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Marc Gerards bedankte Montfoortenaren voor de hartverwarmende reacties op hun actie.

Wantslag scoort het hoogst

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Gerard van Hooff

Gezegd moet dat er aan de Wantslag veel werk was verricht om tot 
eenduidige uitstraling te komen. Daarvoor was ieders medewerking van 
belang geweest. Zelfs de normaal gesproken voor de woningen geparkeerde 
auto’s hadden het veld moeten ruimen en waren ‘om de hoek’ verdwenen. 
Een grote kerstwens completeerde het geheel en het verbod om iets aan te 
bieden aan de langstrekkende wandelaars voelde als een beperking.  
Niet alleen tijdens het opbouwen van hun ‘lichtshow’ was er gezamenlijk 
opgetreden, ook op de vier wandelavonden waren de bewoners stand-by.

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

advocaten voor
het MKB

Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens 
naar administratie@ijsselbode.nl

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...

Coronafeest beëindigd in 
Haastrecht
Op tweede kerstdag kreeg de politie een melding van overlast in een 
bedrijfspand aan de Provincialeweg tussen Oudewater en Haastrecht. 
Zij ging kijken wat hier aan de hand was. Er bleek een coronafeestje van 
ongeveer twintig personen aan de gang te zijn. Zij vierden kerst.  
Omstreeks 21.30 uur beëindigde de politie dit illegale feestje.
In de ruimte was een bar, feestverlichting en muziek. Ook oma kwam even langs  
toen de agenten er ter plaatse waren. Er werden diverse coronaboetes uitgedeeld. 
Ook aan de pandeigenaar.

Tijd om zelf een bij andere straten te 
gaan kijken was er eigenlijk niet.  
Samen met de Kapellestraat en de 
Molenwal was de Wantslag in de race 
voor de overwinning. De uitslag werd 
voor 50% bepaald door de reacties op de 
website -570 reacties- en voor de overige 
helft door het oordeel van de juryleden. 
Burgemeester De Vries, wethouder Kok, 
kinderburgemeester Tijn Trijssenaar en 

Jeroen Kliver kweten zich van hun taak 
en maakten bekend dat de Wantslag de 
winnaar is geworden van de verkiezing 
‘Mooiste kerststraat’. Voor Oudewater 
Vitaal was iedere deelnemers in welke 
hoedanigheid dan ook de winnaar. 
Zij waren vooral verheugd over de 
betrokkenheid, de saamhorigheid en de 
getoonde creativiteit.

Brievenbus De Wulverhorst
Iedere ochtend kon er een overvolle 
brievenbus geleegd worden met 
tekeningen en kaarten en dat was 
hartverwarmend. Het bracht verlichting 
in deze donkere tijden. De meeste 
deelnemers hadden immers gekozen 
voor licht in de duisternis. Maar ook 
waren er enkele verwijzingen naar het 
kerstverhaal. In de pastorietuin was een 
stalletje aanwezig met afbeeldingen van 
de ‘hoofdrolspelers’ en in de wijk 
Snelrewaard werd het hele kerstverhaal 
weergegeven met een viertal panelen als 
onderdeel van de verlichting. Hier en 
daar liep nog een verdwaalde kerstman 
rond en in Klein Hekendorp lag zelfs 
sneeuw.

De betreffende kerstman zal er met zijn 
gedachten niet echt bij geweest zijn. 
Die had andere snode plannen.  
Dit jaar deden bijna dertig straten mee 
aan de eerste uitgave van de kerst-
wandeltocht. Dat smaakte naar meer. 
Vlak bij de winnende straat was het 
woord ‘hoop’ zichtbaar.  
Een mooie wens voor volgend jaar!
Spontane bijdragen waren er deze keer 
onder meer van ‘t Kaasmeisje,  
Studio Max Dance, Coop Heijmans 
Oudewater, Diny van Zon en Maan,  
Yoga Art Oudewater en  
Els van Made by Els.

Montfoort verrast met spontane 
kerstoptocht door boeren
Op kerstavond werd Montfoort positief verrast.  
Getoeter, kerstliedjes uit de speakers… en een heuse optocht in de straten. 
Al van ver kon je ze horen aankomen, het waren Robin van Lint en vier 
vrienden die het idee hadden opgevat om met ‘kerstig’ versierde tractoren 
door Montfoort te rijden. Wat klein begon, als spontaan idee, eindigde als 
optocht met vijf trekkers door Montfoort.

‘Onze kids 
vonden het 
geweldig’

Robin van Lint vertelt dat hij het idee 
kreeg van een partijgenoot 
(BoerBurgerBeweging) die in 
Noord-Holland iets vergelijkbaars op 
poten had gezet, dat zeer succesvol was. 
“Het idee leefde al langer, maar door 
drukte, corona en quarantaine 
tussendoor, werd er niks mee gedaan, tot 
een dag voor kerstavond. Als we nog wat 
willen doen, moeten we nu in actie 
komen, bedachten we toen. Uiteindelijk 
hebben we lampjes en stroom geregeld 
en zijn we aan de slag gegaan. Het was 
echt een spontane actie. Ik had zelf niet 
verwacht dat het zo uit de hand zou 
lopen”, zegt Robin met een lach.  
“We hadden bedacht om 19.00 uur weg 
te gaan en dan een uurtje rond te rijden. 
We begonnen bij Jeffrey’s oma in de 
Antoniushof. Er kwamen zoveel mensen 
naar buiten om te applaudisseren. 
We bedachten toen nog een rondje door 
de wijk te doen, maar dat werden alle 
wijken van Montfoort. Overal stonden 
menen voor de ramen te zwaaien, en 
ondertussen ontplofte Facebook zo 
ongeveer.”
Zo reageert Niels Verlaan op de facebook- 
pagina ‘Je bent Montfoortenaar als…’: 
“Dit zijn toch wel de leukste initiatieven. 
In een tijd waar ogenschijnlijk weinig 
mogelijk is, wint creativiteit. Onze kids 
vonden het geweldig. Een mooie traditie 
geboren?” “In een woord ‘fantastisch’”, 
reageert Cor Verkleij. “Ontzettend leuk 
gedaan”, vindt Adrie Steenbergen. 
“Alleen maar positieve reacties”, 
reageert Nick Rademaker die ook 
meereed met zijn trekker. Op een 
enkeling na die de herrie te veel vond. 
Zelf vond hij het fantastisch om mee te 
doen. “Mensen stonden allemaal te 
zwaaien achter de ramen.”  
Robin reageert: “Mensen hebben er 
blijkbaar behoefte aan.”
Een echte aanleiding voor de optocht 
was er niet volgens de fruitteler. “Het is 
meer een uit de hand gelopen grap. 
Natuurlijk speelt wel mee dat de boer 
negatief in het nieuws is geweest. 

We vonden allemaal dat een positieve 
actie op z’n plaats was. De meesten van 
ons hebben ook meegedaan aan de 
boerenprotesten. Dan waren er minder 
leuke redenen om actie te voeren.  
Nu hadden we iets positiefs.”

Montfoortse gezelligheid
Voor 2021 hoopt hij dat het snel 
gebeurd is met de corona-ellende en dat 
de coronamaatregelen kunnen worden 
teruggedraaid. “We willen terug naar 

ouderwetse Montfoortse gezelligheid, en 
bijvoorbeeld met de KPE leuke dingen 
doen. Dan komen er voor mijzelf nog de 
verkiezingen aan in 2021, dat wordt een 
volgende mijlpaal, waarbij ik hoop dat we 
het goed mogen doen op 17 maart. 
Maar het belangrijkste is, dat we terug 
kunnen naar normaal. Dat dit het 
zogenaamde nieuwe normaal niet blijft, 
want kenmerkend voor Montfoort is de 
gezelligheid. Dat is belangrijk.  
Daar hou ik zelf ook van.”

door Sjoukje Dijkstra

In de wijk Snelrewaard werd het hele kerstverhaal weergegeven.
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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

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Do 31: 19.30 uur Ds. R. de Koning Gans
Vr   1: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
Zo  3: 10.00 uur Kand. H.B. v.d. Knijff
 18.30 uur Ds. J.J. van Holten

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Do 31: 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Vr   1: 10.00 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo   3: 09.30 uur Prof. dr. M. J. Paul
 18.30 uur Ds. H. J. Lam
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Do 31: 19.30 uur Ds. A. Simons
Vr   1: 09.30 uur Ds. A. Simons
Zo   3: 09.30 uur Ds. P. Vernooij
 16.00 uur Ds. H. J. Lam
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Do 31: 16.00 uur Ds. R.W. Mulder
Vr   1: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
Zo   3: 11.45 uur Ds. A.J.T. Ruis
 18.30 uur Ds. A.J.T. Ruis
PROTESTANTSE GEMEENTE
Do 31: 19.30 uur Ds. R. van der Zwan
Zo   3: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Reserveren is verplicht via het secretariaat
Vr   1: 11.00 uur Woord en gebed
Zo   3: 10.00 uur Woord en gebed

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Do 31: 19.30 uur Ds. J.J. van den End
Vr   1: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
Zo  3: 09.30 uur Ds. C. Blenk
 18.30 uur Ds. C. Boele
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
Do 31: 19.30 uur Ds. F.C. Dijke
Zo  3: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Tot 19 januari geen vieringen 
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Do 31: 18.30 uur Ds. C. Boele
Vr   1: 09.30 uur Ds. C. Boele
Zo  3: 09.30 uur Ds. W. van Weelden
 18.30 uur Dr. H. van den Belt

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4, 

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 4 december 2020
LEAH Lauren
dochter van 
Christiaan en Shirley van der Hoeven 
zusje van  
Sara, Martha, Bas, Tijn en Anna
Lodewijkstraat 1
3417 VC Montfoort

Wilt u ook uw 
geboortekaartjes door 

Drukkerij Heno 
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

D R U K K E R I J

Kerkklokken in plaats van vuurwerk…
door Sjoukje Dijkstra

Bij de Hervormde Gemeente in Montfoort werd kerst op kerstavond ingeluid met 
kerstlied Ere zij God.

Kerstavond ingeluid met ‘Ere zij God’
Met kerstavond klonk in Montfoort voor de Hervormde Kerk het  
‘Ere zij God’, door een trompettist. Na een landelijke oproep, waar gehoor 
aan werd gegeven door tientallen trompettisten verspreid door heel 
Nederland, besloot ook dominee Simons met een klein groepje om hieraan 
mee te doen. “Vanwege de regelgeving hebben we geen oproep gedaan. 
Er waren tien mensen van onze gemeente bij.” Het kerstlied werd goed 
ontvangen, ook door omwonenden die in sommige gevallen meeneurieden.

Dominee Simons laat weten dat ze 
maandag en dinsdag voor kerst ook bij 
350 huizen een tasje hebben 
aangeboden met een waxinelichtje, een 
boekje en kaart met zegengroet voor de 
komende dagen. Twintig vrijwilligers 
vanuit de Hervormde Gemeente 
brachten deze tasjes, met kerstkaart 
rond. Ook werden mensen met een 
persoonlijke uitnodiging opgeroepen om 
op Tweede Kerstdag mee te kijken en te 
luisteren om 19.00 uur naar een online 
kerstbijeenkomst.

Klokken in plaats van vuurwerk
In navolging op de oproep die gedaan 
werd door de media, heeft ook CDA 
Montfoort opgeroepen de klokken te 
luiden om 00.00 uur op 31 december. 
Vanuit het Klokkenluidersgilde van 
SWOM hebben de klokkenluiders 
daaraan gehoor gegeven, en zullen ze 
om 00.00 uur met alle luidklokken in de 
gemeente Montfoort, gedurende vijf 
minuten het nieuwe jaar inluiden.
Initiatiefnemers van het 
Klokkenluidersgilde schrijven:  
“Vuurwerk is er niet. We moeten zoveel 
mogelijk binnenblijven. Laat dan de hoop 
die we allen koesteren op een beter 2021 
vanwege onder andere covid-19, de oude 
vertrouwde kerkklokken luiden om 
daarmee de oproep tot hoop te doen. 
De kerktoren als vuurtoren, een klinkend 
en lichtend punt op hoop en vertrouwen 
in ons allen. De SWOM-vrijwilligers van 
het Klokkenluidersgilde in Linschoten 
wensen u allen een gezond en 
voorspoedig 2021.”

Eén afvalbrengstation  
voor de Krimpenerwaard
Vanaf 1 januari 2021 gaan de inwoners van Haastrecht, Vlist, Stolwijk en 
Gouderak hun grof huishoudelijk afval inleveren op het afvalbergstation in 
Bergambacht aan de Veerweg 10.  
Vanaf die datum kan het niet meer bij  
Cyclus in Gouda gebracht worden.

Deze wijziging past in het beleid van de Gemeente Krimpenerwaard om één 
toegankelijk afvalbrengstation te realiseren voor alle inwoners in de gemeente.
In het tweede kwartaal van 2021 stuurt Cyclus alle inwoners een toegangspas toe. 
Men hoeft dit niet zelf aan te vragen. Tot die tijd moet men zich kunnen legitimeren 
met een identiteitsbewijs, postcode en huisnummer om toegang tot het afvalberg-
station te krijgen. Het is zes dagen per week open.  
Voor meer informatie zie www.cyclusnv.nl en de Cyclus app.

Fietsverlichtingscampagne  
‘Zet je licht AAN’
Fietsers zijn in het verkeer kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat fietsers 
goed zichtbaar zijn. Fietsen zonder licht is levensgevaarlijk. De campagne 
‘Zet je licht AAN’ wil de fietsers in deze donkere dagen oproepen hun 
verlichting aan te zetten. In Haastrecht werd hiervoor op het sportpark 
Wilgenoord een bijzonder hologram geplaatst om de fietsers aan hun 
verlichting te herinneren.

Eén welzijnsstichting voor de 
Krimpenerwaard

Haastrecht had met dit hologram de 
primeur. Deze werd onlangs door 
wethouder Jan Vente (CU), samen met 
de verenigingen en BSO op sportpark 
Wilgenoord in gebruik genomen. Met dit 
hologram worden de fietsers aan het eind 
van de middag of ’s avonds op sportpark 
Wilgenoord erop gewezen hun licht aan 
te zetten om veilig thuis te komen.
Ook zijn er bij het sportpark en in het 
dorp op de weg sjablonen te vinden met 
de tekst ‘Zet je licht Aan’ en een smiley 
erachter. De smiley geeft fietsers het 
gevoel dat hun gedrag wordt beloond.
De gebruikers van het sportpark,  
VV Haastrecht, HLTC Bergvliet en  
BSO Yellowbellies ondersteunen de actie.

‘Verbindend en 
ondersteunend’

door Cees Reichard

door Cees Reichard

De drie welzijnsstichtingen SWOS-Schoonhoven, SWOK-midden en 
Stichting WON gaan met ingang van 1 januari 2021 fuseren tot  
de nieuwe welzijnsstichting: ‘WelZijn Krimpenerwaard’.
Gerjo Goudriaan en Esther Leenhouts gaan de directie vormen.  
Goudriaan wordt verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering en 
Leenhouts voor de bedrijfsvoering.

Deze fusie is volgens Goudriaan 
gewenst. De drie stichtingen zijn 
verdeeld over elf woonkernen.  
Logisch dat in de gemeente 
Krimpenerwaard één welzijnsstichting 
zou komen. Voor de gemeente is het 
belangrijk dat zij voor welzijn één 
gesprekspartner krijgt. Vooral nu zij op 
gebied van zorg voor speciale 
doelgroepen nieuwe taken heeft 
gekregen. De nieuwe welzijnsstichting 
wordt voor haar een sterke gespreks-
partnerpartner om o.a. deze taken te 
delen. Ook voor de inwoners geeft één 
welzijnsstichting duidelijkheid. 
Zij kunnen nu rekenen op dezelfde 
acties, kwaliteit en hetzelfde passend 
aanbod.

Alle medewerkers en vrijwilligers gaan 
met de fusie mee. Dit betekent dat de 
vaste gezichten in de kernen bereikbaar 
blijven. Ook de telefoonnummers 
veranderen niet. En de website wordt: 
WelZijnKrimpenerwaard.com

Iedereen telt en doet mee
De welzijnsstichting staat voor een 
samenleving waarin iedereen meetelt  
en meedoet. Leenhouts stelt dat 
bijvoorbeeld corona, vergrijzing, 
eenzaamheid en de mantelzorg- 
ondersteuning veel aandacht vragen. 
Dit kunnen we als één stichting nog beter 
neerzetten. Ook de aandacht voor de 
woonkernen blijft overeind. Het wordt 
maatwerk per kern, want iedere 
woonkern heeft haar eigen identiteit en 
daar willen we rekening mee houden.
Heel belangrijk vindt Goudriaan het 
Mantelzorgpunt. Mantelzorgers zorgen 
langere tijd voor familieleden, buren of 
vrienden. Dit kan wel eens zwaar zijn en 
de welzijnsstichting wil hen graag 
ondersteunen. Heel duidelijk roept zij 
mensen op die hulp en advies nodig 
hebben, zich te melden. Ook zij die zich 
eenzaam voelen.
In Haastrecht werkt de welzijnsstichting 
veel samen met Coronahulp Haastrecht 
en de kerken.

Het Welzijnspunt
In iedere dorpskern is een welzijnspunt 
waar iedereen van elke leeftijd binnen 
kan lopen met vragen of gewoonvoor 
een luisterend oor. Het welzijnspunt is in 
Haastrecht op de maandagmiddag in het 
Gezondheidscentrum Concordiaplein. 
In Vlist, echter wel alleen op afspraak, 
op donderdagochtend in Ons Honk.

Activiteiten
Zowel in Haastrecht als in Vlist worden 
diverse activiteiten georganiseerd. 
In Haastrecht is bijvoorbeeld op de 
laatste woensdag van de maand van 
12.00 tot 13.30 uur het aanschuifdiner 
‘Aan tafel’ in de recreatieruimte van het 
Amaliahof. Elke vrijdagochtend kan men 
in het Amaliahof van 10.00 tot  
11.30 uur koffiedrinken. Dit is ook 
mogelijk op elke eerste donderdag van 
de maand van 13.30 tot 16.00 uur in 
Concordia. Op de dinsdag en donderdag 
zijn er ontmoetingsgroepen.

In Vlist is er op de derde donderdag van 
de maand om 18.00 uur het 
aanschuifdiner ‘De Vlisterstee’.  
Elke donderdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur is het koffiedrinken in 
Ons Honk. Hier voorafgaand om  
09.00 uur wandelen en 
beweegoefeningen.
Door de coronaomstandigheden zijn alle 
activiteiten stil komen te liggen.  
Zodra het mogelijk is wordt alles weer 
opgepakt. Via pers en website wordt dit 
bekendgemaakt.

Cursussen
Dit geldt ook voor de cursussen die 
georganiseerd worden. Zodra het 
mogelijk is start de Fotogroep Vlist 
weer. Zij komt iedere tweede donderdag 
van de maand ‘s avonds bijeen om 
gezellig te fotograferen en de resultaten 
in groepsverband te bespreken. Op de 
eerste donderdag van de maand wordt 
‘s middags in Concordia geknutseld. 
Ook is er individuele computerles of les 
op tablet of smartphone mogelijk.
Tot slot zeggen Goudriaan en Leenhouts 
dat zij er allebei heel veel zin in hebben 
om van de nieuwe welzijnsstichting een 
mooie organisatie te maken.
Voor meer informatie via de website: 
WelZijnKrimpenerwaard.com of 
telefonisch: 0182-350012.

Gerjo Goudriaan (links) en Esther Leenhouts.

door Cees Reichard

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK
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www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00

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

Natuurlijk
met een kaasplankje van 't Kaasmeisje!

Wij wensen u een 
smakelijk 2021!

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Een fijn thuis is prettig, 
maar soms niet zonder 

hulp te realiseren
In 2021 samen met Ella 
jouw wens realiseren?

Fijne dagen en een warm 
en betrokken 2021

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Joop van Vliet B.V.

Gesloten t/m 03-01-2021
Wij wensen iedereen een fijne jaarwisseling 

 en een gezond 2021

Vriend jij wordt 50 jaar,
Tijd voor een goed feest met elkaar!
Corona gooit helaas roet in het eten,

maar wij zullen het niet vergeten!
Van harte Gefeliciteerd maat,

We hopen dat je nog vele jaren meegaat!

Je vriendjes en vriendinnetjes

MIKE 50 JAAR

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

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

Subaru Justy 1.0 2011 239.855 km €3.650

Subaru Forester 2.0 XS

Luxury handgeschakeld 2012 132.986 km €14.945

Mercedes-Benz 1.5A150 2005 140.936 km €3.995

Saab 9-5 S 2.0 turbo 2000 236.456 km €2.995

Suzuki Ignis 1.2 2017 26.878 km €12.695

Saab 9-5 2.3 turbo estate 2006 189.696 km €4.995

Suzuki Swift 2009 119.126 km €4.995

Subaru Forester lpg 2008  8.7679 km €10.250

Bmw 318i touring  2003 224.000 km €4.750 

Bmw 318i touring  2010 225.351 km €10.750 

Subaru Forester S Turbo 1999 338.000 km €7.500

Subaru Forester 2000 254.419 km €2.450

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

DAGACTIVITEITEN

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

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Woensdag 30 december
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
Donderdag 31 december - Oudjaarsdag
10.00 Spelletjes Tuinzaal
14.30 Gezellige jaarafsluiting met borrel
19.00 Gezellige oudjaarsavondviering
Vrijdag 1 januari - Nieuwjaarsdag
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zaterdag 2 januari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 3 januari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 4 januari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
 met Monique
Dinsdag 5 januari
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
14.30 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

Alle activiteiten zijn momenteel 
alleen voor de bewoners!

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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Jaarwisseling
Komend weekend sluiten we een jaar af dat op zijn minst 
gedenkwaardig is. Zonder knallen, hopelijk, hoewel ik alle jaren graag 
om twaalf uur uit het raam keek naar het vuurwerk dat anderen 
afstaken. Ondanks de giga hoeveelheden fijnstof en rotzooi op straat 
waarvoor dat vuurwerk elk jaar zorgt: het was wel mooi om naar te 
kijken. Maar goed, dit jaar mag het dus niet. Zoals zoveel dit jaar niet 
mocht.
Een jaar waarin mijn voetstapje op aarde heel klein is geworden. 
Ik heb een heel klein autootje, met een klein tankje en die is dit jaar 
maar vier keer gevuld geworden. Afgezien van twee lange ritten is die 
benzine opgegaan aan boodschappen doen en mijn taalmaatjes 
bezoeken. Ik heb meer elektriciteit geproduceerd dan ik heb verbruikt 
en mijn gasverbruik is tweederde van een gemiddeld huishouden in 
een twee-onder-één-kapper. Niettemin is 2020 samen met 2014 het 
warmste jaar ooit gemeten. In mijn bloembak in de tuin staat nog een 
roos in bloei. Die horen in de winter niet te bloeien.
We zitten midden in een tweede of inmiddels derde golf van een 
pandemie zoals die in ruim honderd jaar niet meer is voorgekomen. 
Maar gelukkig: daar gloort hoop aan de horizon. In het nieuwe jaar 
zullen we hopelijk ingeënt kunnen worden zodat we af zijn van dat 
handenwassen met desinfectiemiddelen tot de huid kapot gaat en die 
mondkapjes, zodat we elkaar weer aan kunnen kijken en zien welke 
emotie zich op een gezicht afspeelt.
En tot overmaat van ramp, in mijn persoonlijk leven dan, ging een 
paar maanden geleden mijn constante gezelschap in huis (een kater 
die 19 jaar is geworden) dood en had ik plots geen warm poesje meer 
op schoot. Gelukkig heb ik inmiddels een nieuw vriendinnetje 
gevonden. Een ‘tweede-kans’-poesje dat weer zorgt voor vertier en 
warmte.
En over drie weken vertrekt, al dan niet gedwongen, die vreselijke 
president uit het Witte Huis en kunnen we hopelijk weer overgaan tot 
fatsoenlijke onderlinge verhoudingen in de internationale politiek. 
En in onze eigen politiek, zonder of met heel weinig zetels voor het 
ontplofte Forum. We gaan het zien in maart.
Veel erger dan het afgelopen jaar kan het niet worden en dus is er 
plaats voor hoop voor het volgende jaar. Hoop op nieuwe inzichten 
veroorzaakt door een jaar in quarantaine waarin we hebben moeten 
leren dat het leven niet afhangt van redeloos vertier in reizen en 
festivals, maar dat het ook geleefd kan worden op een kleinere voet. 
Laten we lief zijn voor elkaar en voor de wereld, dat wens ik ons allen 
toe in 2021.
Trudie Scherpenzeel

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 

Oudewater, Hekendorp, 
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl

door Aad Kuiper

OUDEWATER

Sleuteloverdracht van 
Abrona naar Broeck
Woensdag 23 december vond de daadwerkelijke levering en  
sleuteloverdracht van het pand aan de Broeckerstraat in Oudewater plaats. 
Het pand van Abrona is in oktober verkocht aan een consortium van  
tien ondernemers uit Oudewater.
Voordat de daadwerkelijke levering kon plaatsvinden, moest eerst de bezwaartermijn 
van zes weken op de goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen worden 
afgewacht. Kopers en verkoper hoopten dat de feitelijke levering en overdracht nog 
voor de jaarwisseling kon plaatsvinden en dat is gelukt.
Door de verkoop aan het consortium kan er een doorstart worden gemaakt. 
Weliswaar onder een andere naam, maar grotendeels met dezelfde doelstellingen. 
Het hotel-restaurant gaat verder onder de naam Broeck Oudewater,  
Grand Café en Hotel.
Broeck opent naar verwachting in april haar deuren.

Een leuk spel en het levert voor huiseigenaren nog geld op ook!
Henk Brouwer heeft een speurspel bedacht dat je gewoon thuis kunt spelen. 
Het is leuk, maar er komt wel wat denkwerk aan te pas, het is een spel waar 
kinderen die kunnen speuren en al aardig kunnen rekenen gezellig aan mee 
kunnen doen en … het kost niets! Integendeel, het zou zomaar eens geld 
kunnen opleveren. Nou, wat wil je nog meer in deze donkere dagen?!

“En simpeler dan op deze manier kan 
het niet”, laat Henk weten. “Het spel 
heb ik hier voor je in dit verhaal - hij 
overhandigt me een blaadje - helemaal 
uitgelegd. Knip het uit en leg het even 
opzij totdat je er echt tijd voor hebt, 
 want je bent er wel een tijdje zoet mee. 
Het mag natuurlijk ook in etappes 
gespeeld worden. En afkijken mag ook, 
want er is maar één winnaar en dat ben 
je zelf. Oké, knip uit en leg het even 
apart … of ga meteen aan de slag.” 
Tegen zo veel enthousiasme zijn we niet 
opgewassen.
Als je weet dat Henk Brouwer een van 
de drijvende krachten achter allerlei 
milieuactiviteiten in Oudewater is, snap je 
wel waar dat heen gaat, maar het is er 
niet minder leuk om. Brouwer vertelt dat 
het spel ontstond onder het genot van 
een goed glas wijn in een vredige sfeer 
met (uiteraard) heel weinig visite bij een 
simpele (led)verlichting en noemde het: 
‘Van lockdown naar costdown’, maar je 
mag het ook het ‘energiebesparingsspel’ 
noemen of, en daar houden we het maar 
even op, het ‘thuis-speur-spel’.
“Iedereen begrijpt waar ‘lockdown’ in 
deze tweede golf voor staat”, zegt 
Brouwer, “maar ‘costdown’ moet ik even 
uitleggen. Costdown staat voor het 
verlagen van de automatische betaling 
aan je energieleverancier, die berekend 
wordt naar je verbruik van je elektriciteit. 
Dat verbruik staat omschreven in KWh; 
daarin zit niet alleen je elektriciteits-
verbruik, maar ook de transportkosten 
daarvan (het lijkt vanzelf binnen te 
komen, maar iemand moet het wel naar 
je toe sturen door een kabeltje), 
belastingen over wat je verbruikt, en zo 
nog een paar kosten.”
Mooi meegenomen in deze donkere 
dagen.

Ledlampen
Henk Brouwer geeft een voorbeeld. 
Hij vertelt dat hij twee lampen van  
50 Watt had die hij bijna elke avond liet 
branden. “Bij elkaar kwam dat op zo’n 
2x900=1.800 branduren. En dan reken 
je 1.800 (uur) x 50 (Watt) = 90.000 

Watt/uur = 90 KWh. Dat kost dus  
90 (KWh) x e 0,23 (want dat is de 
gemiddelde prijs in Nederland) = 
e 20,70”, vertelt Henk met een reken-
machientje in zijn hand. “Toen ben ik 
eens gaan rekenen en begreep dat, als ik 
ledlampen met dezelfde lichtopbrengst 
zou kopen, die maar 7 Watt gaan 
verbruiken, ik heel wat zou besparen. 
Reken maar mee.1800 (uur) x 7 (Watt) = 
12.600 KWh = 12,6 KWh. Dan kost het 
me dus 12,6 (KWh) x e 0,23 = e 2,90. 
Het verschil is maar liefst e 17,80.”
“Je hoort het goed, e 17,80 goedkoper. 
Tja, je moet wel een paar nieuwe 
ledlampen kopen, maar zo duur zijn die 
lampen tegenwoordig niet meer. Binnen 
een jaar heb ik ze er ruimschoots uit. 
En zulke lampen gaan nog jarenlanger 
mee ook. Tel uit je winst. En dan heb ik 
het nog niet eens over het milieu. 
Ook mooi meegenomen. Kunnen we 
misschien minder windmolens plaatsen”, 
zegt hij met een knipoog. “En ik had nog 
meer van die traditionele lampen: kassa!” 
Henk glimlacht erbij, maar wil voor hij 

het spel uitlegt dit nog even kwijt dat je 
die lampen ook gratis kunt krijgen. 
Gratis? “Ja, luister maar.”

Gratis ledlampen
Henk Brouwer gaat onverdroten verder: 
“Iedere inwoner van Oudewater kan 
tijdelijk GRATIS (Brouwer vertelde dat in 
hoofdletters) ledlampen tot een bedrag 
van e 50,- aanschaffen.  
En dat is niet eens zo ingewikkeld.  
Je moet een voucher regelen via  
www.energieoudewater.nl en dan kan 
iedereen ledlampen afhalen bij de 
bouwmarkt hier in Oudewater, BPG Snel.” 
Echt iedereen? “Dat is niet helemaal 
waar, want er is maar een beperkt aantal 
vouchers en wie het eerst komt, die het 
eerst maalt. En het geldt voorlopig alleen 
nog maar voor huiseigenaren. En dan 
moeten degenen die het eerst kwamen 

Thuis-speur-spel
Voor de alles-willen-weters onder de lezers nog even de volgende toevoeging; ga anders gewoon door naar de spelregels.
De kosten voor opwekking van 1 kWh aan elektriciteit zijn in Nederland ongeveer 4 eurocent voor een elektriciteitscentrale die 
wordt gestookt op aardgas of steenkool, en 5-8 eurocent, afhankelijk van de standplaats van de molen, voor windenergie 
(2003). De verbruikersprijs ligt echter aanzienlijk hoger vanwege de kosten van bijvoorbeeld service, stroomtransport en energie-
belasting. In 2019 waren de kosten voor een huishouden gemiddeld e 0,23 per kWh (incl. btw). Een gemiddeld huishouden 
verbruikte in Nederland in 2010 ongeveer 3.300 kWh. Als je bijvoorbeeld een lamp van 60 watt een avond laat branden kost 
dat dus gemiddeld 10 cent. Nou lijkt dat niet veel, maar je hebt meer dan alleen maar één lamp en ze branden vast vaker dan 
één avond. En dan nu dus:

De spelregels van het ‘thuis-speur-spel’
1. Inventariseer in iedere kamer in huis het aantal lichtpunten en/of lampen.
2. Kijk vervolgens hoeveel Watt ze verbruiken, want …
3. Alleen lichtpunten en/of lampen van 30 Watt (per uur) en sterker/zwaarder spelen mee in het ‘thuis-speur-spel’.  

Noteer die op een blaadje.
4. Schat in hoeveel uur die lampen per jaar (!) branden, want …
5. Alleen lichtpunten en/of lampen met 100 branduren of meer per jaar spelen mee in het ‘thuis-speur-spel’.
6. Schrijf dat in een tabelletje zoals hieronder.

A B C A x B x C KWh x 0,23

aantal lampen brandduur wattage Wh KWh oude kostprijs

2 850 60 102.000 102 23,46

3 600 40 72.000 72 16,56

1 900 75 67.500 67,5 15,53

241,5 55,55

7. En nu gaan we dit tabelletje overnemen, maar vullen dan het wattage van de vergelijkbare ledlampen in. 
(De waarden voor andere lampen zijn gemakkelijk te vinden op internet.)

A B C A x B x C KWh x 0,23

aantal ledlampen brandduur wattage Wh KWh nieuwe kostprijs

2 850 60 7 11.900 11,9 2,74

3 600 40 5 9.000 9 2,07

1 900 75 9 8.100 8,1 1,86

29 6,67

8. Trek nu de uitkomst van opdracht 7 af van opdracht 6 en dan heb je het bedrag dat je jaarlijks minder aan je  
energieleverancier kwijt bent. In het voorbeeld dus e 55,55 - e 6,67 = e 48,88. Elk jaar dus!

natuurlijk nog wel even wachten tot de 
bouwmarkt weer open mag.”
“Maar”, voegt Brouwer eraan toe, 
“als je al allemaal ledlampen hebt, of je 
bent per ongeluk toch net te laat, dan 
zijn er nog allerlei andere leuke 
aanbiedingen; ook gratis, of veel 
goedkoper. Ga maar kijken.”
“De voucheractie van Energie 
Oudewater, RRE, eindigt op 31 maart 
2021”, besluit Henk Brouwer zijn 
verhaal. “Maar iedereen die een voucher 
weet te scoren kan die al online invullen, 
thuis uitprinten en na beëindiging van de 
tweede lockdown als betaalmiddel 
‘verzilveren’ voor de ledlampen die 
aangeboden worden in de voucheractie 
van Energie Oudewater (RRE),  
Regeling Reduceren Energieverbruik.”
Henk Brouwer verklapt nog een kleine, 
maar wel belangrijke toevoeging:  

“Op dit moment probeert Energie 
Oudewater, samen met de gemeente 
Oudewater, toegang te krijgen tot een 
volgende actie die niet alleen voor 
huiseigenaren, maar ook voor huurders 
van toepassing is; de RRE-W. 
Die aanvraag ligt nu nog in Den Haag, 
maar we verwachten wel binnenkort een 
reactie te krijgen. De vouchers zijn dan 
echt voor IEDEREEN (Brouwers spreekt 
graag in hoofdletters) in Oudewater te 
verkrijgen bij Energie Oudewater. 
En maak in ieder geval die rekensom 
want de uitkomst blijft van toepassing, 
mét of zonder voucher.”
Dan nu eerst het thuis-speur-spel maar 
eens gaan spelen. Lijkt me nog niet echt 
makkelijk. Maar ja, het is dan ook een 
speur-spel.

BLIK op ...
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UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

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

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

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

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

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962 

Vermey
uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

Andante Uitvaartbegeleiding
www.andanteuitvaart.nl

0348-568241
In de hele regio en
altijd bereikbaar

Alle blijken van medeleven
na het overlijden van

Annie Broeke
hebben ons zeer gesteund 

en daarvoor willen wij u bedanken.

Kinderen en kleinkinderen

Papekop, december 2020

Ik leg de namen 
van mijn kinderen 
in Uw handen…

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie 
herinneringen, laten wij u weten dat van ons is  

heengegaan mijn zorgzame vrouw,  
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Gerritje Lettink - Janssen
Gerrie

* Zelhem,  † Oudewater, 
 29 maart 1942 23 december 2020

Leo Lettink

Gerwin en Hennie
Natascha
Kelly en Mats

Marcel en Daniëlle
Gideon

Correspondentieadres:
Provincialeweg Oost 34b
2851 AE Haastrecht

Donderdag 31 december zal de crematie  
in besloten kring plaatsvinden.

~

Onze dank gaat uit naar  
de huisartsen dr. Sturkenboom en dr. Stolk,  

de medewerkers van de Vierstroom en  
Hospice Oudewater en Steunpunt Midden-Holland 

voor hun liefdevolle zorg.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen

Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
fantastische vrouw en mijn allerliefste moeder

Ineke Stoof - Stalvord
* Oudewater,  † Oudewater,
 27 januari 1951 27 december 2020

Jan
Remco †
Jeroen †
Karin

G.R. van Kinschotstraat 7,
3421 TN Oudewater

Dinsdag 5 januari nemen wij in besloten kring 
afscheid van Ineke in crematorium IJsselhof

te Gouda.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde het bewijs van mijn bestaan,
omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen

Intens verdrietig, maar met mooie herinneringen 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
fantastische vrouw en mijn allerliefste moeder

Ineke Stoof - Stalvord
* Oudewater,  † Oudewater,
 27 januari 1951 27 december 2020

Jan
Remco †
Jeroen †
Karin

De HEER’ is ons tot hulp en sterkte 
(naar Psalm 118: 7 ber.)

Verslagen en intens verdrietig zijn wij nu onze lieve 
kleinzoon en mijn neef 

Martijn
zo plotseling van ons is weggenomen.

Opa en Oma den Hollander
Ome Steven

Driebruggen, 23 december 2020

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere jongen

Tot ons grote verdriet is onverwacht overleden 
onze lieve zoon, broer en kleinzoon

Martijn van Dam
in de leeftijd van 31 jaar.

Dirk en Corrie van Dam - den Hollander

Bas en Samantha

Opa en Oma den Hollander

Driebruggen, 23 december 2020

Lijsterbesstraat 17
3465 JR  Driebruggen

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen 
van Martijn en hem daarna begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Waarder.

Er is een online condoleanceregister geopend voor 
uw condoleance en/of herinnering: 
(www.baeldeuitvaarten.nl/condoleren met code 
MvanDam)

Wielrenners sterven niet,  
ze raken alleen maar uit het zicht.

Onze Rinus heeft op 19 december 
zijn laatste koers gereden.

Rinus Versteeg
We missen je nu al.

Rust zacht vriend.
De Twaalf

Rust zacht 

Lieve Ineke

Ik ga je heel erg missen.

Gemma

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

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Damwanden
• Onderhoud
• Natuuroevers

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

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

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen
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Dinsdag 29 december 2020 vervolg op pagina 2

Een gezellig  
Oud en Nieuw thuis
Heb je nog wat inspiratie nodig om Oud en Nieuw gezellig in 
kleine kring te vieren?
Misschien brengen deze tips je op een idee!
• Maak een Oud en Nieuw quiz voor het hele gezin, bijvoorbeeld via Kahoot 

(kahoot.nl). Laat het hele gezin vragen bedenken en verzin een gekke prijs 
voor de winnaar. Dat wordt vast lachen.

• Een top 2000 is misschien wat veel gevraagd. Maar een top 25 moet toch 
lukken? Maak een playlist van de top 25 allertijden van jouw familie en deel 
die online. Iets waar jullie als familie nog jaren plezier van hebben.

•	Laat	de	kinderen	een	leuk	‘gelukkig-nieuwjaarsfilmpje’	maken	en	deel	dat	om	
24.00 uur met familie en vrienden via WhatsApp of Facebook.

• Maak een schaatsbaan thuis!
 Kies de gladste vloer uit in huis, schuif meubels aan de kant en rol het kleed 
op.	Trek	je	fluffy	sokken	aan…	Hup,	glijden	maar!	Pret	voor	de	kleinste,	waar	
oudere kinderen ongetwijfeld aan mee gaan doen!

•	Lekker	 ouderwets,	 maar	 niet	 minder	 leuk:	 zelf	 appelflappen	 of	 oliebollen	
bakken. Doe het samen, dat is leuker.

	 Pas	wel	op	met	heet	frituurvet.	Een	ongeluk	zit	in	een	klein	hoekje.
• Dit jaar wordt tijdens Oud en Nieuw een uniek thuisfestival georganiseerd. 

Op donderdag 31 december kun je via meer dan veertig streams op 
goodbye2020.nl afscheid nemen van het oude jaar tijdens het online  
thuisfestival	GOODBYE2020.	Het	online	festival	duurt	van	17.00	tot	05.00	uur

Kijk voor meer tips ook voor na Oud en Nieuw op kidsproof.nl of houvol.nl.

Kerstboominzameling voor 
kinderen afgelast
Helaas heeft de gemeente Oudewater moeten besluiten om de jaarlijkse 
kerstboominzameling door kinderen begin januari af te lasten.
Gezien de strenge lockdown waar we in zitten, is het niet mogelijk of gewenst 
om veel ouders, kinderen en afvalmedewerkers samen te laten komen op 
één dag en één plek.
Ophalen kerstbomen
U kunt uw kerstboom op woensdag 13 januari aan de weg / bij de gebrui-
kelijke inzamelplek zetten. Cyclus rijdt dan een extra inzamelronde om alle 
aangeboden kerstbomen op te halen. Bent u ‘m al eerder zat, dan kunt u uw 
kerstboom ook inleveren bij de Milieustraat. Dump uw boom niet op straat 
buiten deze datum! Zo houden we het netjes en voorkomen we brand-
stichting. Er wordt dit jaar geen vergoeding per kerstboom gegeven.
Recycling kerstbomen
Alle opgehaalde kerstbomen worden gerecycled: na versnippering en 
bewerking worden de bomen hergebruikt als bodembedekker, afdeklaag op 
paden in tuinen, parken en wandelgebieden, (stal-) strooisel, compost of 
kattenbakkorrels.
We hopen deze mooie inzameltraditie voor kinderen uiteraard begin 2022 
gewoon weer op te kunnen pakken.

Ga je zelf oliebollen bakken? Lekker! 
Lever daarna het gebruikte vet in bij 
één van de 3.000 inzamelpunten.  
Je giet het vet in een leeg melkpak of 
in	de	fles	van	de	olie	en	levert	het	in.	
Het	 wordt	 dan	 gerecycled.	 De	 gele	
containers staan o.a. bij supermarkten, 
scholen, Milieustraat en sportclubs.  
Vet mag niet door het riool gespoeld 
worden. Dat veroorzaakt verstoppingen 
in jouw riool. Fijne jaarwisseling!

Veilige jaarwisseling:

Containers en 
prullenbakken 
gaan dicht
De	verzamelcontainers	voor	o.a.	PMD	
worden op 31 december afgesloten 
en op 2 januari weer geopend.

Ook de prullenbakken worden tijdens 
de jaarwisseling gesloten.

AfvalWijzer 2021

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

Even opzoeken wanneer uw afval wordt opgehaald, in welke bak iets thuishoort 
en waar de dichtstbijzijnde verzamelcontainers staan? Dat kan simpel met de 
AfvalWijzer app speciaal voor inwoners van de gemeente Oudewater.
U vindt hier ook het jaaroverzicht 2021.
De digitale versie is -in tegenstelling tot de gedrukte versie- actueel en up-to-date.
Lukt het niet om de digitale versie te gebruiken? Laat het ons weten via 
afvalscheiden@oudewater.nl of bel 14 0348. Dan helpen we u graag verder.

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus	100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Openingstijden 
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  
(telefoon	tot	17.00	uur)

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

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

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

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

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Hoenkoopse	Buurtweg	15 

in Oudewater 
Het	legaliseren	van	ezelstalletjes,	
verharding en boomaanplanting.
Ingediend op: 19-12-2020, 
dossiernummer:	5668867

•	 Havenstraat	9	in	Oudewater 
Het	vervangen	van	een	kozijn.
Ingediend	op:	17-12-2020,	
dossiernummer:	5678099

•	 Hekendorperweg	2 
in Oudewater 
Het	nieuwbouwen	van	
appartementencomplex 
Schuylenburcht.
Ingediend	op:	17-12-2020,	
dossiernummer:	5615307

• Ruige Weide 43 in Oudewater 
Het	aanbrengen	van	wijzigingen	
aan	Hoeve	Vredebest.
Ingediend	op:	17-12-2020,	
dossiernummer: 5683849

• Noord-Linschoterzandweg 18 
in Snelrewaard 
Het	plaatsen	van	een	
terreinafscheiding,.
Ingediend op: 18-12-2020, 
dossiernummer: 5685181

• Noord-Linschoterzandweg 18 
in Snelrewaard 
Het	doen	van	een	constructieve	
aanpassing in de woning.
Ingediend op: 18-12-2020, 
dossiernummer: 5685303

•	 Twijnen	72	in	Oudewater 
Het	plaatsen	van	dakkapellen.
Ingediend op: 21-12-2020, 
dossiernummer: 5693803

•	 Hoenkoopse	Buurtweg	15	 
in Oudewater 
Het	vervangen	van	ezelstalletjes,	
het aanleggen van betonnen 
veeroosters en het vervangen van 
dode bomen
Ingediend op: 21-12-2020, 
dossiernummer:	5693877

• Kerkwetering 12A in Oudewater 
Het	wijzigen	van	gebruik	naar	
fietsenmaker.
Ingediend op: 22-12-2020, 
dossiernummer:	5663739

• Van Veenendaalstraat 1 
in Oudewater  
Het	actualiseren	van	het	brandveilig	
gebruik van een gebouw
Ingediend op: 22-12-2020, 
dossiernummer: 5695549

Oliebollenvet: recycle het!

APV / Bijzondere wetten
• Leeuweringerstraat 8 

in Oudewater 
Het	plaatsen	van	twee	
gokautomaten
Ingediend op: 18-12-2020, 
dossiernummer: 2024899

• Broeckerstraat 20 in Oudewater 
Het	exploiteren	van	horecabedrijf	
hotel Broeck Oudewater.
Ingediend op: 21-12-2020, 
dossiernummer: 2024901

• Broeckerstraat 20 in Oudewater 
Het	schenken	van	alcohol	 
in hotel Broeck Oudewater
Ingediend op: 21-12-2020, 
dossiernummer: 2024902

• Leeuweringerstraat 56 
in Oudewater 
Het	exploiteren	van	horecabedrijf	
Voldaan Oudewater
Ingediend op: 21-12-2020, 
dossiernummer: 2024908

• Leeuweringerstraat 56 
in Oudewater 
Het	schenken	alcohol	in	
horecabedrijf Voldaan Oudewater.
Ingediend op: 21-12-2020, 
dossiernummer: 2024909

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
•	 Havenstraat	7	in	Oudewater 

Het	verbouwen	van	een	pand	
naar twee woningen.
Besluit: verleend op 18-12-2020, 
dossiernummer:	5423987

• Schoutdreef in Oudewater 
Het	realiseren	van	een	(tijdelijke)	
vrijstaande	fietsenstalling.
Beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5594861

• Lange Burchwal 104 in Oudewater 
Het	plaatsen	van	een	dakraam.
Besluit: verleend op 15-12-2020, 
dossiernummer:	5450733

•	 Populierenweg	27	in	Oudewater	
Het	nieuw	bouwen	van	een	
bedrijfspand.
Beslistermijn verlengd, 
dossiernummer:	5580579

• Ruige Weide 43 in Oudewater 
Het	aanbrengen	van	wijzigingen	
aan	'Hoeve	Vredebest'.
Aanvraag ingetrokken op 23-12-
2020, dossiernummer: 5683849

•	 Hoenkoopse	Buurtweg	15 
in Oudewater 
Het	legaliseren	van	ezelstalletjes,	
verharding en boomaanplanting.
Aanvraag ingetrokken op 23-12-
2020,	dossiernummer:	5668867

• Leeuweringerstraat 22  
in Oudewater 
Het	plaatsen	van	handelsreclame.
Besluit: verleend op 21-12-2020, 
dossiernummer:	5578197

• Statenland 5A in Oudewater 
Het	plaatsen	van	een	container	
voor drie jaar voor  
SUP activiteiten  
(vanaf 1 april tot 1 oktober)  
op camping Statenland.
Besluit: verleend op 21-12-2020, 
dossiernummer: 5554969

• Noord-Linschoterzandweg 41 
in Snelrewaard 
Het	aanleggen	van	een	vlonder.
Besluit: vergunningvrij op 21-12-
2020, dossiernummer: 5662255

Activiteiten voor jongeren 
op oudejaarsdag
Heb je zin om op oudejaarsdag lekker bezig te zijn? En ben je tussen de  
15 en 17 jaar oud? Geef je dan nu op voor een leuke activiteit georganiseerd 
door Jeugdpunt en Stadsteam Oudewater. En er valt ook nog een ‘dagje weg’ 
te winnen!
Het	 vindt	 aanstaande	 donderdag	 plaats	 in	 sporthal	 De	Noort	 Syde	 van	
16.30 tot 20.30 uur. Inschrijven liefst per team van vijf personen. Lukt dat 
niet, schrijf dan een e-mail aan sb@jeugd-punt.nl of stuur een bericht naar  
06-48916411. Via dit mailadres en telefoonnummer kun je je ook inschrijven.

Welzijn van jongeren
Het welzijn van jongeren is belangrijk, zeker tijdens de coronacrisis. Jongeren 
ervaren door de coronamaatregelen - meer dan andere leeftijdsgroepen - 
mentale gezondheidsproblemen. Om die reden organiseert Jongerenwerk 
activiteiten voor jongeren. Jongerenwerk mag dit aanmerken als 
‘dagbesteding voor een kwetsbare groep’.
‘Dagbesteding	voor	een	kwetsbare	groep’	is	een	van	de	uitzonderingen	die	de	
Rijksoverheid	op	de	coronamaatregelen	maakt.	Het	betekent	dat	een	locatie	die	
activiteiten	organiseert	voor	kwetsbare	groepen,	open	mag	zijn.	Het	gebruik	
van de sporthal is daarmee toegestaan. Voorwaarde is dan wel dat 
Jongerenwerk de organisator is en dat de activiteit is bedoeld voor een 
bepaalde groep jongeren. Vanwege de rol van Jongerenwerk en de verplichte 
aanmelding is ook impliciet de beslotenheid geborgd.

Meer info: www.frituurvetrecyclehet.nl
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A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

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

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

ACTIE

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 28 december t/m 03 januari 2021. Week 53. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

MAX. 4 
PER 
KLANT

 Grolsch pils 
krat 16/24 fl esjes à 450/300 ml 

17.29 9.- 
2 STUKS

    Vergeer 
gesneden kaas 

 2 pakjes à 175/200 gram 
 combineren mogelijk 

4.98

5.98  3.-

2 STUKS

    Heks’nkaas
 2 bakjes à 150/200 gram of tubes à 115 gram 

 combineren mogelijk 

3.98

5.70  3.-

Coop of 
Slagerskwaliteit 
maaltijdreepjes 

 spek, ham of kip 
 pakje 150/250 gram 

 1.87

 1.40

_

_
 3.59

2.69

 25% KORTING*

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

Meer weten? Bezoek de website www.beterleven.dierenbescherming.nl of www.blijmeteenei.nl

Beter Leven Keurmerk
voor de eieren van Wiltenburg
Wiltenburg heeft het Beter Leven keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming gekregen. 

Hiermee wordt aangegeven dat de eieren van Wiltenburg aan extra hoge eisen voldoet op het 

gebied van dierenwelzijn. Het Beter Leven keurmerk wordt gecontroleerd door de Nederlandse 

Dierenbescherming. Hiermee zijn de traditionele scharrel eieren verleden tijd.

Ook zijn onze eieren nog steeds veel verser en goedkoper dan in de supermarkt!

W
ILT

ENBURG

Pluimveebedrijf

Onze kippen worden verzorgd door Pieter Wiltenburg.

Meer weten? Bezoek de website www.beterleven.dierenbescherming.nl of www.blijmeteenei.nl

Beter Leven Keurmerk
voor de eieren van Wiltenburg
Wiltenburg heeft het Beter Leven keurmerk van de Nederlandse Dierenbescherming gekregen. 

Hiermee wordt aangegeven dat de eieren van Wiltenburg aan extra hoge eisen voldoet op het 

gebied van dierenwelzijn. Het Beter Leven keurmerk wordt gecontroleerd door de Nederlandse 

Dierenbescherming. Hiermee zijn de traditionele scharrel eieren verleden tijd.

Ook zijn onze eieren nog steeds veel verser en goedkoper dan in de supermarkt!

W
ILT

ENBURG

Pluimveebedrijf

Onze kippen worden verzorgd door Pieter Wiltenburg.

De ontelbare opbeurende/lieve berichten, kaarten, 
telefoontjes en bloemen die wij mochten ontvangen
na het uitbreken van de vogelgriep op ons bedrijf 

hebben ons een enorme steun gegeven om
met frisse moed het nieuwe jaar in te gaan.

Wij willen hier graag onze dank voor uitspreken
en al deze lieve mensen een gezond en 

gelukkig nieuw jaar toe wensen.

Piet en Pieter Wiltenburg

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk 
Tel. 0182-342050

  

• ‘s Ochtends een uurtje kranten bezorgen voor 07.00 uur, 
zaterdag voor 08.00 uur*

• Verdienste afhankelijk van de wijkgrootte
• Startpremie € 200,- na drie maanden goed bezorgen

• Gratis de krant lezen 
• Na de inwerkperiode een leuk welkomstpakket

   

Gezocht bezorgers
in Driebruggen en

Haastrecht
*Minimumleeftijd 15 jaar

Interesse of aanmelden?
krantenbezorgen.nl
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Jaaroverzicht 2020

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

NR. 34100 - DINSDAG 7 JANUARI 2020
pag.  2: Evenementenkalender januari
pag.  4: Prijs staatsloterij valt in Oudewater
pag.  6: INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
pag.  8: Hospice Oudewater
pag. 10: GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
pag. 12: Geslaagde oliebollendrive Montfoort
pag. 14: Expo wereldvrouwen in Haastrecht

“Mooi moment om iets terug te doen”

Montfoortse ondernemers 
schenken kerstpakketten 
aan de voedselbank
Drie ondernemers uit Montfoort hebben zich in de decembermaand van hun 
goede kant laten zien. Het drietal wilde graag wat terugdoen voor de stad die 
hen als ondernemer veel heeft gebracht. Daarom stelden ze geld en middelen 
ter beschikking om kerstpakketten te kunnen schenken aan de Voedselbank.
Het gaat om Rick Groen (Rigro Las en Montage), Cornelis Dolderman 
(CDM Bedrijfskleding) en Ben Breedveld (BB-Remarkable). De drie Montfoortse 
ondernemers wilden in de feestelijke decembermaand graag iets terugdoen. 
“Montfoort heeft ons als ondernemers veel gebracht. Wij zijn dan ook blij dat wij op 
onze beurt weer iets terug kunnen en mogen doen voor de inwoners”, klinkt het.
In totaal schonken de ondernemers 26 kerstpakketten aan Voedselbank Montfoort. 
Zo konden inwoners van Montfoort die het wat minder breed hebben tijdens de 
feestdagen toch genieten van een heerlijk kerstpakket. “De decembermaand is altijd 
een goede maand om je te realiseren dat we er met elkaar iets van moeten maken. 
De kerstdagen staan in het teken van familie, nader tot elkaar komen én omkijken 
naar je medemens. Het is een goed moment om te denken aan de mensen die het 
wat minder breed hebben en wat we voor hen kunnen betekenen. Ook mensen die 
wat minder te besteden hebben, verdienen een kerstpakket om zo optimaal van de 
feestdagen te kunnen genieten.”
De ondernemers hebben de kerstpakketten samengesteld met producten die zij bij 
Montfoortse winkeliers hebben ingekocht. Op hun beurt hebben de winkeliers ook 
een bijdrage geleverd. Zo gaven De IJsselpoort kaas en noten, Bakkerij Van Rooijen, 
Slagerij Gelderblom, Vers & Zo, Slijterij Van Schaik en Vlooswijk korting op hun 
assortiment, zodat er een heerlijk en groots kerstpakket kon worden samengesteld.
De Voedselbank was zeer content met de donatie van de drie ondernemers, waardoor 
deze maar  liefst 26 kerstpakketten kon uitdelen.

Curling in Oudewater

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 17

door Aad Kuiper

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

Een gewoon goed nieuw jaar
Aan alle lezers van De IJsselbode ...
Gewoon, dat het een beetje mee mag zitten. Geluk klinkt zo verheven ... 
‘t gaat om gezondheid, hoop, liefde en de onverwachte onvergetelijke 
momenten. We wensen ze u allen van harte toe, maak er wat van en 
geniet ervan.
Behalve ons individueel geluk, dat van gezin en familie, is er ook nog 
zoiets als je straat, dorp of stad: daar moet je samenwerken aan wat je 
welzijn noemt. Samen de boel schoonhouden, je voorzieningen in stand 
houden, het groen niet laten verloederen, er zijn voor de medemens.
Kortom: deelgenoot zijn van een samenleving, en je ernaar gedragen.
En nog een stap verder ... er moet nog verschrikkelijk veel gebeuren. 
We hebben allemaal veel woningen nodig. We hebben ons 
gecommitteerd aan minder opwarming van de aarde. 
Dat betekent niet straks, maar nu, vastberaden voorwaarts!
Otto Beaujon

De ijsbaan was opnieuw heel bijzonder,
maar de curlingcompetitie was extra bijzonder

Wilco van Amerongen verkozen
tot ‘Springer van het jaar’

Nee, we schrijven niet over de 
succesvolle clinics voor alle basis-
schoolleerlingen; nee, we schrijven 
niet over hoeveel plezier er door heel 
veel kinderen én volwassenen werd 
beleefd aan het vrij schaatsen; nee, 
we schrijven niet over al die andere 
geweldige activiteiten die voor allerlei 
doelgroepen werden georganiseerd 
op de ijsbaan in Oudewater. 
We schrijven niet over wie dit 
allemaal mogelijk hebben gemaakt, 
de ondernemers die voor de 
bekostiging zorgdroegen, de ruim 
honderd (!) vrijwilligers (techniek, 
schaatsuitgifte, baanbeheer, clinics, 
thema-avonden), de inzet van veel 
organisaties, de samenwerkende 
horeca en, uiteraard, het 
enthousiasme van alle schaatsers, 
schaatssters en curlers. Hoewel over 
alles natuurlijk welluidende 
loftrompetten gestoken kunnen 
worden, schrijven we nu even alleen 
over de curling competitie.
Binnen 10 minuten nadat de inschrijving 
voor de curlingcompetitie was geopend, 
was het maximaal aantal van 66 teams 
behaald. Na intensief beraad werd 
besloten om ‘in lijn met andere 
belangrijke Oudewaterse evenementen 
het thema ‘meedoen is belangrijker dan 
winnen’ in volle omvang te respecteren’. 
De wedstrijdleiding wijzigde daarom de 
competitieopzet zodanig, dat veel meer 
teams mee konden strijden , maar dan 
wel volgens een knock-out systeem. 
Deze aanpassing in het wedstrijdschema 
betekende dat ongeveer 1.000 actieve 

De Benschopse Wilco van Amerongen is afgelopen zaterdag verkozen tot 
‘Springer van het jaar’ van de Polsstokbond Holland.
Op de jaarlijkse feestavond werd hij verkozen boven de andere genomineerden; 
Rian Baas (Utrecht) en Thomas van Midden (Vlist).

Vijf PR’s
Van Amerongen verbeterde in het 
afgelopen seizoen vijf keer zijn PR 
en kwam tot 21.28 meter. 

Hollands Kampioenschap door 21.02
te springen, waardoor hij de titel mee 
naar huis mocht nemen. 
De springer worstelde eerder met 
knieblessures, maar hij wist zich in het 
afgelopen seizoen defi nitief in de top 
te vestigen.

Talent
De titel van ‘Talent van het Jaar’ ging 
naar Roy Velis (Benschop). Roy is met 
zijn 13 jaar een groot talent en wist dit 
jaar voor het eerst Nederlands Kampioen 
te worden in de Jongens-categorie. 
Daarnaast verbrak hij op het NK het 
leeftijdsrecord van Reinier Overbeek en 
zette dit op 18.50 meter.
De andere genomineerden waren 
Mark van der Horst (Schoonhoven) en 
Thalina van der Wind (Snelrewaard).

De Samenwerking
Op de avond werden ook de winnaars 
van het De Samenwerking-klassement 
gehuldigd. Jaco de Groot (Kamerik) won 
bij de senioren, Dymphie Baas 
(Oudewater) bij de dames.

door Gerard van Hooff

deelnemers ‘de ketels zouden kruisen’ 
gedurende zo’n 175 wedstrijden in ruim 
tien dagen. Op 16 december al werden 
de eerste wedstrijden gespeeld door een 
deel van de 124 strijdende teams en … 
vielen er, ondanks het fanatieke spel, al 
snel een fl ink aantal af. Andere teams 
speelden verder, sommige tot en met de 
laatste schuivers en veegbewegingen.

Zinderende � nale
Kort voor en kort na de jaarwisseling 
werd er hard gestreden om tot de 

In het De Samenwerking-klassement 
behaalde hij een verdienstelijke tweede 
plek, achter Jaco de Groot (Kamerik). 
Hij beleefde zijn hoogtepunt op het 

Springer van het jaar Wilco van Amerongen (re) naast Thomas van Midden
en Rian Baas.

fi nalisten te behoren. Het curlen ging de 
deelnemers steeds beter af. Op die 
fi naleavond zelf was het afgeladen druk 
op en rond de ijsbaan en de sfeer was 
uitgelaten. Het publiek, in rijen dik, 
genoot duidelijk van het spel en er werd 
bijzonder sportief gespeeld. Gé Sluijs 
hield alle aanwezigen op de hoogte van 
de stand van zaken met zijn enthousiaste 
wedstrijdverslagen. Omstanders voegden 
deze fi nale uiteenlopende kwalifi caties 
toe: van spannend tot hilarisch. Dankzij 
- toch even een paar namen, hoewel 
onder andere alle scheidrechters en 
ijsmeesters ook in deze complimenten 
mogen delen - John Ramaekers, die de 
algemene coördinatie van de ijsbaan 
had, en Kees Jongeling, die de curling-
wedstrijden voortreffelijk op de juiste tijd 
in goede banen wist te organiseren, was 
deze curlingcompetitie goed geslaagd. 
En, hoewel meedoen inderdaad 
belangrijker is dan winnen, toch nog 
even de uitslagen.
De bronzen fl uitketel werd gewonnen 
door ‘Het Natte Keteltje’ (met op de 
tweede plaats ‘Horrevoet’), de zilveren 
door ‘Basketbal Oudewater’ (met als 
nummer twee ‘Schaatsauto’) en voor de 
gouden fl uitketel werd ‘We cover iT al’ 
verslagen door ‘De Glijers’!
De curlingcompetitie heeft dus een 
winnaar, maar met zo’n ijsbaan en zulke 
vrijwilligers is heel Oudewater natuurlijk 
een beetje winnaar.
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Joyce van Vliet en Sander Kasbergen, de SVO-clubkampioenen

Niels Ott

Start jeugdschaatser

Kasbergen en Van Vliet winnen BOGRO/SVO-clubkampioenschap

Zoals gezegd ontbraken de toppers 
in Utrecht. Stan van Vliet, nationaal 
topper bij de B-junioren, trainde in 
Inzell en marathontalent Tom van Vliet 
had zich afgemeld. Hij nam op 
Nieuwjaarsdag deel aan de Nederlandse 
Kampioenschappen marathon bij de 
beloften. Gerwin Coljé richt zich op zijn 
maatschappelijke carrière en heeft 
momenteel weinig zin om wedstrijden te 
schaatsen.
De strijd om de titels ging dus tussen 
schaatsers die af en toe nog een 
wedstrijdje meepakken, maar die geen 
ambitie meer hebben om de nieuwe 
Sven Kramer of Irene Wüst te worden. 
Bij de jeugd heeft SVO nog wel 
schaatsers voor wie wellicht een mooie 
schaatstoekomst gloort. Zo schaatst 
Joep Stubbe momenteel sterker dan 
ooit, maar ook deze C-junior ontbrak in 
Utrecht vanwege een trainingskamp in 
het Duitse Erfurt. Hetzelfde gold voor 
ploeggenoot Anne Murk.

Junioren en pupillen
De titel bij het gecombineerde toernooi 
voor C-junioren en pupillen ging nu naar 
Niels Ott uit Montfoort, die zijn 
plaatsgenoot Cas van Deuren ruim 
voorbleef. Mike Houdijk eindigde als 
sterkste pupil op de derde plaats.
Bij de meisjes ging de titel naar 
Isa van Beek. Tweede werd Nienke 
Oosterlaken. De B-pupil verbeterde voor 
de derde keer op rij haar persoonlijk 
record op de 500 meter.
Bij de meisjes junioren werd C-junior 
Fleur Visser tweede. Ze schaatste op 
basis van haar eerder geschaatste tijden 
bij de junioren A-B mee. De wedstrijd 
werd gewonnen door Rianne Coljé, 
die op beide afstanden ruim de snelste 
was. In het algemeen kampioenschap 
over alle categorieën eindigde de 
Snelrewaardse op een verrassende derde 
plaats. Niek Bijman won de wedstrijd bij 
de jongens voor de ook prima rijdende 
Jop van der Laan en Berry ten Hoeve.

Voor de masters werd er geen 
afzonderlijk kampioenschap geschaatst 
en ze moesten het dus tegen de jonkies 
opnemen. Lettie Zwanenburg, wereld-
kampioene in haar leeftijdsklasse, werd 
in het algemeen kampioenschap zelfs 
nog vierde en schaatste vooral een 
ijzersterke mijl.
De 75-jarige  lichtgeblesseerde Kees 
Verdouw, vorige weekend verbeterde hij 
nog het wereldrecord op de 3000 meter 
in zijn leeftijdsklasse, schaatste een sterk 
toernooi, maar kwam uiteraard tekort 
op de SVO-mannen die zo’n halve eeuw 
na hem werden geboren.

Jeugd- en toerschaatsers
Er werd ook een SVO-kampioenschap 
geschaatst voor de jeugdschaatsers van 
SVO. De titels gingen naar Daphne van 
Kooten en Lars Oosterlaken. 
Van Kooten is een absoluut talent en 
toonde dat maar weer eens met haar 
tijden op de 100 en 300 meter. Haar 
14.22 en 38.52 doen niet onder voor 
de tijden van veel wedstrijdschaatsers. 
Isa van den Berg en Emy Dolleman 
werden tweede en derde.
Bij de jongens won de ook short-
trackende Oosterlaken beide afstanden. 
Micha Boef en Rens van Zuilen 
fl ankeerden hem op het podium.
Het is inmiddels traditie dat ook de 
toerschaatsers strijden om de 
SVO-clubkampioenschappen.
Arie Gelderblom prolongeerde zijn titel 
en versloeg Ad Kemp en Benno van 
Vliet. Martine Snoek nam bij de titel 
over van Roos van Mastwijk, die de 
overstap maakte naar het 
wedstrijdschaatsen.
De BOGRO/SVO-clubkampioen-
schappen werden afgesloten met een 
bijna middernachtelijke ploegenachter-
volging. Het Team Frysk, met 
Wim Zwanenburg, Martine Snoek en 
Rianne Coljé, schaatste de snelste tijd.
Na afl oop werden de prijzen, onder het 
genot van JUMBO-oliebollen, uitgereikt 
door SVO-bestuurslid Anja van der 
Laan. Dat het toen wel tijd werd om 
‘Oudewaterwaarts’ te keren werd wel 
duidelijk uit het feit dat de ijsmeesters de 
lichten van het ijsstadion doofden. 
Het was mooi geweest!
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Door het ontbreken van de toppers was het wellicht een enigszins gedevalueerd 
kampioenschap, maar de spanning om de algemene clubtitels van SVO zal 
zelden zo groot zijn geweest als bij de titelstrijd die afgelopen zaterdag op de 
Vechtsebanen werd geschaatst. Uiteindelijk waren het Joyce van Vliet en 
Sander Kasbergen - beiden wonnen ze de 500 meter - die het BOGRO/
SVO-kampioenschap op de 1500 meter in hun voordeel beslisten.
Kasbergen deed dat door de 1500 nipt te winnen van de licht geblesseerde 
Freek Wiltenburg en Tim Streng. Joyce van Vliet moest de winst op de mijl laten 
aan Demi Benschop, maar wist het verschil zodanig te beperken dat ze na 
afl oop de hoogste trede van ereschavot kon betreden.

Inzell en Erfurt
C-junior Joep Stubbe schaatste tijdens de Last-2019 Race in Erfurt persoonlijke 
records op de 500 en 1500 meter. Met 42.12 en 2.09 .81 was hij ook overall de 
snelste van het deelnemersveld. Anne Murk kwam tot 47.55 en 2.33.00. Stan 
van Vliet, in Inzell ter voorbereiding op de belangrijke wedstrijden in het tweede 
deel van het seizoen, schaatste tijdens International Races met 37.53 en 1.13.08 
SVO-clubrecords op de 500 en 1000 meter.
Op de tweede wedstrijddag waren de omstandigheden door de extreem hoge 
luchtdruk van 1040 te slecht om zijn clubrecord op de 1500 meter aan te 
scherpen. Zijn 1.52.73 was echter wel de snelste SVO-seizoentijd.

De meiden van volleybalvereniging Jupiter uit Oudewater hebben in de najaarscompe-
titie gespeeld tegen vijf andere teams uit de regio op niveau 4. Na een spannende 
competitie viel in de laatste thuiswedstrijden de beslissing. De meiden waren op hun 
best en met de aanmoedigingen vanaf de tribune wonnen ze alle drie hun wedstrijden. 
Daarmee kroonden  ze zich tot kampioen en kregen de medailles omgehangen.

Jupiter verenigingentoernooi

Kampioenen bij de VCH

TTV de Schans 2 
 najaarskampioen 
2019
Tafeltennisteam 2 van TTV de Schans 
had het niet makkelijk in de najaarscom-
petitie. Tot de laatste dag wisten Henny, 
Jan en Ewald niet of ze kampioen 
zouden worden. Zelf hebben ze hun 
uiterste best gedaan. Ze behaalden 69 
punten uit tien wedstrijden.
Nu was het wachten op REGA uit Nijkerk, 
die de laatste wedstrijd een paar dagen 
later moesten spelen. Hun totaal kwam 
uit op 68 punten. Het was heel 
spannend, maar De Schans trok dus aan 
het langste eind.
De bloemen werden later uitgereikt door 
de voorzitter van De Schans.
In het voorjaar 2020 gaat dit team als 
duo-team naar de 2e klasse.

Nieuwe trainer voor zowel de SPV mannen als vrouwen

Vrijdag 27 december werd in sporthal 
De Noort Syde het jaarlijkse 
verenigingen/bedrijventoernooi van 
Jupiter gehouden. Zoveel mogelijk 
sportclubs, familie-, vrienden- of 
personeelsclubjes uit Oudewater en 
omgeving werden in de gelegenheid 
gesteld om een avondje gezellig te 
volleyballen.
De belangstelling was, zoals gewoonlijk,  
weer groot. Met tien teams was de 
sporthal weer goed gevuld. In twee 
poules van vijf werden de sportieve 
degens gekruist. Plezier stond in deze 
vaak spannende wedstrijden bovenaan.
De poules werden gewonnen door Avant 
1 en Stef.
In de beslissende fi nale was het team van 
Stef uiteindelijke de sterkste.
Voordat alle teams de beschikbaar 

gestelde bittergarnituur hadden genuttigd 
en het verspeelde vocht weer was 
aangevuld, was in de uitermate gezellige 
sportbar Overtime van sporthal De Noort 
Syde het middernachtelijk uur al lang 
weer voorbij.
Wil je ook meedoen met je clubje: in 
2020 is het verenigingentoernooi op 
vrijdag 18 december.
De volledige uitslag is als volgt:
1. Stef
2. Avant 1
3. Fun4six
4. Avant 2
5. Unio
6. Team van Gerrit en Joop
7. KPJ/Sjoud
7. WAV Service 1
9. Boerendag
10. WAV Service 2

De meiden van volleybalvereniging Jupiter uit Oudewater hebben in de najaarscompe-

Jupiter Meiden 
N4 kampioen

VCH meisjes C
Op zaterdag 7 december zijn de meisjes 
C (12-14 jaar) van volleybalclub VCH uit 
Haastrecht  voor de tweede keer op rij 
kampioen geworden onder leiding van 
Manon van Vliet. De meiden wonnen 
hun laatste wedstrijd met 3-1 van Jupiter 
(Oudewater). Vanaf januari zullen zij de 
volgende stap gaan maken: meisjes B.

VCH mini’s van niveau 3 
Op zaterdag 14 december zijn de mini’s 
van niveau 3 (leeftijd 8 jaar) kampioen 
geworden onder leiding van Kelly 
Stolwijk. Met 7 punten meer dan de 
nummer twee is dit een hele knappe 
prestatie! Vanaf januari zullen deze 
kinderen een niveau hoger gaan spelen.

Wil je ook komen volleyballen?
Kijk dan op www.volleybalclubhaastrecht.
nl voor meer informatie.

Met het vastleggen van René Eyra en 
Kees de Jong is voetbalvereniging 
SPV’81 weer verzekerd van trainers 
voor het nieuwe seizoen.
Na het besluit van Gert Alblas om aan 
het einde van dit seizoen te stoppen bij 
de vierdeklasser uit Polsbroek is er 
binnen eigen gelederen een passende 

opvolger gevonden. Na enkele jaren 
trainer te zijn geweest van jeugdteams en 
het vrouwenteam, is René Eyra benoemd 
als hoofdtrainer voor de herenselectie. 
Eyra is al eerder verbonden geweest aan  
SPV. In 2011 heeft Eyra als speler/
interim trainer al enige tijd voor de 
selectie gestaan.

Ook voor de vrouwenselectie is een 
nieuwe trainer aangesteld. 
Het damesteam van SPV’81 gaat met 
Kees de Jong uit Schoonhoven het 
nieuwe seizoen starten. De Jong heeft 
een lange geschiedenis als vrijwilliger bij 
vv Schoonhoven waar hij ook als 
scheidsrechter aan verbonden blijft.
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Hospice Oudewater; nieuw 
maar vertrouwenwekkend
Aanstaande donderdag wordt het 
Hospice Oudewater offi cieel geopend 
en zaterdag 11 januari is daar, 
Kerkwetering 11, van tien tot drie 
een open dag. Het hospice dat 
‘inwoonde’ in de Schuylenburcht was 
al mooi, maar dit is nog mooier. 
Dankzij een aantal ondernemers, die 
zich er over hebben ontfermd, dankzij 
het bestuur dat een en ander moest 
regelen, dankzij de Vrienden van het 
Hospice, dankzij de gemeente en 
zeker ook dankzij de vele vrijwilligers 
die zich ook in deze periode niet 
onbetuigd lieten, staat er in een paar 
maanden tijd een bijzonder mooi, 
maar tegelijkertijd ook een warm 
huiselijk onderkomen voor mensen 
die in hun laatste levensfase niet 
thuis kunnen of willen doorbrengen. 
Het doel van dit alles is de kwaliteit 
van leven zo goed mogelijk te houden 
of te krijgen in de laatste periode van 
het leven.
Sjanie Hoogenboom-Kromwijk, nu een 
van de twee coördinatoren van het 
Hospice Oudewater, maar al sinds de 
start in april 2016 betrokken, vertelt 
over de voorgeschiedenis tot aan het 
heden. “Toen het hospice van start 
ging, was ik eerst als vrijwilliger tweede 
coördinator; later werd het een offi ciële 
baan. We begonnen met zo’n 25, 
30 andere vrijwilligers. Het liep vanaf 
het begin goed, maar we leerden er met 
elkaar toch steeds weer iets bij. 
We hebben zo’n drieënhalf jaar in de 
Schuylenburcht een goed onderdak 
gehad.” Voorzitter van het vijf mensen 
tellende bestuur Arie Breur had in maart 
2019 nog aan De IJsselbode laten 
weten: “Na een gesprek met de 
Woningraat bleken er twee opties over: 
hier blijven, totdat er plaats is in dat deel 
van Plan Schuylenburcht dat dan 
gebouwd is, of ons tijdelijk elders 
vestigen, wellicht in tijdelijke units.” 

hebt, maar iedere zorgvraag is weer 
uniek.” “Zo hadden we laatst een 
echtpaar waarvan beide partners ernstig 
ziek waren en graag de laatste dagen bij 
elkaar wilden doorbrengen. Dat hebben 
we gelukkig kunnen regelen. En zo 
hebben deze twee mensen nog een 
aantal dagen dicht bij elkaar kunnen 
zijn. Regelmatig lagen ze hand in hand. 
Ze overleden een paar dagen na elkaar.” 
Sjanie is er even stil van.

