKHUIS OUDEWATER WENST JE

FIJNE FEESTDAGEN
en een
MUZIKAAL 2021
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Een goed gekleurd

Wij wensen u
prettige
kerstdagen
en een
gelukkig en
gezond 2021

2 021

Prinses Margrietstraat 24
3421 HG OUDEWATER

06-22549707
info@hansdionisius.nl

autoschadevanduin.nl
Wilgenweg 8 - 3421 TV Oudewater
0348 - 561779

Wij zijn open voor reparatie.
In verband met de lockdown is er geen
winkelverkoop, wel kunt u bij ons bestellen!

Kijk hiervoor op www.debruynfietsen.nl

Wij wensen u fijne feestdagen!
O peningstijden
ma-vrij 18.30 - 20.00 uur
za 09.00 - 16.00 uur

Bekijk het cursusaanbod
van 2021 op:

Doormanstraat 22, Driebruggen

MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

Wenst u
gezellige
feestdagen
en een
goed 2021

Prettige
kerstdagen
en een
goed 2021!
Vestiging
Oudewater
Marktstraat 8

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.

Cees Pater
06-12749721
cees@planje.nl

06 - 10 88 62 88
WWW.DEBRUYNSTUKADOORS.NL

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

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

Zij gaan allen op reis…

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Jij ook?

VAKGARAGE OUDEWATER
POPULIERENWEG 31

0348-563004
OUDEWATER

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

APK
Schadeherstel

■ Storingsdiagnose
■ Airco

service
■ Banden en uitlaten

SchoonheidSSalon
l a pa u w

Zij gaan allen op reis…
Jij ook?

DE IJSSELBODE
DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

wenSt u relaxte
feeStdagen
en een Stralend
nieuwjaar

Wij wensen u
gezellige Kerstdagen

Kerstfeest zondagsschool ‘De Schatzoekers’
1e Kerstdag 18.30 uur
Grote of St. Michaëlskerk Oudewater
Live meekijken: www.hervormdoudewater.nl
Kerstfeest zondagsschool ‘De Schatzoekers’

en een gelukkig
en veilig Nieuwjaar

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

1e Kerstdag 18.30 uur
Grote of St. Michaëlskerk Oudewater
Live meekijken: www.hervormdoudewater.nl

Lida van der Willik-Pauw
Hoenkoopse Buurtweg 38
06-12549209

Wij wensen u liefdevolle
feestdagen en een gezond 2021

schoonheidssalonlapauw.com

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

Tandartspraktijk de Vest
wenst u een

gezond en stralend 2021

L.D. de Bruyn-Kho, H.R. Harink, C.A.M. Drost,

S. Homayun-Mansouri, L.W. de Bruyn en medewerkers
Tandartspraktijk de Vest

IJsselvere 15 - 3421 BV Oudewater - Telefoon 0348 - 561335

Het einde van 2020
komt weer in zicht.
Het was ons allen een
zeer bewogen jaar
en willen u als klant
bedanken voor uw
klandizie, vertrouwen
en positiviteit.
Wij ontvangen u na de lockdown graag weer in de salon!
Veel liefs, Maud, Snjezana, Laura en Karin
0348-502223
Esdoornstraat 2a-b Driebruggen

www.karinshaarboutique.nl
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Brug Kerkwetering/Koddewetering
wordt vervangen
Werkzaamheden starten in januari 2021
De brug bij Tappersheul over de Kerkwetering/Koddewetering
is aan vervanging toe. Dat geldt ook voor de kademuur aan
de noordzijde van de brug en de oeverbescherming aan de
zuidkant. In januari gaat de gemeente hiermee aan de slag.
De brug en de genoemde kademuur en oeverbescherming
worden vervangen. Direct omwonenden zijn hierover per brief
geïnformeerd.
Aannemer Gebr. Schouls uit Leiden start in januari 2021 met de voorbereidende
werkzaamheden. Het werk is naar verwachting in juni 2021 gereed.
De werkzaamheden kennen verschillende fasen. Per fase gelden wegomleidingen
voor gemotoriseerd verkeer. Deze worden met borden aangegeven.
Voor (brom)fietsers en voetgangers wordt een noodbrug aangelegd.

Wat gaat er gebeuren vanaf januari 2021?
Fase 1
11 t/m 29 januari

Aanbrengen pontons met kraan, bouwkeet,
container e.d.

Fase 2
1 t/m 5 februari

Aanbrengen nieuwe oeverconstructie,
plaatsing tijdelijke fietsbrug en plaatsing brug
voor kabels en leidingen.

Fase 3
8 t/m 23 februari

Verharding opbreken, omleggen van kabels en
leidingen, brug afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer, Tappersheul bereikbaar.

Fase 4
24 februari t/m 15 april

Vervangen brug en kademuur noord,
aangepaste wegafzetting, omleiding
aangepast. Tappersheul afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer.

Fase 5
19 t/m 30 april

Brug en kademuur gereed, terugleggen kabels
en leidingen, bereikbaarheid zoals in fase 3:
brug afgesloten, Tappersheul bereikbaar.

Fase 6 en 7
3 t/m 31 mei

Aanbrengen definitieve verharding,
verwijderen tijdelijke fietsbrug en brug voor
kabels en leidingen. Wegafzetting verwijderd.
Werkzaamheden afgerond.

Meer informatie en tekeningen per fase kunt u lezen op
www.schoulsleiden.nl/lopende-projecten

Contactgegevens

Aanspreekpunt en contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden
is omgevingsmanager Rijk Vinke van aannemer Gebr. Schouls.
U kunt hem bereiken via r.vinke@schoulsleiden.nl of via 06-53232780.

Veilige feestdagen
Het is al bijna 2021. Dit jaar zien de feestdagen en de
jaarwisseling er anders uit dat we gewend zijn. Toch
hopen we ook dit jaar op een feestelijk en gezellig Oud &
Nieuw. U kunt meewerken aan een prachtige jaarwisseling
voor alle inwoners van Oudewater, Hekendorp, Papekop
en Snelrewaard. Laten we rekening houden met elkaar en
denken aan de veiligheid van iedereen.

Vuurwerk is verboden
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het verboden vuurwerk te verkopen
en af te steken. Ook carbid schieten is in gemeente Oudewater verboden.
Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte in ziekenhuizen,
bij de huisartsenposten en voor de politie en brandweer.
Door corona kunnen zij er geen extra werk bij hebben.
Sterretjes, knalerwten en trektouwtjes zijn nog wel toegestaan.
Dit vuurwerk is het hele jaar te koop.

Boetes

We voeren in samenwerking met de politie en HALT een streng beleid op het
gebied van vuurwerk. Plegers van overlast worden aangepakt door een lik
op stuk beleid. Wie tijdens de jaarwisseling toch vuurwerk afsteekt, riskeert
een boete van 250 euro. Dat betekent dat overtreders ook een strafblad
kunnen oplopen.

Containers en prullenbakken gaan dicht
De verzamelcontainers voor o.a. PMD en papier worden op 31 december
afgesloten en op 2 januari weer geopend.
Ook prullenbakken worden tijdelijk gesloten.
De kledingcontainers van Sympany worden na Kerst verwijderd en in
het nieuwe jaar weer teruggeplaatst.

Veiligheid rondom de feestdagen

Vuurwerk is altijd de grootste veroorzaker van schade en gewonden.
Maar ook nu vuurwerk verboden is, geven we u graag wat tips om de
feestdagen veilig te laten verlopen.

Onthulling straatnaambord
A. W. den Boerhof afgeblazen

Vreugdevuren en kerstbomen

15 december 2020 zou wethouder
Bob Duindam samen met mevrouw
Annet van Meurs-Weurman het straatnaambord van A.W. den Boerhof,
genoemd naar haar grootvader
onthullen.
Helaas gooide de maatregelen van
het kabinet, die een dag eerder
werden
afgekondigd
om
de
verspreiding van COVID-19 in te
dammen, roet in het eten.
Het bord van de straatnaam ter
nagedachtenis aan Arie Willem den
Boer - gemeentesecretaris, verzetsman
en stadshistoricus - is wel geplaatst
maar zal niet meer officieel worden
onthuld.

Op woensdag 13 januari rijdt afvalinzamelaar Cyclus extra rondes om
kerstbomen op te halen. Zodat ze gerecycled kunnen worden.

Zijn kleindochter had voorbereid een
paar woorden bij de plechtigheid te
spreken. Mevrouw Van Meurs wil
iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van
dit eerbewijs aan haar grootvader.
Zij denkt dat hij het in het bijzonder
had gewaardeerd dat zijn naam
verbonden is aan een hof. A. W. den
Boer was een gelovig iemand. Bij het
woord hof zou hij zeker gedacht
hebben aan de Hof van Eden, een
paradijselijk oord zoals dit in de
bijbel staat.
De familie wenst dat de bewoners
van het A.W. den Boerhof hier met
veel plezier mogen wonen.

AfvalWijzer 2021
De afvalkalender voor 2021 is
te vinden op de AfvalWijzer app
of op www.mijnafvalwijzer.nl
Dinsdag 22 december 2020

Het is in de gemeente niet toegestaan om vreugdevuren te ontsteken en
daarvoor kerstbomen of ander afval te verbranden. Dat is namelijk milieuvervuilend en het risico op schade is groot. Meld verdachte stapels hout of
kerstbomen bij de gemeente via 14 0348. Dan worden ze weggehaald.

Brand voorkomen

1. Plaats geen kaarsen in de buurt van kinderen, op plekken waar u vaak
langs loopt of bij licht ontvlambare materialen (zoals gordijnen, kerstversiering en papieren tafelkleedjes).
2. Kies voor elektrische verlichting met het KEMA-keurmerk.
3. Gebruik goed passende verlengsnoeren en leg deze zo neer dat
niemand erover kan struikelen. De snoeren afplakken is zelfs nog beter.

Inbraak voorkomen

1. Inbrekers gaan graag snel te werk. Duurt het langer om binnen te
komen, dan zoeken ze liever een ander huis. Dus zorg voor goede
sloten en houdt een lichtje aan. Ook als u maar even weg bent.
2. Zorg ervoor dat een beperkt aantal familieleden/vrienden weet dat u
weg bent en in geval van nood uw woning in kan.
3. Ziet u verdachte personen in uw buurt? Geef dit dan door aan de
politie. Bel bij een verdachte situatie 1-1-2.
WhatsApp Buurtpreventie is een initiatief voor burgers, door burgers.
Door samen te werken maakt u uw buurt veiliger! Voor tips, adviezen en
hoe u uw groep aan kunt melden, zie www.wabp.nl

Coronamaatregelen

Tijdens de feestdagen geldt de lockdown en moet u zo veel mogelijk thuisblijven. U mag buiten met maximaal 2 personen zijn. Ook thuis mag u
maximaal 2 mensen ontvangen. Behalve met Kerst. Dan mogen er
3 volwassenen komen. Kijk voor een overzicht van alle regels op www.
rijksoverheid.nl/corona

Vuurwerkoverlast?
Wie belt u?

Ondanks het vuurwerkverbod, kan
het zijn dat u vuurwerkoverlast
ervaart. Wordt er bij u in de buurt
vuurwerk afgestoken?
Meld dit dan bij de politie.
Dat kan via:
• Bij spoed of verdachte situaties:
112
• Geen spoed, wel politie:
0900 8844
• www.politie.nl/
aangifte-of-melding-doen
Hoewel de daders vaak niet op
heterdaad betrapt kunnen worden,
heeft melden wel degelijk zin.
Als er voor een bepaalde locatie
veel meldingen zijn, let de politie
extra op tijdens hun rondes of kan
bijvoorbeeld in de buurt van deze
locatie gaan posten.
De politie werkt nauw samen met
boa’s en buurtwerk. De politie
schakelt hen indien nodig in bij het
aanpakken van de overlast.

Wat gebeurt er bij
incidenten?
Hulpdiensten

Brandweer,
ambulancediensten,
afval- en reinigingsdiensten, boa’s
en de politie zetten zich in voor een
veilige jaarwisseling voor iedereen.
Het is belangrijk om hulpverleners
alle ruimte te geven tijdens het
uitvoeren van hun taak.
Als omstanders de hulpdiensten
hinderen, ontstaan onveilige situaties.

Snelrecht

Bij incidenten handhaaft de politie.
Er wordt snelrecht toegepast bij
verdachten die aangehouden zijn.
Bij de snelrechtmethode neemt
de politie, na aanhouding, meteen
contact op met het Openbaar
Ministerie om te overleggen hoe het
incident wordt afgehandeld.
Ook wordt de schade verhaald op
de dader. Jongeren tot 18 jaar
kunnen rekenen op een taakstraf via
HALT.

vervolg op pagina 4
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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

Gun jezelf een nieuwe start in 2021.
Gelukkig en gezond 2021!

Grandi Vini blijft gewoon open!
Iedereen is van harte welkom
wijn te komen uitzoeken voor bij
het kerstmenu of om cadeau te geven!
In de winkel gelden nog steeds de getroffen maatregelen.
Openingstijden:
Dinsdag 22 t/m woensdag 23 december: 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 24 december: 09.00 tot 16.00 uur!
Maandag 28 december 12.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 29 en woensdag 30 december: 10.00 tot 18.00 uur
Donderdag 31 december: 09.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 2 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Van 4 t/m 10 januari zijn wij gesloten

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

VOOR
S
WIJNADVIE
ORGEVEN
EN HET DO
ESTELLING
VAN UW B
N
S BEREIKE
KUNT U ON
61967
VIA 0348-7
divini.nl
info@gran
WIJ
BEZORGEN UW
BESTELLING
GRAAG BIJ U
THUIS!

H E E FT U A L EENS O P WWW.GRAN DIV IN I.NL /K ERST GEK EK E N?

Het hele
team van
wenst u smaakvolle
Kerstdagen en een
goed en gezond
2021!

wenst u fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2021
Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

www.vinkinterieurbouw.nl

S H O E S & FA S H I O N
O U D E W AT E R

prettige feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar
Wij wensen u fijne feestdagen
en een sportief 2021

Wij blijven uw fiets
repareren en bezorgen
ook onderdelen
Wij komen uw fiets halen en brengen
hem na reparatie weer terug.
OUDEWATER | Leeuweringerstraat 34
0348 - 561531
WINKELCENTRUM GOVERWELLE
GOUDA | Middenmolenplein 94
0182 - 232007

Bel 0348-562317 of mail
info@nieuwenhuizen-fietsplezier.nl
(maandag gesloten)
Utrechtse Straatweg 41, 3421 GM OUDEWATER

www.nieuwenhuizen-fietsplezier.nl

Heb je een cadeautje nodig?
Voor jezelf of voor een ander?
Of speelgoed voor de kids?
Laat het ons weten!
Wij brengen het graag bij je thuis.
Graag zien wij je in 2021, na de lockdown,
weer in onze vernieuwde winkel
op Leeuweringerstraat 16. (Want wij blijven!)
En nu ook met ruimere openingstijden!
Houd onze facebookpagina in de gaten!

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterzandweg 41
in Snelrewaard
Het aanleggen van een vlonder.
Ingediend op: 09-12-2020,
dossiernummer: 5662255

• Elzenweg 19 in Oudewater
Het faceliften van de gevel
van een bedrijfsgebouw.
Ingediend op: 15-12-2020,
dossiernummer: 5674487

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

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 34
in Snelrewaard
Het plaatsen van een
tijdelijke woonunit.

Besluit: verleend op 14-12-2020,
dossiernummer: 5560371

• Perceel nabij Poppelendam
in Hekendorp
Het plaatsen van een nieuwe
pompinstallatie en het bouwen
van een nieuw gemaalgebouw.
Besluit: verleend op 16-12-2020,
dossiernummer: 5593173

• Iepenweg in Oudewater
Het dempen en graven van
sloten t.b.v. Tappersheul III.

Besluit: verleend op 10-12-2020,
dossiernummer: 5644445

22 DECEMBER 2020

• Iepenweg in Oudewater
Het aanbrengen van
voorbelasting in verband met
uitbreiding bedrijventerrein.

Ontwerp-bestemmings-plan
Noord-Linschoterzandweg 7 Snelrewaard

• Broeckerstraat 20 in Oudewater
Het tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan ten behoeve
van wonen, ter voorkoming van
krakers, vandalisme, inbraak etc.

Plangebied en doel

Besluit: verleend op 10-12-2020,
dossiernummer: 5642051

Besluit: verleend op 11-12-2020,
dossiernummer: 2024256

• Gasthuissteeg 9 in Oudewater
Het afwijken van het
bestemmingsplan.
Besluit: verleend op 11-12-2020,
dossiernummer: 5636691

• Hekendorpse Buurt 113B
in Hekendorp
Het vervangen en verkleinen van
een berging.
Besluit: verleend op 15-12-2020,
dossiernummer: 5588875

APV / Bijzondere wetten
• Leeuweringerstraat 8
in Oudewater
Het exploiteren van horecabedrijf
De Kroeg
Besluit: verleend op 16-12-2020,
dossiernummer: 2024603

• Leeuweringerstraat 8
in Oudewater
Het schenken van alcohol in
horecabedrijf De Kroeg.

Besluit: verleend op 16-12-2020,
dossiernummer: 2024605

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

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken conform de
wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
‘Noord-Linschoterzandweg 7’ voor een ieder ter inzage ligt van 23 december
2020 tot en met 2 februari 2021.
De planlocatie ligt in het veenweidegebied aan de Noord-Linschoterzandweg hemelsbreed op circa
2,5 kilometer ten noordoosten van de
bebouwde kom van Oudewater.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

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

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en
de bijlagen kunt u inzien via onze
website www.oudewater.nl onder
‘in voorbereiding zijnde
bestemmingsplannen’ en via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.
IMRO.0589.bpnrdlinschzandw7-on01
Vanwege het coronavirus verzoeken wij
u alleen naar het gemeentehuis te
komen als dit noodzakelijk is.
Wilt u de stukken op papier inzien?
Dan kunt u telefonisch contact
opnemen via 140348.

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

Zienswijzen
ontwerpbestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn
van terinzagelegging kan eenieder
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
indienen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u per post
indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Oudewater,
p.a. team Ruimtelijke Plannen,
Postbus 45, 3440 AA Woerden.
De zienswijze dient te worden voorzien
van een handtekening.
U kunt geen zienswijze indienen via
e-mail.
Wel kunt u digitaal een zienswijze
indienen via www.woerden.nl
(met DigiD).
Zet in ieder geval in uw reactie:
- de naam en adres van indiener,
- de datum van indiening,
- de reden waarom u reageert en
- het plan waarop de reactie
betrekking heeft.
Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze en voor meer informatie of
vragen, kunt u contact opnemen met
M. Oosters via het algemene
telefoonnummer 140348.

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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Patty Peek: even doorbijten
Het jaar van Patty Peek uit Hekendorp begon goed, heel goed zelfs en is,
zoals ze dat zelf noemt verder vrij rustig verlopen en ‘dat heeft ook wel wat’,
hoewel ze daarnaast aangeeft dat je wel ‘veel ballen tegelijk in de lucht’ moet
houden, maar ‘als je je realiseert waar je het voor doet’ is het een kwestie van
‘nog even doorbijten’.
“Het jaar begon heel leuk,” vertelt Patty. “Ik werd veertig en Fred ik zijn 25 jaar
samen en dat hebben we gevierd in de Uitspanning (Uitspanning Goejanverwelle,
red.) met een goed geslaagd feest … En drie weken later ging alles dicht. Het begon
dus goed en daarna werd het een rustig jaar, want er kon toen wat minder en dus
had ik wat meer tijd voor het gezin. Hoewel de kinderen (Patty en Fred hebben twee
kinderen: Mees van 12 en Maud van 9 jaar) 12 weken thuis waren van school, dus dat
gaf extra werk, en sporten ging ook gewoon door. En alles bij elkaar maakt dat wel
wat onzeker. Je wilt een goede moeder zijn, een goede partner, je hebt je
huishouden en je weet niet hoe lang alles gaat duren. En dan heb ik natuurlijk ook
nog mijn werk.” Patty werkt bij een bedrijf waar ze in de binnendienst voor
asbestsanering zorgdraagt.
“Digitaal kon en kan er gelukkig heel veel en Facetimen is natuurlijk een vondst om
even contact te hebben. Van corona hebben wij zelf verder geen enkele last gehad
en ook in de nabije omgeving niet. De kinderen gaan er trouwens heel makkelijk

mee om. Toen de scholen nu weer dicht
gingen en ik vroeg of ze dat niet vervelend
vonden zei Mees: “Dan krijgen we toch
gewoon weer digitaal onderwijs.” Alsof het de
gewoonste zaak van de wereld was. De kinderen
worden er wel zelfstandiger door. En deze keer
hebben we gelukkig wel een idee over hoelang het gaat
duren; dat geeft overzicht en houvast.”
Op kerstavond gaan we naar mijn ouders. Dat mag. En, als het door kan gaan, ga ik
met Maud naar de kinderkerstviering in het klooster. De andere kerstdagen gaan we
gespreid eten bij ouders en schoonouders; alles volgens de regels. En met oud en
nieuw blijven we thuis. Ik heb zo’n legpuzzel van Jan van Haasteren gekocht.
Die gaan we met z’n allen maken.
Dat wordt vast heel gezellig.”
“En of ik nog wat te wensen heb? Van school kreeg Maud een cadeautje mee
waarop een tekst stond: ‘het leven is kostbaar, waardevol en geliefd’. Dat vind ik
een mooie spreuk; daar moeten we maar aan denken; ook voor anderen. En dan
geldt voor nu: even doorbijten en dan weer gelukkig weer terug naar normaal.”
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De Brouwers wensen alle
‘Dorstige Geelbuiken’ fijne feestdagen
en op naar een mooier, soepeler en kruidiger 2021

voor
ons
Oudewater
Het CDA wenst alle inwoners van Oudewater
een voorspoedig en gezegend 2021 toe.
Ook in 2021 blijven wij ons op een betrouwbare,
respectvolle en realistische wijze voor U inzetten..

bu
ik

Volg ons!
Instagram: de_dorstige_geelbuik
Facebook: De Dorstige Geelbuik

ige Ge
st

el

Mail, app of bel ons
Rick 06-51246433, Marnix 06-53185584, Jerry 06-52004837
dedorstigegeelbuik@outlook.com

De D
or

Nieuwsgierig naar welke bieren we brouwen en waar u deze kunt kopen?
Of wilt u een oude bakfiets of een tap huren met ons speciaal bier.