Open dag: welkom
“We hebben gelukkig genoeg vrijwilligers. 
En die zijn allemaal betrokken en 
gemotiveerd en dat geldt niet alleen 
voor de zorgvrijwilligers, maar ook voor 
al die andere. We hebben er nu 
bijvoorbeeld ook een extra voor de tuin 
en een aantal extra in de kookploeg. 
Gelukkig hebben we weinig verloop. 
We zijn blij met en trots op al onze 
vrijwilligers.”
Vervolgens lopen we de verschillende 
ruimten door: drie mooie sfeervolle 
kamers, Acacia, Berk en Ceder, met 
adequate wasgelegenheden en een 
rustgevend uitzicht, een extra kamertje 
voor als er een familielid wil blijven 
slapen, een praktische keuken, een 
prettige ‘woonkamer’ en een heerlijke 
tuin. In de opnieuw opgetrokken 
‘schuur’ is nu o.a. ook een handige 
vergaderruimte gerealiseerd. Die heb je 
ook wel nodig met - gelukkig maar 
-tientallen vrijwilligers.
“Wie eens wil komen kijken in onze 
nieuwe onderkomen is welkom. 
Donderdag vindt de offi ciële opening 
plaats, maar op zaterdag 11 januari van 
tien tot drie op de open dag is iedereen 
welkom.”
En of u zich wel wilt realiseren dat er bij 
het hospice eigenlijk geen parkeerruimte 
is, maar wel op Tappersheul. Maar, of u 
er dan wel aan wilt denken dat parkeren 
op dat deel van het terrein dat 
gereserveerd is voor vrachtwagens juist 
weer niet mag. Maar hoe u ook komt en 
waar u eventueel de auto laat; het is wel 
duidelijk dat u welkom bent.

“We dachten dat we nog wel wat tijd 
hadden voor we moesten vertrekken”, 
vertelt Sjanie, “maar het bleek dat er 
meer haast was, dan aanvankelijk leek. 
Toen kregen we te horen dat we er in 
september uit moesten zijn. ”

Ingewikkeld, maar gelukt
“Het was enorm ingewikkeld. 
Maar plotseling ging alles heel snel. 
Een aantal ondernemers had contact met 
elkaar en het bestuur gezocht. Er werd 
een pand gekocht, vergunningen werden 
geregeld, nog meer ondernemers werden 
erbij betrokken, allemaal wilden ze hun 
steentje bijdragen … En begin juli 
hoorden we dat het allemaal goed zou 
komen.”
“Hier word ik blij van”, onderbreekt 
Sjanie zichzelf even. “Er zijn nu nog 
ondernemers die bellen, met de vraag of 
zij nog iets kunnen doen.” Maar we gaan 
weer terug naar die afgelopen paar 
maanden: “Tijdens de bouwvakvakantie 
was er allemaal voorwerk gedaan: 
tekeningen gemaakt, vergunningen 
geregeld, materialen besteld en van alles 
gepland. Al die bedrijven hebben ruimte 
gemaakt in hun plannen om het voor 
elkaar te krijgen. We gingen van twee 
naar drie kamers. Wij moesten gaan 
bekijken wat er mee kon - en dat was 
heel veel - en wat er nieuw aangeschaft 
moest worden. Tijdens het sponsordiner 
kregen we van de Stichting Roparun nog 
eens een cheque van 37.000 euro voor 
bijvoorbeeld drie nieuwe bedden. En een 
achttal nieuwe zorgvrijwilligers heeft 
inmiddels een opleiding gekregen.”
“We zijn er klaar voor. We beginnen met 
twee bedden, zodat ervaren zorgvrijwil-
ligers de nieuwe kunnen inwerken. 
En dan later stellen we drie kamers ter 
beschikking. Maar die zullen niet altijd 
bewoond worden. Het is vaak hollen of 
stilstaan. Soms moeten we ineens alle 
zeilen bijzetten. En dan denk je dat je alle 
mogelijke situaties wel een keer gehad 

De zuidelijke grondwal van de Goejanverwelleschans aan de oost en westkant gefotografeerd (foto: stichting OHW).

door Aad Kuiper

De Goejanverwelleschans is tweemaal gebouwd en weer afgebroken
Afgelopen maand hebben onderzoekers van de Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie de eeuwenoude Goejanverwelleschans in kaart gebracht. 
De restanten van de schans liggen op beide oevers van de Hollandsche IJssel, 
in Hekendorp (Oudewater) en Haastrecht (Krimpenerwaard).

Rampjaar
De schans werd in het Rampjaar 1672 
door Prins Willem III aangelegd om de 
strategisch belangrijke Goejanverwelle-

Oliebollenactie OBK succesvol

Open repetitie opleidingsorkest 
muziekvereniging OBK Driebruggen
Op donderdagavond 16 januari geeft het opleidingsorkest een open repetitie 
met de ingestudeerde stukken vanaf 19.15 uur in dorpshuis Custwijc 
(Laageind 1) te Driebruggen. Zij spelen o.a. delen van de animatiefi lm ‘Frozen’.
De avond start om 19.15 uur met een repetitie van het opleidingsorkest waar onze 
dirigent Mark van Mil uitleg geeft over hoe een oefenavond in elkaar zit. 
Om ongeveer 19.45 uur schuift het ‘groot’ orkest aan om samen te spelen.
Je bent van harte uitgenodigd om bij deze repetitie te komen kijken en  luisteren! 
De toegang is gratis.

Ook met Google Earth zijn de schansen 
goed herkenbaar. Historicus Sander 
Enderink heeft ze op de topografi sche 
kaart ingetekend (foto: stichting OHW) 

Onderzoekers brengen 
Goejanverwelleschans in kaart

sluis te beschermen. Hiermee werd het 
water in de Dubbele Wiericke 
gereguleerd en dat was nodig om de 
Fransen in het Rampjaar tegen te 

houden. Na het vertrek van de Fransen 
werd de schans weer afgebroken. 
Bijzonder detail: volgens bronnen die pas 
kortgeleden zijn gevonden blijkt de 
aannemer nooit betaald te zijn voor zijn 
werkzaamheden!
Ruim een eeuw later was er weer een 
grote oorlogsdreiging en werd de schans 
opnieuw aangelegd; in dezelfde vorm als 
in 1672. Op de zuidelijke wal konden 
toen kanonnen worden geplaatst.

Kaarten en archieven
De onderzoekers zijn in de archieven 
gedoken en hebben oude kaarten 
onderzocht en vergeleken. Ook hebben 
zijn de locaties van de voormalige schans 
in kaart gebracht. Op de noordoever van 
de IJssel zijn nog enkele restanten van de 
schans bewaard gebleven en door 
bewoners gereconstrueerd. 
Aan de zuidzijde van de IJssel – vlakbij de 
Welkoop in Haastrecht – is nog een dicht 
beboste grondwal in stand gebleven.
Aan de zuidkant van de Provincialeweg 
ligt nog een stukje land dat in de 
volksmond ‘De Schans’ wordt genoemd.

Gouds Acces
Volgens directeur Bernt Feis van de 
Stichting Oude Hollandse Waterlinie 
speelde de schans een belangrijke rol in 
het Rampjaar. Het was de laatste schans 
die Gouda moest beschermen tegen de 
Franse opmars. Deze schans werd dan 
ook bemand door de Goudse Schutterij 

en staat bekend als het Gouds Acces, 
de toegang tot Gouda.

Witte Plekken
De stichting heeft plannen om nog meer 
van dit soort oude schansen in kaart te 
brengen. Bij de provincies is het 
projectplan ‘Witte Plekken’ ingediend 
met een overzicht van meer dan 115 
verdwenen schansen van de Waterlinie. 
“Wij willen al deze verdwenen schansen 
weer in kaart brengen en – indien 
mogelijk – ook weer op de kaart zetten. 
Ze liggen in het landelijk gebied en 
kunnen dus heel geschikt gemaakt 
worden als pleisterplaats voor wandelaars 
en fi etsers”, aldus Feis.

Op dinsdag 31 december bakte 
muziekvereniging Oefening Baart 
Kunst geheel volgens traditie weer 
oliebollen in de loods van Piet van Eijk. 
De wijde regio kon dit jaar ook weer 
genieten van de geheel volgens 
traditioneel recept gebakken oliebollen 
en appelfl appen. De kwaliteit van de 
traditionele lekkernijen was weer als 
vanouds.
De vereniging heeft ruim 7.400 oliebollen 
gebakken en 2.800 appelfl appen 
ingepakt. Vanaf ’s morgens 05.00 uur 

gingen de bakkers aan de slag, zodat 
rond 09.00 uur de eerste bestellingen 
konden worden afgeleverd. 
De vereniging kan terugkijken op een 
succesvolle actie die reeds voor 69 jaar 
een vaste traditie is op oudejaarsdag en 
die men nog vele jaren wil voeren.
De leden van de muziekvereniging 
wensen u het  allerbeste voor 2020 toe 
en hopen u aan het eind van dat jaar 
weer als gewaardeerde ‘klant’ van 
oliebollen en appelfl appen te mogen 
voorzien.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Inzamelen kerstbomen 
leuke bezigheid
Nu de feestdagen weer achter de rug 
zijn, gaan de kerstbomen het huis uit 
en worden door de jeugd ingezameld. 
In de gemeente Krimpenerwaard 
vond daarom op woensdag 8 januari 
een kerstbomenactie plaats. En in 
Haastrecht kon de jeugd op drie 
plekken kerstbomen inleveren. 
Op alle locaties was iemand van de 
afdeling Beheer Openbare Ruimte 
aanwezig. De kinderen kregen voor 
elke ingeleverde boom vijftig cent. 
De kerstbomen worden versnipperd 
en de snippers worden hergebruikt 
als compost.
Voor de kinderen was dit op hun vrije 
woensdagmiddag een leuke bezigheid. 
Spontaan kwamen zij de bomen 
inleveren. Sommigen hadden er veel 
werk van gemaakt. Zo heeft Gijs van der 
Vlist met zijn broer Loek 51 kerstbomen 
verzameld. Met vriendjes worden deze 
naar de oude brandweergarage aan de 

Bredeweg gebracht. Hij verdient met 
zijn broer hiermee 25 euro. Dit gaat in 
hun spaarpot. 
Lieke Nuyt en Daryan den Boer hebben 
diverse bomen gebracht. Ook dit geld 
gaat in hun spaarpot. Hoewel…. Lieke 
koopt er toch liever snoep van.
Tijn Hof heeft met hulp van zijn ouders 
en vrienden 34 bomen gebracht. Hij wil 
hiervan een legoset kopen. Zijn vriend 
Raven Witteveen heeft vijf bomen 
gebracht en de opbrengst is wel 
onvoldoende, maar ook hij wil met wat 
bijsparen een legoset kopen.
Fleur Rietveld heeft met behulp van opa 
Frans en opa Leo tachtig bomen 
verzameld. Elke dag zijn ze, door weer 
en wind, eropuitgetrokken om bomen te 
zoeken. Fleur weet nog niet wat zij met 
dit geld gaat doen. Haar opa’s krijgen in 
ieder geval een schouderklopje van haar.

Opa Frans, opa Leo en Fleur.

Kick-off  Sterk Techniek Onderwijs
Op vrijdag 10 januari vond de 
feestelijke aftrap plaats van 
‘Sterk Techniek Onderwijs Regio 
Woerden-Montfoort-IJsselstein’. 
Tijdens de ‘kick-off ‘ maakten gasten 
van de samenwerkingspartners per 
touringcar een tournee langs de drie 
belangrijke techniek regio’s.
Bestuurders van de onderwijsorganisaties 
Cals College IJsselstein, 
Kalsbeek College, Minkema College, 
ROC Midden Nederland, MBO Rijnland, 
Wellantcollege Montfoort en Futura 
College èn de Vrienden van de Techniek 

onderwijs in de regio te versterken. 
Sterk Techniek Onderwijs WMIJ zet 
zich de komende vier jaar in voor dit 
doel langs drie programmalijnen: 
‘kwaliteitsimpuls’, ‘beeldvorming’ en 
‘gezamenlijk opleiden’ door het 
Voortgezet Onderwijs, Middelbaar 
Beroeps Onderwijs en bedrijfsleven. 
De plannen gaan zorgen voor meer 
en beter opgeleide medewerkers 
in de techniek en voldoende vakmensen 
in de regio.

Hospice Oudewater gedragen 
door de samenleving

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Ellen van Leeuwen

door Cees Reichard

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

van het Cals College, Woerdens 
Techniek Talent en Bouwmensen 
Utrecht, hebben in maart 2019 hun 
handtekening gezet onder de plannen 
om technisch onderwijs in de regio te 
versterken. Bijzonder aan de samen- 
werking is de actieve bedrijvenkring die 
om de onderwijsinstellingen heen staat. 
Alle partijen committeren zich, buiten de 
organisatiebelangen om, aan het 
regiobelang van Sterk Techniekonderwijs.
Met de Kick-Off vierde de organisatie de 
toekenning van drie miljoen euro subsidie 
van het ministerie van OCW om technisch 

Een fl inke groep genodigden was 
aanwezig bij de opening – of eigenlijk 
heropening – van Hospice Oudewater 
aan de Kerkwetering 11. Tijdens het 
ingetogen samenzijn in de showroom 
van Wout Verweij Auto’s werd 
gesproken door een hele rits sprekers. 
“Zoals dat gaat bij een opening”, 
aldus Arie Breur, voorzitter van 
Stichting Hospice Oudewater.
Dank, heel veel dank gaat uit naar alle 
organisaties en mensen die hebben 
bijgedragen aan het nieuwe onderkomen 
van Hospice Oudewater. “Wat hier is 
gebeurd, dat kan alleen in Oudewater. 
Dat heet saamhorigheid!” sprak 
Arie Breur in zijn openingswoord. 
Hij omschreef hoe waanzinnig snel de 
villa aan de Kerkwetering in de zomer 
van 2019 is omgetoverd tot hospice. 
Op 18 juli was bekend dat de 
leegstaande villa ter beschikking kwam, 
tien dagen later was alles geregeld met 
de gemeente en de architect maakte 
binnen twee dagen het ontwerp. 
Op 2 september werd er gestart met 
de verbouw, om de villa amper drie 
maanden later op te leveren. Het is 
allemaal gelukt!
Ook wethouder Bob Duindam is trots. 
“Wat toont Oudewater zich weer van een 
van haar mooiste kanten.” Hoewel 
Hospice Oudewater een particulier 
initiatief is, had de gemeente een cruciale 
rol in het proces, vertelde de wethouder. 
“Ik kreeg het telefoontje: of het hier kon, 
aan de Kerkwetering? En hoe lang de 
gemeente nodig had om het besluit te 
nemen.” Zoals gezegd, liet het besluit 
van de gemeente niet lang op zich 
wachten. “We hebben het project niet 

tegengehouden!”, aldus Duindam. 

Een � jne tijd
Kinderburgemeester Tijn Trijssenaar kent 
het hospice van zijn opa, die werkt er als 
vrijwilliger. “Hij vertelt vaak dat het er 
gezellig is.” Tijn is wel eens in het oude 
hospice geweest en vond de kamers daar 
erg mooi. Tijn vindt dat iedereen een fi jn 
einde verdient. “Ik hoop dat iedereen een 
fi jne tijd heeft in het nieuwe hospice.” 
Ook zijn vader, Sander Trijssenaar, vindt 
het belangrijk dat de mensen het goed 
hebben in het hospice. “Ik hoop dat met 
het nieuwe onderkomen weer leven kan 
worden toegevoegd aan de dagen  waar 
geen dagen kunnen worden toegevoegd 
aan het leven.” Hij sprak namens 
stichting Steamwork. Leden van deze 
stichting lopen ieder jaar de Roparun. 
Een estafetteloop met startlocaties in 
Parijs, Bremen en Almelo en een 
gezamenlijke fi nish in Rotterdam. 
Het geld dat hiermee wordt opgehaald 
komt ten goede aan mensen met kanker. 

vervolg op pagina 8

Schuylenburcht: de beuk er in

Foto door Bert van der Horst

Wat eens de Schuylenburcht was, 
bejaardenhuis voor protestants 
Oudewater, wordt in hoog tempo 

gesloopt: afgelopen vrijdag om 16.00 uur 
toen de twee sloopkranen hun motor 
afzetten, was al meer dan de helft van 

het karkas verdwenen. Na het afgraven 
van het puin is er een nieuwe 
bouwplaats bij.
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Kleintje Carnaval (Light) in St. Joseph

Op vrijdag 31 januari tijdens Kleintje 
Carnaval Light is de jeugd van 12 tot  
16 jaar van harte welkom in de SOOS. 
Op deze feestelijke avond zullen de DJ’s 
lekkere Carnavalsmuziek afwisselen met 
Après-ski muziek zodat de voetjes van 
de vloer kunnen tijdens deze alcoholvrije 

Happy 2020 concert Linfano
Zaterdagmiddag 18 januari om 14.00 
uur verzorgt muziekvereniging Linfano 
een concert in Dorpshuis De Vaart in 
Linschoten.
Net als vorig jaar krijgen de kinderen uit 
groep 5,6 en 7 van de Prins Clausschool 
de gelegenheid krijgen om mee te spelen 
met het orkest van Linfano. 

uitvoeren tijdens het concert. 
De kinderen ervaren zo hoe het is mee te 
spelen met een echt orkest!
‘We zijn zoveel meer dan alleen een 
nootje spelen bij de intocht van 
Sinterklaas of een avondvierdaagse. 
We zijn een heel mooi orkest dat op een 
goed niveau speelt en bieden goed 
muziekonderwijs aan voor iedereen. 
We zouden het fijn vinden als we dit aan 
een breed publiek kunnen laten horen, 
zoals onlangs met het fantastische 
Lustrumconcert in de sporthal. 
We hebben al een grote schare fans die 
trouw naar onze concerten komen, 
alleen dat kunnen er veel meer zijn. 
Hoe meer publiek in Het Dorpshuis, hoe 
groter de voldoening voor het orkest, 
want onze muzikanten hebben toch 
maanden aan een stuk hard gerepeteerd 
om de muziek onder de knie te krijgen. 
De jeugd is een doelgroep die Linfano 
ook graag met dit concert wil bereiken. 
Muziek verbindt elke generatie en 
Linfano laat dat graag horen’.
Het leerlingenorkest en de fanfare van 
Linfano spelen onder leiding van dirigent 
Olaf Schipper. Geniet van de filmmuziek 
van Disney ‘s Highlights from Frozen en 
Two Worlds uit Tarzan. Ook de Melody 
Percussion Band onder leiding van 
Marcel Heijen zal acte de présence geven. 
Zij spelen onder andere de Pasapas van 
Kinderen voor Kinderen, maar ook een 
heel geweldig werk van de Japanse 
musicus Kitaro.
Het concert begint om 14.00 uur. 
Iedereen is welkom en de entree is gratis. 
Kom gezellig luisteren!

De basisschool werkt al enkele jaren 
samen met de muziekvereniging. 
De kinderen krijgen op school wekelijks 
muziekles van Vincent Verhage, muziek- 
docent bij Linfano. Tijdens deze lessen 
leren de kinderen ook een instrument 
bespelen. Ze hebben een paar liedjes 
ingestudeerd en deze gaan ze samen met 
de fanfare, dus als één groot orkest 

Vluchtelingenwerk ontvangt 
pakketten van JUMBO
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten ontving afgelopen vrijdag van JUMBO 
Aarnoudse dertig pakketten voor statushouders.
De pakketten met bruikbare levensmiddelen zijn tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 
zaterdag 11 januari aan de vluchtelingengezinnen overhandigd. Een mooie geste van 
JUMBO waar de statushouders zeer blij mee zijn.

Sharon van JUMBO Aarnoudse overhandigt een pakket aan  
Ton van der Made van Vluchtelingenwerk.

feestavond. Verder zal er een optreden 
zijn van Marco Kraats. Uiteraard zal 
Prins André le Chef de Mission ook 
aanwezig zijn en een aantal keer 
voorgaan in de Polonaise. Het zou leuk 
zijn als zoveel mogelijk kinderen alvast in 
het thema van dit jaar ‘55 jaar Carnaval 

in Knopengein’ verkleed gaan. 
Kaarten voor deze avond kosten zowel in 
de voorverkoop op vrijdag 17 januari als 
aan de deur € 10,00. Bij binnenkomst 
krijgt iedereen twee consumptiemunten 
zodat er ook een frisdrankje gedronken 
kan worden en kunnen de jassen gratis 
opgehangen worden.
De deur zal om 20.30 uur opengaan  
en het zal tot 0.30 uur duren.

Een dag later is het tijd voor de oudere 
jeugd om in de SOOS te komen feesten. 

Voor iedereen vanaf 16 jaar is er op 
zaterdag 1 februari Kleintje Carnaval. 
Op deze avond zal Party DJ Marco het 
dak eraf spelen en zullen er optredens 
zijn van Dennis van der Stelt, Barry 
Badpak en Vieze Jack.
Deze feestartiesten zullen iedereen het 
echte feestgevoel geven. Kaarten zijn te 
verkrijgen zowel tijdens de voorverkoop 
op vrijdag 17 januari als aan de deur 
voor e 15,00. Deze zaterdag zal de deur 
om 22.00 uur open gaan en zal het feest 
tot ongeveer 03.00 uur duren.
Vanwege de alcoholwet zal een ieder van 
18 jaar en ouder een polsbandje krijgen, 

heb je geen bandje, dan geen alcohol.

Voorverkoop
De voorverkoop voor beide avonden  
is dus op vrijdag 17 januari in de  
St. Joseph van 19.30 tot 20.30 uur 
voor Kleintje Carnaval Light 
en van 20.30 tot 21.30 uur voor 
Kleintje Carnaval.
Het lijkt verstandig je kaarten al in de 
voorverkoop te kopen want als de 
kaarten uitverkocht zijn zal de deur 
helaas gesloten blijven voor personen 
zonder kaart.

Verkeer
binnenstad
Montfoort
Kijk, denk en doe Mee!
Montfoort werkt via BUURbook samen met haar 
inwoners, ondernemers en organisaties aan een 
aantrekkelijke, veilige en bereikbare binnenstad.
Kijk, denk en doe mee! Volg de interessante discussies 
tussen de bewoners op BUURbook.
U kunt zich aanmelden via https://montfoort.buurbook.nl/
inschrijven. U blijft dan op de hoogte van de planvorming 
en discussie. U kunt ook de app BUURbook downloaden 
en als buurt ‘Montfoort’ kiezen.

www.montfoort.nl  www.twitter.com/gem_montfoort  www.facebook.com/gemeentemontfoort dinsdag 14 januari 2020
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Afvalkalender januari 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Nieuwjaarsdag

Het slagwerk van het mechanische uurwerk 
van de hervormde kerk in Linschoten is al even 
buiten gebruik.
Het uurwerk, althans het deel dat de tijd aangeeft, 
werkt tot nu toe nog wel gewoon. Dat gaat vanaf vrijdag 
10 januari veranderen. Dan worden namelijk het 
slagwerkgedeelte en de mechanische hamer van het 
mechanisch uurwerk gedemonteerd. In de komende 
weken worden deze onderdelen vervolgens gereviseerd.

Werkzaamheden kerkklok Linschoten
Concreet betekent dit dat de klok de komende tijd 
niet zal slaan (dat doet hij al een tijdje niet...), 
maar ook dat de (juiste) tijd niet wordt weergegeven 
omdat de klok stilstaat.
Als alles volgens planning verloopt, worden de 
mechanische hamer en het slagwerkgedeelte in week 7 
(10-14 februari) weer teruggeplaatst. Dan kunnen de 
inwoners van Linschoten weer horen én zien hoe laat het 
is op hun vertrouwde kerkklok.

Bevrijdingsvuur-
estafetteloop 
4/5 mei 2020
In de nacht van 4 op 5 mei 2020 gaat een groep 
lopers uit Montfoort/Linschoten het bevrijdingsvuur 
ophalen in Wageningen en dit hardlopend in 
estafettevorm terugbrengen naar Linschoten en 
Montfoort.
Als je mee wilt doen aan deze unieke bevrijdingsloop 
(als hardloper, begeleidende fi etser, EHBO of andere 
begeleiding/ondersteuning) geef je dan uiterlijk voor 
24 januari a.s. op.
Het aantal plaatsen is beperkt. Deelnamekosten 15 euro 
per deelnemer. Inschrijfformulier op te vragen bij het 
secretariaat 4 en 5 mei comité Montfoort: 
hans.elzas@ziggo.nl

Zoals al vele jaren gebruikelijk in Knopengein (Montfoort) is ook dit jaar de 
aftrap van het Carnaval bij Carnavalsvereniging Les Boutonniers drie weken 
voor het eigenlijke Carnavalsfeest met een voorproefje op het grote feest. 
Op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari organiseert Les Boutonniers 
respectievelijk Kleintje Carnaval Light en Kleintje Carnaval in de St. Joseph 
(SOOS) te Montfoort.
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Koninklijke onderscheiding voor voorzitter De Dijketelg, Gerard Gerritsen, 
uitgereikt door waarnemend burgemeester Wim Groeneweg

40 jaar biljartvereniging De Dijketelg
Koninklijke onderscheiding voorzitter Gerard Gerritsen

Het vieren van een jubileum van 
welke sportvereniging dan ook gaat 
traditiegetrouw vergezeld van een 
toernooi waarin de beoefende sport 
centraal staat. Zo ook bij de biljart-
vereniging De Dijketelg die sinds jaar 
en dag domicilie houdt in het 
gelijknamige eetcafé. Daar vond ook 
op 11 januari 1980 de oprichtings-
vergadering plaats en werd Gerard 
Gerritsen met bijna algemene 
stemmen tot voorzitter verkozen.
Voorafgaand aan het spelen van de 
fi nales van de onderlinge competitie 
werd daarbij stilgestaan.
Leden van het eerste uur die er een 
veertigtal clubjaren hadden opzitten 
werden namens het bestuur in de 
persoon van Leo Henkes en  
Gerard Gerritsen in het zonnetje gezet. 
Kees Nederend, Nico Hoogenboom, 
Beb Hoogenboom, Wiro van der Werff, 
Hans Spruit en Ton Spruit kregen een 
medaille omgehangen wegens trouwe 
dienst en ook gastvrouw Riet Rietveld 
werd daarbij niet vergeten.
Namens de Woerdense Biljart Bond, 
de overkoepelende organisatie, werden 
voorzitter Gerritsen en ook Martien van 
Zuilen en Wiro van der Werff naar voren 
gehaald vanwege 40 jaar onafgebroken 
lidmaatschap van deze organisatie. 
Zij ontvingen een herinneringsplaquette.

Niets vermoedend
Wie gedacht had aansluitend aan het 
buffet te kunnen beginnen, kwam 
bedrogen uit. Niet alle onderscheidingen 
waren al overhandigd. Daarvoor maakte 
waarnemend burgemeester Wim 
Groeneweg zijn entree. Naast felicitaties 
aan het adres van de vereniging had hij 

nog een verrassing in petto voor de niets 
vermoedende Gerard Gerritsen. Zijn 
familieleden waren weliswaar aanwezig 
en ook de uitleg van Groeneweg over de 
symboliek van de afbeeldingen aan de 
burgemeestersketting -soms vertegen-
woordiger van de stad, anderzijds 
namens het rijk- deden nog geen lichtje 
branden. Het zichtbaar ontroerde 
slachtoffer van de ceremonie betreffende 
het overhandigen van het lidmaatschap 
in de Orde van Oranje-Nassau werd er 
door overvallen. Onder het toeziend oog 
van zijn dochter, schoonzoon en vijf 
kleinkinderen werd Gerard Gerritsen 
geprezen als een eerlijk bestuurder met 
een gouden hart, die correctheid, geduld 
en betrokkenheid hoog in zijn vaandel 
draagt en zich ook buiten de kleine 
biljartwereld maatschappelijk 
onderscheidt. Voor zijn echtgenote 
Corrie waren er bloemen en de zinsnede 
dat zij de jubilaris 2000 donderdag-
avonden had ‘afgestaan’ aan zijn 
favoriete sport.

Geen topper op het groene laken
Een echte topper is Gerard Gerritsen 
daarin niet geweest, maar dat laat 
onverlet dat zijn verdiensten voor de 
vereniging en het biljarten in de regio 
bijzonder groot zijn. Het meedoen is voor 
hem belangrijker dan het winnen, een 
soort Olympische gedachte. Als ‘vader 
van de vereniging’ heeft hij alle ups en 
downs doorstaan. Ooit begon 
De Dijketelg met dertien leden. 

Dat aantal groeide aanvankelijk tot 
ongeveer vijftig en waar andere 
verenigingen ten onder zijn gegaan in 
een wereld vol alternatieve invullingen 
van de vrije tijd, kan De Dijketelg nog 
steeds bogen op een 23-tal leden en 
speelt het met drie teams competitie in 
de Woerdense Bond.
Na een uitgebreid buffet werden de 
biljartstokken weer ter hand genomen 
en werd het jubileumtoernooi afgerond.
De acht teams waren bij loting 
vastgesteld, waarbij op basis van 
speelsterkte bepaald was wie de drie 
spelsoorten gingen invullen. Nadat in 
december al voorrondes waren 
gespeeld, vonden de halve fi nales plaats 
op 7 januari jl. Hieruit kwamen als 
winnaars uit de bus: het team Theo 
Spanenburg en het team Leo van Vliet. 
De fi nales (na het buffet) waren 
ongeloofl ijk spannend. De teams 
eindigden exact gelijk met 22 wedstrijd-
punten, zodat de einduitslag bepaald 
moest worden aan de hand van 
gescoorde caramboles.

Uitslagen:
Driebanden
Theo Spanenburg-Leo van Vliet 7-13
Bandstoten
Frans Oosterlaken-Leo Henkes 14-23
Libre
Martien van Zuilen-Nico Hoogenboom 45-15
Gemiddeld aantal caramboles
team Spanenburg 0,795
team Van Vliet 0,728

door Gerard van Hooff

Programma 18 januari
SPV ‘81 - BSC ‘68 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Vroege vogels-voetbal
als voorbereiding op 
2e seizoenshelft
 Voorschoten - FC Oudewater 4 - 3
Een aanvangstijd in de ochtenduren is niet iets wat de meeste selectiespelers 
gewend zijn, het was voor sommige spelers en begeleiders dan ook wel even 
wennen, voor de vroege vogels onder de bezoekers werd het uiteindelijk een 
aangename wedstrijd. Hoe nuttig een brede selectie is, bleek zaterdag maar weer 
en hoe interessant is het als je ook nog leuke jeugdspelers achter de hand hebt.

Het optreden van de Oudewaternaren 
tegen Voorschoten - op dit moment het 
nummer vier in de 1e klasse - was in 
ieder geval inspirerend. De absentie van 
maar liefst negen potentiele basisspelers 
c.q. sterkhouders leek zich in ieder geval 
niet te wreken. Hoewel Voorschoten, 
getraind door oud-Unio-trainer Theo 
Ducaneaux, aanwijsbaar de betere ploeg 
was weerden de mannen van Akkermans 
en Co. zich kranig. Met vooral veel lange 
diagonale ballen probeerden de 
Voorschotenaren hun vleugelspelers te 
bereiken en hierbij zag je dan de klasse 
van sommige spelers van de thuisploeg. 
Met goede aannames bij die passes en 
een snelle voortzetting werd de 
Oudewaterse defensie behoorlijk onder 
druk gezet. Dit deed in eerste instantie 
het ergste vrezen. Met af en toe een 
snelle uitval werd echter de alertheid van 
de Voorschotenaren achterin toch op de 
proef gesteld. Bij een van die aanvallen 
was het Djardo Boele die langs de zijlijn 
opstoomde en een prima voorzet van zijn 
linker liet komen. Sven Rietveld was 
uitstekend meegekomen en tikte beheerst 
de 0-1 binnen (15e min.) Een slippertje 
van de voor het eerst sinds lange tijd 
weer acterende Niek Sluijs betekende 
bijna de gelijkmaker echter doelman 
Thimo van der Mueren stond op de juiste 
plek om erger te voorkomen. 
Ook pareerde hij een hard en laag 
geschoten bal prima. Toch moest 
genoemde doelman al snel de bal uit het 
net halen. Met wat Oudewaterse hulp 
werd een strakke vrije trap het doel 
ingewerkt; 1-1 (25ste min.). Kort hierna 

werd de verdediging van de bezoekers 
echt een keer helemaal zoek gespeeld en 
lag de 2-1 in de touwen (30ste min.). 
Zo’n vijf minuten later moest Tim Goes 
geblesseerd het veld verlaten. Zijn 
vervanger, Mees van Ooyen, kreeg kort 
voor de rust tot tweemaal toe een kansje, 
maar zijn inzetten waren wat te slap en 
geen probleem voor de keeper van de 
thuisploeg.
Het feest voor Van Ooyen duurde helaas 
maar zeer kort. In de 50ste minuut 
moest ook hij geblesseerd het veld 
verlaten en werd hij vervangen door zijn 
mede-jeugdspeler Fons ter Burg. Collega 
Lars Janmaat was er bij het begin van de 
tweede helft al ingekomen en ook Jamie 
Brunings maakte zijn opwachting in de 
Oudewaterse elf. Wederom een snelle 
uitval van FCO, met aan de basis Fons 
ter Burg, betekende de gelijkmaker door 
Simon la Lau; 2-2 (66ste min.). 
De vreugde was echter van zeer korte 
duur. Al snel knalde Voorschoten heel 
hard de 3-2 tegen het net (67ste min.). 
Met de 4-2 na een minuut of tachtig leek 
de strijd gestreden, maar niets was 
minder waar. Het was weer La Lau die 
opnieuw een gave aanval, via Wouter 
van Sprundel en Sven Rietveld, keurig 
afrondde; 4-3 (82ste min.). Oudewater 
kwam zelfs nog heel dicht bij een 
gelijkspel, maar dat redden ze net niet. 
De conclusie is echter dat het een zeer 
leerzame pot voetbal was, leuk ook om 
naar te kijken en het spel van de vier 
jongelingen uit de jeugd schiep toch nog 
de nodige vreugde binnen de 
Oudewaterse gelederen.

De jaren gaan tellen
Oud FCO - Jong FCO 1 - 5
Bij voorafgaande ontmoetingen tijdens de start van een nieuw jaar waren de 
verschillen tussen oud en jong nimmer zo groot als op deze 
4e januari. Selectietrainer Akkermans was in ieder geval ‘not amused’ over het 
aantal gescoorde doelpunten. Het hadden er veel meer moeten zijn!
De toeschouwers konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de sleet er bij de 
oudjes goed op  zat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het trainingsniveau van De Rijk 
en Co. op een behoorlijk laag pitje heeft gestaan de afgelopen periode en dat de 
jaren gaan tellen. Maar ook het gemis van o.a. de Dollemannetjes, Koffeman, de van 
der Klissen en de Miltenburgjes zou een aanwijsbare reden kunnen zijn!
Dat het aantal doelpunten van de ‘jonkies’ niet veel hoger lag was echter mede te 
danken aan oudjes-doelman Achterberg. Hoewel hij niet bij ieder doelpunt zijn 
handen in onschuld kon wassen, voorkwam hij vele malen op vaak miraculeuze wijze 
dat de score hoog opliep.
Hoewel de schrijver van dit korte stukje het niet met eigen ogen aanschouwde, -was 
even iets anders aan het doen-, schijnt het doelpunt van Van der Neut zeer bijzonder 
geweest te zijn. Wel constateerde scribent een plaatje van een doelpunt van Griffi oen, 
zo van ‘boem’ in een keer op de slof (zo zien we het graag).
Dat de gezellige derde helft lang duurde, was op deze FCO-Nieuwjaarsdag ook zeker 
het vermelden waard.

door Gerard van Hooff

WDS wint o efenduel
Na een wedstrijdje tegen oud-WDS vorige week startte het huidige 
team het jaar 2020 met een oefenwedstrijd tegen Woerden, 
waartegen in het vorige seizoen tot tweemaal toe een brilstand werd behaald.

Ziekenboeg
Er waren weer wat positieve berichten te 
vermelden uit de ziekenboeg, Hans 
Simon was deze week weer voor het 
eerst te zien op het trainingsveld, Mark 
Koorevaar was na vijf weken ook weer fi t 
genoeg om in de basis te kunnen starten 
en Thomas speelde na een half jaar 
blessureleed ook weer is mee met WDS 
1. Er gaan geruchten gaan dat ook Tom 
Wils zich binnen een aantal weken zal 
melden bij de selectie. Eric Cromwijk en 
Jan Boerefi jn daarentegen zijn nog niet 
speelklaar.

Heer en meester
De wedstrijd begon met wat meer 
balbezit voor WDS. Dat kreeg ook de 
eerste echte kans, maar Elwin van der 
Stigchel kopte naast. Woerden kreeg 
daarna twee hele grote kansen; eerst was 
het de bovenkant van de lat die redding 
bracht en daarna was het de spits van 
Woerden die de bal net naast schoof. 
Voor rust werd de bal uit een corner van 
WDS net gemist door Jelle en vervolgens 
kon ook Jos Lodder de bal niet in de 
goal krijgen.
De 2e helft werd er bij WDS vijf maal 
gewisseld, waardoor Elwin van der 
Stigchel in de punt van de aanval kwam 
en het hele middenveld er anders uit zag. 
Vanaf het begin van de 2e helft was 
WDS heer en meester en zag het spel er 

ook beter uit. Dit resulteerde in de 55e 
min in een 0-1 voorsprong door Van der 
Stigchel. Rond minuut 70 scoorde deze 
opnieuw en was de stand 0-2. Daarna 
zakte WDS wat in en was het Woerden 
dat nog gevaarlijk probeerde te worden. 
In de 90e was het WDS dat er nog een 
keer uitkwam, maar helaas de bal slordig 
voorin verspeelde en Woerden in de 
counter er nog 1-2 van maakte.

AHLES
en

Opel Corsa 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘12 e 6.950,-
Opel Agila 1.2 - 5-drs - airco  . . . . . . . . . . . . .   ‘11 e 6.250,-
Renault Modus 1.6 16V . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘07 e 4.200,-
Renault Grand Modus  . . . . . . . . . . . . . . . .  ‘08 e 4.800,-
Fiat panda (nieuw model) - airco . . . . . . . . . .   ‘12 e 5.450,-
Opel Vivaro 2.0  - airco - 115.000 km - ex btw. . . . . . ‘14 e 8.450,-
Volkswagen beatle 1.8 - cabrio . . . . . . . . . . .  ‘04 e 6.950,-

Esdoornstraat 19 - Driebruggen - 0348 - 501808

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

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Joop van Vliet B.V.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
 Zaterdag 08.00 - 12.00 uur

Volleybalvereniging Jupiter sportief 
het nieuwe jaar in Na een voor velen welverdiende 

kerstvakantie was het op 
donderdag 3 januari wel weer 
tijd voor wat gezonde beweging. 
Jupiter is het jaar sportief 
begonnen met hun 
Nieuwjaarstoernooi voor de 
jongste toppers tot en met de 
meest ervaren leden.
Er waren ook een mooi aantal 
introducees aanwezig die nog maar 
eens lieten zien wat voor talent er 
nog in Oudewater en omstreken 
rondloopt. De avond werd gestart 
met een gezamenlijke warming-up 
en er werd een training gegeven 
door de Heren 1 van Jupiter.
Met een verhoogde hartslag en de 
eerste zweetdruppels op het 
voorhoofd zijn er in steeds 
wisselende en gemengde teams vier 
wedstrijdronden gespeeld.
Al met al werd het een mooie start 
voor een gezond 2020!
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Sander Koolwijk met BSC’er Mitchell van der Linden, die even later geblesseerd moest uitvallen.

  Inhaalwedstrijd zonder opbrengst
SPV - B SC 0-3
Een inhaalwedstrijd, die een 
vroegtijdig einde betekende van de 
winterstop. Misschien dat deze 
omstandigheid er de oorzaak van was 
dat er in de beginfase sprake was van 
enige onwennigheid en de bezoekers 
via hun linkerfl ank moeiteloos naar 
de achterlijn konden opstomen. 
Schade leverde dat niet op, omdat 
ook de ploeg uit Benthuizen (3600 
inwoners) nog niet echt scherp was.
De noodzaak om te winnen was er bij 
de bezoekers echter wel degelijk. 
BSC’68 heeft nog zicht op de koploper 
en spant zich in om periodekampioen te 
worden. Het verblijf in de vierde klasse 
heeft ze al te lang geduurd. Er is sprake 
van een gezonde amateuristische 
ambitie. Door een aantal afwezigen was 
de trainer genoodzaakt geweest de 
nodige aanpassingen in zijn elftal aan te 
brengen. Dat belette de gasten niet om 
een groot veldoverwicht te creëren dat 
door de thuisclub werd bestreden met 
een soort zoneverdediging. Slechts 
aanvoerder De Heer had een dubbele 
taak. Niet alleen was hij verdedigend 
actief, ook moest hij de switchende 
spitsen Koorevaar en Koolwijk zien de 
bereiken. Die echter kregen geen 
millimeter ruimte. BSC had grotendeels 
het initiatief, maar kreeg nauwelijks 
ruimte daar iets mee te doen.

Fysiek
De Polsbroekse verdediging zat er 
voortdurend kort op en schuwde ook 
niet fysiek (te) sterk in te grijpen. 

Scheidsrechter Homes toonde zich 
aanvankelijk behoorlijk tolerant en 
accepteerde op bodychecks gelijkende 
schouderduwen. De Benthuizenaren 
Van der Linden en Van Leeuwen zochten 
hun heil in afstandsschoten die echter 
niet tot succes leidden. De beste 
BSC-mogelijkheid was halverwege de 
eerste helft voor Verhoeff die na een 
prima pass van Gramberg vrij voor 
doelman Jeroen Both opdook. Met een 
uiterste krachstinspanning wist de 
doelman echter de openingstreffer te 
voorkomen. Daarna werd het spel 
slordiger. Door veelvuldig balverlies en te 
veel lopen met de bal kwam BSC’68 niet 
echt meer voor het doel van de thuisclub 
en ontstond er een soort moedeloosheid. 
Omdat ook de thuisclub niet bij machte 
was om gevaarlijk te worden, gingen de 
ploegen met een 0-0 ruststand aan de 
thee.

Opluchting voor BSC
Terwijl de weersomstandigheden 
verslechterden en de toeschouwers 
dekking zochten onder de luifel van het 
clubgebouw, deden de bezoekers -met de 
draaiende wind tegen- een snelle poging 
de zaak te forceren. De arbiter leek iets 
minder toegeefl ijk te zijn en liet zich wat 
meer gelden. Al na 5 minuten kreeg 
BSC een schietkans bij de rand van de 
zestien. Met veel gevoel schoot Lijon 
Korving de bal in de bovenhoek buiten 
bereik van Jeroen Both; 0-1. Meteen 
werd het een andere wedstrijd. 
De bezoekers lieten de bal het werk 

doen, combineerden met meer overleg 
en ontweken hierdoor de rechtstreekse 
duels met de verdedigers van SPV’81.

Geen vuist(je)
Met de Benthuizenaren als de 
bovenliggende partij bleef het 
grotendeels eenrichtingverkeer. Toch 
hadden ze er een strafschop voor nodig 
om de wedstrijd volledig in het slot te 
gooien, Een overtreding op 
Van Leeuwen vond geen genade in de 
ogen van de scheidsrechter en van elf 
meter was Jeroen Both kansloos op in 
inzet van Karsten Etten; 0-2 (70e min). 
De thuisclub, waarbij De Heer al eerder 
geblesseerd was afgehaakt, bracht nog 
wat vers bloed in, maar kon niet het 
geringste vuistje maken tegen de onder 
leiding van Robin de Bruin soeverein 
opererende verdediging van Benthuizen. 
Nadat een afstandsschot van Sander 
Koolwijk rakelings over de lat was 
gescheerd, bepaalde Korving op 
aangeven van Splitthof in de 84e 
minuut de eindstand op 0-3. Door deze 
overwinning is BSC’68 geklommen 
naar de tweede plaats en staat nu op 
gelijke hoogte met Bergambacht. 
De achterstand met koploper Floreant 
bedraagt halverwege de competitie 
echter wel zeven punten. SPV staat op 
een achtste positie met 11 uit 11 en 
speelt zaterdag tegen Gouderak dat 
evenveel punten heeft verzameld.

door Gerard van HooffProgramma op 25 januari
Montfoort S.V. ‘19 - Oranje Wit 14.30
FC Oudewater - Nieuwkoop 14.30
Zevenhoven - Linschoten 14.30
Gouderak - SPV ‘81 14.00
Cabauw - WDS 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Oefenduel:

Woerden - FC Oudewater 1-0
Zo goed als de Oudewaterse elf de vorige week tegen een eersteklasser 
acteerde zo slecht was het zaterdag tegen vierdeklasser Woerden. Slechts het 
goede spel van Bart Griffi oen en de tomeloze inzet van Walter van der Neut 
waren met betrekking tot de wedstrijd van zaterdag het vermelden waard. Toch bracht het af 
en toe felle spel van Van der Neut ook een zeker risico met zich mee! Zo kwam hij kort na 
het beginsignaal goed weg bij een te forse sliding, die in de competitie minimaal met een 
kaart zou zijn bestraft. Aan de andere kant diende hij wel als voorbeeld voor vele van zijn 
teammaten die behoorlijk te kort schoten op het gebied van inzet en daardoor onder de 
maat bleven. Foutief ingrijpen van de Oudewaterse doelman Van der Mueren lag aan de 
basis van het doelpunt dat in de negende minuut viel; 1-0. Binnen een paar minuten had het 
allemaal nog veel erger kunnen zijn, als niet Van der Neut de bal van de lijn had gehaald. 
Woerden was dus de duidelijk betere ploeg, want het eerste Oudewaterse gevaar ontstond 
pas rond de twintigste minuut. De Woerdense goalie was Wouter van Sprundel echter te snel 
af. Kort voor  rust kregen zowel Van Sprundel als Bart Griffi oen een 100% kans. 
Eerstgenoemde verzuimde het zelf af te maken maar schoof de bal wel door naar Griffi oen 
en ook hij miste deze opgelegde kans. Meteen daarna had Griffi oen trouwens ook weinig 
geluk, de paal stond de gelijkmaker in de weg.
Dat ook de thee geen verandering veroorzaakte, werd in de loop van de tweede helft 
duidelijk. Oudewater leek in eerste instantie wat meer aan de bal, wat aanvallender ook en 
Bart Griffi oen kwam weer de Woerdense doelman tegen die het schot van de Oudewaternaar 
maar net kon verwerken. Een vrije trap van Sven Rietveld draaide vlak voor het doel weg en 
Wouter van Sprundel speelde de bal net iets te ver voor zich uit om nog gevaarlijk te kunnen 
worden. Woerden was echter (ook) behoorlijk uitgeblust. Hun voorwaartsen werden nu 
aardig in toom gehouden door de FCO-defensie. Vijf minuten voor tijd teisterde Joost 
Miltenburg nog een keer het aluminium van het Woerdense doel na een aardige aanval en 
collega Griffi oen deed dit nog eens dunnetjes over met een omhaal. Al met al een zeer 
matige wedstrijd, zelfs de scheidsrechter deelde in de malaise.

Lars, Amber, Marvin en Boris

Veel podiumplekken op 
Goederaad Judotoernooi
Op zaterdag 19 januari namen tien judoka’s deel aan het 12e Goederaad 
Judotoernooi in Bodegraven.
Sportschool Goederaad organiseert het grootste pouletoernooi in Nederland. 
Duizend judoka’s verdeeld in poules van 3 tot 6 judoka’s. Dit keer waren er 
dertien  wedstrijdmatten. Alle judoka’s gingen met medaille naar huis.

Sjors Hendriks was als eerste aan de 
beurt, zij won drie van haar vier 
wedstrijden en werd knap tweede.
Hierna was het de beurt aan Valerius van 
der Haven en Bjorn Boetekees.
Valerius knokte hard en wist één 
wedstrijd te winnen, hij werd vierde. 
Bjorn kwam met twee andere judoka’s 
op een gelijke stand en moesten daarom 
nog een onderlinge strijd uitvechten voor 
het podium. Bjorn werd knap derde.
Zhen van Mechelen had het zwaar bij de 
senioren maar wist drie van zijn vier 
wedstrijden te winnen en behaalde 
daarmee een mooie tweede plaats.
In het volgende blok kwamen vier 
judoka’s op de tatami. Lars Groenewegen 
en Amber Mulder -18 moesten er vol 
tegenaan maar veroverden beiden een 
mooie derde plaats.

De -15 judoka’s Boris Hendriks en 
Marvin de Goederen begonnen sterk en 
wonnen beide twee wedstrijden in de 
poule. Voor Boris betekende dat een 
derde plek. Marvin moest nog twee keer 
judoën voor plek 2, 3 en 4 in verband 
met een gelijke stand. Helaas verloor hij 
deze twee wedstrijden waardoor hij 
genoegen moest nemen met de vierde 
plek.
Aan het einde van de dag kwamen
Ivar van Blijderveen en Lester Bouman 
nog op de tatami. Ivar wist één wedstrijd 
te winnen van de vier en werd daardoor 
vierde. Lester was opdreef en won knap 
twee partijen, hij wist hiermee de tweede 
plek veilig te stellen. Al met al een goede 
start van het nieuwe jaar.

Kindervoorstelling
Op zondagmiddag 26 januari is er vanaf 15.00 uur een   kindervoorstelling met 
Meester Wes. Inmiddels is hij een bekende voor Montfoort. Voor de derde maal 
komt hij met een voorstelling naar het zalencentrum St. Joseph.

Mevrouw de Heks is op vakantie en dat 
geeft Meester Wes de gelegenheid om 
met zijn knuffels de speelkist op te 
ruimen. Hij vindt tussen alle spullen een 
echte oude Wenspot met een brief erin: 
‘De vinder mag drie wensen doen’.
Wat zal Meester Wes met zijn knuffels 
nou eens wensen? 
Geschikt voor kinderen van 4 tot en met 
7 jaar.  Kaarten reserveren via: 
www.cultureelmontfoort.nl en aan de 
zaal voorafgaande aan de voorstelling.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Clubkampioen
In januari werden de   clubkampioen-
schappen gespeeld van    tafeltennis-
vereniging De Schans uit Montfoort.
In de fi nale stonden Bert Rademaker en 
Arjen van Santen tegenover elkaar.
Bert trok aan het langste eind en mag 
zich een jaar lang Clubkampioen 
noemen.

Koploper Jupiter Dames 4 streed in een 
spannende wedstrijd om de eerste plek in 
de volleybalcompetitie.
Afgelopen weekend versterkt en ze hun 
koppositie met een 3-1 winst van tegen 
Bodegraven, de nummer twee.
Met dank aan het publiek dat in groten 
getale aanwezig was om de dames aan te 
moedigen! Het belooft daardoor een leuk 
tweede helft van het seizoen te worden. 
Op naar het kampioenschap!

Jupiter Dames 4 verstevigen koppositie

Gezellig nieuwjaarsfeest 
  Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten
Afgelopen zaterdag 11 januari heeft   Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten 
een   gezellig Nieuwjaarsfeest gevierd. Er waren in totaal zo’n 75 mensen 
aanwezig. Alle cliënten en hun kinderen die in 2019 begeleiding kregen en alle 
vrijwilligers waren uitgenodigd. En ….wellicht bent u benieuwd en vraagt u zich 
terecht af om hoeveel mensen het gaat?

Er zijn bijna vijftig vrijwilligers: 
maatschappelijk begeleiders, taalmaatjes, 
een budgetcoach, de medewerkers voor 
het repareren van laptops, fi etsen, de 
klusmensen om de huizen te helpen 
inrichten en van de GoedGeefSchuur,
het Noodfonds en de Stuurgroep.
Het gaat bij de start van 2020 om 
vluchtelingen uit Syrië, Turkije, Rusland, 
Eritrea en Soedan. In totaal achttien 
volwassenen en zestien kinderen die in 
vijf huizen en vijf 1-2-persoons-
appartementen wonen. De taakstelling 
vanuit de overheid is dat er in 2020 nog 
twaalf mensen vanuit een AZC in 
Montfoort-Linschoten komen wonen.  

Deze mensen krijgen de eerste twee
jaar maatschappelijke en juridische 
begeleiding en taalondersteuning van 
Vluchtelingenwerk. Zij beschikken over 
een voorlopige verblijfstatus.
Zij moeten inburgeringscursussen volgen 
en daarnaast ook werken omdat zij een 
bijstandsuitkering krijgen van de 
Participatiewet.
Via FermWerk krijgen zij een kleine 
lening om hun huis in te richten. 
Super bedankt voor de organisatie
Yvon Kaay en Ineke Schopenhauer! 
Zonder de bijdragen van het Antoniushof 
die de locatie ter beschikking stelde, 
Djembé trommelaar Nico van Asdonck, 
goochelaar Gerrit Vormer, Albert Hein 
voor de broodmaaltijd, bloemist Nicole, 
Jumbo, de goede doelen pop-up store 
van Ike van de Pol en Jolanda Groen, 
het Kruidvat, de Hema, giften van 
particulieren, het Noodfonds 
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten 
en VluchtelingenWerk West-Midden was 
dit feest niet mogelijk geweest.
Maandag hebben we alle gekregen 
spullen aangeboden en veel gezinnen 
hebben speelgoed, boeken en huisraad, 
die zij goed konden gebruiken 
uitgekozen. 
Wanneer er vragen zijn of als u
belangstelling heeft om vrijwilligerswerk 
te  doen neemt u dan contact op met 
teamleider Marlies Oudijk,
montfoort@vluchtelingenwerk.nl
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Sander Koolwijk met BSC’er Mitchell van der Linden, die even later geblesseerd moest uitvallen.

  Inhaalwedstrijd zonder opbrengst
SPV - B SC 0-3
Een inhaalwedstrijd, die een 
vroegtijdig einde betekende van de 
winterstop. Misschien dat deze 
omstandigheid er de oorzaak van was 
dat er in de beginfase sprake was van 
enige onwennigheid en de bezoekers 
via hun linkerfl ank moeiteloos naar 
de achterlijn konden opstomen. 
Schade leverde dat niet op, omdat 
ook de ploeg uit Benthuizen (3600 
inwoners) nog niet echt scherp was.
De noodzaak om te winnen was er bij 
de bezoekers echter wel degelijk. 
BSC’68 heeft nog zicht op de koploper 
en spant zich in om periodekampioen te 
worden. Het verblijf in de vierde klasse 
heeft ze al te lang geduurd. Er is sprake 
van een gezonde amateuristische 
ambitie. Door een aantal afwezigen was 
de trainer genoodzaakt geweest de 
nodige aanpassingen in zijn elftal aan te 
brengen. Dat belette de gasten niet om 
een groot veldoverwicht te creëren dat 
door de thuisclub werd bestreden met 
een soort zoneverdediging. Slechts 
aanvoerder De Heer had een dubbele 
taak. Niet alleen was hij verdedigend 
actief, ook moest hij de switchende 
spitsen Koorevaar en Koolwijk zien de 
bereiken. Die echter kregen geen 
millimeter ruimte. BSC had grotendeels 
het initiatief, maar kreeg nauwelijks 
ruimte daar iets mee te doen.

Fysiek
De Polsbroekse verdediging zat er 
voortdurend kort op en schuwde ook 
niet fysiek (te) sterk in te grijpen. 

Scheidsrechter Homes toonde zich 
aanvankelijk behoorlijk tolerant en 
accepteerde op bodychecks gelijkende 
schouderduwen. De Benthuizenaren 
Van der Linden en Van Leeuwen zochten 
hun heil in afstandsschoten die echter 
niet tot succes leidden. De beste 
BSC-mogelijkheid was halverwege de 
eerste helft voor Verhoeff die na een 
prima pass van Gramberg vrij voor 
doelman Jeroen Both opdook. Met een 
uiterste krachstinspanning wist de 
doelman echter de openingstreffer te 
voorkomen. Daarna werd het spel 
slordiger. Door veelvuldig balverlies en te 
veel lopen met de bal kwam BSC’68 niet 
echt meer voor het doel van de thuisclub 
en ontstond er een soort moedeloosheid. 
Omdat ook de thuisclub niet bij machte 
was om gevaarlijk te worden, gingen de 
ploegen met een 0-0 ruststand aan de 
thee.

Opluchting voor BSC
Terwijl de weersomstandigheden 
verslechterden en de toeschouwers 
dekking zochten onder de luifel van het 
clubgebouw, deden de bezoekers -met de 
draaiende wind tegen- een snelle poging 
de zaak te forceren. De arbiter leek iets 
minder toegeefl ijk te zijn en liet zich wat 
meer gelden. Al na 5 minuten kreeg 
BSC een schietkans bij de rand van de 
zestien. Met veel gevoel schoot Lijon 
Korving de bal in de bovenhoek buiten 
bereik van Jeroen Both; 0-1. Meteen 
werd het een andere wedstrijd. 
De bezoekers lieten de bal het werk 

doen, combineerden met meer overleg 
en ontweken hierdoor de rechtstreekse 
duels met de verdedigers van SPV’81.

Geen vuist(je)
Met de Benthuizenaren als de 
bovenliggende partij bleef het 
grotendeels eenrichtingverkeer. Toch 
hadden ze er een strafschop voor nodig 
om de wedstrijd volledig in het slot te 
gooien, Een overtreding op 
Van Leeuwen vond geen genade in de 
ogen van de scheidsrechter en van elf 
meter was Jeroen Both kansloos op in 
inzet van Karsten Etten; 0-2 (70e min). 
De thuisclub, waarbij De Heer al eerder 
geblesseerd was afgehaakt, bracht nog 
wat vers bloed in, maar kon niet het 
geringste vuistje maken tegen de onder 
leiding van Robin de Bruin soeverein 
opererende verdediging van Benthuizen. 
Nadat een afstandsschot van Sander 
Koolwijk rakelings over de lat was 
gescheerd, bepaalde Korving op 
aangeven van Splitthof in de 84e 
minuut de eindstand op 0-3. Door deze 
overwinning is BSC’68 geklommen 
naar de tweede plaats en staat nu op 
gelijke hoogte met Bergambacht. 
De achterstand met koploper Floreant 
bedraagt halverwege de competitie 
echter wel zeven punten. SPV staat op 
een achtste positie met 11 uit 11 en 
speelt zaterdag tegen Gouderak dat 
evenveel punten heeft verzameld.

door Gerard van HooffProgramma op 25 januari
Montfoort S.V. ‘19 - Oranje Wit 14.30
FC Oudewater - Nieuwkoop 14.30
Zevenhoven - Linschoten 14.30
Gouderak - SPV ‘81 14.00
Cabauw - WDS 14.30

ZATERDAGVOETBAL

Oefenduel:

Woerden - FC Oudewater 1-0
Zo goed als de Oudewaterse elf de vorige week tegen een eersteklasser 
acteerde zo slecht was het zaterdag tegen vierdeklasser Woerden. Slechts het 
goede spel van Bart Griffi oen en de tomeloze inzet van Walter van der Neut 
waren met betrekking tot de wedstrijd van zaterdag het vermelden waard. Toch bracht het af 
en toe felle spel van Van der Neut ook een zeker risico met zich mee! Zo kwam hij kort na 
het beginsignaal goed weg bij een te forse sliding, die in de competitie minimaal met een 
kaart zou zijn bestraft. Aan de andere kant diende hij wel als voorbeeld voor vele van zijn 
teammaten die behoorlijk te kort schoten op het gebied van inzet en daardoor onder de 
maat bleven. Foutief ingrijpen van de Oudewaterse doelman Van der Mueren lag aan de 
basis van het doelpunt dat in de negende minuut viel; 1-0. Binnen een paar minuten had het 
allemaal nog veel erger kunnen zijn, als niet Van der Neut de bal van de lijn had gehaald. 
Woerden was dus de duidelijk betere ploeg, want het eerste Oudewaterse gevaar ontstond 
pas rond de twintigste minuut. De Woerdense goalie was Wouter van Sprundel echter te snel 
af. Kort voor  rust kregen zowel Van Sprundel als Bart Griffi oen een 100% kans. 
Eerstgenoemde verzuimde het zelf af te maken maar schoof de bal wel door naar Griffi oen 
en ook hij miste deze opgelegde kans. Meteen daarna had Griffi oen trouwens ook weinig 
geluk, de paal stond de gelijkmaker in de weg.
Dat ook de thee geen verandering veroorzaakte, werd in de loop van de tweede helft 
duidelijk. Oudewater leek in eerste instantie wat meer aan de bal, wat aanvallender ook en 
Bart Griffi oen kwam weer de Woerdense doelman tegen die het schot van de Oudewaternaar 
maar net kon verwerken. Een vrije trap van Sven Rietveld draaide vlak voor het doel weg en 
Wouter van Sprundel speelde de bal net iets te ver voor zich uit om nog gevaarlijk te kunnen 
worden. Woerden was echter (ook) behoorlijk uitgeblust. Hun voorwaartsen werden nu 
aardig in toom gehouden door de FCO-defensie. Vijf minuten voor tijd teisterde Joost 
Miltenburg nog een keer het aluminium van het Woerdense doel na een aardige aanval en 
collega Griffi oen deed dit nog eens dunnetjes over met een omhaal. Al met al een zeer 
matige wedstrijd, zelfs de scheidsrechter deelde in de malaise.

Lars, Amber, Marvin en Boris

Veel podiumplekken op 
Goederaad Judotoernooi
Op zaterdag 19 januari namen tien judoka’s deel aan het 12e Goederaad 
Judotoernooi in Bodegraven.
Sportschool Goederaad organiseert het grootste pouletoernooi in Nederland. 
Duizend judoka’s verdeeld in poules van 3 tot 6 judoka’s. Dit keer waren er 
dertien  wedstrijdmatten. Alle judoka’s gingen met medaille naar huis.

Sjors Hendriks was als eerste aan de 
beurt, zij won drie van haar vier 
wedstrijden en werd knap tweede.
Hierna was het de beurt aan Valerius van 
der Haven en Bjorn Boetekees.
Valerius knokte hard en wist één 
wedstrijd te winnen, hij werd vierde. 
Bjorn kwam met twee andere judoka’s 
op een gelijke stand en moesten daarom 
nog een onderlinge strijd uitvechten voor 
het podium. Bjorn werd knap derde.
Zhen van Mechelen had het zwaar bij de 
senioren maar wist drie van zijn vier 
wedstrijden te winnen en behaalde 
daarmee een mooie tweede plaats.
In het volgende blok kwamen vier 
judoka’s op de tatami. Lars Groenewegen 
en Amber Mulder -18 moesten er vol 
tegenaan maar veroverden beiden een 
mooie derde plaats.

De -15 judoka’s Boris Hendriks en 
Marvin de Goederen begonnen sterk en 
wonnen beide twee wedstrijden in de 
poule. Voor Boris betekende dat een 
derde plek. Marvin moest nog twee keer 
judoën voor plek 2, 3 en 4 in verband 
met een gelijke stand. Helaas verloor hij 
deze twee wedstrijden waardoor hij 
genoegen moest nemen met de vierde 
plek.
Aan het einde van de dag kwamen
Ivar van Blijderveen en Lester Bouman 
nog op de tatami. Ivar wist één wedstrijd 
te winnen van de vier en werd daardoor 
vierde. Lester was opdreef en won knap 
twee partijen, hij wist hiermee de tweede 
plek veilig te stellen. Al met al een goede 
start van het nieuwe jaar.

Kindervoorstelling
Op zondagmiddag 26 januari is er vanaf 15.00 uur een   kindervoorstelling met 
Meester Wes. Inmiddels is hij een bekende voor Montfoort. Voor de derde maal 
komt hij met een voorstelling naar het zalencentrum St. Joseph.

Mevrouw de Heks is op vakantie en dat 
geeft Meester Wes de gelegenheid om 
met zijn knuffels de speelkist op te 
ruimen. Hij vindt tussen alle spullen een 
echte oude Wenspot met een brief erin: 
‘De vinder mag drie wensen doen’.
Wat zal Meester Wes met zijn knuffels 
nou eens wensen? 
Geschikt voor kinderen van 4 tot en met 
7 jaar.  Kaarten reserveren via: 
www.cultureelmontfoort.nl en aan de 
zaal voorafgaande aan de voorstelling.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Clubkampioen
In januari werden de   clubkampioen-
schappen gespeeld van    tafeltennis-
vereniging De Schans uit Montfoort.
In de fi nale stonden Bert Rademaker en 
Arjen van Santen tegenover elkaar.
Bert trok aan het langste eind en mag 
zich een jaar lang Clubkampioen 
noemen.

Koploper Jupiter Dames 4 streed in een 
spannende wedstrijd om de eerste plek in 
de volleybalcompetitie.
Afgelopen weekend versterkt en ze hun 
koppositie met een 3-1 winst van tegen 
Bodegraven, de nummer twee.
Met dank aan het publiek dat in groten 
getale aanwezig was om de dames aan te 
moedigen! Het belooft daardoor een leuk 
tweede helft van het seizoen te worden. 
Op naar het kampioenschap!

Jupiter Dames 4 verstevigen koppositie

Gezellig nieuwjaarsfeest 
  Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten
Afgelopen zaterdag 11 januari heeft   Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten 
een   gezellig Nieuwjaarsfeest gevierd. Er waren in totaal zo’n 75 mensen 
aanwezig. Alle cliënten en hun kinderen die in 2019 begeleiding kregen en alle 
vrijwilligers waren uitgenodigd. En ….wellicht bent u benieuwd en vraagt u zich 
terecht af om hoeveel mensen het gaat?

Er zijn bijna vijftig vrijwilligers: 
maatschappelijk begeleiders, taalmaatjes, 
een budgetcoach, de medewerkers voor 
het repareren van laptops, fi etsen, de 
klusmensen om de huizen te helpen 
inrichten en van de GoedGeefSchuur,
het Noodfonds en de Stuurgroep.
Het gaat bij de start van 2020 om 
vluchtelingen uit Syrië, Turkije, Rusland, 
Eritrea en Soedan. In totaal achttien 
volwassenen en zestien kinderen die in 
vijf huizen en vijf 1-2-persoons-
appartementen wonen. De taakstelling 
vanuit de overheid is dat er in 2020 nog 
twaalf mensen vanuit een AZC in 
Montfoort-Linschoten komen wonen.  

Deze mensen krijgen de eerste twee
jaar maatschappelijke en juridische 
begeleiding en taalondersteuning van 
Vluchtelingenwerk. Zij beschikken over 
een voorlopige verblijfstatus.
Zij moeten inburgeringscursussen volgen 
en daarnaast ook werken omdat zij een 
bijstandsuitkering krijgen van de 
Participatiewet.
Via FermWerk krijgen zij een kleine 
lening om hun huis in te richten. 
Super bedankt voor de organisatie
Yvon Kaay en Ineke Schopenhauer! 
Zonder de bijdragen van het Antoniushof 
die de locatie ter beschikking stelde, 
Djembé trommelaar Nico van Asdonck, 
goochelaar Gerrit Vormer, Albert Hein 
voor de broodmaaltijd, bloemist Nicole, 
Jumbo, de goede doelen pop-up store 
van Ike van de Pol en Jolanda Groen, 
het Kruidvat, de Hema, giften van 
particulieren, het Noodfonds 
Vluchtelingenwerk Montfoort-Linschoten 
en VluchtelingenWerk West-Midden was 
dit feest niet mogelijk geweest.
Maandag hebben we alle gekregen 
spullen aangeboden en veel gezinnen 
hebben speelgoed, boeken en huisraad, 
die zij goed konden gebruiken 
uitgekozen. 
Wanneer er vragen zijn of als u
belangstelling heeft om vrijwilligerswerk 
te  doen neemt u dan contact op met 
teamleider Marlies Oudijk,
montfoort@vluchtelingenwerk.nl
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Vanaf volgende week eten de Engelsen weer raapjes en groene 
erwten, als ze zelf de grens dichtgooien voor Nederlandse groente. 
Dan kunnen ze er weer dagelijks het mopje vertellen van  
‘Sorry ma’m, no fokkin’ broccoli today’. En dat toont dan weer eens 
haarfijn aan waarom Nederland zoveel Co2 en stikstof uitstoot: 
Nederlandse boeren en tuinders voorzien half Europa van groente, 
fruit en bloemen, tot in Rusland, Noorwegen en Zwitserland toe.
Nederland is nummer één in de wereld in zaadveredeling voor land- 
en tuinbouwgewassen wereldwijd, en nummer twee in 
voedingsmiddelen. Nederlandse boeren leveren varkensvlees en kip 
aan alle landen van de EU, en daar zit geen rotzooi in, daar zijn geen 
hormonen bij gebruikt en ze dragen geen ziektekiemen mee. 
Daar kun je op rekenen. En waarom doet Nederland dat? Omdat het 
hier ondernemende mensen zijn, die dicht op een kluitje doen waar ze 
goed in zijn. Behalve in landbouwproducten zijn we ook bijvoorbeeld 
zeer goed in chipmachines: de hele wereld is er jaloers op.  
Geen wonder dat vanuit Nederland de meeste vrachtwagens alle 
richtingen op rijden, en dat alle vliegtuigen van de halve wereld hier 
goedkoop komen tanken.
Als stank voor dank vindt de Europese rechter dat we voor onszelf en 
alle andere wereldburgers die graag bij ons willen komen wonen geen 
huizen meer mogen bouwen, geen beton meer mogen storten voor 
bruggen en viaducten omdat we als Nederland gemiddeld meer 
stikstof, Co2 en fijnstof per vierkante kilometer voortbrengen dan 
Zweden, Spanje of Finland. En waarom zijn wij daar dan als 
Europeanen niet solidair in? Mag de wind al die uitstoot niet over de 
rest van Europa verspreiden? Komen er soms geen stofstormen 
helemaal uit Afrika over ons continent heen?
Zoals gezegd: Nederlanders zijn ijverige werkers en originele denkers, 
en het is een kwestie van tijd om manieren te ontwikkelen om minder 
broeikasgassen en stikstof uit te stoten. Maar die tijd moet je wèl 
krijgen (in Polen hebben ze al uitstel om hun kolenstook te vervangen).
Dus graag effen dimmen Europese rechter, en als we dat hiero eens zijn, 
Mark Rutte, ga jij dan ook eens als de sodemieter duidelijk wezen in 
Brussel, net als die Morawiecki, en ze vertellen dat we de ellende van 
onze bedrijvigheid óók Europabreed wensen te delen, en dat ze anders 
straks helemaal nergens geen ‘fokkin’ broccoli’ meer van ons krijgen.
Otto Beaujon

ColumnFokkin’ broccoli ...

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468355

ackuiper@xs4all.nl

(foto: Bert van der Horst)

door Aad Kuiper

door Ellen van Leeuwen

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Ben je werkgever of werknemer 
van je eigen BV en wil je meer 
weten over deze gouden tip? 
Neem dan contact met mij op 

cees@planje.nl 
of 06-12749721

De gouden tip voor 
werknemer én werkgever
Je krijgt een salarisverhoging, maar in werkelijkheid 
word je armer. Huh? Ja, tot voor kort was een 
marginale ‘belastingdruk’ van ruim 150% geen 
onmogelijkheid. Oftewel, bij een salarisverhoging van 
e 100, lever je e 150 in. Onzin? Nee, zeker niet. 
Oh, hier wordt zeker de crisisheffing bij topinkomens 
bedoeld? Ook niet. De enorme belastingdruk kwam voor bij 
hem of haar die meerdere toeslagen ontving en een jaarinkomen 
had van e 32.000, net onder Jan Modaal. Deze bizarre situatie 
is met ingang van dit jaar ‘hersteld’. In de hiervoor geschetste 
situatie is nu sprake van een belastingdruk van maximaal 85%. 
Toch lekker dat je met je salarisverhoging van e 100 een keer 
met je partner kunt dineren bij Lam en Chau.
Is hier een oplossing voor? Jazeker. Ruil je salaris(verhoging) in 
voor een vrijgestelde of gunstig belaste kostenvergoeding. 
De kostenvergoeding moet in het maatschappelijk verkeer 
gebruikelijk zijn. De Belastingdienst heeft daarbij een doelmatig-
heidsgrens van e 2.400 per werknemer per jaar in het leven 
geroepen. Indien de kostenvergoeding onder deze grens blijft, 
acht de Belastingdienst de kostenvergoeding gebruikelijk en dus 
toegestaan. Over de kostenvergoeding is de werkgever geen 
werkgeversheffing verschuldigd. 
Ook kan de kostenvergoeding voor de werkgever onder de 
zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling vallen voor 
zover deze vrije ruimte nog niet is benut. Een win-win dus.
Heb je een hoger inkomen? Ook dan kan de uitruil voor zowel 
werknemer als werkgever veel voordeel opleveren. Houdt er wel 
rekening mee dat een uitruil effect heeft op een eventuele 
toekomstige uitkering die gekoppeld is aan het brutoloon, zoals 
een WW-uitkering.
Benieuwd wat een uitruil voor u als werknemer betekent? 
Neem contact op met de loonadministratie van uw werkgever. 

In de aanloop naar de herdenking van 
75 jaar bevrijding in mei a.s. werd 
gisteren (maandag 27 januari) het feit 
herdacht dat Auschwitz werd bevrijd. 
Op die dag zal in het hele land het 
lichtmonument ‘Levenslicht’ te zien 
zijn. Afgelopen woensdag werd het 
Oudewaterse aandeel van dat project 
tijdens een korte plechtigheid onthuld 
door burgemeester Wim Groeneweg.
Het project bestaat uit 104.000 stenen 
die evenzovele slachtoffers van de vernie-
tigingskampen uit Nederland verbeelden. 
Elke gemeente waarvandaan de 
slachtoffers zijn afgevoerd kon een paar 
honderd van die stenen adopteren.
De stenen, gedrapeerd in een schijf van 
iets meer dan een meter doorsnee 
worden beschenen door een lamp met 
ultraviolet licht waardoor ze oplichten (de 
stenen zijn daarvoor behandeld met een 
stof waardoor ze oplichten). En moest 
het gisteren helder weer geweest zijn, 
dan waren al die partijen stenen overal in 
Nederland vanuit de ruimte te zien 
geweest als stille getuigen, en staan 
symbool voor onze medeburgers die 

Levenslicht
afgevoerd en vermoord zijn.
Bij de plechtigheid waren ongeveer zestig 
mensen aanwezig.

Echtpaar Van Lunteren  
is 60 jaar een echtpaar
Eigenlijk was de officiële datum  
12 januari dat Corry Speelman en 
Janus van Lunteren 60 jaar geleden 
trouwden, maar op deze dag waren er 
enige getrouwen, kwam burgemeester 
Groeneweg een bloemstukje brengen 
en die had ook nog eens een kopie 
van de trouwakte bij zich. En ja hoor, 
daar stond het: 12 januari 1960.
Zij kwam oorspronkelijk uit Zierikzee en 
was als 93-jarige nog altijd goedlachs;  
hij is een echte Geelbuik. Door de 
Watersnoodramp was zij in deze 
contreien verzeild geraakt. En waar die 
ramp elders voor veel ellende heeft 

gezorgd, had deze voor dit paar een 
bijzonder prettige nasleep: een gelukkig 
huwelijk. Hij werkte voornamelijk als 
chauffeur bij onder andere defensie en 
Lunenburg, maar zag een stukje rijden 
nu toch niet meer zitten. Zij lieten zich 
beiden de belangstelling en interesse van 
burgemeester Wim Groeneweg en even 
later Joyce Jacobs van de Wulverhorst in 
aanwezigheid van familie, vrienden, 
vrijwilligers van de Zonnebloem en 
andere genodigden rustig welgevallen.

Boots & Belly is terug
Boots & Belly, hèt Countrypop trio uit Oudewater, bestaande uit Kirsten Vermeij, 
Daniëlle Stellingwerff en Sebas van Zuijlen. In het leven geroepen voor de 
opening van Muziekhuis Oudewater in 2017. Ze traden een aantal keren op 
tijdens feesten en ter promotie van het Muziekhuis. Drie drukke agenda’s 
maakten dat het stil werd rondom het trio. Maar ze zijn terug, en hoe! 
Op zaterdag 1 februari treedt het trio op tijdens Muziekhuis LIVE, mét band!

Met dit grootse optreden laat het trio  
een langgekoesterde wens in vervulling 
gaan vertelt Sebas: “We zingen altijd 
driestemmig, begeleid door een gitaar. 
Dat is superleuk, maar het beperkt je wel 
in het geluid dat je kunt maken.”
Kirsten vult aan: “En ook in de nummers 
die je kan kiezen.” Daarom dus nu met 
band. Met een professionele band onder 
leiding van Maarten Bakker, basgitaar 
docent in Muziekhuis Oudewater. 
Ze kunnen niet wachten tot het zover is. 
“We tellen de dagen af, zoveel zin 
hebben we erin!”
De liefde voor countrymuziek is bij het 
trio met de paplepel ingegoten. 
Sebas: “Het is zulke mooie muziek. 
En geweldig om te zingen vanwege de 
meerstemmigheid. Er gebeurt echt iets 
als je samen zingt, magisch bijna!” 

Volgens Kirsten heeft Country onterecht 
een rokerig en ouderwets imago.
“Je hoeft echt niet te ‘line dancen’.”
Pop met een countrygevoel, noemt 
Sebas het. “Het is voor iedereen!” 
Muziek waarvan je je misschien nooit 
gerealiseerd hebt dat het countrymuziek 
is van ‘Calling Elvis’ van de Dire Straits 
tot ‘Oh What A World’ van Kacey 
Musgraves en van Mumford & Sons  
tot aan Dolly Parton.

Uit je dak!
Het belooft een mooie avond te worden. 
Sebas: “We zetten met Muziekhuis LIVE 
echt toffe dingen neer, met goede bands. 
Boots & Belly doet daar niet voor onder, 
dat durf ik wel te zeggen!”
Wil je luisteren naar mooie muziek, en 
lekker uit je dak gaan? Het kan allemaal 
tijdens Muziekhuis LIVE op 1 februari 
met Boots & Belly.  
“En dat op fiets- en loopafstand!” 
Kirsten doet - met een knipoog - een 
speciale oproep aan iedereen van haar 
leeftijd (25-35 jaar): “Ga een keer wat 
later naar de Bok en kom eerst lekker bij 
ons luisteren en dansen!”
Muziekhuis LIVE met Boots & Belly 
 is op 1 februari om 21:00 uur  
(deur open vanaf 20:30 uur).
Kaarten kosten 10 euro en zijn te koop 
op www.muziekhuisoudewater.nl  
of aan de deur.

DEUR OPEN: 20.30 UUR
AANVANG: 21.00 UUR
ENTREE: € 10,00

KAARTVERKOOP: 
MUZIEKHUISOUDEWATER.NL EN AAN DE DEUR

MUZIEKHUIS LIVE

COUNTRY EN POP
MET BAND

01/02/2020 

BOOTS & BELLY 
Nathalies brandschilderijen 
in Bibliotheek Oudewater
Tot 10 februari zijn de brandschilde-
rijen en -objecten van Nathalie’s Art 
on Wood te bewonderen in 
Bibliotheek Oudewater.
Nathalie van Os-Jonkers uit 
Oudewater wil graag haar werk delen 
met anderen. “Ik kan het wel leuk in 
mijn eigen huis neerzetten, maar het 
is te mooi om niet te laten zien.”
Nathalie schildert al jarenlang met acryl, 
wanneer ze in 2015 op de Ambachten-
markt iemand ziet houtbranden.  
Ze is meteen verkocht.
“Ik heb direct een houtbrander, een soort 
soldeerbout, gekocht.” Sindsdien heeft 
Nathalie veel brandschilderijen gemaakt 
in opdracht. De werken uit haar eigen 
collectie stelt ze nu ten toon. 
De kunstenares is een echte natuurlief-
hebber. Haar werk bestaat dan ook 
grotendeels uit beelden van dieren en 

natuur. Ze vindt telkens de uitdaging in 
het experimenteren met het gebruik van 
aardse elementen, warmte en hout om 
een zo levendig beeld te vorm.
“Het is telkens een zoektocht naar het 
ideale hout. Elk houtsoort is anders.”
Het werk van Nathalie is te bewonderen 
tijdens de openingstijden van Bibliotheek 
Oudewater, Kluwen 
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door Aad Kuiper

Dinsdag 28 januari 2020

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Openingstijden 
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

75 jaar!
Op deze leeftijd hebben mensen al een heel leven achter de rug.
In dat leven maakten ze ongetwijfeld veel mee. Mooie of aangrijpende 
gebeurtenissen in hun persoonlijk leven of in hun omgeving.

Getuigen van de oorlog
Als je 75 jaar bent, heb je de Tweede Wereldoorlog nét niet zelf meege-
maakt. Wel is deze groep mensen getuige geweest van de immense 
schade die een oorlog veroorzaakt.
Materiële schade, maar misschien meer nog, geestelijke schade. Joden, 
Sinti en Roma zijn in groten getale weggevoerd en omgebracht in vernie-
tigingskampen. Veel Nederlanders hebben zich verzet tegen de bezetter 
en hebben dit met de dood moeten bekopen. En veel overlevenden 
droegen hun hele leven trauma’s van de oorlog en de honger met zich 
mee. Als je 75 jaar bent, heb je hier ongetwijfeld op de een of andere 
manier mee te maken gehad.

75 jaar leven in vrijheid - hebben we iets geleerd?
Dit jaar herdenken we dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven.
Zijn we met die vrijheid altijd zorgvuldig omgegaan? Dat is de vraag. 
Ik heb in de kerstperiode het laatste boek van Geert Mak gelezen: 
‘Grote verwachtingen in Europa 1999-2019’. Toen werd me meteen 
duidelijk dat met het einde van de Tweede Wereldoorlog het onrecht in 
de wereld niet verdwenen is. Sterker nog; de afgelopen twintig jaar 
kenmerkten zich onder andere door terroristisch geweld, grote vluchtelingen- 
stromen, toenemend racisme en allerlei vormen van onverdraagzaamheid. 
Hebben we dan niets geleerd?

Herdenking met “Levenslicht”
Op 22 januari jl. maakten we in 
Oudewater het holocaustmo-
nument ‘Levenslicht’ zichtbaar. 
Tijdens een korte herdenkings-
plechtigheid werd het kunstwerk 
van Daan Roosegaarde op de 
Markt onthuld.
Ik vond het indrukwekkend en 
hoopgevend om te zien hoeveel 
mensen dit moment aangrepen 
om te gedenken en samen te zijn.
We stonden stil, zoals we al 
vaker deden, bij onze stadsge-
noten die weggevoerd zijn naar 
de vernietigingskampen en ooit 
deel uitmaakten van onze 
gemeenschap. We realiseerden 
ons opnieuw hoe kostbaar onze 
vrijheid is en dat al 75 jaar!
Wim Groeneweg,
Burgemeester Oudewater

De Wilhelmina van Pruisenbrug wordt vervangen. De huidige 
ophaalbrug over de Hollandsche IJssel is aan het einde van 
haar levensduur en wordt vervangen door een nieuwe, 
duurzame ophaalbrug.

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Titus Brandsmastraat 9 

in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel,

 ingediend op: 16-01-2020, 
dossiernummer: OLO4889229

APV / Bijzondere wetten
• Lijnbaan 33 in Oudewater 

het produceren van geluid 
door werkzaamheden 
buiten de kantoortijden vanaf  
2 tot en met 14 maart 2020,

 besluit: verleend op 22-01-2020, 
dossiernummer: 1922853

Verkeersbesluit
Burgermeester en wethouders van  
de gemeente Oudewater hebben 
besloten om gehandicapten-
parkeerplaatsen in Oudewater 
aan te leggen aan de:
• Papenhoeflaan 

ter hoogte van huisnummer 83
Wilt u de besluiten en de 
locatietekeningen inzien?
De verkeersbesluiten zijn inmiddels 
digitaal gepubliceerd op 
staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 30-01-2020 
t/m 12-03-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? 
Als belanghebbende kunt u binnen 
zes weken na de publicatiedatum 
een bezwaarschrift indienen.
Meer details over hoe u bezwaar 
kunt maken vindt u in de 
verkeersbesluiten.

Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug

Hierbij wordt de bestaande 
brugconstructie geheel afgebroken 
en verwijderd. De nieuwe 
ophaalbrug wordt grotendeels 
prefab geproduceerd en in delen 
naar de werklocatie vervoerd. 
Hierbij wordt de uitvoeringsduur en 
de overlast tot een minimum beperkt.

Tijdens de werkzaamheden wordt 
er een tijdelijke pontonbrug 
aangebracht, welke toegankelijk is 
voor fietsers en voetgangers. 
Beroepsvaart kan doorgang vinden 
en kunnen dit 24 uur van tevoren 
aanmelden. In de laatste weken van 
de werkzaamheden, wanneer de 

pleziervaart weer van start gaat, zal 
de brug door de aannemer 
handmatig worden bediend.
Planning
De werkzaamheden starten in de 
week van 17 februari 2020 en 
zullen volgens planning gereed zijn 
in de week van 6 april 2020. 
Werktijden betreffen van maandag 
tot en met vrijdag tussen 07.00 en 
17.00 uur.

• Kerkwetering 12B in Oudewater 
het vervangen van twee schuren 
door één schuur,

 ingediend op: 18-01-2020, 
dossiernummer: OLO4893957

• Noord-Linschoterzandweg 40 
in Snelrewaard 
het verbouwen van een woning 
en aanbouwen aan de 
achterzijde van de woning,

 ingediend op: 19-01-2020, 
dossiernummer: OLO4894159

• Ravelijnstraat 20 in Oudewater 
het vervangen van een schutting,

 ingediend op: 15-01-2020, 
dossiernummer: OLO4887709

• Kardeel in Oudewater 
het bouwen van een twee 
onder een kap woning,

 ingediend op: 16-01-2020, 
dossiernummer: OLO4888551

APV / Bijzondere wetten
• Markt in Oudewater 

het schenken van zwak- 
alcoholische dranken tijdens 
carnaval op 22 februari 2020,

 ingediend op: 20-01-2020, 
dossiernummer: 2023112

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 99 

in Hekendorp 
het brandveilig gebruik 
van een woon-zorgboerderij,

 besluit: verleend op 22-01-2020, 
dossiernummer: OLO4373123

Ouderencafé in oprichting
Net als in andere plaatsen wordt het hier ook hoog tijd voor een ontmoetingsplek 
voor senioren, vond Wim van Rooyen. Na zijn bemoeienis met het oprichten van 
de eerste kinderopvang in Oudewater, de start van het Touwmuseum en het in het 
leven roepen van het inmiddels goed lopende RepairCafé weet Wim van Rooyen, 
zelf ook al over de tachtig, wel hoe hij iets van de grond kan krijgen.  
Maar hij kan dat niet alleen. Daarom vraagt hij om hulp.
Wie wil meedenken en meedoen nodigt hij uit hem per e-mail  
wvanrooyen@hetnet.nl of telefonisch (0348 562563) te benaderen.

Wim ziet het al helemaal voor zich:  
een ontmoetingsplek voor senioren, 
een inloopcafé voor iedereen in 
De Klepper, als het de ‘Huiskamer van 
de Stad’ is geworden. Maar dat kan nog 
even niet en daarom wil hij, hierop 
vooruitlopend, voorlopig zo’n plek in de 
Eiber realiseren. “Dat is niet al te ver 
van het centrum en nog redelijk goed te 
belopen”, meent Van Rooyen. Hij heeft 
begrepen dat de gemeente er wel oren 
naar heeft, zo’n ontmoetingsplaats voor 
senioren. “Je hoeft nergens lid van te 
zijn, nergens bij te horen - dat mag 
natuurlijk wel, maar het hoeft niet”, 
benadrukt Wim. “Mensen kunnen alleen 
komen of met meerderen. Je kunt daar 
afspreken of zo maar op goed geluk 
binnenwandelen. Op andere plekken 

blijkt het goed te lopen. Mensen gaan 
daar een spelletje rummikuppen, een 
spelletje kaarten of gewoon gezellig 
zitten kletsen. Er even uit zijn; dat 
vinden mensen vaak wel fijn. Voorlopig 
wil ik beginnen met bijvoorbeeld de 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.”
“Met De Wulverhorst en de Touwtrein 
ben ik al in gesprek om er mensen naar 
toe te kunnen vervoeren die minder 
goed ter been zijn en bijvoorbeeld in 
een rolstoel zitten.”
“Het komt vast goed. Een aantal 
mannen en vrouwen heeft al toegezegd 
dat ze wel willen helpen en meedoen.” 
Wim van Rooyen besluit met:  
“Ik heb er alle vertrouwen in dat dit 
over niet al te lange tijd goed van de 
grond gaat komen.”

Jaapie gaat zwemmen met dolfijnen

Jaapie van Elk - we schreven eerder 
over hem en we schrijven het maar 
zoals het is - lijdt aan de erfelijke 
ziekte ADCA en hierdoor zijn zijn 
levensverwachtingen niet meer zo 
groot en er is geen uitzicht op 
verbetering. Jaapie heeft ooit een reis 
naar Orlando gemaakt waarin het 
zwemmen met dolfijnen centraal 
stond. Hij heeft dat destijds als 
geweldig en fantastisch ervaren en 
wilde zo’n reis graag nog eens maken.
Samen met zijn schoonzus, Marjolein van 
Schoonhoven, is de vader van Jaapie, 
Jaap van Elk, een actie gestart met 
inschakeling van diverse media, w.o. 
De IJsselbode, om het benodigde geld bij 
elkaar te sprokkelen. Het filmpje van 
Marjolein op Facebook om aandacht te 
vragen voor de actie voor Jaapie kreeg 
als titel ‘Jaapie goes to Orlando’.
En dat is gelukt! Er is genoeg geld bij 
elkaar geharkt: Jaapie kan in Orlando 

uitgezwaaid met serpentines en 
bellenblaas. Jaap van Elk glunderde bij 
voorbaat en Jaapie zeker niet minder!

gaan zwemmen met dolfijnen! 
Vrijdagmorgen werd hij door 
medebewoners van De Wulverhorst 
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Ruim zestig subsidie-aanvragen 
viering 75 jaar Vrijheid
Voor de viering van ‘75 jaar Vrijheid’ heeft de gemeente Krimpenerwaard 
subsidie beschikbaar gesteld om goede initiatieven te steunen. Burgemeester 
Roel Cazemier heeft in september de inwoners opgeroepen om activiteiten en 
evenementen te organiseren. Na deze oproep kwamen ruim zestig aanvragen 
binnen. In totaal is er voor ongeveer 300.000 euro aan activiteiten voor alle 
kernen van de gemeente ingediend. Door veel aanvragers is samenwerking 
gezocht met andere verenigingen en organisaties. Hieruit blijkt dat ‘75 jaar 
Vrijheid’ in de Krimpenerwaard enorm leeft.

De burgemeester heeft een onafhanke-
lijke adviescommissie ingesteld. 
Zij heeft vorige week zich gebogen over 
alle aanvragen aan de hand van de 
‘subsidieregeling 75 jaar Vrijheid 
Krimpenerwaard’, de Algemene 
Subsidie Verordening Krimpenerwaard 
en de voorwaarden uit de beschikking 
van provincie Zuid-Holland in verband 

met de provinciale subsidie. Aan de 
hand van de adviezen van de commissie 
zal het college B&W op dinsdag 
4 februari een besluit nemen over de 
toe- en afwijzingen.
Alle evenementen en activiteiten zijn 
binnenkort te vinden op de website: 
www.75jaarvrijheidkrimpenerwaard.nl

De adviescommissie bestaande uit: Piet van Willigen, Christien van den Berg,  
Kees de Langen, Henk van der Wal en Loek van der Kolk.

Heeft u nieuws voor 
De IJsselbode uit 

Haastrecht of de kern Vlist? 
Neem dan contact op met 

onze redacteur ... 
Cees Reichard 
0182-501440

c.reichard@hetnet.nl

HAASTRECHT            VLIST

Wie wil Cees helpen 
met het verslaan van de 

diverse activiteiten?
Bel 0348-561478

door Cees Reichard

Aftrap voor een Schoon Krimpenerwaard

Zwerfvuilrapers maken 
Haastrecht weer schoon
In Haastrecht is op vrijdag 24 januari 
de aftrap gegeven voor een Schoon 
Krimpenerwaard. Met deze actie wil 
men de gehele Krimpenerwaard 
zwerfvuilvrij maken. Ongeveer twintig 
vrijwilligers meldden zich bij de oude 
brandweergarage aan de Bredeweg 
om aan de slag te gaan. Gehuld in 
gele hesjes gingen zij met 
prikstokken, grijpers en afvalzakken 
het dorp in om zwerfvuil te rapen. 
Ook delen van de provinciale wegen 
werden niet vergeten. En enkele 
Vlistenaren gingen naar hun eigen 
dorp om het daar schoon te maken.
In de afgelopen tien jaar werd door een 
groep vrijwilligers zwerfvuil geraapt. 
Initiatiefnemers Simone Abel en Emmy 
Kool ergerden zich met enkele andere 
plaatsgenoten aan de enorme 
hoeveelheid zwerfvuil. Met deze actie 
willen zij iedereen zicht er bewust van 
laten worden dat onze omgeving schoon 
moet blijven. En dat er niets meer op 
straat gegooid wordt. Eigenlijk vindt 

Simone dat deze actie overbodig zou 
moeten zijn. Maar helaas laten velen nog 
veel troep achter.

Veel vrijwilligers
Simone is blij verrast dat op deze vrijdag 
zo veel vrijwilligers gekomen zijn. In haar 
welkomstwoord zegt ze dat op deze dag 
in Haastrecht de start wordt gegeven om 
de hele Krimpenerwaard schoon te 
maken. Ze hoopt dat deze actie zich als 
een olievlek zal uitbreiden over de hele 
Krimpenerwaard. Er zijn nu initiatieven 
om dit ook op te pakken in Stolwijk, 
Schoonhoven, Lekkerkerk en Krimpen 
aan de Lek. “We gaan een mooi schoon 
jaar tegemoet.”

Opschoonweek in maart
Marco Kortland, beleidsmedewerker 
milieu en afvalbeheer, zei dat deze actie 
een oproep is voor de opschoonweek 
van 16-21 maart in de gemeente 
Krimpenerwaard. “Met scholen, sport-
verenigingen en inwoners willen we de 
gemeente flink gaan schoonmaken. 

We rekenen graag op 600 vrijwilligers.”
Na de werkzaamheden kwamen de 
zwerfvuilrapers in Huis den Hoek bijeen. 
Hier bedankte wethouder Jan Vente (CU) 
iedereen voor zijn of haar inzet. 
Vervolgens werd er een toast uitgebracht 
op een Schoon Krimpenerwaard.
In Haastrecht zal op de laatste vrijdag 
van de maand om 15.00 uur vanaf de 
oude brandweergarage zwerfvuil geraapt 
worden. Iedereen die hier aan mee wil 
doen is welkom.
Voor meer informatie of aanmelden 
kunnen belangstellende terecht bij 
Simone Abel via info@abeloffice.nl

Monumentaal pand in andere handen

Het oude stadhuis komt ten dienste van 
de Haastrechtse gemeenschap
Het Haastrechtse stadhuis uit 1618 
heeft de gemeente Krimpenerwaard 
aan Hans van Bemmel verkocht. 
Deze geboren en getogen 
Haastrechtenaar is heel blij, dat hij dit 
rijksmonument heeft kunnen kopen, 
en dat het voor Haastrecht behouden 
blijft. Hij heeft er grootse plannen 
mee die de bevolking ten goede zullen 
komen. Hij hoopt zo snel mogelijk 
alles rond te hebben, dan kan hij aan 
de slag om het gebouw op te 
knappen.
Naar zijn mening moet er heel veel 
gebeuren om het pand in een prachtige 
staat te krijgen. De buitengevel moet 
gereinigd worden en hij wil het totale 
interieur van het stadhuis opfrissen en 
laten blinken. In het nieuwe gedeelte 
zullen er wat verbouwingen zijn. Er komt 
een professionele keuken en nieuwe 
toiletten. Ook de bovenverdieping van 
het oude stadhuis wordt gedeeltelijk 
veranderd. Alles zal zo gezellig mogelijk 
worden gemaakt.

Plan van aanpak
Twee jaar geleden hoorde Hans van 
Bemmel dat de gemeente 
Krimpenerwaard het stadhuis wilde 
verkopen met een WOZ-waarde van 
524.000 euro. Hij had hier belang-
stelling voor en wilde dit monumentale 
gebouw voor dat bedrag wel hebben. 
Hij hoorde een hele tijd niets en toen 
vernam hij uit de krant dat Basis 
Makelaardij uit Gouda het stadhuis te 
koop aanbood. Om te zien hoe het 
gebouw er bij stond is hij naar één van 
kijkmiddagen geweest. Hij zag dat het 
goed was. Niet alleen de biedprijs was 
bepalend voor de aankoop, maar ook 
het ‘plan van aanpak’. Wat te doen met 
de monumentale waarden, de functie van 
het pand en de aanpak van verbouwing. 

Dit heeft Hans opgesteld en 
gepresenteerd en het college B&W heeft 
hierop positief gereageerd. Met gevolg 
dat Hans de nieuwe eigenaar wordt.

Sociëteit voor 60-plussers
In het begin vroeg Hans zich af wat hij 
met dit pand wilde gaan doen. “ Mijn 
gedachten gingen snel uit naar de 
ouderen. Kan ik iets voor hen doen, 
want zij hebben ons land en ook 
Haastrecht opgebouwd. In mijn optiek is 
dit een prachtige gelegenheid om een 
sociëteit op te richten voor Haastrechtse 
60-plussers. Ze zouden op enkele 
middagen binnen kunnen lopen voor 
sociale activiteiten. Hierbij mag gedacht 
worden aan kaarten, bingo, biljarten en 
vul maar in. Daarnaast zal er ook een 
hapje en een drankje tegen kostprijs 
gebruikt kunnen worden.”

Trouwlocatie
De trouwlocatie van het voormalige 
stadhuis wordt door Hans geëerbiedigd 
en het trouwen blijft mogelijk in de 
huidige trouwzaal. De grootte van deze 
locatie is echter gering waardoor slechts 
een beperkt aantal gasten van het 

bruidspaar de ceremonie kan bijwonen. 
De oude raadzaal wil hij zodanig 
inrichten dat de overige gasten de 
ceremonie ‘op afstand’ kunnen bijwonen. 
Er zal een groot scherm worden 
geplaatst waarop rechtstreekse beelden 
van de plechtigheid te zien zullen zijn. 
Tevens zal er na de huwelijksvoltrekking 
nog het glas geheven kunnen worden op 
het bruidspaar.

Culturele activiteiten
Hans zal ook in gesprek gaan met de 
Historische Vereniging Haastrecht en de 
Haastrechtse Kring. Hij wil met hen 
bekijken hoe het gebouw voor diverse 
culturele activiteiten gebruikt kan 
worden. Exposities, kleine concerten, 
vergaderingen en rondleidingen. Voor de 
exposities wil hij kunstenaars waar dan 
ook vandaan. Uiteraard krijgen de 
kunstenaars uit de Krimpenerwaard bij 
hem voorrang. Bijeenkomsten van 
diverse of nog te bedenken organisaties 
behoren ook tot de mogelijkheden. 
Ook wil hij de ruimte beschikbaar stellen 
voor reünies van scholen, sportvereni-
gingen, families of vul maar in.
Hans wil geen kantoorruimte als er 
voldoende aanbod is van trouwerijen, 
culturele activiteiten en de sociëteit. 
Hij vindt het mooi dat het hele stadhuis 
dan ten dienste zal staan van de 
Haastrechtse gemeenschap. Mocht dit 
niet lukken dan zal van het nieuwe 
gedeelte ruimte verhuurd worden als 
kantoorruimte voor een notaris, advocaat 
of wie dan ook.
Tot slot zegt een enthousiaste Hans: “Ik 
zie het helemaal zitten. Ik ben er erg blij 
mee. Nu eerst alles mooi opknappen en 
dan de Haastrechtenaren er van laten 
genieten.”

Wordt milieubeleid doodsteek voor 
onafhankelijke lokale journalistiek
“Ondoordacht gemeentelijk milieubeleid dreigt de doodsteek te worden 
voor de onafhankelijke lokale journalistiek”. Dit schrijft de NNP, de 
branchevereniging van regionale en lokale huis-aan-huiskranten, in een 
brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
mediaminister Arie Slob.
Wat is er aan de hand? In de gemeente Utrecht heeft het stadsbestuur 
besloten de bezorging van huis-aan-huisbladen en reclamedrukwerk om 
te keren: wie wèl zijn huis-aan-huiskrant en/of reclamedrukwerk in zijn 
brievenbus wil, moet er voortaan een sticker op plakken met Ja Graag! 
Ik wil de huis-aan-huiskrant! of een soortgelijke tekst. De gemeente 
Utrecht wil daarmee papierverspilling tegengaan. En er zijn meer 
gemeentes die uit milieuoogpunt het voorbeeld van Utrecht willen 
overnemen. Daarmee verdwijnt dan de lokale journalistiek en in veel 
gevallen ook de onafhankelijke berichtgeving over lokale 
aangelegenheden, zoals de bezigheden van gemeentebestuur en raad. 
Voor veel bladen (er zijn momenteel zo’n 400 huis-aan-huisbladen in 
Nederland met een gezamenlijk bereik van 7,9 miljoen lezers) zal het 
bovendien Einde Oefening zijn omdat het niet lonend meer zal zijn een 
halve of misschien zelfs een kwart oplage te drukken. Dat is misschien 
ook de bedoeling van al die moderne en milieubewuste raadsleden in 
Utrecht (en elders) maar het betekent ook dat er in Nederland een 
reclamebudget van 450 miljoen euro verdwijnt in de zakken van 
buitenlandse techbedrijven als Google en Facebook.
De huis-aan-huiskranten luiden de noodklok en roepen minister Slob 
op om in te grijpen.
Algemeen Secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging 
voor Journalisten (NVJ) vindt dit de wereld op zijn kop: “In plaats van 
de lokale nieuwsvoorziening te beperken, zouden de gemeenten lokale 
media juist moeten helpen”, aldus Bruning. “Er wordt te makkelijk 
gedacht dat je print wel even kunt vervangen door online, maar dat is 
een misvatting: online en print blijven allebei bestaan, náást elkaar”.
De NNP wil met de minister en de VNG om tafel om te bezien of 
hierover een landelijk gedragen afspraak kan worden gemaakt zodat 
gemeentelijke willekeur niet langer als een zwaard van Damocles boven 
de huis-aan-huiskranten blijft hangen.

Ontsteking Bevrijdingsvuur 
bij Hof van Stein
Sinds 1948 wordt traditiegetrouw in de nacht van 4 op 5 mei het 
Bevrijdingsvuur ontstoken voor Hotel de Wereld in Wageningen.
Het bevrijdingsvuur is een indrukwekkend symbool voor nationale eenheid en 
voor leven in vrede. Het herinnert ons aan het feit hoe kwetsbaar en kostbaar 
vrijheid is. Na de Bevrijdingsvuurceremonie vertrekken vanaf deze historische 
locatie honderden loopgroepen om het vuur door middel van de Nationale 
Bevrijdingsvuurestafette door heel Nederland te verspreiden.

De Hardloopgroep IJsselrunners 
Haastrecht organiseert samen met 
Oranjevereniging Stolwijk de 
Bevrijdingsestafette. Anne van Dijk van 
IJsselrunners vertelt dat op 4 mei na de 
Dodenherdenking ongeveer veertig 
estafettelopers met de bus naar 
Wageningen gaan. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.

Estafetteloop
Bij Hotel de Wereld zijn allerlei 
festiviteiten en om 12 uur wordt het 
Bevrijdingsvuur ontstoken.  
De gemeenten die hiervoor ingeschreven 
hebben krijgen het vuur voor de 
estafetteloop. De IJsselrunners en de 
Oranjevereniging zullen het vuur naar 
Stolwijk en Haastrecht brengen. Bij de 
Grebbeberg wordt even stil gestaan bij 

Bevrijdingslunch
Na het ontsteken van het Bevrijdingsvuur is er in Hof van Stein een 
Bevrijdingslunch voor 75-plussers uit Haastrecht. Hieraan kunnen 150 
mensen gratis deelnemen.
Allen die 75 jaar en ouder zijn worden uitgenodigd zich hiervoor in te 
schrijven. Advies is om dit zo snel mogelijk te doen, doch uiterlijk 20 april 
via de e-mail: anne2851ba@gmail.com of telefonisch 06-22280432.

het monument van de gevallenen.
Bij aankomst op 5 mei in Stolwijk zullen 
de estafettelopers bij het Transportbedrijf 
Verwaal zich eerst opfrissen en ontbijten. 
Om tien uur zal het Bevrijdingsvuur op 
het Dorpsplein ontstoken worden.  
Vanuit Stolwijk lopen de IJsselrunners 
naar Haastrecht waar om 12.00 uur bij 
Hof van Stein dezelfde plechtigheid zal 
plaatsvinden met o.a. een toespraak en 
het zingen van het Wilhelmus en andere 
liederen.

Boek over leven met 
chronisch-progressieve 
ziekte van Montfoortse 
nu ook bij Mado
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Angélique van der Lit schreef een boek over leven met chronische ziekten.

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

Cultureel Montfoort staat in de startblokken
‘We willen wel, maar kunnen niet. Hoe verder?’

Hoe denken Montfoortenaren over een 
eventuele mondkapjesplicht?

‘Voldaan en trots met het resultaat’
De bundel ‘Beter leven met een 
chronisch-progressieve ziekte’ van 
Montfoortse Angélique Lit en 
Peter van den Berg ligt al weer een 
tijdje in de boekhandel. 
Angélique vertelt erg voldaan te zijn 
en trots met het resultaat.
De schrijvers schreven het boek vanuit 
eigen ervaring. Peter van den Berg 
hoorde op zijn 39ste dat hij Parkinson 
heeft. Angélique van der Lit kreeg vanaf 
haar 48ste ALS. Als collega s hadden zij 
mooie gesprekken over hoe zij met hun 
ziekte omgingen. Ze deelden hun verdriet 
en hun manier om naar de toekomst te 
kijken. Samen namen ze het initiatief 
deze bundel samen te stellen, waaraan 
meer dan 100 professionals en 
ervaringsdeskundigen uit Nederland en 
Vlaanderen meewerkten.
De boekpresentatie halverwege 
september kon helaas niet doorgaan, 
en ook komende presentaties zijn nu 
wegens de tweede coronagolf afgelast. 
Angélique legden we daarom op deze 
manier een paar vragen voor:
Hoe was het proces van het schrijven 
van dit boek? Waren er momenten dat je 
het even niet zag zitten?
Het schrijven van het boek is voor mij 
nieuw. Er zijn geen momenten geweest 
dat ik het niet zag zitten.
Hoe heeft het schrijven van dit boek 
eventueel bijgedragen aan een stukje 
eigen verwerking?
Door de verhalen van andere personen 
te lezen kwam er achter dat er nog veel 
ergere ziekten zijn. Met name de 
verhalen van jonge personen hebben 
veel indruk op mij gemaakt.

Wat zijn reacties van je kinderen, 
je man, familieleden, vrienden?
Trots!
Waar is het te verkrijgen en hoeveel kost 
het boek?
Het boek is te verkrijgen bij Mado in 
Montfoort en via bol.com. 
Het boek kost 34,95.
Verder, hoe gaat het nu met je? 
Hoe sta je in het leven, ook nu er weer 
die tweede corona golf over ons heen 
spoelt?
Ik merk dat ik door de ziekte steeds 
minder kan en dat heeft ook gevolgen 
voor mijn energie. De tweede Corona 
golf zal Ik weer proberen buiten de deur 
te houden. Ik ben dan ook erg 
voorzichtig.
Wat is jouw tip voor mensen die 
worstelen met een dergelijke 
(progressieve) ziekte in deze tijd?
Leef en geniet elke dag!
Het boek is een bundel vol informatie 
over diverse chronisch-progressieve 
ziekten, zoals Amyotrofi sche Laterale 
Sclerose (ALS), dementie, kanker, de 
ziekte van Lyme, Multiple Sclerose (MS), 
ziekte van Parkinson, reuma en 
spierziekten. Hoe gaan mensen daar in 
de praktijk mee om? Alle kanten komen 
aan bod: werk, relaties, gezin emoties en 
fi nanciën. Met als doel anderen hoop, 
troost of perspectief te bieden.
Angélique: “Hierin delen patiënten 
ervaringsverhalen, maar lees je ook terug 
hoe naasten ermee omgingen. Hoe ga je 
om met acceptatie van de ziekte of 
rouwverwerking?”

Wat het jubileumjaar moest zijn voor Cultureel Montfoort, liep in de soep. 
Mede door uitval Beatles en de One Woman show. Toen was daar corona en 
werd het stil. Wat Bets van Dijk en Ad van der Wind betreft té stil. 
Zij vertellen hoe zij deze periode tot nu toe hebben beleefd, en hoe 
Cultureel Montfoort wil omgaan met geplande voorstellingen in 2021.

“Rustig, afwachtend. Wel willen, 
niet kunnen. Dan moet je beslissingen 
nemen. Hoe verder?” Aan het woord is 
Ad. Hij vertelt hoe Cultureel Montfoort 
net de 18e september weer bij elkaar 
had gezeten. “We hadden voorgenomen 
misschien drie voorstellingen te laten 
doorgaan. Toen veranderden de corona-
maatregelen, en nu mogen er nog maar 
dertig personen bij elkaar komen. 
Nu hebben we de afspraak dat we in 
januari weer bij elkaar komen om te 
kijken wat we nog kunnen doen, en 
welke voorstellingen we door laten gaan. 
Voorzichtig maken we al wel plannen 
voor volgend seizoen. We hopen dan 
toch dat de corona weg is.”

Frisse moed
Bets vult aan: “We houden frisse moed. 
Wat dan nu niet is doorgegaan, plannen 
we in een volgend seizoen in. Voor 2021 
hebben we nu drie avonden en een 
middag staan met een vraagteken. 
De eerste die eventueel door zou kunnen 
gaan in februari is Billy Joël.”
“We zitten niet stil, en staan in de 
startblokken om bij wijze van spreken 
morgen al te kunnen beginnen”, 
aldus Ad. “In december vorig jaar hebben 
we gordijnen gekocht om een podium 
opstelling te creëren met toneelsfeer. 
Die zitten nog ingepakt. Het plan is ook 
om licht aan te schaffen, en dat zelf dan 

een beetje te doen, maar die plannen 
staan nu op een laag pitje.”
Om nog in beeld te blijven van de 
doelgroep, die hoofdzakelijk bestaat uit 
50+’ers, heeft Cultureel Montfoort voor 
de vakantie een enquête gehouden. 
“Hiermee wilden we ook peilen of 
mensen bereid waren te komen, als we 
toch iets zouden opzetten.” 100 van de 
450 mensen naar wie de enquête was 
gegaan, reageerden. De helft van deze 
mensen gaf aan dat ze zouden komen, 
de andere helft niet. “Duidelijk uit 
reacties werd dat mensen het missen. 
Wij missen het ook, want het is heel 
gezellig altijd.”

Gezelligheid
Dit laatste is ook precies een van de 
redenen, dat Cultureel Montfoort terug-
houdendheid betracht. “Je kunt 
voorstellingen en optredens bij ons niet 
vergelijken met een schouwburg, waar 
mensen binnen komen voor de 
voorstelling en erna weer vertrekken. 
Het is voor ons al het zesde jaar dat we 
het met veel plezier in St. Joseph 
zalencentrum organiseren. Daar zijn 
geen vaste stoelen. Mensen komen daar 
ook niet alleen voor de voorstelling of 
optreden, maar voor de gezelligheid. 

Juist om elkaar weer eens te zien. 
Gezien we in de ‘voorzichtige categorie’ 
is vallen, is het niet verstandig dat het nu 
té gezellig wordt.”
“We hopen dat iedereen zich aan de 
regels houdt, en dat corona dan snel weg 
is”, aldus Bets. “Pas dan kunnen we weer 
gezellige avonden hebben”, meent Ad. 
Hij vertelt hoe Cultureel Montfoort met 
een avondje Oud Montfoort wel 350 
mensen in de zaal heeft. “Dat zijn 
supergezellige avonden.” 
Bets: “Ook mensen die hier soms al 
20 tot 30 jaar weg zijn uit Montfoort, 
komen daarop af. Het is dan bijna een 
reünie, en een feest van herkenning 
waarbij je aan de reacties uit de zaal, de 
ooooh’s en de aaaah’s, hoort hoe leuk 
mensen het vinden.” Ad: “Dan krijg je 
niet gerealiseerd dat mensen keurig aan 
hun eigen sta-tafel blijven, zoals in de 
Schouwburg. Iedereen kent elkaar.” 
“Je stapt ongemerkt op elkaar af en staat 
al snel te dicht bij elkaar. Dat kun je niet 
voorkomen”, meent Bets.”Ik zie het ook 
gebeuren in de supermarkt.”

Onderliggend leed
Omdat Cultureel Montfoort geen kosten 
heeft aan bijvoorbeeld een locatie, 
komt de stichting niet in aanmerking 
voor een subsidie. Volgens Ad en Bets is 
er veel onderliggend leed. Ad: “Ik had 
me persoonlijk niet gerealiseerd dat als je 
alles afzegt, de hele artiestenbranche in 
de vernieling gaat. Allemaal ZZP’ers 
krijgen nu de rekening gepresenteerd.” 
Bets: “Mensen zien dat niet.” Beiden 
zien met angst en beven toe hoe ook 
Zalencentrum St. Joseph het nu moeilijk 

heeft. “Alle sportverenigingen, 
verjaardagsfeesten, optredens, 
enzovoort, het gaat allemaal niet door. 
Dat is heel triest voor Marcel Peters van 
St. Joseph, die ook penningmeester is bij 
Cultureel Montfoort is. Hij draagt ons 
vanaf het begin een warm hart toe. 
Niets is hem te veel”, aldus Bets. 
“Hij regelt het altijd perfect voor ons. 
Voor alle dingen waar hij zich voor inzet, 
doet hij dat met 500 procent. We hopen 

dan ook dat de gemeente wel inspringt 
als het minder gaat met St. Joseph. 
Anders krijgen we een situatie als met 
De Vaart in Linschoten. Als dat gebeurt, 
ligt Montfoort plat. St. Joseph is een 
belangrijke spil in de Montfoortse 
samenleving. Niet iedereen beseft dat. 
Mocht het zover komen dat het mis 
dreigt te gaan, dan moeten we met z’n 
allen hard vechten om dat te 
voorkomen.”

Ad van der Wind en Bets van Dijk van Cultureel Montfoort houden frisse moed.

Kees van Rooijen erelid Har-mon-ie
Schaakvereniging Har-mon-ie uit Harmelen-Montfoort heeft in haar 
jaarvergadering op 29 september Kees van Rooijen uitgeroepen tot erelid. 
Kees is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw voorzitter geweest. 
Eerst van schaakvereniging ‘Het Kasteel’ in Montfoort.
Snel na de fusie met de Harmelense schaakvereniging is Kees voorzitter van 
Har-mon-ie geworden.
Een eenvoudige rekensom leert dat we 
dan praten over pakweg 45 jaar 
voorzitterschap. Vanwege zijn 
gezondheid doet Kees nu een stapje 
terug. Kees blijft natuurlijk wel schaken 
voor de vereniging met schakers uit 
Harmelen, Montfoort en omgeving.

Online-schaak
Vanwege de beperkingen die de corona-
richtlijnen met zich meebrengen heeft 
Har-mon-ie besloten om dit seizoen niet 
fysiek maar digitaal te gaan schaken. 

Dinsdagavond is de vaste schaakavond. 
Ook nieuwe deelnemers aan deze online 
competitie zijn hartelijke welkom. 
Het kost niets want er is besloten om dit 
seizoen geen contributie te vragen. 
Ben je huisschaker, of ben je wel eens 
clubschaker geweest en wil je weer eens 
meedoen, voel je welkom. De competitie 
is zo ingericht dat je gerust een avond 
kunt afzeggen. Als je belangstelling hebt 
kijk dan eens op de website: 
www.har-mon-ie.nl of bel met de nieuwe 
voorzitter Kees Lugthart, 0348-443986.

Nu gemeente Woerden en Oudewater mondkapjes hebben verplicht in het 
stadhuis, is de vraag: waar nog meer? In supermarkten in Montfoort lopen 
medewerkers met een mondkapje, maar is geen mondkapjesplicht ingesteld. 
Daarom waren we nieuwsgierig: Vinden Montfoortenaren dat mondkapjes 
verplicht moeten worden in Montfoort… en zo ja: waar?

In een poll op Facebook pagina ‘Je bent 
een Montfoortenaar als…’, waarop meer 
dan 250 mensen stemden, was een grote 
meerderheid vóór een verplichting van 
mondkapjes binnen locaties, zoals 
supermarkten en gemeentehuis, dokter 
en tandarts. Zo’n 175 mensen lieten 
weten hier voorstander van te zijn. 
Bijna zestig mensen zien niet het nut in 
van mondkapjes, en zullen - als het aan 
hen ligt - ook nergens een mondkapje 
opzetten. Hierop reageert Sandra Sluijs: 
“Voor je werk zou het noodzaak kunnen 
zijn.” Nooit een mondkapje opzetten, 
gaat volgens haar dan niet… “Bij een 
winkel heb je nog keuzemogelijkheid.”
“Die mondkapjes zijn wel grappig. 
Mensen houden spontaan minder 
afstand”, reageert Wilma Vendrig. 
Henny van Beek vindt: “Ik draag 
mondkapjes in winkels. Gewoon doen. 
Baat het niet, dan schaadt het niet.” 
Die mening wordt gedeeld door Sharon, 
die vindt: “In Frankrijk en België was het 
weken geleden al ‘gewoon’ om op straat, 
in winkels en winkelcentra mondkapjes 
op te hebben, ook al was het snikheet. 
Geen mens die moeilijk deed. Zelf waren 
we er ook in no time aan gewend… 
Doe niet moeilijk en draag het gewoon. 
Of niet. Maar dat geklaag, gemopper en 
gedoe…” Daar is ze wel even klaar mee. 
Hoewel ze het dragen van mondkapjes 
buiten op straat wat overdreven vindt.
Toch zijn er zo’n vijftig mensen die liefst 
zouden zien dat de mondkapjesplicht 
overal zou gelden in de publieke ruimte. 
Ook op straat. Johan van der Meijden 
vindt: “Onzin zo’n muilkorf. Het werkt 
niet en is nog slecht voor je ook. 
Steeds je uitgeademde lucht weer 
inademen.”
Conny Hoogbergen zegt: “Als ze nut 
hebben, waar ik mijn twijfels bij heb, zou 
een goede instructie qua gebruik een 
goede zijn voor postbus 51. Zoals het nu 

gaat is het volgens mij een groter risico 
met kapje. Mensen houden ze te lang 
op, plukken er constant aan, werpen ze 
verkeerd weg of ze worden niet 
gewassen.”
Wim van Ommeren is ook kritisch: 
“Hier wel, daar niet, helpt wel, helpt 
niet. Niet zeuren als de overheid 
mondkapjes verplicht stelt, dan ook 
gewoon doen. Maar dan ook landelijk en 

niet zoals in trutlandje Nederland per 
“veiligheidsregio” (waar er 25 van zijn) 
zelf laten bepalen of er wel of geen 
mondkapjes verplicht zijn.”
Gerben Hagoort vindt: “De corona 
maatregelen worden steeds meer 
politieke overwegingen en dit lijkt er een 
van. RIVM is en blijft twijfelen aan het 
nut van kapjes overal… Een grote 
meerderheid van de Kamer zegt 
voorstander te zijn. Zoveel voorstanders 
dat je in de Kamer zelf vrijwel geen 
kapjes ziet… Ik blijf het RIVM volgen en 
laat me niet de vrije adem ontnemen 
door een politiek spelletje.”
Een enkeling is principieel tegen 
mondkapjes, maar als het erop neer 
komt en het moet, dan wordt het 
mondkapje nog wel gebruikt.

Wat vinden Montfoortenaren - Mondkapjesplicht wel of niet in Montfoort.

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

Rondom mijn installatie ben ik overspoeld met heel warme en 
hartelijke reacties. Van familie, vrienden, kennissen en uit mijn 
zakelijke netwerk. Maar ook van de Oudewaternaren zelf. 
En van de raad, college, ambtenaren en collega-burgemeesters. 
Allen willen steunen en helpen. Dit voelt als een buitengewoon 
warm welkom en geeft heel veel energie. Heel veel dank!

Ik kijk uit naar nieuwe ontmoetingen. 
Ik ben nieuwsgierig naar de verhalen van Oudewater, Hekendorp, Papekop en Snelrewaard.

Op woensdag ben ik op de markt te vinden. Spreek mij gerust aan. 
Maar ik kom ook graag bij u langs. Nodig mij gerust uit en we gaan zien wat mogelijk is.

Binnenkort start ik met mijn eigen ‘nieuwsbrief’.
Wilt u die ontvangen? Mail naar burgemeester@oudewater.nl

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

Danny de Vries
Burgemeester gemeente Oudewater

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

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

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

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

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

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

advies in welke afvalbak u ze moet 
weggooien.
Download de app
De afvalapp is gratis te downloaden 
voor uw iPad, iPhone, Windows of 
Android toestel, zoek in de App 
Store, Microsoft Store of in Google 
Play op ‘AfvalWijzer app’. Liever uw 
computer gebruiken om de infor-
matie te raadplegen? Dat kan via 
www.mijnafvalwijzer.nl.
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en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

Gedeeltelijke lockdown gaat verder…

Hoe heeft corona het leven van 
mensen in Oudewater veranderd? 
Dat hebben we gevraagd.

De verhalen leest u via  
www.instagram.com/
jongerenoudewater  
of www.facebook.com/
gemeenteoudewater.officieel

#aandachtvoorelkaarl

Hou Vol! Dat is de boodschap aan ons allemaal. De cijfers gaan 
de goede kant op, daarom kunnen o.a. de bibliotheek en musea 
in Oudewater weer open. Ook kunnen we weer iets meer 
samenkomen om te bijvoorbeeld te sporten.
Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis 
ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten 
zijn. Reizen naar het buitenland blijft tot half januari taboe.

Misschien bent u binnenkort jarig, of 
hebt u iets anders te vieren. Ook de 
feestdagen staan voor de deur. 
Welke alternatieven zijn er?

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

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

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

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

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

door Ellen van Leeuwen

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

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

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

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

Het was een bewogen jaar, 2020. 
Een aantal kwesties hield ons samen bezig met het coronavirus 

aan kop: tele-onderwijs, wekelijks wisselende regels, inperking van 
sociale contacten, en binnen ons lezersbereik heel wat zieken.  

Helaas overleden ook een twintigtal mensen.
Wat ons nog meer bezig hield: windmolens zorgden voor 

14 ingezonden brieven. Voorts waren er de geplande vieringen  
van 75 jaar bevrijding, die vanwege corona niet doorgingen.

Wim Groeneweg was ‘stadhouder’ van Oudewater tot de komst 
van Danny de Vries, die op 16 november vanwege corona in 

kleinst comité geïnstalleerd werd.

Op 11 januari werd in Oudewater het nieuwe hospice geopend,  
dat door een gezamenlijke inspanning van de vrienden,  

het bedrijfsleven en de gemeente tot stand kwam:  
een perfect ‘thuis’ voor mensen in hun laatste levensfase.

Voordat corona half maart ook bij ons toesloeg, werd er als vanouds sport bedreven. Wilco van 
Amerongen werd door de Polsstokbond Holland tot Springer van het Jaar 2019 gekozen.

Joyce van Vliet en Sander Kasbergen werden clubkampioenen van Schaatsvereniging Oudewater.

Montfoort, Oudewater en ook Haastrecht ontvouwden heel wat 
bouwplannen. Begin januari werd de Schuylenburcht gesloopt,  

om plaats te maken voor appartementen. Een jaar later zitten de 
plannen nog in de voorbereidingsfase. In Montfoort meldt zich 

nadrukkelijk de groep ondernemers ‘Made in Montfoort’ die plannen 
voor onder andere woonwijken en scholen aanbieden.  
De wethouder nodigt hen uit voor de aanbesteding.

In Haastrecht gaan het oude industrieterrein Galgoord en het 
recreatieparkje Kleine Betuwe op de schop. ‘t Laatste nieuws: de 

30 geplande sociale huurwoningen kunnen financieel niet uit.

Waren het er meer dan anders? Het jaar 2020 werd 
door corona rijk gezegend met ‘feelgood’ acties; 

levensmiddelenpakketten, inzamelingsacties, 
sponsoring, te veel om op te noemen. 

Op de foto: 30 pakketten van de Jumbo Montfoort 
voor statushouders.

Voorzitter Gerard Gerritsen van de  
jubilerende biljartvereniging De Dijketelg 
ontving een koninklijke onderscheiding 

uit handen van burgemeester Groeneweg van 
Oudewater.

Bert Rademaker werd 
clubkampioen van 

tafeltennisvereniging De Schans 
in Montfoort.

De competities gingen aan het begin van het jaar gewoon door, tot 
het wegens corona niet meer verantwoord geacht werd. 

Hier een beeld van Polsbroek tegen Benthuizen (uitslag 0-3)

Op 3 februari werd de waterberging de Hooge Boezem getest: 
vanuit de Vlist en de Hollandse IJssel mocht in 48 uur  

78.000 kubieke meter water de polder in stromen.  
Nadat alles volgens plan verlopen was, werd het water via  

gemaal Keulevaart terug in de IJssel gepompt.

Op 12 januari waren 
Corry Speelman en Janus van 
Lunteren 60 jaar getrouwd. 

Op de foto: Corry van Lunteren 
(achter de bloemen),  

Joyce Jacobs, Wim Groeneweg, 
Janus van Lunteren. Vrijwilligers in Haastrecht deden op 24 januari mee met de 

opschoonactie van de gemeente Krimpenerwaard.
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Negen jubilarissen van de Oudewaterse Vrouwen van Nu  
werden door hun bestuur in de bloemetjes gezet.
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door Aad Kuiper

Dinsdag 28 januari 2020
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75 jaar!
Op deze leeftijd hebben mensen al een heel leven achter de rug.
In dat leven maakten ze ongetwijfeld veel mee. Mooie of aangrijpende 
gebeurtenissen in hun persoonlijk leven of in hun omgeving.

Getuigen van de oorlog
Als je 75 jaar bent, heb je de Tweede Wereldoorlog nét niet zelf meege-
maakt. Wel is deze groep mensen getuige geweest van de immense 
schade die een oorlog veroorzaakt.
Materiële schade, maar misschien meer nog, geestelijke schade. Joden, 
Sinti en Roma zijn in groten getale weggevoerd en omgebracht in vernie-
tigingskampen. Veel Nederlanders hebben zich verzet tegen de bezetter 
en hebben dit met de dood moeten bekopen. En veel overlevenden 
droegen hun hele leven trauma’s van de oorlog en de honger met zich 
mee. Als je 75 jaar bent, heb je hier ongetwijfeld op de een of andere 
manier mee te maken gehad.

75 jaar leven in vrijheid - hebben we iets geleerd?
Dit jaar herdenken we dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven.
Zijn we met die vrijheid altijd zorgvuldig omgegaan? Dat is de vraag. 
Ik heb in de kerstperiode het laatste boek van Geert Mak gelezen: 
‘Grote verwachtingen in Europa 1999-2019’. Toen werd me meteen 
duidelijk dat met het einde van de Tweede Wereldoorlog het onrecht in 
de wereld niet verdwenen is. Sterker nog; de afgelopen twintig jaar 
kenmerkten zich onder andere door terroristisch geweld, grote vluchtelingen- 
stromen, toenemend racisme en allerlei vormen van onverdraagzaamheid. 
Hebben we dan niets geleerd?

Herdenking met “Levenslicht”
Op 22 januari jl. maakten we in 
Oudewater het holocaustmo-
nument ‘Levenslicht’ zichtbaar. 
Tijdens een korte herdenkings-
plechtigheid werd het kunstwerk 
van Daan Roosegaarde op de 
Markt onthuld.
Ik vond het indrukwekkend en 
hoopgevend om te zien hoeveel 
mensen dit moment aangrepen 
om te gedenken en samen te zijn.
We stonden stil, zoals we al 
vaker deden, bij onze stadsge-
noten die weggevoerd zijn naar 
de vernietigingskampen en ooit 
deel uitmaakten van onze 
gemeenschap. We realiseerden 
ons opnieuw hoe kostbaar onze 
vrijheid is en dat al 75 jaar!
Wim Groeneweg,
Burgemeester Oudewater

De Wilhelmina van Pruisenbrug wordt vervangen. De huidige 
ophaalbrug over de Hollandsche IJssel is aan het einde van 
haar levensduur en wordt vervangen door een nieuwe, 
duurzame ophaalbrug.

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

Ingekomen 
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Titus Brandsmastraat 9 

in Oudewater 
het plaatsen van een dakkapel,

 ingediend op: 16-01-2020, 
dossiernummer: OLO4889229

APV / Bijzondere wetten
• Lijnbaan 33 in Oudewater 

het produceren van geluid 
door werkzaamheden 
buiten de kantoortijden vanaf  
2 tot en met 14 maart 2020,

 besluit: verleend op 22-01-2020, 
dossiernummer: 1922853

Verkeersbesluit
Burgermeester en wethouders van  
de gemeente Oudewater hebben 
besloten om gehandicapten-
parkeerplaatsen in Oudewater 
aan te leggen aan de:
• Papenhoeflaan 

ter hoogte van huisnummer 83
Wilt u de besluiten en de 
locatietekeningen inzien?
De verkeersbesluiten zijn inmiddels 
digitaal gepubliceerd op 
staatscourant.nl.
De besluiten liggen van 30-01-2020 
t/m 12-03-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? 
Als belanghebbende kunt u binnen 
zes weken na de publicatiedatum 
een bezwaarschrift indienen.
Meer details over hoe u bezwaar 
kunt maken vindt u in de 
verkeersbesluiten.

Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug

Hierbij wordt de bestaande 
brugconstructie geheel afgebroken 
en verwijderd. De nieuwe 
ophaalbrug wordt grotendeels 
prefab geproduceerd en in delen 
naar de werklocatie vervoerd. 
Hierbij wordt de uitvoeringsduur en 
de overlast tot een minimum beperkt.

Tijdens de werkzaamheden wordt 
er een tijdelijke pontonbrug 
aangebracht, welke toegankelijk is 
voor fietsers en voetgangers. 
Beroepsvaart kan doorgang vinden 
en kunnen dit 24 uur van tevoren 
aanmelden. In de laatste weken van 
de werkzaamheden, wanneer de 

pleziervaart weer van start gaat, zal 
de brug door de aannemer 
handmatig worden bediend.
Planning
De werkzaamheden starten in de 
week van 17 februari 2020 en 
zullen volgens planning gereed zijn 
in de week van 6 april 2020. 
Werktijden betreffen van maandag 
tot en met vrijdag tussen 07.00 en 
17.00 uur.

• Kerkwetering 12B in Oudewater 
het vervangen van twee schuren 
door één schuur,

 ingediend op: 18-01-2020, 
dossiernummer: OLO4893957

• Noord-Linschoterzandweg 40 
in Snelrewaard 
het verbouwen van een woning 
en aanbouwen aan de 
achterzijde van de woning,

 ingediend op: 19-01-2020, 
dossiernummer: OLO4894159

• Ravelijnstraat 20 in Oudewater 
het vervangen van een schutting,

 ingediend op: 15-01-2020, 
dossiernummer: OLO4887709

• Kardeel in Oudewater 
het bouwen van een twee 
onder een kap woning,

 ingediend op: 16-01-2020, 
dossiernummer: OLO4888551

APV / Bijzondere wetten
• Markt in Oudewater 

het schenken van zwak- 
alcoholische dranken tijdens 
carnaval op 22 februari 2020,

 ingediend op: 20-01-2020, 
dossiernummer: 2023112

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Hekendorpse Buurt 99 

in Hekendorp 
het brandveilig gebruik 
van een woon-zorgboerderij,

 besluit: verleend op 22-01-2020, 
dossiernummer: OLO4373123

Ouderencafé in oprichting
Net als in andere plaatsen wordt het hier ook hoog tijd voor een ontmoetingsplek 
voor senioren, vond Wim van Rooyen. Na zijn bemoeienis met het oprichten van 
de eerste kinderopvang in Oudewater, de start van het Touwmuseum en het in het 
leven roepen van het inmiddels goed lopende RepairCafé weet Wim van Rooyen, 
zelf ook al over de tachtig, wel hoe hij iets van de grond kan krijgen.  
Maar hij kan dat niet alleen. Daarom vraagt hij om hulp.
Wie wil meedenken en meedoen nodigt hij uit hem per e-mail  
wvanrooyen@hetnet.nl of telefonisch (0348 562563) te benaderen.

Wim ziet het al helemaal voor zich:  
een ontmoetingsplek voor senioren, 
een inloopcafé voor iedereen in 
De Klepper, als het de ‘Huiskamer van 
de Stad’ is geworden. Maar dat kan nog 
even niet en daarom wil hij, hierop 
vooruitlopend, voorlopig zo’n plek in de 
Eiber realiseren. “Dat is niet al te ver 
van het centrum en nog redelijk goed te 
belopen”, meent Van Rooyen. Hij heeft 
begrepen dat de gemeente er wel oren 
naar heeft, zo’n ontmoetingsplaats voor 
senioren. “Je hoeft nergens lid van te 
zijn, nergens bij te horen - dat mag 
natuurlijk wel, maar het hoeft niet”, 
benadrukt Wim. “Mensen kunnen alleen 
komen of met meerderen. Je kunt daar 
afspreken of zo maar op goed geluk 
binnenwandelen. Op andere plekken 

blijkt het goed te lopen. Mensen gaan 
daar een spelletje rummikuppen, een 
spelletje kaarten of gewoon gezellig 
zitten kletsen. Er even uit zijn; dat 
vinden mensen vaak wel fijn. Voorlopig 
wil ik beginnen met bijvoorbeeld de 
dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag.”
“Met De Wulverhorst en de Touwtrein 
ben ik al in gesprek om er mensen naar 
toe te kunnen vervoeren die minder 
goed ter been zijn en bijvoorbeeld in 
een rolstoel zitten.”
“Het komt vast goed. Een aantal 
mannen en vrouwen heeft al toegezegd 
dat ze wel willen helpen en meedoen.” 
Wim van Rooyen besluit met:  
“Ik heb er alle vertrouwen in dat dit 
over niet al te lange tijd goed van de 
grond gaat komen.”

Jaapie gaat zwemmen met dolfijnen

Jaapie van Elk - we schreven eerder 
over hem en we schrijven het maar 
zoals het is - lijdt aan de erfelijke 
ziekte ADCA en hierdoor zijn zijn 
levensverwachtingen niet meer zo 
groot en er is geen uitzicht op 
verbetering. Jaapie heeft ooit een reis 
naar Orlando gemaakt waarin het 
zwemmen met dolfijnen centraal 
stond. Hij heeft dat destijds als 
geweldig en fantastisch ervaren en 
wilde zo’n reis graag nog eens maken.
Samen met zijn schoonzus, Marjolein van 
Schoonhoven, is de vader van Jaapie, 
Jaap van Elk, een actie gestart met 
inschakeling van diverse media, w.o. 
De IJsselbode, om het benodigde geld bij 
elkaar te sprokkelen. Het filmpje van 
Marjolein op Facebook om aandacht te 
vragen voor de actie voor Jaapie kreeg 
als titel ‘Jaapie goes to Orlando’.
En dat is gelukt! Er is genoeg geld bij 
elkaar geharkt: Jaapie kan in Orlando 

uitgezwaaid met serpentines en 
bellenblaas. Jaap van Elk glunderde bij 
voorbaat en Jaapie zeker niet minder!

gaan zwemmen met dolfijnen! 
Vrijdagmorgen werd hij door 
medebewoners van De Wulverhorst 

Jaapie van Elk die aan een erfelijke ziekte lijdt 
met een beperkte levensverwachting, 

zag een hartenwens in vervulling gaan: hij gaat 
naar Orlando om te zwemmen met dolfijnen. 

Huisgenoten van De Wulverhorst zwaaien hem uit.
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#dennisvanderstelt #zegwaarkenikjouvan

Meester Wes met pensioen

LINSCHOTEN           MONTFOORT

In deze tijd waarin we 75 jaar bevrijding herdenken zal ‘t Kruispunt in 
Linschoten tijdens de hele maand februari het toneel zijn van een 
aangrijpende reizende expositie. Alle kunstwerken van de 
tentoonstelling bieden een schrijnend beeld van de moderne slavernij 
waar meer dan 40 miljoen mensen aan zijn overgeleverd.

Kunst tegen slavernij
De expositie vraagt aandacht voor het werk 
van International Justice Mission, 
de grootste mensenrechtenorganisatie ter 
wereld die dit onrecht met succes bestrijdt. 
Komt allen naar de opening op zaterdag 
1 februari om 14.00 uur! Er zijn sprekers 
van IJM en van het kunstenaarscollectief 
ArsProDeo dat de werken heeft 
geproduceerd.
Verder is de kerk open: op vrijdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur (7, 14 en 21 februari) en 
op zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 
(1, 8, 15 en 22 februari).
Bezoek de expo op Nieuwe Zandweg 16 
en beleef dit indrukwekkende verhaal. 
Toegang is gratis.
Informatie: Leo de Vos ,06-11805855, 
Remy van Keulen, 06-16528709, 
Mariëtta Eppinga, 06-22729228

Carnavalsverenegingen uit 
Montfoort schitteren in videoclip
Les Boutonniers en Les Femmes des Coeurs schitteren samen in een videoclip 
van de artiest Dennis van der Stelt. De carnavalskraker ‘Zeg, waar ken ik jou 
van’ werd opgenomen in café Bolle Harry.
“Super leuk dat wij samen met de Boutonniers mee feesten in de nieuwe clip van 
Dennis van der Stelt! En het is nu al een heerlijke meezinger”, zo schrijven 
Les Femmes op hun  Facebookpagina.
“Café Bolle Harry, bedankt voor de goede zorgen.”
“Zonder jullie was dit niet gelukt. Nogmaals bedankt”, reageert Dennis van der Stelt.

‘In het voorjaar staat er iets leuks te gebeuren in het park…’

Hartjes op de Fiets bestaat vijf jaar!

door Sjoukje Dijkstra

Twee weken geleden bestond ‘Hartjes 
op de Fiets’ vijf jaar, en bij die 
mijlpaal werd stil gestaan, met een 
drankje en leuk fi lmpje op Facebook. 
Nienke van Kortenhof, een van de 
initiatiefneemsters vertelt: “Natuurlijk 
hebben we het gevierd, want we zijn 
hartstikke trots op wat we de 
afgelopen vijf jaar gedaan hebben.”
Momenteel heeft het aankomende 
carnaval prioriteit voor prinses Carnaval. 
“Na carnaval verdienen de Hartjes weer 
de volle aandacht. Achter de schermen 
hebben we de afgelopen maanden aan 
een nieuw Hartjesproject gewerkt, in 
samenwerking met een aantal andere 
partijen. “We kunnen nog niet te veel 
verklappen, maar er gaat iets heel leuks 
gebeuren. Dit voorjaar is de grote 
onthulling van dat waar we zo lang mee 
bezig zijn geweest. “ Met een knipoog 
concludeert ze dat de meeste mensen 
dan vast al wel weten waar het om gaat.
Ze is trots op wat de Hartjes in vijf jaar 
tijd hebben bereikt met onder andere de 
verkeersborden. Er zijn zo’n 
twaalf borden in gemeente Montfoort, 
die om de drie tot zes maanden 
verplaatst worden. “Nu zijn ze net weer 
weg gehaald uit de Maarschalklaan en 
zoeken we een mooie nieuwe 
bestemming voor het voorjaar. 
“Meestal doen we een pooltje op 
social media”, vertelt ze. 
“Dan kijken we waar er behoefte aan is. 
Of we gooien er een enquête uit op 
bijvoorbeeld de Lentemarkt. We vragen 
het altijd aan de inwoners van Montfoort 
en Linschoten, waar behoefte aan is. 
Mensen mogen ons ook mailen op 
hartjesopdefi ets@outlook.com.”
Het verplaatsen van de borden gebeurt 
bewust. “Het resultaat is kortdurend. 
Op het moment dat het bord nieuw in de 
straat staat, wordt er minder hard 
gereden. Dan valt het op. Daarom krijgt 
een bord voor vrij korte duur ergens een 
plekje, voor we hem weer ergens anders 
neerzetten. Zo profi teert iedereen er van, 
en blijft de attentiewaarde hoog. Op het 
moment dat heel Montfoort vol hangt 
met borden, heeft het niet zoveel zin. 
Dan is iedereen het zo gewend, en daalt 

ongelukken hier in Montfoort binnen de 
bebouwde kom. Er waren eigenlijk nul 
ongelukken toen we hiermee starten. 
Wel zijn er veel bijna-ongelukken. 
Hartjes op de Fiets is ontstaan toen mijn 
zoon en de zoon van de andere initiatief-
neemster Tanja van der Wal bijna werden 
aangereden op de Maarschalklaan. 
Onze intentie was: voorkomen dat het 
een keer misgaat. Je wilt de cijfers voor 
zijn. Eén ongeluk is al te veel.”
In het begin hadden de dames van 
De Hartjes gemeten met een 
snelheidsmeter. “Toen zag je dat de 
snelheid afnam.” Nienke zegt lachend: 
“Ik ben niet zo’n cijfertjesmens, meer een 
hartjesmens”. Het grootste compliment 
dat ze in de afgelopen jaren kreeg was 
van “ een jonge gast in Bolle Harry, die 
de Hartjes zo leuk vond”. “Hij zei: “Als ik 
de borden zie, ga ik zachter rijden omdat 
ik dan aan jullie kinderen denk. Dat is 
wat we willen. Verkeerssnelheid gaat 
over gedragsverandering. Met als gevolg 
dat mensen zachter rijden.”

de attentiewaarde weer. Dat is de kracht 
van die hartjesborden. Het is onze grote 
trots.”
Het mooiste wat Hartjes op de Fiets 
daarmee bereikt heeft, is dat het blijft 
werken. “Ook al is het resultaat van 
korte duur. We kunnen er met heel 
Montfoort van profi teren op die manier.” 
De borden worden wel alleen geplaatst in 
de 30 km zone, want daar hebben ze nut 
volgens Nienke. “We hebben ook wel 
aanvragen gehad voor de binnenstad, 
maar eigenlijk wil je helemaal niet dat 
mensen daar 30 rijden. Dat is te hard. 
Daar moeten ze gewoon stapvoets rijden. 
Bovendien heeft het weinig zin, want het 
is te smal daar.” Ondanks dat Hartjes op 
de Fiets drie jaar geleden een pilot mocht 
draaien in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is het 
nooit landelijk uitgerold. “Vanuit VVN 
was daar uiteindelijk geen budget meer 
voor op dat moment. Dat was erg 
jammer”, aldus Nienke.
Of de borden nu ook verkeersslachtoffers 
voorkomen, dat weet Nienke niet. 
“Sowieso gebeuren er weinig tot geen 

Een 30 km zone in Montfoort waar een van de hartjesborden stond.

Zondagmiddag 26 januari gin g 
Meester Wes met pensioen. 
Ruim vijftig kinderen kwamen in het 
St. Joseph afscheid van hem nemen.
Omdat hij met pensioen ging, moest hij 
zijn spulletjes een beetje opruimen. 
Want het was een grote bende in zijn 
grote kist. Van alles kwam hieruit, 
knuffels, grote gordijnen, je kon het zo 
gek niet bedenken. Ineens vond hij iets 

vreemds, dit bleek een wenspot te zijn. 
Hij mocht drie wensen doen. Dat dit nog 
niet meeviel bleek al snel. Gelukkig 
konden de kinderen hem hier goed bij 
helpen. Na drie voorstellingen in 
Montfoort eindigde dit in een huwelijk 
met mevrouw Heks gesloten door de 
Burgemeester en met de politie als 
getuigen samen met de kinderen.
Dit is kleine samenvatting van de laatste 

vervolg van de voorpagina

Teleurstellend
“Het is en blijft ongekend”, aldus 
Angelique Huntink van BOM. Zij vindt de 
brief waarmee de ouderen van Montfoort 
volgens haar aan hun lot overgelaten 
worden, ronduit teleurstellend.
Een familielid van een bewoner die 
zojuist verhuisd is van de Bloesemhof 
naar de Vijverhof in Harmelen: geen 

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

eigen toilet en douche, slaapkamer 
kleiner, huiskamer kleiner en verder weg 
van de bewoonde wereld. Bloesemhof 
was in alle opzichten beter.
Een strijdbare Huntink laat weten het 
nog niet op te geven.
Ondertussen blijft het bij de gemeente 
Montfoort stil en staat de sluiting van de 
Bloesemhof niet meer op de agenda.

voorstelling van meester Wes in 
Montfoort. De kinderen en ouders 
hebben enorm genoten van zijn 
aanstekelijk enthousiasme. 
Januari is inmiddels de kindermaand 
voor Cultureel Montfoort en er komt 
zeker weer een voorstelling in het 
komende seizoen.

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Gevonden dieren
MONTFOORT
N228 - Kater. Zwart/wit. Rug + kop zwart, 
borst wit uitlopend in een witte streep over de 
buik. Daarna overgaande in wit tussen de 
achterpoten. Voorpoten wit, achterpoten 
witte sokken. Rechts witte vlek bij de neus.
Oeverweg - Poes, Juli 2018. Zwart.
Oeverweg - Poes, Jan. 2018. Lapjeskleuren, 
zwart/wit/oranje. Wit tussen voorhoofd, witte 
snuit, voorkant, voorpoten en buik. Donkere 
vlek rondom neus. Ook wit over de bovenrug. 
Achterkant zwart met oranje vlek links. 
Zwarte staart.
OUDEWATER
Hoge Brug - Poes, Jong. Zwart/Wit. Borst en 
onderbuik wit, daartussen zwart. Wit aan alle 
voetjes. Plukje wit ter hoogte van schouder-
bladen. Witte snorharen. 

Vijf jaar Hartjes: Kinderen moeten veilig naar 
school kunnen fietsen. Vijf jaar geleden namen 
enkele moeders het initiatief om in Montfoort  
de verkeersveiligheid voor de kleine fietsertjes 

te verbeteren. Levenslicht: In de aanloop naar 75 jaar bevrijding werd op 
27 januari de bevrijding van Auschwitz herdacht.  

104.000 stenen, verdeeld over enkele honderden partijen in 
steden, dorpen en wijken beeldden evenzovele landgenoten uit 

die in vernietigingskampen de dood gevonden hebben.

FC Oudewater begon uitstekend aan de  
tweede helft van de competitie: ze wonnen met 

3-0 van Nieuwkoop.

Marga en Conny Treur komen op 2 januari 
na tien uur zwoegen als laatste rijdsters van SVO 

over de eindstreep van de alternatieve 
Elfstedentocht op de Weissensee.

De honderdjarige die met veel plezier in 
De Wulverhorst woont
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Tjou
Ik weet het, ik word oud. Toen ik nog jong was was de Klepper 
ongeveer mijn thuis. Het ‘patronaatsgebouw’, van de Rooms-
Katholieke kerk, was al van alles geweest. Een oudemannenhuis, 
een bioscoop, een verenigingsgebouw voor allerlei katholieke 
verenigingen, etc.
In 1975 begon een in Nederland min of meer uniek project. 
Het zou een thuis worden voor jeugd- en jongerenverenigingen van 
allerlei pluimage, bestuurd en onderhouden door die verenigingen. 
Maar liefst veertien clubs zouden erin trekken. 
Het duurde even, maar het toenmalige ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM, al lang verdwenen) zegde 
subsidie toe, de gemeente kocht het gebouw en de clubs begonnen 
een grote verbouwing.
Ik zat sinds 1975 namens de Christelijke Plattelands Jongeren in het 
algemeen bestuur en vanaf 1978 in het dagelijks bestuur. De tijd van 
de verbouwing was er een van grote verbroedering. 
Een leger van vrijwilligers was dagelijks te vinden in het gebouw. 
We richtten ook clubs op voor jongeren die nog geen club hadden, 
zoals de jongeren die rondhingen op de Visbrug. Jip en Janneke vond 
er onderdak en het vrouwencafé had op maandag een vergadering in 
de Algemene Soos. Dat was wel lastig, want het enige koffi ezet- 
apparaat stond juist daar (de bodega in latere jaren) en als het 
vrouwencafé vergaderde mochten daar geen mannen komen. 
Dat leidde ertoe dat ik, als enige vrouw in het dagelijks bestuur, 
op die avonden altijd koffi e moest gaan halen. 
Ik weet bijna zeker dat dat niet de bedoeling was van de vrouwen in 
dat café, die streden voor emancipatie, maar het was wel een feit.
Er liggen veel goede herinneringen in dat gebouw. De steelguitar 
meetings die er werden georganiseerd konden rekenen op mijn inzet 
achter de bar. Heel country minnend Nederland kwam naar Oudewater. 
Er was ook de eerste meeting van lokale politieke partijen, 
georganiseerd door de nog jonge Onafhankelijken en daar werd  de 
landelijke vereniging van lokale partijen opgericht. Dat heb ik altijd 
een wat rare vereniging gevonden, zeker toen ze mee gingen doen aan 
provinciale en landelijke verkiezingen. Het hele punt van lokale 
partijen was toch dat ze lokaal waren. Voor een lokale lantarenpaal 
zijn geen landelijke partijprogramma’s nodig, zoals Gerard van Hooff 
placht te zeggen.
Tjou (met dank aan Gert Kats: ‘t Jongerencentrum Oudewater) werd 
in 1978 geopend en fl oreerde een jaar of tien. Toen kwam de klad 
erin. De jongeren die het geheel hadden opgebouwd werden ouder, 
trouwden en zwermden uit. Kees Knol, de grote motor achter het 
project, werd wethouder en had andere dingen te doen.
De Klepper moet nu de huiskamer van de stad worden.
Stiekem denk ik nog steeds aan Tjou, mijn huiskamer uit mijn jeugd.
Trudie Scherpenzeel

Archeologisch onderzoek
Er moet gebouwd worden op het evenemententerrein aan de St. Janstraat in 
Oudewater. De plaats waar afgelopen kerstvakantie de ijsbaan lag, moet, 
voordat er gebouwd kan worden, archeologisch onderzocht worden.

Als alles volgens plan verloopt, zijn 
gisteren, maandag 3 februari, strepen 
op het asfalt getrokken waar de 
aannemer morgen, woensdag 
5 februari,  een plak asfalt zal 
weggraven. Dat betekent voor 
omwonenden onder andere dat ze niet 
meer op het evenemententerrein 
kunnen parkeren. Donderdag wordt een 
begin gemaakt met het afgraven, eerst 
met de machine en vanaf de diepte 
waarop de eventuele sporen van 
vroegere bewoning verwacht worden 

met de hand. Uiterlijk 20 februari moet 
het ‘handwerk’ klaar zijn, en worden de 
sleuven weer voorlopig dicht gemaakt 
zodat er dan weer geparkeerd kan 
worden. In de tussentijd worden 
parkeerders verwezen naar de 
parkeerplaats naast het stadskantoor, 
met de excuses voor eventuele overlast, 
want behalve iets verder lopen naar de 
auto zal er ook een vuilwaterpomp 
komen om de sleuven droog te houden. 
En nu maar hopen dat ze mooie dingen 
vinden.