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

n met:
Wij werke oferm,
ov
N
,
Crawford
Faac
r,
o
o
d
n
Co
Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl • www.vanderveerdeuren.nl

Wij

Wensen klanten, vrienden en bekenden

GezelliGe DaGen en een
GeheiD GoeD 2021!

Voor een stevig fundament
Buispalen
Houten palen
Betonpalen
Energiepaal Geopile
Damwand
Div. verhuur
Papekopperdijk 19, 3464 HT Papekop, 0348 - 562486, www.plompfunderingstechnieken.nl

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

Bij deze wil ik graag al mijn
medewerkers bedanken voor de
inzet van het afgelopen jaar.
Het was een vreemd jaar waarbij
er veel van jullie is gevraagd en
daar hebben jullie meteen gehoor
aan gegeven. Het was moeilijk
door alle maatregelen maar
dankzij jullie is het toch nog een
prachtig jaar geworden.
Mijn dank is groot!
Ik wens al mijn medewerkers en
klanten een mooie kerst en een
gezond 2021 toe.
Bram Blankestijn

De Accountant en Adviseur in één

voor ondernemers, zelfstandigen en starters

Wij wensen u prettige kerstdagen
en een gezond en succesvol 2021
Uitdagende tijden vragen om vernieuwing en creativiteit.
Wij denken en adviseren graag met u mee.
Benieuwd naar onze aanpak?
Maak dan gebruik van ons gratis ondernemersspreekuur
bel of mail voor een afspraak of telefonisch gesprek.

Hallo

Openingstijden:
ma t/m za van 07.00 - 22.00 uur
zo van 12.00 - 18.00 uur
Wagenerf 1

Advisering | Accountancy | Financiële- en salarisadministraties | Fiscale aangiften

Blankestijn Oudewater

Ruige Weide 15 | 3421 TH Oudewater | 0348 56 05 09
info@boereaccountants.nl | www.boereaccountants.nl
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M.J.E. Marie) StrengSchoonderwoerd 100 jaar

Echte Oudewaterse

Marie Streng is een geboren en getogen
Oudewaterse. Ze zag het levenslicht in de
Leeuweringerstraat in de oude stadsboerderij (naast het chinees-Indisch
restaurant). Vier kinderen telde het gezin
Schoonderwoerd, waarvan Gert, de
oudste zoon, in het laatste oorlogsjaar
werd doodgeschoten. Op school was ze
een enthousiaste leerlinge die graag een
vervolgopleiding had willen volgen.
Dat zat er in de dertiger jaren vaak niet
in, zo ook bij Marie, die altijd nog over
haar favoriete leerkracht, zuster Antonia,
weet te verhalen. Speelde haar leven zich
aanvankelijk af in de groentezaak, vanaf
1936 nam zus Jopie die rol over en werd
ze dienstmeid bij Jaantje Steenkamer aan
de Donkere Gaard. Dat betekende meer
vrijheid, meer gezelligheid, uitstapjes en
zelfs een hoofdrol -als Maria- in het
toneelspel ‘de glorie van het
priesterschap’ ter gelegenheid van de
50-jarig jubileum van pastoor
Bennebroek. Logeren bij ooms en tantes
en oudere nichten deed ze met veel
plezier. Met veel bijzonderheden weet ze
hieromtrent te verhalen.

58 jaar getrouwd
Felicitaties burgemeester De Vries

Op zaterdag 12 december vierde mevrouw M.J.E. Streng haar honderdste
geboortedag. Reden voor burgemeester De Vries om haar met een bezoekje
te vereren. Niet op de dag zelf. Die was voorbehouden aan haar gezin, maar
op maandag -net voor het afkondigen van de strengere lockdown- was de
gelegenheid om naast de persoonlijke felicitaties ook een mooie orchidee te
overhandigen. Het gesprek ging over de creatieve schilderkunsten van de
hand van de jarige en de bewondering van de burgervader was groot.
Mevrouw Streng is drie jaar geleden naar De Wulverhorst verhuisd en daar
mochten de kinderen op verjaarsvisite komen.
Niet tegelijkertijd, maar in blokken van vier.

Geen geklaag

Voor een vrouw van het kaliber mevrouw
Streng is het moeilijk te accepteren dat
ze afhankelijk is van het personeel van
De Wulverhorst. Niettemin is ze vol of
over de wijze waarop ‘die meiden’ zich
voor haar uitsloven. Haar gehoor laat te
wensen over en daarbij ziet ze slecht.
Klagen doet ze echter niet. Lopen gaat
niet meer. Haar geest is echter bijzonder
helder. Ze geniet van het bezoek van
haar kinderen en heeft de gave mooie
verhalen te vertellen over vroegere tijden.

door Gerard van Hooff

Daar heeft ze ook veel aardigheid in.
Zes zonen en evenzovele schoondochters
ervaart zij als een rijk bezit en bovendien
heeft ze liefst 16 kleinkinderen en
16 achterkleinkinderen die haar met
bezoekjes kunnen vereren. Daar geniet
ze bijzonder van en dat deed ze ook van
haar verjaardagsfeest waarop ze een
tweehonderdtal kaarten tegemoet kon
zien.

Geef elkaar
de ruimte
Elkaar de ruimte geven was al het
motto van Theo Boere, maar dat is
nog versterkt in deze coronaperiode.
Hij heeft het aan den lijve ondervonden,
is nog voorzichtig, maar dat iedereen even teruggeworpen
wordt op zichzelf èn moet nadenken over waar we allemaal
mee bezig zijn op allerlei fronten, vindt hij een bijkomend
voordeel. Hij hoopt wel dat iedereen dat dan ook doet en is
behoorlijk positief over wat er in de wereld gebeurt en hoe
we met elkaar omgaan.
“Corona overviel me. Ik ben een nachtje in het ziekenhuis
geweest, met zuurstof naar huis gestuurd en heb er drie weken
heel veel last van gehad en mezelf vervolgens drie maanden
‘opgehokt’. Ik voelde me echt op mezelf teruggeworpen en
het herstel duurde langer dan we (Theo is al vijftig jaar
getrouwd met Ria; ze hebben dat nog net op tijd kunnen
vieren) dachten.” Tijdens die herstelperiode kwamen er veel
familieleden en vrienden ‘op afstand’ langs. Theo prijst zich
gelukkig dat hij vrij veel ruimte rond zijn huis heeft. “Maar zo
zie je dat je op veel mensen terug kunt vallen. We hadden
niets buiten de deur; geen bezoek, geen ‘Papekop zingt weer’;
geen andere hobby’s, geen reisjes, niets. Maar dan heb je zelf
wel ruimte, en ook krijg je ruimte in je hoofd. En geen bezoek
is best lastig, want we zijn ‘familiebeesten’. We vierden kerst
altijd op één punt met de drie kinderen en de rest. Wij zochten
de warmte en gezelligheid in het ouderlijk huis. Wij laten dit
jaar iets lekkers bij onze drie kinderen bezorgen en gaan even
langs om daar de kerstsfeer te proeven. Meer zit er niet in.
En dan vieren we met z’n tweeën kerst en gaan herinneringen
ophalen; hoe was het andere jaren. We gaan nostalgisch
zwijmelen”, zegt hij met een grote glimlach.
Theo Boere vindt dat ze bij de overheid hun uiterste best doen
met hun onvolledige kennis: “Natuurlijk is het enerzijds een
drama; er zou zo veel gebeuren: formule 1 races, songfestival
en nog veel meer en privé hebben we ook heel wat moeten
missen. Maar volgens mij worden de minnen te veel
uitvergroot. We lopen tegen onze grenzen aan, we hebben
ons met onze luxe te veel afgewend van wat ‘normaal’ is.
Het kon niet op, maar het kan wel op.” Het blijkt dat Boere
zo’n 25 jaar geleden, toen hij nog een pluimveebedrijf had, al
eens schreef dat we met onze manier van leven niet door
konden gaan: “Dat is niet goed voor het milieu, de natuur, het
dierenwelzijn. We worden nu op onze plek gezet.”
Deze boodschap geeft Theo Boere graag mee, maar
benadrukt aan de andere kant ook, dat mensen elkaar de
ruimte moeten geven, wat betreft geloof, maar ook waarin ze
van aard verschillen:
“Laat een ander zijn zoals-ie is, geef een ander de ruimte”
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Bijna 60 jaar vormde zij een echtpaar
met Gerard Streng. Zij trouwden op
24 september 1942. Toen de oudste
zoon Han in ‘44 geboren werd, verbleef
de kersverse vader in Frankrijk waar hij
werkte aan de Atlantikwal. Terug naar
Frankrijk wilde Gerard Streng na
thuiskomst niet. Hij werd echter
opgepakt en na omzwervingen
-Rotterdam, Amersfoort, Hannover en
Oirschot- verscheen hij een maand na de
bevrijding weer in Oudewater. Al die tijd
moest Marie het doen met een enkel
berichtje van het Rode Kruis. Klagen
deed ze echter ook toen niet!

Onderdak en nieuwe vrijheid

Via de Kapellestraat -inwonen- vond het
gezin domicilie in een van de eerste
naoorlogse nieuwbouwwoningen aan de
Biezenpoortstraat. Met twee inwonende
zwagers en uiteindelijk zes zonen stond
Marie er vaak alleen voor (pa maakte
vele lange dagen als timmerman in
Utrecht) en financieel was het in de
naoorlogse periode beslist geen vetpot.
Pas toen de meeste jongens de deur uit
waren, kreeg ze tijd voor zichzelf. En die
benutte ze naar hartenlust. Een tuin vol
fuchsia’s, zwemmen, veel nieuwe
vriendinnen en de ontdekking van haar
schilderstalent. De Wilgenstreek werd
haar tweede thuis. Honderden
tekeningen, aquarellen en schilderijen
kwamen uit haar handen en pas toen het
lopen en het zicht minder werden,
staakte de productie. Haar kinderen
omschrijven haar als een zelfstandige,
trotse vrouw, wars van afhankelijkheid.
Ook Marie Streng heeft geen recept voor
het behalen van een honderdjarige
leeftijd. “Ik kom uit een sterk geslacht,
ook mijn broer en zus werden ver in de
negentig”.

Volgend jaar
weer met
z’n allen
Alie Bos (87) woont inmiddels al zes jaar
boven het Medisch Centrum in Oudewater. Tot volle
tevredenheid. De achterliggende maanden heeft ze zich
consequent aan de regels gehouden waar het de corona
betreft. En ze gaat het volhouden. Dat is wel zeker.
Zelfs de kleine verlokking om de speelkaarten maar weer eens
tevoorschijn te halen om een potje te klaverjassen weet ze te
weerstaan. Het gaat rustig worden met de Kerst. Aan de
viering van de Kerstnacht heeft ze sfeervolle herinneringen.
Het gezamenlijk zingen van de kerstliedjes met een overvolle
kerk vervult haar met nostalgische gevoelens. “Een solistische
vertolking die via de tv binnenkomt kan daar nooit aan tippen.
Hoe zuiver gezongen ook”. De route langs de verschillende
familiaire stations is rekening houdend met alle voorschriften
zorgvuldig gepland en zullen uitmonden in slechts eenmaal
zelf voor het eten zorgen. Bij de andere adressen is ze te gast.
Voor oudejaarsavond is een bezoek aan een bijna even oude
buurvrouw afgesproken. “Ik heb een keer in mijn leven, met de
gordijnen dicht en loerend door een spleet in die gordijnen de
jaarwisseling in mijn eentje ondergaan. Eens maar nooit weer”.
Wie Alie een beetje kent, zal dat begrijpen. Ze is een
mensenmens en moet iets om handen hebben. Dat zullen de
mensen van de Rommelmarkt onderkennen. Liefst 130 kaarten
met een eigen boodschap zijn de deur uitgegaan. Naast het
vertrouwde ‘prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar’
wenst Alie licht, liefde, warmte en gezondheid toe aan
iedereen, maar in het bijzonder aan neven en nichten.
Hun reacties koestert ze. “Ik ben nogal familie-achtig”,
klinkt het haast verontschuldigend.
Een bijzondere wens voor 2021:
Kerst en de jaarwisseling met zijn allen!

HELAAS ... GEEN NIEUWJAARSDUIK

Beste zwemmers.

Geen windturbines in het
Groene Hart
Team Zuidzijderpolder is namens
Polsbroek, Cabauw en anderen in de
Lopikerwaard blij met het CDA en
andere partijen die geen
windturbines willen plaatsen in
Oudewater. Minder blij zijn wij met
de reactie van de heer Boreel daarop
in De IJsselbode van 15 december
2020. Hij beweert dat ‘slechts een
paar honderd mensen uiteindelijk
direct op de windmolens zullen
uitkijken. Die mensen worden extra
gecompenseerd’. Mogen wij uit de
Lopikerwaard ook aanspraak maken
op die compensatie? De heer Boreel
schijnt zich niet te realiseren dat je
windturbines van 240 m hoogte
nooit meer niet kunt zien. In vrijwel
het hele Groene Hart. Zoals wij nu al
de windturbines in Houten en
Vianen zien, terwijl die bij lange na
geen 240 m hoog zijn.
Ook wij willen graag een goede
toekomst voor onze (klein)kinderen.
Maar of die gelukkig worden van
mega windturbines? Daar moeten en
kunnen we andere oplossingen voor
bedenken.
Namens het team Zuidzijderpolder,
André de Wit
Waldien Burger

2020 Was voor ons allemaal een heel
bijzonder jaar. Vanwege corona konden helaas
alle geplande activiteiten in ons zwembad niet doorgaan.
En ook de geplande nieuwjaarsduik hebben we helaas moeten annuleren. We hebben het
afgelopen seizoen onze uiterste best gedaan om, vanwege de opgelegde beperkingen, toch
zo veilig mogelijk te kunnen zwemmen. Onder de goede leiding van onze bad manager Bas
en zijn team zijn we hier prima in geslaagd.
Achter de schermen zijn we ondertussen druk aan de slag met de gemeente voor de realisatie van het nieuwe binnen- en buitenbad, wat gebouwd gaat worden op de Noort Syde in
Oudewater. In de loop van 2021 gaat de definitieve beslissing vallen, of het bad er komt.
Wij als SBZO bestuur hebben het volste vertrouwen dat de politiek van Oudewater een
positief besluit in deze zal nemen.

Namens het bestuur van SBZO en het bad personeel wensen wij jullie allemaal
mooie kerstdagen en een voorspoedig gezond 2021.
Langs deze weg willen wij alle trouwe bezoekers
van ons zwembad bedanken voor hun bezoek en
we zien graag iedereen volgend seizoen weer
in “ons Statenbad”.
Bestuur SBZO

Stichting Beheer Zwembad Oudewater

WWW.SBZO.NL

De IJsselbode wordt ook online gespeld

www.ijsselbode.nl
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Wij wensen u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2021

PAGINA 15

Lieve Oudewaternaren,
Waar een kleine stad groot in kan zijn hebben we dit jaar ondervonden.
Onze deuren moesten dicht, onze bewoners aan binnenblijven gebonden.
Het missen van familie, eten op het eigen appartement.
Vertrouwde verzorgers in witte pakken werden haast niet meer herkend.
De impact was groot, verwarring, verdriet.
Waarom komen mijn kinderen toch maar niet?

van Hoorn & van der Kley b.v.
Elzenweg 36
3421 TT Oudewater

Maar toen waren de lichtpuntjes daar.
Ondernemers en lieve burgers sloegen de handen in elkaar.

tel. 0 3 4 8 - 5 6 1 3 9 0
www.hoornkley.nl

Namens het voltallige Bosch Car Service van Dam team

Een gezond en veilig 2021

De babbelbox kwam bij de deur.
Horeca en ondernemers zorgden voor het interieur.
Vele tekeningen en kaarten met warme wensen.
Het gaf kleur, hoop en moed voor onze mensen.
Belangeloze optredens in de Tuin met zang, muziek en dans.
Bloemen en allerlei lekkers, het gaf de dagen weer glans.
We willen jullie voor alles enorm bedanken en kijken vooruit met elkaar.
Voor ieder sturen we warme groeten en het allerbeste voor het nieuwe jaar.

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

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

Bosch Car Service van Dam
Goudsestraatweg 18 Oudewater 0348 - 56 25 44
info@bcsvandam.nl www.bcsvandam.nl

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
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Brengt je dichter bij elkaar

Blonde d’Aquitaine
(kogel)biefstuk, steak,
entrecôte of rib-eye
per 100 gram

*
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3
84 _

00

1.29 _ 2.10
MAX. 6
MULTIPACKS
PER KLANT
MAX. 4
KRATTEN
PER KLANT

Hertog Jan pils

krat 24 flesjes à 300 ml of
3 multipacks à 6 blikjes à 330 ml

17.
17.37

29

9.

49

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 21 december t/m 27 december 2020. Week 52. *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

Coca-Cola

4 losse flessen of multipack
à 4 flessen à 1500 ml

9.

16

5.

99

g’woon snelfilterkoffie
of koffiepads

2 pakken à 500 gram of zakken à 36 stuks
combineren mogelijk

*
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R
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58 _
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_

4.99

3.79
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Joop van Vliet B.V.
Wij geven de beste prijs in de regio voor:

Het bestuur van FC Oudewater bedankt al haar leden, vrijwilligers en sponsoren
voor hun bijdrage in het afgelopen (moeilijke) jaar en wenst iedereen

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

mooie, gezegende kerstdagen
voorspoedig, spor�ief, gezond 2021

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

en een

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

Gesloten t/m 03-01-2021
Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en een gezond 2021

Wij danken allen die ons een
warm hart toedragen, en
wensen u allen mooie en
gezonde dagen!
Alle goeds voor 2021!

Fijne Kerstdagen en een goed gesmeerd 2021
van Baaren Stukadoors

Papenhoeflaan 116 - 3421 XT Oudewater
Telefoon 06-21575784

www.vanbaarenstukadoors.nl

RIETVELD VERHUUR BV

Wij bedanken
onze klanten voor
het in ons gestelde
vertrouwen.

www.rietveldverhuur.nl • rvp@rietveldverhuur.nl
06-22236370 • 06-22742561

Wenst u fijne feestdagen
en een goed en gezond 2021!

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

In 2021 gaan wij
wéér vol gas!

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen

w w w . a u t o m o t i v e o u d e w a t e r. n l
Wilgenweg 4 - 3421 TV Oudewater

0348 - 56 25 42

VAN DAM BV

WILLESKOP 182 A - 3421 GW OUDEWATER
0348-561848
Wij wensen u

pret�ige kerstdagen
en een

gezond en gelukkig nieuwjaar

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
0-17.00
.0
08
n
va
en
Ma t/m vr op

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

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

staat ook komend jaar weer voor u klaar
Hoenkoopse Buurtweg 11a • 3421 GA Oudewater • 0348-564071 • www.denhartog-oudewater.nl

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Wij wensen u
Fijne Kerstdagen
en een Gezond 2021!