V.l.n.r.: Jolanda en Barie Hartsuiker en Hans van der Knijff.

BLIK op ...

OUDEWATER

  Mevrouw M.F. van de Wetering-Houthuysen Kerrebijn werd afgelopen week 
100 jaar. Hoewel zulks tegenwoordig wel wat vaker voorkomt, blijft het, zeker 
voor de betrokkene, natuurlijk heel bijzonder. Burgemeester Wim Groeneweg 
kwam haar dan ook feliciteren en heeft gezellig met haar zitten keuvelen.

Den Haag wonen, niet ver van haar 
dochter die geruime tijd o.a.  in het 
chique Belgisch Park woonachtig was.
Veel familieleden waren in de loop der 
jaren uitgezwermd, deels naar verre 
oorden, en uiteraard was inmiddels ook 

een deel bij het bereiken van deze hoge 
leeftijd, al overleden. Hoewel het een 
ijzersterke familie bleek te zijn, want 
velen hadden een zeer hoge leeftijd 
bereikt. Als afsluiting van dit miniportret 
lijkt de ingefl uisterde toevoeging 
‘mevrouw zelf nam overigens nog 
regelmatig een lekker borreltje’ wel 
aardig; dat ze er nog maar naar volle 
tevredenheid van mag genieten.

Later kwam uiteraard ook Joyce Jacobs 
van De Wulverhorst haar en de andere 
aanwezigen feliciteren. Naast haar man, 
met wie ze samen sinds een half jaartje in 
De Wulverhorst woont - vorig jaar waren 
ze zestig jaar getrouwd! - waren een 
dochter, een jongere zuster, enkele 
nichtjes en een fl ink aantal vrienden en 
vriendinnen van heinde en ver gekomen 
om mevrouw geluk te wensen met deze 
mijlpaal.
Inmiddels was wel duidelijk dat over deze 
dame en haar familie ongetwijfeld een 
boeiend boekwerk geschreven zou 
kunnen worden. 100 jaar geleden werd 
ze geboren in het toenmalige 
Nederlands-Indië, Bandoeng. Haar vader 
runde daar de thee- en kinaplantage 
Rongga. Vandaar verhuisde ze in 1930 
met haar vader, moeder en een ouder 
zusje naar een kasteel in Frankrijk, 
Château le Gardera; ook toen al een 
plek, vlak bij Bordeaux, waar wijn 
geproduceerd werd. De familie, inmiddels 
nog een dochter rijker, verhuisde 
vanwege de crisis rond 1933 naar Den 
Haag. Na de Tweede Wereldoorlog, in 
1945, wilden de vader, moeder en 
jongste zus terugkeren naar Nederlands-
Indië - de twee oudsten waren al uit huis 
- maar de vader van het gezin kwam 
door een noodlottig ongeval om het 
leven. De moeder van de huidige 
mevrouw M.F. van de Wetering-
Houthuysen Kerrebijn bleef derhalve in 

Succesvolle ‘Snert’-tocht
De 14e editie van de Hekendorpse snertwandeltocht, georganiseerd door de 
117 jaar oude Hekendorpsche IJsclub is weer succesvol verlopen.
Aan de wandeltocht deden maar liefst 115 wandelaars mee.

Het   Zorgkabinet biedt uitkomst
Het Zorgkabinet van Barie Hartsuiker, die vanuit Oudewater opereert, kan, 
als het om zorg gaat, de vaak ingewikkelde regelgeving en de daaraan 
gekoppelde administratieve papierwinkel inzichtelijk maken en een handje 
helpen om de juiste zorg binnen de wettelijke mogelijkheden te realiseren. 
Wellicht moet je hem zorgadviseur noemen.

Om zijn nieuwe website te presenteren 
en allerlei relaties waarmee hij veelvuldig 
vooral telefonisch contact heeft (weer) 
eens in levenden lijve te zien had hij 
tientallen van die contacten uitgenodigd 
om naar het Touwmuseum in Oudewater 
te komen. Geen cliënten natuurlijk, maar 
wel een aantal familieleden én natuurlijk 
mensen van diverse organisaties waar hij 
voor die cliënten mee bemiddelt, vooral 
vertegenwoordigers van diverse 
gemeenten, uitvoerende zorginstanties 
en zelfs van zorgkantoren waren 
aanwezig. En ook vertegenwoordigers 
van Per Saldo, de belangenvereniging 
van PGB-houders, waren er. 
De lezing van Hans van der Knijff, van 
dat Per Saldo, die enorm veel weet over 
de ins en outs van het PGB (persoons-
gebonden budget), veroorzaakte veel 
momenten om bij te glimlachen, maar 
veel vaker nog verbijstering over hoe een 
en ander in Nederland geregeld is en ook 
weer regelmatig wijzigt, omdat het toch 
niet zo loopt als bedacht was. 
Een bijzonder boeiend betoog.
Hans van der Knijff kreeg op 28-jarige 
leeftijd een dwarslaesie en heeft die 
inmiddels ruim 30 jaar. In het revalidatie-
centrum kreeg hij van iemand te horen 
dat hij ervoor moest zorgen altijd mee te 
kunnen blijven doen. Dat motto heeft 
hem goed geholpen. Hij liep tegen veel 
problemen aan die volgens hem simpeler 
opgelost konden worden, maar waar 
protocollen en regels vaak meer barrières 
opwierpen dan oplossingen aandroegen. 
Daar wilde hij wat aan doen. Soms heel 
gedetailleerd ging hij, tot grote hilariteit 
of stomme verbazing, in op zaken waar 
hij tegenaan liep. In de afgelopen jaren 
bijvoorbeeld had hij met zo’n 11.000 
mensen contact in verband met zijn 
omstandigheden; elfduizend! 
“Regels simpeler maken is iets wat we in 
Nederland niet zo goed kunnen” vertelde 

hij licht cynisch. “In regels erbij zijn we 
een meester; en voor je het weet is het 
ingewikkeld en kom je in een soort 
moeras.” Hij schudde tientallen 
afkortingen uit zijn mouw die geen van 
de belangstellenden allemaal kenden, 
hoewel er heel wat deskundigheid 
aanwezig was. Hans van der Knijff 
schetste een aantal diepdroevige 
toekomstscenario’s waarin de 
ondersteuning dreigt te verdwijnen of al 
verdwenen is door ofwel fi nanciële 
kwesties, ofwel een tekort aan 
hulpverleners. Hij toonde aan dat, 
hoewel dat regelmatig genoemd wordt, 
de fraude in de zorg enorm meevalt en 
liet de aanwezigen verschillende 
problemen rond de mantelzorg zien. 
Voor degenen die er (nog) niet zoveel 
mee te maken hebben, ging er een 
wereld open.

Het doolhof van de zorg
Barie Hartsuiker vertelde me eerder al 
hoe hij ertoe was gekomen zijn 
Zorgkabinet op te richten. Vanuit een 
brede ervaring in zorg en personeelswerk 
ging hij alweer enige jaren geleden met 
de oprichters van Futura in zee. Samen 
met die organisatie hebben hij en zijn 
vrouw Jolanda de voorbereidingen voor 
de start van Futura in Oudewater voor 
hun rekening genomen. Naast hun 
eigenlijke werk zorgden ze voor de 
inrichting van het gebouw en hielden 
informatieavonden en open huizen.
“Het was druk, maar heel leuk werk”, 
benadrukt Barie. “Inmiddels echter 
veranderde de fi nanciering van de zorg 
ingrijpend.” Hartsuiker legt glashelder uit 
wat de ‘opsplitsing’ van AWBZ in Wlz 
(Wet langdurige zorg), WMO (Wet 
maatschappelijk ondersteuning), 
ZVW (Ziektekostenverzekeringswet) en 

Jeugdwet betekende en wie daar verant-
woordelijk voor waren. Soms was dat de 
landelijke en soms ook de lokale 
overheid, maar ook  de verzekerings-
maatschappijen, in de functie van de 
zogeheten Zorgkantoren, speelden een 
belangrijke rol. Om, als cliënt, in 
aanmerking komt voor zorg heb je een 
indicatie nodig. Deze indicatie kan de 
cliënt aanvragen bij de gemeente (WMO), 
de eigen ziektekostenverzekering of bij 
het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg.
Als een indicatie voor zorg is toegekend, 
kun je kiezen uit een vergoeding ‘in 
natura’, een ‘persoonsgebonden budget’ 
of een combinatie van die twee. 
Tijdens zijn werkzaamheden bij Futura 
merkte Hartsuiker op dat dochters, 
zonen van (toekomstige) bewoners tegen 
het regelen van dergelijk zaken voor hun 
vader of moeder aanliepen, want dat was 
lastig. Hij wilde die mensen uiteraard 
helpen: “Goed voor die bewoners die 
binnen Futura wonen.” 
Na verloop van enige tijd zijn Barie en 
Jolanda Hartsuiker weer bij Futura 
vertrokken, keerde Jolanda weer terug 
naar de rol van (wijk)verpleegkundige en 
is Barie doorgegaan met wat een van zijn 
taken bij Futura was: het adviseren en 
helpen van mensen wat betreft de 
zorgfi nanciering.

Het Zorgkabinet
Omdat Barie Hartsuiker veel weet over 
de fi nanciering in de zorg en zich goed 
op de hoogte houdt van alle ontwikke-
lingen, maakte hij van dat ondersteunen 
en adviseren van mensen zijn vak en 
richtte het Zorgkabinet op. “Ik kreeg veel 
cliënten via, via, maar ik kan meer 
mensen helpen. En daarom heb ik een 
website gemaakt waarop staat wat ik 
voor ze kan betekenen. Veel mensen 
willen de eigen regie hebben en daar zijn 
bijvoorbeeld ‘Saar aan huis’, ‘Zuster in 
Huis’ en ‘ZorgMies’ mooie voorbeelden 
van”, laat Hartsuiker weten. “Nu met een 
tekort aan plaatsen binnen de reguliere 
en particuliere zorginstellingen, moeten 
mensen soms noodgedwongen thuis 
blijven wonen, maar hebben zij wel 
behoefte aan persoonlijke zorg en 
begeleiding. Ondersteuning voor die 
mensen kan, met een indicatie, ook 
georganiseerd worden. Wat 
Het Zorgkabinet doet is, namens de 
cliënt, de bemiddeling organiseren tussen 
gemeenten, zorgkantoren, ziektekosten-
verzekeraars enerzijds en uitvoerende 
zorgaanbieders anderzijds. Ik leg die 
verbinding in het belang van de cliënt. 
En dan regel ik alles volgens mijn motto: 
alles goed geregeld!”
Bij de offi ciële presentatie van de nieuwe 
website vertelde Barie Hartsuiker de 
aanwezigen over zijn achtergrond, wat 
hij voor anderen kan betekenen en liet 
mensen een nieuwe of hernieuwde 
kennismaking met de activiteiten van 
Het Zorgkabinet maken. En wie meer wil 
weten kan een kijkje nemen op 
www.zorgkabinet.nl. Als een ‘soort van 
toets’ speelde Barie als afsluiting van die 
presentatie met de aanwezigen het spel 
‘petje op - petje af’ met vragen over de 
zorg. Al na een paar vragen waren er 
nog maar weinig deelnemers in de strijd 
die uiteindelijk gewonnen werd door 
Jolanda Oeij van ‘Zuster in Huis’.

door Aad Kuiper

door Aad Kuiper

“Onze ‘keet’, gekscherend de pipowagen 
genoemd, stond dit jaar opgesteld bij de 
Broedkorf in Oudewater. Dankzij de 
gastvrijheid van de Broedkorf konden we 
hiervandaan vanuit de ‘keet’ de warme 
chocomel met speculaas uitserveren”,
zo meldde de vereniging.
Deze locatie was overigens tevens het 
eindpunt van de 5 kilometer en het 
rustpunt van de 11 en de 16 kilometer.
Vanaf hier werden de lopers van de 
5 kilometer met een Amerikaans 
legervoertuig, een Dodge uit 1942 weer 
terug naar Hekendorp vervoerd.

In het kader van 75 jaar bevrijding 
waren zowel de chauffeur als bijrijder in 
originele WO II kleding uitgedost. Beiden 
zijn lid van een re-enactment vereniging.
De snert in café Goejanverwelle smaakte 
na afl oop uitstekend en de reacties van 
de wandelaars waren positief. Het weer 
zag er in eerste instantie begin van de 
week erg slecht uit maar was de 
Hekendorpse IJsclub op de dag zelf zeer 
gunstig gezind. Al met al kijken de 
organisatie en de deelnemers nu al uit 
naar de 15e editie van de Hekendorpse 
snertwandeltocht.
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De Lamme Handjes voor de elfde(!) keer: 
dat wordt extra feestelijk!
Niet helemaal waar, die elfde keer dat ze meedoen, want in 2008 begonnen de 
voorlopers van de club, die zich later De Lamme Handjes ging noemen, al als 
een loopgroep. Maar in 2010 reed hun eerste carnavalswagen door Oudewater. 
Daar bouwden toen een achttal enthousiastelingen aan. In de loop der jaren 
hebben zich steeds meer carnavalsvierders aangesloten. Ze kennen elkaar van 
school, van voetbal en andere toevallige omstandigheden en weliswaar zijn er 
in de loop der jaren wel eens een paar van het toneel verdwenen, maar nu, 
in 2020, bestaan De Lamme Handjes uit zo’n 27 jongens en meiden.
Toen ze, alweer een paar jaar geleden 
voor het eerst wonnen, was dat 
natuurlijk leuk, de tweede keer ook en 
bij de derde keer mag je de wisselbeker 
houden; dus gingen ze ervoor.
Maar zes keer achter elkaar is aan de 
ene kant iets om trots op te zijn, aan de 
andere kant gunnen ze het andere 
wagenbouwers ook van harte. 
Woordvoerders van de club, Troy de 
Korte en Patrick van Klaveren, vertelden 
dit duidelijk met enigszins gemengde 
gevoelens. “We hebben nog steeds 
hetzelfde bord als toen we begonnen. 
Maar ieder jaar bouwen we een kar die 
bij het thema aansluit. Vorig jaar was 
dat ‘Terug naar de toekomst’ en toen 
bouwden we ‘Het paard van Troje’. 
Hierbij moesten we de kop omhoog 
kunnen trekken, net zo’n soort 
constructie als we in 2014 met ons 
VOC-schip hadden. Dat was best lastig.”
Ze mogen er ook wel een beetje trots op 
zijn, want als je de foto’s van destijds 

jaar natuurlijk wél eerste worden.”
Het blijkt dat ze de wagen in Papekop 
bij Jan Nederend bouwen en dat de kar 
altijd getrokken wordt door een trekker 
waarop Chiel van Leeuwen zit; kortom, 
ze hebben het goed voor elkaar. 
Troy en Patrick tonen zich heel blij 
met de jonge prins Martinus en zijn 
hofdames Iris en Inge, met alle aandacht 
via de social media en met de prijs-
uitreiking op de Markt: “Dat was vorig 
jaar voor het eerst, het was duidelijk veel 
drukker met ook veel mensen van buiten 
en het was enorm gezellig.”
“Wij gaan op vrijdag altijd met de kar 
naar Cothen en vinden het wel jammer 
dat we niet bij de sleuteloverhandiging 
kunnen zijn. Maar we willen onze wagen 
graag op veel plaatsen laten zien.”
“Na de sleuteloverhandiging is er vrijdag 
trouwens de Uivergeinse estafette, 
waarbij je op een stempelkaart elf 
stempels moet halen.” Op Facebook is 
hierover slechts het volgende te vinden: 
dé carnavals kroegentocht met 
activiteiten op de carnavalsvrijdag.
“Als we een beetje op tijd terug zijn, 
moeten we daar nog aan mee kunnen 
doen.”
In zo’n korte tijd elf stempels halen? 
“OO, dat gaat ons echt wel lukken.”

nog eens terugkijkt waren dat duidelijk 
prachtige kunststukjes. “Dit jaar is het 
thema, dat door prins Martinus werd 
bedacht, ‘Sport en spel’ en zijn 
bijpassende motto: ‘In Uivergein is 
meedoen belangrijker dan winnen.’ 
En daar zijn we het helemaal mee eens”, 
beamen Troy en Patrick. “En wat we 
daar voor wagen bij bedacht hebben 
houden we strikt geheim. Het enige dat 
we willen laten zien is dit.” 
Vervolgens toveren de heren een 
opvallende medaille op tafel met een 
duidelijk cijfer 1 erop. Veel wijzer 
worden we daar niet van, maar het is
wel uitnodigend om naar de optocht te 
gaan kijken.
“Gelukkig zit de groei er wat betreft het 
aantal wagens wel weer een beetje in. 
Dit jaar doen er in Oudewater zo’n 
15, 16 carnavalswagens mee. 
In Knopengein (Montfoort, red.) 
waren dat er vorig jaar 85 en toen 
werden we tweede. Daar willen we dit 

Gemaal Hoenkoop 
(foto: Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard)

Oude kaart Groot-Waterschap Woerden

OUDEWATER

Kom tot rust bij Nan Thai massage
Voor een heerlijke massage bent u bij Nan Thai massage Oudewater aan het juiste 
adres. Sinds begin dit jaar is Nui gestart met haar eigen massagesalon op Wijdstraat 9 
in Oudewater. Haar energieke Thaise massages zijn effectief tegen vermoeidheid, rug- 
en nekklachten, schouderproblemen, hoofdpijn, slechte slaap, stress, stijve spieren en 
gewrichten en een slechte doorbloeding. 
U kunt bij Nui terecht voor een traditionele Thaise 
massage, voetmassage of sportmassage, waardoor pijn, 
veroorzaakt door het sporten, wordt verlicht en de 
doorbloeding en daarmee het herstel van een eventuele 
blessure wordt bevorderd.
Een ontspannende massage met speciale oliën die het 
lichaam helpt te ontspannen, ofwel Aromatherapie-
massage behoort ook tot de mogelijkheden. Deze 
heerlijke zachte massage laat de natuurlijke oliën 
doordringen in de huid, die zowel lichaam als geest 
volledig laat ontspannen.
Wilt u een massage boeken?
Dat kan online op www.nanthaimassageoudewater.com 
of bel 06-14590987
Nan Thai massage is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 19.00 uur.

Heijmans COOP Bingo spannend
Alle prijswinnaars van Heijmans boodschappen Bingo waren uitgenodigd voor de 
‘grande fi nale’. Wie zou wat winnen? Tientallen mensen stonden bij Hans Jongerius, 
dealer van o.a. Renault, in Woerden in de showroom terwijl een gezonde spanning 
zich van hen meester maakte.
Marcel Heijmans heette eenieder welkom een gaf iedereen een lekker glaasje terwijl de spanning 
steeds verder steeg. Hij liet weten dat hij deze nieuwe actie een superleuke had gevonden: 
“En hij was niet alleen van de COOP, maar ook van andere lokale ondernemers.” Naast hem 
stonden dan ook die ondernemers, die mooie prijzen beschikbaar hadden gesteld, te popelen 
tot de verlossende woorden werden gesproken. Dat mocht Menno Schoonderwoerd in zijn 
functie als spreekstalmeester voor zijn rekening nemen: “Ik zie allemaal gespannen gezichten. 
Er hebben echt heel veel mensen meegedaan. Je merkte ook dat er fl ink veel via Facebook 
geprobeerd hebben om aan de ontbrekende getallen te komen, waarop van alle kanten werd 
gereageerd.”
De eerste prijs die uitgereikt werd, was een waardebon van 100 euro voor Bep Oosterlaken; 
die mag ze bij de COOP besteden. Er volgden verschillende goed gevulde boodschappentassen, 
kledingbonnen van Since ‘04 en Jaimy Mode & Accessoires, een High Wine voor twee in 
‘t Theehuis, een diner voor twee bij 3 Keuken en Bar, ook een bij HEX (van Paul en Inge), 
en hetzelfde bij Eetcafé Lumière en bij Brasserie Joia kreeg de winnaar daar ook nog eens een 
nachtje slapen bij cadeau. Er werd iemand heel blij gemaakt met een fi ets die bij Nieuwenhuizen 
Fietsplezier vandaan kwam en tenslotte ging de Renault Twingo van Hans Jongerius naar 
(… tromgeroffel …) Jelle Brunekreef!
Een leuk detail is dat Jelle de vriend is van een kleindochter van Bep Oosterlaken, de eerst-
genoemde prijswinnaar. Ongetwijfeld een familiefeestje waard.

Waterschapsgeschiedenis 
van Oudewater
De Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater organiseert een 
bijeenkomst op woensdag 5 februari 
vanaf 20.30 uur in zaal De Rank aan 
de Noorder-Kerkstraat te Oudewater.
De heer Jan van Es is historicus en 
auteur van onder meer ‘Grenswater, 
geschiedenis van het Groot-
Waterschap van Woerden’ en hij 
spreekt deze avond over de 
Waterschapsgeschiedenis van 
Oudewater.
Oudewater lag vanouds in het grens-
gebied van een aantal waterschappen. 
Een deel viel onder het gebied van het 
Groot-Waterschap van Woerden, 
een ander deel onder dat van het 
Hoogheemraadschap van de 
Krimpenerwaard en tenslotte was er 
het waterschap Lopikerwaard. 
Dat laatste alleen al was een bundeling 
van bijna dertig voorgangers.
De waterschapsgeschiedenis gaat terug 
tot in de Middeleeuwen. Waterschappen 
waren oorspronkelijk doelcorporaties om 
zorg te dragen voor droge voeten.
Water kon in de Middeleeuwen van alle 
kanten komen. Oudewater had te maken 
met de Hollandsche IJssel, met de 
Linschoten, maar ook met de iets verder 
gelegen Oude Rijn en vooral met de Lek. 
Eén doorgebroken dijk kon voor een 
enorme ravage zorgen, een defecte 

molen zou, zonder overleg met de 
eigenaren van de buurmolen, al natte 
voeten tot gevolg hebben. Samenwerking 
tussen de verschillende waterschappen 
was niet altijd vanzelfsprekend en dan 
was een zachte of soms harde hand van 
de graaf van Holland, de bisschop van 
Utrecht of zelfs van de keizer nodig.
Tot diep in de twintigste eeuw bleven de 
waterschappen een aparte wereld, 
waarin de grondeigenaren de eerste viool 
speelden en de boeren als belangrijkste 
doelgroep werden beschouwd.
Pas vanaf 1970 kregen de schappen er 
een nieuwe taak bij: zorgen voor schoon 
water. Dat viel nog niet mee in een tijd 
waarin fabrieken en ook huishoudens 
nog gewoon hun afvalwater op de 
rivieren loosden. De nieuwe taken 
leidden tot vergaande concentratie in de 
waterschapswereld en vandaag de dag 
valt Oudewater in zijn geheel onder het 
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden.
De toegang is gratis voor leden 
van de Geschiedkundige Vereniging 
Oudewater. Voor niet-leden is de 
bijdrage € 2,50.

Wapen Groot-Waterschap Woerden

door Aad Kuiper

Gev onden dieren
LINSCHOTEN
Zuid-Linschoterzandweg - Poes. 
Rood, een witte hals en aan drie poten witte 
tenen en aan één poot witte sok. 
Laatste 20 cm van de staart rood wit gestreept.
MONTFOORT
Willeskop - asielnaam Simba; Jonge kat,
rood met wit zonder oogje.
Willeskop - Kat. Wit met rood.

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio

Lamme handjes: oorspronkelijk een loopgroep,  
later carnavalsgroep De lamme Handjes bereidt zich begin februari 

voor op carnaval, dat een paar weken later gekortwiekt wordt 
vanwege corona.

Honderdjarige: 
mevrouw M. van de Wetering- 
Houthuysen Kerrebijn werd op 
1 februari door burgemeester 
Groeneweg in de bloemetjes 

gezet vanwege haar honderdste 
verjaardag.
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Inloopbijeenkomst voor een 
veiliger Provincialeweg N228
Op de Provincialeweg N228 tussen Gouda en Oudewater ontstaan regelmatig 
gevaarlijke situaties en er gebeuren relatief veel ongelukken.
De weg is ongeveer 10 km lang en ligt op 
een dijk. Er zijn veel bochten en heeft een 
groot aantal (230) in- en uitritten. Er is enerzijds sneller verkeer zoals auto’s en 
vrachtwagens en anderzijds langzamer verkeer zoals fi etsers, voetgangers en 
landbouw verkeer. Veel gebruikers stoppen op de rijbaan om af te slaan, pakketjes te 
bezorgen, vuil op te halen en passagiers te laten in- en uitstappen. 
Het is voor voetgangers en fi etsers lastig om over te steken.
De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Krimpenerwaard, 
gemeente Gouda, bewoners en bedrijven om dit deel van de N228 te verbeteren. 
Men wil dat doen door veilig weggebruik in de toekomst zo makkelijk en logisch 
mogelijk te maken.

Aanpassing maximumsnelheid
Er zal gewerkt worden aan een aanpassing van de maximumsnelheid van 80 naar 
60 km/uur buiten de bebouwde kom. Ook wil men kijken naar de inrichting van de 
weg met betere oversteekmogelijkheden voor fi etsers en voetgangers. 
Er zal aandacht besteed worden aan bewustwording van het verkeersveilig gedrag 
van alle weggebruikers.
Handhaving zal voor de veiligheid een belangrijk onderdeel gaan vormen. 
De maximumsnelheid kan bijvoorbeeld met behulp van mobiele of vaste snelheids-
controles gehandhaafd worden. Voorts wil men het inhaalverbod handhaven en 
er zal ook meer aandacht komen voor het optrekken van motoren.

Situatie bij sportpark Wilgenoord
Op donderdag 13 februari is van 19.00 
tot 21.00 uur in Theater Concordia 
in Haastrecht een inloopavond om de 
plannen toe te lichten.
Voor een veilige oversteek voor 
voetgangers en fi etsers bij sportpark 
Wilgenoord is de ideale oplossing  nog 
niet gevonden. Men hoopt dat er op deze 
informatieavond mensen met ideeën voor 
een goede oversteek komen.

HAASTRECHT            VLIST

Oversteek bij sportpark Wilgenoord blijft gevaarlijk.

door Cees Reichard

door Cees Reichard

door Cees Reichard

Eerste ontmoeting op de ijsbaan ‘Nooit gedacht’ in Polsbroek

Adriaan   van der Mel en Marrie de Wit 
60 jaar getrouwd
Op 28 januari van dit jaar is het 60 jaar geleden dat Adriaan van der Mel (87) 
en Marrie de Wit (82), beiden uit Polsbroek, trouwden. Eerst in het gemeentehuis 
en daarna in de Hervormde Kerk in Polsbroek. Zes jaar eerder ontmoetten ze 
elkaar met sterk ijs tijdens het zwieren op de ijsbaan ‘Nooit gedacht’.

Aan de vele wenskaarten op tafel kan je 
zien dat er iets te vieren valt. Daarbij is 
ook de brief van paleis Noordeinde 
waarin koning Willem-Alexander en 
koningin Maxima het bruidspaar met 
deze mijlpaal feliciteren. 
Burgemeester Laurens de Graaf kwam 
hen op woensdagmorgen met een 
cadeau en een bos bloemen feliciteren. 
Op zaterdag hadden ze overdag in het 
Dorpshuis voor de familie en vrienden 
het feest.
De bruidegom is altijd boer geweest. 
Eerst samen met zijn vader en na diens 
pensionering heeft hij het bedrijf van 
hem overgenomen. Jarenlang heeft hij er 
loonwerk bij gedaan. Al die tijd heeft hij 
met zijn vrouw Marrie kaas gemaakt.
Ze hebben op het boerenbedrijf altijd 
hard moeten werken. Er was weinig tijd 
voor hobby’s. Wel heeft hij tijd gehad om 
voor de EHBO wat te doen.

Korte verhalen
Na zijn 65e jaar kreeg hij tijd voor 
andere dingen. Hij is eerst een computer-
cursus gaan volgen. Daarnaast volgde hij 
een cursus ‘korte verhalen schrijven’. 
Hij heeft er diverse geschreven en ook 
enkele boekwerken. Opvallend veel heeft 
hij  over de Tweede Wereldoorlog 
geschreven, waaronder ‘Walcheren 

1940-1944’. Ook laat hij enthousiast zijn 
boekwerk ‘De veerpont’ in Schoonhoven 
zien. Daarnaast kleurt hij in graag in zijn 
kleurboek voor volwassenen en speelt 
sudoku.
Marrie vertelt dat zij haar man zo veel 
mogelijk heeft bijgestaan in het bedrijf. 
Verder deed zij hoofdzakelijk het 
huishouden. Ze kookt graag. Daar heeft 
zij geen hekel aan. En verder houdt zij 
van breien, borduren en puzzelen. 
En ‘s avonds gebeurt het nog wel eens 
dat het Rummikubspel gepakt wordt om 
gezellig een spelletje te spelen.

Op vakantie
In de jaren zeventig zijn ze voor het eerst 
een paar dagen op vakantie gegaan in 
Leersum. Dit beviel ze en daarna zijn ze 
elk jaar er op uit getrokken. Eerst een 
paar jaar naar Elspeet en daarna gingen 
ze vaak naar Aagtekerke op Walcheren.
Het bruidspaar heeft vier kinderen, 
drie zonen en een dochter. Er zijn dertien 
kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. 
Hier zijn ze erg trots op.
Adriaan en Marrie zijn nu 60 jaar samen. 
Marrie: “Dit is ons gegeven door de 
Heere. Daar zijn we elke dag nog 
dankbaar voor.”

Ludieke stakingsactie op de Morgenster

CBS de Morgenster kwam op 
vrijdagmorgen met een eigen ludieke 
stakingsactie. Om vijf voor twaalf werd 
aan de bel getrokken om aandacht te 
vragen voor de nijpende situatie in het 
onderwijs. In optocht liepen alle 150 
kinderen en leerkrachten rondom de 
school. Intussen maakten ze een 
oorverdovend lawaai met trommels, 
toeters, sambaballen en pannendeksels. 
Dit alles onder het toeziend oog van een 
aantal ouders en omstanders die 
opgeschrikt werden door het geluid. 
De Protestants Christelijke basisschool 

deed weliswaar niet mee aan de 
landelijke stakingsactie, maar wilde wel 
een signaal afgeven dat het nu echt vijf 
voor twaalf is voor het basisonderwijs, 
waar structurele veranderingen gewenst 
zijn. De school ondersteunt zonder meer 
de stakingspunten, zoals het verminderen 
van de werkdruk, het aantrekken van 
meer lesgevend personeel en de gelijk-
trekking van de salarissen met het 
voortgezet onderwijs.

Vlisterstroom en 
St. Catharinaschool
De teamleden van OBS de Vlisterstroom 
onderschrijven de boodschap van de 
actie, maar vinden een staking op dit 
moment niet het juiste middel. 
De school is op de twee stakingsdagen 
dus gewoon opengebleven.
Ook de RK St. Catharinaschool is niet 
gaan staken. Op donderdag werd er 
gewoon lesgegeven. Op vrijdag werd er 
een alternatief programma geboden. 
Geen les, maar de ouders zijn gevraagd 
hun kind op die dag thuis te houden. 
Veel ouders hebben hier gehoor aan 
gegeven en er was een handjevol 
kinderen naar school gekomen. 
Zij hebben wel een leuke schooldag 
gekregen.

Per abuis werd vorige week in ons blad 
bij het artikel ‘Monumentaal pand in 
andere handen’ een verkeerde foto 
geplaatst. Onze excuses hiervoor. 
Vandaag de goede foto van de sfeervolle 
trouwzaal. Op de foto hiernaast 
overhandigt wethouder Leon de Wit 
(rechts) de sleutel aan de nieuwe eigenaar 
Hans van Bemmel (links). 
Dhr. Van Bemmel wil dat het stadhuis 
beschikbaar blijft als trouwlocatie.
Hij zal het gehele gebouw opknappen en 
dan zodanig dat de trouwzaal er perfect 
uit gaat zien. 

Recti� catie foto stadhuis Haastrecht

Deze week in Concordia
Donderdag 6 februari 
van 13.30 tot 16.00 uur

Repair Café, Historisch Café en SWOK
Iedereen is welkom met kapotte spullen 
langs te komen, om die ter plaatse, 
samen met vrijwillige reparateurs weer in 
orde te maken. De handige (en aardige) 
technische vrijwilligers van het Repair 
Café kunnen (kleine) reparaties uitvoeren 
aan allerlei defecte spullen, zoals:
• huishoudelijke apparaten, zoals 

koffi ezetapparaten en broodroosters
• elektrisch gereedschap
• rollators, stepjes en fi etsen
• klokken en uurwerken
• radio’s, versterkers en verlichting
• scharen en messen slijpen
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk 
verzorgen en u helpen met vragen over 
uw computer en tablet.
De spaarpot staat er voor een vrijwillige 
bijdrage. De opbrengst wordt gebruikt 
om reparatiematerialen te kopen.
Het SWOK (stichting Welzijn 
Ondersteuning Krimpenerwaard) 
organiseert tijdens het Repair Café een 
gezellige creatieve middag. 
Daarnaast is ook de Historische 
Vereniging Haastrecht aanwezig. 
De vereniging wil graag de inwoners van 
Haastrecht in de gelegenheid stellen om 
kennis te maken en eventueel ter plaatse 
vragen te stellen of hun verhaal te doen. 
Er zullen historische boeken, 
documenten en/of foto’s aanwezig zijn.

Glasvezel 
door uw tuin
Het project ‘Glasvezel buitenaf’ 
ondervindt momenteel bij het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk 
in het Groene Hart veel oponthoud 
omdat niet alle aanwonenden langs 
de wegen waar de glasvezelkabels 
moeten komen te liggen daaraan 
wensen mee te werken. 
Bij veel particuliere grondeigenaren 
loopt het perceel door tot aan de 
weg, en daar zal de kabel 
noodgedwongen onder de tuin door 
moeten.
Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd 
door de BAM, en volgens de 
Telecomwet heeft de aannemer het 
recht om -waar nodig- door privégrond 
te graven, vanzelfsprekend in overleg 
en met een tegemoetkoming in de 
schade aan bestrating, hekken en 
beplanting.
De aannemer moet het eerst met de 
grondeigenaar helemaal eens zijn over 
gebruiksrecht en gedoogplicht voordat 
de schop de grond in kan. In ruim 
duizend gevallen in het Groene Hart is 
dat aan de orde. De BAM heeft alle 
betreffende eigenaren aangeschreven, 
maar niet alle eigenaren blijken van 
harte mee te werken  en zolang er één 
‘speler’ niet mee wil doen, gaat het 
snelle internet voor alle aansluitingen 
aan hetzelfde traject niet door.
BAM verzoekt dan ook dringend alle 
eigenaren die een verzoek hebben 
ontvangen alsnog contact op te nemen 
en aan te geven wat de bezwaren zijn. 
Meer informatie kan u helpen uw 
standpunt te bepalen. Alles over de 
gedoogverklaringen kunt u krijgen via 
ons informatienummer 0172-632121.

Zondag 9 februari om 15.00 uur

Live op Zondag: 
The Cosy Rockers
The Cosy Rockers is  een enthousiaste 
zesmansband die voornamelijk 
rock-’n-rollmuziek speelt uit eind jaren 
50 en begin jaren 60. Zij spelen zowel 
instrumentale als vocale nummers van 
o.a. The Shadows, Cliff Richard, 

Elvis Presley, 
The Everly Brothers, 
Buddy Holly en 
Chuck Berry

Kaarten zijn te 
bestellen via www.
theaterconcordia.nl, 
te koop in Grand 
Café Concordia op 
werkdagen vanaf 
17.00 uur en voor 
de voorstelling aan 
de kassa indien de 
voorstelling nog niet 
is uitverkocht (check 
hiervoor de website).

Vorige week waren op donderdag en vrijdag in geheel Nederland in het primair 
en voortgezet onderwijs onderwijsstakingen, m et als doel meer structureel geld 
voor het onderwijs om het lerarentekort op te lossen. De werkdruk loopt op en 
de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. De Haastrechtse scholen 
vroegen ieder op hun eigen wijze aandacht voor deze onderwijssituatie.

60-jarig huwelijk: Adriaan van der Mel en Marrie de Wit 
trouwden op 28 januari 1960 in Polsbroek. Zij werden thuis geluk 

gewenst door burgemeester Laurens de Graaf van Lopik.
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V.l.n.r. Lettie Zwanenburg, de Canadese Sandy Ramer, Marianne de Neeling en Noor van der Ster.

SVO-schaatsster Lettie Zwanenburg won  
vorig weekend zilver bij de 29th Masters 
International Allround Games, die in het 
Italiaanse Collalbo werden gehouden.
Als vijfvoudig wereldkampioen was ze naar 
Zuid-Tirol afgereisd, maar ze was slechts licht 
teleurgesteld dat ze haar vorig jaar in het 
Noorse Bjugn gewonnen titel niet kon 
prolongeren. 
De titel ging nu naar Noor van der Ster.
De titelstrijd op de Ritten Arena, omgeven door 
besneeuwde bergtoppen, werd op de 1000 meter 
beslist in een onderling treffen tussen Zwanenburg 
en Van der Ster. Zwanenburg startte in de 
nadelige buitenbaan en kwam niet op snelheid in 
de ruime buitenbocht. Van der Ster schaatste snel 
van haar weg en finishte in 1.37.78. 
Voor de moegestreden Zwanenburg werd 
1.39.26 geklokt.
Daarmee werd haar achterstand in het tussen-
klassement al erg groot. Na de eerste wedstrijddag 
was het verschil tussen beide dames nog minimaal 
geweest. Noor van der Ster won de 500 meter en 
op de 1500 meter waren de rollen omgekeerd.
De strijd moest dus worden beslist op de 
afsluitende 3000 meter. Het werd een 
adembenemend schaatsgevecht. ‘Iedereen wist 
dat dit dé rit zou worden en dat werd het ook. 
Alle deelnemers en supporters stonden te kijken 

en ons aan te moedigen. Ik moest ruim drie 
seconden sneller dan Noor zijn om kampioen te 
worden. Met mijn coach (echtgenoot Wim 
Zwanenburg) had ik doorgesproken dat ik telkens 
vanuit de binnenbocht zou aanvallen. Dat lukte, 
maar uiteindelijk kon ik niet het beslissende 
verschil maken,’ vertelde de Snelrewaardse 
zondagmiddag. Ze won de 3000 meter in 
5.15.73 en Van der Ster eindigde op minder dan 
een seconde als tweede.
Noor van der Ster werd dus wereldkampioen en 
ze werd op het erepodium geflankeerd door  
Lettie (2) en Marianne de Neeling (3).
De internationale concurrentie uit Canada, 
Duitsland en Italië eindigde naast het podium.
Ondanks haar nederlaag toonde Lettie 
Zwanenburg zich strijdvaardig, want ze kondigde 
nu al aan dat de strijd met Noor van der Ster, de 
nieuwe wereldkampioen, opnieuw zal ontbranden 
bij de Nederlandse Kampioenschappen, die half 
februari in Utrecht worden gehouden.
Het wordt voorlopig een van laatste confrontaties 
tussen beide kemphanen, want Van der Ster 
‘promoveert’ volgend seizoen naar de categorie 
65-69 jaar. Lettie: ‘Jammer, want nu kunnen we 
drie jaar niet meer battelen.’
Het mag dus duidelijk zijn dat de Snelrewaardse 
nog vol ambitie is en dat het eind van haar 
carrière voorlopig nog niet in zicht is.

Zilver in Collalbo

vervolg van de voorpagina

Kom jij ons team versterken?

  ma 13.00 - 17.30
di-wo-do 08.30 - 17.30

vr 08.30 - 20.30
za 08.30 - 13.00

Hoogstraat 39
3417 HA Montfoort
0348-471242
M 06-52408015 (na 18.00 uur)

kapsalon  Jacqueline

Schoonmaakbedrijf
Th. Vergeer B.V.

Willeskop 13 T 0348 47 17 42
3417 MA MONTFOORT E info@vergeerbv.nl

w w w . v e r g e e r b v . n l

Schoonmaakbedrijf Vergeer BV is sinds 1967
gespecialiseerd in het onderhoud en schoonmaken van bedrijven, 
V.V.E.-kantoren, bejaardenhuizen en woningbouwverenigingen.
Daarnaast verrichten wij werkzaamheden als: 
glazenwassen, gevelreiniging, tapijtreiniging, schoorsteenvegen, 
vloeronderhoud en onderhoud aan trappenhuizen.

Wij zijn per direct op zoek naar een

GLAZENWASSER (m/v)
Ben jij die nette, betrouwbare en flexibele glazenwasser die wij 
zoeken als aanvulling op ons bedrijf? Dan horen we graag van je!

Wat vragen wij?
• Fulltime beschikbaar
• In bezit van een rijbewijs is een pre

Wat bieden wij?
Een baan bij een mensgericht bedrijf onder de voorwaarden van de 
CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

We starten met een contract voor bepaalde tijd, die na goed 
functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Heb je interesse of vragen?
Reageer dan aan dhr. T.J.C. Vergeer via info@vergeerbv.nl 

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Wim Zwanenburg gaf de strijd na 100 km. op, maar 
hem restte vrijdag een herkansing. Dit in een geheel 
ander decor, want de sneeuw had de Weissensee en de 
omliggende bergen omgetoverd tot een prachtig winter-
landschap. Bij de start vroor het licht, maar in de loop 
van de dag ging de zon schijnen en steeg de 
temperatuur tot ruim boven het vriespunt. Zwanenburg 
had halverwege de tocht een flinke inzinking. Hij kreeg 
echter de hulp van clubgenoten John de Vries en 
Richard van Agthoven die de toertocht over 100 km op 
hun programma hadden staan. Dit nadat zij dinsdag al 
de tocht over 200 km schaatsten. Nadat Zwanenburg 
zijn krachten had herwonnen nam de Snelrewaarder 
afscheid van het ontspannen schaatsende SVO-duo en 
eindigde na 8.32,53. Hoenkoper Benno van Vliet, de 
man die uitdagingen aan durft te gaan, schaatste zijn 
tweede Elfsteden van de week en was met 8.12,35 ruim 
sneller dan dinsdag.
De snelste SVO-tijd van dit jaar werd overigens al 
geschaatst in de eerste Weissensee-week. Mieke van 
Kuik uit Harmelen kwam op vrijdag 24 januari tot een 
prachtige 7.17,23 uur. Mieke schaatste de tocht, in 
gezelschap van een aantal Katwijkers, met de intentie 
om een snelle tijd neer te zetten en pauzeerde onderweg 
niet. De etenszakken werden onderweg door haar man 
aangereikt. Mieke was de snelste dame van de dag. 
De omstandigheden waren tijdens deze tweede tocht 
uitstekend, de zon scheen, er stond weinig wind en het 
vroor licht.
De omstandigheden tijdens de eerste toertocht van 
dinsdag 21 januari waren zo mogelijk nog mooier. 
Het was echt Kaiserwetter in Karinthië. De Weissensee 
was dit jaar laat dichtgevroren en ijsmeester Norbert 
Jank had pas een paar dagen voorafgaand aan de eerste 
tocht de banen geveegd en er zaten nog maar 
nauwelijks scheuren in het ijs. Debutante Miranda 
Hendrikse uit Cabauw profiteerde tijdens deze 
openingsdag van ‘SVO Ladies Week’ van de optimale 
omstandigheden en gleed na ruim tien uur onder de 
finishboog door.

Tom van Vliet was de enige SVO-schaatser die op de 
Weissensee deelnam aan de wedstrijden. Bij de Aart 
Koopmans Memorial en de tweede wedstrijd van de 
KPN Grand Prix, beide meetellend voor het natuurijs-
klassement, eindigde de Oudewaternaar in het midden 
van het peloton. Op de Alternatieve Elfstedentocht, die 
vorige woensdag werd gehouden, moest hij na een 
valpartij al na twee rondes de koers verlaten. Het tempo 
van het peloton lag te hoog om de groep te achterhalen. 
Ook bij het Open Nederlands Kampioenschap staakte 
hij de strijd voortijdig. Dit wegens klachten aan de enkels 
en knieën.

JeugdElfstedentocht Vechtsebanen
Afgelopen zaterdag waren er veel vrolijke gezichten bij 
de JeugdElfstedentocht op de Vechtsebanen. Ondanks 
het feit dat de met schmink aangebrachte wonden en 
blauwe plekken op de gezichten van de zeventig 
SVO-jeugdschaatsertjes anders suggereerden was het 
een groot ijsfeest op het Utrechtse kunstijs.
Bij de start vanuit de donkere ijshal werd het zicht van 
de schaatsers belemmerd door zware mistflarden. 
Eenmaal buiten schaatsten de kinderen in een heerlijk 
zonnetje. De oudere jeugdschaatsers reden de tocht in 
kleine groepjes en de allerkleinsten volbrachten de tocht 
aan de hand van een van de trainers. Onderweg moest 
er gestempeld worden in alle elf steden. Op hun tocht 
naar finishplaats Leeuwarden passeerden de kinderen 
grote wakken, schaatsten ze onder lage bruggen door en 
werden ze toegejuicht bij het wereldberoemde bruggetje 
van Bartlehiem. Voor de ouders en grootouders veel 
herkenning, maar de kinderen schaatsten zonder enige 
historische besef hun Elfstedentocht.
Het ging bij deze junior-variant van de echte tocht niet 
om het winnen, maar wel om de startkaart 
volgestempeld te krijgen met de namen van alle elf 
steden. Alle kinderen werden na hun tocht beloond met 
het Elfstedenkruisje. Ze waren er zeker zo trots op als de 
schaatsers die in 1997 de laatste Elfstedentocht 
schaatsten.

Luck Raeck 2 kampioen
De heren van Luck Raeck, Aldert en Rijk, maakte er 
een spannende partij van en begonnen met een verlies 
van 19-21, maar kwamen weer goed terug met 21-13 
en 21-18.
De eerste mixed wedstrijd speelden Rijk en Ria, zij 
pakten de eerste set met 21-15. De tegenpartij won 
de tweede set met 20-22. De beslissende derde set 
werd weer een prooi voor Rijk en Ria, 21-15.
De tweede mixed wedstrijd was weer een partij die de 
tegenstander niet met eigen spelers kon spelen,  
dus Aldert viel in bij de tegenpartij. Voor Luck Raeck 
speelde Patrick en Inger Goos samen. Het was een 
leuke en spannende partij, maar de winst was voor de 
tegenpartij, 18-21 en 16-21
Door de winst werd Luck Raeck kampioen in de  
NJC Regio Centrum 2019-2020 Y-klasse 1.

Luck Raeck 2 - Reflex 1 5-3
Op vrijdag 24 januari was dan 
eindelijk de laatste wedstrijd van de 
najaarscompetitie voor het tweede 
team van Luck Raeck.
Het damesdubbel werd gespeeld door  
Iris Kling en Inger Goos. De dames 
gingen erg goed van start en bleven 
steeds scherp. Zij wonnen deze partij dan 
ook met 21-16 en 21-14.
De eerste heren enkel werd gespeeld 
door Rijk den Hartog. 
Rijk gaf alles wat hij had maar moest 
helaas de overwinning overlaten aan de 
tegenpartij,11-21 en 13-21.
Het eerste damesenkelspel werd 
gespeeld door Ria Rietveld, dit was een 
tactische zet. Ria had een zware start, 
maar kwam de tweede set wel weer bij. 
De tegenstander was te echter te sterk, 
4-21 en 12-21.
De tweede herenenkel werd gespeeld 
door Aldert Pol. De eerst set was echt 
heel erg spannend, maar werd door 
Aldert verloren met 23-25. De tweede 
set was Aldert sterker en won deze met 
21-18. De derde set was te veel voor de 
tegenpartij en moest deze volledig aan 
Aldert overlaten. Aldert won deze dan ook.
De tweede damesenkel werd gespeeld 
door Iris Kling. Iris speelde zeer gecon-
centreerd en dat was ook te merken in 
het spel. Ze was duidelijk sterker en 
pakte de winst met 21-14 en 21-11. 
Het herendubbel kon eigenlijk niet 
gespeeld worden, omdat er maar één 
heer van het andere team was.
Om deze wedstrijd toch te kunnen spelen 
heeft Patrick Goos zich als tegenstander 
opgeofferd.

BADMINTON

Lettie Zwanenburg (links) haalde op de Masters 
schaatskampioenschappen 60-65 jaar een zilveren medaille.  
Haar ‘eeuwige rivale’ Noor van der Ster (rechts) won goud.

Prins Martinus, carnavalsprins van Uivergein, 
is er op 11 februari helemaal klaar voor. 

Vanwege de harde wind spande het er om of de 
optocht door kon gaan: in Uivergein wel  

daags daarop in Montfoort werd die voor ‘t eerst 
in de geschiedenis afgelast.
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

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
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 10.00 uur Ds. E.K. Foppen
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. P. Vermaat

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 16: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. J.R. Volk
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
 18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 16: 10.00 uur Ds. Jan Visser
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 16: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 16: 10.00 uur Ds. P.M.W. van der Schans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 15: 19.00 uur Vormselviering
Zo 16: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 16: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 16: 09.30 uur Ds. P. Nobel
 18.30 uur Ds. C. Boele

 

Na een onderzoek krijgt Linda Seij de verpletterende mededeling dat er in haar 
endeldarm een kwaadaardige tumor is gevonden. Ze start een dagboek om zich 
af te reageren, haar hoofd leeg te maken en anderen niet te veel te belasten 
met wat haar overkomt. Eind 2019 is haar persoonlijk verhaal als boek 
verschenen.

Lezing en boek  
‘We gaan het zien’ 
Dinsdagmiddag 18 februari van 14.00 tot 15.30 uur geeft Linda Seij in 
Bibliotheek Oudewater een lezing over het boek en waarom ze het boek heeft 
geschreven.
In ‘We gaan het zien’ lees je over 
Linda’s verdriet, onzekerheid, pijn en 
opstandigheid. En ook over het 
medische traject, contact met artsen, 
wachten op uitslagen en reacties van 
haar omgeving. Daarnaast vertelt ze 
levendig over alles waar ze tijdens het 
hele traject nog steeds volop van geniet. 
Tegen de klippen op.
Met het boek wil ze lotgenoten helpen, 
Linda in het AD: “Ik heb er wel wakker 
van gelegen. Ik vertel alles open en 
eerlijk, ook intieme dingen. Stel mij 
enorm kwetsbaar op, maar ik wil mijn 
verhaal vertellen. Voor patiënten, voor 
hun omgeving én voor medici. Ook om 
endeldarmkanker uit de taboesfeer te 
halen.”
De inloop voor deze lezing in 
Bibliotheek Oudewater is vanaf 
13:30 uur en de toegang is gratis.  
Men stelt het wel op prijs als u zich van 
tevoren aanmeldt via  
deweijdeblick@hotmail.com of in 
Bibliotheek Oudewater.
Ter plekke kun je het boek kopen voor 
€ 15. De opbrengst gaat, na aftrek van 
kosten, naar KWF Kankerbestrijding. 
‘We gaan het zien’ wordt opgenomen in 
de collectie van Bibliotheek  
Het Groene Hart.

door Aad Kuiper

PLUSdienst in Montfoort
Op zondag 16 februari om 10.00 is er in kerkgebouw De Rank,  
Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort een bijzondere PlUSdienst met het 
thema: ‘Rijkdom of dom rijk’
Nog niet eerder was onze welvaart zo hoog. Maar hoe kan het dat zo velen 
ontevreden zijn? En wat is rijkdom? Veel geld, een groot huis of een nieuwe mooie 
elektrische auto? Of gaat het om gezondheid of andere dingen? We kijken ook naar 
wat de bijbel daarover zegt. Een interessant onderwerp waar veel over te zeggen is. 
Durf je erover na te denken?
Een PLUSdienst is een kerkdienst nieuwe stijl die de Protestantse Gemeente 
Montfoort vier keer per jaar organiseert. Voorganger is dominee Jan Visser, die al 
meerdere jaren in de PLUSdienst spreekt. De kerkdienst is heel geschikt als je niet of 
maar heel af te toe in een kerk komt. Voorafgaande aan de dienst is er al wat te 
drinken. Muziek wordt verzorgd door de band Witness. De toegang is gratis en 
iedereen is van harte welkom.

REGIONAAL ALZHEIMER 
CAFÉ WOERDEN
Woensdag 19 februari is er weer 
een Alzheimer Café met als thema: 
‘Geheugenverlies en onderzoek bij 
de geheugenpoli’. Gastspreker is 
Dionne Kessing GZ-psycholoog op 
de afdeling Psychiatrie en 
Psychologie in het St. Antonius 
Ziekenhuis. De avond begint om 
19.30 uur en eindigt om 21.00 uur 
en vindt plaats bij Welzijn Woerden 
in ‘De Langewiek’, Molenvlietbrink 
79 te Woerden. Het Alzheimer Café 
is speciaal voor belangstellenden uit 
de gemeenten Montfoort, 
Oudewater en Woerden. 
Belangstellenden uit andere 
gemeenten zijn natuurlijk ook 
welkom. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie Nel Niessen, 
tel. 0182-580669. Ook kunt u ons 
bezoeken via de website  
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht.

Verkoopmiddag in Waarder
Op zaterdagmiddag 15 februari is er van alles te beleven in en rond de  
Oude School, achter de Hervormde kerk te Waarder.  
Om 15.00 uur start de jaarlijkse verkoping, georganiseerd door verschillende 
verenigingen van de gemeente.
Jong en oud zet zich in voor het goede doel. Dit jaar is de opbrengst voor Marieke, 
zij gaat naar Noord-Afrika om zich in te zetten voor een ontwikkelingsorganisatie die 
werkt onder kwetsbare en kansarme mensen. Na een taalstudie zal zij aan het werk 
gaan bij een gevangenenproject dat nog volop in ontwikkeling is. Want er is daar nog 
weinig zorg voor risicojongeren en minderjarige gevangenen.
Komt u zaterdag ook gezellig neuzen bij de diverse verkooptafels? Er is vers fruit te 
koop, kaas, kaarten, taart, speelgoed, boeken, cadeautjes en nog veel meer.  
Voor de kinderen is er een springkussen, een grabbelton en diverse spelletjes.
Om 15.30 start de sponsorloop: wie rent er in een half uur de meeste rondjes om de kerk?
Parkeert u uw auto voor de kerk, dan wordt hij vakkundig voor u gewassen.
Vanaf 17.30 uur is er een lopend buffet. Kortom, iedereen is van harte welkom!

dieren

g
e
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onden

0348-414242

Vermiste dieren
SNELREWAARD
Waardsedijk - Schuurtje; Poes, 11 jaar. 
Cypers, grijs, bruin en wit, zwarte streepjes, 
groene ogen, kleine poes.  
Uit één oor is een hapje.

Gevonden dieren
MONTFOORT
N228 (ter hoogte van nr 43) - Jonge poes. 
Zwarte rug en zwart bovenop kop en staart.; 
witte buik poten, nek en bekje; rode vlekken 
aan de zijkant.
OUDEWATER
Hekelen - Kater. Geheel zwart
N228 Willeskop - Kat. Zwart met een witte 
bef, buik en sokjes.
WAARDER
Prins Mauritslaan - Poes. Op voorhoofd 
rode vlek, rechts langs neusbrug naar wang 
ook rood, witte kin en befje, links voor en 
links achter witte teentjes, rechts voor en 
achter rode teentjes. Opvallend is dat ze één 
roodgekleurd achterpootje heeft en ze heeft 
een hangbuikje.

VvN jubilarissen  
én Marjan van den Berg
Vorige week was het gezellig druk op de jaarvergadering van Vrouwen van Nu Oudewater, waar negen jubilarissen in de 
bloemetjes gezet werden, werd nagenoten van de uitjes van het afgelopen seizoen met behulp van leuke foto’s en er daarna 
nog een gezellige bingo op het programma stond.  
Maar ook werd er vast uitgekeken naar de komst van Marjan van den Berg op dinsdag 18 februari.

Er hadden zich in de loop van het jaar 
weer heel wat nieuwe leden gemeld die 
bij deze jaarvergadering met open armen 
werden ontvangen. Andere leden zijn al 
lang, of zelfs heel lang lid van Vrouwen 
van Nu en die kregen o.a. een mooi 
boeket bloemen: Nel Groenewegen, Riet 
Fricke en Tina Ansink (25 jaar), Riet 
Kroon, Wanda Heemskerk, Jenny 
Burger en Jeannette de Bruijn (30 jaar), 

Mieke Algera (40 jaar) en tenslotte Trijnie 
Maaijen en Ciska den Hartog (50 jaar). 
Natuurlijk werden er nog veel meer leden 
bedankt voor hun inzet in de afgelopen 
periode en na de pauze werd er fanatiek 
gebingood. Vlak voor die pauze werd er 
nog even aan herinnerd dat de bekende 
columniste uit de Margriet, Marjan van 
den Berg, op dinsdag 18 februari bij 
Vrouwen van Nu Oudewater haar 

opwachting zal maken. Ze vertelt dan 
verhalen, leest haar eigen columns voor, 
verklapt wat geheimen van Sanne en 
houdt iedereen met een knipoog een 
spiegel voor. Voor alle leden, uiteraard 
ook de nieuwe, is dat gratis, maar voor 
5 euro zijn andere belangstellenden ook 
welkom in het Zalencentrum.

Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts 
is in verband met vakantie gesloten 

van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:

Voor de letters A t/m M: 
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

Voor de letters N t/m Z: 
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

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

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

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
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 10.00 uur Ds. E.K. Foppen
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. P. Vermaat

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Zo 16: 10.00 uur Stein Versluis
HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. J.R. Volk
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Zo 16: 11.45 uur Ds. R. W. Mulder
 18.30 uur Ds. R. W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 16: 10.00 uur Ds. Jan Visser
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 16: 10.00 uur Woord en Communie

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Zo 16: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. A. Simons
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 16: 10.00 uur Ds. P.M.W. van der Schans
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 15: 19.00 uur Vormselviering
Zo 16: 10.00 uur Eucharistieviering
BIJBELGEMEENTE DABAR
Zo 16: 10.00 uur Ton Stier

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Zo 16: 09.30 uur Ds. P. Nobel
 18.30 uur Ds. C. Boele

 

Na een onderzoek krijgt Linda Seij de verpletterende mededeling dat er in haar 
endeldarm een kwaadaardige tumor is gevonden. Ze start een dagboek om zich 
af te reageren, haar hoofd leeg te maken en anderen niet te veel te belasten 
met wat haar overkomt. Eind 2019 is haar persoonlijk verhaal als boek 
verschenen.

Lezing en boek  
‘We gaan het zien’ 
Dinsdagmiddag 18 februari van 14.00 tot 15.30 uur geeft Linda Seij in 
Bibliotheek Oudewater een lezing over het boek en waarom ze het boek heeft 
geschreven.
In ‘We gaan het zien’ lees je over 
Linda’s verdriet, onzekerheid, pijn en 
opstandigheid. En ook over het 
medische traject, contact met artsen, 
wachten op uitslagen en reacties van 
haar omgeving. Daarnaast vertelt ze 
levendig over alles waar ze tijdens het 
hele traject nog steeds volop van geniet. 
Tegen de klippen op.
Met het boek wil ze lotgenoten helpen, 
Linda in het AD: “Ik heb er wel wakker 
van gelegen. Ik vertel alles open en 
eerlijk, ook intieme dingen. Stel mij 
enorm kwetsbaar op, maar ik wil mijn 
verhaal vertellen. Voor patiënten, voor 
hun omgeving én voor medici. Ook om 
endeldarmkanker uit de taboesfeer te 
halen.”
De inloop voor deze lezing in 
Bibliotheek Oudewater is vanaf 
13:30 uur en de toegang is gratis.  
Men stelt het wel op prijs als u zich van 
tevoren aanmeldt via  
deweijdeblick@hotmail.com of in 
Bibliotheek Oudewater.
Ter plekke kun je het boek kopen voor 
€ 15. De opbrengst gaat, na aftrek van 
kosten, naar KWF Kankerbestrijding. 
‘We gaan het zien’ wordt opgenomen in 
de collectie van Bibliotheek  
Het Groene Hart.

door Aad Kuiper

PLUSdienst in Montfoort
Op zondag 16 februari om 10.00 is er in kerkgebouw De Rank,  
Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort een bijzondere PlUSdienst met het 
thema: ‘Rijkdom of dom rijk’
Nog niet eerder was onze welvaart zo hoog. Maar hoe kan het dat zo velen 
ontevreden zijn? En wat is rijkdom? Veel geld, een groot huis of een nieuwe mooie 
elektrische auto? Of gaat het om gezondheid of andere dingen? We kijken ook naar 
wat de bijbel daarover zegt. Een interessant onderwerp waar veel over te zeggen is. 
Durf je erover na te denken?
Een PLUSdienst is een kerkdienst nieuwe stijl die de Protestantse Gemeente 
Montfoort vier keer per jaar organiseert. Voorganger is dominee Jan Visser, die al 
meerdere jaren in de PLUSdienst spreekt. De kerkdienst is heel geschikt als je niet of 
maar heel af te toe in een kerk komt. Voorafgaande aan de dienst is er al wat te 
drinken. Muziek wordt verzorgd door de band Witness. De toegang is gratis en 
iedereen is van harte welkom.

REGIONAAL ALZHEIMER 
CAFÉ WOERDEN
Woensdag 19 februari is er weer 
een Alzheimer Café met als thema: 
‘Geheugenverlies en onderzoek bij 
de geheugenpoli’. Gastspreker is 
Dionne Kessing GZ-psycholoog op 
de afdeling Psychiatrie en 
Psychologie in het St. Antonius 
Ziekenhuis. De avond begint om 
19.30 uur en eindigt om 21.00 uur 
en vindt plaats bij Welzijn Woerden 
in ‘De Langewiek’, Molenvlietbrink 
79 te Woerden. Het Alzheimer Café 
is speciaal voor belangstellenden uit 
de gemeenten Montfoort, 
Oudewater en Woerden. 
Belangstellenden uit andere 
gemeenten zijn natuurlijk ook 
welkom. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie Nel Niessen, 
tel. 0182-580669. Ook kunt u ons 
bezoeken via de website  
www.alzheimer-nederland.nl/regios/
westelijk-utrecht.

Verkoopmiddag in Waarder
Op zaterdagmiddag 15 februari is er van alles te beleven in en rond de  
Oude School, achter de Hervormde kerk te Waarder.  
Om 15.00 uur start de jaarlijkse verkoping, georganiseerd door verschillende 
verenigingen van de gemeente.
Jong en oud zet zich in voor het goede doel. Dit jaar is de opbrengst voor Marieke, 
zij gaat naar Noord-Afrika om zich in te zetten voor een ontwikkelingsorganisatie die 
werkt onder kwetsbare en kansarme mensen. Na een taalstudie zal zij aan het werk 
gaan bij een gevangenenproject dat nog volop in ontwikkeling is. Want er is daar nog 
weinig zorg voor risicojongeren en minderjarige gevangenen.
Komt u zaterdag ook gezellig neuzen bij de diverse verkooptafels? Er is vers fruit te 
koop, kaas, kaarten, taart, speelgoed, boeken, cadeautjes en nog veel meer.  
Voor de kinderen is er een springkussen, een grabbelton en diverse spelletjes.
Om 15.30 start de sponsorloop: wie rent er in een half uur de meeste rondjes om de kerk?
Parkeert u uw auto voor de kerk, dan wordt hij vakkundig voor u gewassen.
Vanaf 17.30 uur is er een lopend buffet. Kortom, iedereen is van harte welkom!

dieren

g
e
v

onden

0348-414242

Vermiste dieren
SNELREWAARD
Waardsedijk - Schuurtje; Poes, 11 jaar. 
Cypers, grijs, bruin en wit, zwarte streepjes, 
groene ogen, kleine poes.  
Uit één oor is een hapje.

Gevonden dieren
MONTFOORT
N228 (ter hoogte van nr 43) - Jonge poes. 
Zwarte rug en zwart bovenop kop en staart.; 
witte buik poten, nek en bekje; rode vlekken 
aan de zijkant.
OUDEWATER
Hekelen - Kater. Geheel zwart
N228 Willeskop - Kat. Zwart met een witte 
bef, buik en sokjes.
WAARDER
Prins Mauritslaan - Poes. Op voorhoofd 
rode vlek, rechts langs neusbrug naar wang 
ook rood, witte kin en befje, links voor en 
links achter witte teentjes, rechts voor en 
achter rode teentjes. Opvallend is dat ze één 
roodgekleurd achterpootje heeft en ze heeft 
een hangbuikje.

VvN jubilarissen  
én Marjan van den Berg
Vorige week was het gezellig druk op de jaarvergadering van Vrouwen van Nu Oudewater, waar negen jubilarissen in de 
bloemetjes gezet werden, werd nagenoten van de uitjes van het afgelopen seizoen met behulp van leuke foto’s en er daarna 
nog een gezellige bingo op het programma stond.  
Maar ook werd er vast uitgekeken naar de komst van Marjan van den Berg op dinsdag 18 februari.

Er hadden zich in de loop van het jaar 
weer heel wat nieuwe leden gemeld die 
bij deze jaarvergadering met open armen 
werden ontvangen. Andere leden zijn al 
lang, of zelfs heel lang lid van Vrouwen 
van Nu en die kregen o.a. een mooi 
boeket bloemen: Nel Groenewegen, Riet 
Fricke en Tina Ansink (25 jaar), Riet 
Kroon, Wanda Heemskerk, Jenny 
Burger en Jeannette de Bruijn (30 jaar), 

Mieke Algera (40 jaar) en tenslotte Trijnie 
Maaijen en Ciska den Hartog (50 jaar). 
Natuurlijk werden er nog veel meer leden 
bedankt voor hun inzet in de afgelopen 
periode en na de pauze werd er fanatiek 
gebingood. Vlak voor die pauze werd er 
nog even aan herinnerd dat de bekende 
columniste uit de Margriet, Marjan van 
den Berg, op dinsdag 18 februari bij 
Vrouwen van Nu Oudewater haar 

opwachting zal maken. Ze vertelt dan 
verhalen, leest haar eigen columns voor, 
verklapt wat geheimen van Sanne en 
houdt iedereen met een knipoog een 
spiegel voor. Voor alle leden, uiteraard 
ook de nieuwe, is dat gratis, maar voor 
5 euro zijn andere belangstellenden ook 
welkom in het Zalencentrum.

Huisartsenpraktijk Dubois en Raedts 
is in verband met vakantie gesloten 

van maandag 24 t/m vrijdag 28 februari
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:

Voor de letters A t/m M: 
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

Voor de letters N t/m Z: 
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

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

Ook de Montfoortse feestkapel 
ZWUP stond er begin februari al 

helemaal klaar voor. 
Op de foto: redactielid  

Siem van der Burg, saxofoon.
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Kees Verdouw en Lettie Zwanenburg

Fleur Visser schaatste twee PR’s.

SCHAATSENHistorische tijd

Verdouw master op Utrechts ijs

Installatietechniek BV
zoekt twee

CV-ONDERHOUDS-MONTEURS
Wij zijn op zoek naar twee cv-onderhoudsmonteurs. Lijkt het je leuk om 
bij een kleine organisatie te werken en heb je ervaring in het onderhouden 
van cv-ketels. Solliciteer dan direct.

Je taken zijn:
• Zelfstandig uitvoeren van 

reparatie- en onderhouds-
werkzaamheden aan cv-ketels 
voornamelijk bij particulieren.

• Bieden van adviezen en 
oplossingen aan de klant.

Functie eisen:
• Een afgeronde mbo-opleiding 

richting installatietechniek.
• Enkele jaren werkervaring 

als CV-onderhoudsmonteur.
• Een oplossingsgerichte en 

klantvriendelijke instelling.
• In het bezit van je rijbewijs B 

en VCA.
• Bereid zijn om storingsdienst te 

draaien (1 week in de 6 weken).

Arbeidsvoorwaarden:
• Een marktconform salaris.
• Een bedrijfsauto en telefoon van de zaak.
• In het kader van persoonlijke 

ontwikkeling worden er cursussen 
en/ of opleidingen aangeboden.

• CAO Technisch Installatiebedrijf.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
• Pensioen.
• Budget voor professionele ontwikkeling.
• Bedrijfsauto.

Ben jij de cv-monteur die wij zoeken?
Stuur dan je sollicitatie naar:
corina@vdi-haastrecht.nl
Wil je eerst meer informatie over deze 
vacature? Neem dan contact op met 
Corina Harkes, tel. 0182-509960

WWW.VANDIJKHAASTRECHT.NL
Galgoord 4, 2851 AW Haastrecht cv@vdi-haastrecht.nl

Notariskantoor Oudewater is een leuk, allround notariskantoor midden in Het Groene Hart. 
Ons vaste team bestaat uit één notaris, twee kandidaat-notarissen en zes medewerkers. 
Wij zijn allround actief op alle notariële rechtsgebieden.

Vacature notarieel medewerker
Wij zoeken een enthousiaste notarieel medewerker (m/v) met:

- een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- een aantoonbaar HBO denkniveau;
- goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- bij voorkeur administratief juridische of notariële werkervaring;

De werkzaamheden zijn met name op de onroerend goed afdeling, maar we willen je 
graag breed kunnen inzetten en dus kan de klemtoon ook op andere rechtsgebieden 
komen te liggen.
Verder ben je accuraat, werk je nauwgezet en ben je stressbestendig.
Het lijkt je leuk om ons team te komen versterken.
Binnen jouw takenpakket valt het zelfstandig aanmaken en beheren van dossiers,  
het voorbereiden en opstellen van notariële akten en het voeren van correspondentie 
met cliënten. Je bent medeverantwoordelijk voor het agendabeheer en de telefonische 
contacten. Ook ontvang je cliënten en verzorg je voor hen de koffie en thee.
Je werkt in nauw contact en onder directe supervisie van zowel een kandidaat-notaris 
als de notaris. Het betreft een dienstverband van minimaal 60% tot maximaal fulltime.
Sollicitanten die in de omgeving van Oudewater wonen hebben de voorkeur.
We willen wel graag dat je in ieder geval op de woensdagen en vrijdagen komt werken.
Wij bieden een prettige werkomgeving op een allround notariskantoor.
Het is een veelzijdige functie waarbinnen je vlot zelfstandig aan de slag moet en er de 
mogelijkheid is om je verder te ontwikkelen.

Solliciteren?
Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief met CV voor 15 maart 2020 
via a.kuiper@notarisoudewater.nl ter attentie van notaris mr A.J.W. Kuiper.
Voor meer informatie kunt u bellen: mr A.J.W. Kuiper, tel. 0348-473000.

0348-561427 / 0348-473000
info@notarisoudewater.nl

www.notarisoudewater.nl

Rodezand 42
3421 BB Oudewater
PB 31, 3420 DA Oudewater

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Rohda ‘76 - Linschoten 2-1
Linschoten slaagde er in Bodegraven niet in het gemiddelde over het 
achterliggende competitiedeel op te vijzelen naar een punt per wedstrijd. 
Tegen het ook al niet op een geweldig competitieverloop terugblikkend 
Rohda’76 trokken de Linschotenaren na 90 minuten aan het kortste eind. 
In het eerste bedrijf lieten de gastheren na om afstand te nemen en waren 
de voorwaartsen, De Vries - op de lat-, Van de Zanden, Poot en Schouten niet scherp 
genoeg bij doelrijpe momenten.
Na een uur spelen verzilverde Linschoten wel de eerste de beste kans. Aanvoerder Sam da 
Cruz kopte fraai de 0-1 binnen. Linschoten slaagde er niet in deze onverwachte voorsprong 
over het eindsignaal te tillen.. Met nog tien minuten op de klok lobde de doorgeschoven 
Holthuijsen de bal over de uitkomende keeper van Linschoten heen: 1-1. En net voor het 
laatste fluitsignaal hing Joppe van Veldhuizen de slingers voor zijn eigen verjaardag op: 2-1. 
Over de einduitslag was uiteindelijk geen verschil van mening. De veldverhouding werd er 
duidelijk door weergegeven.

De meeste schaatsers van SVO 
houden het serieuze wedstrijd-
schaatsen zo rond hun twintigste wel 
voor gezien. Het is de periode dat de 
persoonlijke records niet vanzelf meer 
komen aanwaaien, maar dat er 
keihard getraind moet worden om op 
niveau te kunnen blijven presteren. 
Voor Kees Verdouw ligt dat geheel 
anders. Hij startte zijn wedstrijd-
carrière pas op latere leeftijd en 
bekroonde dat in het jaar dat hij 
Abraham zag, het was 1995, met  
zijn eerste wereldtitel bij de masters. 
Inmiddels schaatst Kees bij de 
Masters 75-79 jaar en behoort hij  
nog steeds tot de nationale top  
van de schaatsveteranen. Zo won hij 
onlangs nog de Dutch Masters Cup en 
verbeterde tijdens de drie wedstrijden 
evenzoveel wereldrecords in zijn 
leeftijdscategorie.

Aan internationale wedstrijden doet Kees 
niet meer, over de grens is hij nooit op 
z’n best, maar bij de wedstrijden in 
Nederland ontbreekt hij zelden. Zo was 
hij vorig weekend ook aanwezig bij de 
Nederlandse Kampioenschappen Masters 
Allround en Afstanden, die in Utrecht 
werden gehouden. En Kees heerste  
zoals nooit tevoren, al was dat ook wel 
enigszins te danken aan de weinige 
tegenstand die hij kreeg van Nico 
Woldendorp en Zwiers Selles. Kees’ 
tijden op zaterdag zullen echter nog met 
veel jaloezie worden bekeken door menig 
SVO-junior. Zijn 47.97 en 2.27.45 zijn 
absolute toptijden op Utrechts ijs. 
De zondag, met stormachtige omstandig-
heden, leverde Kees na een valpartij een 
nat pak op de 1000 op. Op de 3000 
meter was hij weer ruimschoots de 
sterkste. Zijn 5.52.70 vertelde alles over 
de weersomstandigheden op 
De Vechtsebanen -’Het was noodweer’, 

volgens ingewijden-, want eerder dit 
seizoen kwam Kees nog tot 4.59.77 op 
het ijs van Leeuwarden. Kees keerde dus 
huiswaarts met vier titels, De 1000 meter 
werd de prooi van Woldendorp.

Lettie Zwanenburg werd drie weken 
geleden, na een superspannende strijd, 
tweede bij het WK in Collalbo. Lettie was 
dan ook heel gemotiveerd om bij het NK 
sportief revanche te nemen op Noor van 
der Ster, de winnares in Italië. Het werd 
echter niet het weekend van Lettie en 
Van der Ster won alle afstanden. 
Het verschil na de eerste wedstrijddag 
was nog minimaal, maar de wereldkam-
pioen kon zondag duidelijk beter met de 
omstandigheden omgaan dan thuisrijdster 
Lettie Zwanenburg en breidde haar 
voorsprong in het klassement fors uit. 
Lettie kwam na 49.82, 2.32.54, 
1.40.13 en 5.35.76 tot een puntentotaal 
van 206.693..

VOETBAL

TAFELTENNIS

Stan van Vliet eindigde zaterdag als 
achtste bij het NK supersprint bij de 
junioren B. De titelstrijd werd op de 
Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam, 
Nederlands oudste kunstijsbaan, 
gehouden. De omstandigheden 
waren onstuimig, maar daar 
profiteerden de schaatsers ook van.
Zo sprintte Stan op de 100 meter, met 
de wind in de rug, naar 10.54 en dat 
was de tweede tijd die ooit door een 
SVO’er op deze kortste afstand op de 
klokken werd gezet. Slechts Hans Peter 
Kooistra was in een ver verleden ooit 
sneller. SVO’ers van het eerste uur, 
zoals Dirk Zuidam, twijfelen echter over 
de status van die tijd. Op de 300 meter 
kwam Stan tot 25.12. Met zijn achtste 
plaats mag de Hekendorper ook 
deelnemen aan de Zilveren Bal, de 
sprintwedstrijd in Leeuwarden, die het 
seizoen afsluit. Vorige week kwam Stan 
in Heerenveen op de 3000 meter tot 
een prachtige 3.58.07. Met deze tijd 
scherpte hij zijn eigen clubrecord bij de 
junioren B aan.
C-junior Fleur Visser verbeterde in 
hetzelfde Thialf-stadion haar PR’s op de 
500 en 1000 meter tot 49.05 en 
1.39.83. Leeftijdsgenoot Joep Stubbe 
debuteerde in Utrecht op de 3000 
meter. Het persoonlijk record kon dus 
vooraf al worden bijgetekend, maar de 
4.49.50 was toch een tegenvaller voor 
hem. Joep koerste op een veel snellere 
tijd af, maar werd tijdens een inhaalactie 
fors gehinderd door de voor hem 
gestarte schaatser met een valpartij tot 
gevolg. Jammer, want Joep schaatste 
zij-aan-zij met zijn ploeggenoot Ties van 
Seumeren en deze finishte na 4.33.62.