Wij zijn gesloten vanaf dondermiddag
24 december 16.00 uur t/m 3 januari 2021
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OUDEWATER
Macky moest
schakelen in 2020
Het coronavirus heeft - zoals bij
velen - flink invloed gehad op het
leven van Macky Hupkes. In maart was
ze heel ziek. Waarschijnlijk werd ze geveld door corona, maar
dat is nooit getest. Als culinair ondernemer had ze aan het
begin van het jaar grootse plannen. “Maar die heb ik moeten
bijstellen. Tegelijkertijd ben ik eind 2019 gestart met een
webshop in kwaliteitsthee. Die zou ondersteunend worden
aan de nieuwe onderneming, maar is nu mijn hoofdactiviteit.
Ik heb stevig moeten schakelen, maar tel ook mijn
zegeningen. Het belangrijkste is dat ik en mijn gezin, vrienden
en familie er goed doorheen gekomen zijn.”

Focus

Een kerstmarkt doe je toch
gewoon online?
Naast rekenen, taal en Deep level
learning, werken de leerlingen van
De Schakels - HBOO (hoogbegaafden onderwijs) aan een eigen
project, dat ze kiezen vanuit hun
eigen interesse. Yara Meijer (12),
Elize Kool (11) en Carina Thieme
(11) hebben in de afgelopen weken
wel een heel bijzonder project op
poten gezet: een online kerstmarkt
voor het goede doel.

uitdaging. De leerlingen hadden de regie
over het project van A tot Z, en daar
kwam behoorlijk wat bij kijken.
Elize: “We moesten veel plannen en
communiceren met iedereen. In de
klassen vertelden we over onze actie en
ouders moesten we inlichten via een
e-mail. Die mail werd amper gelezen en
daarom moesten we deze weer opnieuw
onder de aandacht brengen via
WhatsApp. Dat was nog een hele
opgave.”

De meiden begonnen hun project met
het zelf maken van gezicht- en huidverzorgingsproducten, vertellen ze tijdens
een - wel zo toepasselijk - online
interview. Deze producten tijdens een
kerstmarkt op het schoolplein verkopen
leek een goed idee. Maar ja…corona.
Dan moet dat maar online.
Foto’s werden gemaakt, prijzen bedacht
en er moest een verkoopwebsite komen.
“Mijn vader maakt voor zijn werk ook
websites of zoiets, dus hij kon ons
helpen”, vertelt Yara.
Die website was niet eens de grootste

Ziekenhuis

Naast de zelfgemaakte verzorgingsproducten werden op de online
kerstmarkt armbandjes, oorbellen,
kerstversiering, moppen en puzzels
verkocht. Alle producten vonden gretig
aftrek. De verkoop leverde een mooi
bedrag op: 128,25 euro. OBS
De Schakels/ HBOO heeft dit bedrag
aangevuld tot 180 euro. Met dit bedrag
kunnen drie controllers voor
spelcomputers worden aangeschaft voor
de kinderafdeling van het Hagaziekenhuis

door Ellen van Leeuwen

in Den Haag. De leerlingen hebben dit
doel zelf gekozen. Carina: “We hebben
het ziekenhuis gebeld en gevraagd waar
ze behoefte aan hadden.”
Elize, Carina en Yara zijn superblij met
het resultaat. Bovendien hebben ze er
veel van geleerd. ,,Ik heb geleerd hoe
belangrijk een goede planning is en hoe
je een website maakt”, legt Elize uit.

Trots

Juf Dicky Jut coachte het team tijdens de
projectperiode. Ze is beretrots op de
drie. “Jullie werkten altijd heel gedreven
aan het project. Als er wat tegen zat
gingen jullie niet bij de pakken neerzitten,
maar staken de koppen bij elkaar.”
Ook locatieleider Jeannette de Graaf wil
de drie meiden complimenteren. “Als ik
jullie tegenkwam in school, waren jullie
altijd serieus met het project bezig. Jullie
goede werkhouding heeft dit geweldige
resultaat als gevolg.” En dan tegen mij:
“Dat is het mooie van deze manier van
onderwijs. Tijdens het leren willen we het
unieke deel dat al in de leerlingen zelf zit,
aanboren. De zoektocht is niet altijd
eenvoudig, maar als je boven tafel krijgt
waar de intrinsieke motivatie zit, dan kun
je hand in hand mooie resultaten
bereiken.”

Macky is niet religieus en heeft daardoor weinig met Kerstmis.
“Het zegt mij weinig. Maar de saamhorigheid die bij de
periode hoort, vind ik heel fijn. Ik houd ervan om samen met
mijn gezin te genieten van een hapje en drankje en de focus
naar binnen te leggen.”
Allebei de kerstdagen brengt ze dan ook door met haar gezin.
“Heel rustig, en dat is heel anders dan voorgaande jaren, maar
ik vind het prima.” Op eerste kerstdag genieten ze van
gerechten van een restaurant uit Oudewater. Macky vindt het
belangrijk om de lokale horeca te ondersteunen. Op tweede
kerstdag gaat ieder lid van het gezin aan de slag. “We maken
samen een Seafood platter, met alles erop en eraan. Ja, dat
wordt wel culinair!”

Schouders eronder
Ook oudjaarsavond brengt Macky tuis door. “We houden ons
echt rustig dit jaar, dat is ook de bedoeling toch?”
Hoe moeilijk soms ook: Macky houdt zich aan de gestelde
maatregelen. “Ik vind dat je absoluut niet burgerlijk
ongehoorzaam kan zijn in deze tijd. Deze situatie moeten we
met alle schouders dragen.”
Macky’s wens voor 2021:
“Gezondheid voor iedereen én een goed werkend vaccin.
Ik sta vooraan als het uitgedeeld wordt!” En zodra het weer
kan organiseert ze een feest met haar gezin. “Dat hebben we
al afgesproken. We willen het leven heel graag weer vieren!”

Ondernemers uit de regio
Daniël van Mourik neemt het
stokje over van Jan Meesters
In 1999 trad Jan Meesters in de voetsporen van zijn vader Jan Meesters sr.,
bijna een halve eeuw nadat die het familiebedrijf Meesters Makelaardij in
1951 oprichtte. Onder de leiding van Jan groeide het bedrijf uit tot een
toonaangevend makelaarskantoor in Oudewater en omstreken.
In 2012 kwam Daniël van Mourik als makelaar het team van Meesters
succesvol versterken. Eind vorig jaar gaf Jan aan Daniël te kennen dat hij een
opvolger voor zijn bedrijf zocht en al snel werden de eerste plannen hiervoor
gesmeed. Recentelijk heeft Daniël een meerderheidsbelang in Meesters
Makelaardij BV genomen en is de overname een feit.
Jan Meesters: “Ze zeggen dat je op je hoogtepunt moet stoppen. Wellicht geldt
dat ook voor mij: De zaak draait immers goed en ik heb er nog steeds veel
plezier in. Maar op een gegeven moment gaan ook andere zaken een rol spelen
en zegt iets in je: het is goed zo… Makelaar ben je tenslotte 24/7, en na ruim
20 jaar vol inzet en passie gewerkt te hebben wordt het wel eens tijd voor een
‘ander leven’.
Omdat er in de familie geen opvolging is, ligt het voor de hand dat je eerst eens
naar je medewerkers kijkt. En zodoende zijn Daniël en ik in gesprek gegaan met
als resultaat dat hij het makelaarskantoor van mij heeft overgenomen.
Ik ben er trots op dat Daniël het familiebedrijf gaat voortzetten en dat ik het
stokje aan hem heb overgedragen. Voor het eerst gaat iemand van buiten de
familie Meesters dit bedrijf runnen en dat is best wel een dingetje hoor…!
Maar de naam, het pand, de medewerkers, de logo’s en huisstijl etc. blijven
onveranderd. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Daniël dit mooie bedrijf
verder zal uitbouwen of gewoon blijft voortzetten zoals het nu is. Want groter
is niet altijd beter.
Ik zal overigens mijn teksten in de woonkrant, met vaak een kritische noot
richting de Gemeente Oudewater, gaan missen. Zij mij waarschijnlijk niet… :-)
Ik zal nog wel betrokken blijven bij de makelaardij, maar Daniël wordt het
gezicht naar buiten en is formeel de bestuurder. Ik sta zo nodig klaar voor
advies, en ik ben oproepbaar bij vakantie, ziekte en noodsituaties. We zien wel
wat de toekomst gaat brengen. Eerst ga ik even een poosje niets doen.
Wie weet wat voor mooie uitdaging nog eens op mijn pad komt, maar in ieder
geval niet meer 24/7.”
Daniël van Mourik: “Het is een fantastische kans om sturing te mogen geven
aan dit mooie bedrijf. Een makelaarskantoor dat staat als een ‘huis’. Wij hebben
een breed team met veel ervaring in en kennis van alle facetten van de makelaardij
en we zijn pas tevreden als u dat bent. Ik ben erg trots om dit kantoor en de
naam te mogen voortzetten. Een mooie nieuwe stap in mijn carrière!”

Persoonlijk full-service makelaarskantoor
Meesters Makelaardij is een NVM makelaarskantoor, stevig geworteld in het
centrum van de prachtige stad Oudewater. Wij zijn een gastvrij en toegankelijk
full-service makelaarskantoor dat zich richt op de verkoop, aankoop, taxatie en
verhuur van woningen en bedrijfspanden. De woningmarkt is altijd in beweging
en wij begrijpen wat er komt kijken bij de koop of verkoop van een woning.
Niet alleen praktisch, maar vooral ook persoonlijk. Wij begeleiden koper en
verkoper met open en eerlijk advies en investeren in persoonlijke aandacht voor
u gedurende het gehele traject. Een goed gevoel, dat is waar wij naar streven!
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Het Kerstballenbeeldenspel
In iedere kerstbal vindt u een beeldfragment vanuit een advertentie in deze IJsselbode.
Daaronder staat een keuzemogelijkheid van welke adverteerder dit beeldfragment is.
Kies de juiste adverteerder en gebruik de letter die daarvoor staat in de zin hieronder.
Ook in De IJsselbode van dinsdag 15 december kon u 10 letters vinden.
Maak met de letters uit De IJsselbode van dinsdag 15 en 22 december
onderstaande zin af en stuur deze in.

Doe mee en maak kans op één van de zes ondernemersbonnen ter waarde van € 60,00!
Stuur uw oplossing in voor 10 januari 2021 naar De IJsselbode puzzelredactie,
Noorder-Kerkstraat 4, 3421 AX Oudewater of mail de juiste oplossing naar redactie@ijsselbode.nl
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Let op! De cijfers in de vakjes bevatten een letter die u één keer heeft gevonden, maar die vaker voorkomt.

MONTFOORT

HAASTRECHT
KRIMPENERWAARD

OUDEWATER

LOPIKERWAARD

wenst u sfeervolle Kerstdagen en
een succesvol en gezond 2021!
LINSCHOTEN

MONTFOORT

Kinderen bezorgen zelfgemaakte kerskaarten
Volgelgriep

Deze week hebben de kinderen van Kind & Co BSO Jonkies, BSO Jonkies
Sport en PG Lodewijkje, de oudere en eenzame mensen in Montfoort een
zelfgemaakte kerstkaart bezorgd.

Open brief aan de gemeenteraad
Eind november 2020 was Hekendorp volop in het nieuws. Weer was er vogelgriep
uitgebroken op het pluimveebedrijf aan de Hekendorpse Buurt. Een drama voor
de ondernemer, voor de kippen én voor de omwonenden.
De niet-vergunde maar door de Gemeente gedoogde situatie, laat 123.000 kippen
toe. De Wageningen Universiteit bericht dat in 2019 het gemiddelde aantal
leghennen per bedrijf 45.000 is. Bij 123.000 kippen is dus sprake van een
bijzonder groot bedrijf. De aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gedaan,
hebben niet geleid tot verbeteringen.
De lucht die de stallen in- en uitgaat zou gezuiverd worden. Maar dat is niet
gebeurd. De opengewerkte zijwanden laten buitenlucht ongezuiverd de stallen in.
De lucht verlaat met stof en stank de stallen via de grote schoorstenen.
De stallen zijn aangepast. Dit klinkt positief, maar dat is in de praktijk niet zo.
De drie westelijke stallen zijn in 2019 zonder vergunning verbouwd met een
overdekte uitloop (zgn. wintergarten). Na de verbouwing is het aanvragen van de
benodigde vergunningen pas begonnen, dit traject is, anderhalf jaar later, nog
steeds niet afgerond.
Voor ons, de omwonenden, leiden de grootschaligheid (123.000 kippen) en de
‘wintergarten’ tot veel te veel geluidsoverlast en een flinke toename van stank en
stof. Direct contact met de buitenlucht vergroot het risico op ziektes. De gemeente
staat deze illegale situatie toe en is zelfs zo welwillend geweest de legalisatie
achteraf te onderzoeken.
De stallen zijn nu leeg. Onafhankelijke onderzoeken tonen aan dat wettelijke
normen voor geur en geluid worden overschreden. In 2021 moet de wirwar aan
vergunningen bij Pluimveebedrijf Wiltenburg omgezet worden naar een overzichtelijke nieuwe revisievergunning voor het hele bedrijf. Wij vinden dat dit een goed
moment is voor reflectie.
Is de bedrijfsvoering van een pluimveebedrijf van deze grootte zonder de vereiste
vergunningen wel van deze tijd? Creëert de werkwijze van deze ondernemer geen
ongewenste precedentwerking? Promoot je zo niet de gedachte: eerst bouwen en
later de vergunningen regelen? En wordt dit dan alleen de pluimveehouder
toegestaan, of álle inwoners en ondernemers in Oudewater? Is het verstandig om
op deze locatie verder te gaan? Is er een andere mogelijkheid om dit bedrijf
toekomstbestendig te maken? Heeft de bedrijfsopvolger op deze locatie wel een
goed toekomstperspectief en een eerlijke kans?
Namens twintig verontruste omwonenden van het pluimveebedrijf roepen wij de
gemeenteraad op de bestaande regels strikt na te leven. Zorg eerst dat alle
vergunningen in orde zijn, pas dan kunnen er weer kippen komen. Neem de
gezondheid van de omwonenden serieus en handel er ook naar. Onderzoek of
verplaatsing, die alle partijen een goede toekomst biedt, mogelijk is.
Namens de verontruste buren,
Els van der Heijden
Michiel Pluim
Kees van Schaick
Richard Vork

Tekst door de redactie licht opgekuist.

Weg met dat pluimveebedrijf
Donderdag 17 december, vernam ik dat er de avond tevoren, woensdag
16 december dus, een soort hoorzitting heeft plaats gevonden tussen de groep
Wösten, de gemeente, de Odru en de heer Wiltenburg.
Naar mijn bescheiden mening hadden de heren Th. M. van de Sande en ondergetekende daarvoor ook uitgenodigd moeten zijn. Het raakt ons dat wij, eveneens
bezwaar makenden niet op de hoogte gesteld zijn van dit overleg. We konden
onze zienswijze dus niet inbrengen. Zijn niet op de hoogte gebracht van ontwikkelingen. Konden geen vragen stellen.
Ik zal de betreffende wethouders verzoeken ons en de leden van de gemeenteraad
een verslag van deze bijeenkomst toe te sturen.
Er wordt trouwens bijna niet gereageerd op mijn eerdere berichten en vragen.
Dat lokt bij mij zeker een reactie uit, die wel eens als pittig zou kunnen worden
ervaren. De functionarissen van de gemeente en van de Odru vragen hier om: zij
negeren ons als belanghebbenden.
Asociaal noem ik dat. Ik ben zelf wel 100% open, duidelijk en eerlijk geweest in
dit dossier.
Ondertussen kunnen we constateren dat het bestaan van het vuile pluimveebedrijf
door steeds meer mensen niet wordt geaccepteerd. Men durft zich steeds vaker
schoorvoetend te uiten, wat men altijd al als smerig, ongezond en onveilig heeft
ervaren. Dit pluimveebedrijf moet gewoon weg uit Hekendorp. Er moeten geen
vergunningen meer verstrekt worden, nu de heer Wiltenburg zelf zijn vergunning
heeft ingetrokken.
Mocht de gemeente (met advies van de Odru) toch besluiten een vergunning af te
geven, dan zijn zij degenen die er verantwoordelijk voor zijn dat de heer
Wiltenburg zijn ongezonde bedrijf kan voortzetten.
Mijn zienswijze zou zijn: geen vergunning meer geven.
Dat heb ik inmiddels ook aan het college laten weten. Misschien kan onze nieuwe
burgemeester een positieve rol spelen in dit langslepende conflict.
Ik sta wel open voor een gesprek.
Met vriendelijke groeten,
A.T.M. van de Sande

De kinderen hebben met veel zorg ieder
een eigen kerstkaart gemaakt, waarna ze
de kaarten samen met de pedagogisch
medewerkers hebben bezorgd.
Dit jaar verloopt kerst anders dan andere
jaren. Door de coronamaatregelen
mogen er minder mensen op bezoek
komen en zal het voor sommige mensen
eenzamer zijn.
Met deze kerstkaartenactie hopen de
kinderen van Kind & Co voor wat
gezelligheid te zorgen.
Er zijn in totaal meer dan 10.000
kerstkaarten gemaakt bij verschillende
opvanglocaties van kinderopvangorganisatie Kind & Co. De kaarten zijn lokaal
verspreid onder de mensen dicht bij de
opvanglocaties.
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Mariaschool steunt
Tjonkie Food

Ieder jaar steunt de Mariaschool de dagen voor kerst een goed doel. Dit jaar
heeft de school gekozen voor Tjonkie Food. Het doel van Tjonkie Food is
het bestrijden van armoede en de verspilling van voedsel tegengaan.
Dit doen zij door twee keer per week voedselpakketten uit te delen aan
mensen die het echt nodig hebben en daadwerkelijk gebruiken.
De kinderen hebben Tjonkie Food op twee verschillende manieren geholpen.
Alle kinderen hebben houdbare producten, zoals rijst, pasta, hagelslag, pindakaas en
nog veel meer, ingezameld. Naast het inzamelen van deze producten hebben de
kinderen ook lege flessen ingezameld. Ze hebben maar liefst 331 flessen ingezameld
wat goed is voor een bedrag van e 82,75. Dit hele bedrag schenkt de Mariaschool ook
aan Tjonkie Food, zodat zij daar zelf producten van kunnen kopen.
Chapeau voor de kinderen van de Mariaschool!

Dichtbij gebeuren ook
mooie dingen
“Het was een gek jaar,” vertelt Christien Mastwijk, “niet alleen
wat betreft het werk, maar ook hier thuis liep alles anders dan
waar we op gerekend hadden. We moeten alles nemen zoals het
komt en, misschien omdat het een gekke tijd was, merk je dat er
dichtbij ook mooie dingen gebeuren.”
Christien Mastwijk werkt als fysiotherapeut en had dit jaar op verschillende manieren met corona te
maken. De praktijk moest twee maanden dicht en alleen de hoogstnoodzakelijke behandelingen op
verwijzing van de huisarts mochten nog plaatsvinden. “De rest ging via opbellen, e-mailen en
videobellen. Degenen die groepstrainingen volgden misten op den duur wel het sámen met
lotgenoten uitvoeren van de verschillende oefeningen. Thuis oefenen verwaterde zo een beetje.
Toen we weer mochten opstarten, werkten we met schema’s, zodat we niet tegelijkertijd begonnen
en er dus maar weinig mensen in de wachtkamer zaten. En natuurlijk via alle voorschriften.”
Samen met een aantal collega’s, die ook al gespecialiseerd waren in longproblemen, werd Christien
wat betreft de naweeën van corona online goed bijgeschoold. “We krijgen nog steeds aardig wat
mensen met problemen die daarmee te maken hebben binnen; niet alleen patiënten die door de
huisarts worden doorverwezen, maar ook mensen die al vroeg dit jaar thuis hersteld zijn en nog
steeds niet helemaal in orde. De klachten blijken heel divers: benauwdheid, prikkelhoest,
vermoeidheid, hoofdpijn en het minder goed kunnen omgaan met externe prikkels.”
“Ik hoop dat het volgend jaar weer wat beter gaat en het lijkt er wel op dat dat gaat gebeuren.”
Christien Mastwijk zit op schoot met Fenne waar ze regelmatig op past.
“We hebben dochter Merel met Casper en de anderhalf jaar oude Emilia hier in de afgelopen
negen maanden in huis gehad, omdat hun huis nog niet klaar was en zo konden we wel mooi met
en van haar genieten. Ze was hier vaak samen met Fenne van Niels en Ilse. Het past wel bij ons dat
het hele gezin vaak samen kwam. Kerst vieren we ook graag met het hele gezin. Andere jaren zijn
we ook wel met elkaar op wintersport geweest of waren we bij wisselende familieleden. Maar dit
jaar blijven we natuurlijk hier met de andere leden van ons gezin.”
“En, nee, vuurwerk afsteken was er de laatste jaren toch al niet meer bij, maar denken over wat zich
allemaal dichtbij en verder weg afspeelt wel. Ik zou graag willen dat iedereen zich, ondanks de
beperkingen waarvan we allemaal weten dat ze nodig zijn, toch vrij voelt. Vergelijk het eens met de
vluchtelingen die geen kant op kunnen. Met ons komt het wel weer goed.
“Volgend jaar wordt echt wel een ander jaar, een beter jaar.
En dat wens ik iedereen van harte toe.”
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Op zoek naar het wonder van Kerst?

Sterrenspeurtocht in Linschoten
Er kan weer naar sterren gezocht
worden in Linschoten. Ze zijn
zichtbaar vanaf de straat op de
ramen van huizen langs de weg.
Vanaf vrijdag 18 december
17.00 uur tot en met maandag
28 december 20.00 uur kan er
gespeurd worden.
De speurtocht is te ‘downloaden’
via www.hervormdlinschoten.nl,
www.kruispuntlinschoten.nl of
www.3eenheidparochie.nl (klik door
naar Montfoort-Linschoten).
Bij problemen met het printen van het
antwoordenblad mag er een aangevraagd
worden via kerstinlinschoten@gmail.com.
Om een beetje te helpen is er een
routekaart beschikbaar waarop te zien is
waar de sterren ongeveer te vinden zijn.

Gemeente onder verscherpt preventief
toezicht provincie
De gemeente Montfoort komt per 1 januari 2021 onder verscherpt
preventief toezicht van de Provincie. Dat komt omdat we onze begroting
voor 2021 niet meer reëel structureel sluitend kunnen krijgen.
De belangrijkste oorzaak hiervan is dat we als gemeente steeds meer taken
moeten uitvoeren waarvoor we niet voldoende financiële compensatie
krijgen vanuit het Rijk.
Het doel van verscherpt preventief
toezicht is om te voorkomen dat onze
financiële situatie (nog verder)
verslechtert. Tegelijkertijd betekent het
verscherpt preventief toezicht niet dat de
gemeente ‘op slot’ gaat. Er moet ruimte
blijven om de opgaven waar we voor

staan uit te kunnen voeren.
Om uitgaven te kunnen blijven doen,
stellen Gedeputeerde Staten (GS) wel een
toezichtregime vast. Hierin staat onder
andere welke uitgaven we zonder goedkeuring van GS mogen doen en voor
welke uitgaven goedkeuring nodig is.

Op 15 december heeft gedeputeerde de
heer Robert Strijk ons ook gevraagd om
een herstelplan op te stellen. Dit plan
moet (uiterlijk) binnen twee keer drie
maanden bij de provincie worden
ingediend.
In het herstelplan moeten we aangeven
welke maatregelen we nemen om de
meerjarenbegroting vanaf 2022
structureel sluitend te krijgen én te
houden. Als de provincie oordeelt dat we
aan deze voorwaarden voldoen, dan kan
de begroting alsnog worden goedgekeurd
en wordt het toezichtregime verlicht.

Nieuw scholencomplex op locatie Hofland

DEEL 2

Weerstand onder ‘Parkzicht’-bewoners
om nieuwe schoollocatie Hofland
Omwonenden van de nieuwe
locatie voor de basisscholen
Hobbitstee, Howiblo en Graaf Jan
zijn op z’n zachtst gezegd niet blij.
Met een ongeadresseerd briefje in
hun brievenbus werden ze op de
hoogte gesteld van het feit dat de
gemeenteraad locatie Hofland als
dé locatie voor het nieuwe scholencomplex had aangewezen. Misja
Heller, die als onafhankelijk
voorzitter van de Vereniging van
Eigenaren Parkzicht optreedt,
vertelt: “Jarenlang lag het stil. Nu
komt het in een stroomversnelling
en ramt de raad het er doorheen.”
Omdat hij er zelf niet woont, kan hij
volgens eigen zeggen als onafhankelijke
partij optreden. Hij bestudeerde de
tekeningen van parkeerplaatsen en de
looproute naar het scholencomplex.

“Die loopt dwars over het terrein dat
bewoners gebruiken.” Dat er niet met
meer zorgvuldigheid is omgegaan met de
bewoners, vindt hij onbegrijpelijk. “Als je
het plan maakt om parkeerplaatsen
rechtstreeks in de voortuin van het
appartementengebouw te maken, kom
dan even overleggen.”
“De vraag is of die snelheid niet verloren
gaat aan de achterkant. Simpelweg
doordat de grondslag voor draagvlak
onder druk is gezet. Linksom of rechtsom
zul je toch aan tafel moeten en proberen
de gesprekslijnen open te houden.”
Volgens de voorzitter zien bewoners
vooral de verkeersoverlast niet zitten.
“Toen er maar één school was (de
Hoflandschool) was het al een komen en
gaan van auto’s en stonden de stoepen
vol. De praktijk leert dat veel ouders hun
kinderen met de auto brengen.
Dat brengt niet alleen ongemak en
overlast voor de bewoners, het is ook

niet veilig als er tussen kwart over acht
en kwart voor negen drie scholen
binnen lopen.”

Overal bezwaren

“Waar je ook gaat bouwen, overal
komen bezwaren”, menen de directies
van de drie scholen. “Of dat nu
geluidshinder is, verkeersdrukte
enzovoorts. Wij zijn er van overtuigd dat
er een goede oplossing gaat komen
voor de verkeersdrukte.”

Op elke ster staat een meerkeuzevraag.
Na het oplossen van de vraag moeten de
letter(s) die erachter staat(n) op een
antwoordenblad ingevuld worden.
Als alle antwoorden opgeschreven zijn,
komt er een zin uit. De kinderen die nog
niet kunnen lezen, kunnen de ster bij het
goede cijfer kleuren. Inleveren van de
oplossing kan op de volgende manieren:
bij voorkeur per mail naar
kerstinlinschoten@gmail.com

of in één van de brievenbussen
(Van der Valk Bouman- straat 18, den
Engh 7 of De Duiker 33). Wel even in de
mail of op het antwoordenblad melden
met hoeveel kinderen u hebt gelopen en
wat uw naam en adres is. Elk kind
ontvangt een kleinigheidje thuis.

Nog niet
besloten
Christa van der Neut is vrijwilliger
bij de Voedselbank: “Als je het
moeilijk hebt, pak je kans!”
Al een paar jaar doet ze vrijwilligerswerk op het
servicecentrum van de Voedselbank. Hiermee is Christa van
der Neut uit Montfoort met haar collega’s eerste
aanspreekpunt voor nieuwe cliënten die bellen, maar ook voor
de voedselbanken zelf, bedrijven enz.
Ze vindt het heel mooi om te doen. Zeker in deze tijd. “Wat je
altijd merkt is dat er schaamte is, en angst om te bellen.
Mensen zijn bijvoorbeeld bang dat ze een bekende tegen
komen bij de Voedselbank.” Daarom is de huidige actie Missie 538 voor de Voedselbank - ook zo belangrijk, meent ze.
“Hiermee proberen we die schaamte weg te nemen bij de
mensen.” Omdat Christa front office werk doet, mag zij nog
gewoon naar kantoor gaan. Dat doet ze graag. “Het is fijn om
even uit huis te zijn.” Kerst wordt bij de Van der Neutjes altijd
goed gevierd. “Dit jaar is het nog even afwachten hoe we het
vieren. Je mag er drie mensen bij, meen ik, maar of we dat
gaan doen, weten we niet. Met mijn ouders loop je ook weer
een risico. We gaan dat dus even overleggen. Normaal doen
we met het gezin spelletjes, is er veel gezelligheid en lekker
eten. Door corona is dat nu even anders.” Ook voor oud en
nieuw pakt Christa het dit jaar anders aan, verwacht ze. Bakt ze
normaal gesproken met haar moeder zes pakken oliebollen,
dan zal ze die dit jaar waarschijnlijk halen bij de bakker. “Zo
ondersteunen we die mensen ook nog een beetje. Wel goed
om het ze te gunnen deze periode. We gaan het zien”, zegt ze
met een knipoog. “We willen onze plannen nog wel eens
wijzigen op het laatste moment.”
Haar wens voor 2021 is dat er meer mensen, die dat nu ook
nodig hebben, daadwerkelijk aankloppen voor hulp bij de
Voedselbank. Als je het moeilijk hebt, pak gewoon je kans!”

Risico op vertraging?

Bang voor vertragingen zijn de
directeuren van de scholen niet, omdat
wethouder Yolan Koster ze verzekerd
heeft dat het in 2022 moet gaan
gebeuren. Van alle kanten krijgen de
scholen positieve reacties van met name
de ouders. “Ze zijn blij dat het erdoor is.
Dan mag dat met een minimale
meerderheid zijn, het besluit is helder.”

Montfoort onder preventief toezicht
Echtgenoot verloren
Ingrid Verheijen-de Vogel uit woerden is 60 jaar
en sinds kort weduwe van Bert Verheijen.
Ingrid heeft twee kinderen Dennis en Nadieh
en twee kleinkinderen
Ingrid beheert sporthal en cultuurhuis de Vaart in Linschoten.
Ik zou het liefst 2020 overgeslagen hebben. Hoop dat er betere tijden
aanbreken en dat we de croronacrisis snel achter ons kunnen laten.
Ingrid heeft een heftig jaar achter de rug. Na een zware periode waarin ze problemen had met haar
eigen gezondheid, het assemblagebedrijf van Ingrid en haar man moest stoppen en ze haar baantje
in een supermarkt kwijtraakte, sloeg eind 2019 voor haar man Bert het noodlot toe.
Hij brak eerst zijn schouder, later zijn heup en kreeg de nodige andere tegenslagen te verwerken.
Meerdere opnames in het ziekenhuis volgden. In oktober 2020 bleek Bert ook nog corona besmet
te zijn. Dat werd hem vanwege onvoldoende weerstand tegen het virus noodlottig.
Vanwege Bert’s gezondheid waren ze inmiddels van hun eengezinswoning in Linschoten naar een
appartement in Woerden verhuisd.
Ik ben geboren en getogen in Linschoten. Bert kwam oorspronkelijk uit Woerden. Zelfs als ik zou
willen is er geen weg terug. Ten eerste omdat er in Linschoten geen beschikbare woning voor mij is
en ten tweede omdat ik het financieel niet zou trekken. Er mankeert niets aan de woning in
Woerden. Ik houd het hier wel uit. Gelukkig heb ik lieve familie en vrienden die mij op de been
houden. Elke week pas ik een dag op Benja, het zoontje van mijn dochter. Dat is een hele fijne
afleiding. Daarnaast beheer ik voor SBML in Linschoten Sporthal de Vaart en het cultuurhuis.
Dat is nu nog belangrijker dan ooit. Ik hoop dat nog heel lang te blijven doen.”
De kerstdagen worden doorgebracht met de familie.
Tijdens oud en nieuw is er gezelschap van een vriendin.
“Het zullen vreemde dagen worden. Maar ik kom er wel doorheen.
Ga proberen de draad op te pakken zonder mijn man.”

Vorige week bereikte ons het nieuws dat de gemeente Montfoort onder preventief
toezicht van de provincie Utrecht komt te staan. Dat was natuurlijk geen
verrassing, want de raad heeft hier doelbewust op aangestuurd. Gedeputeerde
Robert Strijk kwam het besluit zelf aan de raad toelichten in een videocall. Hij gaf
aan dat de gemeente de komende maanden een herstelplan zal moeten schrijven,
met maatregelen om de meerjarenbegroting vanaf 2022 structureel sluitend te
krijgen én te houden.
Hoewel het college een zeer sober financieel beleid heeft gevoerd - zonder
onnodige uitgaven - loopt de schatkist van Montfoort bepaald niet over. Dat komt
omdat het rijk de afgelopen tijd steeds meer taken op het bordje van de gemeente
schoof, zonder ervoor te betalen. Montfoort heeft als kleine gemeente ook te
maken met allerlei kortingen op het gemeentefonds, die alleen voor kleine
gemeenten gelden. Den Haag wil eigenlijk van de kleine gemeenten af. Andere
kleine gemeenten hebben daar ook last van, maar die hebben niet allemaal te
maken met een slechte financiële en beleidsmatige erfenis uit het verleden, zoals
Montfoort die wel heeft.
Uit het Gemeentefonds krijgen we 1,2 miljoen euro minder dan eigenlijk zou
moeten. Deze zomer heeft een werkgroep van de raad mogelijke besparingsopties
en verdienmogelijkheden in kaart gebracht. De werkgroep adviseerde om de
voorzieningen niet aan te tasten en om te temporiseren, dus om tijd te winnen
door langzaam een beroep doen op onze reserves. Onze fracties - VVD, Progressief
Akkoord en Inwonersbelangen - zijn het daar mee eens. Door oppositiepartijen
Lokaal Montfoort, CDA, SGP en Christenunie werd bij de begrotingsbehandeling
een voorstel gedaan voor een alternatieve begroting. Zij stelden onder andere voor
om flink het mes te zetten in de SWOM, het Doe Mee Huis en Ferm Werk.
Deze alternatieve begroting was desalniettemin ook niet meerjarig sluitend en had
ons net zo goed onder preventief toezicht gebracht. Onze fracties hebben daar dan
ook tegen gestemd: voorzieningen als Ferm Werk en het Doe Mee Huis hebben we
keihard nodig. We zullen een zorgvuldiger plan moeten maken.
Ondertussen komen er uit Den Haag wel voorzichtige positieve geluiden.
Verschillende politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s voor de
Tweede Kamer opgenomen dat er een structurele oplossing moet komen voor de
slechte financiële positie van met name kleine gemeenten. Vanuit de Montfoortse
coalitie-fracties is daar ook een stevige lobby voor gevoerd.
Het zal hoe dan ook ingewikkeld worden om een herstelplan te maken. Bij de
begrotingsbehandeling zijn door onze fracties aanvullende besparings- en verdienvoorstellen gedaan die de komende tijd zullen worden uitgewerkt, onder meer
over de niet-wettelijke taken van de GGD en het sportaccommodatiebeleid.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat Montfoort en Linschoten sterker uit deze
crisis zullen komen. Als raad en als lokale gemeenschap zullen we daarbij
schouder aan schouder moeten staan om de financiële uitdagingen te lijf te gaan.
Mathieu Andriessen, fractievoorzitter VVD
Leo Hammendrop, fractievoorzitter Progressief Akkoord
Eimert Verkaik, fractievoorzitter Inwonersbelangen
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Anders: dat zeggen veel mensen als zij terugkijken op het grootste deel van
het bijna afgelopen jaar. Vorig jaar op deze plek blikte ik nog vooruit op de
feestdagen en de mooie dingen die in 2020 in het verschiet lagen.
Maar hoe anders zag de wereld er na februari uit: niemand kon vermoeden
dat de Covid-19 epidemie ons zo lang in zijn greep zou houden.
Veel jubilea zijn niet gevierd, evenementen zijn niet doorgegaan en een
grootse viering van onze vrijheid moest ook worden uitgesteld.
Maar hoe groot zijn onze veerkracht en saamhorigheid gebleken.
Veel vrijwilligers waren beschikbaar voor hand en spandiensten.
Met veel creativiteit zijn er ‘corona-proof’ activiteiten georganiseerd voor
jongeren en ouderen. Worden er maaltijden besteld bij de plaatselijke horeca
en kopen wij lokaal. Ik zou zeggen laten we dat vooral met elkaar blijven
doen! Zij hebben onze steun in deze tijd hard nodig.
Het aantal besmettingen in Nederland en zeker ook in Montfoort en Linschoten is op dit moment hoog.
Een tweede lockdown was dan ook onvermijdelijk. De situatie wordt gezien als zeer ernstig.
Ik blijf erop hameren dat we hier zelf iets aan kunnen doen door verantwoordelijkheid te nemen,
sociale contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.
Hoe anders gaan we dit jaar de feestdagen in. Meer mensen zullen zich eenzaam voelen en ik realiseer
mij tevens dat voor degenen die eerder dierbaren hebben moeten missen deze Kerst extra moeilijk moet
zijn. Ook voor ondernemers en werknemers die geraakt worden door de lockdown is het een moeilijke tijd.
Kerstmis is het feest van licht en hoop. Het goede nieuws is dat er een vaccin is waardoor we mogen
aannemen dat we volgend jaar enigszins ons ‘normale’ leven weer kunnen oppakken. Er is perspectief!
Ik hoop dat u ondanks de maatregelen het gezellig met elkaar kunt hebben en aan elkaar wilt denken.
Een kaartje, telefoontje of een mooi gesprek doen al zoveel goed.
Ik wens u goede feestdagen en alvast een voorspoedig en vooral gezond 2021 toe.
Let goed op uzelf én op elkaar!
Petra van Hartskamp
Burgemeester

Overlast van vuurwerk?
Contact het Meldpunt in Montfoort!

E-mail

U kunt uw melding kwijt via vuurwerkoverlast@montfoort.nl
Dat kan (uiteraard) 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Dit mailadres is in gebruik van maandag 21 tot
donderdag 31 december. Het voordeel van een mail is
dat uw melding altijd op het juiste adres aankomt en er
actie kan worden ondernomen.
Het heeft dus de voorkeur dat u het e-mailadres gebruikt
als u vuurwerkoverlast wilt melden.

Telefonisch

Maar u kunt uw melding ook telefonisch doorgeven.
Van maandag 21 tot en met donderdag 31 december kunt
u tussen 14.00 en 22.00 uur bellen met 0348 - 476477.

dinsdag 22 december 2020

Aangepaste
dienstverlening
gemeentewerf

Beste inwoners,

Hoewel het in bezit hebben en/of afsteken van
vuurwerk dit jaar is verboden, is het niet uit te sluiten
dat er hier en daar toch vuurwerk wordt afgestoken.
Net als vorig jaar kunt u melden als u (over) last van
het vuurwerk hebt. Dat kan op twee manieren: per
e-mail of telefonisch.
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Er zijn een paar uitzonderingen:
•
Op 1e en 2e Kerstdag en op de tussenliggende
zondag (27-12) is het nummer NIET in gebruik.
•
Op Oudjaarsdag, 31 december, is dit
telefoonnummer tot 18.00 uur in gebruik.
Buiten de genoemde tijden kunt u het nummer wel
gewoon bellen, u wordt dan met de receptie van het
Huis van Montfoort doorverbonden. Belt u buiten de
openingstijden van het Huis van Montfoort, dan krijgt u
het gebruikelijke bandje te horen.
Als u ziet dat er, ondanks het verbod, vuurwerk wordt
afgestoken dat ook nog eens schade veroorzaakt, dan
kunt u de politie waarschuwen. U mag hiervoor het
nummer 1-1-2 bellen. Alleen als de dader bekend is kan
de schade verhaald worden.
De toezichthouder van de gemeente kan vuurwerkovertredingen gepleegd door jongeren beneden de
16 jaar direct afdoen. Zij kan de jongere(n) direct
doorverwijzen naar bureau HALT.

Afvalkalender DECEMBER 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.

De dienstverlening op de gemeentewerf is per
16 december jl. aangescherpt vanwege de coronacrisis.
De volgende maatregelen zijn van toepassing:
•
Medewerkers helpen niet met laden en lossen
•
We houden 1,50 meter afstand van elkaar
•
We vragen iedereen voor het hek
in de auto te blijven zitten
•
Het is niet toegestaan om in de werf en andere
gebouwen te komen.
•
We laten maximaal drie auto’s toe
op het terrein van het afvalbrengstation
•
We verzoeken iedereen met klem de aanwijzingen
van het personeel op te volgen
Verder veranderen per 1 januari a.s. de openingstijden
van de gemeentewerf: nu is de gemeentewerf nog elke
maandag geopend. Vanaf 1 januari zal dit elke zaterdag
zijn. Mocht blijken dat nog ruimere tijden nodig zijn, dan
gaan wij hierop proberen te anticiperen.
De openingstijden tot 1 januari:
•
Maandagmiddag van 13.15 tot 15.45 uur
•
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
•
Vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
•
Zaterdag: elke 2e en 4e zaterdag van de maand
van 08.30 tot 12.00 uur
De openingstijden vanaf 1 januari 2021 zijn:
•
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
•
Vrijdag van 08.30 tot 12.15 uur
en van 13.15 tot 15.45 uur
•
Elke zaterdag van 08.30 tot 12.00 uur

Gewijzigde
openingstijden
Huis van Montfoort

Vanwege de komende feestdagen heeft het
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde
openingstijden:
- 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.
De SWOM, Vluchtelingenwerk, Jeugdteam, Politie,
Careyn en GGDrU zijn via de gebruikelijke kanalen
te bereiken.