Eerste overwinning
De tafeltennissers van De Vaart boekten 
vrijdag hun eerste competitieover-
winning. H.T.T.C. 4 werd verslagen met 
6-4. Theo van Diepen begon goed, 
maar Edwin de Waard en Richard 
Aantjes verloren hun eerste partij. In het 
dubbel deden zij het beter. Na verlies 
van de eerste twee games sloegen ze toe 
en verrasten de tegenstanders: 9-11, 
5-11, 11-3, 14-12 en 11-8. De Waard 
won hierna in drie games en ook 
Van Diepen won met wat meer moeite 
zijn tweede partij: 11-7, 14-16, 11-6, 

12-10. Aantjes zette het team uit 
Linschoten op een 5-2 voorsprong. 
Na verlies van de eerste twee games 
kwam hij knap terug en won met 5-11, 
5-11, 11-8, 11-5, 11-7. Ook het zesde 
punt kwam op zijn naam. Van Diepen 
leed in de laatste partij zijn eerste 
competitienederlaag. De Vaart heeft nu 
20 punten uit 4 wedstrijden en staat in 
de middenmoot van de 3e klasse F. 
Volgende week vrijdag speelt het team 
thuis tegen koploper Huizen 6.
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Kloosterconcert
Op zondagmiddag 16 februari om 
15.00 uur wordt het 14e Klooster-
concert gehouden door het Camus 
Trio in de Passionisten Kloosterkerk. 
De stichting Haastrechtse Kring en 
stichting Podium Oudewater 
organiseren dit concert traditioneel 
samen, omdat dit prachtige klooster 
precies tussen Haastrecht en 
Oudewater ligt.
De leden van Camus Trio, bestaand uit 
Fiona Robertson, viool, Raquel Garzas, 
piano en Pau Marquès, cello zijn  
afgestudeerd aan de conservatoria van 
Utrecht, Amsterdam en Den Haag. 
De musici komen uit drie verschillende 
regio’s: de Spaanse Castiliaanse 
Hoogvlakte, de Schotse stad Glasgow 

en het eiland Menorca in de Middellandse 
Zee. Ze vinden een gezamenlijk pad in 
Nederland, waar ze hun Master-studie 
volgden. Drie sterke persoonlijkheden 
met een gedeelde passie: het spelen van 
kamermuziek waarmee ze het publiek 
inspireren.
Ze brengen een gevarieerd programma 
met het Trio in Bes KV 502 (1786) 
van Wolfgang Amadeus Mozart, 
Three Funny Pieces for Piano Trio (1981) 
van Rodion Shchedrin en Trio in Bes 
op.99 D898 (1827) van Franz Schubert.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
haastrechtsekring.nl, 
podiumoudewater.nl, 
of telefonisch 06-27197357 
of bij aanvang van het concert.

HAASTRECHT            VLIST

door Siem van der Burg

Neem ook deel aan de 
Linschotense Kunstroute 2020
Linschotenaren, de Linschotense 
Kunstroute is op zoek naar jou!
Ben je een professionele of een 
hobby kunstenaar, meld je dan aan 
als deelnemer aan de Linschotense 
Kunstroute 2020.
Iedereen, jong en wat ouder is welkom 
om op zaterdag 16 mei een paar 
kunstwerken ten toon te stellen in een 
van de huiskamers of tuinen in het oude 
dorp van Linschoten.
Maak je muziek of speel je toneel, 
ook voor jou is er ruimte beschikbaar!
Het thema van 2020 is: La Torre 

Pendente of de scheve toren van 
Linschoten. Heeft je werk een Italiaans 
‘tintje’ dan is dat extra mooi, maar 
helemaal niet vereist.
Op vrijdagavond 15 mei start de 
Linschotense Kunstroute met een 
openingsfestijn in Italiaans stijl en 
zaterdagavond kan je van een Italiaanse 
maaltijd genieten.
Deelname voor jongeren tot 
25 jaar gratis, deelname kost € 30 
en opgeven kan via 
www.linschotense-kunstroute.nl, 
graag vóór 25 februari.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Deze week in Concordia

Carnaval in Montfoort; hoogtijdagen voor de ZWUP

Zaterdag 15 februari om 20.15 uur

Blues Festival
Bluesfeest met Paardekooper, The Kid 
Lazy Band en Red Salmon Bluesband.
Het Blues Festival is inmiddels een begrip 
in de regio en dit jaar is de zevende 
editie. Bluesliefhebbers kunnen de hele 
avond genieten van drie bands, op drie 
podia, in drie verschillende stijlen maar 
met onmiskenbaar 100% blues! 
Deze avond wordt gekenmerkt door 
afwisseling en muzikaal plezier, voor de 
echte blues- en muziekliefhebber is dit 
een fantastische avond uit!

Zondag 16 februari om 14.00 uur

Kindervoorstelling: Het neefje 
van Rupsje Nooitgenoeg
Wie kent hem niet? Die rups die altijd 
maar eet en eet en nooit genoeg heeft! 
Maar weten jullie dat hij ook een neef 
heeft? André Verhagen van 
poppentheater het @penstaartje heeft 
daar een hele leuke en vrolijke 
voorstelling over gemaakt speciaal voor 
peuters en kleuters van 3-6 jaar. Ouders, 
opa’s en oma’s zijn ook van harte 
welkom!
De voorstelling begint als André naar de 
winkel gaat om boodschappen te halen. 
Zijn vriendje Jasper wil alleen niet eten, 
hij heeft zin in een verhaaltje. André 
weet een leuk boek over eten en als 
André het boek gaat voorlezen horen we 
al snel hap-smak-smak en ja hoor daar 

heb je de neef van die beroemde rups! 
Het rupsje eet en eet. Het zit in de 
familie, hij heeft nooit genoeg. Hij eet 
ook nog eens het hele boodschappen-
mandje leeg. En rupsje Hap-smak-smak? 
Hij wordt groter en groter, maakt een 
cocon en verandert in een schitterende 
vlinder.
Een vrolijke voorstelling met een 
boodschap die niemand zal vergeten, als 
je groeien wilt, moet je wel goed eten!

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia op werkdagen 
vanaf 17.00 uur en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website). 

Het was druk in de whats-app-groep 
van de ZWUP op zaterdag 8 februari. 
‘Kan iemand de grote trom en twee 
knuppels meenemen? Ik ga op de 
fi ets’. Het ZWUP-gezelschap vertrok 
uit het thuishonk (de Notenbalk) van 
het Spaanplein naar Radio Stad 
Montfoort. Daar werd Prins André 
tijdens zijn uitzending verrast met een 
optreden. Het zijn hoogtijdagen voor 
de ZWUP.
Het optreden bij RSM was niet het eerste 
optreden in verband met carnaval. 
Eerder werd opgetreden bij de verkiezing 
van de prins. Het is ook zeker niet het 
laatste. De ‘Zuid West Utrechtse Pret- 
kapel’ is de hofkapel van de Boutonniers. 
‘De carnavalsperiode vormt het 
hoogtepunt van het jaar’ zegt Martin 
Kolfschoten (coördinator van de groep). 
Het is geweldig leuk om te doen. 
De drieëntwintig leden genieten er met 

volle teugen van. De club is tijdens de 
optredens van woensdag 20 februari tot 
en met maandag 24 februari vrijwel 
compleet aanwezig. Dit soort dagen wil 
je als ZWUP-er echt niet missen. Het is 
een aangename uitputtingsslag die garant 
staat voor heel veel (muzikaal) plezier. 
Dan zijn we dus een echte pretkapel.
Het is alweer het negende seizoen dat de 
ZWUP de hofkapel van de Boutonniers 
is. ‘De samenwerking is helemaal top’ 
vervolgt Martin. ‘We worden compleet in 
de watten gelegd en vieren het feest 
volledig mee’. De herinneringen en 
anecdotes kwamen tijdens het interview 
al snel boven water door bij het gesprek 
aangesloten leden van de ZWUP. ‘Weet 
je nog de eerste keer dat we meededen? 
Toen we de toenmalige Prins Carnaval, 
die net in zijn bed lag, om 6.30 uur een 
aubade bezorgden. Niemand begreep 
waarom hij zo angstvallig onder de 

dekens bleef liggen. Later bleek dat hij er 
in Adams-kostuum inlag. En die keer dat 
we aan het eind van de zaterdag nog 
even wilden spelen bij de Boutonniers in 
het Oude Stadhuis. De bassist had iets te 
diep in het glaasje gekeken. Halverwege 
de trap zaten de deuken in de bas’.
Uit de herinneringen viel niet op te 
merken dat er ook nog regelmatig hele 
leuke muziek wordt gemaakt.
“We oefenen elke week vrijdag. 
De maand voor de carnaval vooral veel 
carnavalsnummers. Elk jaar voegen we 
wel weer een paar nieuwe hits aan ons 
reportoire toe. Dit jaar zijn dat 
‘Adje voor de sfeer’ en ‘handjes, handjes, 
bloemetjesgordijn’. Dat moet ook wel 
want anders roepen de vaste klanten van 
de Boutonniers; waarom spelen jullie 
elke keer nummer 13 uit jullie boekje. 
Ook worden er nummers ingestudeerd 
voor de kerkdienst op de carnavals-
zondag waar de ZWUP elk jaar 
medewerking aan verleent. Dat blijft toch 
altijd weer een hele bijzondere mis in de 
RK-kerk. Gedragen nummers veranderen 
soms halverwege in ‘up-tempo’ 
carnavalsnummers. Dit jaar begeleiden 
we bij een nummer ook het koor 
‘new generation”.
Naast het optreden op zondag in de kerk 
kunnen de Montfoortse carnavalsvierders 
heel veel optredens tegemoet  zien.
Op 12 februari speelt de ZWUP bij de 
verkiezing van de Prins of Prinses 
Carnaval bij basisschool de Howiblo. 
Zaterdag 15 februari bij het seniorencar-
naval in het St. Joseph. Op donderdag 
de 20e op de basisscholen en bij het 

senioren carnaval in Oudewater. 
Dan op vrijdag de 21e en zondag 23e de 
traditionele optredens in Montfoort. 
Zaterdag rusten ze dus even uit. Tot slot 
op maandag de 24e tussen 12.00 en 
16.00 nog enkele optredens in het 

St. Joseph. Zoals vermeld, een
uitputtingsslag! Maar wel een hele leuke. 
De ZWUP gaat er van genieten. 
De Montfoortenaren zeker weten ook.

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....
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SVO-schaatser Stan van Vliet 
won brons in zijn klasse 

op de NK allround in Enschede.
Kees Verdouw en  

Lettie Zwanenburg reden in hun 
klasse (in Utrecht verreden) 

eveneens in de prijzen: 
 Lettie Zilver, en Kees goud 
in de leeftijdsklasse 75 - 79.
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Brons voor een SVO-schaatser bij NK. Op de huldigingsfoto staat Stan rechts.

Joep Stubbe, in het midden, inrijdend.

Brons voor Stan van Vliet bij Nederlandse Kampioenschappen

trainen en hij wist zich nog net te 
plaatsten voor het NK op de 500 meter. 
Met 37.17 eindigde hij op mooie  
zesde plaats. Kampioen werd Stefan 
Westbroek. Hij zette een tijd van 36.09 
op de klokken.
Op de massastart eindigde Sven Kemp 
als eenentwintigste.

Vorig weekend werden in Enschede de Nederlandse Schaatskampioenschappen 
voor junioren gehouden. Op de overdekte kunstijsbaan gingen maar liefst drie 
Oudewaternaren van start. Stan van Vliet was het meest succesvol met zijn 
derde plaats in het eindklassement van de junioren B. Joep Stubbe viel bij de 
junioren C op met twee enorme verbeteringen van zijn persoonlijke records en 
Sven Kemp werd zesde op de 500 meter bij de junioren A.

Heb je VMBO-niveau of hoger,
beheers je de Nederlandse taal,
dan willen wij graag een afspraak
met je maken!
Ook scholieren zijn welkom.

Wij bieden je een:
• Afwisselende werkomgeving
• Salaris overeenkomstig met 

opleiding en ervaring
• Studiemogelijkheden (BBL)
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Neem contact op met Guus Knotters, 0348-561031
of stuur een email met je gegevens naar: guus@knotters.nl

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Wilgenweg 3a - 3421 TV Oudewater  ■  0348-561031
info@knotters.nl  ■  www.knotters.nl

■ Elektrotechniek
■ Mechanische ventilatie
■ Brand- en inbraakbeveiliging
■ Datanetwerken

Op zoek naar een baan
in de elektrotechniek?

Interesse? Kijk op www.lopik.nl/vacatures voor de volledige vacatureteksten.

De organisatie
De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners,  
verspreid over negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene  
landschap en de dorpse kleinschaligheid bieden een aantrekkelijk woonklimaat, 
rust en ruimte.

Met 26 collega’s onderhouden wij de openbare buitenruimte waaronder de 
algemene begraafplaats. Ook hebben wij een eigen milieustraat. 
Bij alle werkzaamheden is een goed contact met de inwoners belangrijk. 

Wij zoeken 3 nieuwe collega’s, die parttime of fulltime komen werken. Nog niet 
in het bezit van het benodigde rijbewijs? Dan kun je dat via je werk halen. 

• VMBO-opleiding;
•  Rijbewijs B/E, vrachtwagenrijbewijs C en Code 95 of mogelijkheid om  

dit rijbewijs te halen. 
• salaris maximaal € 2.711,- bruto per maand.

• VMBO-opleiding;
•  Rijbewijs B/E, vrachtwagenrijbewijs C en Code 95 of mogelijkheid om  

dit rijbewijs te halen. 
• salaris maximaal € 2.575,- bruto per maand.

•  Afgeronde hoveniersopleiding of leergierige studenten die de BBL-opleiding tot 
hovenier volgen.

•  rijbewijs B/E of mogelijkheid om dit rijbewijs te halen.
• salaris maximaal € 2.575,- bruto per maand.
Geen acquisitie.  

BEGRAAFPLAATSBEHEERDER
parttime of fulltime

CHAUFFEUR / BELADER BUITENDIENST 
parttime of fulltime

HOVENIER (of een BBL-student) 
parttime of fulltime

vooral op de mijl maakte de Dalfsenaar 
met zijn geweldige 1.53.25 het verschil.
Zondags kwam toch nog het onverwacht 
vrolijke bericht van de moeder van Stan: 
‘Hij lacht …!’. En terecht, want Stan had 
met een sterke 1000 meter (1.14.18) en 
een nog imponerender 3000 meter 
(4.01.26) de sprong van plaats zes naar 
drie in het klassement gemaakt. Stan 
vertelde zelf dat hij zich maar eens ‘echt 
boos had gemaakt’. En: ‘Ik heb mezelf 
wel hervonden op de tweede dag, maar 
het is niet dat ik nu echt heel tevreden 
kan zijn over mijn prestaties van dit 
weekend.’ Wel was Stan blij dat hij zich 
met zijn derde plaats voor de derde keer 
op rij had geplaatst voor de VikingRace, 
het officieuze Europees Kampioenschap 
voor junioren. Het was overigens al de 
tweede medaille op een NK-allround 
voor Stan van Vliet, want in 2018 
eindigde hij als derde bij de junioren C.

Joep Stubbe
Joep Stubbe was ongetwijfeld heel 
tevreden met zijn zestiende plaats in het 
eindklassement bij de junioren C. 
De schaatser van de SchaatsAcademie 
Utrecht wist dat hij niet zou meedoen in 
de strijd om de topklasseringen.  
Zijn blijdschap kwam echter voort uit de 
twee geweldige PR’s, die hij zaterdag op 
het snelle ijs neerzette. Op de 500 
sprintte Joep naar 41.45 en daarmee 
schaatste hij een enorme hap van zijn 
oude toptijd af (42.12). Zijn prestatie op 
de 1500 meter was nog indrukwek-
kender. Met 2.06.56 scherpte hij zijn 
oude toptijd met meer dan drie seconden 
aan. Joep werd op deze afstand vijftiende 
en in het eindklassement was er een 
zestiende plaats voor hem.
Wellicht was Joep in Enschede ook de 
schaatser die de grootste sprong in het 
progressieklassement maakte bij de 
junioren C. Met zijn recordverbeteringen 
van 42.12 naar 41.45 en van 2.09.81 
naar 2.06.56 was hij maar liefst 1.766 
punten beter dan eerst.
Joep was vrijdag al naar Enschede 
gegaan en had daar ‘s avonds nog 

Stan van Vliet
Na de eerste wedstrijddag leek het 
eigenlijk een onmogelijke missie, 
maar toch belandde Stan van Vliet 
vorige zondag nog op het erepodium 
bij de Nederlandse Kampioenschappen 
voor junioren B. 
Achter kampioen Joep Wennemars,  
de zoon van oud-wereldkampioen  
Erben Wennemars, en de verrassende 
Tim Prins eindigde Stan als derde.
Het toernooi werd op zaterdag geopend 
met de 500 meter. Met zijn tijd van 
38.19 was Stan redelijk tevreden, maar 
de 1.56.36 op de daaropvolgende  
1500 meter was voor hem ronduit 
teleurstellend. Stan: ‘Met die tijd kon ik 
het podium eigenlijk wel gedag zeggen. 
Dat was mentaal zwaar, want ik wist dat 
ik veel beter kon.’ Beide afstanden 
werden gewonnen door de in absolute 
topvorm verkerende Wennemars, maar 

getraind. Op de terugweg werd zijn 
persoonlijke feestje uiteraard gevierd bij 
de KFC. Bij de Stubbes is dat een goede 
traditie na het verbeteren van een PR.

Sven Kemp
De Oudewaterse schaatser van de  
RTC Midden-Nederland, het regionale 
talententeam, werd dit jaar flink 
gehinderd door een knieblessure.  
Pas sinds drie weken kan hij weer voluit 

VOLLEYBAL

Koploper net te sterk voor 
dames Jupiter
Switch- Jupiter 3-1
Afgelopen donderdag was het voor de volleybaldames van Jupiter weer tijd om 
aan te treden. Na verschillende goede prestaties die zorgden voor een tweede plek 
in de stand, verschenen de dames in Nieuw Welgelegen, de thuisbasis van Switch.
Versterkt door twee nieuwe teamleden, Mieke en Carla Vlooswijk, waren de dames 
gebrand om te winnen. In volle focus werd gestart aan de warming-up. In de eerste set 
werd die focus goed vastgehouden. Switch bleek net te sterk, want met een stand van 
25-23 ging deze set naar Switch. Dit was toch wel een mentale klap voor de dames van 
Jupiter, bleek in de tweede set. De knop kon niet omgezet worden, waardoor er flink 
verloren werd. Switch, de huidige koploper, stond dus al met twee sets voor. In de 
derde set bleek dat Jupiter zich niet op de kop laat zitten. Switch zou niet zonder 
tegenstand deze wedstrijd leiden. Een serviceserie van Celine brengt Jupiter op 
voorsprong. Helaas wist Jupiter dit niet vast te houden. De set werd door Switch 
gewonnen met 27-25. Switch bewees hier waarom ze de koploper zijn, zij bewaren net 
iets meer rust en maken ‘gewoon’ minder foutjes. Jupiter was er toch zuur van en ging 
vol goede moed de vierde set in. Er werd sterker gespeeld. Mieke en Carla maakten 
hier hun debuut en lieten zien dat ze het niveau nog steeds in zich hebben. Mede 
dankzij het volhouden van Jupiter en de serviceserie van Mieke werd de vierde set door 
Jupiter gewonnen met 18-25. Mieke werd verkozen tot ‘Meid van de Wedstrijd’. 
Er werd dus toch nog een puntje gepakt, wat voor Switch de avond zuurder afsluit dan 
verwacht.
Komende weken krijgt de damesploeg even rust. Op 7 maart wordt er weer 
gespeeld tegen Sovoco, om 17.00 uur thuis in de Noort Syde.

Jaaroverzicht 2020
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Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit 

Haastrecht of de kern Vlist?
Neem dan contact op met 

onze redacteur ...
Cees Reichard
0182-501440

c.reichard@hetnet.nl

HAASTRECHT            VLIST

De poster van het afgelaste evenement lag al klaar.

door Cees Reichard

dierenVe
rm

is
te

 en
 gevonden       

0348-414242

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

commerciële publicaties
Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)

Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur 
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

OPHAALDAG OUD-PAPIER A.S. ZATERDAG 
IN DE BUITENGEBIEDEN VAN  
OUDEWATER EN HEKENDORP

Graag vóór 08.00 uur gebundeld langs de weg.
Stichting Verenigingsgebouwen  

Herv. Gem. Oudewater

Open huis vrijdag 12 juni
14.00 - 16.00 uur
volgens de richtlijnen 

van het RIVM

Hospice Oudewater
Kerkwetering 11 - 3421 TS  Oudewater

DE ROMMELMARKT
Hoenkoopse Buutweg 

gaat vanaf deze week weer open!
Wij hanteren de volgende voorwaarden: 

Het inleveren en/of kopen van meubilair 
en andere spullen kan alléén op de 

VRIJDAGEN na telefonische afspraak.
Jan Boere: tel. 06-30709449 of 0348-563268

Op de ZATERDAGEN zijn wij alléén 
geopend voor de verkoop.

Er mogen maximaal vijf klanten naar binnen.

Openingstijden op beide dagen van 08.30 tot 12.00 uur
Voor verdere info verwijzen wij u naar onze site: 

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

Bij ons 55-jarig huwelijk werden wij  
verrast door heel veel kaarten.  

Lieve mensen, heel erg bedankt! 

Dick en Trijnie Maaijen

Een geverfde grijze haar hier 
en een paar gecamoufleerde 

rimpels daar, 
je kunt er niet omheen,

Krista wordt woensdag  
40 jaar!

De   Troubadours 
gaan weer optreden
De Troubadours uit Haastrecht is een groep muzikanten die er veel plezier 
aan beleven om een optreden te verzorgen op gelegenheden als 
verjaardagen, huwelijken, recepties of andere feesten. Ook verzorgen zij 
regelmatig een muzikale middag of avond in bejaarden- en verzorgings-
huizen. Het repertoire is gericht op de wat oudere muziekliefhebbers. 
Zij kunnen wel uit 100 liederen putten. Vaak zijn het gezellige meedeiners. 
Klassiekers als De klok van Arnemuiden, Kleine café aan de haven of 
Marina worden dan ook altijd spontaan meegezongen. De groep bestaat uit 
de zangers Frans Mulder en Johan de Wit, zanger-gitarist Piet van Dijken en 
accordeonist Lenie van de Brink.

Verzorgingshuizen
Frans Mulder geeft aan dat door de coronatijd de optredens op een laag pitje zijn 
komen te staan. Maar geleidelijk, met in achtneming van de anderhalve meter afstand, 
wordt het één en ander weer opgepakt.
“We hebben voor de komende weken diverse optredens in verzorgingshuizen gepland. 
Wij proberen de mensen weer wat op te fl euren en te laten genieten van onze zang, 
muziek en entertaining. Deze optredens zijn buiten en als het slecht weer is gaat het 
niet door en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Vorige week zouden we optreden 
bij de Wulverhorst in Oudewater. Het regende helaas, dus een andere keer beter. 
Verder gaan we nog naar Woerden, Alphen en Woubrugge.”
Voor meer informatie  0182-501610 of  troubadours.haastrecht@xs4all.nl.

Handhaven op geluidsoverlast en 
snelheidsovertreding van motoren
In de afgelopen jaren wordt er door verschillende partijen gesproken over het beperken    van overlast van motorrijders. 
Deze wordt vooral veroorzaakt door het grote aantal dat, al dan niet in groepsverband, de Krimpenerwaard bezoekt. 
Door de hoge snelheden en veel lawaai geeft het een zeer onrustig verkeersbeeld. 
De motoren produceren meer decibels dan wettelijk is toegestaan.

Haastrecht Klassiek 
Oldtimershow afgelast
In verband met het coronavirus heeft Stichting Classic Events 
Krimpenerwaard besloten Haastrecht Klassiek Oldtimershow 
dit jaar niet door te laten gaan.

Het bestuur vindt dit bijzonder jammer. Meer dan honderd deelnemers nemen hier altijd 
aan deel. Dit evenement zou dit jaar in het teken staan van ‘75 jaar bevrijding, 
Een leven in vrijheid’. Echter het is een jaar geworden met beperkingen. 
Je gezondheid en je veilig voelen beheersen nu de gesprekken.
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat men deze speciale editie een jaar over moet 
slaan. Yvonne Eras van Haastrecht Klassiek vertelt dat men vroeg met de organisatie 
was gestart. Er is fi nancieel al veel geïnvesteerd. “Het thema 75 jaar bevrijding kost nu 
eenmaal meer tijd en ook meer geld. We zaten goed op de rit. Veel plannen liggen klaar 
en al het drukwerk lag gereed.”

Sponsoren en donateurs
Om Haastrecht Klassiek volgend jaar een succes te laten worden is men nog op zoek 
naar sponsoren en donateurs. 
Voor bijdragen kan men een mailtje sturen naar eras.evenementen@gmail.com. 
Het moet voor iedereen een toegankelijk evenement worden.
Haastrecht Klassiek met als thema ‘75 jaar bevrijding’ is nu verplaatst naar 
12 september 2021.
Voor meer informatie op Facebook: Haastrecht Klassiek Oldtimershow Public Group.

Vermiste dieren
LINSCHOTEN
De Ness - Fudge; Kater (Burmees), 14-3-2014. Bruin, met 
donkerder poten, staart en kop (chocolat).

Gevonden dieren
LINSCHOTEN
Reinaldaweg - Poes. Geheel zwart
M.A. Reinaldaweg - Poes. Grijs/wit, onderkant kopje wit, 
rechts witte schouder en voorpoot. Witte, omgekeerde v 
achter de rechterpoot, witte buik, oplopend tot aan de 
staartaanzet, witte haren in de staart.
OUDEWATER
Goudse straatweg - Poes. Cypers grijs, witte kin, witte tenen 
voor, witte keel. Asielnaam Jezebel.
SNELREWAARD
Noord-Linschoterzandweg - Geheel grijze kat

Met betrekking tot deze overlast heeft de 
gemeenteraad Krimpenerwaard in een 
motie van het CDA en VGBK het 
college B&W gevraagd actief te blijven 
handhaven op geluidoverlast en 
snelheidsovertreding, alsmede andere 
vormen van verkeersoverlast door 
motoren op relevante wegen in de 
Krimpenerwaard. Tevens wil zij dat er in 
samenwerking met de Groene Hart 
gemeenten een actieve lobby richting het 
parlement en kabinet opgestart wordt 
om het toegestane decibels te verlagen. 
Er wordt niet gesproken over afsluiten 
van dijken en wegen voor motoren. 

Toelichting
In een toelichting op de motie geeft Jan 
Dekker (CDA) aan dat er al diverse keren 
met elkaar over dit onderwerp gesproken 
is en dat er met elkaar vastgesteld is dat 
de overlast door iedereen als bijzonder 
hinderlijk ervaren wordt. Door gebrek 
aan capaciteiten en instrumenten was 
handhaving vaak moeilijk.
De noodverordening geeft nu de 
mogelijkheden om dit wel te doen. 
Jan Verburg (SGP) vindt het veel waard 
dat de geluidsoverlast af zou nemen. 
Hij vindt het cruciaal hoe de handhaving 
dan geregeld gaat worden. Het afsluiten 
van wegen vindt hij te ver gaan. 
Deze mening werd door de meeste 

fracties gedeeld. Wisja Pannekoek 
(Waard 18) vindt het grootste probleem 
dat er voor motoren geen APK-keuring 
is. Dan zou men ook naar de decibels 
kunnen kijken.

Lobbyen bij landelijke fracties
Wethouder Bert Bening (D66) erkende 
de overlast en was duidelijk geen 
voorstander om wegen af te sluiten. 

Hij wil graag bij de landelijke partijen kijken wat de 
mogelijkheden zijn. Het is een landelijk probleem die de 
gemeente Krimpenerwaard niet alleen kan oplossen. 
Burgemeester Roel Cazemier deelt zijn mening en vindt dat 
deze motie onder de aandacht gebracht moet worden van 
bevoegde instanties als minister en Tweede Kamer. 
“Ga bij je landelijke fractie lobbyen”, was zijn oproep naar 
de raadsleden toe.
De motie werd door de raad aangenomen.

door Cees Reichard

door Cees Reichard
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Peter van den Brink voor zijn 
greppeldrasplas op zijn land. Zo’n 
grasdrasplas trekt meer weidevogels. 
Sinds vorig jaar heeft Van den Brink 
hierdoor zo’n vijf tot zes extra paartjes 
weidevogels op zijn land.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Stadspenning 
voor Frans Brouwer
Zo zit je ongedwongen te verhalen over de bijzonderheden die je op de 
Rooms-katholieke begraafplaats in Oudewater aantreft en een volgend ogenblik 
sta je in de kapel op diezelfde begraafplaats oog-in-oog met waarnemend 
burgemeester Groeneweg van datzelfde Oudewater.
In de kapel was een dienst gehouden die elke laatste dinsdag van de maand 
plaatsvindt en vooral mensen trekt die de nagedachtenis aan hun overleden 
familieleden vieren. Bijzondere gast was dinsdag de burgemeester die voor 
Frans Brouwer, die nietsvermoedend zijn werkzaam-heden op en rond de 
begraafplaats verrichtte, een bijzondere  verrassing in petto had.
In aanwezigheid van pastor Spaan, die de korte dienst leidde, en de heer 
Jongeling van de locatieraad -tevens voorzitter van de kerkhofcommissie- 
kreeg Frans de stadspenning en de bijbehorende oorkonde overhandigd.

Maar niet nadat de burgervader had 
uitgeweid over de bijzondere prestatie 
die Frans had verricht gedurende de 
achterliggende 17 jaar, waarin hij de 
katholieke begraafplaats tot grote 
tevredenheid van kerkbestuur en 
parochianen verzorgde. Eerder al 
berichtte de IJsselbode over de ‘carrière’ 
van Frans op de altijd in goede staat 
verkerende Rooms-Katholieke 
begraafplaats.
Ook nu met het voorjaar voor de deur is 
de hoeveelheid potentieel onkruid 
gemarginaliseerd en kan wat Frans 
betreft de zon komen. 
Hij houdt zich echter niet alleen bezig 
met onkruid bestrijden. Groot onderhoud, 

het rechtzetten van grafstenen, het 
borstelen van de stenen randen en het 
onderhouden van grindpaden staan 
eveneens op zijn werklijstje. 
Daarenboven, aldus de burgemeester, 
is hij ook een soort ambassadeur voor 
de gemeente Oudewater. Bezoekers van 
de begraafplaats staat hij te woord en 
wie geïnteresseerd is in gegevens over 
bijvoorbeeld Herman de Man of de 
oorlogsslachtoffers wordt op zijn of haar 
wenken bediend. 
Voor deze bijzondere en gedreven wijze 
van vrijwilligerswerk wilde het gemeente-
bestuur zijn erkentelijkheid uitspreken 
door het verlenen van de stadspenning 
van de Gemeente Oudewater.

Gemeente Krimpenerwaard 
blijft Fairtrade Gemeente
Het is de lokale Werkgroep ‘Fairtrade’ gelukt om ervoor te zorgen dat de 
gemeente Krimpenerwaard weer voor de komende twee jaar 2020-2021 
de titel Fairtrade Gemeente mag dragen.
Dat gaat niet vanzelf. Achter de schermen heeft de werkgroep wel het 
een en ander gedaan om dit opnieuw te kunnen bereiken.

In een Fairtrade Gemeente geven 
inwoners, winkels, bedrijven en de lokale 
overheid aan om samen te werken aan 
meer eerlijke handel. De titel Fairtrade 
Gemeente wordt verleend voor een 
periode van twee jaar. Hiervoor moet 
men aan diverse criteria voldoen.
De gemeente zal zich voor Fairtrade 
uitspreken. Zij neemt dit in het inkoop- 
beleid op en koopt fairtrade producten 
als koffi e, thee etc. in. Afhankelijk van 
de grootte van de gemeente dient een 
bepaald aantal plaatselijke winkels en 
horecazaken fairtrade producten te 
verkopen/serveren. Ook zal een 
bepaald aantal lokale bedrijven en 
maatschappelijke organisaties fairtrade 
producten moeten kopen en gebruiken.

Taak werk groep
Het is de taak van de werkgroep om er 
voor te zorgen dat de gemeente voldoet 
aan de criteria, zowel nu als in de 
toekomst, en dus elke twee jaar een 
aanvraag kan indienen om de titel te 
mogen prolongeren. De hulp van 
vrijwilligers is hierbij essentieel. 
De werkgroep zal de komende periode 
weer op zoek gaan naar winkels, 
horeca, bedrijven en organisaties die 
fairtrade willen ondersteunen en zich 
willen aansluiten bij dit initiatief. Men wil 
zich sterk maken voor eerlijke handel.

Vrijwilligers gezocht om 
weidevogels op te sporen 

en te beschermen

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Gerard van Hooffdoor Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

Tijdens de avond willen de weidevogel-
beschermers niet alleen informeren, 
maar bovenal ook vrijwilligers trekken. 
Daarbij komen ook de drones om de 
hoek kijken. In de Lopikerwaard wordt 
sinds vorig jaar met drones gezocht naar 
nesten van weidevogels, zodat deze 
gedurende het seizoen kunnen worden 
beschermd. “De inzet van drones heeft 
veel voordelen. We hopen er ook een 
ander publiek mee te trekken om 

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

Internationale Vrouwendag
Elk jaar staat 8 maart, Internationele Vrouwendag, in het teken van 
strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld.
De IJsselbode geeft daarom deze week een aantal vrouwen de ruimte om 
zich uit te spreken over het begrip ‘powervrouw’. Hoewel daar heel 
verschillend over gedacht wordt,  blijkt een power- vrouw in zijn 
algemeenheid gewoon een vrouw die doet wat ze kan, waarbij ze in de 
eerste plaats rekening houdt met eigen vermogens en beperkingen.
Daarbij is het een vrouw die geleerd heeft rekening te houden met zichzelf 
én met anderen, zichzelf blijft ontwikkelen en anderen daarin ondersteunt.
De IJsselbode wenst de lezers zowel herkenning als bijzondere 
verrassingen bij het lezen van de betreffende artikelen.

vrijwilligerswerk te doen”, zegt Van den 
Brink, die zelf al ruim 15 jaar als 
coördinator van de vrijwilligers actief is. 
Ook is hij als agrariër betrokken en zorgt 
hij er al sinds jaar en dag voor dat 
weidevogels op zijn land kunnen fl oreren 
en dat ze beschermd worden.

Drone team
Zelf kan hij niet goed omgaan met zo’n 
drone, en er zijn er momenteel maar zes 

vrijwilligers die dat kunnen. Alleen voor 
het drone team zouden de weidevogelbe-
schermers er nog wel tien vrijwilligers bij 
willen hebben: “Het is gewoon ideaal om 
mee te werken, maar je moet er wel mee 
om kunnen gaan. Met een drone vlieg je 
gemiddeld 15 meter boven de grond. 
Daardoor heb je minder verstoring van 
de percelen (het territorium van de 
weidevogels), plus je hebt een groter 
bereik. Anders ben je de hele ochtend 
aan het zoeken, nu een uurtje.”
Momenteel zijn er tussen de 35 en 40 
vrijwilligers actief, die de weilanden 
ingaan om broedplaatsen te vinden. 

“Sommige vrijwilligers vinden een nestje, en zijn direct besmet”
Met de laarzen in de modder, zoeken naar nesten van weidevogels. Het is niet 
verleden tijd, maar wordt wel een stuk gemakkelijker met behulp van drones. 
“En leuker voor jongeren die graag met drones werken”, aldus Peter van den 
Brink van de Weide-vogelgroep Monfoort/Linschoten.
Op woensdagavond 4 maart 2020 zal er een avond worden georganiseerd 
door de Agrarische natuurvereniging over de weidevogels in de Lopikerwaard 
en hoe deze beschermd kunnen worden.
Zo staat deze avond ook de Wilde Eend centraal. Hoewel de Wilde Eend zich 
gemakkelijk aanpast aan menselijke activiteiten, is zelfs de Wilde Eend sinds 
1990 met 30 procent achteruitgegaan. Er is momenteel onderzoek gaande naar 
de oorzaak hiervan. Daarom is het jaar 2020 door Vogelbescherming Nederland 
en SOVON uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend, en zal Erik Kleyheeg 
(SOVON) hierover komen vertellen.

Zwemseizoen 2020

Opening: dinsdag 28 april - 10.00 uur

 zaterdag 2 mei Badeendenrace - 12.00 uur

Sluiti ng: zaterdag 12 september - 17.30 uur

€ 10,- voorverkoopkorting

per abonnement

als u bestelt vóór 1 april!

 Aanmelden Afh alen

 zwemlessen voorverkoopabonnementen

 Woensdag 15 april ANTONIUSHOF Montfoort

 19.00 - 19.30 uur aanmelden Diploma A

 19.30 - 20.00 uur aanmelden Diploma B-C-ZV1-2-3

 20.00 - 21.30 uur afhalen voorverkoopabonnementen

Godfried van Rhenenlaan 55

3417 AM Montf oort

0348-471577

info@knopenbad.nl

www.knopenbad.nl

 www.facebook.com/
knopenbad

+

Foto
Pim Ras

BIJLAGE:
KNOPENBAD
KRANT
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Deze week in Concordia

HAASTRECHT            VLIST

door Cees Reichard

door Cees Reichard

Mooi zo!

Brievenbussticker Huis-aan-huisbladen niet verplicht
De gemeente Utrecht had eerder besloten dat huis-aan-huisbladen 
(onder andere de Utrechtse Stadskrant) voortaan alleen nog maar in de 
brievenbus gestoken mocht worden als er een ja-sticker of een ja/nee 
sticker op de bus stond. Op brievenbussen zonder sticker zou dan geen 
stadskrant meer mogen worden bezorgd.
De overwegingen van het Utrechtse gemeentebestuur waren onder meer, dat dat 
een heleboel oud papier zou sparen, en ook omdat het is de hallen van veel 
fl atgebouwen vaak nogal een rommeltje was met alle reclamefolders en kranten 
die de mensen uit hun bus haalden en dan maar meteen in de hal achter lieten 
voor de oud- papierverzamelaars. Veel mensen in de stad nemen ook niet de 
moeite om een ja/nee of een nee/nee sticker te halen.
De NNP, de vereniging van uitgevers van huis-aan-huisbladen was daar niet blij 
mee: als alle Nederlandse gemeentes het voorbeeld van Utrecht zouden volgen, 
dan zou dat een enorme hap uit de oplage (en de advertentie-inkomsten) van de 
ongeveer 400 verschillende huis-aan-huisbladen in Nederland kosten. 
De vereniging stapte daarom naar de rechter, en kreeg gelijk in haar standpunt 

dat het huis-aan-huisblad valt onder het recht op vrije meningsuiting, en dat de 
gemeente daar geen beperkingen aan op mag leggen. Wie geen kennis wil 
nemen van de inhoud van het huis-aan-huisblad heeft het goed recht om een 
nee-sticker op zijn brievenbus te plakken, maar omgekeerd mag de gemeente niet 
verlangen dat je er een ja-sticker op moet plakken om het huis-aan-huisblad te 
mogen ontvangen.
In het betoog van de NNP wordt met name de journalistieke weergave van 
vergaderingen van de gemeenteraad genoemd als vorm van vrije meningsuiting, 
ook al omdat àls er al publiek verslag gedaan wordt van die vergaderingen, dat 
vrijwel altijd alleen in een huis-aan-huisblad de ruimte krijgt. Gezien ook het feit 
dat huis-aan-huisbladen nog steeds goed gelezen worden (beter naarmate de 
lezers ouder zijn) en een hoog waarderingscijfer krijgen, besloot de rechter dat de 
gemeente Utrecht geen Ja-sticker mag verlangen. Er loopt overigens nog een 
bodemprocedure, maar voorlopig is de toon gezet in het voordeel van de 
huis-aan-huisbladen.

Wandelen in 
Montfoort
Op zondag 8 maart  heeft de polder-
wandelgroep Montfoort weer een 
wandeling uitgezet. Vertrek is om 
11.00 uur vanaf de kruising 
Anne Franklaan en Tiendweg. 
Ze wandelen de Tiendweg/
Jaagpad-route.
Via de Tiendweg en langs het oude 
gemaal naar Knollemanshoek. 
Vandaar via het Jaagpad aan de 
Hollandse IJssel naar het restaurant 
Marnemoede, waar ieder op eigen 
kosten koffi e en/of iets anders kan 
bestellen. Via het fi etspad en de 
Tiendweg weer terug naar het begin.
Tijdsduur ± 3 uur. 
Voor inlichtingen kunt u bellen met 
Nico Warner 06-52244602 of met 
Ton Verkleij 06-51961341.

  Klara Lakerveld

   Mieke Floor

Klara Lakerveld uit Haastrecht is 
50 jaar, getrouwd en heeft twee 
dochters. Met haar man heeft zij 
‘Hands for Health’, pedicure, 
massage en Wellness reizen.

Mieke Floor is eigenaresse  van 
Floor BV, allesdrukker, textieldruk en 
promotionele producten. 
Ze is 48 jaar, samenwonend in 
Haastrecht en heeft twee kinderen.
Mieke Floor is leidinggevende op haar 
bedrijf. Ze stelt heel duidelijk dat ze het 
niet alleen doet. “We zijn hier met zeven 
powerdames.” Zij heeft het mooie 
bedrijf van haar vader voortgezet. 
“Het is afwisselend werk en we hebben 
het alweer een aantal jaren erg druk. 
Daardoor kunnen we investeren in 
machines. Het gaat allemaal lekker, 
mede dankzij het leuke team.”

Internationale Vrouwendag
De Internationale Vrouwendag vindt 
Mieke belangrijk. “Er zijn nog steeds 
grote verschillen tussen mannen- en 
vrouwen leidinggevenden. Dit zie je 
vooral op fi nancieel gebied in hogere 
functies. Je ziet dat vrouwen om een 
hogere functie te kunnen krijgen, zich 
meer moeten bewijzen. Plaatselijk maak 
ik het hier niet zo mee. Maar je ziet het 
wel landelijk en daarbuiten. Eigenlijk is 
het een wereldwijd probleem.”
Mieke ondervindt zelf vooroordelen. 
“Men verwacht bijvoorbeeld aan de 
telefoon vaak een man als leidingge-
vende. Hoe vaak moet ik niet zeggen 
dat men met de eigenaar zelf spreekt. 
Op Internationale Vrouwendag wordt 
hier nog eens aandacht aan besteed. 
We streven naar gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen over de hele 
wereld. En het zou mooi zijn als deze 
speciale dag niet meer nodig zal zijn.”

Boodschap
“Je moet als vrouw wel pit en doorzet-
tingsvermogen hebben om succesvol te 
kunnen ondernemen. Dit is mijn 
boodschap naar alle vrouwen toe.”

Klara Lakerveld vraagt zich af wat haar 
tot powervrouw maakt. 
“Het is de manier hoe ik bij de mensen 
overkom. Fysiek zie ik er sterk uit en ik 
zet mijn schouders onder mijn idealen. 

Een powervrouw als voorbeeld kan 
Mieke niet direct noemen.”Ik heb hier 
goed over nagedacht. Eigenlijk zijn er 
heel veel powervrouwen. Binnen de 
gemeente Krimpenerwaard is de 

Het komt niet vanzelf naar je toe, je 
moet er echt hard voor werken. En dan 
heb ik het nu over mijn bedrijf. Mijn 
drijfveren zijn dat ik er alles uit wil halen 
wat tot mijn mogelijkheden behoort. 
Ik wil mijn dromen waarmaken en ik 
ben een doorzetter. Mijn boodschap 
voor de andere vrouwen is dat je het zelf 
moet doen en niet afhankelijk van 
anderen moet zijn. Als je voor je eigen 
idealen gaat en je onafhankelijk opstelt 
en daarbij je schouders eronder zet, kan 
je dat behalen wat je zelf wilt.”

Waarom geen Mannendag?
Met Internationale Vrouwendag heeft 
Klara helemaal niets. “Voor mij is een 
dergelijke dag helemaal onbelangrijk. 
Ik doe er op deze specifi eke dag 
helemaal niets mee. Ook heeft zij niets 
met andere speciale dagen als 
Secretaressedag, Vaderdag en ga zo 
maar door. Ze vindt het vaak een 
commercieel gewin. Waarom is er geen 
Mannendag?” vraagt ze zich af.
Klara vindt het moeilijk om namen van 
lokale powervrouwen te noemen. “Ik 
kan hier geen keuze in maken. 
In Haastrecht zijn veel ondernemers die 
een voorbeeld zijn, maar ik heb ook 
grote waardering voor die vrouwen die 
zich  op sociaal gebied vaak vrijwillig 
inzetten. Ze staan voor iedereen klaar 
en je kunt altijd op ze rekenen. 
Ze denken niet alleen aan zichzelf, maar 
ook aan anderen. Daar heb ik veel 
respect voor. En dan denk ik ook nog 
aan de powervrouwen die helemaal voor 
hun gezin opgaan. Fantastisch om dit 
allemaal te zien. Als ik nu namen ga 
noemen doe ik beslist mensen te kort. 
Het zijn er zo veel.”

vrouwelijke ondernemersvereniging 
Beauty en Brains hier een prachtig 
platform voor.

Wereldgebedsdag en 
Ontmoetingsmaaltijd in Haastrecht
Vrijdag 6 maart wordt de wereldgebeds-
dag gehouden in de zaal van de Hof van 
Stein. Voorafgaand aan de viering die 
om 19.00 uur begint is er een ontmoe-
tingsmaaltijd van brood en soep. Omdat 
de Veertigdagentijd of de Vastentijd is 
begonnen willen we tijdens het eten 
daarover nadenken aan de hand van 
een prachtig bezinningsdoek dat de titel 
draagt: ‘Mens waar ben je?’ Als u mee 
wilt eten kunt u zich opgeven door 
middel van de lijsten die in de vier 
kerken aangesloten bij het Hapis zullen 
worden opgehangen. U kunt ook even 
bellen naar Lida Verdoold, tel. 
06-49820775 of naar ds. Anja van 
Alphen, tel. 0182-501032. U wordt 
dan om 18.00 uur verwacht.
De viering is voorbereid door vrouwen 
uit Zimbabwe en heeft als thema: ‘Sta 
op en ga!’ In de viering maken we 
kennis met het geloof en het leven in 

dat agrarische land. Zo zullen we met 
elkaar de wereldwijde eenheid in 
Christus ervaren in zang, woord en 
gebed. U bent van harte uitgenodigd 
namens het Hapis (Haastrechts Platform 
voor Interkerkelijke samenwerking) .

Donderdag 5 maart 
van 13.30 tot 16.00 uur

Repair Café, 
Historisch Café en SWOK
Iedereen is van harte welkom om met 
hun kapotte spullen naar Concordia te 
komen, om die ter plaatse, samen met 
vrijwillige reparateurs weer in orde te 
maken. De handige (en aardige) 
technische vrijwilligers van het Repair 
Café kunnen (kleine) reparaties 
uitvoeren aan allerlei defecte spullen, 
zoals:
• huishoudelijke apparaten, zoals koffi e-

zetapparaten en broodroosters
• elektrisch gereedschap
• rollators, stepjes en fi etsen 
• klokken en uurwerken
• radio’s, versterkers en verlichting 
• scharen en messen slijpen
Maar ook kunnen ze klein soldeerwerk 

verzorgen en u helpen met vragen over 
uw computer en tablet. Het Repair Café 
is gezellig. Tijdens de reparatie is er tijd 
voor een praatje en er staat een (gratis) 
kopje koffi e of thee voor je klaar. De 
spaarpot staat er voor een vrijwillige 
bijdrage. Van de opbrengst worden 
reparatiematerialen gekocht.
Het SWOK (stichting Welzijn 
Ondersteuning Krimpenerwaard) 
organiseert tijdens het Repair Café een 
gezellige creatieve middag. Daarnaast is 
ook  de Historische Vereniging 
Haastrecht is aanwezig. De vereniging 
wil graag de inwoners van Haastrecht in 
de gelegenheid stellen om kennis te 
maken met de vereniging en eventueel 
ter plaatse vragen te stellen of hun 
verhaal te doen. Er zullen historische 
boeken, documenten en/of foto’s 
aanwezig zijn.

Zondag 8 maart om 15.00 uur

Live op Zondag: The Outlaws
De bandleden van The Outlaws zijn na 
45 jaar weer als een hecht team bij 
elkaar. Deze ‘ouwe rockers’ uit 
Oudewater laten je de magie van de 
jaren 60 opnieuw beleven!

Kaarten zijn te bestellen via 
www.theaterconcordia.nl, te koop in 
Grand Café Concordia op werkdagen 
vanaf 17.00 uur en voor de 
voorstelling aan de kassa indien de 
voorstelling nog niet is uitverkocht 
(check hiervoor de website).
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Late gelijkmaker 
stemt niet tevreden    SPV’81 - Cabauw 1-1

De beide ploegen moesten het na ruim 
anderhalf uur ploeteren ieder met één 
punt stellen. Daarmee deed de 

thuisploeg zich te kort, want na een 
aarzelend begin waarin al na 9 minuten 
de openingstreffer van Cabauw-speler 
Glenn Vermeulen moest worden 
geïncasseerd, zorgde de groenen voor op 
zijn minst een evenwicht in de strijd om 
dat in het tweede bedrijf om te zetten in 
een overwicht. Dat leverde naast exact 
tien hoekschoppen ook in de 86e minuut 
een gelijkmaker op. Daar tekende Twan 
Koorevaar voor.

Wind grootste opponent
Competitiewedstrijden tussen Cabauw en 
SPV’81 zijn een nieuw fenomeen 
vanwege de omschakeling van de 
roodwitten naar het zaterdagvoetbal. 
De buren kenden elkanders voetbalkwali-
teiten vanouds vanuit streektoernooien 
tussen clubs uit de Lopikerwaard. 
De eerste confrontatie was eerder in deze 
competitie uitgelopen op een gelijkspel 
uit de categorie bloedeloos. Nu waren de 
omstandigheden echter ook niet van dien 
aard dat de verwachtingen 
hooggespannen waren. De wind bleek 
allengs de grootste tegenstander voor de 
spelers, hetgeen veelal leidde tot lukraak 
voetbal zonder veel overleg. De spelers 
anticipeerden op de capriolen van het 
leder en waren de bal niet echt de baas. 
De bezoekers pasten zich het snelst aan 
en creëerden een klein en kortstondig 
veldoverwicht dat in de 10e minuut de 
openingstreffer opleverde nadat 
SPV-goalie Jeroen Both in eerste 
instantie nog als winnaar uit de bus 
kwam ten opzichte van Ruud van Lint. 
De bal belandde echter voor de voeten 
van Vermeulen die in de rebound 
eenvoudig kon scoren; 0-1. Gehaast 
trachtte de thuisploeg iets terug te doen, 
maar Lars Koolwijk (schotje), Twan 
Koorevaar (binnenkant voet) en Sander 
Koolwijk (geen reactie op steekpassje van 
De Heer) waren nog niet toe aan een 
antwoord op de achterstand.

Prima arbiter
Wel toonde en passant Jeroen Both zijn 
kunnen door als sta-in-de-weg te 
fungeren op een inzet van Cabauwer 

Friso Nagel. Aris van der Vlist probeerde 
het nog met een wanhoopsschot van 
afstand, alvorens er na bijna een half uur 
spelen sprake was van goed lopende 
aanval van Polsbroekse zijde. Nu leverde 
dat een afrondend schot van Van der 
Vlis op dat Cabauw-doelman Jeroen van 
Kats tot optreden noopte. Bij de corners 
die SPV langzaam maar zeker 
binnenhaalde deed hij dat wederom en 
een mogelijkheid van Sander Koolwijk 
-na de rust in de kleedkamer gebleven- 
smoorde tussen de benen van de 
doelwachter. Na nog een poging van 
Martijn Hakkenberg floot de zeer 
gedegen leidende scheidsrechter 
Van Polanen voor de rust.

Goed of slecht?
Zijn wij nou zo goed of zij zo slecht? 
Deze parodie op de slimheidsvraag van 
Louis van Gaal, moeten de Polsbroekers 
zich na de hervatting gesteld hebben. 
Cabauw bakte er na een nodige ingreep 
van Jeroen Both ten opzichte van Friso 
Nagel niets meer van. De bezoekers 
beperkten zich zichtbaar tot verdedigen 
en slechts het duo Van Lint/Van Dijk 
scheen nog aanvallende intenties te 
hebben. De pogingen van Polsbroekse 
zijde leverden echter niet veel meer op 
dan een reeks hoekschoppen. Ondanks 
aanwijzingen vanaf de zijlijn werd het 
spel voortdurend aan de verkeerde kant 
van de mat gespeeld en werd het te 
behalen voordeel van de wind -via de 
rechterzijde- genegeerd. De wissels aan 
beide zijden op driekwart van de partij 
hadden niet of nauwelijks invloed op het 
spelverloop. Cabauw wist zich niet 
onder de Polsbroekse druk uit te 
voetballen, maar de Polsbroekers van 
hun kant wisten geen steviger vuist te 
maken. Een appel voor hands leverde 
geen scheidsrechterlijke reactie op en 
een vrije trap van Martijn Hakkenberg 
werd door Van Kats uit de benedenhoek 
gehaald. Twee minuten hierna was het 
wel raak en werd Van Kats met een 
‘tegenwindse bal’ verschalkt; 1-1 (86e 
min). De pogingen de alleszins 
verdiende winst nog binnen te harken in 
blessuretijd leden schipbreuk. Drie 
hoekschoppen, een kopbal van invaller 
Van Maurik (over) en schoten van 
Hakkenberg (gestopt) en Lars Koolwijk 
(over) vormden het slotakkoord

door Gerard van Hooff

Bekerwedstrijd woensdag 4 maart
DWOW - Montfoort S.V. ‘19 20.00

Competitie zaterdag 7 maart
Montfoort S.V. ‘19 - LRC 14.30
Alphia - FC Oudewater 14.30
Ammerstolse S.V. - Haastrecht 14.30
Moordrecht - SPV ‘81 14.30
Moerkapelle - WDS 14.30

PROGRAMMA

Juan Zijderlaan 
tweede bij de 
NK cross Emmeloord
Met een tijd van 11:12 is Juan Zijderlaan (14) uit 
Polsbroek afgelopen zondag tweede geworden op 
de 3000 meter in de categorie junioren C. Naast 
de zilveren medaille en de bloemen mag hij ook 
deelnemen aan een trainingsclinic in Papendal.

OldWaterDragons
Wie gedacht mocht hebben dat de OldWaterDragons zich in deze periode nog in 
een soort winterslaap bevinden, komt bedrogen uit. Om ook het komende 
seizoen weer tot grote hoogte te reiken, is er wel degelijk de nodige arbeid 
verricht om spieren en gewrichten in optimale vorm te krijgen.
In de gymzaal van de Mariaschool is er in stilte de nodige trainingsarbeid 
verricht. Dit is de zogeheten bootcamptraining.
Nu worden de pijlen gericht op een hervatting van het buitengebeuren.

De derby tussen de roden en de groenen was al eerder dit seizoen afgelast en 
ook dit keer hing het doorgaan aan een zijden draadje. Een forse bui deed vlak 
voor aanvang nog een poging de zaak te verstoren, maar het vertrouwen in de 
Polsbroekse grasmat was van dien aard dat afgelasten geen optie was. 
Dat vertrouwen werd niet beschaamd, want hoewel de tweeëntwintig acteurs 
zich bepaald niet inhielden, bleek de grasmat uiteindelijk de grote winnaar. 
Deze kwam ongeschonden uit de strijd.

Start op 8 maart
Vanaf zondag 8 maart worden de 
peddels weer ter hand genomen en 
kunnen de resultaten van de trainings-
arbeid in praktijk worden gebracht in de 
boten. Voor wie nieuwsgierig is om zelfs 

eens te ervaren of peddelen misschien 
zijn of haar sport zou kunnen zijn bestaat 
de mogelijkheid om een keer mee te 
doen. Dit kan bij voorkeur op donderdag. 
De training is op die dag wat relaxter en 
daardoor een geweldig instapmoment.

Hele en/of halve boot
Het Drakenfestival 2020 komt weer 
naderbij en nu al kan er worden 
ingeschreven.
Een nieuwigheidje dit jaar is het feit dat 
er ook met een halve boot kan worden 
ingeschreven. Twee halve boten 
(bootbemanningen) maken immers een 
hele boot! En daarmee kan gestreden 
worden voor de overwinning.
Het Drakenfestival staat gepland op 
zaterdag 6 juni.
Wie meer info wenst over trainen en 
varen kan dat allemaal vinden op de 
website van de peddelaars: 
oldwaterdragons.nl

foto Erica Rietveld
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Wat ga je doen?
Je werkzaamheden bestaan uit de inbouw, reparatie en 
onderhoud van transportkoeling, airco’s, filteroverdruksystemen, onderhoud van transportkoeling, airco’s, filteroverdruksystemen, 
standverwarming, radiateuren en overige koelers in onze eigen standverwarming, radiateuren en overige koelers in onze eigen 
werkplaats. Ook ga je met een eigen serviceauto de 
werkzaamheden uitvoeren bij onze klanten.

Wat vragen wij?
• Enige ervaring als auto- truck- of machinemonteur
• Technisch inzicht gewenst.Technisch inzicht gewenst.T

Wat bieden wij?
• Goede toekomstmogelijkheden met, voor de juiste persoon,et, voor de juiste persoon,

uitstekende kansen binnen een sterk groeiend bedrijf
• Prettige collega’s
• Een uitstekende primaire en secundaire beloning
• Eigen serviceauto waarmee je op pad gaat naar onze klantennze klanten.

Deze gebruik je ook voor woon- werkverkeer.r.r

Transportkoeling • Filter overdruk systemen 
Airconditioning • Radiateuren & Koelers •  Verwarming

Populierenweg 15 - 3421 TX  Oudewater - T 0348 - 56 18 24
info@accindustrie.nl - www.accindustrie.nl

Simone en Saskia.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Nieuwe besmettingen met 
coronavirus in regio Hollands Midden
Een inwoonster van Haastrecht
 en twee inwoners van Gouda zijn 
besmet met het coronavirus. 
Een eerste laboratoriumonderzoek 
toonde het virus aan. Een tweede 
onderzoek heeft dit bevestigd.
Het gaat om een 45-jarige inwoonster 
van Haastrecht die sinds 6 maart 
met klachten is opgenomen in het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 
De vrouw is in een risicogebied geweest. 
Bij binnenkomst in het ziekenhuis is de 
vrouw direct in isolatie geplaatst.
Het tweede geval betreft een 19-jarige 
man uit Gouda die in Noord-Italië is 
geweest. De man zit in thuisisolatie. 
De besmetting is twee keer aangetoond. 
Na de positieve uitslag van de eerste test 
was GGD Hollands Midden al gestart met 
het in kaart brengen van de contacten. 
Ook is een 42-jarige man uit Gouda 
besmet. Onderzocht wordt hoe hij de 
infectie heeft kunnen oplopen.
De GGD Hollands Midden is gestart met 

Boerderij in Linschoten
verwoest door brand
Een boerderij met rieten dak aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten 
is afgelopen zaterdag compleet verwoest door een brand.

De brandweer rukte rond half drie in de middag 
uit, en was uiteindelijk de hele middag bezig om 
de brand meester te worden . 
Hierbij was de N204 aan beide kanten tijdelijk 
afgesloten voor het verkeer. De brand kwam 
uiteindelijk onder controle, en de brandweer 
wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan 
naar de buren. Het huis zelf kon niet meer 
gered worden, en is volledig uitgebrand.
In het begin van de avond kon het sein 
brand meester worden gegeven.

Geschiedenis en toekomst
komen samen in  Aap, Noot, Scratch

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 7

door Ellen van Leeuwen

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

De N204 was zaterdag aan beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer 
wegens een boerderijbrand. De boerderij brandde compleet uit.
(foto’s door Johan van der Wind)

Vandaag zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 van de Mariaschool in 
Oudewater gestart met het project 
Aap, Noot, Scratch. In dit project 
maken de leerlingen kennis met 
computerprogrammeren, kunst én de 
geschiedenis van Oudewater. Later dit 
schooljaar of na de zomervakantie 
volgen de andere vier basisscholen.
Tijdens Aap, Noot, Scratch leren de 
leerlingen tijdens zes lessen de basis-
principes van het programmeren in het 
programma Scratch. Kunstenares 
Simone van Groenestijn verzorgt de 
lessen. “Ik leer programmeren vanuit een 
kunstachtergrond. Het gaat mij er vooral 
om dat kinderen leren hoe ze iets wat ze 
zelf bedenken ook kunnen maken op de 
computer. Dat ze in plaats van te gamen 
ook zelf een spel kunnen maken. 
Hier hebben ze zoveel aan voor in de 
toekomst!”

Samenwerking
Tijdens het programmeren leren de 
leerlingen ook over de geschiedenis van 
Oudewater. Ze maken een fotoverhaal 
met foto’s van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. Ze worden hierbij 
geïnspireerd door een fi lm met verhalen 
van historica Nettie Stoppelenburg. 
Ook bezoeken ze Touwmuseum 
Oudewater. Cultuurcoach Saskia 
Wulterkens legt uit hoe het project met 
deze verrassende combinatie tot stand is 
gekomen: “Vanuit de plaatselijke musea 
ontving ik signalen dat ze meer wilden 
samenwerken met de scholen. 
Ook de scholen waren hierin zoekende. 

Daarnaast wilden zij digitale vaardigheden 
in de klas meer vormgeven. In het 
voorjaar van 2018 kreeg ik een mailtje 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
over een initiatief waarmee ze erfgoed- 
en mediakunst wilden stimuleren. 
Dat was een uitgelezen kans.”

Ver weg en toch dichtbij
Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
stimuleert het meedoen aan cultuur door 
het subsidiëren van culturele initiatieven 
op scholen en in de vrije tijd. 
In 2018 stelt zij landelijk geld ter 
beschikking voor projecten ter bevordering 
van kennis over cultureel erfgoed of 
mediakunst. Saskia en Simone besluiten 
hun disciplines te combineren en samen 
het project op te zetten. “Ook hebben 
we gekeken naar de lokale geschiedenis, 
zodat kinderen daar een goede link mee 
hebben”, legt Saskia uit. 

het in kaart brengen van de contacten 
die allemaal thuis verblijven.

Contactonderzoek
Contacten van de patiënten worden 
door de GGD benaderd en krijgen 
leefregels en instructies hoe te handelen 
bij klachten.

Besmettingen voorkomen
Het RIVM en de GGD blijven alert op 
nieuwe besmettingen. Zij passen hetzelfde 

Open Huis op 21 maart bij het 
Groene Hart Ziekenhuis uitgesteld
Het is moeilijk te voorspellen hoe de epidemie van het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) zich zal ontwikkelen. Het GHZ wil het risico op besmetting voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers natuurlijk zo klein mogelijk houden. 
Daarom is uit voorzorg besloten het Open Huis van zaterdag 21 maart uit te 
stellen tot het najaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, laat het ziekenhuis
dit zo snel mogelijk weten.

protocol toe wanneer er nieuwe 
patiënten gevonden worden:
isolatie, contactonderzoek en 
doorlopende monitoring van de patiënt. 
Door deze maatregelen verkleinen we 
de kans dat de ziekte zich in Nederland 
verder  kan verspreiden.
Informatie over het coronavirus vindt u 
op de site van de GGD
https://ggdhm.nl/thema-s/item/
infectieziekten/nieuw-coronavirus

Stan van Vliet
Europees Kampioen
Stan van Vliet stond al meerdere keren op het podium bij de Nederlandse 
juniorenkampioenschappen. Goud werd er echter nooit gewonnen bij een 
grote wedstrijd. Daar kwam vorig weekend echter verandering in, 
want Stan won bij de laatste Viking Race de wedstrijd bij de zestienjarigen.
“Eindelijk een grote titel gewonnen”, verzuchtte hij dan ook na afl oop van de 
door Schaatstrainingsgroep Rutten georganiseerde Viking Race, die door schaats-
kenners ook wel het Europees Kampioenschap voor junioren wordt genoemd.

Over de 500 meter zei hij: “Ik was niet 
echt snel weg en toch opende ik in 10.5. 
en het rondje was ook wel aardig.”
De race op de 3000 meter beschreef 
Stan als “Ik moest winnen van mezelf 
(PR) en dat lukte prima.” 
Meest trots was hij waarschijnlijk op zijn 
1000 meter, waarop hij slechts 0.12 
sec. hoefde toe te geven op topsprinter 
Wennemars.
Na afl oop was er ook een dankwoord 
voor zijn trainer/coach Noah Boogaard: 
“Die heeft me dit seizoen echt goed 
geholpen.”
Het volgend seizoen zal Stan de stap 
maken naar de RTC, het Regionaal 
Talentcentrum dat als opstap kan dienen 
naar een professioneel schaatsteam.

Stan gaf zijn titel extra glans door op 
drie afstanden zijn PR te verbeteren. 
Op de 500 meter liet hij het bij een 
evenaring van zijn eerder in Inzell 
geschaatste tijd. 
Met 37.53 - 1.12.88 - 1.52.18 - 
3.56.47 schaatste hij bovendien met 
150.774 het beste SVO-puntentotaal 
ooit op de mini-vierkamp bijeen.
Naast de tegenstand van de Nederlands 
kampioen Joep Wennemars  en 
Geert Wierda kwam de tegenstand voor 
Stan ook uit andere Europese landen. 
Zo eindigde de Noor Simon Aannø op 
korte afstand achter Stan en Joep 
Wennemars op een prachtige derde 
plaats. Zelf haalde Stan veel positieve 
punten uit zijn races. 

Informatie over het Coronavirus in Oudewater vindt u op pagina 4 en in Montfoort op pagina 10

100 jaar 'Ons Genoegen' 

bedankt zijn hoofdsponsor

Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.  

Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks. 

We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.

In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na  

‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa 

Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de 

familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren 

van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de 

jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en 

Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken 

binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er 

dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen 

om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium 

in stand te kunnen houden, is niet mis.

Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee 

keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten. 

Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen, 

festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel 

om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.

En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat  

wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen. 

De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,  

Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te 

leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het 

oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar 

Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.

Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie 

van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van 

Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken. 

U bent allen zeer welkom.

Jan de Koning, voorzitter.

gemeente
Montfoort

Het is mij een genoegen om de 

Koninklijk erkende muziekvereniging 

Ons Genoegen van harte te feliciteren 

met het bereiken van de respectabele 

leeftijd van 100 jaar! 

Een eeuw muzikale kwaliteit in 

Montfoort, een prachtige mijlpaal!

Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen 

heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multi-

muzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft 

zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij 

met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere 

activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van 

Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is 

Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd 

een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.

Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en 

gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud. 

Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.

Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een 

groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een 

stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.  

Echt iets om heel trots op te zijn!

Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant. 

In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in 

petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen 

week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen. 

Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek 

één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste 

plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat 

zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe. 

Op naar de volgende 100 jaar!

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

10 maart 2020
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BIJLAGE

Simone en Saskia.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Nieuwe besmettingen met 
coronavirus in regio Hollands Midden
Een inwoonster van Haastrecht
 en twee inwoners van Gouda zijn 
besmet met het coronavirus. 
Een eerste laboratoriumonderzoek 
toonde het virus aan. Een tweede 
onderzoek heeft dit bevestigd.
Het gaat om een 45-jarige inwoonster 
van Haastrecht die sinds 6 maart 
met klachten is opgenomen in het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 
De vrouw is in een risicogebied geweest. 
Bij binnenkomst in het ziekenhuis is de 
vrouw direct in isolatie geplaatst.
Het tweede geval betreft een 19-jarige 
man uit Gouda die in Noord-Italië is 
geweest. De man zit in thuisisolatie. 
De besmetting is twee keer aangetoond. 
Na de positieve uitslag van de eerste test 
was GGD Hollands Midden al gestart met 
het in kaart brengen van de contacten. 
Ook is een 42-jarige man uit Gouda 
besmet. Onderzocht wordt hoe hij de 
infectie heeft kunnen oplopen.
De GGD Hollands Midden is gestart met 

Boerderij in Linschoten
verwoest door brand
Een boerderij met rieten dak aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten 
is afgelopen zaterdag compleet verwoest door een brand.

De brandweer rukte rond half drie in de middag 
uit, en was uiteindelijk de hele middag bezig om 
de brand meester te worden . 
Hierbij was de N204 aan beide kanten tijdelijk 
afgesloten voor het verkeer. De brand kwam 
uiteindelijk onder controle, en de brandweer 
wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan 
naar de buren. Het huis zelf kon niet meer 
gered worden, en is volledig uitgebrand.
In het begin van de avond kon het sein 
brand meester worden gegeven.

Geschiedenis en toekomst
komen samen in  Aap, Noot, Scratch

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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De N204 was zaterdag aan beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer 
wegens een boerderijbrand. De boerderij brandde compleet uit.
(foto’s door Johan van der Wind)

Vandaag zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 van de Mariaschool in 
Oudewater gestart met het project 
Aap, Noot, Scratch. In dit project 
maken de leerlingen kennis met 
computerprogrammeren, kunst én de 
geschiedenis van Oudewater. Later dit 
schooljaar of na de zomervakantie 
volgen de andere vier basisscholen.
Tijdens Aap, Noot, Scratch leren de 
leerlingen tijdens zes lessen de basis-
principes van het programmeren in het 
programma Scratch. Kunstenares 
Simone van Groenestijn verzorgt de 
lessen. “Ik leer programmeren vanuit een 
kunstachtergrond. Het gaat mij er vooral 
om dat kinderen leren hoe ze iets wat ze 
zelf bedenken ook kunnen maken op de 
computer. Dat ze in plaats van te gamen 
ook zelf een spel kunnen maken. 
Hier hebben ze zoveel aan voor in de 
toekomst!”

Samenwerking
Tijdens het programmeren leren de 
leerlingen ook over de geschiedenis van 
Oudewater. Ze maken een fotoverhaal 
met foto’s van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. Ze worden hierbij 
geïnspireerd door een fi lm met verhalen 
van historica Nettie Stoppelenburg. 
Ook bezoeken ze Touwmuseum 
Oudewater. Cultuurcoach Saskia 
Wulterkens legt uit hoe het project met 
deze verrassende combinatie tot stand is 
gekomen: “Vanuit de plaatselijke musea 
ontving ik signalen dat ze meer wilden 
samenwerken met de scholen. 
Ook de scholen waren hierin zoekende. 

Daarnaast wilden zij digitale vaardigheden 
in de klas meer vormgeven. In het 
voorjaar van 2018 kreeg ik een mailtje 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
over een initiatief waarmee ze erfgoed- 
en mediakunst wilden stimuleren. 
Dat was een uitgelezen kans.”

Ver weg en toch dichtbij
Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
stimuleert het meedoen aan cultuur door 
het subsidiëren van culturele initiatieven 
op scholen en in de vrije tijd. 
In 2018 stelt zij landelijk geld ter 
beschikking voor projecten ter bevordering 
van kennis over cultureel erfgoed of 
mediakunst. Saskia en Simone besluiten 
hun disciplines te combineren en samen 
het project op te zetten. “Ook hebben 
we gekeken naar de lokale geschiedenis, 
zodat kinderen daar een goede link mee 
hebben”, legt Saskia uit. 

het in kaart brengen van de contacten 
die allemaal thuis verblijven.

Contactonderzoek
Contacten van de patiënten worden 
door de GGD benaderd en krijgen 
leefregels en instructies hoe te handelen 
bij klachten.

Besmettingen voorkomen
Het RIVM en de GGD blijven alert op 
nieuwe besmettingen. Zij passen hetzelfde 

Open Huis op 21 maart bij het 
Groene Hart Ziekenhuis uitgesteld
Het is moeilijk te voorspellen hoe de epidemie van het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) zich zal ontwikkelen. Het GHZ wil het risico op besmetting voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers natuurlijk zo klein mogelijk houden. 
Daarom is uit voorzorg besloten het Open Huis van zaterdag 21 maart uit te 
stellen tot het najaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, laat het ziekenhuis
dit zo snel mogelijk weten.

protocol toe wanneer er nieuwe 
patiënten gevonden worden:
isolatie, contactonderzoek en 
doorlopende monitoring van de patiënt. 
Door deze maatregelen verkleinen we 
de kans dat de ziekte zich in Nederland 
verder  kan verspreiden.
Informatie over het coronavirus vindt u 
op de site van de GGD
https://ggdhm.nl/thema-s/item/
infectieziekten/nieuw-coronavirus

Stan van Vliet
Europees Kampioen
Stan van Vliet stond al meerdere keren op het podium bij de Nederlandse 
juniorenkampioenschappen. Goud werd er echter nooit gewonnen bij een 
grote wedstrijd. Daar kwam vorig weekend echter verandering in, 
want Stan won bij de laatste Viking Race de wedstrijd bij de zestienjarigen.
“Eindelijk een grote titel gewonnen”, verzuchtte hij dan ook na afl oop van de 
door Schaatstrainingsgroep Rutten georganiseerde Viking Race, die door schaats-
kenners ook wel het Europees Kampioenschap voor junioren wordt genoemd.

Over de 500 meter zei hij: “Ik was niet 
echt snel weg en toch opende ik in 10.5. 
en het rondje was ook wel aardig.”
De race op de 3000 meter beschreef 
Stan als “Ik moest winnen van mezelf 
(PR) en dat lukte prima.” 
Meest trots was hij waarschijnlijk op zijn 
1000 meter, waarop hij slechts 0.12 
sec. hoefde toe te geven op topsprinter 
Wennemars.
Na afl oop was er ook een dankwoord 
voor zijn trainer/coach Noah Boogaard: 
“Die heeft me dit seizoen echt goed 
geholpen.”
Het volgend seizoen zal Stan de stap 
maken naar de RTC, het Regionaal 
Talentcentrum dat als opstap kan dienen 
naar een professioneel schaatsteam.

Stan gaf zijn titel extra glans door op 
drie afstanden zijn PR te verbeteren. 
Op de 500 meter liet hij het bij een 
evenaring van zijn eerder in Inzell 
geschaatste tijd. 
Met 37.53 - 1.12.88 - 1.52.18 - 
3.56.47 schaatste hij bovendien met 
150.774 het beste SVO-puntentotaal 
ooit op de mini-vierkamp bijeen.
Naast de tegenstand van de Nederlands 
kampioen Joep Wennemars  en 
Geert Wierda kwam de tegenstand voor 
Stan ook uit andere Europese landen. 
Zo eindigde de Noor Simon Aannø op 
korte afstand achter Stan en Joep 
Wennemars op een prachtige derde 
plaats. Zelf haalde Stan veel positieve 
punten uit zijn races. 

Informatie over het Coronavirus in Oudewater vindt u op pagina 4 en in Montfoort op pagina 10

100 jaar 'Ons Genoegen' 

bedankt zijn hoofdsponsor

Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.  

Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks. 

We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.

In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na  

‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa 

Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de 

familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren 

van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de 

jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en 

Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken 

binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er 

dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen 

om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium 

in stand te kunnen houden, is niet mis.

Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee 

keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten. 

Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen, 

festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel 

om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.

En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat  

wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen. 

De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,  

Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te 

leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het 

oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar 

Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.

Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie 

van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van 

Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken. 

U bent allen zeer welkom.