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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Dit jaar i.v.m. corona
geen kerstbomeninzameling
Het stond in de planning dat stichting Platform Duurzaam
Montfoort voor het vierde jaar op rij een kerstbomeninzameling zou organiseren. Echter, door de
coronamaatregelen kan dit helaas niet doorgaan.
We hadden de kinderen graag deze activiteit in de
kerstvakantie gegund.
Op dinsdag 12 en 19 januari kunt u uw kerstboom
aan de straat zetten. Cyclus rijdt op deze dagen
een ronde om kerstbomen op te halen.

vervolg op pagina 2
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‘Blijf thuis festival’
tijdens Oud en Nieuw
Op initiatief van Stichting Evenementen Montfoort (STEM) en de gemeente wordt
op Oudjaarsavond tussen 21.00 en 03.00 uur een livestream georganiseerd, met
steun van Stichting Beheer Montfoort en Linschoten (SBML) en de provincie
Utrecht. De initiatiefnemers hopen met de livestream jong én oud een alternatief
te bieden om zo toch een leuke en gezellige avond te hebben.
De organisaties van het ‘blijf thuis festival’ en Montfoort Vitaal hebben de handen
ineen geslagen om een groots en avondvullend programma op te zetten dat iedereen
thuis in de woonkamer kan volgen. Oh ja, niet meer dan twee gasten uitnodigen hè!
Er zijn onder andere optredens van artiesten en een quiz. En waarschijnlijk een paar
verrassingen waar we nu natuurlijk nog niets over kunnen zeggen. Kortom, het
belooft een avond te worden om nooit te vergeten!
Blijf dus lekker thuis en vier Oud en Nieuw eens heel anders, maar wél zo leuk!
Log 31 december vanaf 21.00 uur in op www.blijfthuisfestival.nl.
Dan maken we er een mooi feest van!

Groot onderhoud voor provinciale
weg N228 in Montfoort
De provinciale weg N228 in Montfoort krijgt in de zomer van 2021 een grote
onderhoudsbeurt over een lengte van ongeveer vier kilometer.
Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw
asfalteren van de weg vanaf de rotonde Anne Franklaan tot en met de bocht bij de
Noord IJsseldijk. Tegelijkertijd voert de provincie Utrecht een aantal aanpassingen
uit op en langs de weg.

Digitale informatie

Vanwege corona heeft de provincie de geplande inloopavond moeten schrappen. In plaats
daarvan is er uitgebreide informatie te vinden op de website van de provincie Utrecht:
www.provincie-utrecht.nl/n228montfoort. Naast een beschrijving van de wegaanpassingen
vindt u hier presentatietekeningen en filmimpressies van de nieuwe situatie.

Presentatietekeningen

Tot en met 29 januari 2021 is het ook mogelijk om de presentatietekeningen op papier in te
zien op het gemeentehuis van Montfoort, Kasteelplein 5. Hiervoor moet u zelf een afspraak
maken via het Klantcontactcentrum van de gemeente, tel. 0348-476400. In het belang van
ieders gezondheid worden de coronamaatregelen uiteraard strikt nageleefd.

Vragen en contact

Als u naast bovengenoemde mogelijkheden een persoonlijke toelichting wenst
en/of een vraag heeft dan kunt u een e-mail sturen naar: n228@provincie-utrecht.nl.
Leden van het projectteam maken dan een afspraak voor een telefonisch onderhoud of
een videocall. Pas als het verloop van corona het toelaat, kan er ook een persoonlijk
gesprek bij u thuis worden gevoerd.

Stand van zaken herontwikkeling
Burgemeester de Geusplein/De Vaart
Afgelopen september hebben we u geïnformeerd
over de start van het project rondom de
herontwikkeling van het Burgemeester de Geusplein/
De Vaart in Linschoten.
Wat is er de afgelopen periode gebeurd en hoe ziet
de verdere planning eruit?

Waarom deze herontwikkeling?

In de vastgestelde Woonvisie 2019-2030 staat dat ook in
Linschoten gezocht gaat worden naar woonruimte voor
de lokale woonbehoefte. Daarnaast is De Vaart
verouderd en zijn de kosten voor renovatie niet meer op
te brengen.
De komende tijd (de periode januari - mei 2021 wordt
benut om te komen tot een (stedenbouwkundig) plan
voor herontwikkeling van het Burgemeester de
Geusplein. Een plan dat kan rekenen op een zo breed
mogelijk draagvlak bij betrokkenen.

Wat is het plangebied?

De opdracht (het project) gaat dus over het maken van
een (stedenbouwkundig) plan voor de herontwikkeling
van het gebied tussen de sporthal, de Jacob
Barneveldstraat en de Laan van Rapijnen, ofwel het
Burgemeester de Geusplein. Maar we kijken tegelijk naar
een groter gebied, namelijk vanaf ‘t Trefpunt tot aan de
sportvelden. Dit heeft te maken met overlappende
functies en wensen.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Sinds afgelopen juli zijn we samen met
stedenbouwkundig bureau SRO uit Utrecht met
betrokkenen en belanghebbenden (de participatiegroep)
in gesprek gegaan om tot een plan te komen. Er zijn tot
nu toe twee fysieke en twee digitale bijeenkomsten met
de participatiegroep geweest. In deze bijeenkomsten zijn
de te nemen stappen doorlopen en hadden de

Montfoort gaat openbare verlichting
sociaal verduurzamen
De gemeenteraad heeft op 8 december ingestemd
met de start van een project voor het verduurzamen
van de openbare verlichting. Alle openbare
verlichting in de gemeente bestaat hierdoor eind
2021 uit LED verlichting.

masten. Aluminium is namelijk beter recyclebaar dan de
huidige stalen groene masten. De verlichting in de kernen
van Montfoort en Linschoten blijven hetzelfde qua uiterlijk
om het historische karakter te bewaren. De lampen worden
echter wel vervangen door LED.

Waarom nu?

Sociaal verduurzamen

Op dit moment bestaat ongeveer 20% van de openbare
verlichting in Montfoort uit LED. Het gebruik van LED
verlichting is belangrijk, omdat dit 20-60% minder energie
verbruikt, minder onderhoud nodig heeft en veel langer
meegaat. De afgelopen 5 jaar zijn sommige lampen al
vervangen door LED. Nu wordt in één slag alle verlichting
vervangen door LED, onder andere omdat de noodzaak om
te verduurzamen groter wordt. Denk bijvoorbeeld aan het
klimaatakkoord van Parijs waarin internationale afspraken
zijn gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot.
Maar ook gaat het in één keer omschakelen naar LED de
gemeente voor de komende jaren minder geld kosten.
Tegelijk met deze vervanging wordt ook een groot deel van
de lichtmasten vervangen en de verlichting in de binnenstad
opgeknapt. Buiten de binnenstad worden de lichtmasten die
op de planning staan vervangen door grijze, aluminium

Het gehele verduurzamingsproject is voorbereid met veel
aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
Door een nauwe samenwerking met de aannemer
CityTec en leveranciers zoals Nedal, Luminext en
Schréder is het mogelijk om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt te betrekken bij het installeren van de
nieuwe openbare verlichting. Hiervoor werkt de
gemeente samen met FermWerk uit Woerden.

Planning

Op dit moment worden de laatste voorbereidingen
getroffen. Begin 2021 start de uitvoering en wordt wijk
voor wijk, straat voor straat de verlichting veranderd.
Het vervangen van verlichting en masten gaat vrijwel
zonder hinder voor verkeer of omwonenden. Voor het
einde van 2021 is de gehele uitvoering afgerond.
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deelnemers een actieve rol; zij konden hun ideeën,
suggesties en wensen kenbaar maken die vervolgens
zoveel mogelijk in de planvorming verwerkt zijn, met
inachtneming van financiële haalbaarheid.
De participatiegroep zal nog enkele keren bij elkaar
komen; daarnaast zijn we ook in gesprek met de
verschillende betrokken stichtingen en beheerders.

Planning

Op dit moment bestudeert SRO een aantal varianten
voor het plan en een planeconoom toetst deze op
(financiële) haalbaarheid. De uitkomsten worden met de
participatiegroep besproken om te bepalen welk voorstel
of voorstellen we de inwoners van Linschoten gaan
voorleggen.
Er staan nog één of twee bijeenkomsten gepland met de
participatiegroep, de eerste half januari. We verwachten
medio februari de bijeenkomst voor inwoners te kunnen
houden. De besluitvorming door de gemeenteraad kan
dan in mei plaatsvinden.

Digitaal publiceren
openbare
bekendmakingen
Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van
Montfoort besloten dat de gemeente Montfoort
vanaf 1 januari 2021 de openbare bekendmakingen
alleen nog digitaal gaat publiceren. Dat betekent
dat wij vanaf januari 2021 stoppen met de
publicaties van de openbare bekendmakingen op
deze gemeentepagina.
Bekendmakingen van de gemeente zoals
bouwvergunningen, verordeningen, beleidsregels,
verkeersregels, bestemmingsplannen enzovoort
vindt u op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich via www.overheid.nl ook gratis
abonneren op de attenderingsservice en op de
hoogte blijven via berichten over uw buurt.
Als service naar onze inwoners publiceert de
gemeente Montfoort ook elke week het
gemeentenieuws en de openbare bekendmakingen
op www.montfoort.nl/bekendmakingen.

vervolg op pagina 3

PAGINA 24

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

22 DECEMBER 2020

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
Aanvraag omgevingsvergunning
• 8-12-2020
Z/20/174477
Willeskop 50 in Montfoort
Uitbreiding van de woning aan
voor- en achterzijde.

• 11-12-2020
Z/20/174645
Willeskop 94 in Montfoort
Tijdelijke plaatsing Experience
Center.
• 12-12-2020
Z/20/174671
Nieuweweg 1 in Montfoort
Aanvraag dakopbouw.
• 15-12-2020
Z/20/174849
Willeskop 85 in Montfoort
Aanvraag plaatsing kleine
windmolen.

Tegen een vergunningsaanvraag kan
geen bezwaarschrift worden ingediend.
Dat is pas mogelijk nadat er een
besluit is genomen.
Het verlenen van vergunningen wordt
bekend gemaakt onder de rubriek
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Verlengen beslistermijn
• 14-12-2020
Z/20/171353
Heeswijk 153 A in Montfoort
Bedrijfswoning.

Bekendmaking vaststelling
belastingverordeningen 2021
Burgemeester en wethouders van
Montfoort maken op grond van artikel
139 van de Gemeentewet bekend,
dat de gemeenteraad van Montfoort
in de vergadering van 7 december
2020 de volgende verordeningen
heeft vastgesteld:
- Verordening onroerendezaakbelastingen 2021;

Niet in behandeling genomen
aanvragen omgevingsvergunningen
• 16-12-2020
Z/20/171161
Willeskop 37 in Montfoort
Aanvraag plaatsing een tiny house
op een stuk eigen grond.

Overig

- Verordening afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2021;
- Verordening rioolheffing 2021;
- Verordening belastingen op
roerende woon- en verblijfsruimten
2021;
- Verordening lijkbezorgingsrechten
2021 met bijbehorende
tarieventabel;
- Verordening marktgelden 2021;
- Legesverordening 2021 met
bijbehorende tarieventabel en
referentielijst bouwkosten 2021.
De verordeningen treden in werking
op 1 januari 2021 en liggen inclusief
de referentielijst bouwkosten 2021
behorende bij de tarieventabel van de
legesverordening vanaf vandaag
kosteloos ter inzage bij het
Klantcontactcentrum. Op verzoek kan
tegen betaling een afschrift van de
stukken worden verkregen.
De verordeningen zijn ook bekend

gemaakt in het elektronisch
uitgegeven gemeenteblad.
De gemeente publiceert al haar
verordeningen, beleidsregels en
andere besluiten van algemene
strekking op www.overheid.nl.
Dit betekent dat rechten alleen
kunnen worden ontleend aan de
publicatie van het elektronisch
gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl
en www.overheid.nl.

Montfoort, 22 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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Alleen, lekker
op de bank

Warme chocolademelk
met slagroom voor
ouderen Montfoort
Afgelopen vrijdag zijn de bewoners
van Antoniushof en de Bongerd in
Montfoort verrast met een beker
warme chocolademelk met
slagroom. De actie was geïnitieerd
door Friesland Campina, speciaal
voor ouderen, om hen in deze
dagen eens extra te verwennen.
Jacqueline Vendrig en Petra Vlooswijk van den Brink, die beiden wonen op een
boerderij waar twee keer per dag koeien
gemolken worden voor Friesland
Campina, waren degenen die de traktatie
mochten uitdelen. Zij deden dat netjes op

door Sjoukje Dijkstra

anderhalve meter afstand en met
inachtneming van de corona
maatregelen. Zij vertelden van de
bewoners en vanuit de zorg enthousiaste
en dankbare reacties te hebben
ontvangen. “Het was erg mooi om ook
even een kort gesprekje (op gepaste
afstand) met de bewoners te hebben.
Er was herkenning met betrekking tot
Campina, maar ook met betrekking tot
de boerderij. Het was waardevol om deze
korte momentjes met de ouderen te
mogen beleven.”

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

Ilse Menting uit Linschoten
is 58 jaar en single. Zij heeft
twee dochters Nina en Eva.
Haar beroep is entertainer,
officemanager en uitbaatster van Dorpshuis de Vaart
Het is de laatste tijd een dooie boel in Dorpshuis de Vaart.
Ilse mist het werk enorm. “Ik houd van mijn familie, van mezelf
en vooral van de bezoekers van het dorpshuis”.
Het afgelopen jaar was verre van succesvol en aangenaam met
uitzondering van de zomer door het gezellige terras.
Het gedoe rond de potentiële sloop van het dorpshuis, de
sluiting vanwege corona en de discussie over de mogelijke
heropening., hebben hun sporen wel achtergelaten.
Ook de onzekerheid over de toekomst stemt haar nog niet
vrolijk. “De steunbetuigingen vanuit de Linschotense bevolking
waren hartverwarmend” zegt Ilse. “Iedereen, op een paar
buurtbewoners na, gunt mij de leuke job als uitbater van het
Dorpshuis de Vaart. Ik kom de zee van vrije tijd die ik de
laatste tijd heb wel door, maar heropening van het Dorpshuis
kan mij niet snel genoeg gaan. Weer lekker hard werken en
gezelligheid”.
Haar huis in Linschoten, waar ze met één van haar dochters
woont, is nog nooit zo opgeruimd geweest en de
binnendeuren zijn weer netjes geschilderd. “Het is gezellig
ingericht en klopt helemaal. Een kerstboom komt er niet in.
Die zette ik alleen in het dorpshuis op. Ik heb wel allerlei
verlichte kerstfiguren voor de sfeer. Met de feestdagen blijf ik
lekker thuis. Een bezoek aan de nachtmis zit er al jaren niet
meer in. Dat was vroeger het hoogtepunt van Kerst in Brabant.
Nu met de corona is het al helemaal geen optie. Ik blijf lekker
thuis op de bank met mijn huispak aan, kijken naar zoetsappige
films met lekkere hapjes op tafel. Dat is helemaal niet erg of
zielig; het is juist heerlijk! Tweede Kerstdag vier ik met mijn
kinderen en aanhang gezellig thuis in het mooie en warme
Linschoten.
Ik hoop dat we begin volgend jaar de corona problemen
achter ons kunnen laten, dat we weer snel bijeen kunnen
komen in Dorpshuis de Vaart en dat er in de plannen voor de
Vaart 2.0 weer plaats is voor een Dorpshuis waar iedereen
welkom is voor een kopje koffie, spelletje, partijtje (pool-)
biljart, dart, kaarten of gewoon een gezellig weerzien van
vrienden en familie onder het genot van een hapje/drankje.
Ik hoop dat we begin volgend jaar de coronaproblemen
achter ons kunnen laten.
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Curlingbanen officieel geopend met
overhandiging curlingstenen
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Afval de
wereld uit
Wil Kock en Ada Klijn
maken de wereld iets
beter: “Onze wens is:
gooi wat minder weg!”
Ze doen het elke maand,
met een prikker gaan ze op
stap. Gehuld in gele hesjes, als
zwerfvuilambassadeurs: Wil Kock en Ada Klijn doen dat zo al
jaren. “Om de wereld iets beter te maken, en lekker buiten te
zijn. Je krijgt er ook nog een beetje lichaamsbeweging bij.”
“Onze zakken zijn nu leeg”, zegt Ada. “Ze zijn net geleegd
hier bij school. Kwam een man die vroeg of ze niet te zwaar
waren… en gaf aan dat we ze wel even mochten legen.”
Wil: “Er kwam net ook een klas voorbij. Die moesten van de juf
stil staan bij ons en klappen voor wat we deden.”
De dames vinden dat mooi. “Ik denk dat het een kleuterklas
was”, zegt Ada. “Het is positief, want dan leren ze dat ze hun
rommel moeten opruimen.”
Maar wat vaak gebeurt het dat voorbijgangers ze aanspreken
en hen complimenteren. “We zeggen dan altijd: we kunnen
nog wel een paar handjes gebruiken hoor”, zegt Ada met een
lach. “Echt kilometers maken we dan niet, omdat het niet zo
snel gaat.” Het milieu gaat ze aan het hart. Daarom is hun
nieuwjaarswens ook:
“Gooi wat minder weg. In het bijzonder de mondkapjes die
we vinden. En laat ze maar veel statiegeld op de plastic
flesjes en de blikjes zetten. 50 cent bijvoorbeeld of een euro.
Dan gooien de mensen ze niet meer weg. Verder hopen we
dat iedereen gezond mag blijven, en dat deze corona ellende
snel voorbij is.”

Sinds 1977 bloemist in
Montfoort Trouwstad

Peperstraat
Onze fysieke winkel
is helaas 12
gesloten, maar…
t/m 24 december
kuntMontfoort
u bij ons terecht via
3417 JB
0348-473377 of0348
info@voorhoutbloemkunst.nl
- 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
Van 25 december t/m 4 januari
www.voorhoutbloemkunst.nl
zijn wij niet bereikbaar.
Vanaf dinsdag 5 januari zijn wij u graag weer
van dienst via
0348-473377 of info@voorhoutbloemkunst.nl
De mooiste boeketten kunt u ook bestellen via
www.voorhoutbloemkunst.nl
Wij wensen u fijne Kerstdagen
en een heel gezond 2021
Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
www.voorhoutbloemkunst.nl

Peperstraat 12
3417 JB Montfoort
T 0348 - 473377
info@voorhoutbloemkunst.nl
www.voorhoutbloemkunst.nl

Sinds 1977 bloemist in
Montfoort Trouwstad
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773374 - 8430 T
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Vorige week dinsdag mochten kinderen van de basisschool Graaf Jan uit
Montfoort, curlingstenen uit handen van sponsors Jumbo en Veenbrink RVS
ontvangen. Daarmee werden de banen officieel geopend.
Volgens Adje Spruit, een van de initiatiefnemers, waren de twee banen al
een paar dagen eerder in gebruik genomen om zo de 600 leerlingen van de
bovenbouw de kans te geven om nog voor de kerstvakantie te komen curlen.
“Straks nodigen we ook de scholen uit Linschoten nog uit.”
Voordat de kinderen aankwamen,
waagden Merlijn van der Does van
Veenbrink RVS en Jaap-Jan Aarnoudse
van Jumbo zich vast aan een potje
curlen. Op de vraag of hij het een beetje
kon, antwoorde Jaap-Jan lachend:
“Totaal niet! Ze zijn allemaal mis geloof
ik… Met de sponsoring zorgt Jaap-Jan
ervoor dat de baanhuur voor de scholen
voldaan is. Jaap-Jan licht graag toe
waarom hij dit sponsort: “Ik vind het leuk
om een steentje te kunnen bijdragen,
letterlijk en figuurlijk. Er vielen dit jaar
best veel activiteiten uit, die we normaal
sponsoren: zomerspelen, winterspelen
enzovoorts. Toen kwam Adje hiermee…
Zodoende ging het balletje rollen.”
Merlijn van de Does vult aan: “Veenbrink
RVS is trotse baansponsor, omdat we
graag zien dat jong én oud zich vermaakt
in onze stad. In deze tijden willen we met
elkaar iets positiefs realiseren, en dat
ondersteunen we graag.”
Volgens Adje kan curling gespeeld
worden van 8 tot 88. “Voor jongere
kinderen zijn de stenen toch wat te
zwaar. Het leuke is dat de stenen ketsen,
en de uitdaging is dat je de steen van de
ander eruit ketst. Het is daarmee een
tactische sport, het gaat niet om kracht.
Hier zie je dat meiden ook winnen van
de jongens.”

“Komen ze al?” In de verte klinken
stemmen van kinderen, groep 7 van de
Graaf Jan van Montfoort school is
onderweg. Adje Spruit spreekt ze toe:
“Het is negen jaar geleden, dat er een
ijsbaan was. Hoe oud waren jullie toen?”
“Een jaar”, wordt er geroepen.
“Omdat het allemaal veel te lang duurt
hebben we samen met de IJsclub maar
verzonnen kunstijs naar Montfoort te
halen. We gaan niet nog negen jaar
wachten tot het ijs zo dik is en we op de
gracht kunnen. Wisten jullie trouwens dat
de IJsclub de oudste club van Montfoort
is? Van 1888. Daar maken we een
officieel momentje van. Wie weet komt
één van jullie op de foto!” “Ik, ik, ik, ik”,
roepen de kinderen door elkaar. Merlijn
van der Does en Jaap-Jan Aarnoudse
overhandigen elk een steen, en dan kan
de wedstrijd officieel beginnen.

Buitensport

Frans van Lint van de Montfoortse ijsclub
vertelt: “Mocht na 17 januari de horeca
toch nog niet open gaan, dan hopen we
wel alvast te kunnen beginnen aan het
toernooi voor volwassenen, waarvoor
128 teams zich hebben opgegeven.”

Ook al is het dan nog niet zoals initiatiefnemers in gedachten hadden, met een
hapje en drankje, Frans is al blij als ze
dan zouden kunnen beginnen.
Adje: “Omdat buitensporten voor tieners
in deze coronatijd een speerpunt voor de
overheid zijn, kunnen, mede dankzij
Montfoort Vitaal jongeren in de leeftijd
van 13 tot en met 17 de komende
weken gaan curlen tijdens de Winter
Games ‘20-’21. Inschrijven kan via
www.curling-montfoort.nl. Er is plek voor
56 teams van minimaal vier en maximaal
vijf personen. De deelnemers dienen hun
handen bij binnenkomst te desinfecteren
en ieder gooit ook met zijn eigen steen.
Er zijn geen toeschouwers welkom.
Of ouders met kinderen een baan
kunnen reserveren tijdens de
kerstvakantie weet Adje nog niet.
“We wachten nog op toestemming van
de Veiligheidsregio Utrecht. Als er veel
tieners zich aanmelden voor de Winter
Games van Montfoort Vitaal dan hebben
we daar onze handen vol aan denk ik zo.
Gelukkig krijgen we hulp van veel
vrijwilligers en de mannen van Lion’s
‘t Stigt helpen mee als spelleider. Zo zie
je maar weer dat we met elkaar heel veel
kunnen realiseren, zelfs in deze rare
coronatijd.”

Ook al is het jaar 2020 bijna vol
Voor alle mensen was een jaar met weinig lol
Daardoor dit jaar eens geen politiek gedicht
Iets heel anders waar onze aandacht op was gericht
De Corona die doet mensen veel verdriet
We denken dat iedereen het voelt en ziet
We hopen dat in 2021 alle beperkingen worden opgeheven
Zodat iedereen weer normaal en spontaan zal kunnen leven.

Inwonersbelangen
Montfoort Linschoten
wenst U allen
fijne feestdagen en een voorspoedig 2021

www.carrosseriebakker.nl

Hoogstraat 1 | 3417 HA Montfoort
0348 47 14 70 | info@wijngaardelectronics.nl
www.wijngaardelectronics.nl

door Sjoukje Dijkstra

Merlijn van der Does van Veenbrink
RVS (links) en Jaap-Jan Aarnoudse
van Jumbo (rechts) overhandigen de
curlingstenen officieel aan de kinderen
van de Graaf Jan van Montfoort
school.

Bel of mail
ons voor
een reparatie,
installatie of
bezorging van ons
winkelassortiment
bij u thuis!

Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!
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Les Femmes des Coeurs
komt met kerstballenactie
‘Wie vindt alle
kerstballen en
maakt de slagzin
compleet?’

Alle kerstballen verzamelen - Kerstballenzoekactie door Les Femmes des Coeurs.

door Sjoukje Dijkstra

Afgelopen vrijdag kwamen les
Femmes des Coeurs bij elkaar om
samen met de Confetti’s te
knutselen aan kerstballen. Het was
het startsein voor een kerstballen
speurtocht in de binnenstad van
Montfoort. Vanaf afgelopen
zaterdag hangen er voor de ramen
van winkels en huizen kerstballen
met een letter en een nummer.
Samen vormen de letters een
slagzin. Op de website van Les
Femmes des Coeurs is een
kleurplaat te downloaden, waarop
de slagzin ingevuld kan worden.

Utrechtse musea bekijken vanuit huis

Mocht de verveling de komende tijd toeslaan, dan is het misschien een idee
om eens een kijkje te nemen op MuseumTV. Tien verhalen, over tien
prachtige Utrechtse musea, zijn in tien korte documentaires vastgelegd.
MuseumTV heeft documentaires gemaakt en deze aan het online archief
toegevoegd.
De online mogelijkheden voor een
museumbezoek komen extra gelegen in
tijden waarin culturele instellingen zwaar
lijden onder verplichte coronasluitingen.
Veel musea hebben zelf alternatieve
museumbezoeken opgestart, zoals
digitale tentoonstellingen en
360-graden-tours, maar niet elke
instelling kan dit zelf verwezenlijken.
Daarom stelt MuseumTV zich ten doel
om ook kleine musea een online portaal
te bieden.
MuseumTV heeft al een bezoek
gebracht aan Museum Hoge Woerd,
DOMunder, Het Hernhutter Huis,
Musiom, Museum Flehite, Kunsthal
KAdE, Huis van Ravesteyn, Basis voor
Actuele Kunst Utrecht (BAK),
Vechtstreekmuseum, en Stadsmuseum
Rhenen. In totaal zijn er 34 video’s
gefilmd over musea uit de provincie
Utrecht die te zien zijn op de website
https://museumtv.nl/provincie/utrecht

22 DECEMBER 2020

Op hun Facebookpagina doet de carnavalsvereniging een ludieke oproep: “Les
Femmes des Coeurs heeft de hulp van de
kinderen nodig! Femmie heeft de
kerstballen in de boom gehangen maar
daar is helaas iets misgegaan. Er zijn heel
veel kerstballen kwijt! Kunnen jullie
Femmie helpen met de kerstballen
zoeken? Dan kan Femmie ook fijn kerst
vieren en daarna alles weer goed
opbergen. Ze zijn de binnenstad van
Montfoort in gerold. Dat is tussen de
IJssel en de provinciale weg en tussen de
AH en Jumbo.”
De informatie is te downloaden via www.
lesfemmesdescoeurs.nl
PS. Om het veilig te houden, doe je de
speurtocht met je eigen gezin. En houd
voldoende afstand wanneer je mensen
tegen komt.

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

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

Administratiekantoor

Jan den Houdijker
boekhouding, salarissen
jaarrekening, belastingen

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT
GESPELD WORDT....

j.g.m.den.houdijker@hetnet.nl
Doeldijk 9
3417 XD Montfoort

0348-470983
06-10935154

Wenst familie, vrienden, kennissen en relaties een
gezond en een voorspoedig 2021

Muziek, en soms eten
Eric Jan Hagoort is
48 jaar en getrouwd met
Ellen Hagoort - Veluwenkamp.
Drie kinderen. Madelon (13 jaar), Florien (12 jaar) en
Matthieu (9 jaar).
Beroep: bouwkundig adviseur met specialisatie duurzaamheid
Woonplaats: Linschoten.
In huize Hagoort zullen de komende feestdagen anders verlopen dan anders. Geen
kerkbezoek met het hele gezin, geen traditioneel kerstdiner met de familie en
wederzijdse ouders. “Een aantal gebruiken houden we wel in stand” zegt Eric Jan.
We hebben elk jaar een echte kerstboom en een van de kinderen mag de piek op de
kerstboom zetten, hier hebben we een heel schema voor. Er wordt een kerstdiner
gemaakt waarbij er samen wordt gekookt en we maken met elkaar muziek”.
Het was in alle opzichten een heel vreemd jaar. Zakelijk gezien was en is het erg druk.
Volgend jaar veranderen de normen voor energielabels. Als gecertificeerd adviseur
willen zijn klanten hem graag inschakelen om weer aan de nieuwste eisen te voldoen
en veel huizenbezitters willen nog gauw een energielabel. Begin dit jaar kwam, mede
door toedoen van Eric Jan, de ondernemersvereniging Linschoten van de grond.
Als voorzitter van Libel (Linschotens Belang) liep ook alles anders vanwege de corona.
Zo werd met pasen het eieren zoeken vervangen door een speurtocht langs etalages,
de Vaart werd gesteund om reparatie van de ventilatie te bewerkstelligen (teneinde
aan verenigingen weer een onderdak te bieden) en (behalve voor het maken van de
filmpjes) kon de kleding van de Sint in de kast blijven hangen. Eric Jan is zeer
betrokken bij het wel en wee van Linschoten. De interesse in elkaar en ‘het naar
elkaar omzien’ is wat hem het meeste bindt met Linschoten. “Een rondje met de
hond duurt hier op het dorp altijd langer dan gepland”.
“We verheugen ons ondanks alle maatregelen nog steeds wel op de feestdagen
hoor”, vervolgt Eric Jan. “De kinderen oefenen al hard om met de kerst samen
kerstliedjes te spelen. Madelon op viool, Florien op de piano en Matthieu op gitaar.
En er worden al kerstfilms geselecteerd door de meiden die we met z’n allen gaan
kijken. Voor oud en nieuw is een verantwoord kindervuurwerkpakket gekocht.
Normaal spreken we met vrienden af en vieren we het ene jaar oud en nieuw bij hen,
het volgende jaar bij ons. Dit jaar kan dat ook helaas niet, omdat ook zij met
5 personen zijn. Het is niet anders en we maken er met het gezin een gezellige avond
van.
Aan de willekeur van de coronaregels kan Eric Jan zich wel eens ergeren. “Maar wij
gaan ons er wel aan houden. Mijn vrouw Ellen werkt in het ziekenhuis op de afdeling
verloskunde als gespecialiseerd verpleegkundige. We voelen ons verantwoordelijk
voor onszelf en voor andere kwetsbaren. We zien uit naar een tijd zonder corona.
Dat contacten met anderen weer normaal kunnen verlopen en dat we onze naasten
weer een lekkere knuffel kunnen geven”.

1e KERSTDAG - vrijdag 25 december
09:00 - 10:00 Non-stop kerstmuziek
10:00 - 12:00 HOLLANDS OP Z’N KERST
Carla van Zuijlen
12:00 - 14:00 Non-stop kerstmuziek
14:00 - 16:00 UNLIMITED CHRISTMAS MUSIC WORLD
Peter van der Ree
16:00 - 20:00 Non-stop kerstmuziek
20:00 - 22:00 JAZZTIME KERSTEDITIE
Gerard Eenink en Marcel Wolf
22:00 - 00:00 Non-stop kerstmuziek
2e KERSTDAG - zaterdag 26 december
09:00 - 10:00 Non-stop kerstmuziek
10:00 - 12:00 UNLIMITED CHRISTMAS MUSIC WORLD
Peter van der Ree
12:00 - 14:00 IMMER WIEDER WEIHNACHTEN
Richard Pronk
14:00 - 17:00 DE GROTE KERSTRADIOBINGO
Cock en Carla van Zuijlen,
Edwin Tollenaar en Maria Volkers
Voor deelname aan deze radiobingo
ga naar radiostadmontfoort.nl

17:00 - 19:00 PUUR KERST
Dennis Boele en Marten van der Veen
19:00 - 00:00 Non-stop kerstmuziek

RADIOSTADMONTFOORT.NL
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MONTFOORT
Stay safe
Danielle Hoogvliet en
Cynthia Lekkerkerker:
“Stay safe. Maak er
mooie dagen van met
elkaar”
Afgelopen dinsdag
stonden ze bij de Howiblo
op het schoolplein voor de
kerstlunch afsluiting. Danielle Hoogvliet
en Cynthia Lekkerkerker met de ijskar van de IJsboerderij.
“Normaal gesproken zouden we hier donderdag staan, maar
ze belden gisteren of we vandaag konden komen. Vanaf
morgen is immers alles dicht.” Ze vinden het fijn dat ze op
deze manier nog alle kinderen van de school kunnen
verwennen met een ijsje. “We hebben de kleuters en groep
8 al gehad.”
Twee jongens komen nog een ijsje halen voor de juf. Op de
vraag of de ijsjes lekker zijn, antwoorden ze volmondig JA!
Ondanks de lockdown zullen de dames van de IJsboerderij het
komende tijd druk krijgen. “We zijn erg druk met de
kerstijstaarten.” Danielle zegt: “Het wordt wel weer heftig met
drie kinderen thuis. Zie het maar weer te combineren.
Thuiswerken gaat dan niet. Dat wordt extra werken in de
weekenden”, verzucht ze. “Dan is mijn man thuis.”
Haar wens voor iedereen, is: “dat we snel uit deze ellende
zijn, en dat we weer normaal kunnen leven. Maar dat zal nog
wel even duren.” Cynthia vult aan: “Stay safe. Hele fijne
feestdagen. Maak er mooie dagen van met elkaar.”

Laptops en boodschappen
voor de Voedselbank

Gisteren kreeg de Voedselbank uit handen van Jaap-Jan Aarnoudse van
Jumbo een donatie van 1675 euro. Ook kreeg de Voedselbank van sociale
woningverhuurder GroenWest laptops uitgereikt, die verdeeld mogen
worden over de gezinnen die ze nodig hebben.
Valentine Kooijman van de Voedselbank
geeft aan blij te zijn met deze donaties.
De eerste uitreiking is bij Jumbo, waar
Jaap-Jan een cheque overhandigt aan
Angelien van Thiel en Valentine
Kooijman. Valentine vertelt: “Jumbo
heeft het bedrag dat is binnengehaald
aan houdbare artikelen verdubbeld.
We krijgen het niet in geld, maar voor
dat bedrag mogen we hier bij Jumbo
versproducten halen.” Jaap-Jan
Aarnoudse geeft aan dat juist in deze tijd
- dat het ook met de supermarkten beter
gaat qua omzet - het belangrijk is wat
voor de ander te betekenen. “Dat is
waarom wij het doen.”
Erg belangrijk om ook versproducten te
kunnen toevoegen volgens Valentine,
want mensen die bij de Voedselbank
lopen, kampen vaak met een eiwittekort.
“Daarom gaan we hier ook voor eieren
en kaas. Van Boon’s Markt Linschoten
krijgen we elke week ook nog wat vlees.

door Sjoukje Dijkstra

Alles wat aan de datum is, gaat bij hen in
de vriezer, en wordt aan ons gedoneerd.
Iedere donderdag halen we dat op, en
gaat het ook bij ons in de vriezer, tot de
uitgave op donderdag.” Ze kregen recent
ook een verspakket van de slager, maar
dat leverde de Voedselbank - na controle
- puntenverlies op. Valentine licht toe:
“De ingrediënten moeten erop staan.
Dat stond er niet op, bij de slager. Daar
verliezen we punten op. Dat is om de
kwaliteit te waarborgen.” Erg leuk vinden
de dames de regels niet. “Vanaf volgend
jaar wordt het nog strenger. Dan moeten
ook allergenen vermeld worden. Lastig,
want we zijn op gegeven moment alleen
nog maar bezig met de regels.”
Na de donatie bij Jumbo, vertrekken de
dames direct terug naar de thuisbasis,

Woonconsulente Ingrid van Blokland
van GroenWest reikte laptops uit aan
de Voedselbank in Montfoort.
waar Ingrid van Blokland van GroenWest
al wacht om laptops te doneren. 49
laptops had de sociale verhuurder te
geef. Gebruikte laptops die geactualiseerd zijn en nu een nieuw leven krijgen:
23 hiervan gaan naar mensen in
Montfoort en Linschoten. Ingrid die als
woonconsulente van GroenWest
betrokken is bij kwetsbare huurders, vindt
het mooi dat juist ‘haar buurt’, zo rijkelijk
bedeeld wordt. “Wij zijn er voor de
mensen met een smalle beurs. Hoe mooi
is dan de link dat laptops die wij niet
meer gebruiken naar een ander gaan.
Een ervan was van mij, maar die heb ik
nauwelijks gebruikt. Dus, hij is als
nieuw.”
“Er zijn er genoeg die het kunnen
gebruiken. Ik tel hier zo’n tien gezinnen,
waar kinderen de laptop kunnen
gebruiken, omdat ze op de middelbare
school zitten”, zegt Toos de Klaver. Zeker
in deze tijd van online onderwijs is een
laptop dan onontbeerlijk, meent ze.
Ingrid merkt op: “Mooi dat het
samenkomt. Dat we daarmee onze
doelgroep helpen op deze manier.”

Jaap-Jan Aarnoudse overhandigt een
cheque aan Angelien van Thiel en
Valentine Kooijman van de Voedselbank.

Cadeautjes
onder de boom
Fleur van den Berg: “Hopelijk kan
iedereen ondanks de maatregelen
plezier maken deze dagen”
Ze is nog maar net 15 geworden, zit in het derde jaar van het
Wellantcollege, en fotografie is haar passie. Fleur is ambitieus.
Ze wil het liefst naar de fotografie school en hoopt hiermee
groot te worden.
Op haar instagram accounts heeft ze samen al meer dan
drieduizend volgers. Ze fotografeert alles wat met paarden en
mensen te maken heeft. Haar eerste camera was een oude
camera die ze van haar ouders kreeg. Daarna schafte ze een
hele goede camera aan, en sindsdien maakt ze ook veel foto’s
tijdens wedstrijden in de paardensport. Die foto’s verkoopt ze
ook. “Ik heb ook shoots met klanten, waar ik geld voor krijg.
In de coronatijd zijn die shoots wat minder, maar normaal
gesproken ben ik soms twee tot drie keer per week bezig met
een shoot.”
Met kerst heeft ze wat kerst shoots op de planning staan,
waarbij ze gaat werken met kerstkransen en spullen om de
paarden in kerstsferen te brengen. Wat ze zelf met kerst gaat
doen, weet ze nog niet. “Ik denk gewoon met de familie met
kerst.” Dit jaar viert ze thuis ook echt uitgebreid kerst, met
cadeautjes onder de boom. “Omdat mijn zusje en broertje niet
meer in Sinterklaas geloven, zijn we dit jaar overgestapt op
kerstcadeaus in plaats van Sinterklaas.”
Ze hoopt dat iedereen ondanks de maatregelen, plezier kan
maken deze dagen. Ook op oudejaarsavond. “Jammer dat er
geen vuurwerk is. Dat vind ik altijd leuk om te zien.”