Jan de Koning, voorzitter.

gemeente
Montfoort

Het is mij een genoegen om de 

Koninklijk erkende muziekvereniging 

Ons Genoegen van harte te feliciteren 

met het bereiken van de respectabele 

leeftijd van 100 jaar! 

Een eeuw muzikale kwaliteit in 

Montfoort, een prachtige mijlpaal!

Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen 

heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multi-

muzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft 

zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij 

met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere 

activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van 

Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is 

Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd 

een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.

Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en 

gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud. 

Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.

Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een 

groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een 

stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.  

Echt iets om heel trots op te zijn!

Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant. 

In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in 

petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen 

week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen. 

Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek 

één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste 

plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat 

zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe. 

Op naar de volgende 100 jaar!

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

10 maart 2020
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Simone en Saskia.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Nieuwe besmettingen met 
coronavirus in regio Hollands Midden
Een inwoonster van Haastrecht
 en twee inwoners van Gouda zijn 
besmet met het coronavirus. 
Een eerste laboratoriumonderzoek 
toonde het virus aan. Een tweede 
onderzoek heeft dit bevestigd.
Het gaat om een 45-jarige inwoonster 
van Haastrecht die sinds 6 maart 
met klachten is opgenomen in het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. 
De vrouw is in een risicogebied geweest. 
Bij binnenkomst in het ziekenhuis is de 
vrouw direct in isolatie geplaatst.
Het tweede geval betreft een 19-jarige 
man uit Gouda die in Noord-Italië is 
geweest. De man zit in thuisisolatie. 
De besmetting is twee keer aangetoond. 
Na de positieve uitslag van de eerste test 
was GGD Hollands Midden al gestart met 
het in kaart brengen van de contacten. 
Ook is een 42-jarige man uit Gouda 
besmet. Onderzocht wordt hoe hij de 
infectie heeft kunnen oplopen.
De GGD Hollands Midden is gestart met 

Boerderij in Linschoten
verwoest door brand
Een boerderij met rieten dak aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten 
is afgelopen zaterdag compleet verwoest door een brand.

De brandweer rukte rond half drie in de middag 
uit, en was uiteindelijk de hele middag bezig om 
de brand meester te worden . 
Hierbij was de N204 aan beide kanten tijdelijk 
afgesloten voor het verkeer. De brand kwam 
uiteindelijk onder controle, en de brandweer 
wist te voorkomen dat het vuur zou overslaan 
naar de buren. Het huis zelf kon niet meer 
gered worden, en is volledig uitgebrand.
In het begin van de avond kon het sein 
brand meester worden gegeven.

Geschiedenis en toekomst
komen samen in  Aap, Noot, Scratch

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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De N204 was zaterdag aan beide kanten tijdelijk afgesloten voor het verkeer 
wegens een boerderijbrand. De boerderij brandde compleet uit.
(foto’s door Johan van der Wind)

Vandaag zijn de leerlingen van groep 
7 en 8 van de Mariaschool in 
Oudewater gestart met het project 
Aap, Noot, Scratch. In dit project 
maken de leerlingen kennis met 
computerprogrammeren, kunst én de 
geschiedenis van Oudewater. Later dit 
schooljaar of na de zomervakantie 
volgen de andere vier basisscholen.
Tijdens Aap, Noot, Scratch leren de 
leerlingen tijdens zes lessen de basis-
principes van het programmeren in het 
programma Scratch. Kunstenares 
Simone van Groenestijn verzorgt de 
lessen. “Ik leer programmeren vanuit een 
kunstachtergrond. Het gaat mij er vooral 
om dat kinderen leren hoe ze iets wat ze 
zelf bedenken ook kunnen maken op de 
computer. Dat ze in plaats van te gamen 
ook zelf een spel kunnen maken. 
Hier hebben ze zoveel aan voor in de 
toekomst!”

Samenwerking
Tijdens het programmeren leren de 
leerlingen ook over de geschiedenis van 
Oudewater. Ze maken een fotoverhaal 
met foto’s van de Geschiedkundige 
Vereniging Oudewater. Ze worden hierbij 
geïnspireerd door een fi lm met verhalen 
van historica Nettie Stoppelenburg. 
Ook bezoeken ze Touwmuseum 
Oudewater. Cultuurcoach Saskia 
Wulterkens legt uit hoe het project met 
deze verrassende combinatie tot stand is 
gekomen: “Vanuit de plaatselijke musea 
ontving ik signalen dat ze meer wilden 
samenwerken met de scholen. 
Ook de scholen waren hierin zoekende. 

Daarnaast wilden zij digitale vaardigheden 
in de klas meer vormgeven. In het 
voorjaar van 2018 kreeg ik een mailtje 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
over een initiatief waarmee ze erfgoed- 
en mediakunst wilden stimuleren. 
Dat was een uitgelezen kans.”

Ver weg en toch dichtbij
Het Fonds voor Cultuurparticipatie 
stimuleert het meedoen aan cultuur door 
het subsidiëren van culturele initiatieven 
op scholen en in de vrije tijd. 
In 2018 stelt zij landelijk geld ter 
beschikking voor projecten ter bevordering 
van kennis over cultureel erfgoed of 
mediakunst. Saskia en Simone besluiten 
hun disciplines te combineren en samen 
het project op te zetten. “Ook hebben 
we gekeken naar de lokale geschiedenis, 
zodat kinderen daar een goede link mee 
hebben”, legt Saskia uit. 

het in kaart brengen van de contacten 
die allemaal thuis verblijven.

Contactonderzoek
Contacten van de patiënten worden 
door de GGD benaderd en krijgen 
leefregels en instructies hoe te handelen 
bij klachten.

Besmettingen voorkomen
Het RIVM en de GGD blijven alert op 
nieuwe besmettingen. Zij passen hetzelfde 

Open Huis op 21 maart bij het 
Groene Hart Ziekenhuis uitgesteld
Het is moeilijk te voorspellen hoe de epidemie van het nieuwe coronavirus 
(COVID-19) zich zal ontwikkelen. Het GHZ wil het risico op besmetting voor 
patiënten, bezoekers en medewerkers natuurlijk zo klein mogelijk houden. 
Daarom is uit voorzorg besloten het Open Huis van zaterdag 21 maart uit te 
stellen tot het najaar. Zodra de nieuwe datum bekend is, laat het ziekenhuis
dit zo snel mogelijk weten.

protocol toe wanneer er nieuwe 
patiënten gevonden worden:
isolatie, contactonderzoek en 
doorlopende monitoring van de patiënt. 
Door deze maatregelen verkleinen we 
de kans dat de ziekte zich in Nederland 
verder  kan verspreiden.
Informatie over het coronavirus vindt u 
op de site van de GGD
https://ggdhm.nl/thema-s/item/
infectieziekten/nieuw-coronavirus

Stan van Vliet
Europees Kampioen
Stan van Vliet stond al meerdere keren op het podium bij de Nederlandse 
juniorenkampioenschappen. Goud werd er echter nooit gewonnen bij een 
grote wedstrijd. Daar kwam vorig weekend echter verandering in, 
want Stan won bij de laatste Viking Race de wedstrijd bij de zestienjarigen.
“Eindelijk een grote titel gewonnen”, verzuchtte hij dan ook na afl oop van de 
door Schaatstrainingsgroep Rutten georganiseerde Viking Race, die door schaats-
kenners ook wel het Europees Kampioenschap voor junioren wordt genoemd.

Over de 500 meter zei hij: “Ik was niet 
echt snel weg en toch opende ik in 10.5. 
en het rondje was ook wel aardig.”
De race op de 3000 meter beschreef 
Stan als “Ik moest winnen van mezelf 
(PR) en dat lukte prima.” 
Meest trots was hij waarschijnlijk op zijn 
1000 meter, waarop hij slechts 0.12 
sec. hoefde toe te geven op topsprinter 
Wennemars.
Na afl oop was er ook een dankwoord 
voor zijn trainer/coach Noah Boogaard: 
“Die heeft me dit seizoen echt goed 
geholpen.”
Het volgend seizoen zal Stan de stap 
maken naar de RTC, het Regionaal 
Talentcentrum dat als opstap kan dienen 
naar een professioneel schaatsteam.

Stan gaf zijn titel extra glans door op 
drie afstanden zijn PR te verbeteren. 
Op de 500 meter liet hij het bij een 
evenaring van zijn eerder in Inzell 
geschaatste tijd. 
Met 37.53 - 1.12.88 - 1.52.18 - 
3.56.47 schaatste hij bovendien met 
150.774 het beste SVO-puntentotaal 
ooit op de mini-vierkamp bijeen.
Naast de tegenstand van de Nederlands 
kampioen Joep Wennemars  en 
Geert Wierda kwam de tegenstand voor 
Stan ook uit andere Europese landen. 
Zo eindigde de Noor Simon Aannø op 
korte afstand achter Stan en Joep 
Wennemars op een prachtige derde 
plaats. Zelf haalde Stan veel positieve 
punten uit zijn races. 

Informatie over het Coronavirus in Oudewater vindt u op pagina 4 en in Montfoort op pagina 10

100 jaar 'Ons Genoegen' 

bedankt zijn hoofdsponsor

Wat hebben we uitgekeken naar het jaar 2020.  

Een zeer grote mijlpaal in ons bestaan, 100 jaar! Dat is niet niks. 

We zullen ons jubileum dan ook uitbundig vieren.

In het jaar 1920 zijn enkele enthousiaste mensen opgestaan om na  

‘Harpe Davids’ een fanfare op te richten. Vanaf de beginfase was mijn opa 

Jan de Koning erbij. Het lidmaatschap van Ons Genoegen is via de 

familielijn 65 jaar geleden bij mij aangekomen. Nog steeds, na alle jaren 

van ups en downs, voel ik me zeer thuis bij deze warme club, die met de 

jaren is uitgebreid met drumband, majorettes, pretorkest ‘ZWUP’ en 

Egerländerkapel ‘Die Heitere Kapelle’. Dit alles is niet meer weg te denken 

binnen Ons Genoegen. Het grootste gedeelte van de 100 jaar ben ik er 

dus bij geweest. Het aantal acties dat we in die tijd hebben ondernomen 

om financieel het hoofd boven water te houden en het instrumentarium 

in stand te kunnen houden, is niet mis.

Van oliebollenverkoop tot nu de oud ijzeracties (de laatste jaren twee 

keer per jaar). Ons Genoegen staat bekend om een scala van activiteiten. 

Tobbedansen op de gracht, oktoberfeesten, schijt je rijk, concoursen, 

festivals, Montfoorts kwartet, een heuse grammofoonplaat. Het is te veel 

om op te noemen, wat wij met zijn allen hebben georganiseerd.

En als je het programma voor dit feestjaar ziet, is het weer enorm wat  

wij als Ons Genoegen aan de Montfoortse gemeenschap gaan brengen. 

De Play Inn voor de jeugd, een concert met orkesten uit de regio,  

Maestro met Montfoortse prominenten die onze fanfare gaan proberen te 

leiden, The Voice of Montfoort, het Oktoberfest, de lopende actie voor het 

oud ijzer, een reünie met oud leden, een kerstconcert en volgend jaar 

Pasen ‘The Passion’ van, voor en door Montfoort.

Ik kijk hier erg naar uit en met mij ook de leden, bestuur en de organisatie 

van de activiteiten. Wij hopen dan ook op de steun van de inwoners van 

Montfoort en regio om onze activiteiten te bezoeken. 

U bent allen zeer welkom.

Jan de Koning, voorzitter.

gemeente
Montfoort

Het is mij een genoegen om de 

Koninklijk erkende muziekvereniging 

Ons Genoegen van harte te feliciteren 

met het bereiken van de respectabele 

leeftijd van 100 jaar! 

Een eeuw muzikale kwaliteit in 

Montfoort, een prachtige mijlpaal!

Op 7 april 1920 is de fanfare opgericht, maar Ons Genoegen 

heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot een multi-

muzikale vereniging met maar liefst acht onderdelen. Zij heeft 

zich aangepast aan de tijdgeesten en laat hiermee zien dat zij 

met beide benen volop in de samenleving staat. Bij reguliere 

activiteiten en evenementen zoals Koningsdag, de intocht van 

Sinterklaas, de avondvierdaagse of Dodenherdenking is 

Ons Genoegen altijd van de partij. De muziek is daarbij altijd 

een (ver)bindend middel, op maat afgestemd op de activiteit.

Plezier staat bij de vereniging voorop; muziek in een open en 

gezellige sfeer toegankelijk maken voor jong en oud. 

Dat plezier zie je eraan af en is heel aanstekelijk.

Net als vele andere verenigingen drijft Ons Genoegen voor een 

groot deel op de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou het een 

stuk lastiger zijn geweest om het eeuwfeest te halen.  

Echt iets om heel trots op te zijn!

Bij een (bijzonder) jubileum hoort uiteraard een jubileumkrant. 

In deze krant leest u wat Ons Genoegen in 2020 allemaal in 

petto heeft. Neemt u van mij aan, er gaat dit jaar bijna geen 

week voorbij zonder dat Ons Genoegen van zich zal laten horen. 

Lees op uw gemak of er iets van uw gading bij zit en bezoek 

één of meer van de activiteiten. Want hoewel zij op de eerste 

plaats muziek voor zichzelf maken, willen ze natuurlijk ook dat 

zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten.

Ik wens Ons Genoegen van harte een prachtig jubileumjaar toe. 

Op naar de volgende 100 jaar!

Burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong

10 maart 2020

Bijlage van 
De IJsselbode

Oplage 15.000 ex.

B&M
ICT Advies en Ondersteuning
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Zaterdag hing het voorjaar in de lucht. De neiging is dan groot om 
terstond alle zaden van de sier-erwt, de capucijners, de tuinbonen en 
de peultjes ter aarde te bestellen. De narcissen staan ondanks de 
onophoudelijke wind en storm in bloei en fi er overeind, knoppen van 
andere bloemen zijn veelbelovend. Mijn tuindagboek, de opgeschreven 
ervaring van jaren, waarschuwt mij evenwel: nog niet doen! 
Nog niks in de koude grond stoppen, want één zonnige dag maakt 
nog geen lente, en de voorsprong die de kiem nu neemt, wordt door 
later gestarte plantjes van dezelfde soort straks ruimschoots 
ingelopen omdat ze dóór kunnen groeien. Ik kijk ook nieuwsgierig 
naar alle zaden van wilde planten die ik het afgelopen najaar heb 
uitgestrooid op een paar ongebruikte bouwterreinen in de stad, en 
hoe ze zich met de jaren zullen ontwikkelen.
Het is maar de vraag hoe het op termijn uit zal pakken met die 
vorstvrije winters. In streken waar de bodem jaarlijks een halve meter 
diep bevriest, maken zaden en vaste planten met ondergrondse delen 
(knollen, wortelstokken, bollen) een ‘verplichte’ rustperiode door, 
waardoor ze, zodra de dooi eenmaal een feit is, met veel meer punch 
de grond uit knallen dan in de gebieden waar het zelden vriest. 
Neem je een stek van een knotwilg langs de Linschoten mee naar 
Italië (als de crisis daar tenminste voorbij is voordat het blad er aan 
zit) dan loopt die stek daar veel trager uit als je hem langs het 
Lago Maggiore in de grond steekt. Ongeveer zoals een Nederlander 
sprint op de schaats in vergelijking met een Rus of een Japanner. 
Het is meer dribbelen dan vooruit schieten, en dan bedoel ik 
natuurlijk de wilgentak. Slecht overwinteren is op termijn zeker een 
probleem voor kwekers, voor de natuur en voor het landschap.
 Idealen zijn er om te koesteren: toen ik als 21-jarige voor studie in 
Frankrijk woonde, zag ik al voor me hoe ik daar als gepensioneerde 
een tuin zou hebben waarin de druiven, de tomaten en de paprika’s 
zonder tuindersglas elk jaar rijp, rond en zoet zouden worden. 
En zie: ik woon het grootste deel van mijn leven in Nederland, en het 
klimaat is naar mij toe opgeschoven, zonder de winters van daarginds 
weliswaar (dit jaar één keer mijn autoruit moeten krabben). Verhuizen 
naar een plek met een beter klimaat hoeven we dus niet meer. 
En zelfs niet vanwege het feit dat we hier met 17 miljoen op elkaars 
lip zitten. Want heel wat van die lipzitters zijn ons toch te dierbaar.
Otto Beaujon

ColumnVorstvrij

Mondkapjes en handgel 
uitverkocht, maar geen 
paniek in Oudewater
Bij Apotheek Oudewater hangt een 
briefje op de deur: Wij hebben geen 
mondkapjes en desinfecterende 
handgel meer. Sinds het coronavirus 
Nederland heeft bereikt is er veel 
vraag naar de producten. 
“En eigenlijk zijn die mondkapjes en 
handgel helemaal het advies niet”, 
vertelt apotheker Manon Berrety.
“Het beste is echt gewoon de handen 
met water en zeep te wassen en dan wel 
gedurende twintig seconde. Dat is best 
lang!” Ondanks de run op gel en 
mondkapjes heeft Manon nog weinig 
verontrusting opgemerkt bij haar 
klanten. “Een enkeling wordt boos dat 
we geen mondkapjes meer hebben. 
Een ander vraagt naar aanleiding van 
die poster waar al die paniek vandaan 
komt. Maar over het algemeen lijkt men 
er gelukkig nog rustig onder.”

Kwetsbare ouderen
Ook bestuurder van woonzorgcentrum 
De Wulverhorst Joyce Jacobs probeert 
rust te bewaren. Voor oudere mensen 
kan het coronavirus gevaarlijk zijn, 
maar, legt Joyce nuchter uit, dat geldt 
voor andere griepvirussen ook. 
“Wij hanteren altijd strenge maatregelen 
omtrent hygiëne, dat is nu niet anders.” 
Mensen met griepklachten of die in 
risicogebied zijn geweest, wordt dringend 
verzocht het woonzorgcentrum niet te 
bezoeken. “Verder volgen wij de 
instructies van het RIVM en de GGD”, 
aldus Joyce.

Goed wassen
Die instructies worden ook nauwkeurig 
gevolgd door kindercentrum 
Jip & Janneke (KMN Kind & CO). 
Medewerkers en kinderen wordt  
gevraagd extra vaak de handen goed te 
wassen en te drogen met papieren 
handdoekjes. Niezen en hoesten moet 
aan de binnenkant van de elleboog. 

Bij Yellowbellies is de frequentie van het 
handenwassen niet verhoogd. 
Pedagogisch medewerker Marlies Mens: 
“Wij wassen al elke keer voor het eten 
en na het buiten spelen onze handen. 
Waar we extra op letten is dat kinderen 
echt goed hun handen wassen: goed 
lang en uiteraard met zeep.” 
Kinderen op de opvang worden extra 
goed in de gaten gehouden als ze niet 
lekker zijn of hoesten.
Manon adviseert mensen die denken dat 
ze klachten van het coronavirus hebben 
om NIET naar apotheek of huisarts te 
gaan maar telefonisch contact op te 
nemen met de huisarts. 
“De huisarts zal dan ook willen weten of 
iemand koorts heeft, dus het handig als 
die al is opgemeten.”

Scouts klimmen op de Markt in Oudewater (foto: Ruud de Jong).

door Ellen van Leeuwen

door Otto Beaujon

Ledenrecord voor  Scouting in Oudewater

Hennepkwekerij op bedrijventerrein
Na een melding  heeft de gemeente Oudewater in samenwerking met politie, 
Stedin en het regionaal informatie- en expertisecentrum vorige week een 
hennepkwekerij aangetroffen in een loods aan de Wilgenweg (bedrijventerrein 
Tappersheul).
De gebruiker van de bedrijfsunit is door de politie verhoord. De eigenaar van het 
bedrijfsgebouw is in kennis gesteld. De kwekerij telde momenteel 419 planten, 
en tapte illegaal en met verhoogd risico op brand elektriciteit af. De bedrijfsunit is op 
last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. De huurders van de overige 
units in het gebouw houden gewoon toegang tot hun bedrijfsruimte.
Burgemeester Wim Groeneweg wenst te benadrukken dat het belangrijk is 
dat burgers verdachte zaken blijven melden.

Combinaties
De combinaties waaruit gekozen kon 
worden, gingen van grootschalig (vier 
reusachtige windturbines van 200 meter 
hoog en twaalf zonnevelden van elk 
veertig hectaren, één zo’n zonneveld 
bedenkt precies heel Hekendorp), met 
als tweede mogelijkheid twintig kleinere 
windmolens (toch nog altijd het formaat 
dat in Lopik staat) en kleinere, maar 
meer zonnevelden. De derde mogelijkheid 
ging uit van kleine windmolentjes (zoals 
er al twee langs de Ruige Weide en één 

langs de Hoenkoopse Buurtweg staan), 
telkens één of twee per boerderij, in 
totaal vele honderden (binnen die ene 
gemeente). Achter elke boerderij moet 
dan ook nog, zo veel mogelijk uit het 
zicht, twee hectare zonneveld.
Er waren maquettes, waarop je kon 
schuiven met molentjes en fi ches die 
zonnevelden voorstelden, en waar je die 
zou moeten plaatsen/leggen. 
Want zoveel meningen als er rondliepen 
en door de bezoekers op gekleurde 
notitieblaadjes geschreven mochten 
worden, menigeen was het er over eens 
dat het ‘geen gezicht’ was, die enorme 
molens, die je bij helder weer tot wel 
tachtig kilometer ver kunt zien, en niet 
alleen de vier molens van Oudewater, 
maar ook die van Montfoort, Lopik, 
IJsselstein, Vijfherenlanden, Woerden, 
Gouda, Zoetermeer en noem maar op. 
Dat weilanden belegd met zonnepanelen 
eveneens ‘geen gezicht’ zijn, en ze het 

beste zó aan het gezicht onttrokken 
moeten worden dat ze vanaf de openbare 
weg zo min mogelijk in het zicht lopen. 
Let wel: dat was de ‘ideale’ voorstelling/
opstelling van de deskundigen.
Wanneer je alle fi ches die nodig zijn om 
aan de Oudewaterse energieopdracht te 
voldoen bij elkaar legt, beslaan zij een 
oppervlak groter dan het Linschoterbos, 
om de gedachten te bepalen. Weliswaar 
is dat de gemeente Montfoort, maar voor 
hen geldt eenzelfde opdracht, en dan is 
zo’n bos dat daar maar staat te staan en 
niks oplevert toch de minst kostbare 
oplossing om je panelen op kwijt te 
kunnen, omzagen dus, nietwaar?
Ziedaar het levensgrote dilemma van 
deze opdracht.

Netwerk 
Menigeen met verstand van zaken meende 
ook dat het bestaande elektriciteitsnet bij 
lange niet zwaar genoeg is om al die 
extra energie naar Utrecht vervoeren, en 
dat dat nog eens een enorme investering 
in hoogspanningsleidingen zou vergen. 
Dat zou dus het kleinschaligste model te 
verkiezen maken, omdat de opgewekte 
stroom daar het minst ver hoeft te 
‘reizen’, ook qua vervoerskosten te 
verkiezen omdat uiteindelijk de klant 
alles betaalt.
Op het fi nancieel vlak viel er ook het 
nodige te debatteren, het gaat een 
gigantisch vermogen kosten. Wie gaat 
dat betalen, iedereen zijn eigen 
windmolentje en zonnepanelen, de 
energiemaatschappijen, de provincie? 
Op één van de posters stond te lezen dat 
de energiemaatschappijen met hun 
winsten wel wat terug konden doen voor 
de burger in het algemeen in de vorm 
van scholing, bezoekerscentra en 
natuurgebieden. Een piepklein sigaartje 
uit eigen doos, een gotspe zo u wilt. 
Het lijkt wel de Rabobank die geen rente 
geeft op uw rekening, maar wel jaarlijks 
douceurtjes uitdeelt aan de scouting, de 
fanfare of de volleybalclub.
En nergens in het hele debat stelt ook 
maar iemand de vraag, of het ook een 
tandje minder kan.
Zelf voel ik alleen schaamte, dat we 
serieus menen dat dit alles over ons en 
onze leefomgeving heen moet komen. 
Maar misschien is het alleen maar om 
onze opinie rijp te maken voor een grote 
kerncentrale?

Al meer dan 35 jaar is Scouting 
Jorisgroep Oudewater een begrip en 
niet eerder had de Scoutinggroep 
zoveel leden. Wekelijks beleven bijna 
tweehonderd meiden en jongens gave 
avonturen waarbij ze nieuwe vrienden 
maken, uitdagende activiteiten doen 
en spelenderwijs van alles leren. 
Dat is een record, want nooit eerder 
had de Scoutinggroep in Oudewater 
zoveel leden. Een fantastische mijlpaal 
in het jaar dat de club 35 jaar bestaat.
Om het groeiende aantal kinderen en 
jongeren dat lid wil worden van Scouting 
een plekje te kunnen geven is er de 
laatste jaren hard gewerkt door de ruim 
veertig vrijwilligers van de Jorisgroep. 
Er is een nieuwe groep gestart voor 
jongens en meisjes van 7-11 jaar, 
vroeg op de dinsdagavond. Daarnaast is 
het clubgebouw aan de Touwslag 
opgeknapt en uitgebouwd.
Kinderen kunnen vanaf 4,5 jaar lid 
worden van Scouting. In bijna alle 
leeftijdsgroepen (4,5-7 jaar, 7-11 jaar, 
11-15 jaar, 15-18 jaar en 18+) is er nu 
direct plaats en iedereen die nog geen lid 
is maar dat misschien wel wil, kan drie 
keer gratis en vrijblijvend komen kijken 
en meedoen. 
Doordat Scouting in Oudewater enorm 
populair is, worden er wachtlijsten 
gehanteerd voor de groepen die aan hun 
maximum aantal leden zitten. 
Op tijd aanmelden is dus van belang! 
Dat kan eenvoudig via de website, 
www.jorisgroepoudewater.nl. Daar zijn 
ook de verschillende draaidagen en 
-tijden te vinden van de leeftijdsgroepen.
Wie op zoek is naar een uitdagende 
vrijwilligersklus is bij de Jorisgroep 
altijd welkom. Voor de verschillende 
leeftijdsgroepen is de Jorisgroep op 
zoek naar leiding die enthousiast is 
om wekelijks toffe activiteiten te 
bedenken en organiseren.

Vorige week maandag was er een bijzonder geanimeerde inloopavond in het 
Oudewaterse stadhuis over de energietransitie. Zoals u weet heeft de provincie 
Utrecht de gemeentes opgelegd straks een bepaalde hoeveelheid duurzame 
energie op te gaan wekken.
Langs vijf tafels werd de opdracht door deskundige medewerkers uitgelegd, 
en werden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Om voldoende energie te 
kunnen sprokkelen om zelfvoorzienend te zijn als gemeente Oudewater en 
bovendien de vereiste hoeveelheid energie voor de stad Utrecht te kunnen 
leveren, wordt gedacht aan een combinatie van wind- en zonne-energie 
(aardwarmte en biomassa worden voorlopig buiten beschouwing gelaten).

Plannen op tafel: ongeloof en verbijstering.

Klein windmolentje, op elk erf twee.

Hoezo FATSOEN?
Het gemeentebestuur van Oudewater schroomde de afgelopen jaren niet om de 
gemeentelijke heffi ngen meer te verhogen dan de relevante CBS-indexcijfers.
En omdat de burgerij d it gewoonlijk als makke schapen accepteert, meende het 
bestuur hier nog wel een schepje bovenop te kunnen doen. 
Want de tarieven voor 2020 breken voor mij alle records, te weten:
• Onroerende zaakbelasting + 21,0 %
• Rioolheffi ng + 15,1 %
• Afvalstoffenheffi ng + 33,4 %
Je moet wel lef hebben om een dergelijke boodschap zonder enige uitleg met een 
eenvoudig briefje digitaal toe te sturen en af te sluiten ‘met vriendelijke groet’.
Hoezo FATSOEN? Ga u schamen gemeentebestuur! Dit tart elk fatsoen!
Ron de Reuver,
Oudewater

De opdracht: hoe denkt u over 
windmolens en zonnevelden?
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Sophia op haar pony Peer tijdens de ereronde

Dressuurwedstrijd bij Hippisch Centrum 
de Lange Linschoten
In de klasse F2 waren er maar liefst zes 
ruiters die aan de start verschenen. 
Alishya van Elleswijk had gekozen voor 
de zeer ervaren Brammetje en behaalde 
daarmee ook de eerste plaats met 223 
punten. Imme de korte op Elias kreeg 
voor haar proef 220 punten en werd zo 
keurig tweede. Denni Graveland op Boy 
liet een mooie proef zien en werd 
hiermee derde met 218 punten. 
De vierde plaats was voor Bo Verdouw 
op Pipo met 215 punten. Ook op Pipo 
kwam Fiep Metz de ring in. Zij behaalde 
214 punten voor haar proef en werd 
hiermee vijfde. Dieke van Driel had de 
altijd vlotte pony Bambi gekozen voor 
haar proef. Samen reden zij 211 punten 
bij elkaar wat goed was voor de zesde 
plaats.
De F3 was de klasse waar maar liefst 
zeven ruiters aan de start kwamen en 
waar de punten zeer dicht bij elkaar 
lagen. Leonie Oskam had Vrouwke, de 
prachtige Fries, gezadeld en gezamenlijk 
reden zij 226 punten bij elkaar. Sifra 
Boele kwam met Arpad aan de start en 
kreeg voor haar proef 220 punten van 
de jury. De derde plaats was voor Pipa 
Haveman op Boy. Zij werden voor hun 
proef beloond met 217 punten. Anne 
Heuff en Picaro volgde op de voet met 

slechts 1 punt verschil. Zij werden vierde 
met 216 punten. Sofie Trijssenaar had 
voor haar proef gekozen voor Dios. 
Samen werden zij vijfde met 212 punten. 
Ook Tessa Severs reed op Dios. 
Zij behaalde 211 punten en werd zo 
zesde. Hekkensluiter van deze klasse was 
Jaimy Vonk met 210 punten.
De dagscore kwam uit de F4. Waar de 
eerste plaats voor Jacky Vonk was die 
samen met Boy maar liefst 230 punten 
bij elkaar wist te rijden. Lotus Dijkstra 
(foto) wist de nog wat onervaren Skye 
netjes door de baan te rijden en werd zo 
tweede met 227 punten. 
De derde plaats was voor Sylvana Sluijs 
op Dios. Deze combinatie kreeg 220 
punten voor de proef. De vierde plaats 

ging naar Daphne Korf op Share met 
219 punten. Danique Verheul had haar 
handen vol aan de vlotte pony Zorro. 
Toch behaalde de combinatie een 
keurige score van 219 punten.
In de F5 reed alleen Jade van 
Broekhuizen. Zij en pony Apple lieten 
een keurige proef zien en de jury wist dit 
te waarderen met 222 punten.
De F6 was een familiewedstrijd. 
De zusjes Van den Berg maakten het 
extra spannend door allebei met exact 
hetzelfde aantal punten uit de ring te 
komen. De winst was uiteindelijk toch 
voor Lin, die samen met Zorro 216 
punten kreeg voor de proef. Suze op 
Boy werd tweede.
Guusje van Meerdendonk en Zorro 
reden als enige combinatie in de F7. 
Voor hun proef kregen zij 218 punten.

Sophia de Voogt 
Utrechts kampioen
Sophia de Voogt uit Oudewater is afgelopen weekend met haar pony ‘Peer’ 
Utrechts kampioen geworden in de klasse B. De combinatie kreeg 80 stijlpunten.
Met haar pony ‘Kiwi’ (officiële naam Tas Valley Suzanne) werd Sophia ook nog tweede 
en is zij reserve kampioen.
De combinatie mag nu door naar het NK in Ermelo op 20 maart.

Judoka’s Proost Sport op dreef
De judoka’s van Proost Sport uit 
Oudewater kwamen zaterdag en 
zondag weer in actie, 
en waren goed op dreef.
Op zaterdag 7 maart nam Susanne 
Kelder deel aan het 5e Bart Toernooi 
voor A-judoka’s te Assen. Samen met 
coach en vader Frank reisde zij al vroeg 
af naar Assen. Susanne won in haar 
poule driemaal met ippon en moest in 
een beslissingswedstrijd uitmaken wie er 
eerste zou gaan worden. Susanne was op 
dreef en won vrij snel met ippon.

Op zondag 8 maart namen zes 
judoka’s deel aan het Groot Houten 
toernooi dat gehouden werd in 
sporthal de Dome te Houten.
In het tweede dagdeel kwamen Merel van 
Rossum (-12) en Sjors Hendriks (-15) op 
de tatami, en met veel succes. Merel wist 
al haar partijen te winnen en werd 
daardoor knap winnares. Voor Sjors was 
het even spannend, zij verloor één partij, 
maar wist door 30 punten in haar drie 
partijen erna toch eerste te worden.
In de vierde ronde was het de beurt aan 
de jongens -15 jaar. Valerius van der 
Haven, Bjorn Boetekees, Boris Hendriks 

De stichting VOB beheert twee zwembaden in de 
gemeente Krimpenerwaard: zwembad De Loete in Haastrecht 

en zwembad Ons Polderbad in Stolwijk.

ZWEMLESSEN
Wilt u gebruik maken van zwemlessen voor 

Groene Hart Diploma-ABC?

Geef uw kind op via de website of op woendag 15 april tussen 
13.00 en 18.00 uur op bij het zwembad van uw keuze. Er 
geldt een minimum leeftijd: uw kind moet in 2020 de leeftijd 
van 5 jaar bereiken. Een zwemabonnement is verplicht bij 
deelname aan de zwemlessen.

Kijk voor meer informatie en 
lestijden op onze websites.

Profi teer tot en met

 woensdag 15 april van de 

voorverkoopprijzen!

VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
bestel nu voordelig voor zwemseizoen 2020!

U kunt vanaf NU abonnementen bestellen

www.vlisterbaden.nl
U betaalt online via internetbankieren (iDEAL).

U kunt uw abonnement ook aanschaffen bij de kassa van beide zwembaden op 
woensdag 15 april a.s. tussen 15.00 en 18.00 uur. U hebt de keuze om contant 
te betalen of te pinnen. Het abonnement wordt automatisch op uw zwempas 
bijgeschreven. Mocht u nog geen zwempas hebben dan kunt u deze de eerste 
keer dat u komt zwemmen ophalen.

22 april, 13.30 uur gaan de zwembaden in Haastrecht en Stolwijk weer open

en Marvin de Goederen verschenen op 
de tatami. Valerius won al zijn partijen 
met ippon en werd knap winnaar. 
Marvin won in een poule van vijf judoka’s 
tweemaal met ippon maar verloor ook 
twee partijen. Een derde plaats was zijn 
deel. Bjorn won een partij en verloor 
driemaal, hij werd vierde.  
Boris had het zwaar en verloor zijn 
wedstrijden, hij werd vijfde.

Zaterdag 7 maart stond manege Hippisch Centrum De Lange Linschoten 
in het teken van de FNRS dressuurwedstrijd.

Toptijden in 
Heerenveen
De zondag na de tweedaagse Viking 
race kwam Fleur Visser in actie in 
Heerenveen.
De C-junior verbeterde voor de 
tweede week op rij haar PR’s op de 
500 en 1000 meter. Dit keer kwam 
ze tot 48.92 en 1.39.33.
Een dag later namen Joep Stubbe 
en Anne Murk deel aan record-
wedstrijden in Heerenveen. 
Joep, nog C-junior, verpletterde op 
de 500 en 1500 meter met 41.11 
en 2.03.98 zijn in Enschede 
geschaatste toptijden.
Anne Murk, een jaartje jonger dan 
Joep, kwam op de 1500 meter met 
2.28.09 tot een nieuw PR.

47e Rivierenland 
Parkloop in 
Schoonhoven
Op zaterdag 28 maart heeft  
atletiek- en trimvereniging Avantri  
in Schoonhoven de 47e Parkloop  
op het programma staan.
Om 12.00 uur is de start van de  
1500 m, een leuke test voor de  
jongere atleten; om 12.20 uur de 5 km. 
De 10 km prestatieloop (5 ronden) 
begint om 13.00 uur.  
Voor alle deelnemers is er een 
herinnering. Geen vlak loopparcours 
door de hoogteverschillen in het park. 
Een gevarieerde ondergrond.
Voor meer informatie o.a. de te kloppen 
records kijk op www.avantri.nl.

Triatlon Krimpenerwaard
Zaterdag 6 juni wordt er bij de surfplas Krimpenerhout in Krimpen aan de Lek 
weer de triatlon van de Krimpenerwaard gehouden.

Zwemmen in de surfplas, fietsen over het 
verkeersluwe parcours en hardlopen door 
het bosgebied. De triatlon 
Krimpenerwaard biedt het allemaal. 
Er kan worden gekozen voor de 1/8e 
afstand; 500m zwemmen, 20km fietsen 
en 5km hardlopen. Voor een echte 
uitdaging kan je gaan voor de 1/4e 
afstand; 1km zwemmen, 40km fietsen en 
10km hardlopen.
Rondom hetparc fermé, waar de fietsen 
bewaakt achter gelaten kunnen worden, 
zullen er diverse stands staan. 
De gebruikelijke thuis gebakken hapjes 
en verfrissingen zullen weer klaar staan 
aan de finish. Ook kan je genieten van 
een welverdiende massage.
Wil je graag meedoen maar heb je geen 
idee wat er allemaal bij komt kijken? Via 
de Triatlon Vereniging Krimpenerwaard 
kan je meedoen aan Start2Tri. De kosten 
zijn slechts 50 euro en is inclusief 
deelname aan de 1/8e afstand. Vanaf de 
startbijeenkomst in maart krijg je 

volledige begeleiding van een ervaren 
trainer en triatleet tot aan de wedstrijd op 
6 juni. Je mag meedoen aan alle 
trainingen van de vereniging tijdens deze 
periode, waaronder wekelijks zwemmen 
in het zwembad en één open water 
zwemtraining. Mocht het (juiste) virus 
overslaan en je wordt dit jaar lid van de 
vereniging dan krijg je ook nog eens 25 
euro korting op het jaarlidmaatschap.
Kijk voor meer informatie over de 
triatlon, Start2Tri en aanmelding op 
www.tvkrimpenerwaard.nl

Lotus Dijkstra te zien op pony Sky.

Ruimtelijke ontwikkelingen 
in de provincie
In de afgelopen raadsvergadering in Oudewater reikte wethouder Duindam een 
document uit aan de raad onder de titel ‘Regionaal position paper Lopikerwaard’. 
Dat is een tamelijk cryptische titel en de Lopikerwaard is voor de gelegenheid 
uitgebreid met de gemeente Woerden. 
Reden om de wethouder naar het hoe en waarom van dit document te vragen
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Krakend
Krakend en piepend komt het ganse raderwerk in Europa tot stilstand 
vanwege een uit China overgewaaid piepklein virus. We worden 
gedwongen om thuis te blijven. En dan blijkt hoe razend we allemaal 
voortdurend onderweg waren. Vliegvelden zijn leeg, het luchtruim 
krijgt niet meer die dagelijkse uitstoot van duizenden vliegtuigen te 
verwerken. De drijvende pretparken die normaal onder de naam 
‘cruiseschepen’ de wereldzeeën vervuilen blijken gigantische 
laboratoriumschaaltjes te zijn. Bovendien worden ze bevolkt door wat 
‘kwetsbare’ groepen blijken te zijn, namelijk ouderen boven de zestig. 
Landen sluiten hun grenzen letterlijk voor iedereen die er niet 
noodzakelijk moet zijn en wie er moet zijn wordt aangemaand om 
binnen te blijven en vooral geen contact met anderen te hebben. 
Supermarkten blijven open, apotheken ook, maar ook ons land is in 
‘lockdown’. Nou ja, bijna dan. Wereldwijd is een run ontstaan op 
toiletpapier. Toiletpapier?? Ja, toiletpapier. Corona veroorzaakt voor 
zover ik weet geen diarree, maar er wordt gehamsterd. 
Alle gelegenheden voor ontspanning zijn dicht. Afgelopen donderdag 
was ik in de sauna in Bleiswijk. We kwamen er om drie uur aan, 
misten de persconferentie en tegen de tijd dat we een hapje aten 
mochten er nog maar 90 mensen tegelijkertijd in het restaurant zijn. 
Festivals, bioscopen, pretparken, restaurants en alles dicht vanaf 
gisteren. Ook de scholen zijn dicht. Wie kinderen heeft moet 
thuisblijven, want die kinderen kunnen niet naar opa en oma, want 
die horen tot de kwetsbare groep. En afstand houden tot andere 
mensen, handen wassen tot je erbij neervalt.
De enige winnaar van dit gebeuren lijkt het milieu te zijn. Afgelopen 
weken circuleerde een satelietfoto op het internet van de lucht boven 
de in China zwaar getroffen gebieden tijdens de lockdown. Zware smog 
is gebruikelijk maar tijdens de lockdown klaarde het op. Hoewel het nu 
even vervelend is heb ik zo’n donkerbruin vermoeden dat we later met 
net zoveel weemoed terug zullen kijken op deze periode als nu het 
geval is met de ‘autoloze’ zondagen van de jaren zeventig (toen was er 
een oliecrisis). Het razende tempo van onze huidige maatschappij komt 
even tot stilstand en we mogen voor even minder doen.
Voor allen die in ‘cruciale beroepen’ werken hoop ik, dat de rest van 
Nederland zich aan de aanbevelingen van het RIVM houdt zodat voor 
hen die ziek worden in de ziekenhuizen ruimte blijft. De politie zal de 
komende weken waarschijnlijk minder te doen hebben. Voor inbraken 
lijkt me minder ruimte. Geniet van de rust, voor zover mogelijk.
Trudie Scherpenzeel

‘Zolang er leven is’ met PZW

Opnieuw viel   Papekop Zingt Weer de 
eer te beurt om in een toneelstuk rond 
het leven van Hendrik Groen te 
mogen optreden. Was daar in 2018 
al de voorstelling ‘Hendrik Groen, 
pogingen iets van het leven te maken’ 
waar PZW was uitverkoren om dat 
toneelstuk te verlevendigen, mochten 
de leden van het koor deze keer zelfs 
actief meedoen op het toneel van de 
Goudse Schouwburg met het vervolg: 
‘Hendrik Groen, zolang er leven is’.

Recensies
De meeste lezers van De IJsselbode 
zullen de series over Hendrik Groen, 
zoals die op tv verschenen wel kennen, 
maar een toneelstuk is dan toch weer 
van een andere orde. Over de 
tv-uitvoering hoorde je weinig anders dan 
lof, maar de meeste recensies over het 
toneelstuk op zich liepen, zacht 
uitgedrukt, niet over van bewondering. 
De leden van het koor konden zich, bij 
monde van Marianne van Wijngaarden 
en Rick Coelet in die recensies duidelijk 
totaal niet vinden. Marianne: “Het 
acteren is echt van een hoog niveau. 
Ik snap echt niet dat een toneelrecensent 
het inbeeldingsvermogen van zulke jonge 
spelers niet op waarde kan schatten. 
De mimiek en de trage motoriek die bij 
oudere mensen past verbeeldden ze op 
een uitstekende wijze. Ook het publiek - 

want a capella, uit het hoofd en dan ook 
nog in het Duits zingen, viel echt niet 
mee. En dan was er ook nog de 
moeilijkheid dat we al bewegend, 
bijvoorbeeld met een yogamatje onder je 
arm lopend, over het toneel moest 
zingen. Hoewel we af en toe omvielen 
van het lachen is het goed gelukt.” 
Om zich goed voor te bereiden zijn er 
een aantal koorleden bij de voorstelling 
in Alphen gaan kijken, want die was 
eerder dan in Gouda en wisten ze dus 
wat er ging komen, toen ze afgelopen 
dinsdag naar Gouda afreisden.

‘Zolang er leven is’ in de Goudse 
Schouwburg
Om zes uur moesten ze aanwezig zijn en 
vervolgens hebben ze onder leiding van 
Sara Bergen, de regieassistent, nog een 
uurtje geoefend. “Leuk was dat Pieter 
Verhoeve een moment langs kwam om 
ons aan te moedigen”, laat Marianne 
van Wijngaarden nog even weten om 
vervolgens de thema’s te noemen die 
aan de orde kwamen in het stuk: het 
verzorgingstehuis dat gesloten dreigt te 
worden, een weinig mededeelzame 
directie, dementie, je wel of niet laten 
behandelen bij een ziekte, euthanasie … 
“En toch is het een komedie”, voegt 
Marianne eraan toe. “Er werd, ondanks 
de ontroerende en ingetogen 
momenten, heel erg veel gelachen.”
“De jongelui die de ouderen speelden 
zaten echt enorm goed in hun rol”, 
benadrukken Rick en Marianne 
nogmaals en tot slot: “Het was voor ons 
heel pittig, maar ook bijzonder leuk om 
te doen.”

de zaal was bijna helemaal uitverkocht - 
heeft het duidelijk bijzonder gewaardeerd; 
zowel het toneelstuk zelf als de wijze van 
spelen. Het was echt bijzonder goed.”

Zo anders, deze keer
In november 2017 kwam Maria van den 
Hondel, eerste Papekopper van het jaar 
én oprichter van PZW, er via een 
advertentie achter dat Bos 
Theaterproducties een ‘bejaardenkoor’ 
zocht voor de opvoering van ‘Hendrik 
Groen, pogingen iets van het leven te 
maken’. PZW stuurde een opname op 
van een optreden op de Oudewaterse 
oudeambachtenmarkt en ze werden 
direct ‘geëngageerd’ voor een optreden 
in het voorjaar van 2018. Nu bleek in 
het voorjaar van vorig jaar dat ook het 
tweede deel van Hendrik Groen, ‘Zolang 
er leven is’ door Bos Theaterproducties 
voor het Nederlandse publiek als 
voorstelling werd aangeboden. 
Na aanmelding werd PZW direct 
opnieuw in de armen gesloten, maar ‘ze 
wisten toen nog niet precies hoe alles er 
deze keer uit zou gaan zien’. Marianne: 
“Toen de liedjes kwamen bleek het een 
heel ander repertoire. Terwijl het de 
vorige keer liedjes waren zoals ‘O, wat 
ben je mooi’ en ‘O, was ik maar …’ 
kregen we nu iets van Frans Schubert 
voorgeschoteld en het Ode an die Freude 
uit de negende Symfonie van Beethoven. 
Voor het koor was dat best lastig 
oefenen. We deden dat eerst binnen de 
gewone koorrepetities, maar zijn het 
later los daarvan gaan doen, 

Hurkend de cast van Bos Theaterproducties v.l.n.r.: Sara Bergen als korenbegeleidster, 
Britte Lagcher als Eefje Brand/Eugenie Lacroix, Diewertje Dir als Grietje de Boer/
Mehmet Okcegul, Anne-Marie Jung als directrice Stelwagen, Beau Schneider als 
Hendrik Groen, Mike Weerts als Evert Duiker en Rufus Hegeman als Edward Schermer.
Staand de zangers van PZW v.l.n.r.: Meinie Hoogenboom, Kees van Zwieten, Jan Pos, 
Piet van Doorn, Ria van Roekel, Greet Steensma, Marianne van Wijngaarden, Jan 
Baars, Wim de Heer, Corrie Hogenboom, Theo Boere, Ria Boere, Theo Nederend en 
Corrie van der Heiden (foto Rick Coelet).

door Aad Kuiper

door Trudie Scherpenzeel

BLIK op ...

OUDEWATER

Door wie en voor wie is dit 
document geschreven?
Er is veel gaande in de provincie, o.a. 
de ontwikkeling van een omgevingsvisie, 
de energietransitie, woningbouw en 
openbaar vervoer. Er is een overleg dat 
bekend staat onder de titel ‘U10’ waarin 
sinds een paar jaar wordt gesproken 
door voornamelijk de stedelijke 
gemeenten in de provincie over die 
ontwikkelingen. Het gaat daarbij ook 
over het grondgebied van de vijf 
gemeenten, die met uitzondering van 
Woerden en IJsselstein van dat overleg 
geen deel uitmaakten. En dus werd en 
wordt de discussie gedomineerd door de 
belangen van de stedelijke gebieden. 
Woerden is bij de Lopikerwaard 
getrokken omdat die gemeente ook 
een groot landelijk gebied omvat met 
Kamerik, Zegveld en Harmelen. 
De vijf gemeenten hebben het document 
gepresenteerd aan de U10 om duidelijk 
te maken waar ze voor staan in die 
discussies.

Wat is de bedoeling?
Het is de bedoeling om de belangen van 
de vijf gemeenten nadrukkelijker onder 
de aandacht te brengen van de stedelijke 
gemeenten. Dat hebben we gedaan in de 
vorm van een ‘aanbod’ en een vraag 
over zeven thema’s. Zo bieden we aan 
om bij te dragen in het realiseren van 
woningbouw, maar vragen wel ook 
ruimte voor in totaal 9000 woningen in 
ons gebied, binnen en buiten de 
(knellende) rode contouren. 
Voor Oudewater vragen we om ruimte 
voor 700 woningen. (Voor Montfoort 
430 woningen (red)). Voor Oudewater, 
Lopik en Montfoort gaat het alleen om 
de bestaande woningbehoefte, niet om 
groei. Ook gaat het om het ontwikkelen 
van OV-knooppunten in Woerden en 
IJsselstein en een snel fi etsnetwerk om 
die punten te bereiken. En een betere 
noord-zuidverbinding door het gebied 

met OV. Aandacht voor het ontwikkelen 
van een op kringlopen gebaseerde 
landbouw, uitbreiding van mogelijke 
activiteiten op boerenerven en aandacht 
voor de ‘maakindustrie’ waarin bedrijven 
in dit gebied sterk in zijn, waar de steden 
inzetten op kennis en diensten. 
En natuurlijk de energietransitie. Eerlijk 
en wederkerig is daarbij het kernbegrip.

Hoe is het document ontvangen 
bij de U10?
Het voordeel is dat nu samenhangend op 
papier staat hoe de vijf gemeenten in de 
discussie zitten. En onze visie is nu deel 
van de besprekingen.

Welke rol speelt de provincie 
hierin?
De provincie is ook bezig met het 
ontwikkelen van een ‘omgevingsvisie’. 
Probleem hierbij is, dat het provincie-
kantoor voornamelijk door stedelingen 
wordt bevolkt en ook het provinciebe-
stuur wordt gedomineerd door 
stedelingen die weinig oog hebben voor 
de noden van de kleine gemeenten. 
De eerste reactie is niet bemoedigend. 
‘Past niet in de Provinciale ruimtelijke 
verordening’ is de eerste reactie. En in 
die ruimtelijke verordening is er nog niets 
veranderd over rode contouren en het 
toestaan van nieuwe activiteiten. Men 
heeft gewoon een nietje geslagen door 
de bestaande verordeningen bij de nieuw 
te presenteren omgevingsvisie. Zolang er 
in PRV niets verandert komt er ook niet 
meer ruimte voor de kleine gemeenten. 
Duindam is niet optimistisch over de 
mogelijkheden die het provinciehuis 
daadwerkelijk gaat bieden voor de 
behoeften van de vijf gemeenten. 
De ‘position paper’ van de vijf 
gemeenten is een volgende poging om 
daar verandering in te brengen.

Oudewater bedankt!

Mooi bedrag voor dierenweide

Marcel overhandigt een cheque van 
€ 1290,40 euro aan vrijwilligers 
Richard Straver, Ries van der Horst en 
Cor van den IJssel en bestuurder van 
het woonzorgcentrum Joyce Jacobs. 
“Oudewater bedankt!”, roept Joyce 
enthousiast. De dierenweide gaat haar 
aan het hart.
Joyce: “De dierenweide heeft een 
belangrijke functie in Oudewater. Ik heb 
het geluk gehad om een jaar vlak achter 
de weide te wonen en heb gezien 
hoeveel mensen er elke dag langslopen. 
Niet alleen ouders met kinderen. Allerlei 
mensen, van jong tot oud.” Joyce ziet 
dan ook graag dat het dierenpark 
behouden blijft en wordt opgeknapt.

Waterkraan
Voor het renoveren van de dierenweide 
is een aanzienlijk bedrag nodig. “Zo’n 
honderdduizend euro”, vertelt Cor. 
Het geld is nodig voor onder meer het 
opknappen van de dierenverblijven, 
baggeren en ophogen van het terrein en 
een nieuwe wateraansluiting.

een mooie plek in de hal van 
De Wulverhorst. Met daar bij een 
collectebus, om nog meer geld op te 
kunnen halen voor de renovatie van de 
dierenweide.

Cor: “Sinds de nieuwbouw van 
De Wulverhorst klaar is, heeft de 
dierenweide geen wateraansluiting meer. 
We moeten nu met emmertjes water 
vanuit De Wulverhorst de vogeltjes water 
geven.” De kosten voor een nieuwe 
wateraansluiting? “Je zit zo aan de 
16.000 euro”, aldus Cor.

Geld en mankracht
Eerder vertelde Harry van der Voort in 
De IJsselbode over zijn initiatief om geld 
en mankracht in te zamelen voor het 
opknappen van de dierenweide. 
Hij vertelde toen: “Ik vind dat in een stad 
als Oudewater gewoon een kinderboer-
derij hoort. Als die eenmaal weg is, komt 
hij nooit meer terug! De dierenweide 
moet een toegankelijke ontmoetingsplek 
worden voor ouders met jonge 
kinderen.” Ondertussen hebben twee 
enthousiastelingen zich gemeld bij Harry 
en worden voorzichtig plannen gemaakt. 
“Maar het zou zo mooi zijn als nog een 
paar mensen zich melden!”, zegt Joyce.
De cheque van de Coop Heijmans krijgt 

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl

door Ellen van Leeuwen

Afgelopen woensdag heeft supermarktmanager Marcel Heijmans een cheque 
overhandigd voor de renovatie van de dierenweide bij De Wulverhorst.
In het laatste kwartaal van 2019 konden klanten van Coop Heijmans hun 
statiegeldbonnetje doneren aan dierenweide De Wulverhorst.
Het totaalbedrag is door Coop Supermarkten verdubbeld.
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door Ellen van Leeuwen

door Ellen van Leeuwen

OUDEWATER

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

PurpleBird
helpt u aan een online bestaan!

Max van Zuilen en Toby van Vuuren, twee jonge ondernemers uit Oudewater, helpen andere 
ondernemers online zichtbaar te worden. Dit doen zij door het maken van een website of het 
uitvoeren van digitale marketing. 
Toby: “Wij voorzien uw website van een modern design en verzorgen statistieken via Google en 
SEO zodat u gemakkelijk gevonden wordt in Google. Dit kan al vanaf € 499,-.” Interesse? 
Bekijk de mogelijkheden op onze www.purplebird.nl of stuur een mailtje naar info@purplebird.nl.

PurpleBird
helpt u aan een online bestaan!

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

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Damwanden
• Onderhoud
• Natuuroevers

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

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

Kaas en yoghurt uit Oudewater de 
beste van het land

Mariella en Mattieu van den Brink 
(foto: Familie Spruit)

De familie Spruit (foto: Familie Spruit)

In Oudewater wordt de beste kaas én 
yoghurt van het land gemaakt. 
De oude kaas van de Spruithoeve en 
de yoghurt van Rofmeddow zijn in de 
prijzen gevallen bij de Cum Laude 
Awards van de Bond van Boerderij 
Zuivelbereiders op donderdag 
11 maart.
Ieder jaar reikt de bond de Cum Laude 
Awards uit voor de lekkerste kaas die 
gemaakt wordt op de boerderij. 
Deelnemende kazen uit heel Nederland 
worden door een kaaskeurmeester 
gekeurd op uiterlijk, smeuïgheid, 
doorsnede en natuurlijk geur en smaak. 
De hoogst scorende kazen worden nog 
eens beoordeeld op geur en smaak door 
een panel van journalisten, koks en 
vinologen. De kaas die hier als beste uit 
de bus komt krijgt de titel: Beste kaas van 
Nederland.
Dit jaar komt die eer toe aan de oude 
kaas van de Spruithoeve, en dat nieuws 
moet nog steeds een beetje landen, 
vertelt Tamara Spruit. “Hoger dan dit 
kan niet. Het is echt een enorme eer en 
een kroon op je werk.” Het geheim? 
“We maken de kaas elke dag met heel 
veel plezier en passie. Maar dat zal iedere 

kaasboer zeggen. Als je geen liefde hebt 
voor je vak, dan wordt het niks met de 
kaas.”

Allerlekkerste yoghurt
Ook op de Ruige Weide 37 zijn ze heel 
trots. De Rofmeddow yoghurt die daar 
wordt gemaakt door Mariella van den 
Brink heeft de award gewonnen in de 
categorie zuivel en zachte kaas. “Het is 
geweldig om te horen dat keurmeesters 
de yoghurt lekker vinden en waarderen. 
Dan weet je dat je op de goede weg zit. 

Het is echt iets om heel trots op te zijn.” 
Rofmeddow yoghurt wordt gemaakt van 
verse melk, direct van de koeien. 
De melk wordt gepasteuriseerd en weer 
gekoeld. Dan wordt er zuursel bij gedaan 
en moet de yoghurt minimaal zeventien 
uur fermenteren. Mariella: “Dan heb je 
de allerlekkerste yoghurt die je kan 
hebben en helemaal lactosevrij.”
Vanwege de coronacrisis is de feestelijk 
prijsuitreiking van de Cum Laude Awards 
afgelast. Alleen de prijswinnaars werden 
van tevoren ingelicht en mochten naar 
de uitreiking komen. Mattieu Spruit was 
daar, samen met zijn kinderen. Tamara: 
“Voor niks, dacht hij, toen bijna alle 
prijzen al waren uitgereikt. Toen werd hij 
opgeroepen voor de beste kaas van 
Nederland. Ongelofelijk!”
De oude kaas van de Spruithoeve kunt u 
kopen vanuit de kaasautomaat op 
Willeskop 123 in Oudewater of bij Plus 
Hoogendoorn in Waarder. Treur Kaas in 
Woerden verkoopt de kaas onder de 
naam Erfgoed stelling 606. 
De Rofmeddow yoghurt wordt verkocht 
op de boerderij aan Ruige Weide 37, bij 
‘t Kaasmeisje aan de Leeuweringerstraat 
en bij Jumbo in Oudewater.

Futurazorg
Mantelzorgers en cliëntenraad van bewoners bij Futura willen hierbij laten weten dat 
zij bijzonder trots zijn op het team van woonzorgcentrum Futura in Oudewater. 
De bewoners zitten intussen ruim een week uit voorzorg ‘in quarantaine’ zonder 
bezoek om risico van besmetting te voorkomen. Het personeel van Futura spant zich 
bijzonder in om het wonen, zorg en leven optimaal te organiseren. Daar zijn wij 
bijzonder dankbaar voor.
De cliëntenraad van Futura: 
Coby Sloof, Manon Fokker, Marjon Klaassen en Bert Tuinzaad.

Subsidie tegengaan bodemdaling en 
waterkwaliteit
Vanaf 2 april kunnen boeren in de regio opnieuw aanvragen indienen voor 
subsidie voor maatregelen om de bodemdaling te verminderen en/of de 
waterkwaliteit te verbeteren, laat het hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden weten.
Voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied tegengaan is in totaal 
een bedrag van e 100.000 beschikbaar, en voor waterkwaliteitsmaatregelen 
e 210.000, waarvan e 70.000 gereserveerd is voor het agrarisch collectief 
Utrecht-Oost (de boeren op zandgrond, zeg maar). Wat daarvan eventueel overblijft 
(bij onvoldoende aanvragen) wordt toegevoegd aan het bedrag dat beschikbaar is voor 
de veenweideboeren.
De lijst van ‘maatregelen’ die de boeren kunnen nemen, is uitgebreid van 
40 naar 108, te vinden op de website van het Hoogheemraadschap. Wel zijn de 
subsidiebedragen in sommige gevallen aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de bedragen 
voor drinkbakken en veegmachines verlaagd.
Voor contactgegevens, meer informatie en de volledige evaluatie kijkt u op: 
www.hdsr.nl/agrariers

Mooi initiatief: 
kaarten maken

Geef Nederland kleur
In deze bizarre tijd kan Nederland wel wat extra kleur gebruiken. Isabel Stolk en Eva van Vliet, 
twee dames uit Oudewater, willen graag wat meer positiviteit in de samenleving brengen. 
Daarom zijn zij op Facebook het evenement ‘Geef Nederland kleur’ gestart. “Wij hebben bedacht 
hoe wij dit, op gepaste afstand, met elkaar kunnen doen; op zaterdag 28 maart willen we 
Nederland meer kleur geven. Doe jij ook mee?! Meld je aan via het Facebookevenement. 
Ook wanneer je geen Facebook hebt kun je natuurlijk gewoon meedoen.”

Wat kun je doen?
Geef Nederland kleur kun je in de breedste zin opvatten. Wees creatief met kleur of breng kleur in iemands 
leven door de ander te helpen of op te vrolijken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld een kaartje vol 
positiviteit rond te brengen in jouw wijk. Fleur je straat op door middel van stoepkrijt of leuke gekleurde 
vlaggen, maak een mooie knutsel voor in de tuin, koop prachtig gekleurde bloemen bij de plaatselijke 
bloemist/kweker, hang een positieve quote of versiersel aan het balkon of bak een gekleurde taart.
Wees creatief met kleur maar neem je verantwoordelijkheid. Volg hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM 
en denk aan het milieu. Het mooie van deze actie is dat je het thuis kunt doen. Eén van de adviezen die de 
overheid ons geeft.
Het doel van deze dag is om deze sombere tijd weer wat kleur te geven en hen die het nodig hebben een 
hart onder de riem te steken. Laten we Nederland met kleur samenbrengen en verenigen. Deel aanstaande 
zaterdag jouw ‘Geef Nederland kleur’-foto op de Facebookpagina ‘Geef Nederland kleur’.
Want kleur geeft een goed humeur!

De coronacrisis is volgens Mark Rutte de ergste 
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat voelen 
we allemaal. Toch brengt het ook mooie dingen. 
Mensen nemen spontaan initiatief om elkaar te 
helpen en op te vrolijken. Esther de Kooter 
maakt samen met haar zes kinderen kaarten 
voor mensen die alleen zijn. Afgelopen week 
hebben ze er tientallen verstuurd.
Esther: “Ik kwam op het idee doordat een vriendin 
in een andere plaats kaartjes stuurde naar mensen 
die alleen zijn. Ook in Oudewater zijn mensen die 
eenzaam zijn. Ik kan me inbeelden dat het fi jn is als 
iemand dan aan je denkt en tijd besteedt aan het 
maken van een lieve boodschap speciaal voor jou. 
Omdat mijn kinderen graag tekenen leek het me 
leuk om de kaarten zelf te maken. Toen we een 
eerste serie klaar hadden, bedachten we wie we in 
elk geval een kaartje wilden sturen: groot-oma, de 
lieve mevrouw die altijd chocolaatjes gaf als mijn 
zoon de folders bezorgde en zo nog een paar. 
Maar de andere kaarten? Na een vraag op de 
Facebookgroep Corona hulp Oudewater, druppelden 
de adressen binnen. Ook kreeg ik een vraag voor 
meerdere kaarten tegelijk. Heel leuk wat we de 
komende tijd verder tekenen. Het is leuk om samen 
aan tafel bezig te zijn. Zo’n activiteit verbindt ook.”

Ondernemers uit de regioOndernemers uit de regio
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DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....

door Otto Beaujon

door Otto Beaujon

Beste inwoners,

Het aantal coronabesmettingen loopt op. 
Ook in Oudewater. Hier zijn bovendien meer 
besmettingen dan het landelijk gemiddelde. 
Om de aantallen te kunnen vergelijken, rekent 
het RIVM de cijfers om naar het aantal besmet-
tingen als Oudewater 100.000 inwoners zou 
hebben. Dat aantal is hoog, maar is dus niet 
het werkelijk aantal besmettingen.

Meer zorgen maken in Oudewater 
is niet nodig

Dat u zich zorgen maakt over het virus is 
begrijpelijk en terecht. Ook ik maak me 
zorgen. Zeker omdat we niet weten waardoor er relatief veel besmettingen 
zijn in Oudewater. De overheid is namelijk gestopt met het opsporen van de 
bron van besmettingen. Toch wil ik u enigszins geruststellen. Hield en houdt 
u zich aan de genomen maatregelen? Dan is de kans op besmetting zo klein 
mogelijk. U hoeft zich dan in Oudewater niet meer zorgen te maken dan 
elders in het land.

Het is belangrijk dat we het samen volhouden!

Waarschijnlijk gaat de crisis langer duren. De genomen maatregelen blijven 
minstens tot eind april van kracht. Het is belangrijk dat u zich blijft houden 
aan de maatregelen om het coronavirus in te dammen. Houd 1,5 meter 
afstand, blijf thuis als u niet persé de deur uit moet en was goed en vaak uw 
handen. Alle maatregelen leest u op www.rivm.nl.

Het is belangrijk dat we niet verslappen en dat we het samen volhouden! 
Bijvoorbeeld door het afwisselen van werk en ontspanning en het nieuws 
over het coronavirus maximaal driemaal per dag te volgen. In het liveblog 
op www.oudewater.nl staan alle tips op een rijtje.

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle!

Ik wens u allen veel sterkte!

Wim Groeneweg, 
Burgemeester

Dinsdag 7 april 2020 vervolg op pagina 2

Start werkzaamheden 
oevers Lange Linschoten
Gemeente Oudewater is afgelopen week gestart met het 
vervangen van de eerste 750 meter oeverbeschoeiing langs de 
Lange Linschoten. Het betreft een eerste deel vanaf de kern 
van Oudewater langs zowel de noordelijke als de zuidelijke 
oever. Wethouder Bob Duindam was aanwezig om de eerste 
paal te slaan.

De werkzaamheden zijn hard nodig, 
want door het verzakken van de 
oevers langs de Lange Linschoten is 
een deel van de bermen verdwenen 
en is het wegdek er slecht aan toe. 
Om de oevers te stabiliseren wordt 
een nieuwe beschoeiing geplaatst. 
Nadat de beschoeiing is geplaatst, 
worden de berm en het schuine stuk 
grond langs de weg (het talud) 
hersteld.
De aannemer werkt overdag tussen 
07.00 - 17.00 uur. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd vanaf het water. 
Alleen het overladen van de 
materialen gebeurt op de kruising bij 
de Oude Singel. Dit kan enige hinder 
veroorzaken. Verkeer kan hier 
langzaam langsrijden. De aannemer 
verwacht de werkzaamheden, aan 
de eerste 750 meter, eind mei 2020 
af te ronden.

Meer informatie kunt u terugvinden op: 
www.oudewater.nl/lange-linschoten.

Start vaarseizoen uitgesteld
De start van het vaarseizoen is uitgesteld tot nader bericht. 
Er is tot die tijd geen brugbediening en de sluizen zijn 
gesloten voor de recreatievaart.

De maatregel volgt de lijn van de provincie Utrecht en het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden. Er is geen verbod op varen in het algemeen.
Op aanvraag uitzondering voor beroepsvaart
Bediening van bruggen en sluizen is alleen mogelijk voor beroepsvaart en 
moet ten minste 24 uur voor opening worden aangevraagd.
Contact
U kunt op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met de 
gemeente Woerden en Oudewater via het telefoonnummer 14 0348.
Meer informatie op www.provincie-utrecht.nl en www.hdsr.nl.

Woningbouw in de Wijngaardstraat 
een stapje dichterbij

Wethouder Bob Duindam 
(gemeente Oudewater) en 
Marieke Teitink (directeur - 
bestuurder De Woningraat) 
tekenden maandag 31 maart 
een overeenkomst.
Bob Duindam is blij met deze belang-
rijke stap: “In deze overeenkomst zijn 
de randvoorwaarden vastgelegd, 
zoals de eisen voor het bestem-
mingsplan, het parkeren, en de ontwik-
keling van de openbare ruimte. Dit legt 
de basis voor verdere realisatie.”
De plannen worden nu voorgelegd 
aan de gemeenteraad van Oudewater 
en aan de Raad van Commissarissen 
van De Woningraat.
Na hun instemming kan er gebouwd 
gaan worden. Het streven is, ondanks 
de Corona crisis, om per 1 oktober te 
gaan heien.

Corona blues
Wat ik aanzag voor een nieuwe plant
winterhard in de aanbieding
bij het tuincentrum
blijkt een onzichtbaar beest
dat van hand tot hand gaat
op liefde leeft, kleeft aan angst
en zich een weg vreet tussen jou en mij
die oneindig meet of tenminste
anderhalve meter.
Buiten heerst de nieuwe stilte
je ziet er nergens ademnood, volop lucht
van voorjaarswind, kijk hoe hoog
de hemel springt, bloesem en beklemming
ze rijmen ook al niet, wat moet ik
met het dagelijks aantal doden
tussen dat springlevend groen.
Wat zegt u daar, ja nog een geluk
dat de zon schijnt maar
het is de zon
die opkomt na het ongeluk

Nelleke den Boer_Strien

Marieke Teitink en Bob Duindam

Een crematie in corona-tijd, 
hoe is dat?

Jaarverslag Hugo Kotestein
Het jaarverslag van de stichting Hugo Kotestein kwam vorige week van de pers. 
Hugo Kotestein (de naam komt van de 17e eeuwse stadstimmerman van 
Woerden) zet zich in voor het behoud van monumenten in Oudewater, 
Montfoort, Linschoten, Woerden, Harmelen, Kamerik, Bodegraven en Reeuwijk. 
Eigenlijk meer dan monumenten alleen: voor behoud van ruimtelijke kwaliteit in 
stad en dorp en het landelijk gebied.

Werkgroepen in de verschillende 
plaatsen zijn gesprekspartner bij hun 
gemeente inzake ruimtelijke ordening en 
monumentenbeleid.
De werkgroepen hebben het afgelopen 
jaar elk een belangrijke rol gespeeld bij 
de totstandkoming van de historische 
waardenkaart, die een sleutelrol moet 
gaan spelen in de nieuwe Omgevingswet 

die volgend jaar van kracht gaat worden.
De Stichting huldigt elk jaar in één van 
de plaatsen een mooi initiatief met een 
oorkonde: meestal is dat de restauratie 
van een monumentaal gebouw 
(een woonhuis, een boerderij, een winkel, 
een molen, een kerk), maar ook een 
bijzondere tuin of een monumentaal hek. 
In 2018 was de oorkonde voor het 
gerestaureerde muziekhuis in Oudewater, 
het afgelopen jaar het voormalig stadhuis 
in Kamerik.
Punten van aandacht en zorg in 
Montfoort waren bijvoorbeeld de 
kloostergang bij de Commanderije, 
de stadsmuur, het brugwachtershuisje, 
de boerderij Liefhoven in Linschoten 
en de plannen van de hervormde kerk 
aldaar.
In Oudewater werd onder andere een 
deel van de restauratie van de 
St. Franciscuskerk afgerond.
Met de complimenten aan de initiatief-
nemers van alle fraaie restauraties die het 
afgelopen jaar in gebruik konden worden 
genomen, zoals het Arminiushuis, 
de theekoepel, het huis van meester 
Rutten (zie foto) en enkele fraaie 

woonboerderijen aan de 
Hekendorpsebuurt, waren er ook een 
paar zeer zorgelijke ontwikkelingen: 
er werd een begin gemaakt met de 
restauratie van het oude postkantoor 
dat jaren leeg gestaan heeft, maar de 
aannemer is daarbij zodanig onstuimig 
met de sloophamer te keer gegaan dat 
de gemeente de opdrachtgever een 
bouwstop heeft opgelegd. 
De ‘nieuwe status quo’ duurt inmiddels 
enkele maanden. Daarmee is het 
gebouw nog niet gered.
Het budget van de Stichting Hugo 
Kotestein bestaat uit bijdragen van 
donateurs (v.a. 15 euro per jaar), 
banknummer NL60 INGB0003551080. 
Wilt u een exemplaar van het 
jaarverslag? Tel. 0348-561818 en u kunt 
het afhalen, of krijgt u het toegestuurd.

Vorige week zondag overleed een 
goede vriend, 72 jaar oud, niet aan 
het coronavirus maar aan een lang 
slepende ziekte. Arie, was zijn 
doopnaam. Nooit geweten, voor 
iedereen was het Aad. Aad en Rita 
hadden twee dochters, één 
schoonzoon en twee kleindochters, en 
een broer en een zus. Eén van de 
dochters woont in Portugal, en ze kon 
dus niet komen: er vliegen geen 
vliegtuigen, ze mocht hier het land 
ook niet in. Wij, vrienden en 
kennissen, mochten ook niet naar de 
crematie. Maar we kregen een link 
zodat we op de computer mee konden 
kijken naar de plechtigheid.
Er zaten acht mensen: Rita met haar ene 
dochter, zus en broer met echtgenoten 
en twee kinderen in een grote lege zaal. 
Aad’s favoriete muziek, de kleindochters 
die vanuit Lissabon een lied zongen op 
een groot beeldscherm. De dochter 
mocht de kaarsen aansteken. De uitvaart-

leider, in jacquet, sprak. Beide dochters 
spraken (uit Portugal via het 
beeldscherm), Aad zijn zus nam afscheid, 
Rita nam afscheid. Tussendoor muziek, 
en het Grote Fotoalbum van Aad’s leven 
op de buis. Thuis via de link kregen we 
maar de helft te zien, omdat de regie de 
foto’s telkens afwisselde met een 
sfeerbeeld van de aula, met het 
beeldscherm zó klein dat je net niet zag 
wat daarop te zien was.
Achter de grote ramen was het uitzicht 
ook niet opbeurend: een brede sloot, een 
weg (met af en toe een voorbij zoevende 
auto) en daar achter bouwland tot aan de 
horizon waar nu nog geen aardappels, 
tarwe of suikerbieten groeiden. 
Het jacquet gaf aan in welke lijn en 
volgorde de aanwezigen de zaal moesten 
verlaten, anderhalve meter afstand 
alstublieft.

Jaaroverzicht 2020

25 februari ontving  Frans Brouwer uit 
handen van burgemeester Groeneweg  

de Stadspenning van de stad Oudewater 
vanwege zeventien jaar stipte zorg voor  

de R.K.-begraafplaats.

Het zomerhalfjaar was het lawaai en de verkeershinder  
van motorrijders een telkens weerkerend thema 

 in de categorie groot ongerief, en dan met name langs 
de toeristische routes zoals de West-Vlisterdijk.

De drakenboten ven de Old Water Dragons konden nog 
menige toertocht houden zoals hier op de Linschoten.  

De competitie ging vanwehe corona niet door.

Zaterdag 9 maart brandde een met riet gedekte 
boerdeij aan de M.A. Reinaldaweg in Linschoten 

geheel af. De brandweer kon weinig uitrichten; het 
duurde uren voordat het sein band meester 

gegeven kon worden.

SVO-schaatser Stan van Vliet 
won het internationale Vikingtoernooi,  
dat als Europees kampioenschap voor 

16-jarigen beschouwd wordt.  
Stan eindigde in de kleine vierkamp 

voor de Noor Simon Annø en Joep Wennemars 
(zoon van Erben).

Opdracht duurzame energie: Op 9 maart hield de werkgroep 
Regionale Energiestrategie (RES) een voorlichtingsavond in het 

Oudewaterse stadhuis. De opkomst was niet heel groot, en maar 
weinigen beseften wat een gigantische energievraag aan de 

gemeente Oudewater opgedragen wordt - vele hectaren zonneweiden 
en een dozijn mega-windmolens, kort samengevat. Gaandeweg werd 
Oudewater in de maanden nadien wakker, en halverwege augustus 
barstte de verontwaardiging in alle hevigheid los: artikelen in deze 
krant, en niet minder dan 14 ingezonden brieven met de strekking: 

hier geen windturbines! De komende maand komen de plannen 
opnieuw ter tafel: zorg, dat je erbij bent!

Nog nooit in zijn 35-jarig bestaan had Scouting 
Oudewater zoveel leden als het afgelopen 

voorjaar: ruim 200 jongens en meiden beleven 
wekelijks hun scouting bijeenkomst.

Sophie de Voogt werd op 7 maart  
met 80 stijlpunten Utrechts kampioen klasse B. 

met haar pony ‘Peer’.