HAASTRECHT
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Meer geld voor Jeugdhulp nodig
Wethouder Ria Boere (VVD) van de Krimpenerwaard overhandigde met haar
Goudse collega Michiel Bunnik (CDA) het tweede kamerlid René Peters (CDA)
in Den Haag een brief waarin ze om meer geld vragen voor Jeugdhulp.
Peters is woordvoerder jeugdzorg voor het CDA.
In de brandbrief zoals de wethouders
deze zelf noemen, vragen ze aandacht

voor de oplopende tekorten voor de
jeugdhulp, waardoor de financiële situatie

Wethouders Ria Boere en Michiel Bunnik (links) overhandigen de brief aan tweede
kamerlid René Peters (foto: Astrid den Haan).

door Cees Reichard

van gemeenten onhoudbaar is geworden.
Als het kabinet niet bereid is om
gemeenten tegemoet te komen, heeft dat
directe gevolgen voor de inwoners en
voor de leefbaarheid in de gemeenten.
Denk aan bezuinigingen, uitstel van
onderhoud en wachtlijsten.
Zo ver mag het niet komen.
Dit was een kopie van de brief die naar
Minister Ollongren verzonden was waarin
de twee wethouders hun ‘factuur’
presenteren. Daarnaast doen zij ook een
serieuze oproep om de problemen rond
de huidige wetgeving aan te pakken,
zoals het duidelijker begrenzen welke
hulp voor wie nodig is.
De regiogemeenten Zuidplas,
Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen
ondersteunen deze actie.
Sinds 2015 is er een nieuwe wet en zijn
gemeenten verantwoordelijk voor de
jeugdhulp. Voor de taken die hierbij
horen ontvangen zij een bedrag van het
Rijk. Dit bedrag is al jaren onvoldoende
om de kosten die gemeenten maken te
dekken.
Wethouder Ria Boere: “Jeugdhulp is nu
puur een uitvoeringstaak waarbij de
gemeente mag betalen, maar nauwelijks
grip heeft op de toegang en de
doorgeleiding. Feitelijk staat hiermee je
portemonnee open en halen anderen het
geld eruit.”
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Nieuwe Huisvestingsverordening
in de Krimpenerwaard
Inwoners maken meer kans op een woning in hun eigen woonplaats.
Woningcorporaties mogen maximaal een kwart van alle beschikbare woningen
in een woonplaats met voorrang toewijzen aan mensen die daar wonen.
Zij moeten wel in de afgelopen zes jaar onafgebroken of in de afgelopen tien
jaar ten minste zes jaar onafgebroken in deze woonplaats hebben gewoond.
Dit staat in de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021
die de gemeenteraad op woensdag
16 december vastgesteld heeft.
Hierin staan de spelregels voor het
aanbieden en verdelen van sociale
huurwoningen. Deze nieuwe verordening
is in samenwerking met de woningcorporaties en huurdersorganisaties
tot stand gekomen. Woningcorporaties in
de Krimpenerwaard werken volgens de
Woningwet en de Huisvestingsverordening
Krimpenerwaard.
Nu de gemeenteraad de nieuwe
verordening heeft goedgekeurd, gelden
nieuwe spelregels per 1 januari 2021.

persoon te wonen aan wie hij mantelzorg
verleent of van wie je mantelzorg
ontvangt is urgentie mogelijk.
Tot slot geldt er per 2021 urgentie bij
gedwongen verkoop van een woning.
Dit geldt voor huishoudens met
thuiswonende kinderen tot 23 jaar die
dakloos zouden worden door de
gedwongen verkoop van de woning.

Spelregels
voor het aanbieden
en verdelen van
sociale
huurwoningen
Meer informatie over de (nieuwe)
spelregels vindt u op
www.wonenindekrimpenerwaard.nl/
spelregels

Loting en mantelzorgers

Nu is het nog zo dat mensen met de
langste inschrijfduur de meeste kans
maken op een woning.
Per 1 januari 2021 komen er ook
woningen via loting beschikbaar,
maximaal 10 procent van de
aangeboden woningen. De inschrijfduur
speelt bij loting geen enkele rol, elke
woningzoekende heeft dan net zoveel
kans op de woning. Ook krijgen
mantelzorgers meer mogelijkheden.
Als hij wil verhuizen om dichter bij de

22 DECEMBER 2020

Nieuwbouw Jan de Waardsingel en Bredeweg.

In aanloop naar kerst komen op tv volop commercials voorbij van de supermarkten.
In het spotje van Albert Heijn speelt een schattig jochie de hoofdrol.
Hij speelt What Christmas means to me op zijn keyboard.
Door deze reclame is het nummer opnieuw populair geworden. De versie van
John Legend en Stevie Wonder is dit jaar dan ook de hoogste nieuwe binnenkomer in
de jaarlijkse Winterse 50 en scoort daarmee dankzij de reclame een mooie kersthit.

RTV Krimpenerwaard geeft
De Winterse 50 cadeau

Ervaar ook het ultieme kerst en
winter gevoel en luister naar de lijst
met André Jonkheid op donderdag
24 december 2020 tussen 14.00 en
18.00 uur op RTV Krimpenerwaard.
Kijk voor meer informatie op en de
complete lijst op www.winterse50.nl
of op www.rtvkrimpenerwaard.nl

Ik vind dat je
burgerlijk
ongehoorzaam
moet zijn
Jacco Anker is 20 jaar en woont bij
zijn ouders in Haastrecht.
Hij is student industrieel ontwerper en heeft nu een
tussenjaar. Hij werkt freelance en hij heeft veel werk.
Zijn hobby’s zijn sporten, met vrienden afspreken en reizen.
Hij is net terug uit IJsland waar hij een maand met eigen auto
rondgetrokken is.
Jacco heeft nog geen idee hoe de kerst ingevuld gaat worden.
Maar waarschijnlijk blijft dit binnen het gezin. “We gaan zelf
koken en ik doe mee. Geen idee wat het wordt, maar dit doen
we met elkaar in overleg. In ieder geval geen catering.
Verder wil ik kijken in hoeverre ik vrienden kan ontvangen.”
“Rekening houdend met anderen vind ik dat je absoluut
burgerlijk ongehoorzaam mag zijn. Het is geen oplossing dat
je in deze tijd alleen maar thuis mag zijn. Dus naar buiten gaan
en met vrienden bijvoorbeeld gaan sporten of gaan reizen.
Ik heb er bijvoorbeeld voor over dat je met reizen in
quarantaine moet gaan. Op IJsland moest ik dat bijvoorbeeld
vijf dagen doen. Even vervelend, maar het was te doen.
Bij terugkomst in Nederland hoefde dat niet.
Het zit er helaas niet in dat we dit jaar op wintersport gaan.
Vooral nu er geen après-ski is. Zodra het mogelijk is gaan we
alsnog.
Over Oudejaarsavond heb ik nog niet nagedacht.
Dat is nog zo ver weg. Het zal wel met vrienden worden.
Wel weet ik al dat we dit jaar helaas geen vuurwerk hebben.
Het zal wel carbid worden.
Mijn nieuwjaarswens is dat we in het nieuwe jaar met z’n
allen weer wat meer vrijheid krijgen en dat ik ondanks de
corona nog wat mooie reizen kan maken.”

De Winterse 50 2020 is samengesteld op basis van meer dan 83.000
uitgebrachte stemmen. De jaarlijkse hitlijst ontstond in 2002 en is dit jaar te
horen bij honderd radiozenders in Nederland en België.
Op RTV Krimpenerwaard is de Winterse 50 te beluisteren op donderdag
24 december van 14.00 tot 18.00 uur.
Het onverwoestbare All I want for
Christmas is You van Mariah Carey staat
dit jaar bovenaan de hitlijst. Last
Christmas van Wham! is de nummer 2.
“De verrassingen komen net daaronder
want op 3 staat Youp van ‘t Hek met
Flappie. Het liedje over een konijn dat
op eerste kerstdag wordt opgediend,
stond niet eerder zo hoog genoteerd.
Flappie was volop in het nieuws omdat
het werd gecoverd door de Amerikaanse
singer-songwriter Todd Rundgren.
Op 4 staat Happy X-mas (War is over)
van John Lennon en Yoko Ono.
Op 8 december is de veertigste sterfdag

van de vermoorde zanger herdacht.
Dat zal hebben bijgedragen aan de
hogere notering van zijn twee nummers
in de Winterse 50. De top vijf wordt
afgesloten met Do they know it’s
Christmas? van Band Aid.
De lijst telt dit jaar drie nieuwe
binnenkomers, naast What Christmas
means to me zijn dat twee nieuwe
kersthits van dit jaar, Angels in the sky
van Miss Montreal en Christmas without
you van Ava Max.

Ik voel me vrij
om ‘gewoon’
kerst te vieren,
maar wel binnen het
toelaatbare
Anouk Smith uit Vlist is 19 jaar en tweedejaars student
pedagogische wetenschappen. Daarnaast werkt zij in
verpleeghuis de Bovenberghe in Schoonhoven.
Haar hobby’s zijn: met vriendinnen afspreken, muziek luisteren
en met de hond wandelen.
Wij vieren binnen de familie kerst. ‘s Morgens met het gezin een
kerstontbijt en ‘s avonds met de hele familie een kerstdiner.
Iedereen kookt mee.
Mijn opa woont in België en ligt nu in het ziekenhuis. Als hij
voor de Kerst beter is, hopen wij dat hij naar Vlist komt.
Ik winkel in deze tijd niet. Je kunt ook alles via internet
bestellen en dat vind ik toch wel wat veiliger.
Ik maak wel vliegreizen, maar dat zit er nu ook even niet in.
Normaal hebben we vuurwerk, maar dit jaar even niet.
Als iedereen in deze coronatijd burgerlijk ongehoorzaam is
gaat het goed fout. We moeten dit niet doen.
Op Oudejaarsdag moet ik eerst tot half 9 werken. Als ik dan
thuiskom, vieren we gezellig met de familie Oud en Nieuw.
We doen spelletjes en pa maakt lekkere hapjes.
En dan is het aftellen.
Mijn wens voor 2021 is dat alles weer teruggaat naar
normaal en dat we af zijn van de coronamaatregelen.

Oude foto’s
op bouwomheining
Aannemingsbedrijf BeekBouw in Haastrecht, dat momenteel de restauratie verzorgt van Bisdom van Vliet, heeft een prachtige
fotostraat gemaakt van doeken aan de bouwhekken. Ze kwamen op het idee om hier niet alleen eigen reclame op te plaatsen,
maar het interessant en leuk te maken voor de inwoners van Haastrecht en omstreken om hier oude foto’s op te plaatsen van
Haastrecht, zodat de doeken ook een publieke functie krijgen. De historische vereniging Haastrecht werd gebeld en zij vonden dit
een mooi plan, goede promotie voor Haastrecht. Het reclamebureau Steinhoeve media heeft de doeken opgemaakt, in de
authentieke stijl van het bisdom.

POLSSTOKVERSPRINGEN

Reinier Overbeek
gehuldigd
Lang moesten de polsstokspringers dit afgelopen jaar geduld
oefenen alvorens er echte wedstrijden versprongen konden
worden. Maar toen ging het ook in een razend tempo en
werden zelfs de geplande kampioenschappen gehouden.
Na het slotspektakel keerde de rust weer terug en noopte de
opstekende coronaperikelen tot enige rust.
Die werd op zaterdag 12 december jl. even doorbroken.
Wethouder Johan van Everdingen van de gemeente Lopik,
waartoe de woonplaats van springer Reinier Overbeek behoort,
huldigde laatstgenoemde vanwege het binnenhalen van diens
zevende titel. Reinier behaalde op 19 september 2020 de eerste
plaats bij de junioren met een sprong van 20,91 cm. Hiermee
werd hij opnieuw in zijn sportcarrière Nederlands Kampioen
Polsstokverspringen. Zaterdag overhandigde wethouder Johan
van Everdingen Reinier in de achtertuin en met inachtneming
van de RIVM-regels een beker en een bos bloemen. Vanwege
corona vond de huldiging later dan gebruikelijk plaats.
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door Cees Reichard

Structuurvisie Galgoord vastgesteld

Een herontwikkeling met een goed woon-, werk- en leefklimaat
Galgoord en het recreatieterrein
De Kleine Betuwe omvat circa
7 hectare, waarbinnen ongeveer
28 bedrijven gevestigd zijn.
De structuurvisie geeft een
herontwikkeling van dit gebied aan
waar een goed woon-, werk- en
leefklimaat zal ontstaan.
In de raad van 15 december 2020
is de Structuurvisie Galgoord
vastgesteld. Hiermee wordt een
volgende planologische stap in
de herontwikkeling van het
bedrijventerrein Galgoord gezet.
In de raadsvergadering was het een
herhaling van zetten uit de commissievergadering van twee weken geleden.
Opnieuw over informatie naar de
burgers, gevarieerd woningbouwprogramma, betaalbare woningen,
overleg Groen Wonen Vlist, rotonde,
tweede brug enz. Overheersend waren

de complimenten voor het college en
ambtenaren voor deze visie.
De raad is blij dat Galgoord nu eindelijk
aangepakt gaat worden. De Christen
Unie sprak van een mooie woonwijk die
ten oosten van Haastrecht gaat komen.

Amendement

Enkele partijen hadden problemen
dat er geen ruimte was voor sociale
huurwoningen.
Ad Struijs van Pro Krimpenerwaard
diende een amendement in waarin hij
uitspreekt dat er gestreefd moet worden
om 30% van de beoogde woningen als
sociale huurwoningen te realiseren.
Hij vindt dat het gemeentebestuur een
zorgtaak heeft voor alle inwoners, zowel
voor hen die een koopwoning kunnen
bekostigen maar ook voor hen die
hiertoe niet in staat zijn.
“Het gemeentebestuur bepaalt wat er
gerealiseerd gaat worden en niet de
projectontwikkelaar”, aldus Struijs.

PROGRAMMA
Winterse 50, André Jonkheid
Kortom Koorevaar, Dennis Koorevaar
Kerst op RTV, Arian Vermeulen
Volkskerstzang Bergambacht
Kerstnachtdienst
vanuit De Hoeksteen in Schoonhoven
23.00 uur Nonstop muziek

14.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Vrijdag 25 december 2020 (1e Kerstdag):
00.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
22.00 uur

Nonstop muziek
U zij de Glorie
De Kerstbakplaats, Marjolein van Till
Gastprogramma, Vriendschap uit Berkenwoude
Kerstlunch, Gert van den Berg en Dirk Molenaar
De kerstborrel, André Jonkheid
Kerst op RTV, Arian Vermeulen
Onder de kerstboom, Adrie Oudenes
Gastprogramma, Ad van Dijk
Crossroads, Kees de Haan
Nonstop muziek

00.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur

Nonstop muziek
Kerstontbijt, Gert van den Berg
Kerst in de Waard, Dirk Molenaar
De Kerstbal, Ilja Bakker en Chantal Koster
Gastprogramma, De Vlister Zangers
Gastprogramma, Johan Goudriaan
Kerst Koorevaar, Dennis Koorevaar
De kerstborrel, André Jonkheid
Een muzikale kerst, Tessa Klarenbeek
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Team Sportservice Krimpenerwaard
Greenheart Country Christmas Time,
Hans en Janny van Dam
Op de arrenslee, Arian Vermeulen
Gastprogramma, Joeri Jansen
Nonstop muziek

Zaterdag 26 december 2020 (2e Kerstdag):

18.00 uur
20.00 uur
21.00 uur
22.00 uur

Zondag 27 december 2020:
00.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

Nonstop muziek
Rondom de kerken
DNA, Adrie Oudenes
Gastprogramma, Kees de Langen
Gastprogramma, Just Sing
Hitarchief, Meindert Both
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Vermeulen Autoschade

Wethouder Léon de Wit (VGBK) stelde
dat hij met de projectontwikkelaar
Adriaan van Erk in gesprek is om diverse
doelgroepen te kunnen bedienen.
Dit betekent ook sociale woningbouw en
middenhuur. Maar sociale huurwoningen
behoort op dit moment niet tot de
mogelijkheden. Voorts deelde de Wit
mee dat in het centrum gekeken gaat
worden of daar sociale huurwoningen
gebouwd kunnen worden. Hij denkt
bijvoorbeeld op de locatie van de
supermarkt en misschien is deze locatie
wel geschikt voor seniorenappartementen. Tot slot ontraadde hij het
amendement van PK en deze werd met
grote meerderheid verworpen.
Nu de structuurvisie vastgesteld is, wordt
het bestemmingsplan uitgewerkt.
De inwoners krijgen de mogelijkheid om
bij deze procedure in te spreken en mee
te praten. Begin 2021 gaat dit van start.
De Kleine Betuwe.

RTV KRIMPENERWAARD

Donderdag 24 december 2020:
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15.00 uur Country Roads, Kees de Haan en Jan Evenhuis
17.00 uur Gastprogramma, De Top 10 van ...
Groene Hart Maaltijdsverice
18.00 uur Music Train, Gerald van der Stelt
20.00 uur Triple Play, Kees de Haan
21.00 uur Op naar 2021, Hugo Boudesteijn
22.00 uur Van de Jong tot Oud, Martijn de Jong

Maandag 28 december 2020:
00.00 uur
02.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Van de Jong tot Oud, Martijn de Jong
Nonstop muziek
Gastprogramma, Team Krimpenerwaard
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Brandweer Schoonhoven
Gastprogramma, De Top 10 van ... Art to Art
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Brandweer Krimpen aan de Lek
Gastprogramma, Regiokoor
Gastprogramma, wethouder De Wit
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Brandweer Lekkerkerk
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Brouwerij Argentum
Gastprogramma, De Top 10 van ...
Autobedrijf Terlouw
Gastprogramma, Didi Snoei
Zorgcentrum Slothoven
Music Train, Gerald van der Stelt
De RTV Krimpenerwaard Drive In Show,
Hans de Jong

Dinsdag 29 december 2020:

08.00 uur Gastprogramma, Heidi Doff
09.00 uur Gastprogramma, Team Krimpenerwaard
10.00 uur Gastprogramma, De Top 10 van ...
Brandweer Gouderak
11.00 uur Gastprogramma, De Top 10 van ...
Autobedrijf Broere
12.00 uur Gastprogramma, De IJsselmannen
13.00 uur Gastprogramma, burgemeester Cazemier
14.00 uur Gastprogramma, De Top 10 van ... Peter Dons
15.00 uur Gastprogramma, Simone Abel
16.00 uur Gastprogramma, De Top 10 van ...
Politie Krimpenerwaard
17.00 uur Krimpenerwaard NEXT,
Jesper Kleijnendorst en Indy Ouwerkerk
18.00 uur Music Train, Gerald van der Stelt
20.00 uur Country Music Round up, Jan Evenhuis
22.00 uur Mark op maat, Mark van Kalsbeek
23.00 uur Klaar is Koorevaar, Dennis Koorevaar

Wij danken u voor het luisteren en kijken van onze radio- en TV-programma’s
en het volgen van onze berichten via de social media in het afgelopen jaar.

Wij wensen u prettige kerstdagen en een goed, gezond en voorspoedig 2021!

Ik voel me net
zo vrij als altijd
om ‘gewoon’
kerst te vieren
Constance Hofland uit Haastrecht is 50 jaar en getrouwd met
Wim Verstoep. Ze hebben drie kinderen en sinds september
een kleindochter. Zij is ZZP’er en is poppenmaakster met een
eigen atelier en een webshop.
Dit jaar vieren we in ons eigen gezin met de kinderen kerst.
We gaan een fijne winterwandeling maken, we lezen wat en
we maken wat kerstfilmpjes. Ook koken we zelf.
In mijn jeugd gingen we naar de kerstnachtdienst in de
Sint-Janskerk in Gouda. Daar heb ik mooie herinneringen aan.
Bijvoorbeeld het orgel, de samenzang en de groentesoep na
afloop thuis. Dit hebben we met onze kinderen toen ze nog
klein waren ook nog wel eens gedaan. Sinds een paar jaar
volgen we de kerstdiensten op de televisie.
Een kerst die mij bijgebleven is, is de dienst in de
Oostpoortkerk in Goverwelle met zangeres Joke Bruijs.
Zij zong prachtige liederen van Johannes de Heer.
Wij koken en bakken met kerst zelf. Ik bak brood, kerstkoekjes
en verder hebben we bij de maaltijd biefstuk, groente en
natuurlijk ijstaart.
Mijn boodschappen laat ik thuisbezorgen en ik kom heel
weinig in winkels. Ik kom eigenlijk bijna nergens. Alleen in de
natuur of bij vriendinnen.
Vuurwerk steken we de laatste jaren niet meer af. Overigens
mag het dit jaar niet. We willen hierbij niet burgerlijke
ongehoorzaam zijn. Dit wijs ik overigens ook af. Ik heb een
hekel aan mensen met een kort lontje en hufterig gedrag.
Ik ben opgevoed met normen en waarden. En dat probeer ik
ook aan mijn kinderen door te geven.
Traditioneel bak ik met Oud en Nieuw oliebollen en
appelflappen. We kijken uit naar het bezoek van mijn vader en
zijn partner. Zij wonen in Limburg en door de corona heb ik
hem dit jaar maar twee keer gezien. Op Oudejaarsavond
praten we gezellig met elkaar, kijken wat televisie en doen een
spelletje. En we drinken een glaasje alcoholvrije bubbels.
Ik wens de lezers van De IJsselbode in het nieuwe jaar
veel gezondheid, creativiteit en blijdschap toe.”