Via de donatieknop voor statiegeld brachten klanten van de 
Coop Supermarkt 1290 euro bijeen om de dierenweide bij 

De Wulverhorst op te knappen.  
Mooi initiatief: het mini-kinderboerderijtje dreigde te verdwijnen 

wegens gebrek aan onderhoud.

De oude kaas van de familie Spruit in Willeskop 
viel dit jaar in de prijzen bij de jaarlijkse keuringen 
van de bond van boerderij zuivelbereiders, en mag 
zich de lekkerste oude kaas van Nederland nemen.Wethouder Duindam en Marieke Teitink  

spreken af dat de eerste paal voor 21 nieuwe 
appartementen aan de Wijngaardstraat in oktober 

2020 de grond in gaat.
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Ge en Helma van Breukelen van Meditop voor het rode schowroom meubel.

   Windmolens
De aanduiding van plaatsen waar windturbines en zonneweiden geplaatst kunnen 
worden kwam waarschijnlijk in de plaatsbepaling van de windmolens en 
zonneweiden als een verrassing bij sommige bewoners van de Ruige Weide. 
Toch stond die mogelijkheid al genoemd in het RES (=Regionale Energie 
Strategie) rapport.
Energie Oudewater was al vroeg in het bezit van het RES-rapport van de Provincie 
Utrecht en heeft twee wethouders van Oudewater reeds op 15 maart 2019 op dit 
RES-rapport geattendeerd.
De gemeente Oudewater heeft vervolgens voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd die door ondergetekende als inwoner van Oudewater bezocht zijn 
en heeft mee kunnen praten en kijken naar meerdere opties in de RES.
Om regionaal mee te ‘kunnen/mogen’ praten op provinciaal niveau heeft Energie 
Oudewater samen met de gemeente Oudewater meegewerkt aan het oprichten van 
de Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom UA.
De Coöperatie is op 8 mei 2020 formeel van start gegaan en is inmiddels actief 
met het werven van leden om mee te praten over onder andere de plaatsbepaling 
en het bouwen van windmolens en het installeren van zonneweiden in de regio. 
Ik verwijs u graag naar www.lekenijsselstroom.nl.
Energie Oudewater beperkt zich tot advies en voorlichting in de gemeente 
Oudewater met als doel te komen tot het reduceren van het energiegebruik en te 
komen tot het reduceren van de uitstoot van Co2.
Met vriendelijke groeten.
Henk C A Brouwer,
Energie Oudewater

door Sjoukje Dijkstra

Rara, wat doet het bedrijf
MediTop in Montfoort?
‘We horen vaak: Ik wist helemaal niet dat jullie dit deden’

Inzamelingsactie Albert Heijn voor 
Voedselbank
geslaagd

Kom kennis maken met 
muziek bij muziekvereniging 
Ons Genoegen

Geen windturbines in het Groene Hart 

Muziek maken is weer ‘cool’. Er wordt steeds meer gedaan om de jeugd aan 
het musiceren te krijgen. Samen muziek maken is op veel manieren goed voor 
je ontwikkeling en eigenlijk het mooiste tijdverdrijf dat er is. In september 2020 
start het nieuwe seizoen van Ons Genoegen en beginnen alle muzieklessen 
weer. Kom kennismaken met muziek bij de leukste muziekvereniging van 
Montfoort.

Vast onderdeel van het lesprogramma 
is de cursus Algemene Muzikale 
Vorming. Tijdens deze cursus maak je 
met leeftijdsgenoten kennis met de 
basisbeginselen van muziek. Je leert 
noten lezen, luisteren naar muziek, 
spelen op een blokfl uit en je maakt 
kennis met diverse andere 
instrumenten. We hanteren een 
inmiddels beproefde lesmethode.
Muziek maken is niet alleen leuk, het 
heeft ook een positief effect op de 
intelligentie en sociale vaardigheden. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt 
dat samen muziek maken de 
intelligentie van kinderen verhoogt en 

vooral het abstractievermogen en het 
analytisch denken sterk verbetert. 
Daarnaast wordt de motoriek verbeterd 
en wordt er een beroep gedaan op het 
gehoor. Het gehoor controleert 
eigenlijk wat je doet. Het zorgt voor het 
samenspel van diverse zintuigen. 
Het lijkt ingewikkeld, maar kinderen 
blijken dat spelenderwijs te leren en te 
doen. Tenslotte is muziek maken ook 
goed voor de sociale ontwikkeling. 
Je leert samenwerken om er een mooi 
geheel van te maken! Heel veel 
redenen dus om kennis te maken met 
muziek en het eens te proberen!
Kinderen die na de AMV-cursus verder 
willen met muziek maken kunnen 
verder op een blaasinstrument of 
slagwerk. Bij Ons Genoegen hoef je 
geen eigen instrument te hebben. 
Je krijgt er een van ons te leen. 
Trompet, trombone, saxofoon of toch 
liever op de trommel? Het kan 
allemaal. En je krijgt les van ervaren 
docenten die op een moderne manier 
les geven.
Voor het geld hoef je het niet te laten. 
Ons Genoegen staat voor betaalbaar 
muziekonderwijs voor iedereen. 
Voor slechts 50 euro volg je deze vier 
maanden durende cursus in het 
muziekcentrum ‘de Notenbalk’ van 
Ons Genoegen aan het Spaanplein 2 in 
Montfoort.
Kinderen vanaf acht jaar zijn van harte 
welkom! Wij houden ons bij het 
lesgeven uiteraard aan de 
Coronaprotocollen van de muziekbond 
en de richtlijnen van het RIVM.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ruud de Groot via 
ruud60degroot@gmail.com of kijk op 
www.onsgenoegen-montfoort.nl

Provinciale Staten in Zuid-Holland hebben besloten dat de opwekking van 
elektriciteit in kwetsbare landschappen niet mag plaatsvinden met grote 
windmolens. Het Groene Hart, dat wil dus zeggen het Zuid-Hollandse deel, 
behoort tot die ‘verboden gebieden’.

Onder het motto ‘Alle kinderen weer naar school met een volle maag’ is er door 
Albert Heijn Montfoort een inzamelingsactie gehouden voor de Voedselbank.

“In Montfoort zitten bedrijven, waarvan veel mensen niet eens wisten dat ze er 
zitten. MediTop is zo’n bedrijf”, aldus Michel Verschoor van het 
Ondernemersfonds. Ge van Breukelen van MediTop en zijn vrouw Helma 
vertellen hoe hun bedrijf in de top kon komen van wat ze doen: behandelunits 
voor KNO-artsen ontwikkelen. Ge is al 40 jaar actief in deze markt. Sinds 
25 jaar werkt hij er samen met zijn vrouw. Zij op de fi nanciële administratie, 
hij in de ontwikkeling. “We zitten niet samen op een kamer hoor”, lacht zij. 
“Dat wou hij wel, maar dat leek me iets te veel van het goede.”

Patiëntvriendelijkheid
Het bedrijf levert vooral aan 
ziekenhuizen, en soms ook privé-
klinieken. Hun meubelunits zijn in trek, 
omdat ze er strak uitzien. “Alle medische 
spullen, draden, snoeren zijn 
weggewerkt. Daarmee geven we veel 
aandacht aan patiëntvriendelijkheid. 
Zo hebben we voor het kinderziekenhuis 
een unit ontwikkeld met mooie kleurtjes. 
Het kan allemaal. Deze rode unit die hier 
als showroommodel staat, is ook 
mogelijk, maar mensen vinden dat soms 
net weer te heftig. We hebben ze ook 
chique in antraciet, grijs of met hout. 
In privéklinieken in België maken ze daar 
veel gebruik van.”
“Het belangrijkste is toch uiteindelijk de 
functionaliteit”, aldus Ge. 
Hij demonstreert bij het rode showroom-
meubel hoe het werkt. “Dit is de 
microscoop. Stel je gaat kijken bij de 
stembanden: dat gaat tegenwoordig met 
een klein slangetje. De arts kan hier 
gelijk meekijken, en met zijn voeten kan 

hij onderwijl pedalen indrukken om 
opnamen te maken van de stembanden.” 
Hij vertelt hoe dit vroeger veel 
ingewikkelder ging, met videobanden die 
nageplozen moesten worden naderhand 
om er een geschikt beeld uit te halen. 
Helma vult aan: “Het scheelt daarmee 
dus tijd, en dat is geen overbodige luxe, 
want het is lopende-bandwerk. 
KNO-artsen zien gerust 50 man per dag 
langs komen. Wij zeggen daarom: 
‘We kunnen geen tijd maken, maar 
kunnen er wel voor zorgen dat alles 
minder tijd kost’.”
Trots laat Ge zien wat het bedrijf nu aan 
het ontwikkelen is: “Een stoel die 
automatisch - met sensoren - in hoogte 
wordt aangepast, als de patiënt op de 
stoel gaat zitten. Zo hoeft de KNO-arts 
zich niet continu in allerlei bochten te 
wringen om bij de patiënt te kunnen.” 
Ze maakten de stoel op aanvraag van 
een arts die vanwege rugproblemen 

eigenlijk niet meer kon werken. Nu kan 
hij gewoon weer zijn werk doen.” 
Onder andere hiermee zorgt het bedrijf 
ervoor dat ze vooroplopen in vergelijking 
met de concurrentie.
Het laat ook zien waar het bedrijf zich 
mee bezighoudt. In het kantoor aan 
Vlasakker 22 houden ze zich vooral bezig 
met de techniek en de software. Aan de 
overkant van de straat worden de 
meubels gemaakt. Helma: “We hebben 
wel meegedaan aan Open 
Bedrijvendagen. Dan hoor je ook, wat 
we vaker horen: ‘Ik wist helemaal niet 
dat jullie dit deden’.”

Makkelijk schoon te maken
Dat de units strak tegen de muur aan 
zitten, en makkelijk schoon te maken 
zijn, is bovendien geen overbodige luxe 
in deze corona-tijd. Doordat het 
makkelijk is, wordt het sneller ingezet. 
Precies wat Ge en Helma beogen. 
Beiden werken met veel passie aan hun 
bedrijf, maar kunnen geen garanties 
geven of het bedrijf over een paar jaar 
nog in handen zal zijn van de familie 
Van Breukelen. “Ge is 61. Als hij met 
pensioen gaat, is het de vraag of de 
kinderen het willen overnemen. Dat is 
geen verplichting. Misschien verkopen 
we.”
Kortgeleden kreeg het stel nog een 
aanbod, maar dat vonden ze te vroeg. 
Ge is nog niet uitgewerkt volgens Helma, 
en hun beider zoons werken er ook nog 
met plezier. Bovendien was het aanbod 
niet hoog genoeg. Voor nu blijven ze 
daarom fl ink aan de weg timmeren en 
dat doen ze goed. “Er zijn wel fi rma’s die 
ons proberen te imiteren, maar daar 
hebben we nog niet veel last van. 
“Als je aan de top zit kun je alleen maar 
verliezen. Komen is één. Maar er 
blijven…?”, aldus Ge. Helma: “Door 
altijd met nieuwe dingen bezig te zijn, 
zorgen we dat we vooroplopen en door 
natuurlijk goed naar de doelgroep te 
luisteren.”

Monteurs gezocht
Het is een echt familiebedrijf, waarin 
behalve hun zoons ook nichtjes en een 
zwager werken. Zo’n 40 medewerkers 
heeft het bedrijf in dienst; die werken er 
veelal al jaren. Er mogen nog wel meer 
medewerkers bij komen. Zo is het bedrijf 
hard op zoek naar monteurs, voor zowel 
de binnen- als buitendienst. Het bedrijf 
heeft ISO-certifi catie en kan 
nieuwbakken monteurs dus de nodige 
opleidingen meegeven om bij het bedrijf 

te mogen werken. Het mooie aan 
werken bij MediTop is volgens Helma dat 
het zo’n allround bedrijf is, dat alles zelf 
maakt. Van de houten ombouw voor de 
behandelunits tot de apparatuur en de 
software voor de apparatuur. Dat maakt 
het werk ook erg gevarieerd.
Ge, die ooit eens voor zichzelf begon op 
een zolder, startte zijn bedrijf van scratch 
nadat hij bij Entermed wegging. 
Een soortgelijk bedrijf, dat met name 
actief is en was in het buitenland. 
“We bouwden hier, en installeerden in 
Engeland.” Later begon Ge voor zichzelf, 
en nam hij Entermed over. Daarmee 
heeft het bedrijf twee productlijnen, waar 
bij Entermed vooral de focus op export 
ligt. “Entermed had in het buitenland een 
naam opgebouwd. Daar maken we 
gebruik van. We leveren ook in Pakistan 
en Saoedi-Arabië”, aldus Helma.

Ondernemersfonds
Michel Verschoor vraagt wat het 
Ondernemersfonds voor hen betekent. 
Ook al zijn ze niet heel actief, vinden ze  
het mooi om te zien wat het 
Ondernemersfonds voor en in Montfoort 
doet. Daar profi teren ze zelf als 
Montfoortenaren ook van. “Veel mensen 
weten bijvoorbeeld niet dat de 
bloembakken door ons geregeld 
worden”, aldus Michel. Ook heeft het 
Ondernemersfonds het mede mogelijk 
gemaakt dat er een Toeristen Informatie 
Punt is gekomen in het voormalig pand 
van de Blokker. Dit wordt verder bemand 

door mensen van de SOM en het pand 
heeft de toepasselijke naam ‘De 
Knoperij’ gekregen. Voor een bedrijf als 
MediTop die liefst werkt met mensen uit 
de buurt, betekent het 
Ondernemersfonds daarom ook veel. 
“Ze zorgen voor een levendige en 
aantrekkelijke binnenstad, waar mensen 
graag willen wonen. Onze medewerkers 
dus ook.” De ambitieuze plannen van 
Made in Montfoort, getrokken door 
Montfoortse ondernemers, spreken Ge 
en Helma daarom ook aan. “Het zou 
mooi zijn als die plannen waargemaakt 
kunnen worden.”
Het Ondernemersfonds, dat inmiddels al 
weer vijf jaar bestaat, is blij met bedrijven 
als MediTop. Michel Verschoor zegt: 
“Het is fi jn voor Montfoort om dit soort 
bedrijven als werkgever te hebben. Het is 
belangrijk om goede werkgelegenheid te 
bieden. Als je ziet, op de kop van het 
IJsselveld, hoeveel bedrijven er niet zijn 
gekomen en gebleven. Stel dat die weg 
trekken. Dan staan we met z’n allen nog 
meer in de fi le, Montfoort uit. 
Het ondernemersklimaat is goed; er 
wordt veel samengewerkt. We willen 
zorgen dat het goed is en blijft, maar ook 
dat ze personeel uit de regio kunnen 
krijgen. Dat mensen niet in de fi le 
hoeven staan, is prachtig, maar bovenal 
zijn mensen eerder erg trots op het feit 
dat ze kunnen zeggen dat ze voor een 
lokaal bedrijf als MediTop werken. 
Daar doen we het voor.”

Daarmee heeft de provincie 
Zuid-Holland een ingrijpende 
koerswijziging ingezet. Gemeenten 
hadden juist ruimere mogelijkheden 
voor windparken verwacht, vooral langs 
snelwegen en spoorlijnen (N11, A12 
en A4). Er lagen al fl ink wat 
‘zoekgebieden’ waar turbines konden 
komen. De voorzitter van de Regionale 
Energiestrategie Midden-Holland vindt 
dat een ‘onaangename verrassing’. 
In het regionale samenwerkingsverband 
zitten acht coöperaties uit onder meer 
Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-
Reeuwijk en Zuidplas, die hun model 
doorkruist zien door het 
provinciebestuur. De Zuid-Hollandse 
gemeentes vrezen verder onder meer, 
dat ze door niet aan hun energiever-
plichtingen te kunnen voldoen straks 
minder zullen mogen bouwen.

Onder het motto ‘Alle kinderen weer 
naar school met een volle maag’ is er 
door Albert Heijn Montfoort een 
inzamelingsactie gehouden. 
De klanten konden ontbijtartikelen 
aanschaffen en deze doneren ten 
gunste van Voedselbank 
Montfoort-Linschoten.
Tot grote verrassing van de vrijwilligers 
van de Voedselbank is de opbrengst 
enorm. Er is bijzonder veel gedoneerd. 
Onder andere ontbijtkoek, jam, beschuit, 
pindakaas, muesli, havermout, 
pannenkoekenmix, enzovoort.
“De deelnemers van de Voedselbank 
zullen dan ook heel blij zijn met deze 
ontbijtproducten.” Voedselbank 
Montfoort-Linschoten dankt Peter 
Adema, manager van Albert Heijn 
Montfoort en de medewerkers van deze 
vestiging, die deze actie mogelijk hebben 
gemaakt. En natuurlijk ook dank aan de 
vele donateurs voor het prachtige 
resultaat.

LINSCHOTEN           MONTFOORT
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De leerkrachten Heleen Zuidervliet (links) en Chantal Arendsen van  
OBS De Vlisterstroom (foto Cees Reichard).

COLUMN ...
Opeens heb je het: je bent (noodgedwongen) juf:

‘Ik ga staken!’
En opeens zit je dan thuis met de kinderen. Dat is wel even wennen. 
Zeker als het werk gewoon doorgaat. Dan ben je opeens juf én 
moeder. En heb je ook nog deadlines. Manlief heeft weer ander werk 
dat gedaan moet worden. Hij zit werkelijk elke dag in een conference 
call, terwijl de kinderen er stiekem vandoor gaan met de snoepjespot 
of elkaar de hersenen net niet inslaan. Waar is dat behang?!
Mijn beroep als journalist schijnt dan een cruciaal beroep te zijn.  
Gelukkig, kan ik mijn werk tot nu toe prima van huis uit doen.
Dus, ook al mag ik gebruik maken van de opvang die er nu is, ik doe 
en ik wil het niet. Hoe minder kinderen daar komen, hoe minder de 
corona verspreiding. De juffen en meesters hebben het bovendien al 
druk genoeg, ook zonder kinderen. Groot respect voor hoe ze op 
afstand de lessen voorbereid hebben, en op zo’n korte termijn gewoon 
prima lesmateriaal voor de kinderen in elkaar hebben gezet.  
Mag ik ook een #applaus voor hen?
Toch vloog het mij wel even aan toen ik de lespakketjes van zoonlief 
(groep 1) en dochterlief (groep 4) zag. Hoe? dacht ik. Hoe ga ik dat in 
vredesnaam doen? HELP?! En gelukkig, het valt me alles mee. 
Ondertussen heb ik ook hele interessante apps, en Youtube filmpjes 
ontdekt. Lang leve het digitale tijdperk. Of ik stuur ze soms een uur 
de tuin in om daar insecten te verzamelen. Dat ze die dan vervolgens 
ook als huisdier willen nemen, nemen we maar voor lief.
Maar ik bedacht mij, na een hele drukke eerste week - met twee 
ontsnapte spinnen Betsie en Mia: ik doe ook maar wat ik kan doen. 
Het hoeft niet perfect te zijn. Op internet zag ik allemaal schemaatjes 
voorbij komen, waarbij ik dacht: Waarom? #Relax! Tuurlijk, iets van 
een planning is leuk. We beginnen onze dag hier ook gewoon rond 
09.00 uur. Maar ik vertik het om al rond schooltijd ook echt te 
beginnen. Of nog eerder. We doen het rustig aan, we pakken wat 
opdrachten beet, en doen daarnaast - als het weer het toelaat - ook 
lekker veel buiten in de tuin spelen. Ik ben er inmiddels achter dat ik 
mijn roeping NIET gemist heb. Gelukkig!!! Ik ben geen juf.  
Ik heb het geduld er niet voor.

Desondanks, neem ik mijn taak 
als interim juf wél heel serieus.
Daarom heb ik bij dezen 
besloten:
1. Dat het morgen studiedag is.
2. Dat ik ga staken (uit 

solidariteit natuurlijk). 
De werkdruk is echt té hoog!

3. Dat ik de juf van 
respectievelijk elke leerling 
uitnodig voor een 10-minuten 
gesprek. En oh ja, ik ga ook 
dezelfde vakanties aanhouden 
voor mijzelf…  
(zonder voorbereidende 
werkzaamheden op 
huiswerk…) Het tropische 
eiland lonkt al…!

4. Dat ik alle cito’s afschaf  
tot groep 8!!

Lieve papa’s en mama’s. Het komt allemaal goed. Hou rekening met 
elkaar (1,5 meter afstand dus, als je naar buiten gaat!!!).  
Wees vooral lief! Tot ziens in de pruimentijd!  
We komen er wel, samen.
Sjoukje Dijkstra

door de IJsselbode redacteurs

De onbekende wereld van het thuisonderwijs

Docenten en leerlingen missen elkaar

Lizzy (6) en Nick (4) - Lizzy zit op 
Jenaplanschool Klavertje 4 en Nick op 
OBS De Schakels - zijn ineens alle dagen 
thuis, en dat is best even wennen, vertelt 
Carola van Harmelen uit Oudewater. 
“Tijdens de eerste dagen moesten we 
echt onze draai vinden in de combinatie 
van werken, thuisonderwijs, vermaak en 
het huishouden. Langzaam maar zeker 
gaat het beter!” Corine Rijswijk uit 
Snelrewaard is docent op een basisschool 
en geeft nu ineens haar dochters Evy (6) 
en Sofie (4) zelf les. Ze vindt het 
bijzonder om het leerproces van haar 
kinderen van dichtbij mee te maken. 
“Normaal hield ik het leren thuis en op 
school bewust gescheiden. Kinderen 
leren op school, en zo lang het daar 
goed gaat, stimuleerde ik thuis geen lees- 
of rekenvaardigheden. Nu ik mijn 
dochters wel thuis les geef, merk ik dat ik 
boordevol ideeën zit en dat mijn kinderen 
ontzettend veel spelenderwijs leren!”

Lege leslokalen, de stoelen op de tafels en geen jassen aan de 
kapstokken. Alle schoolkinderen zijn tot - in elk geval - 6 april thuis. 
De scholen zijn wel open voor de opvang van kinderen met ouders 
die een vitaal beroep hebben. De overheid heeft de scholen gevraagd 
om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op afstand te bieden. 
Dat vraagt nogal wat aanpassingsvermogen, discipline en een 
tikkeltje geduld.

In het diepe
Ingvild Krikke-Besseling, directeur van 
OBS Hobbitsee in Montfoort, vertelt 
over de enorme impact die het sluiten 
van de scholen op het onderwijs heeft: 
“Zondag hoorden we dat de scholen 
zouden sluiten. Vervolgens hebben we 
alle ouders geïnformeerd. Maandag 
hebben we met het hele team hard 
gewerkt om ons voor te bereiden op 
afstandsonderwijs voor al onze kinderen. 
We hebben hier geen ervaring mee, dus 
het was een flinke sprong in het diepe!” 
Dat beaamt docent Mark te Poele van 
KBS de Heeswijk, ook uit Montfoort. 
“Er komt zoveel op je pad en alles is 
nieuw. Waar doe je goed aan? Mijn 
collega’s hebben het de eerste maandag 
super opgepakt. Ze hebben de lessen 
ingedeeld voor iedere dag en houden via 
livestream contact met de kinderen.”

Video van de juf
Op de OBS De Vlisterstroom in 
Haastrecht wordt zelfs lesgegeven via 
videobellen, vertelt docent Chantal 
Arendsen. Instructiemomenten voor 
diverse vakken worden gegeven tijdens 
een digitaal groepsgesprek. Er is een 
rooster opgesteld, waarop precies staat 
wanneer de instructie plaatsvindt en de 
leerlingen klaar moeten zitten bij de 
telefoon. Chantal: “Je hebt alle kinderen 
in beeld en we praten met elkaar.” 
De leraren van Jenaplanbasisschool 
Klavertje 4 in Oudewater maken elke dag 
een filmpje voor hun klas. Volgens 
Carola werkt dit heel motiverend.
“Het werkt zo goed dat de kinderen nu 
elke dag zelf een kort filmpje maken voor 
in de Whatsappgroep van onze familie.” 
De juffen en meesters van de 
Immanuelschool, waar Evy en Sofie naar 
school gaan, sturen ook dagelijks een 
berichtje naar de kinderen met een 
opdracht en soms een tip voor de 
ouders. Corine: “Ook hebben we 
wekelijks een belafspraak. Zo hoort de juf 
hoe het thuis gaat en kun je vragen 
stellen. Dat is erg fijn!”
Het in recordtempo opzetten van een 
digitale leeromgeving en -instructies 
leverde voor docenten heel wat stress op, 
maar er gebeurden ook leuke en 
grappige dingen, weet docent Brenda 
Reijken te vertellen. “Er was een leraar 
bezig om in een groepschat antwoorden 

te geven, toen zijn vrouw ineens slecht 
gekleed in beeld verscheen. En op basis 
van de eerste ervaringen hebben we 
gespreksregels opgesteld om te 
voorkomen dat iedereen door elkaar zit 
te schreeuwen.” Het maakte Brenda 
trots dat veel kinderen vanuit zichzelf met 
leuke ideeën kwamen voor opdrachten.

Compliment
Leraren, kinderen en ouders, iedereen 
lijkt snel te wennen aan de nieuwe - 
gedwongen - situatie. Ouders leren snel 
nieuwe manieren om hun kroost aan het 
werk te zetten en te coachen, terwijl ze 
zelf ook thuis moeten werken. Corine en 
Carola hebben een dagplanning gemaakt 
voor hun kinderen en het is overduidelijk 
geen vakantie. Bij Carola begint de 
‘schooldag’ om negen uur. “We beginnen 
met een spel of activiteit. Daarna werken 
we geconcentreerd aan tafel. Om tien 
uur is het tijd voor fruit en buitenspelen 
in de tuin.” Tot aan de lunchpauze 
werken de kinderen van Carola aan 
school. Ook Evy en Sofie werken tot aan 
de middag aan de schoolopdrachten. 
Voor Evy is het dan vaak nog niet 

genoeg. “Ze vraagt dan om nog meer 
opdrachten”, vertelt Corine. Docenten 
zijn onder de indruk van de discipline van 
leerlingen en ouders. Wilbert Hoepel van 
Het Kompas in Montfoort: “Het is een 
groot compliment waard hoor! Want het 
is niet niets!”

We missen jullie
De leerkrachten van de Graaf Jan van 
Montfoortschool lieten via een berichtje 
op de schoolapp weten dat ze hun 
leerlingen missen. Ze vinden het maar 
raar, zo’n lege school. Voor leerlingen is 
het in het begin misschien wel spannend 
om ‘vrij’ te zijn, zoals Koning Willem-
Alexander ons toesprak, maar dat gaat 
gauw over. Door de maatregelen die zijn 
genomen ter bestrijding van het 
coronavirus, is het ook nog eens lastig 
om erop uit te gaan. De kinderen van 
Corine vinden het dan ook wel eens saai 
om thuis te zijn. “Evy mist vooral het 
spelen met anderen kinderen.” Ook Lizzy 
mist haar vriendinnen van school. 
Carola: “Ze vertelde dat ze zich eenzaam 
voelt. We hebben het toen gehad over 
wat eenzaamheid betekent.” Het gesprek 
resulteerde in het maken van kaarten 

voor eenzame ouderen. “We hebben een 
mooie draai aan haar gevoel gegeven.”

Een warm hart
Ook Chantal en haar collega Helen 
Zuidervliet moesten afgelopen vrijdag 
wennen aan werken in een verlaten 
schoolgebouw. Hun collega’s werkten 
thuis en ze hoeven geen kinderen op te 
vangen. “Kinderopvang IJsselKIDS en 
Yellowbellies verzorgen kosteloos de 
opvang. Daar zijn we heel blij mee. 
Wij kunnen ons nu concentreren op ons 
schoolwerk.” Ook in Oudewater hebben 
de bassischolen en de kinderopvang-
organisaties hun krachten gebundeld om 
de noodzakelijke opvang te organiseren. 
De kinderen worden op de locatie van 
KMN Kind & Co of Yellowbellies 
opgevangen en elke dag is daar een 
leraar aanwezig die de kinderen helpt bij 
het thuiswerk. Hanneke van der Snoek, 
schoolleider van de Immanuelschool is 
daar enorm te spreken over de 
samenwerking. “We slaan echt de 
handen ineen. Het maakt niet uit van 
welke school je bent, we dragen allemaal 
het onderwijs een warm hart toe.”

Ook de kinderen van het Kompas uit Montfoort zijn druk aan de slag gegaan met 
thuisonderwijs afgelopen week.
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De leerkrachten Heleen Zuidervliet (links) en Chantal Arendsen van  
OBS De Vlisterstroom (foto Cees Reichard).

COLUMN ...
Opeens heb je het: je bent (noodgedwongen) juf:

‘Ik ga staken!’
En opeens zit je dan thuis met de kinderen. Dat is wel even wennen. 
Zeker als het werk gewoon doorgaat. Dan ben je opeens juf én 
moeder. En heb je ook nog deadlines. Manlief heeft weer ander werk 
dat gedaan moet worden. Hij zit werkelijk elke dag in een conference 
call, terwijl de kinderen er stiekem vandoor gaan met de snoepjespot 
of elkaar de hersenen net niet inslaan. Waar is dat behang?!
Mijn beroep als journalist schijnt dan een cruciaal beroep te zijn.  
Gelukkig, kan ik mijn werk tot nu toe prima van huis uit doen.
Dus, ook al mag ik gebruik maken van de opvang die er nu is, ik doe 
en ik wil het niet. Hoe minder kinderen daar komen, hoe minder de 
corona verspreiding. De juffen en meesters hebben het bovendien al 
druk genoeg, ook zonder kinderen. Groot respect voor hoe ze op 
afstand de lessen voorbereid hebben, en op zo’n korte termijn gewoon 
prima lesmateriaal voor de kinderen in elkaar hebben gezet.  
Mag ik ook een #applaus voor hen?
Toch vloog het mij wel even aan toen ik de lespakketjes van zoonlief 
(groep 1) en dochterlief (groep 4) zag. Hoe? dacht ik. Hoe ga ik dat in 
vredesnaam doen? HELP?! En gelukkig, het valt me alles mee. 
Ondertussen heb ik ook hele interessante apps, en Youtube filmpjes 
ontdekt. Lang leve het digitale tijdperk. Of ik stuur ze soms een uur 
de tuin in om daar insecten te verzamelen. Dat ze die dan vervolgens 
ook als huisdier willen nemen, nemen we maar voor lief.
Maar ik bedacht mij, na een hele drukke eerste week - met twee 
ontsnapte spinnen Betsie en Mia: ik doe ook maar wat ik kan doen. 
Het hoeft niet perfect te zijn. Op internet zag ik allemaal schemaatjes 
voorbij komen, waarbij ik dacht: Waarom? #Relax! Tuurlijk, iets van 
een planning is leuk. We beginnen onze dag hier ook gewoon rond 
09.00 uur. Maar ik vertik het om al rond schooltijd ook echt te 
beginnen. Of nog eerder. We doen het rustig aan, we pakken wat 
opdrachten beet, en doen daarnaast - als het weer het toelaat - ook 
lekker veel buiten in de tuin spelen. Ik ben er inmiddels achter dat ik 
mijn roeping NIET gemist heb. Gelukkig!!! Ik ben geen juf.  
Ik heb het geduld er niet voor.

Desondanks, neem ik mijn taak 
als interim juf wél heel serieus.
Daarom heb ik bij dezen 
besloten:
1. Dat het morgen studiedag is.
2. Dat ik ga staken (uit 

solidariteit natuurlijk). 
De werkdruk is echt té hoog!

3. Dat ik de juf van 
respectievelijk elke leerling 
uitnodig voor een 10-minuten 
gesprek. En oh ja, ik ga ook 
dezelfde vakanties aanhouden 
voor mijzelf…  
(zonder voorbereidende 
werkzaamheden op 
huiswerk…) Het tropische 
eiland lonkt al…!

4. Dat ik alle cito’s afschaf  
tot groep 8!!

Lieve papa’s en mama’s. Het komt allemaal goed. Hou rekening met 
elkaar (1,5 meter afstand dus, als je naar buiten gaat!!!).  
Wees vooral lief! Tot ziens in de pruimentijd!  
We komen er wel, samen.
Sjoukje Dijkstra

door de IJsselbode redacteurs

De onbekende wereld van het thuisonderwijs

Docenten en leerlingen missen elkaar

Lizzy (6) en Nick (4) - Lizzy zit op 
Jenaplanschool Klavertje 4 en Nick op 
OBS De Schakels - zijn ineens alle dagen 
thuis, en dat is best even wennen, vertelt 
Carola van Harmelen uit Oudewater. 
“Tijdens de eerste dagen moesten we 
echt onze draai vinden in de combinatie 
van werken, thuisonderwijs, vermaak en 
het huishouden. Langzaam maar zeker 
gaat het beter!” Corine Rijswijk uit 
Snelrewaard is docent op een basisschool 
en geeft nu ineens haar dochters Evy (6) 
en Sofie (4) zelf les. Ze vindt het 
bijzonder om het leerproces van haar 
kinderen van dichtbij mee te maken. 
“Normaal hield ik het leren thuis en op 
school bewust gescheiden. Kinderen 
leren op school, en zo lang het daar 
goed gaat, stimuleerde ik thuis geen lees- 
of rekenvaardigheden. Nu ik mijn 
dochters wel thuis les geef, merk ik dat ik 
boordevol ideeën zit en dat mijn kinderen 
ontzettend veel spelenderwijs leren!”

Lege leslokalen, de stoelen op de tafels en geen jassen aan de 
kapstokken. Alle schoolkinderen zijn tot - in elk geval - 6 april thuis. 
De scholen zijn wel open voor de opvang van kinderen met ouders 
die een vitaal beroep hebben. De overheid heeft de scholen gevraagd 
om kinderen zoveel mogelijk onderwijs op afstand te bieden. 
Dat vraagt nogal wat aanpassingsvermogen, discipline en een 
tikkeltje geduld.

In het diepe
Ingvild Krikke-Besseling, directeur van 
OBS Hobbitsee in Montfoort, vertelt 
over de enorme impact die het sluiten 
van de scholen op het onderwijs heeft: 
“Zondag hoorden we dat de scholen 
zouden sluiten. Vervolgens hebben we 
alle ouders geïnformeerd. Maandag 
hebben we met het hele team hard 
gewerkt om ons voor te bereiden op 
afstandsonderwijs voor al onze kinderen. 
We hebben hier geen ervaring mee, dus 
het was een flinke sprong in het diepe!” 
Dat beaamt docent Mark te Poele van 
KBS de Heeswijk, ook uit Montfoort. 
“Er komt zoveel op je pad en alles is 
nieuw. Waar doe je goed aan? Mijn 
collega’s hebben het de eerste maandag 
super opgepakt. Ze hebben de lessen 
ingedeeld voor iedere dag en houden via 
livestream contact met de kinderen.”

Video van de juf
Op de OBS De Vlisterstroom in 
Haastrecht wordt zelfs lesgegeven via 
videobellen, vertelt docent Chantal 
Arendsen. Instructiemomenten voor 
diverse vakken worden gegeven tijdens 
een digitaal groepsgesprek. Er is een 
rooster opgesteld, waarop precies staat 
wanneer de instructie plaatsvindt en de 
leerlingen klaar moeten zitten bij de 
telefoon. Chantal: “Je hebt alle kinderen 
in beeld en we praten met elkaar.” 
De leraren van Jenaplanbasisschool 
Klavertje 4 in Oudewater maken elke dag 
een filmpje voor hun klas. Volgens 
Carola werkt dit heel motiverend.
“Het werkt zo goed dat de kinderen nu 
elke dag zelf een kort filmpje maken voor 
in de Whatsappgroep van onze familie.” 
De juffen en meesters van de 
Immanuelschool, waar Evy en Sofie naar 
school gaan, sturen ook dagelijks een 
berichtje naar de kinderen met een 
opdracht en soms een tip voor de 
ouders. Corine: “Ook hebben we 
wekelijks een belafspraak. Zo hoort de juf 
hoe het thuis gaat en kun je vragen 
stellen. Dat is erg fijn!”
Het in recordtempo opzetten van een 
digitale leeromgeving en -instructies 
leverde voor docenten heel wat stress op, 
maar er gebeurden ook leuke en 
grappige dingen, weet docent Brenda 
Reijken te vertellen. “Er was een leraar 
bezig om in een groepschat antwoorden 

te geven, toen zijn vrouw ineens slecht 
gekleed in beeld verscheen. En op basis 
van de eerste ervaringen hebben we 
gespreksregels opgesteld om te 
voorkomen dat iedereen door elkaar zit 
te schreeuwen.” Het maakte Brenda 
trots dat veel kinderen vanuit zichzelf met 
leuke ideeën kwamen voor opdrachten.

Compliment
Leraren, kinderen en ouders, iedereen 
lijkt snel te wennen aan de nieuwe - 
gedwongen - situatie. Ouders leren snel 
nieuwe manieren om hun kroost aan het 
werk te zetten en te coachen, terwijl ze 
zelf ook thuis moeten werken. Corine en 
Carola hebben een dagplanning gemaakt 
voor hun kinderen en het is overduidelijk 
geen vakantie. Bij Carola begint de 
‘schooldag’ om negen uur. “We beginnen 
met een spel of activiteit. Daarna werken 
we geconcentreerd aan tafel. Om tien 
uur is het tijd voor fruit en buitenspelen 
in de tuin.” Tot aan de lunchpauze 
werken de kinderen van Carola aan 
school. Ook Evy en Sofie werken tot aan 
de middag aan de schoolopdrachten. 
Voor Evy is het dan vaak nog niet 

genoeg. “Ze vraagt dan om nog meer 
opdrachten”, vertelt Corine. Docenten 
zijn onder de indruk van de discipline van 
leerlingen en ouders. Wilbert Hoepel van 
Het Kompas in Montfoort: “Het is een 
groot compliment waard hoor! Want het 
is niet niets!”

We missen jullie
De leerkrachten van de Graaf Jan van 
Montfoortschool lieten via een berichtje 
op de schoolapp weten dat ze hun 
leerlingen missen. Ze vinden het maar 
raar, zo’n lege school. Voor leerlingen is 
het in het begin misschien wel spannend 
om ‘vrij’ te zijn, zoals Koning Willem-
Alexander ons toesprak, maar dat gaat 
gauw over. Door de maatregelen die zijn 
genomen ter bestrijding van het 
coronavirus, is het ook nog eens lastig 
om erop uit te gaan. De kinderen van 
Corine vinden het dan ook wel eens saai 
om thuis te zijn. “Evy mist vooral het 
spelen met anderen kinderen.” Ook Lizzy 
mist haar vriendinnen van school. 
Carola: “Ze vertelde dat ze zich eenzaam 
voelt. We hebben het toen gehad over 
wat eenzaamheid betekent.” Het gesprek 
resulteerde in het maken van kaarten 

voor eenzame ouderen. “We hebben een 
mooie draai aan haar gevoel gegeven.”

Een warm hart
Ook Chantal en haar collega Helen 
Zuidervliet moesten afgelopen vrijdag 
wennen aan werken in een verlaten 
schoolgebouw. Hun collega’s werkten 
thuis en ze hoeven geen kinderen op te 
vangen. “Kinderopvang IJsselKIDS en 
Yellowbellies verzorgen kosteloos de 
opvang. Daar zijn we heel blij mee. 
Wij kunnen ons nu concentreren op ons 
schoolwerk.” Ook in Oudewater hebben 
de bassischolen en de kinderopvang-
organisaties hun krachten gebundeld om 
de noodzakelijke opvang te organiseren. 
De kinderen worden op de locatie van 
KMN Kind & Co of Yellowbellies 
opgevangen en elke dag is daar een 
leraar aanwezig die de kinderen helpt bij 
het thuiswerk. Hanneke van der Snoek, 
schoolleider van de Immanuelschool is 
daar enorm te spreken over de 
samenwerking. “We slaan echt de 
handen ineen. Het maakt niet uit van 
welke school je bent, we dragen allemaal 
het onderwijs een warm hart toe.”

Ook de kinderen van het Kompas uit Montfoort zijn druk aan de slag gegaan met 
thuisonderwijs afgelopen week.
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De zusjes van Vliet doen boodschappen voor ouderen in Montfoort
 (foto: Rachel Sprenkels).

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Bianca van Rooijen heeft er een klein hulpje bij. Ook haar dochter kan goed met de 
naaimachine overweg.

door Sjoukje Dijkstra

We willen graag iets doen voor iedereen

Zusjes van Vliet doen boodschappen 
voor de ouderen van Montfoort

“Dit is iets wat ik kan doen”

Bianca van Rooijen maakt 
mondkapjes voor zorgmedewerkers

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

Mondkapjes gemaakt door Bianca.

Hart onder de riem in krijttekening

Primeur: volledig online   collecte 
voor ZOA vanwege corona
ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in 
de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. 
Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. De collecte zal volledig 
online plaatsvinden. Zo willen we voorkomen dat het coronavirus indirect nog meer 
slachtoffers maakt in fragiele landen als Zuid-Sudan en Jemen.

Hulp ter plekke
Hanneke van der Mel organiseert de collecteweek in Linschoten. Hanneke van 
der Mel: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en 
de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk 
willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn 
kwijtgeraakt!
Ik hoop daarom dat ook mensen in Linschoten online een donatie zullen doen. 
Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan en er is 
inmiddels ook een online collectebus speciaal voor Linschoten aangemaakt, maar 
geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online
Vorig jaar haalden we in Linschoten bijna 1.700 euro op. De opbrengst van de 
collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp 
schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. 
Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 
(eenmalig 3 euro).

Zumba Gold dans� tness op afstand!
“Neem thuiszitten niet te letterlijk” meldde neuropsycholoog Erik Schreuder bij ‘DWDD’ afgelopen week. Veel zitten en 
weinig bewegen heeft een negatief effect op je afweersysteem. Promenade gaat helpen om Zumba dansfi tness liefhebbers 
op een leuke manier in beweging te krijgen.
Dansklub Promenade kan door de Corona-maatregelen geen danslessen meer geven in Woerden en Montfoort. De klub start 
daarom met het aanbieden van Zumba Gold dansfi tness voor beginners via het internet. Thuis dansles voor je eigen PC of TV. 
“Bewegen is juist in deze tijd bittere noodzaak”, zegt Ronald Stodel, die de lessen gaat verzorgen. “Tijdens de beginnerscursus 
Zumba Gold kun je thuis verschillende dansstijlen en dansjes leren. Een danspartner is niet nodig. De online lessen worden 
aangeboden op zondag en donderdag. Twee keer per dag bestaat er de mogelijkheid een les te volgen. Om 11.15 uur of om 
21.15 uur. Een les duurt 30 minuten.
De kosten voor twee weken meedoen bedragen 30 euro per persoon. Elke leerling krijgt twee keer per week de unieke inlogcode 
voor die dag opgestuurd via mail. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. We krijgen hele leuke positieve reacties op dit initiatief. 
We willen graag op deze manier ons steentje bijdragen aan het welzijn van Zumba dansfi tness-liefhebbers”. 
Voor meer informatie en het aanmelden voor de les: dansklubpromenade@live.nl

De zusjes Lopke en Bolijn van Vliet werden gespot door Rachel Sprenkels, 
terwijl zij boodschappen deden voor ouderen van Montfoort. “Deze 2 zussen 
doen boodschappen voor de oudere mensen in Montfoort....Wat een TOPPERS 
zijn jullie”, aldus Rachel op Facebook. Waarom ze het doen, dat vertelt Lopke 
van Vliet graag:
1. Hoe kom je erbij om dit te 
doen? En waarom doe je het?
Toen bekend werd dat het corona virus 
ook in Nederland aanwezig was, ben ik 
erg geschrokken. Ik hoorde dat vooral 
ouderen de dupe van het virus zouden 
worden. Wij wonen tegenover twee 
appartementencomplexen waar veel 
oudere mensen wonen. Veel van deze 
mensen zag ik niet meer over straat 
lopen, omdat ze bang zijn om het virus te 
krijgen. Ik voelde mij hulpeloos, omdat ik 
dacht dat ik niks voor Nederland kon 
doen. Maar door briefjes door de 
brievenbussen van deze appartementen 
te doen, was ik begonnen met hulp 
aanbieden voor boodschappen of andere 
zaken. Ik hoop zo de mensen een gevoel 
te geven dat wij voor hen klaar staan. 
Mijn zus is me gaan helpen, omdat zij net 
als ik ook iets wil doen voor iedereen. 
Dat is top!
2. Voor hoeveel mensen doen 
jullie boodschappen?
Ik ben nu door ongeveer twaalf mensen 
gebeld, die lieten weten hoe goed ze het 
vonden van dit initiatief. Tot nu toe heb 
ik voor drie mensen een aantal keer 
boodschappen gedaan. Maar ook boeken 
bestellen op bol.com of gewoon een 
praatje maken vinden de mensen al fi jn.
3. Wat vinden jullie persoonlijk 
het moeilijkste aan deze crisis?
Het moeilijkste vind ik om te beseffen 
hoe erg deze crisis is. Veel mensen deden 
er vorige week nog nuchter over, want 

het is maar een griepje. Maar dit is niet 
zomaar een griepje. Mensen moeten dit 
beseffen! Deze ‘griep’ gaat zoveel 
mensen het leven kosten...
4. Waar word je blij van deze 
dagen?
Ik zie dat er veel Montfoorters zijn die 
elkaar door deze periode helpen. Dat 
vind ik fi jn om te zien. Nu het zonnetje 
nog schijnt lopen er veel mensen (op 
afstand!) buiten om een praatje met 
elkaar te maken. Hier krijg ik een 
glimlach van op mijn gezicht.
5. Doen jullie nog meer behalve 
boodschappen?
Telefonisch contact doet veel ouderen al 
goed. Ik heb al mijn hulp aangeboden en 
ik weet dat mensen die mij nodig hebben 
meteen contact met me opnemen.
6. Om wie maken jullie je het 
meest bezorgd?
Natuurlijk ben ik het meeste bezorgd om 
mijn eigen oma’s. Ik weet dat ze zich 
goed aan de regels houden en ik hoop 
dat iedereen dit doet.
7. Wat is jullie boodschap/ lichtje 
van hoop voor de lezers van de 
IJsselbode deze dagen?
Mijn lichtje van hoop voor de mensen die 
dit lezen... Iedereen helpt elkaar! Dit is 
zo mooi om te zien. Blijf dit zeker doen!
#hartonderderiem #samensterk

In deze tijd van crisis lijken veel mensen op zichzelf gericht (lees: hamsteren, 
niet luisteren naar de richtlijnen), toch komen er ook mooie initiatieven tot 
stand. Zo deed SWOM een oproep aan mensen om mondkapjes te maken voor 
hun zorgmedewerkers. Bianca van Rooijen las die oproep en twijfelde geen 
moment. Ze sloeg - tussen de bedrijven van thuisonderwijs en werken door - 
vorige week gelijk aan het naaien.

We legden haar een paar vragen voor:
1. Hoe kom je erbij om dit te 
doen? En waarom doe je het?
Er was een oproep vanuit de SWOM dat 
de zorgmedewerkers van Montfoort 
geen mondkapjes hebben, en of er 
mensen met een naaimachine waren die 
willen helpen. Dit is iets wat ik vanuit 
huis kan doen naast mijn werk en de 
thuisscholing van de kinderen.
2. Hoeveel heb je er al gemaakt?
Ik heb er dertig geknipt en er zitten er nu 
zes helemaal in elkaar. De rest is half af.

3. Wat vind je persoonlijk het 
moeilijkste aan deze crisis?
Dat je niet zomaar kan doen waar je zin 
in hebt, je moet bij veel dingen 
nadenken.
4. Waar word je blij van deze 
dagen?
Dat mijn kinderen het toch het grootste 
deel van de tijd het goed samen kunnen 
vinden en elkaar ook willen helpen bij 
het thuiswerk. Dat de kleine klusjes in 
huis sneller opgepakt worden. Dat we 
meer als gezin bij elkaar zijn.

5. Kan iedereen mondkapjes 
maken? Gebruik je nog een kek 
patroontje? 
Iedereen met een naaimachine kan 
helpen. Bepaald kek is het patroon niet. 
Maar het patroon is goedgekeurd door 
de FOD (Belgische gezondheidsdienst) 
en op dit moment het meest 
betrouwbaar.
6. Om wie maak jij je het meest 
bezorgd?
Om mijn familie die in het buitenland 
woont. Mocht daar iets gebeuren, dan 
kunnen we daar niet naar toe.
7. Wat is je boodschap / lichtje 
van hoop voor de lezers vd 
IJsselbode deze dagen? 
Het is mooi om te zien dat er zoveel 
mooie initiatieven tot leven komen op 
dit moment.
#hartonderderiem #samensterk

#hartonderderiem #samensterk #stayhome

Montfoortse basisschool Graaf-Jan 
heeft boodschap voor de kinderen
“Lieve kinderen wij missen jullie. Blijf gezond.” Dat viel afgelopen weekend te lezen op de Montfoortse Graaf Jan van Montfoort 
school… Leerkrachten op de school, die net als andere scholen momenteel werkt met thuisonderwijs, vinden het moeilijk om aan te 
zien: de lege klassen. Dus, ontstond het idee om de kinderen op afstand toch nog een boodschap mee te geven om te laten weten dat 
er aan ze gedacht wordt. Daarnaast deed de Graaf Jan ook mee met de berenjacht. In de lerarenkamer stond vanaf zondag, einde 
middag ook een beer naar buiten te kijken. Of veel kinderen hem gespot hebben…?
#hartonderderiem #samensterk

Jop en zijn ouders besloten om 
Montfoort een hart onder de riem te 
steken en tegelijkertijd een boodschap 
mee te geven. Op een muurtje aan de 
wegkant van hun huis, maakten ze een 
prachtige krijttekening. Stay home is in 
grote letters te lezen. Een oproep, waar 
de meeste Montfoortenaren gelukkig 
goed gehoor aan geven. Tegelijkertijd 
werd de buurt fl ink opgevrolijkt met de 
vrolijke kleuren uit Jop’s 
muurschildering.
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De zusjes van Vliet doen boodschappen voor ouderen in Montfoort
 (foto: Rachel Sprenkels).

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Bianca van Rooijen heeft er een klein hulpje bij. Ook haar dochter kan goed met de 
naaimachine overweg.

door Sjoukje Dijkstra

We willen graag iets doen voor iedereen

Zusjes van Vliet doen boodschappen 
voor de ouderen van Montfoort

“Dit is iets wat ik kan doen”

Bianca van Rooijen maakt 
mondkapjes voor zorgmedewerkers

door Sjoukje Dijkstra

door Sjoukje Dijkstra

Mondkapjes gemaakt door Bianca.

Hart onder de riem in krijttekening

Primeur: volledig online   collecte 
voor ZOA vanwege corona
ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in 
de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege de opmars van het coronavirus. 
Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. De collecte zal volledig 
online plaatsvinden. Zo willen we voorkomen dat het coronavirus indirect nog meer 
slachtoffers maakt in fragiele landen als Zuid-Sudan en Jemen.

Hulp ter plekke
Hanneke van der Mel organiseert de collecteweek in Linschoten. Hanneke van 
der Mel: ‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen voor de collectanten en 
de mensen aan de deur. Langs de deuren gaan is geen optie. Maar tegelijk 
willen we er zijn voor mensen die door een oorlog of een natuurramp alles zijn 
kwijtgeraakt!
Ik hoop daarom dat ook mensen in Linschoten online een donatie zullen doen. 
Een deel van onze collectanten maakt daarvoor een online collectebus aan en er is 
inmiddels ook een online collectebus speciaal voor Linschoten aangemaakt, maar 
geven kan ook via SMS en via de website van ZOA.’

Donatie online
Vorig jaar haalden we in Linschoten bijna 1.700 euro op. De opbrengst van de 
collecte is van groot belang. Met deze donaties kan ZOA in noodsituaties snel te hulp 
schieten en mannen, vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden ondersteunen. 
Steun uw naasten in nood, help mee op zoa.nl/doneren of sms ‘ZOA’ naar 4333 
(eenmalig 3 euro).

Zumba Gold dans� tness op afstand!
“Neem thuiszitten niet te letterlijk” meldde neuropsycholoog Erik Schreuder bij ‘DWDD’ afgelopen week. Veel zitten en 
weinig bewegen heeft een negatief effect op je afweersysteem. Promenade gaat helpen om Zumba dansfi tness liefhebbers 
op een leuke manier in beweging te krijgen.
Dansklub Promenade kan door de Corona-maatregelen geen danslessen meer geven in Woerden en Montfoort. De klub start 
daarom met het aanbieden van Zumba Gold dansfi tness voor beginners via het internet. Thuis dansles voor je eigen PC of TV. 
“Bewegen is juist in deze tijd bittere noodzaak”, zegt Ronald Stodel, die de lessen gaat verzorgen. “Tijdens de beginnerscursus 
Zumba Gold kun je thuis verschillende dansstijlen en dansjes leren. Een danspartner is niet nodig. De online lessen worden 
aangeboden op zondag en donderdag. Twee keer per dag bestaat er de mogelijkheid een les te volgen. Om 11.15 uur of om 
21.15 uur. Een les duurt 30 minuten.
De kosten voor twee weken meedoen bedragen 30 euro per persoon. Elke leerling krijgt twee keer per week de unieke inlogcode 
voor die dag opgestuurd via mail. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. We krijgen hele leuke positieve reacties op dit initiatief. 
We willen graag op deze manier ons steentje bijdragen aan het welzijn van Zumba dansfi tness-liefhebbers”. 
Voor meer informatie en het aanmelden voor de les: dansklubpromenade@live.nl

De zusjes Lopke en Bolijn van Vliet werden gespot door Rachel Sprenkels, 
terwijl zij boodschappen deden voor ouderen van Montfoort. “Deze 2 zussen 
doen boodschappen voor de oudere mensen in Montfoort....Wat een TOPPERS 
zijn jullie”, aldus Rachel op Facebook. Waarom ze het doen, dat vertelt Lopke 
van Vliet graag:
1. Hoe kom je erbij om dit te 
doen? En waarom doe je het?
Toen bekend werd dat het corona virus 
ook in Nederland aanwezig was, ben ik 
erg geschrokken. Ik hoorde dat vooral 
ouderen de dupe van het virus zouden 
worden. Wij wonen tegenover twee 
appartementencomplexen waar veel 
oudere mensen wonen. Veel van deze 
mensen zag ik niet meer over straat 
lopen, omdat ze bang zijn om het virus te 
krijgen. Ik voelde mij hulpeloos, omdat ik 
dacht dat ik niks voor Nederland kon 
doen. Maar door briefjes door de 
brievenbussen van deze appartementen 
te doen, was ik begonnen met hulp 
aanbieden voor boodschappen of andere 
zaken. Ik hoop zo de mensen een gevoel 
te geven dat wij voor hen klaar staan. 
Mijn zus is me gaan helpen, omdat zij net 
als ik ook iets wil doen voor iedereen. 
Dat is top!
2. Voor hoeveel mensen doen 
jullie boodschappen?
Ik ben nu door ongeveer twaalf mensen 
gebeld, die lieten weten hoe goed ze het 
vonden van dit initiatief. Tot nu toe heb 
ik voor drie mensen een aantal keer 
boodschappen gedaan. Maar ook boeken 
bestellen op bol.com of gewoon een 
praatje maken vinden de mensen al fi jn.
3. Wat vinden jullie persoonlijk 
het moeilijkste aan deze crisis?
Het moeilijkste vind ik om te beseffen 
hoe erg deze crisis is. Veel mensen deden 
er vorige week nog nuchter over, want 

het is maar een griepje. Maar dit is niet 
zomaar een griepje. Mensen moeten dit 
beseffen! Deze ‘griep’ gaat zoveel 
mensen het leven kosten...
4. Waar word je blij van deze 
dagen?
Ik zie dat er veel Montfoorters zijn die 
elkaar door deze periode helpen. Dat 
vind ik fi jn om te zien. Nu het zonnetje 
nog schijnt lopen er veel mensen (op 
afstand!) buiten om een praatje met 
elkaar te maken. Hier krijg ik een 
glimlach van op mijn gezicht.
5. Doen jullie nog meer behalve 
boodschappen?
Telefonisch contact doet veel ouderen al 
goed. Ik heb al mijn hulp aangeboden en 
ik weet dat mensen die mij nodig hebben 
meteen contact met me opnemen.
6. Om wie maken jullie je het 
meest bezorgd?
Natuurlijk ben ik het meeste bezorgd om 
mijn eigen oma’s. Ik weet dat ze zich 
goed aan de regels houden en ik hoop 
dat iedereen dit doet.
7. Wat is jullie boodschap/ lichtje 
van hoop voor de lezers van de 
IJsselbode deze dagen?
Mijn lichtje van hoop voor de mensen die 
dit lezen... Iedereen helpt elkaar! Dit is 
zo mooi om te zien. Blijf dit zeker doen!
#hartonderderiem #samensterk

In deze tijd van crisis lijken veel mensen op zichzelf gericht (lees: hamsteren, 
niet luisteren naar de richtlijnen), toch komen er ook mooie initiatieven tot 
stand. Zo deed SWOM een oproep aan mensen om mondkapjes te maken voor 
hun zorgmedewerkers. Bianca van Rooijen las die oproep en twijfelde geen 
moment. Ze sloeg - tussen de bedrijven van thuisonderwijs en werken door - 
vorige week gelijk aan het naaien.

We legden haar een paar vragen voor:
1. Hoe kom je erbij om dit te 
doen? En waarom doe je het?
Er was een oproep vanuit de SWOM dat 
de zorgmedewerkers van Montfoort 
geen mondkapjes hebben, en of er 
mensen met een naaimachine waren die 
willen helpen. Dit is iets wat ik vanuit 
huis kan doen naast mijn werk en de 
thuisscholing van de kinderen.
2. Hoeveel heb je er al gemaakt?
Ik heb er dertig geknipt en er zitten er nu 
zes helemaal in elkaar. De rest is half af.

3. Wat vind je persoonlijk het 
moeilijkste aan deze crisis?
Dat je niet zomaar kan doen waar je zin 
in hebt, je moet bij veel dingen 
nadenken.
4. Waar word je blij van deze 
dagen?
Dat mijn kinderen het toch het grootste 
deel van de tijd het goed samen kunnen 
vinden en elkaar ook willen helpen bij 
het thuiswerk. Dat de kleine klusjes in 
huis sneller opgepakt worden. Dat we 
meer als gezin bij elkaar zijn.

5. Kan iedereen mondkapjes 
maken? Gebruik je nog een kek 
patroontje? 
Iedereen met een naaimachine kan 
helpen. Bepaald kek is het patroon niet. 
Maar het patroon is goedgekeurd door 
de FOD (Belgische gezondheidsdienst) 
en op dit moment het meest 
betrouwbaar.
6. Om wie maak jij je het meest 
bezorgd?
Om mijn familie die in het buitenland 
woont. Mocht daar iets gebeuren, dan 
kunnen we daar niet naar toe.
7. Wat is je boodschap / lichtje 
van hoop voor de lezers vd 
IJsselbode deze dagen? 
Het is mooi om te zien dat er zoveel 
mooie initiatieven tot leven komen op 
dit moment.
#hartonderderiem #samensterk

#hartonderderiem #samensterk #stayhome

Montfoortse basisschool Graaf-Jan 
heeft boodschap voor de kinderen
“Lieve kinderen wij missen jullie. Blijf gezond.” Dat viel afgelopen weekend te lezen op de Montfoortse Graaf Jan van Montfoort 
school… Leerkrachten op de school, die net als andere scholen momenteel werkt met thuisonderwijs, vinden het moeilijk om aan te 
zien: de lege klassen. Dus, ontstond het idee om de kinderen op afstand toch nog een boodschap mee te geven om te laten weten dat 
er aan ze gedacht wordt. Daarnaast deed de Graaf Jan ook mee met de berenjacht. In de lerarenkamer stond vanaf zondag, einde 
middag ook een beer naar buiten te kijken. Of veel kinderen hem gespot hebben…?
#hartonderderiem #samensterk

Jop en zijn ouders besloten om 
Montfoort een hart onder de riem te 
steken en tegelijkertijd een boodschap 
mee te geven. Op een muurtje aan de 
wegkant van hun huis, maakten ze een 
prachtige krijttekening. Stay home is in 
grote letters te lezen. Een oproep, waar 
de meeste Montfoortenaren gelukkig 
goed gehoor aan geven. Tegelijkertijd 
werd de buurt fl ink opgevrolijkt met de 
vrolijke kleuren uit Jop’s 
muurschildering.
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KERKDIENSTEN

De Hervormde Gemeente Montfoort is 
dagelijks open tussen 16.00 uur tot 17.00.

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

vervolg van de voorpagina

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via  
www.hervormdoudewater.nl

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Vr 10: 19.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
Zo 12: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. G.H. Vlijm
Ma 13: 09.30 uur Paaszangdienst

’T KRUISPUNT
Geen diensten

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Geen diensten

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Vr 10: 19.30 uur Ds. A. Simons
Zo 12: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
Ma 13: 09.00 uur Ds. A. Simons

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Geen diensten

PROTESTANTSE GEMEENTE
Geen diensten

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Houdt meeluisterdiensten via  
www.hervormdoudewater.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 12: 09.30 uur Meekijkdienst
zie www.protgemoudewater.nl

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten

BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Wel open, volgens richtlijnen RIVM
Vr 10: 09.30 uur Ds. C. Boele
 19.30 uur Ds. C. Boele
Zo 12: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele
Ma 13: 09.30 uur Ds. A. Bloemendal

Kerkelijk Pasen is dit jaar  
heel anders dan anders
Alle publieke liturgische katholieke vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en 
met Pasen zijn afgelast. De pastors van de parochie Pax Christi moesten dit met pijn in het hart aankondigen.  
Dit jaar is Pasen heel anders dan anders. Er is gezocht naar andere manieren om het te vieren. Vanuit huis kan er 
meegeleefd worden en er is een manier gevonden om toch het ‘palmtakje’ op te halen en kort in de kerk te bidden.

Het moet een plaats zijn, waar we met 
elkaar kunnen nadenken over uw zorgen 
en problemen en zien of we elkaar hulp 
kunnen bieden.”
Uiteraard binnen de voorschriften van de 
overheid: “Niet meer dan twee mensen 
tegelijk, we houden 1,5 meter afstand en 
schudden geen handen.” Voor een 
afspraak belt u: 06-53413407.  
“Wij zien er als christenen naar uit om er 
voor u te zijn”, zo nodigt hij iedereen in 
Montfoort uit.

Online kerkdienst
Bij de Protestantse Gemeente houden ze 
diensten rond Pasen - uit voorzorg - 

Carillon Concert Haastrecht

liever online. “Goede Vrijdag is er een 
online kerkdienst verzorgd door onder 
meer leden van de Werkgroep 
Erediensten. Paasmorgen is er een 
online dienst verzorgd door ds. Martha 
Verstoep. Voor Witte Donderdag en 
Stille Zaterdag worden er geen online 
diensten gemaakt. Als leden van de 
Protestantse Gemeente toch graag een 
dienst willen meemaken, kunnen ze dat 
doen via internet (op kerkdienstgemist.
nl), waar ze diensten van vorig jaar terug 
kunnen kijken”, zo melden ze op de 
website. “Verbondenheid voelen met 
elkaar kan dan door zelf een stukje brood 
te nemen wanneer er tijdens de dienst 
brood en wijn gedeeld wordt”, zo wordt 
geopperd als idee. “Op Stille Zaterdag 
zou u een kaarsje aan kunnen steken 
wanneer het licht gedeeld wordt.”

Peter Bremer spelend op het klavier  
van het carillon van Haastrecht.

Zondag 12 april, Eerste Paasdag, 
verzorgt beiaardier Peter Bremer 
een carillonconcert vanaf het  
carillon van de toren van de 
Hervormde kerk in Haastrecht.
Beiaardier Bremer, die vaste beiaardier 
is van een achttal carillons in Nederland, 
improviseert over Paasliederen 
waaronder bijvoorbeeld het bekende 
‘U zij de Glorie’ (A toi la Gloire) en 
speelt vrolijke dansjes uit 18de eeuwse 
beiaard manuscripten.
Het carillon bestaat uit 38 klokken.
Het concert is van 10.30 tot 11.00 uur. 
Helaas kan het concert niet 
‘georganiseerd’ rondom de kerk worden 
beluisterd. Maar als het weer het toelaat 
kunt u wellicht het muzikaal hoopgevend 
en vrolijke concert in de buurt van de 
kerk beluisteren!

Tien dagen geleden werden er nog 
plannen gemaakt om enige ‘afstand in 
nabijheid’ te creëren met een rooster 
van kerkopenstelling en aanwezigheid 
van een pastor van het team. 
Die plannen konden na de aankondi-
gingen van de Corona maatregelen zo 
de prullenbak in. Amper tweeënhalve 
week heeft de Pelgrimstocht geduurd. 
De bezinningsavonden moesten worden 
afgelast. Voorbereidingen van de  
Eerste Communie zijn gestaakt, de 
doopcatechese gestopt en 
doopvieringen uitgesteld. Er stonden 
een paar huwelijken op stapel, maar 
voorlopig nog even geen ‘Ja-woord’.
In een brief aan de parochianen 
meldden de pastores; we leven in 
verwarrende, moeilijke, onbekende, 
vreemde, angstige, onrustige, lastige, 
onmachtige tijden. Zo graag zouden we 
juist woorden van bemoediging, van 
kracht, van enthousiasme, van spirit, 
van levenslust, van vuur, van sterkte 
willen spreken. Door de situatie staan 
we met de mond vol tanden en in 
onmacht. Er is naarstig gezocht naar 
andere manieren van contact en 
manieren om ‘Het Woord’ te 
verspreiden. Pasen 2020 zal op een 
bijzondere manier gevierd en beleefd 
worden. Er zullen vieringen zijn, maar 
achter gesloten deuren en alleen de 
hoogstnoodzakelijk aanwezigen: de 
pastor, een acoliet en een koster.
Vanuit huis kunnen er deze week nog 
veel vieringen meegeleefd worden.
Dinsdag 7 april om 19.00 uur 
overdenking bij een kruiswegstatie in 
De Meije.
Donderdag 9 april om 19.00 uur  
Witte Donderdagviering in Kamerik.
Zaterdag 11 april om 21.00 uur 
Paasviering met Paasjubelzang in 
Woerden.
Al deze vieringen worden volgens 
voorschrift achter gesloten deuren 
gevierd met uitsluitend de noodzakelijk 
aanwezige bedienaren.

Kerken beperkt open
De kerken van de parochie Pax Christi 
zijn van maandag tot en met vrijdag in 
de Goede Week dagelijks geopend van 
15.00 tot 17.00 uur. Deze bijzondere 
openstelling van de kerk is bedoeld om 
een palmtakje op te kunnen halen en 
om een bezinningsboekje rond de 
Kruisweg te halen om thuis te kunnen 
bidden. Ook mag een waxinelichtje 
meegenomen worden om thuis op een 
veilige plek te branden. Tevens zal er 
tijdens deze openstelling gelegenheid 
zijn om een kaarsje te branden bij Maria 
en een kort moment stil te zijn en/of te 
kunnen bidden in de kerk. Daarbij zullen 
wel alle voorschriften en maatregelen 
van de overheid in acht genomen 
worden.

Via www.parochiepaxchristi.nl wordt 
vanaf zondag 5 april op de website elke 
dag een bezinningstekst geplaatst om de 
dagen van de Goede Week te beleven tot 
en met Pasen.

Thuis via de televisie
Op televisie kunnen alle dagen van de 
Goede Week en met Pasen de volgende 
programma’s meegemaakt worden. 
Donderdag 9 april om 20.30 uur op NPO1: 
The Passion.
Vrijdag 10 april om 12.00 uur op NPO2: 
Matthäuspassion en om 15.00 uur op 
NPO2: Kruisweg.
Zaterdag 11 april om 23.15 uur op NPO2: 
Paaswake.
Zondag 12 april om 11.00 uur op NPO2: 
Hoogfeest van Pasen en om 12.00 uur 
op NPO2: Urbi et Orbi en om 12.25 uur 
op NPO2: Pasen in Rome.
De Vastenactie: de collecte tijdens de 
vieringen zal dit jaar niet kunnen 
gebeuren. Vastenactie vraagt dit jaar 
aandacht voor projecten rondom 
beroepsonderwijs en ondernemerschap. 
De organisatie laat weten dat er niet 
alleen niet gecollecteerd kan worden, 
maar ook bijna alle campagneactiviteiten 
stilliggen. Ondanks alle moeilijkheden in 
onze eigen directe omgeving mogen we 
onze solidariteit met hen die het nog 
minder hebben niet vergeten.
Directeur Peter van Hoof vraagt alle 
kerkleden om hun voorgenomen bijdrage 
aan de collecte over te maken op 

 bankrekeningnummer 
 NL21 INGB 0000 0058 50, 
 t.n.v. Vastenactie of online via website 
www.vastenactie.nl. Eventueel kunt u uw 
bijdrage ook deponeren in de melkbus/
offerblok achter in de kerk tijdens de 
kerkopenstelling.

Bereikbaarheid
In deze tijden van corona is het niet 
mogelijk om op huisbezoek te gaan. 
Het betekent dat ons contact daardoor 
beperkingen kent. Maar de pastores zijn 
wel dagelijks in de ochtend een moment 
op de pastorie, van dinsdag tot en met 
vrijdag is het Centraal 
Parochiesecretariaat in Woerden 
bemenst en telefonisch bereikbaar: 
0348- 203012. Het noodnummer voor 
pastorale zorg is ook buiten deze 
kantooruren bereikbaar: 06-83876633.
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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
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo  3: 09.30 uur C.J. van der Plas
 18.30 uur Ds. A. Vastenhoud
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream: 
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo  3: 10.00 uur John Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo  3: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo  3: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK 
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via 
www.hervormdoudewater.nl
Zo  3: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. P.C.H.Kleinbloesem

  -Goudsward
Wo 6: 19.15 uur Gebedsdienst
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo  3: 09.30 uur Ds Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo  3: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. C. Boele

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op donderdag 26 maart 2020
NIEK Olivier
zoon van 
Alex en Liesbeth Elbertse-Vliegen
Stevinstraat 2
2871 XG Schoonhoven

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

DRUKKERIJ

Gewaardeerd initiatief
Door de corona-bezoekstop in zorghuizen is de eenzaamheid voor de bewoners en hun familie bijna ondraaglijk. 
Door puur burgerinitiatief werd in woon- en zorgcentrum De Lindewaard aan die kwelling spontaan een einde gemaakt. 
Vorige week donderdag werd een tijdelijke ontmoetingsruimte achter glas voor maximaal twee gasten in gebruik genomen.

Van op afstand zwaaien vanaf het trottoir 
of de Vlietdijk wordt niemand echt blij. 
Gelukkig konden de bewoners al wel 
beeldbellen met familie al bleek dat, 
ook met de hulp van de verzorging voor 
de meeste bewoners toch ingewikkeld. 
“Het is net alsof ze je niet zien”, legt de 
familie van een bewoner uit. Door de 
zorg wordt aan activiteiten van alles uit 
de kast gehaald voor de afl eiding om 
daarmee het gemis zoveel mogelijk te 
beperken.
Omdat Janneke Severs Hilgeman een 
‘visiteloos’ leven voor de bewoners van 
De Lindewaard ontzettend sneu vond 
werd door het oud-WelThuis cliënten-
raadslid het initiatief genomen om 
daaraan iets te doen. Na een zeer 
positieve reactie van locatiemanager 
Gea Bakker werd gezocht naar een 
handje vol dorpsgenoten die zouden 
kunnen en willen helpen. En daarmee 
startte voor Severs zoals al verwacht 
zonder toegezegd budget, de coördinatie 
voor een te realiseren bezoekruimte. 
Met jeugdvriendin Corry werd het plan 
gedeeld en een draaiboek gemaakt. 
Nauwelijks twee dagen later werd door 
Wim van Bouw & Installatie Boer2 een 
inpandige ontmoetingsruimte geplaatst 
die voldeed aan alle veiligheidseisen. 
Een paar extra handen werden 
aangeboden door Mark en Piet. 
Een eenvoudig te bedienen 
geluidsinstallatie werd beschikbaar 
gesteld door Steven Geerts (Phoxit).
De geheel pro deo verrezen 
bezoekruimte werd een succes. Nadat de 

familie op de hoogte was gebracht 
werden al snel de eerste afspraken 
gemaakt. Gekker nog: het liep storm. 
Er gaat geen dag voorbij zonder 
aanmeldingen bij het reserverings-
telefoonnummer. “Het is heel fi jn om te 
merken dat dit initiatief zo gewaardeerd 
en omarmd wordt”, aldus de locatie-
manager. Zorgorganisatie WelThuis 
overweegt zelfs om deze Linschotense 
constructie ook te realiseren in de 
overige zeventien WT-woonzorglocaties.

Over sprakeloosheid had Jo Ultee van 
Lunteren (90) in haar leven nooit eerder 
te klagen. Maar na zoveel weken in 
‘eenzame opsluiting’ schoten ook bij 
haar die eerste keer in het ‘babbelhokje’ 
woorden te kort. Het wennen achter de 
plexiglazenwand duurde echter maar 
even. Je zag haar gaandeweg opfl euren. 
Heerlijk was het; als vanouds: 
Even lekker bijpraten zoals je dat thuis in 
je eigen appartement ook zou doen.

Verrassingsactie 
met bloemen en 
kleurplaten
Een bosje bloemen en een kleurig 
kinderwerkje. Vrijwilligers vanuit de 
hervormde gemeente Oudewater-
Hekendorp hebben tientallen 
inwoners van Oudewater en omgeving 
hiermee afgelopen zaterdag (25 april) 
verrast als teken van betrokkenheid.
De verrassingsactie was gericht op 
mensen die zich door de coronamaatre-
gelen mogelijk extra eenzaam voelen. 
De werkjes en kleurplaten zijn gemaakt 
door kinderen uit de kerk. Op een kaartje 
bij de bloemen staat een telefoonnummer 
dat mensen kunnen bellen als ze 
behoefte hebben aan een praatje.

Bijzondere verjaardag voor Montfoortse Rina van den Haselkamp

Toegezongen vanachter het raam
Rina van den Haselkamp (een grote bekende uit Montfoort) werd vorige 
week 75 jaar. “Aangezien visite niet mogelijk was, zongen wij haar, 
verkleed, toe bij haar raam”, aldus buurvrouw Aarti Ramcharan.
Ze zong Rina niet alleen toe. Dat deed ze samen met haar man en kinderen, Bram 
Omon, Sandra en Marvin van der Lee en hun kinderen Jop en Sem. Sem speelde 
daarbij op de vuvuzela. Ook werden pannendeksels, een sambabal en een pan met een 
pollepel gebruikt om een orkest te creëren.
“Rina vond het erg leuk en was dankbaar. Ze was verrast toen we zo voor haar raam 
stonden. We kregen later nog lekkere oranjebollen van haar.”