Kerstmarathon 2020
Woensdag 30 december 2020:
00.00 uur
02.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
23.00 uur

Greenheart Country Winter Edition, Hans en Janny van Dam
Nonstop muziek
Gastprogramma, Welzijn Krimpenerwaard
De Romijnse ochtend, Edwin Romijn
Gastprogramma, De Top 10 van Anto Beeld en geluid
Gastprogramma, Polderkoor
Gastprogramma, Gerda Hoogendijk Verhalencompagnie
Dit was 2020, André Jonkheid
Breek de week, Ingrid Tuinstra en Wim Scheelings
De laatste loodjes, Kees de Haan en Ronald Hamaker
Music Train, Gerald van der Stelt
Jazz in de Polder, Roelof Etten en Arie Kooy
Blues and more radio, Hans Bernhard en Hugo Boudesteijn
Ronald op de radio, Ronald Hamaker

00.00 uur
08.00 uur
09.00 uur
10.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

Nonstop muziek
Knallen maar, Nico Dullaart en Egbert van der Veen
Gastprogramma, Joeri Jansen
Een jazzy jaarwisseling, Roelof Etten en Arie Kooy
Gastprogramma,Ruud de Bruin en Peter van Harmelen
Gastprogramma, Recht zo die gaat
Gastprogramma,Edmee Bartelse en Nora Bartelse
Gastprogramma, Jaap Uittenbogaard
Cellies eindjeaarsshow, Celesta Spans
Dit was 2020, Arian Vermeulen
Einde live uitzendingen
en overgang naar non-stop muziek

Donderdag 31 december 2020:

Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag):
10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Hallo 2021, André Jonkheid
Bruisend het nieuwe jaar in, Gert van den Berg
Proosten maar, Adrie Oudenes
Een muzikaal begin, Arian Vermeulen
Crossroads, Kees de Haan
Gouwe Ouwe, Clemens Leunisse
Einde live uitzendingen
en overgang naar non-stop muziek

RTV Krimpenerwaard is te beluisteren
in de ether via de 106.6 MHz
Voor de kabelfrequentie in uw woonplaats
kijkt u op de website van uw kabelaanbieder.
Overal kunt u luisteren via www.rtvkrimpenerwaard.nl

RTV KRIMPENERWAARD
Dijklaan 57-A, 2861 DW Bergambacht • 0182-890182
info@rtvkrimpenerwaard.nl • www.rtvkrimpenerwaard.nl
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CDA wil maatwerk voor
winkeliers in lockdown

Het CDA-Krimpenerwaard ziet dat Covid-19 grote gevolgen heeft voor de
gezondheidszorg en haar medewerkers. Dat Covid-19 bestreden moet
worden staat bij haar buiten discussie. De vraag is hoe dit kan worden
bereikt met zo min mogelijk overlast voor bedrijven en inwoners.
Het vrijwel integraal sluiten van winkels
ziet het CDA als de ultieme poging om
drukte in winkelstraten uit te sluiten.
‘Koopgoot-drukte’ leidt immers onvermijdelijk tot willekeurige contacten tussen
bezoekers met daarbij de kans op
overdracht van Covid-19. Dit leidt nu tot
een landelijke ‘noodremingreep’ in de
vorm van sluiting van de winkels.

22 DECEMBER 2020

Kledingzaken

Ondernemers zoeken altijd naar
mogelijkheden binnen de beperkingen.
Maar dan moeten die er wel zijn. Niet
elke winkelier heeft een webshop. Er zijn
goede voorbeelden dat restaurants
maaltijden aan huis bezorgen of laten
afhalen, of cafés die aan ‘coffee to go’

door Cees Reichard

doen. Zo vinden bedrijven oplossingen.
Maar dat kost natuurlijk wel tijd.
Het CDA vraagt zich af nu de
kledingzaken gesloten zijn of zij wel
mensen op afspraak kunnen ontvangen.
Met een tijdslot van bijvoorbeeld een half
uur kunnen die klanten dan één op één
worden geholpen. Of dit commercieel
interessant is, moeten de zaken zelf
afwegen, maar het is een mogelijkheid
die perspectief biedt en geen drukte in de
winkelstraten oplevert. Kees Larooij van
het CDA roept het college van B en W
op om na te gaan of maatwerk mogelijk
is voor de winkeliers in de gemeente met
als doel: contact tussen winkel en klant.

w w w. p a l t r o k . n l

Een tijdslot voor
klantcontact
kan economische
schade beperken

Wij wensen jullie
allemaal een
gezond 2021!

Economische schade beperken

Larooij: “De burgemeester heeft met de
inwerkingtreding van de nieuwe Wet
publieke gezondheid sinds 1 december
ruimere bevoegdheden. Het zou goed
zijn voor de winkeliers in onze gemeente
als zij met bijvoorbeeld de mogelijkheid
van een tijdslot voor een klantcontact, de
economische schade van het coronavirus
kun beperken.”
Het CDA hoopt op een spoedig
antwoord van de burgemeester en wil in
de commissievergadering van 12 januari
a.s. dit onderwerp verder bespreken.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag
09:00-19:30 uur

Pelmolenerf 59
2807 EX Gouda

018 2 - 5 112 15

Deze kledingzaak in Haastrecht is tot en met 19 januari op slot.

Gezellig eten
met een lekker wijntje
Jenny van Holten uit Haastrecht is 27 jaar
en zij doet bedrijfsadministratie bij Westfort
in Oudewater.
Vanaf 1 januari 2021 is zij medebeheerder van Thuishaven Haastrecht.
Ik vind het belangrijk in hoeverre het mogelijk is met familie bijeen te komen of te
zien. Het is dit jaar heel beperkt en daar houd ik wel rekening mee.
Kerst wordt gevierd met mijn partner, ouders en mijn zus. Op kerstavond gaan we
naar mijn vader, op eerste kerstdag zijn we bij mijn moeder en op de tweede gaan
we naar mijn schoonouders. We spelen een spelletje en we gaan gezellig eten met
een lekker wijntje erbij.
Ik vind dat je als jongere je moeilijk kunt isoleren. Ik zie ook mijn vrienden.
Ik probeer me aan de groepsgrootte te houden. Voor jongeren en eigenlijk geldt dit
voor iedere leeftijdscategorie, is het heel moeilijk om in deze tijd een uitlaatklep te
vinden. Ik zou wel eens burgerlijk ongehoorzaam willen zijn. Maar dat doe je niet.
Ik vind het leuk om zelf de kerstcadeautjes te kopen en dit niet te doen via online.
Ik ben op zondag 6 december na Sinterklaas de stad ingegaan. Het was, wat ik
verwachtte erg rustig en ik heb veel kunnen doen.
Het is wel jammer dat we dit jaar geen vuurwerk mogen afsteken. Terwijl ik het zelf
niet doe, begrijp ik de situatie. Ik hoop wel dat het verbod eenmalig is.
In deze periode maken we gebruik van de catering die de lokale ondernemers ons
aanbieden. Het is heel belangrijk om ze in deze moeilijke tijd te ondersteunen.
Ik vind het heel waardevol wat de ondernemers allemaal ondernemen en toch nog
het beste er van weten te maken.
Normaal zat ik in deze periode drie maanden in de horeca in Oostenrijk.
Maar we gaan nu in Haastrecht beginnen met het beheren van het
verenigingsgebouw. Dit doe ik samen met mijn moeder Diana van der Zaan.
Op Oudejaarsavond zijn we met vrienden en we hopen dat we dit jaar heel snel
kunnen vergeten.
Mijn Nieuwjaarswens is dat alles weer snel normaal wordt.
En dat we weer een biertje in de kroeg kunnen drinken.

“WIJ

WENSEN U FIJNE KERSTDAGEN
EN VEEL LIEFDE, GELUK
EN GEZONDHEID IN HET NIEUWE JAAR”

Bestbouw Haastrecht BV
T 0182 - 502522

info@bestbouw.nl
www.bestbouw.nl

Prettige Kerst
K
en mooi 2021!
Het bedrag aan eindejaarsgeschenken voor onze relaties doneren
we dit jaar lokaal aan het Inloophuis De Schuilplaats te Lopik.
Waar enthousiaste vrijwilligers zich inzetten om eenzaamheid te
verminderen voor jong en oud door gastvrijheid en aandacht aan
te bieden!
inloophuislopik.nl

hamti.nl

VOF LOONBEDRIJF

A. SLINGERLAND

OOST-VLISTERDIJK 2
2855 AC VLIST

Jan Heijkoop voorzitter
Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard

Het bestuur van het Natuurbeheercollectief
Krimpenerwaard heeft Jan Heijkoop gekozen
als onafhankelijk voorzitter.
Het beheercollectief is begin oktober opgericht
en Teunis Jacob Slob heeft tot nu toe deze
functie ad interim met grote inzet ingevuld.
Met de benoeming van de onafhankelijk
voorzitter is het bestuur compleet.

Jan Heijkoop heeft een forse staat van dienst in het
openbaar bestuur en is nauw betrokken bij vraagstukken
aangaande landbouw, natuur en landschap.
Met de benoeming van Jan Heijkoop ziet het bestuur
de grote opgaven voor de komende jaren met
vertrouwen tegemoet. Zo moeten afspraken met de
provincie Zuid-Holland over de rol en positie van het

Natuurbeheercollectief in het beheer van de natuur in
de Krimpenerwaard concreet worden vastgelegd.
De natuurgebieden worden ingericht onder regie van
de stuurgroep Veenweide Krimpenerwaard. Dat is een
grote inspanning onder forse tijdsdruk en het NBC
adviseert hierbij. Het Natuurbeheercollectief is overlegpartner voor afstemming met provincie en gebruikers
over het beheer van het gebied.
Het Natuurbeheercollectief werkt hiervoor samen met
de zelfrealisatoren en het Zuid-Hollands Landschap.
Het bestuur wordt ondersteund door een kleine
professionele werkorganisatie.
Er is ruimte voor versterking met mensen met ervaring
en kennis van het gebied.
Het bestuur begint binnenkort met de werving.

WIJ WENSEN
IEDEREEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND 2021

0 1 8 2 - 5 0 111 4
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Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gezond en Goed Gekleurd 2021

Verkoop en reparatie van diverse merken

audio-, video- en witgoedapparatuur
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Eens in de vier
weken
uw visitekaartje
in
De IJsselbode...

Ook in het nieuwe jaar houden wij ons beleefd aanbevolen
voor de uitvoering van al uw schilderwerken!

0000409
Wij staan u graag belangeloos met onze deskundige
adviezen ten dienste.

91x127

60 jarig jubileum 2008

Dat kan al vanaf
e 54,LIEZEWEG 14 - 2851 EE HAASTRECHT - 06 - 51616734

Uw bereik...
15.000 adressen

WWW.ROST-SCHILDERSBEDRIJF.NL

Uw complete woninginrichting
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk 0182-342050
sin

www.bertus-service.nl

ds

OW 00
RO m 2
OM

DAAR GA JE
VOOR ZITTEN ....

Voor veel mensen was 2020
een heel bijzonder jaar.
Laten we maar snel overgaan
naar 2021 en gezond blijven.
Dat het voor iedereen maar snel
weer ‘normaal’ mag worden.

186 0

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

sin

Nog kerstartikelen nodig?
WONEN
Kijk
in de etalage van
onze cadeauwinkel.
Bestel op nummer en
wij komen het graag
bij u langsbrengen!
ds

186 0

VLOEREN

SH 2.0
DE IJSSELBODE

GORDIJNEN

Wij blijven uw meubels,
vloeren en raambekleding
bezorgen en monteren.
Ook komen we graag bij u
W IJ W EN SE N U
langs met onze stalen voor
TDAG EN
SF EE RVO LL E FE ES
1
2
0
SLAPEN advies!
een persoonlijk
RTA B EL 2
EN EE N C O M FO

• Van landelijk tot modern
• Persoonlijk advies
• Personenlift aanwezig
• Haal en breng service

Bezoek ook onze webshop:
www.bakkerbudgetstore.nl
Uw totale woninginrichting
tegen kleine prijzen.

Hoogstraat 32 en 55 Haastrecht | 0182-501313/502230 | GRATIS parkeren a/d achterzijde Blekerstraat 11 (industrieterrein Galgoord)

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

Shanty- en
meezingkoor
‘Vlister Zangers’
wenst u een
muzikale Kerst
en een gezond
Nieuwjaar

Gezegende kerstdagen en een gezond nieuwjaar

WIJ BEDANKEN U VOOR HET
VERTROUWEN EN ZIEN UIT NAAR EEN
GOEDE SAMENWERKING IN 2021!

BOUWEN OP KARAKTER
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Kom jij ons team versterken?
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN:

• Grondwerker
• Trekkerchauffeur
• Rupskraanmachinist
• Mobiele kraanmachinist
Ook inzetbaar voor andere voorkomende werkzaamheden.

Wij doen alle voorkomende grond-, graaf- en rioolwerkzaamheden;
verhuur van mobiele/rupskranen, trekkers en dumpers;
het snipperen van hout;
frezen van boomstronken en diepladertransport.
Wij bieden een goed salaris en een bedrijfsauto.
Interesse? Neem dan contact op met Gerard Coljé,06-51596410

LOONBEDRIJF
EN KRAANVERHUUR

Gerard Coljé
Zuid-Linschoterzandweg 63,
3425 EN Snelrewaard
T 0348-564710 of 06-51596410
E gerardcolje@gmail.com

STICHTING HOSPICE OUDEWATER

NIEUWSBRIEF

Stichting Hospice Oudewater
Kerkwetering 11, 3421 TS Oudewater, 0348 50 68 03
www.hospiceoudewater.nl, informatie@hospiceoudewater.nl, bestuur@hospiceoudewater.nl
NL 10 RABO 0162 6567 50, De stichting heeft een ANBI status
# 8 - D E C E M B E R 2 02 0 V OO R V R I E N D E N VA N S T I C H T I N G H O S P I C E O U D E WAT E R

Bericht van de voorzitter

Maar ook al die organisaties en bedrijven die

Zo tegen het einde van het jaar met de

met regelmaat iets bijdragen aan onze

feestdagen in het vooruitzicht is het goed om

organisatie. Ik voel me een trotse voorzitter.

heel even stil te staan bij alles wat er gebeurd

Ik kijk dan ook uit naar het nieuwe jaar.

is. Wie heeft er kunnen bedenken dat 2020 een

Benieuwd wat dat gaat brengen!

jaar zou worden om nooit meer te vergeten?

Een warm bad
18 november 2020 ik zit op de ﬁets, het is koud, strakblauwe lucht en opkomende
zon, ik ben op weg… Spannend, wat gaat deze eerste dag mij brengen? Op weg
naar de introductietraining voor zorgvrijwilliger bij Hospice Oudewater.

Ik niet. Corona heeft ons leven in het afgelopen

De maand december is traditioneel een

jaar beïnvloed. Ook Hospice Oudewater heeft

maand waarin we elkaar opzoeken, we willen

er direct en indirect mee te maken gekregen.

deze dagen vieren met familie of bijvoorbeeld

Eén van onze vrijwilligers is overleden aan de

samen zijn en zingen in de kerk. Of dat gaat

gevolgen van deze ziekte, maar ook hebben

lukken is de vraag. Maar dat samen kunnen zijn

sommige van jullie naaste familieleden gehad

geldt niet voor iedereen. Eenzaamheid komt

die ziek werden en in enkele gevallen zijn

veel te vaak voor. We kennen allemaal in onze

overleden. Ook de tijdelijke sluiting van het

omgeving wel iemand die deze dagen in stilte

hospice, de onzekerheid over de toekomst heeft

en eenzaamheid doorbrengt. Misschien is het

invloed gehad op ons allemaal.

een goed idee om in deze maand juist voor
deze mensen iets te doen. Een kerststukje, een

In de ontmoetingsruimte van het Hospice

We leren veel!

Nu ik een half jaar voorzitter ben van het bestuur

bloemetje, een kaartje of een pannetje eten.

maak ik kennis met mijn mede cursisten;

Met een glimlach fiets ik aan het eind van

van de Stichting Hospice Oudewater is er ook

Een klein gebaar met een mooi kerstgevoel.

Annet, Dinne, Nel, Sylvia, Annie en Harriet.

beide introductiedagen met zicht op de

voor mij een moment om even terug te kijken.

Ieder met een eigen verhaal.

ondergaande zon naar huis.

Mijn kerstwens is dat iedereen gezond blijft.
Wat mij is opgevallen is de enorme

We worden welkom geheten door voorzitter

25 november ontmoeten we elkaar weer en

verbondenheid met het hospice. Iedereen die

Een warme groet,

Ruud, wat een enthousiasme.

na de twee vaardigheidstrainingen, die door

ik spreek brengt met enthousiasme zijn of haar

Ruud Heemskerk

Trainer Caroline de Boer zorgt door haar

Karin en Ans gegeven werden bouwen we

verhaal naar voren. Dat heeft mij geraakt.

Voorzitter Bestuur Stichting Hospice Oudewater

vragen dat we al snel met elkaar de diepte

verder in veiligheid om ons klaar te maken

in gaan over het leven, de dood en onze

voor de eerste mee draai diensten.

eigen ervaringen. Dit levert ontroerende

Bezoek blijft welkom

momenten op, het is zo bijzonder dat we in

Door de fijne begeleiding van de

Het is altijd belangrijk om mensen te

zo’n korte tijd, ons veilig genoeg wanen om

coördinatoren Mary-Ann en Sjanie heb ik

kunnen bezoeken die in het hospice

een stukje van onszelf te kunnen laten zien.

het warm-bad-gevoel en verheug me om

verblijven. Om alles ‘corona-proof’ te

Bij binnenkomst is er een gezondheids-

mijn steentje bij te mogen dragen.

houden hebben we afspraken gemaakt

check, registratie en handen ontsmetten.

dat er tweemaal per dag twee bezoekers

Als dit geregeld is, loopt het bezoek direct
door naar de kamer.

Ook aan praktische info wat we wel en

Wij vragen de familie om dit te regelen.

niet mogen “als we gast zijn bij de gast

Een veilig “bijna thuis huis”:

mogen komen (of twee uit één huishouden

op de kamer”, wordt uitgebreid aandacht

Hospice Oudewater.

met nog één erbij).

geschonken.

Verhaal van een aspirant vrijwilliger.

Kerstmis

Emotioneel werk dat zwaar kan zijn en je

Op iedere tweede vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is er gelegenheid om het hospice

Een tijd waarin het samenzijn en samen

helemaal in beslag neemt. Maar ook werk

te bezoeken. U kunt dan uw vragen stellen en zien hoe het hospice eruit ziet. In 2021 zullen dit de

leven met de eigen familie centraal staat.

waar gelachen wordt, ook in de donkere

volgende vrijdagen zijn: 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus,

Een tijd ook waarin gelovigen de geboorte

dagen rond Kerstmis.

10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. Graag tot dan!

Open middagen 2021

van Jezus herdenken. Maar voor sommigen
helaas ook een tijd waarin de dood zich

Een gastvrije plek ook voor familie en

aandient en de eigen omgeving zich daar

naasten, die gebruik kunnen maken van de

niet altijd goed voor leent. Dan is het

3 gastenkamers of de woonkamer. En zelfs

Uw donatie nog in dit jaar
aftrekbaar

hospice een ware uitkomst.

als het nodig is kunnen blijven logeren. Een

Net zoals zovelen heeft ook het bestuur

prachtplek kortom met sterk gemotiveerde

van De Vrienden van het Hospice ﬁnancieel

Wij wensen u fijne feestdagen en veel

mensen.

last van de coronacrisis.

gezondheid in het nieuwe jaar.

kunnen verblijven. Door de continue

Met recht spreekt het hospice zelf over een

De jaarlijkse collecte kon geen doorgang

Hein Dionisius

aanwezigheid van vrijwilligers is er ruimte

‘bijna-thuis-huis’. We mogen er trots op zijn

vinden evenals het vorig laar zo succesvol

Penningmeester Stichting Vrienden van het

voor persoonlijke aandacht. Wat heb ik een

dat dit hospice in Oudewater staat. Het is

verlopen sponsordiner. Misschien is het

Hospice Oudewater

bewondering voor al die vrijwilligers die

een ware verrijking voor stad en regio.

een goed idee om in deze decembermaand

Als huis waar zowel oudere als jonge

Voor informatie kunt u contact opnemen
zoals hieronder is aangegeven.

mensen de laatste fase van hun leven

ervoor zorgen dat de gasten het hospice
ook echt als een thuis ervaren.

nog een donatie te doen aan het Hospice.

Lijnbaan 2, 3421 JH Oudewater

En draagt u het hospice, net als ik,

Het voordeel is dat u dit bedrag nog kunt

Mobiel: 06 46250712

een warm hart toe? Kijk dan eens op

aftrekken van uw belastbaar inkomen over

E-mail: heindio@kpnmail.nl

hospiceoudewater.nl. Het hospice

het jaar 2020. Bovendien is het bedrag

verwelkomt u graag als vriend, sponsor of

volledig aftrekbaar aangezien wij als

donateur. Ook vindt u er informatie over het

stichting de ANBI-status hebben.

werken als vrijwilliger.
U kunt ook ‘Vriend’ worden van onze
Met dankbare groet,

stichting zodat u elk jaar automatisch

Walther Kok,

uw donatie voldoet.

Wethouder gemeente Oudewater

Doneer nu!