BuurtAED-actie op Heeswijk groot succes
Op de Heeswijk hangt tegenwoordig ook een AED. De buren hielden samen een inzamelactie, via het platform 
BuurtAED.nl van de Hartstichting. De actie was een groot succes, de buurt haalde binnen vier weken voldoende 
geld op om de AED met bijpassende verlichte en verwarmde buitenkast te kopen.
Initiatiefnemer van de actie is Reinier van Vulpen: “Ik ben erg blij dat deze actie zo‘n succes is geworden en wil graag ook op deze 
manier alle donateurs hartelijk bedanken!”
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. In 70% van de gevallen vindt zo’n 
hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren en een AED wordt 
ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat er in 
elke buurt een AED aanwezig is.
Om van heel Nederland zo’n ‘6-minutenzone’ te maken zijn 30.000 AED’s nodig die dag en nacht beschikbaar zijn en staan 
aangemeld bij oproepsysteem HartslagNu. Op dit moment zijn in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem, 
waarvan er 10.000 dag en nacht beschikbaar zijn.
Deze BuurtAED-actie draagt bij aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.
Lees meer en kijk wat jij kunt doen op www.buurtaed.nl

Geen nationale 
wedstrijden bij 
Polsstokbond
Tot 1 september is er geen 
mogelijkheid tot het organiseren van 
evenementen. De door de overheid 
getroffen maatregelen raken ook de 
polsstokspringers. De wedstrijd van 
het seizoen, de Tweekamp 
Fryslân-Holland, maar ook de 
Nationale Fierljep Manifestatie is van 
de agenda afgevoerd.
Voor de streekwedstrijden is het 
wachten op de mededelingen die op 
19 mei bekend gemaakt worden. 
Vanaf die datum hopen de springers 
weer in touw te komen op de schansen 
van Vlist, Jaarsveld, Linschoten, 
Polsbroekerdam, Zegveld en 
Kockengen. Daar kunnen de afstanden 
dan hopelijk worden neergezet die 
leiden tot deelname aan het Hollands 
kampioenschap dat vooralsnog op de 
agenda blijft voor 5 september in 
Jaarsveld. Alles ijs en weder dienende. 
Ook de wedstrijden om de landstitel op 
19 september in het Friese Burgum zijn 
nog een reële mogelijkheid maar ook 
hier zijn de springers afhankelijk van 
overheidsmaatregelen. Ondertussen 
wordt gewerkt aan protocollen die 
andere wedstrijden toch nog mogelijk 
maken. Dit alles in overleg met de 
betrokken gemeenten.

Wim Slot (links) en Dirk Boogert waren 
vrijdagavond druk met het klaarmaken 
van de verrassingspakketjes.
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Ploegchef Bas Verboom feliciteert Marco van der Vegt. (links)
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door Cees Reichard

  Twee Koninklijke onderscheidingen 
in Haastrecht
Dit jaar hebben twee Haastrechtenaren een lintje gekregen. Mevr. Adriana Jacoba (Adrie) van Dommelen-de Gruijl (69) 
en de heer M. (Marco) van der Vegt (48) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronacrisis 
vond er dit jaar geen gebruikelijke Lintjesregen plaats. Burgemeester Roel Cazemier belde vrijdagochtend de gedecoreerden 
op met het nieuws dat zij dit jaar de Koninklijke onderscheiding ontvangen. Op een later tijdstip wordt voor hen een feest 
georganiseerd. De burgemeester zal hen dan alsnog de onderscheiding opspelden
Burgemeester Cazemier tot de gedecoreerden: “Het is bijzonder spijtig dat ik u dit jaar niet persoonlijk kan ontmoeten om u de 
onderscheiding op te spelden. Helaas lukt het dit jaar niet vanwege de coronamaatregelen. Elk jaar ben ik weer onder de indruk van 
al het werk dat velen van u als vrijwilliger verzetten. Dit is onbetaalbaar. U bent allemaal van grote betekenis voor uw dorp of stad. 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw inzet.”

Gerda van Krieken-Kruiswijk 
is trots op haar lintje
Bij Gerda van Krieken-Kruiswijk (69) in Vlist ging op vrijdagmorgen de telefoon en 
zij kreeg burgemeester Roel Cazemier aan de lijn. Zij dacht eerst dat hij wat 
informatie wil hebben over Vlist. Maar het was geheel wat anders. Hij vroeg haar 
eerst om even te gaan zitten en of zij goed zat. Gerda vertelde dat ze door haar 
huishoudelijke werkzaamheden op het aanrecht hing. Nou, dat vond hij ook goed. 
Toen kreeg Gerda van de burgemeester te horen dat ZKH Koning Willem Alexander 
het behaagd heeft haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Adrie van Dommelen-de Gruijl
Adrie van Dommelen werd door burgemeester Cazemier gebeld 
en zij was helemaal verbaasd dat hij zei dat ze moest gaan zitten 
omdat hij een belangrijke mededeling had. Vervolgens vertelde 
hij haar dat zij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 
Adrie: “Ik was helemaal verbaasd, het overviel mij helemaal. 
Ik vind het fantastisch. In de loop van de dag heb ik prachtige 
bloemen en een slagroomsnit gekregen”
Adrie van Dommelen-de Gruijl krijgt haar onderscheiding voor 
het leiding geven aan de seniorensoos van de Gereformeerde 
Kerk in Haastrecht. Zij doet dit ruim 38 jaar. Zij maakt zelf - heel 
creatief - uitnodigingen voor de kerstviering. Leidde de 
Kinderclub en was ruim 13 jaar diaken en bezoekdame voor 
ouderen en eenzamen. Van Zangkoor Te Deum Laudamus was 
ze 14 jaar penningmeester.

Marco van der Vegt
Voor Marco van der Vegt was deze onderscheiding een complete 
verrassing. Hij was dan ook verrast dat de burgemeester hem 
belde met het bericht dat hij een lintje krijgt. Na dit telefoontje 
kwamen zijn collega’s van de vrijwillige brandweer Haastrecht 
met loeiende sirenes hem feliciteren. Ploegchef Bas Verboom 
sprak hem toe en memoreerde dat Marco al meer dan 20 jaar 
brandweervrijwilliger van korps Haastrecht is. Hij werd in 2000 
aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap. Tijdens zijn 
brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen 
gevolgd tot het niveau Manschap B. Niet alleen als 
brandweerman, maar ook als sociaal persoon levert hij een grote 
bijdrage aan de saamhorigheid van de kazerne Haastrecht.
Ook Marco mocht in de loop van de dag nog veel felicitaties en 
bloemen in ontvangst nemen.

Ontzettend � jn dat de 
school weer mag beginnen
Kinderen hebben plichtsgetrouw digitaal onderwijs gevolgd
René Van Ommeren, directeur van de St. Catharinaschool in Haastrecht vindt 
het ontzettend fi jn dat de school weer mag beginnen. In welke vorm dan ook. 
Ook het team is blij dat zij de kinderen na de meivakantie weer in de klas 
kunnen ontmoeten. “We missen de kinderen enorm. Het is het gemis van het 
lijfelijk aanwezig zijn en dat je niet van face tot face in gesprek kan gaan. We 
praten wel met de kinderen, maar dan tijdens het digitaal onderwijs via het 
beeldscherm. Dit is meestal in groepsverband. En leerlingen die wat meer zorg 
nodig hebben in kleine groepjes, of ook soms één op één. Dat is per klas weer 
verschillend.” Ook de kinderen missen de school en de contacten met de 
klasgenootjes. Zij verheugen zich er weer op om naar school te gaan.

Gerda: “Ik was helemaal verbaasd en 
ik had dit nooit van mijn levensdagen 
verwacht. Je weet gewoon niet wat 
je overkomt. Je denkt, ach zo’n 
lintje. Maar nu ík er een gekregen 
heb, is het toch wel heel bijzonder. 
Ik ben er echt trots op.”
In zijn telefoongesprek sprak 
burgemeester Cazemier zijn 
waardering uit voor de vele vrijwillige 
activiteiten van Gerda van Krieken. 
Zij zet zich al ruim 21 jaar in als 
secretaris van de 
Activiteitencommissie voor PG 
De Hoeksteen in Schoonhoven. 
Ook is zij al jaren actief als horeca-
vrijwilliger voor het Zilvermuseum. 
Ze is secretaris van de stichting ter 
bevordering verenigingsleven in 
Vlist. Voorts is ze een aantal jaren 
secretaris geweest van het 
schoolbestuur van de basisschool 
De Morgenster in Haastrecht en 
later van CSG Willem de 
Zwijgerschool in Schoonhoven. 
Verder is zij een zeer actief lid van de 
Vlister Vrouwenvereniging en het 
toneelgezelschap De Dotters. Ze was 
ook twaalf jaar penningmeester van 
deze vereniging en heeft zich onder 
andere ingezet voor het digitaliseren 
van informatie.
Op een later tijdstip zal de onder-
scheiding op een feestelijke 
bijeenkomst alsnog door de 
burgemeester opgespeld worden. Nu 
zit Gerda volop te genieten van de 
vele bloemen, kaarten, telefoontjes 
en appjes die zij krijgt.

door Cees Reichard

De troubadours.

door Cees Reichard

René van Ommeren, 
directeur St. Catharinaschool.

Een rustig Koningsdag in Haastrecht
Koningsdag zag er dit jaar heel anders uit dan in andere jaren. Ook in Haastrecht. Geen aubade, geen kindervrijmarkt, 
geen feest op het Concordiaplein met pannenkoeken eten en voor de jeugd een sportconcours. 
Zelfs de Koningsspelen, die inmiddels voor de kinderen wel een traditie zijn, vonden geen doorgang. 
Wel zag je op straat mensen en vooral kinderen in hun oranje outfi t.

Van Ommeren is van mening dat deze 
periode de leerkrachten heel wat 
positiefs opgeleverd heeft. Vooral wat 
digitaal is bereikt. Sommige dingen zullen 
effi ciënt en adequaat worden opgepakt.

Hele dagen school
Als de school op 11 mei weer van start 
gaat, zullen de klaslokalen niet vol gaan 
zitten. De leerlingen gaan 50% van de 
tijd naar school, waarbij wordt uitgegaan 
van hele dagen onderwijs. Dit om zo min 
mogelijk verplaatsingsbewegingen van 
leerlingen en ouders te creëren en de 
aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang 
zo goed mogelijk te houden. De ouders 
mogen niet de school in om kinderen af 
te zetten en/of gedag te zeggen. 
Kinderen en personeelsleden met 
coronagerelateerde klachten blijven thuis. 
Voor al deze maatregelen worden de 
richtlijnen uit het ‘protocol opstart basis-
onderwijs’ van de PO Raad gevolgd. In 
de komende dagen zal gekeken worden 
hoe de organisatie verder vorm kan 
krijgen. Zodra er volledige duidelijkheid 
is, worden de ouders hierover in de 
eerste week van de meivakantie 
geïnformeerd. En dan op 11 mei heerlijk 
van start.

Koningsdag begon in Haastrecht dit jaar 
om kwart voor tien met het luiden van de 
torenklokken. Daarna speelde Marinus 
van der Wijden voor zijn huis op de 
Hoogstraat op zijn accordeon het 
Wilhelmus. Na het spelen van ons 
volkslied werd het feest hoofdzakelijk 
thuis in huiselijke kring gevierd. 
Het oranjegebak mocht hierbij uiteraard 
niet ontbreken. De plaatselijke bakker 
had het in de ochtenduren dan ook 
enorm druk. Velen moesten voor deze 
lekkernij zelfs een poosje buiten in de rij 
staan wachten. Om 11.00 uur gaf de 
muziekgroep De Troubadours op het 
pleintje bij de Liezeborgh voor de 
bewoners en belangstellenden een 

feestelijk koffi econcert. Met veel 
Oudhollandse liederen wisten zij de 
stemming er goed in te krijgen. Iedereen 
heeft van hun optreden genoten.
Deze feestelijke dag werd door iedereen 
weer anders beleefd. Velen gingen in 
huiselijke kring televisiekijken en 
spelletjes doen, of men ging klussen en 
tuinieren. Dankzij het mooie weer trok 
ook een enkeling de polder in of pakte 
de fi ets om een klein tochtje te maken. 
Ook ging menigeen even het dorp in om 
te kijken hoe rustig het hier wel niet was.

Todrukte bij de bakker.

door Cees Reichard

Marinus van der Wijden

Van Ommeren vindt dat de leerkrachten 
keihard werken. Zij hebben door het 
coronavirus een behoorlijke digitale 
ontwikkeling doorgemaakt. Met video, 
fi lmpjes maken, fi lmpjes op Youtube 
zetten en ga zo maar door. Het zijn 
allemaal ontwikkelingen die de 
leerkrachten nu ‘moeten’ ondervinden. 
Van Ommeren is van mening dat zij 
daarvan kunnen profi teren en dit vast 
moeten houden. 

Waardering
Grote waardering heeft de directeur voor 
de kinderen die plichtsgetrouw dit digitaal 
onderwijs gevolgd hebben. Voor alle 
groepen zijn er taken gemaakt en de 
leerkracht heeft met elke groep hierover 
afspraken gemaakt. De kinderen hebben 
dit, mede dankzij de inzet van hun 
ouders, goed opgepakt. “Voor deze 
ouders neem ik mijn petje af. Je weet dat 
ze allemaal in een zelfde ruimte naast 
hun gewone werk doen, ook hun 
kinderen moeten begeleiden. Wij krijgen 
ontzettend veel waardering van de 
ouders. Ik krijg nu veelal opmerkingen 
dat zij nu zien dat het leraar zijn toch wel 
een echt vak is. Dit stemt ons heel 
gelukkig.”

Leerachterstand 
“We moeten niet te bang zijn voor 
leerachterstand. Dit zal best meevallen. 
We hebben in die digitale periode niet stil 
gezeten. Zo nodig was er één op één 
begeleiding. En na de meivakantie zal er 
straks actie hier op gezet worden. We 
zullen de kinderen snel bij kunnen 
werken. Met de ouders zullen wij 
hierover een goede communicatie 
hebben.”
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Bij Gerda van Krieken-Kruiswijk (69) in Vlist ging op vrijdagmorgen de telefoon en 
zij kreeg burgemeester Roel Cazemier aan de lijn. Zij dacht eerst dat hij wat 
informatie wil hebben over Vlist. Maar het was geheel wat anders. Hij vroeg haar 
eerst om even te gaan zitten en of zij goed zat. Gerda vertelde dat ze door haar 
huishoudelijke werkzaamheden op het aanrecht hing. Nou, dat vond hij ook goed. 
Toen kreeg Gerda van de burgemeester te horen dat ZKH Koning Willem Alexander 
het behaagd heeft haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Adrie van Dommelen-de Gruijl
Adrie van Dommelen werd door burgemeester Cazemier gebeld 
en zij was helemaal verbaasd dat hij zei dat ze moest gaan zitten 
omdat hij een belangrijke mededeling had. Vervolgens vertelde 
hij haar dat zij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 
Adrie: “Ik was helemaal verbaasd, het overviel mij helemaal. 
Ik vind het fantastisch. In de loop van de dag heb ik prachtige 
bloemen en een slagroomsnit gekregen”
Adrie van Dommelen-de Gruijl krijgt haar onderscheiding voor 
het leiding geven aan de seniorensoos van de Gereformeerde 
Kerk in Haastrecht. Zij doet dit ruim 38 jaar. Zij maakt zelf - heel 
creatief - uitnodigingen voor de kerstviering. Leidde de 
Kinderclub en was ruim 13 jaar diaken en bezoekdame voor 
ouderen en eenzamen. Van Zangkoor Te Deum Laudamus was 
ze 14 jaar penningmeester.

Marco van der Vegt
Voor Marco van der Vegt was deze onderscheiding een complete 
verrassing. Hij was dan ook verrast dat de burgemeester hem 
belde met het bericht dat hij een lintje krijgt. Na dit telefoontje 
kwamen zijn collega’s van de vrijwillige brandweer Haastrecht 
met loeiende sirenes hem feliciteren. Ploegchef Bas Verboom 
sprak hem toe en memoreerde dat Marco al meer dan 20 jaar 
brandweervrijwilliger van korps Haastrecht is. Hij werd in 2000 
aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap. Tijdens zijn 
brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen 
gevolgd tot het niveau Manschap B. Niet alleen als 
brandweerman, maar ook als sociaal persoon levert hij een grote 
bijdrage aan de saamhorigheid van de kazerne Haastrecht.
Ook Marco mocht in de loop van de dag nog veel felicitaties en 
bloemen in ontvangst nemen.

Ontzettend � jn dat de 
school weer mag beginnen
Kinderen hebben plichtsgetrouw digitaal onderwijs gevolgd
René Van Ommeren, directeur van de St. Catharinaschool in Haastrecht vindt 
het ontzettend fi jn dat de school weer mag beginnen. In welke vorm dan ook. 
Ook het team is blij dat zij de kinderen na de meivakantie weer in de klas 
kunnen ontmoeten. “We missen de kinderen enorm. Het is het gemis van het 
lijfelijk aanwezig zijn en dat je niet van face tot face in gesprek kan gaan. We 
praten wel met de kinderen, maar dan tijdens het digitaal onderwijs via het 
beeldscherm. Dit is meestal in groepsverband. En leerlingen die wat meer zorg 
nodig hebben in kleine groepjes, of ook soms één op één. Dat is per klas weer 
verschillend.” Ook de kinderen missen de school en de contacten met de 
klasgenootjes. Zij verheugen zich er weer op om naar school te gaan.

Gerda: “Ik was helemaal verbaasd en 
ik had dit nooit van mijn levensdagen 
verwacht. Je weet gewoon niet wat 
je overkomt. Je denkt, ach zo’n 
lintje. Maar nu ík er een gekregen 
heb, is het toch wel heel bijzonder. 
Ik ben er echt trots op.”
In zijn telefoongesprek sprak 
burgemeester Cazemier zijn 
waardering uit voor de vele vrijwillige 
activiteiten van Gerda van Krieken. 
Zij zet zich al ruim 21 jaar in als 
secretaris van de 
Activiteitencommissie voor PG 
De Hoeksteen in Schoonhoven. 
Ook is zij al jaren actief als horeca-
vrijwilliger voor het Zilvermuseum. 
Ze is secretaris van de stichting ter 
bevordering verenigingsleven in 
Vlist. Voorts is ze een aantal jaren 
secretaris geweest van het 
schoolbestuur van de basisschool 
De Morgenster in Haastrecht en 
later van CSG Willem de 
Zwijgerschool in Schoonhoven. 
Verder is zij een zeer actief lid van de 
Vlister Vrouwenvereniging en het 
toneelgezelschap De Dotters. Ze was 
ook twaalf jaar penningmeester van 
deze vereniging en heeft zich onder 
andere ingezet voor het digitaliseren 
van informatie.
Op een later tijdstip zal de onder-
scheiding op een feestelijke 
bijeenkomst alsnog door de 
burgemeester opgespeld worden. Nu 
zit Gerda volop te genieten van de 
vele bloemen, kaarten, telefoontjes 
en appjes die zij krijgt.

door Cees Reichard

De troubadours.

door Cees Reichard

René van Ommeren, 
directeur St. Catharinaschool.

Een rustig Koningsdag in Haastrecht
Koningsdag zag er dit jaar heel anders uit dan in andere jaren. Ook in Haastrecht. Geen aubade, geen kindervrijmarkt, 
geen feest op het Concordiaplein met pannenkoeken eten en voor de jeugd een sportconcours. 
Zelfs de Koningsspelen, die inmiddels voor de kinderen wel een traditie zijn, vonden geen doorgang. 
Wel zag je op straat mensen en vooral kinderen in hun oranje outfi t.

Van Ommeren is van mening dat deze 
periode de leerkrachten heel wat 
positiefs opgeleverd heeft. Vooral wat 
digitaal is bereikt. Sommige dingen zullen 
effi ciënt en adequaat worden opgepakt.

Hele dagen school
Als de school op 11 mei weer van start 
gaat, zullen de klaslokalen niet vol gaan 
zitten. De leerlingen gaan 50% van de 
tijd naar school, waarbij wordt uitgegaan 
van hele dagen onderwijs. Dit om zo min 
mogelijk verplaatsingsbewegingen van 
leerlingen en ouders te creëren en de 
aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang 
zo goed mogelijk te houden. De ouders 
mogen niet de school in om kinderen af 
te zetten en/of gedag te zeggen. 
Kinderen en personeelsleden met 
coronagerelateerde klachten blijven thuis. 
Voor al deze maatregelen worden de 
richtlijnen uit het ‘protocol opstart basis-
onderwijs’ van de PO Raad gevolgd. In 
de komende dagen zal gekeken worden 
hoe de organisatie verder vorm kan 
krijgen. Zodra er volledige duidelijkheid 
is, worden de ouders hierover in de 
eerste week van de meivakantie 
geïnformeerd. En dan op 11 mei heerlijk 
van start.

Koningsdag begon in Haastrecht dit jaar 
om kwart voor tien met het luiden van de 
torenklokken. Daarna speelde Marinus 
van der Wijden voor zijn huis op de 
Hoogstraat op zijn accordeon het 
Wilhelmus. Na het spelen van ons 
volkslied werd het feest hoofdzakelijk 
thuis in huiselijke kring gevierd. 
Het oranjegebak mocht hierbij uiteraard 
niet ontbreken. De plaatselijke bakker 
had het in de ochtenduren dan ook 
enorm druk. Velen moesten voor deze 
lekkernij zelfs een poosje buiten in de rij 
staan wachten. Om 11.00 uur gaf de 
muziekgroep De Troubadours op het 
pleintje bij de Liezeborgh voor de 
bewoners en belangstellenden een 

feestelijk koffi econcert. Met veel 
Oudhollandse liederen wisten zij de 
stemming er goed in te krijgen. Iedereen 
heeft van hun optreden genoten.
Deze feestelijke dag werd door iedereen 
weer anders beleefd. Velen gingen in 
huiselijke kring televisiekijken en 
spelletjes doen, of men ging klussen en 
tuinieren. Dankzij het mooie weer trok 
ook een enkeling de polder in of pakte 
de fi ets om een klein tochtje te maken. 
Ook ging menigeen even het dorp in om 
te kijken hoe rustig het hier wel niet was.

Todrukte bij de bakker.

door Cees Reichard

Marinus van der Wijden

Van Ommeren vindt dat de leerkrachten 
keihard werken. Zij hebben door het 
coronavirus een behoorlijke digitale 
ontwikkeling doorgemaakt. Met video, 
fi lmpjes maken, fi lmpjes op Youtube 
zetten en ga zo maar door. Het zijn 
allemaal ontwikkelingen die de 
leerkrachten nu ‘moeten’ ondervinden. 
Van Ommeren is van mening dat zij 
daarvan kunnen profi teren en dit vast 
moeten houden. 

Waardering
Grote waardering heeft de directeur voor 
de kinderen die plichtsgetrouw dit digitaal 
onderwijs gevolgd hebben. Voor alle 
groepen zijn er taken gemaakt en de 
leerkracht heeft met elke groep hierover 
afspraken gemaakt. De kinderen hebben 
dit, mede dankzij de inzet van hun 
ouders, goed opgepakt. “Voor deze 
ouders neem ik mijn petje af. Je weet dat 
ze allemaal in een zelfde ruimte naast 
hun gewone werk doen, ook hun 
kinderen moeten begeleiden. Wij krijgen 
ontzettend veel waardering van de 
ouders. Ik krijg nu veelal opmerkingen 
dat zij nu zien dat het leraar zijn toch wel 
een echt vak is. Dit stemt ons heel 
gelukkig.”

Leerachterstand 
“We moeten niet te bang zijn voor 
leerachterstand. Dit zal best meevallen. 
We hebben in die digitale periode niet stil 
gezeten. Zo nodig was er één op één 
begeleiding. En na de meivakantie zal er 
straks actie hier op gezet worden. We 
zullen de kinderen snel bij kunnen 
werken. Met de ouders zullen wij 
hierover een goede communicatie 
hebben.”
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  Twee Koninklijke onderscheidingen 
in Haastrecht
Dit jaar hebben twee Haastrechtenaren een lintje gekregen. Mevr. Adriana Jacoba (Adrie) van Dommelen-de Gruijl (69) 
en de heer M. (Marco) van der Vegt (48) werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege de coronacrisis 
vond er dit jaar geen gebruikelijke Lintjesregen plaats. Burgemeester Roel Cazemier belde vrijdagochtend de gedecoreerden 
op met het nieuws dat zij dit jaar de Koninklijke onderscheiding ontvangen. Op een later tijdstip wordt voor hen een feest 
georganiseerd. De burgemeester zal hen dan alsnog de onderscheiding opspelden
Burgemeester Cazemier tot de gedecoreerden: “Het is bijzonder spijtig dat ik u dit jaar niet persoonlijk kan ontmoeten om u de 
onderscheiding op te spelden. Helaas lukt het dit jaar niet vanwege de coronamaatregelen. Elk jaar ben ik weer onder de indruk van 
al het werk dat velen van u als vrijwilliger verzetten. Dit is onbetaalbaar. U bent allemaal van grote betekenis voor uw dorp of stad. 
Langs deze weg wil ik u bedanken voor uw inzet.”

Gerda van Krieken-Kruiswijk 
is trots op haar lintje
Bij Gerda van Krieken-Kruiswijk (69) in Vlist ging op vrijdagmorgen de telefoon en 
zij kreeg burgemeester Roel Cazemier aan de lijn. Zij dacht eerst dat hij wat 
informatie wil hebben over Vlist. Maar het was geheel wat anders. Hij vroeg haar 
eerst om even te gaan zitten en of zij goed zat. Gerda vertelde dat ze door haar 
huishoudelijke werkzaamheden op het aanrecht hing. Nou, dat vond hij ook goed. 
Toen kreeg Gerda van de burgemeester te horen dat ZKH Koning Willem Alexander 
het behaagd heeft haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Adrie van Dommelen-de Gruijl
Adrie van Dommelen werd door burgemeester Cazemier gebeld 
en zij was helemaal verbaasd dat hij zei dat ze moest gaan zitten 
omdat hij een belangrijke mededeling had. Vervolgens vertelde 
hij haar dat zij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 
Adrie: “Ik was helemaal verbaasd, het overviel mij helemaal. 
Ik vind het fantastisch. In de loop van de dag heb ik prachtige 
bloemen en een slagroomsnit gekregen”
Adrie van Dommelen-de Gruijl krijgt haar onderscheiding voor 
het leiding geven aan de seniorensoos van de Gereformeerde 
Kerk in Haastrecht. Zij doet dit ruim 38 jaar. Zij maakt zelf - heel 
creatief - uitnodigingen voor de kerstviering. Leidde de 
Kinderclub en was ruim 13 jaar diaken en bezoekdame voor 
ouderen en eenzamen. Van Zangkoor Te Deum Laudamus was 
ze 14 jaar penningmeester.

Marco van der Vegt
Voor Marco van der Vegt was deze onderscheiding een complete 
verrassing. Hij was dan ook verrast dat de burgemeester hem 
belde met het bericht dat hij een lintje krijgt. Na dit telefoontje 
kwamen zijn collega’s van de vrijwillige brandweer Haastrecht 
met loeiende sirenes hem feliciteren. Ploegchef Bas Verboom 
sprak hem toe en memoreerde dat Marco al meer dan 20 jaar 
brandweervrijwilliger van korps Haastrecht is. Hij werd in 2000 
aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap. Tijdens zijn 
brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen 
gevolgd tot het niveau Manschap B. Niet alleen als 
brandweerman, maar ook als sociaal persoon levert hij een grote 
bijdrage aan de saamhorigheid van de kazerne Haastrecht.
Ook Marco mocht in de loop van de dag nog veel felicitaties en 
bloemen in ontvangst nemen.

Ontzettend � jn dat de 
school weer mag beginnen
Kinderen hebben plichtsgetrouw digitaal onderwijs gevolgd
René Van Ommeren, directeur van de St. Catharinaschool in Haastrecht vindt 
het ontzettend fi jn dat de school weer mag beginnen. In welke vorm dan ook. 
Ook het team is blij dat zij de kinderen na de meivakantie weer in de klas 
kunnen ontmoeten. “We missen de kinderen enorm. Het is het gemis van het 
lijfelijk aanwezig zijn en dat je niet van face tot face in gesprek kan gaan. We 
praten wel met de kinderen, maar dan tijdens het digitaal onderwijs via het 
beeldscherm. Dit is meestal in groepsverband. En leerlingen die wat meer zorg 
nodig hebben in kleine groepjes, of ook soms één op één. Dat is per klas weer 
verschillend.” Ook de kinderen missen de school en de contacten met de 
klasgenootjes. Zij verheugen zich er weer op om naar school te gaan.

Gerda: “Ik was helemaal verbaasd en 
ik had dit nooit van mijn levensdagen 
verwacht. Je weet gewoon niet wat 
je overkomt. Je denkt, ach zo’n 
lintje. Maar nu ík er een gekregen 
heb, is het toch wel heel bijzonder. 
Ik ben er echt trots op.”
In zijn telefoongesprek sprak 
burgemeester Cazemier zijn 
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activiteiten van Gerda van Krieken. 
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Ze is secretaris van de stichting ter 
bevordering verenigingsleven in 
Vlist. Voorts is ze een aantal jaren 
secretaris geweest van het 
schoolbestuur van de basisschool 
De Morgenster in Haastrecht en 
later van CSG Willem de 
Zwijgerschool in Schoonhoven. 
Verder is zij een zeer actief lid van de 
Vlister Vrouwenvereniging en het 
toneelgezelschap De Dotters. Ze was 
ook twaalf jaar penningmeester van 
deze vereniging en heeft zich onder 
andere ingezet voor het digitaliseren 
van informatie.
Op een later tijdstip zal de onder-
scheiding op een feestelijke 
bijeenkomst alsnog door de 
burgemeester opgespeld worden. Nu 
zit Gerda volop te genieten van de 
vele bloemen, kaarten, telefoontjes 
en appjes die zij krijgt.
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Zelfs de Koningsspelen, die inmiddels voor de kinderen wel een traditie zijn, vonden geen doorgang. 
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Van Ommeren is van mening dat deze 
periode de leerkrachten heel wat 
positiefs opgeleverd heeft. Vooral wat 
digitaal is bereikt. Sommige dingen zullen 
effi ciënt en adequaat worden opgepakt.

Hele dagen school
Als de school op 11 mei weer van start 
gaat, zullen de klaslokalen niet vol gaan 
zitten. De leerlingen gaan 50% van de 
tijd naar school, waarbij wordt uitgegaan 
van hele dagen onderwijs. Dit om zo min 
mogelijk verplaatsingsbewegingen van 
leerlingen en ouders te creëren en de 
aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang 
zo goed mogelijk te houden. De ouders 
mogen niet de school in om kinderen af 
te zetten en/of gedag te zeggen. 
Kinderen en personeelsleden met 
coronagerelateerde klachten blijven thuis. 
Voor al deze maatregelen worden de 
richtlijnen uit het ‘protocol opstart basis-
onderwijs’ van de PO Raad gevolgd. In 
de komende dagen zal gekeken worden 
hoe de organisatie verder vorm kan 
krijgen. Zodra er volledige duidelijkheid 
is, worden de ouders hierover in de 
eerste week van de meivakantie 
geïnformeerd. En dan op 11 mei heerlijk 
van start.

Koningsdag begon in Haastrecht dit jaar 
om kwart voor tien met het luiden van de 
torenklokken. Daarna speelde Marinus 
van der Wijden voor zijn huis op de 
Hoogstraat op zijn accordeon het 
Wilhelmus. Na het spelen van ons 
volkslied werd het feest hoofdzakelijk 
thuis in huiselijke kring gevierd. 
Het oranjegebak mocht hierbij uiteraard 
niet ontbreken. De plaatselijke bakker 
had het in de ochtenduren dan ook 
enorm druk. Velen moesten voor deze 
lekkernij zelfs een poosje buiten in de rij 
staan wachten. Om 11.00 uur gaf de 
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bewoners en belangstellenden een 
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stemming er goed in te krijgen. Iedereen 
heeft van hun optreden genoten.
Deze feestelijke dag werd door iedereen 
weer anders beleefd. Velen gingen in 
huiselijke kring televisiekijken en 
spelletjes doen, of men ging klussen en 
tuinieren. Dankzij het mooie weer trok 
ook een enkeling de polder in of pakte 
de fi ets om een klein tochtje te maken. 
Ook ging menigeen even het dorp in om 
te kijken hoe rustig het hier wel niet was.
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Van Ommeren vindt dat de leerkrachten 
keihard werken. Zij hebben door het 
coronavirus een behoorlijke digitale 
ontwikkeling doorgemaakt. Met video, 
fi lmpjes maken, fi lmpjes op Youtube 
zetten en ga zo maar door. Het zijn 
allemaal ontwikkelingen die de 
leerkrachten nu ‘moeten’ ondervinden. 
Van Ommeren is van mening dat zij 
daarvan kunnen profi teren en dit vast 
moeten houden. 

Waardering
Grote waardering heeft de directeur voor 
de kinderen die plichtsgetrouw dit digitaal 
onderwijs gevolgd hebben. Voor alle 
groepen zijn er taken gemaakt en de 
leerkracht heeft met elke groep hierover 
afspraken gemaakt. De kinderen hebben 
dit, mede dankzij de inzet van hun 
ouders, goed opgepakt. “Voor deze 
ouders neem ik mijn petje af. Je weet dat 
ze allemaal in een zelfde ruimte naast 
hun gewone werk doen, ook hun 
kinderen moeten begeleiden. Wij krijgen 
ontzettend veel waardering van de 
ouders. Ik krijg nu veelal opmerkingen 
dat zij nu zien dat het leraar zijn toch wel 
een echt vak is. Dit stemt ons heel 
gelukkig.”

Leerachterstand 
“We moeten niet te bang zijn voor 
leerachterstand. Dit zal best meevallen. 
We hebben in die digitale periode niet stil 
gezeten. Zo nodig was er één op één 
begeleiding. En na de meivakantie zal er 
straks actie hier op gezet worden. We 
zullen de kinderen snel bij kunnen 
werken. Met de ouders zullen wij 
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eerst om even te gaan zitten en of zij goed zat. Gerda vertelde dat ze door haar 
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Toen kreeg Gerda van de burgemeester te horen dat ZKH Koning Willem Alexander 
het behaagd heeft haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Adrie van Dommelen-de Gruijl
Adrie van Dommelen werd door burgemeester Cazemier gebeld 
en zij was helemaal verbaasd dat hij zei dat ze moest gaan zitten 
omdat hij een belangrijke mededeling had. Vervolgens vertelde 
hij haar dat zij een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. 
Adrie: “Ik was helemaal verbaasd, het overviel mij helemaal. 
Ik vind het fantastisch. In de loop van de dag heb ik prachtige 
bloemen en een slagroomsnit gekregen”
Adrie van Dommelen-de Gruijl krijgt haar onderscheiding voor 
het leiding geven aan de seniorensoos van de Gereformeerde 
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creatief - uitnodigingen voor de kerstviering. Leidde de 
Kinderclub en was ruim 13 jaar diaken en bezoekdame voor 
ouderen en eenzamen. Van Zangkoor Te Deum Laudamus was 
ze 14 jaar penningmeester.

Marco van der Vegt
Voor Marco van der Vegt was deze onderscheiding een complete 
verrassing. Hij was dan ook verrast dat de burgemeester hem 
belde met het bericht dat hij een lintje krijgt. Na dit telefoontje 
kwamen zijn collega’s van de vrijwillige brandweer Haastrecht 
met loeiende sirenes hem feliciteren. Ploegchef Bas Verboom 
sprak hem toe en memoreerde dat Marco al meer dan 20 jaar 
brandweervrijwilliger van korps Haastrecht is. Hij werd in 2000 
aangesteld bij de vrijwillige brandweer als Manschap. Tijdens zijn 
brandweercarrière heeft hij diverse opleidingen en scholingen 
gevolgd tot het niveau Manschap B. Niet alleen als 
brandweerman, maar ook als sociaal persoon levert hij een grote 
bijdrage aan de saamhorigheid van de kazerne Haastrecht.
Ook Marco mocht in de loop van de dag nog veel felicitaties en 
bloemen in ontvangst nemen.

Ontzettend � jn dat de 
school weer mag beginnen
Kinderen hebben plichtsgetrouw digitaal onderwijs gevolgd
René Van Ommeren, directeur van de St. Catharinaschool in Haastrecht vindt 
het ontzettend fi jn dat de school weer mag beginnen. In welke vorm dan ook. 
Ook het team is blij dat zij de kinderen na de meivakantie weer in de klas 
kunnen ontmoeten. “We missen de kinderen enorm. Het is het gemis van het 
lijfelijk aanwezig zijn en dat je niet van face tot face in gesprek kan gaan. We 
praten wel met de kinderen, maar dan tijdens het digitaal onderwijs via het 
beeldscherm. Dit is meestal in groepsverband. En leerlingen die wat meer zorg 
nodig hebben in kleine groepjes, of ook soms één op één. Dat is per klas weer 
verschillend.” Ook de kinderen missen de school en de contacten met de 
klasgenootjes. Zij verheugen zich er weer op om naar school te gaan.

Gerda: “Ik was helemaal verbaasd en 
ik had dit nooit van mijn levensdagen 
verwacht. Je weet gewoon niet wat 
je overkomt. Je denkt, ach zo’n 
lintje. Maar nu ík er een gekregen 
heb, is het toch wel heel bijzonder. 
Ik ben er echt trots op.”
In zijn telefoongesprek sprak 
burgemeester Cazemier zijn 
waardering uit voor de vele vrijwillige 
activiteiten van Gerda van Krieken. 
Zij zet zich al ruim 21 jaar in als 
secretaris van de 
Activiteitencommissie voor PG 
De Hoeksteen in Schoonhoven. 
Ook is zij al jaren actief als horeca-
vrijwilliger voor het Zilvermuseum. 
Ze is secretaris van de stichting ter 
bevordering verenigingsleven in 
Vlist. Voorts is ze een aantal jaren 
secretaris geweest van het 
schoolbestuur van de basisschool 
De Morgenster in Haastrecht en 
later van CSG Willem de 
Zwijgerschool in Schoonhoven. 
Verder is zij een zeer actief lid van de 
Vlister Vrouwenvereniging en het 
toneelgezelschap De Dotters. Ze was 
ook twaalf jaar penningmeester van 
deze vereniging en heeft zich onder 
andere ingezet voor het digitaliseren 
van informatie.
Op een later tijdstip zal de onder-
scheiding op een feestelijke 
bijeenkomst alsnog door de 
burgemeester opgespeld worden. Nu 
zit Gerda volop te genieten van de 
vele bloemen, kaarten, telefoontjes 
en appjes die zij krijgt.

door Cees Reichard

De troubadours.

door Cees Reichard

René van Ommeren, 
directeur St. Catharinaschool.

Een rustig Koningsdag in Haastrecht
Koningsdag zag er dit jaar heel anders uit dan in andere jaren. Ook in Haastrecht. Geen aubade, geen kindervrijmarkt, 
geen feest op het Concordiaplein met pannenkoeken eten en voor de jeugd een sportconcours. 
Zelfs de Koningsspelen, die inmiddels voor de kinderen wel een traditie zijn, vonden geen doorgang. 
Wel zag je op straat mensen en vooral kinderen in hun oranje outfi t.

Van Ommeren is van mening dat deze 
periode de leerkrachten heel wat 
positiefs opgeleverd heeft. Vooral wat 
digitaal is bereikt. Sommige dingen zullen 
effi ciënt en adequaat worden opgepakt.

Hele dagen school
Als de school op 11 mei weer van start 
gaat, zullen de klaslokalen niet vol gaan 
zitten. De leerlingen gaan 50% van de 
tijd naar school, waarbij wordt uitgegaan 
van hele dagen onderwijs. Dit om zo min 
mogelijk verplaatsingsbewegingen van 
leerlingen en ouders te creëren en de 
aansluiting bij de Buitenschoolse Opvang 
zo goed mogelijk te houden. De ouders 
mogen niet de school in om kinderen af 
te zetten en/of gedag te zeggen. 
Kinderen en personeelsleden met 
coronagerelateerde klachten blijven thuis. 
Voor al deze maatregelen worden de 
richtlijnen uit het ‘protocol opstart basis-
onderwijs’ van de PO Raad gevolgd. In 
de komende dagen zal gekeken worden 
hoe de organisatie verder vorm kan 
krijgen. Zodra er volledige duidelijkheid 
is, worden de ouders hierover in de 
eerste week van de meivakantie 
geïnformeerd. En dan op 11 mei heerlijk 
van start.

Koningsdag begon in Haastrecht dit jaar 
om kwart voor tien met het luiden van de 
torenklokken. Daarna speelde Marinus 
van der Wijden voor zijn huis op de 
Hoogstraat op zijn accordeon het 
Wilhelmus. Na het spelen van ons 
volkslied werd het feest hoofdzakelijk 
thuis in huiselijke kring gevierd. 
Het oranjegebak mocht hierbij uiteraard 
niet ontbreken. De plaatselijke bakker 
had het in de ochtenduren dan ook 
enorm druk. Velen moesten voor deze 
lekkernij zelfs een poosje buiten in de rij 
staan wachten. Om 11.00 uur gaf de 
muziekgroep De Troubadours op het 
pleintje bij de Liezeborgh voor de 
bewoners en belangstellenden een 

feestelijk koffi econcert. Met veel 
Oudhollandse liederen wisten zij de 
stemming er goed in te krijgen. Iedereen 
heeft van hun optreden genoten.
Deze feestelijke dag werd door iedereen 
weer anders beleefd. Velen gingen in 
huiselijke kring televisiekijken en 
spelletjes doen, of men ging klussen en 
tuinieren. Dankzij het mooie weer trok 
ook een enkeling de polder in of pakte 
de fi ets om een klein tochtje te maken. 
Ook ging menigeen even het dorp in om 
te kijken hoe rustig het hier wel niet was.

Todrukte bij de bakker.

door Cees Reichard

Marinus van der Wijden

Van Ommeren vindt dat de leerkrachten 
keihard werken. Zij hebben door het 
coronavirus een behoorlijke digitale 
ontwikkeling doorgemaakt. Met video, 
fi lmpjes maken, fi lmpjes op Youtube 
zetten en ga zo maar door. Het zijn 
allemaal ontwikkelingen die de 
leerkrachten nu ‘moeten’ ondervinden. 
Van Ommeren is van mening dat zij 
daarvan kunnen profi teren en dit vast 
moeten houden. 

Waardering
Grote waardering heeft de directeur voor 
de kinderen die plichtsgetrouw dit digitaal 
onderwijs gevolgd hebben. Voor alle 
groepen zijn er taken gemaakt en de 
leerkracht heeft met elke groep hierover 
afspraken gemaakt. De kinderen hebben 
dit, mede dankzij de inzet van hun 
ouders, goed opgepakt. “Voor deze 
ouders neem ik mijn petje af. Je weet dat 
ze allemaal in een zelfde ruimte naast 
hun gewone werk doen, ook hun 
kinderen moeten begeleiden. Wij krijgen 
ontzettend veel waardering van de 
ouders. Ik krijg nu veelal opmerkingen 
dat zij nu zien dat het leraar zijn toch wel 
een echt vak is. Dit stemt ons heel 
gelukkig.”

Leerachterstand 
“We moeten niet te bang zijn voor 
leerachterstand. Dit zal best meevallen. 
We hebben in die digitale periode niet stil 
gezeten. Zo nodig was er één op één 
begeleiding. En na de meivakantie zal er 
straks actie hier op gezet worden. We 
zullen de kinderen snel bij kunnen 
werken. Met de ouders zullen wij 
hierover een goede communicatie 
hebben.”

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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De Babbelbox
Bij het woonzorgcentrum 
De Wulverhorst (Oudewater) 
werd afgelopen donderdag een 
bezoekerspaviljoen met de naam 
De Babbelbox offi cieel in gebruik 
genomen.
Toen duidelijk werd dat Den Haag 
toestond dat woonzorgcentra na 
mochten denken over mogelijkheden 
om hun cliënten bezoek van familieleden 
en/of mantelzorgers toe te staan, 
was het binnen een week ‘op z’n 
Oudewaters’ geregeld: Jan Snel en de 
Rabobank zorgden voor een 
wooncontainer met twee kamertjes 
gescheiden door een glazen wand, elk 
kamertje met een eigen toegangsdeur, 
die voor de cliënten op rolstoelbreedte. 
Ondernemersvereniging NOVO zorgde 
voor de inrichting, waarbij Joost, Jasper 
en Marjolein de kar trokken, de één 
zorgde voor de meubels, Faaij voor de 
vitrage, de bloemisten voor een paar 
mooie kamerplanten, er kwamen aan 
weerszijden van het glas microfoons en 
luidsprekers zodat het gesprek zo 
natuurlijk mogelijk kon verlopen. 
Het was een echt knus ‘praathuis’, en 
vanaf het eerste begin mochten de 
cliënten bij toerbeurt zoon, dochter, 
broer of zus ontvangen.

Donderdag, met stralende zon, konden 
de cliënten zonder jas en zonder kans 
op verkoudheid met hun gasten aan de 
praat. Er waren bloemen, en er was 
koffi e, en mooie woorden. 
Vertegenwoordigers van de Rabobank, 
Jacqueline namens Jan Snel, 
Joyce Jacobs van De Wulverhorst en 
Joost en Jasper namens de NOVO 
gingen samen op de foto.
Aan allen die zich hiervoor ingezet 
hebben: hartelijk dank!

Oproep: geen afval bij verzamelcontainers
Een dringende oproep van de gemeente Montfoort om het afval niet bij de 
afvalcontainers te plaatsen kwam de gemeente op haar Facebookpagina 
op felle kritiek te staan. Plastic, textiel en glas zou bij bovengrondse 
containers worden gezet, terwijl de containers in de meeste gevallen zelf 
nog leeg zijn volgens de gemeente.

“Afval dat ernaast staat zorgt voor een 
rommelig straatbeeld, is onhygiënisch 
en gaat natuurlijk zwerven. Bij zowel 
gemeente als Cyclus doen we er alles 
aan om het allemaal netjes te houden, 
maar het is momenteel bijna niet meer 
te doen.” Daarom verzoekt de gemeente 
haar inwoners om géén afval naast de 
containers te deponeren: “Wilt u de 
container liever niet openen vanwege de 
hygiëne? Neem dan bijvoorbeeld een 
zakdoekje of handschoen mee zodat u 
niet in direct contact komt met de klep 
van de container. Is de container vol? 
Bewaar uw afval dan nog even thuis.”

Reacties
“Ik doe m’n best, maar moest van de 
week met m’n volle zak eerst naar onze 
eigen bak lopen”, reageert Caroline 
Knasiak-Van den Hoven. “Daar was een 
storing. Toen naar die bij de Hema, ook 
een storing ... Bij de voormalige Blokker 
kon ik hem kwijt. Maar ik snap ook dat 
er mensen zijn die er niet mee kunnen 
blijven slepen... en ja wij betalen 
hetzelfde als de mensen die alleen een 
bak buiten hoeven te zetten.”
Volgens de meeste mensen die kritisch 
reageren, wordt er gewoon niet vaak 
genoeg opgehaald.
Naar de gemeentewerf brengen, lijkt 
dan ook geen optie, omdat de bak daar 
geregeld uitpuilt. Reacties van de 
gemeente dat ze naar dit probleem 
kijken en berichten over de 
problematiek begonnen al in 2016.
Berry van Hattem doet het dringende 
verzoek aan de gemeente: “Haal wat 
vaker de containers leeg; laat ze niet vol 
staan. Dat is niet goed voor het 
straatbeeld. Laat de burgers niet een 
verzamelpunt in hun eigen tuin creëren. 
Dat is ook geen goed tuinbeeld.”
Al met al zouden de bewoners van 
Montfoort die kritisch reageren liefst 

veel gevallen ook ingewikkeld, vanwege 
de beperkte ruimte. Maar natuurlijk zien 
we ook dat het een lastige situatie is. 
Daarom onderzoeken we mogelijkheden, 
zoals een ondergrondse PMD-pers-
container en daar waar mogelijk 
bijplaatsen van bovengrondse containers. 
Maar dat loopt nu allemaal en kunnen er 
dus nog niets over zeggen. Met andere 
woorden: het heeft onze volle aandacht 
en we zijn er druk mee bezig.”

Geen budget voor nascheiden
Ook nascheiden is voorlopig geen optie 
voor gemeente Montfoort: “Montfoort 
werkt voor het verwerken van afval 
samen met een groot aantal gemeentes 
(AVU) en koopt gezamenlijk de afval-
verwerkingsdiensten in. 
De nascheidingscapaciteiten zijn 
vooralsnog beperkt en daardoor zeer 
duur.” Laat de gemeente Montfoort 
daar nu net geen budget voor hebben. 
Het afvalprobleem lijkt vooralsnog niet 
opgelost…
Op het moment van schrijven lagen 
er weer veel zakken bij de Hannie 
Schaftstraat naast de verzamelbak. 
Met die wind, is het de vraag hoe lang 
het blijft liggen. Daar moeten 
Montfoortenaren het maar mee doen…

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

door Cees Reichard

door Sjoukje Dijkstra

door Otto Beaujon

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

Door zoveel mogelijk in beweging te blijven en sportief bezig zijn, kan je in 
deze coronatijd fi t blijven. SWOK-midden helpt de senioren hiermee door 
hen een fi tnessprogramma aan te bieden dat vanaf het balkon, voor de 
voordeur of op de galerij meegedaan kan worden. De 1,5 meter afstand 
wordt hierbij in acht genomen.

Seniorengym in de Amaliahof

Op woensdag 6 mei gaf Marije Bosboom 
vanaf een plateau in de Amaliahof aan 
een aantal bewoners en belangstellenden 
diverse gymoefeningen. In een half uur 

tijd moesten de deelnemers bijvoorbeeld 
allerlei stapbewegingen doen. 
Ook knietrekken, met de armen zwaaien 
en zelfs strekoefeningen met de vingers 

stonden op het programma. 
De deelnemers deden enthousiast mee 
en waren op het eind wat moe, maar 
zeer voldaan.
Iedereen kan hieraan meedoen en is op 
elke woensdag om 10.00 uur in de 
Amaliahof welkom.

willen zien dat de gemeente het afval 
vaker laat ophalen. Ook nascheiding 
wordt geopperd als een oplossing. 
Een woordvoerder van de gemeente 
reageert op de kritiek: “De bovengrondse 
PMD-containers worden op dit moment 
om de dag (maandag, woensdag, vrijdag) 
geleegd, met om de donderdag een extra 
inzamelronde voor losse zakken. 
Het probleem zit ‘m voornamelijk in de 
twee dagen-overbrugging van het 
weekend. Dat lossen we niet zomaar op 
met extra ophalen, wat in het weekend 
natuurlijk bemoeilijkt wordt vanwege de 
Zondagswet.”
Daarnaast laat de woordvoerder weten: 
“Het opvoeren van ophaalfrequentie is 
lastig, aangezien alle gemeentes in 
Nederland met deze drukte te kampen 
hebben en er niet voldoende personeel 
beschikbaar is bij de inzameldiensten. 
Het bijplaatsen van extra containers is in 

Bijna wekelijks is dit het straatbeeld in de Hannie Schaftstraat in Montfoort.

Maandagochtend na een stormachtige nacht was dit het straatbeeld.

Jaaroverzicht 2020

Vanaf 17 maart beheerst het coronavirus het nieuws: 
teleschool, boodschappen doen voor oude mensen, berenjacht, 

hamsteren, anderhalve meter, mondkapje in de bus.

Bianca van Rooijen en haar 
dochter gingen meteen 

mondkapjes maken: ze waren 
toen nog nergens te krijgen.

Inzameling voor de voedselbank 
door Rope City Events

Openluchtschool in Hekendorp: De leerlingen van basisschool 
Goejanverwelle hebben de ruimte: tussen de online lessen kunnen ze 
op de speelplaats van de school rruim anderhalve meter bij elkaar 

uit de buurt blijven.

De nieuwe brug over de IJssel bij Hekendorp 
kon in maart in gebruik genomen worden; 

de officiële opening moest nog een paar maanden wachten.

4 en 5 mei: De herdenking van de gevallenen en de viering van de 
bevrijding, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog,  

kon vanwege corona helaas niet doorgaan.

Ontmoeting achter plexiglas
In Linschoten en Oudewater, 

maar ook elders, werden 
voorzieningen getroffen zodat 
bejaarden in verzorgingshuizen 
bezocht konden worden door 
familileden: zoals hier op de 

foto in de Lindewaard, of in de 
babbelbox bij woonzorgcentrum 

De Wulverhorst.

In Haastrecht ontvingen  
mevr. Adrie van Dommelen en 

brandweerman Marco van der Vegt  
een lintje.

Gerda van Krieken in 
Vlist werd benoemd 
tot lid in de orde van 

Oranje Nassau.

Op Koningsdag stonden er buiten lange rijen bij de bakker.
Zowel in Oudewater als in Haastrecht 

was het een drukte van je welste bij de bakker.

De gedecoreerden in Oudewater: mevr. Riet Vergeer-van Veldhuizen, 
mevr. Henny van den IJssel-Nederend, mevr. Wil de Vos-Verkleij, 
mevr. Nel Mulder-van der Werf, dhr Jeroen Kliver- van Breukelen  

en de heer Rob Geurts

Raadhuis in de steigers:
Het oude raadhuis van 

Haastrecht is aangekocht door 
een particulier die er een 

gebouw van openbaar nut van 
wil maken.
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In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms 
niet mogelijk. Daarom is daar vanaf 1 juni 2020 een 
niet-medisch mondkapje verplicht. Per enkele reis met het 
openbaar vervoer heeft u een schoon niet-medisch 
mondkapje nodig. Deze kunt u kopen of thuis maken. 

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Openingstijden 
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

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

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

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

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

Niet medische mondkapjes  
vanaf 1 juni verplicht in het openbaar vervoer

Hoe maak ik een mondkapje?
Dit heeft u nodig: een stuk stof, elastiek, schaar,  
naald en draad of een naaimachine.

1. Was de stof op 60 °C

2. Knip twee stukken stof uit van 20 bij 27 cm  
en neem twee stukjes elastiek van 18 cm lang.

3. Leg de 2 stukken stof op elkaar.  
Vouw de lange kanten 0,5 cm om  
en naai ze aan elkaar vast.

4. Vouw de korte kanten  
ruim 1,5 cm naar binnen  
en naai ze vast.

5. Trek de elastieken door de 
tunnel die je gemaakt hebt 
en maak er een knoop in.

6. Zorg dat het mondkapje 
goed aansluit op uw gezicht. 
Maak de knopen in het 
elastiek op een andere plek 
als dat nodig is.

7. Schuif de knoop in de zoom, 
rimpel de stof zodat het 
goed over uw mond, neus en 
kin past en naai het elastiek 
vast aan de stof.

Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje?
• Was voor het opzetten én na het afzetten van het mondkapje  

uw handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
• Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
• Zorg dat uw mond, neus en kin goed bedekt zijn  

en raak het daarna niet meer aan.
• Draag het mondkapje maximaal 3 uur per keer.
• Bewaar een schone en gebruikte mondkapjes apart van elkaar  

in een afgesloten zakje of bakje.
• Was het mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op een  

volledig wasprogramma.  
Was alleen met wasmiddel, voeg geen wasverzachter toe.

• Was uw handen nadat u het mondkapje in de wasmachine hebt gestopt.
• Gebruik het mondkapje niet voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Hoe maakt u een mondkapje en hoe gebruikt u het?

Van een afstand bezien leek het er toch voor 
iedereen op dat Abrona goed liep.
Gasten zijn lovend over Abrona en op 
‘Tripadviser’ scoort Abrona erg hoog.
Iedereen is begaan met het verdriet van de 
medewerkers en cliënten.

Politiek
Ook politiek Oudewater en de gemeenteraad  
is door het besluit van Abrona overvallen.
Op de internetsite van de Gemeente Oudewater 
staat; “Vandaag bereikte ons het bericht dat 
hotel-restaurant Abrona per 1 juni haar deuren 
definitief gaat sluiten. Het gemeentebestuur van 
Oudewater is door dit voorgenomen besluit 
enorm geraakt. Het hotel-restaurant is een 
begrip in Oudewater. Ook het college van B&W 
droeg het hotel-restaurant een warm hart toe. 
Hotel-restaurant Abrona was een belangrijke en 
geliefde plek. Voor personeel, cliënten en hun 
familie en kennissen en voor gasten.  
Maar ook voor de economie van Oudewater. 
Belangrijk voor toeleveranciers, als hotel voor 
toeristen en voor de werkgelegenheid.
Sluiting is een groot verlies. In de eerste plaats 
voor het personeel en haar cliënten met een 
verstandelijke beperking. Maar zeker ook voor 

de Oudewaterse samenleving. “Ik weet dat 
directie en personeel zich met hart en ziel 
hebben ingezet om de sluiting te voorkomen. 
Dat dit niet gelukt is, is voor iedereen een 
zware klap. Er wordt nu alles aan gedaan om 
cliënten binnen boord te houden en personeel 
te behouden”, aldus burgemeester Groeneweg 
van Oudewater. 
Gemeente Oudewater is blij dat Abrona 
zorgvuldig te werk gaat in het afhandelen van 
de gevolgen van deze bedrijfssluiting. 
Burgemeester Groeneweg hierover:  
“Het begeleiden van cliënten en medewerkers 
naar een passende werk- of dagbestedingsplek 
is voor Abrona eerste prioriteit. 
Dat onderschrijft ook het gemeentebestuur. 
Wij wensen personeel, cliënten en het bestuur 
en directie van Abrona veel sterkte”.

Bedrijfsleven en gasten
Het bedrijfsleven van Oudewater en omgeving 
(dat regelmatige relaties onderbrengt bij Abrona) 
reageert verrast en gefrustreerd. Zij hebben de 
indruk dat de volgorde van de redenen voor 
sluiting het omgekeerde is van wat de directie 
van Abrona verklaart. In tegenstelling tot de 
politiek hebben zij helemaal niet de indruk dat 

er alles aan gedaan is om sluiting te voorkomen. 
“De financiële problemen zijn de belangrijkste 
reden en niet de afnemende vraag naar 
reguliere dagbesteding. Die vraag is er nog wel 
degelijk. Abrona fungeert ook als opleidings-
locatie. Na een opleiding en na het opdoen van 
ervaring kunnen cliënten doorstromen naar 
bedrijven. Ons is niets gevraagd en wij zijn niet 
in de plannen gekend” is een veel gehoorde 
reactie. Twee jaar geleden hebben heel veel 
bedrijven uit maatschappelijke betrokkenheid 
veel geld in de verbouwing gestoken. Dat wordt 
nu allemaal weggegooid. Er is ons dit keer niet 
gevraagd om mee te denken of en hoe het tij 
gekeerd kan worden in Oudewater.
“De procesgang rond de sluiting klopt niet”, 
meldt een van de ondernemers die nauw 
betrokken is bij Abrona. “Als wij betrokken 
zouden zijn geweest zou er wellicht een 
oplossing gevonden zijn. Kijk maar hoe het met 
het hospice in Oudewater is gegaan. Toen dat 
in de problemen kwam hebben ze ons om hulp 
gevraagd. Er is voor een nieuwe locatie gezorgd 
en er is door het bedrijfsleven ruim een miljoen 
euro bijeengebracht om de continuïteit te 
waarborgen. Als Abrona ons had betrokken 
had er wellicht ook van alles gekund. 
Wij hebben de indruk dat Abrona in Oudewater 
stopt om de tekorten van Abrona als geheel te 
dichten met de verkoop van het historische 
pand in Oudewater”.

Is sluiting nog afwendbaar?
Het besluit om te stoppen met Abrona in 
Oudewater wordt door de directie gezien als 
onafwendbaar. Maar het is een ‘voorgenomen’ 
besluit dat nog voor advies naar de centrale 
cliëntenraad, centrale familieraad en  
ondernemingsraad gaat. De directie denkt dat 
het besluit op zeer korte termijn definitief wordt. 
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor 
verkoop van het pand zijn al gestart.
Uit de diverse raden klinkt volgens de directie 
begrip voor het genomen besluit.
Daar denken de bedrijven, medewerkers en 
ouders van cliënten die wij gesproken hebben 
beduidend anders over. Een aantal van hen 
bezint zich op mogelijke stappen om het besluit 
ongedaan te maken en toch te zoeken naar 
oplossingen om Abrona voor Oudewater te 
behouden.

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

commerciële publicaties
Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)

Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur 
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

Wij helpen u graag. Gratis!  
Bel 06-12683219 of kijk voor meer informatie op

www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl

Geldzorgen?
Schulden?

Overzicht kwijt?

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Joop van Vliet B.V.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
 Zaterdag 08.00 - 12.00 uur

Halverwege mei werd bekend gemaakt dat hotel 
Abrona per 1 juni definitief gesloten werd. 

De kosten waren te hoog, en de vooruitzichten te 
onzeker. Het gebouw zou per direct te koop gezet 
worden. Gemeentebestuur, personeel, zorgcliënten 
en overige medewerkers voelden zich overvallen. 
Gemeente en bedrijfsleven hebben in de maanden 
nadien hemel en aarde bewogen om het Abrona-
bestuur op andere gedachten te brengen, en dat 
heeft er toe geleid dat het hotel verkocht is aan 

een Oudewaters consortium dat een doorstart gaat 
maken. ‘Abrona’ kwam drie maanden lang 

wekelijks terug in deze krant.

Per 1 mei ging het skateseizoen wel weer van start.

PAGINA 2 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 16 JUNI 2020

WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

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

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
Vacature
Sport
Vacature

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 21: 09.30 uur Ds. L. Schaap
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 21: 10.00 uur Nel Wanjala
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 21: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 21: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Online diensten via www.pgmontfoort.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Geen diensten

OUDEWATER / HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK 
OUDEWATER HEKENDORP
Houdt meeluisterdiensten via  
www.hervormdoudewater.nl
Wo 17: 19.15 uur Gebedsdienst
Zo 21: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 21: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Geen diensten
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 21: 09.30 uur Ds. J.R. Volk
 18.30 uur Ds. J.E. de Groot

Openstelling  
R.K. St. Franciscuskerk
De werkgroep gastvrouwen en gastheren van de geloofsgemeenschap 
Oudewater vinden het fijn om hun kerk weer open te kunnen stellen  
voor bezoekers. Vanaf heden zijn bezoekers weer van harte welkom  
op de woensdag en de zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften van het RIVM:
-  houd anderhalve meter afstand en verspreid u ruim in de kerk
-  kom niet groepsgewijs naar de kerk
-  volg de aanwijzing van de gastvrouw of gastheer.

Oproep
De werkgroep wil graag de ‘Open Kerk’-uren uitbreiden maar hebben  
daarvoor meer vrijwilligers nodig. Kunt u een paar uurtjes per seizoen,  
van mei tot en met medio september (Monumentendag), vrijmaken,  
meldt u dan aan bij het secretariaat Oudewater, tel. 0348-561593  
(dinsdag en donderdag van 09.00 tot 11.30 uur)  
of stuur een e-mail naar secretariaat@rkkoudewater.nl
De werkgroep ziet uit naar uw aanmelding en zal contact met u opnemen.
De ervaring van de werkgroep is dat het dankbaar werk is en dat er veel leuke 
reacties ontvangen worden.

Mondkapjes 
verplicht  
in de regiotaxi
Ook in de regiotaxi in de provincie 
Utrecht zijn reizigers verplicht om 
mondkapjes te dragen tijdens de rit. 
Zonder mondkapje mag u niet mee. 
Zelfgemaakte mondkapjes zijn 
toegestaan.
Elke rit moet u telefonisch aanvragen. 
Een verzorgende of begeleider mag dat 
ook voor u doen.  
De telefoniste zal vragen of u verkoud-
heidsklachten heeft. Als dat zo is, mag u 
niet mee. En uw rit mag niet gaan naar 
een corona-testlocatie.
Ritten mogen gedeeltelijk weer 
gecombineerd worden. 
In een personenauto mogen twee 
passagiers en in een bus vier passagiers 
vervoerd worden.
Als u hulp nodig heeft bij het in- én 
uitstappen van de regiotaxi, moet u er 
zelf voor zorgen dat er iemand is om u te 
helpen, de chauffeur mag u helaas niet 
helpen.
Een scootmobiel kan op dit moment niet 
mee met de regiotaxi. Een (elektrische) 
rolstoel of rollator kan wel mee. 
De chauffeur plaatst uw hulpmiddel in de 
regiotaxi.
U mag zoveel bagage meenemen als u 
zelf kunt dragen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Als gevolg van de coronacrisis raken gezinnen in 
financiële problemen en kunnen ouders sportclubs en/of 
cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. 
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur roept gezinnen op  
om zich te melden.
Het fonds betaalt in de gemeente Krimpenerwaard in 
samenwerking met die gemeente de contributies en lesgelden 
door, zodat kinderen mee kunnen blijven doen.
De campagne heet: ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’,  
en wordt, o.a. met dit bericht via de lokale media onder de 
aandacht gebracht.

De campagne wordt gesteund door een groot aantal bekende 
‘ambassadeurs’, zoals Marianne Vos, Erben Wennemars,  
Sanne Hans (Miss Montreal), Sanne Wevers en Brigitte Heitzer.
Gezinnen die een beroep willen doen op de regeling 
kunnen via een intermediair (leerkracht, buurtsport-
coach, schuldhulpverlener) een aanvraag doen.
In de provincie Utrecht is een soortgelijke regeling van 
kracht. Meer info: www.magikweermeedoen.nl

Wij verwijten het bestuur dat de snelheid 
waarmee gehandeld is, voorrang heeft 
gekregen op de zorgvuldigheid en dat 
falend bestuur heeft geleid tot de enorme 
tekorten in de afgelopen jaren. 
Daarnaast ontbreekt de onderbouwing 
voor de besluiten en geeft het bestuur op 
tal van terreinen een onjuiste voorstelling 
van zaken. ‘Last but not least’ verwijten 
wij het bestuur zich niet op een goede 
manier aan haar zorgplicht voor een 
kwetsbare groep verstandelijk beperkte 
cliënten te houden. Mocht in het gesprek 
van 16 juni blijken dat feiten nog steeds 
worden verdraaid, onderbouwingen van 
de besluiten achterwege blijven en het 
bestuur, met inachtneming van haar 
verantwoordelijkheid voor de ontstane 
situatie, nog steeds niet echt in 
constructief overleg wil, dan benaderen 
we de toezichthouders in de zorg: de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) en het Zorgkantoor. Zo nodig 
stappen we ook naar de landelijke 
politiek.”

Antwoorden op vragen
Het bestuur van Abrona meldde 
De IJsselbode desgevraagd:
1) Dat Abrona met betrokken partijen 

deelt hoe men tot het besluit is 
gekomen, maar dat het besluit niet 
teruggedraaid wordt.

2) Dat het besluit om hotel-restaurant 
Abrona te sluiten los staat van de 
aangifte van diefstal en het onderzoek 

naar de interne bedrijfsprocessen.
De uitkomsten van het onderzoek 
worden afgewacht, maar gaan niet tot 
andere inzichten leiden met betrekking 
tot het zelf exploiteren van een 
horeca-onderneming.

3) Dat Abrona ervoor kiest niet langer 
zorggeld, bedoeld voor ondersteuning 
van mensen met een verstandelijke 
beperking, te gebruiken om horeca-
verliezen te compenseren.

Abrona hoopt van harte dat ondernemers, 
het liefst uit Oudewater, mogelijkheden 
zien om op deze locatie weer een sociaal 
maatschappelijke onderneming te 
beginnen. Het specialisme van Abrona is 
het begeleiden en ondersteunen van 
volwassenen met een verstandelijke 
beperking. Abrona stelt deze expertise 
graag ter beschikking als daar behoefte 
aan is.
De woordvoerder van Abrona meldde 
ook nog; “De gesprekken die we nu 
voeren met de betrokkenen in 
Oudewater zijn gericht op een goede 
samenwerking in het ondersteunen van 
mensen met een beperking.
Bij de verkoop van het pand heeft 
Abrona twee belangrijke voorkeurscri-
teria. Het bieden van een sociaal 
maatschappelijke bestemming én een 
regionale binding. Het onafhankelijke 
College Sanering Zorginstellingen houdt 
toezicht op de verkoop van het pand 
tegen marktwaarde. En tenslotte; 
‘Het comité tot Behoud Abrona 
Oudewater’ heeft het recht om steun te 
zoeken bij diverse instanties. Dat deze 
mogelijkheden bestaan in onze 
democratische rechtstaat, is goed. 

Instanties - op welk niveau dan ook - 
staan wij desgevraagd graag te woord om 
ons besluit nader toe te lichten. Het zou 
mooi zijn als de sterke betrokkenheid van 
de lokale ondernemers en burgers zou 
uitmonden in een concept voor een 
nieuwe onderneming.
Weinig hoopgevende antwoorden als het 
gaat om het boven water krijgen van de 
feiten en het bereiken van heropening 
van Abrona in haar huidige vorm. 
Maar het lijkt er wel op dat Abrona wil 
meewerken aan het zoeken naar 
alternatieve scenario’s.

Alternatieven
‘Het comité’ wil nog niet in alternatieven 
denken. “Zo ver zijn wij nog niet”, zegt 
Six. In de raad deden enkele fracties de 
oproep om daar wel naar te kijken en 
niet te gaan trekken aan een dood paard. 
“Wij willen pas aan alternatieven denken 
als het traject dat wij nu lopen is 
afgerond en als het bestuur van Abrona 
daadwerkelijk laat blijken dat ze samen 
wil werken om tot haalbare oplossingen 
te komen. Tot nu toe is er nog steeds 
geen sprake van een dialoog en overleg 
en zijn de relevante feiten niet boven 
water. Het kan toch niet zo zijn dat het 
bestuur weigert het beleidsplan, dat aan 
het besluit ten grondslag ligt, openbaar te 
maken. Zo nodig doen we een beroep 
op de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
We zullen zien welke reactie het gesprek 
van 16 juni en eventuele escalatie bij 
zorgautoriteiten oplevert. Daarna zien we 
wel welke vervolgstappen we eventueel 
kunnen nemen”.
Wordt dus zeker vervolgd!

Anouk Six overhandigt petitie aan burgemeester Wim Groeneweg.

vervolg van de voorpagina

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Het bestuur van de SOM: 
v.l.n.r. Erik Vergeer, Peter Gruters, 
Peter Versloot , Charlotte Kling en 
Lex van Wijk.

Trekt het comité ‘Behoud Abrona’ 
aan een dood paard?

Het comité blijft strijden; 
het bestuur beweegt niet
‘Het comité tot behoud van Abrona 
Oudewater’ dat de petitie organiseerde 
blijft volharden in de strijd. Lid van het 
comité en raadslid Wim Knol bracht een 
motie in stemming tijdens de raadsver-
gadering van 11 juni waarin B&W van 
Oudewater werd gevraagd; 1) alles in 
het werk te stellen om zorgorganisatie 
Abrona te bewegen het voorgenomen 
besluit tot nader order op te schorten, 
zodat de mogelijkheden om de 
voorziening te behouden samen met de 
maatschappelijke partners nader kunnen 
worden onderzocht en 2) zorgorgani-
satie Abrona te verzoeken in afwachting 
van de resultaten van dit onderzoek het 
hotel-restaurant zo spoedig mogelijk te 
heropenen. Tijdens de raadsvergadering 
(die vanwege de corona-maatregelen in 
een bijzondere opstelling in de Klepper 

schoonheidsprijs verdient. Het bestuur 
van Abrona zegde wel toe om in het 
eerstvolgende ‘forum samenleving’ van 
de gemeente Oudewater een toelichting 
te geven en vragen te beantwoorden.
Gezien de gang van zaken tot nu toe 
mag daarvan ook niet echt heel veel 
worden verwacht.

Met gestrekt been erin
Op 16 juni heeft het comité nog een 
gesprek met het bestuur van Abrona. 
Wim Knol en Sjaak Six van het comité 
zeggen: “De inzet voor dat gesprek is 
nog steeds om het bestuur tot inkeer te 
brengen, te zorgen dat het 
voorgenomen sluitingsbesluit wordt 
ingetrokken en dat Abrona zo snel 
mogelijk weer opengaat. Dit, ondanks 
het feit dat alle gesprekken met de 
cliëntenraad, de ondernemingsraad, 
familieraad en de raad van toezicht tot 
nu toe geen enkel effect hebben gehad. 
Het bestuur lijkt de raden, die 
onafhankelijk zouden moeten zijn, 
stevig in haar greep te hebben. 

Eerste bezoekers
van ‘De Knoperij’ vol lof

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.

vervolg op pagina 2

vervolg op pagina 12

door Siem van der Burg

door Siem van der Burg

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

specialist in
agrarisch recht

voor de zaterdag en 
vakantiedagen

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246
Gevraagd: 

Enthousiaste kracht

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 
of product promoten bij deze 
pagina’s via een advertentie of 
advertorial, neem dan zo spoedig 
mogelijk contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden.
Ben of Melissa Overbeek
0348-561478
advertentie@ijsselbode.nl

Dit was het thema van de Recreatiekrant
die helaas vanwege de coronaperikelen niet is uitgegeven.
Al kunnen we (nog) niet geheel ‘Vrij Uit’, toch willen we u de 
komende periode informeren over de heel mooie plekjes in en 
rond ons verschijningsgebied. Daarom verschijnt De IJsselbode 
vanaf dinsdag 23 juni tot en met dinsdag 15 september elke 
editie met extra pagina’s over recreëren in het Groene Hart.
Erg interessant voor de toerist van buitenaf, maar ook zeker voor 
de ‘thuisblijvers’ die eropuit willen gaan in de eigen omgeving.

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek

® Drukkerij Heno - Oudewater

2019

Met vele     ouden streekparels
BEWAARKRANT

 7 Museum IJsselstein

11 Het Oude Stadhuis Montfoort

15 Lopik Natuurlek

17 Groene Hart stad Woerden

31 Havenstraat 4 in Oudewater

43 Kaasstad Gouda

45 Zilverstad Schoonhoven

49 Hofje van Zijl in Haastrecht

Welkom in het gebied rond de 

Hollandse IJssel
Deze Recreatiekrant wordt u van harte aanbevolen door de burgemeesters en wethouders van de 

gemeenten IJsselstein, Montfoort, Lopik, Oudewater, Krimpenerwaard en Gouda. Bezoekers en 

inwoners kunnen met behulp van deze Recreatiekrant nog meer genieten van de streek waar ze nu zijn. 

Ook dit gebied maakte zo’n 400 jaar geleden een periode van ongekende voorspoed en rijkdom door, 

met rijke architectuur en kunst: de Gouden Eeuw. Daarover gaat deze krant, maar over meer nog, want 

er valt veel bijzonders te ontdekken op en rond de Hollandse IJssel!

De Gouden Eeuw Route neemt u mee langs de toenmalige wegen, dijken en vaarroutes 

(Hollandse IJssel, Linschoten, Wiericke, Vlist) naar mooie historische steden als Montfoort, 

Oudewater, Schoonhoven, Woerden, Haastrecht en Gouda. Elke stad heeft een eigen unieke 

historie en bijzondere oude ambachten. Maar wat de stadjes gemeen hebben is hun sfeervolle 

stadscentra die ontstonden dankzij de bloei in die Gouden Eeuw.

 www.route.nl/fi etsroute/140608/de-gouden-eeuw-driehoek-fi etsroute-in-holland

Oudewater
Het buitengebied van Oudewater behoort tot 

het open veenweidengebied dat uitnodigt tot 

wandelen, fi etsen en varen. Het gebied langs de 

Lange Linschoten en de Hollandse IJssel wordt 

door rijen knotbomen en fruitbomen gefl ankeerd. 

Onderweg zijn diverse boerenbedrijven 

opengesteld voor geïnteresseerde bezoekers. 

Je kan hier vaak streekproducten kopen en soms 

ook overnachten.

Het sfeervolle en historische Oudewater zelf telt 

maar liefst 141 monumenten. Het karakteristieke 

stratenplan is zo goed als door de eeuwen heen 

gehandhaafd. Wat kun je daar heerlijk dwalen of 

lekker op een terras zitten, en beide is genieten.

De stad is internationaal bekend om de binnenstad 

en bezienswaardigheden zoals de Heksenwaag en 

het Touwmuseum.

Sinds jaar en dag is de Oudewaterse Heksenwaag 

(zie pagina 64) wereldberoemd: al sinds Keizer 

Karel V in 1545 deze goederenweegschaal het 

privilege verleende om aan personen een 

rechtsgeldige weegbrief te verstrekken, kwamen 

mensen die van hekserij beschuldigd werden van 

heinde en verre uit de Nederlanden en omringende 

landen naar Oudewater om zich te laten wegen, en 

daarmee te bewijzen dat ze géén heks waren.

Tot aan het einde van de 18e eeuw werden hier 

mensen gewogen om hun onschuld te bewijzen en 

daarmee aan hun doodvonnis te ontkomen.

De inwoners van de Utrechtse stad Oudewater 

worden ook wel ‘Geelbuiken’ genoemd. 

Vroeger liepen er veel inwoners van de stad 

letterlijk rond met een gele buik die men opliep 

tijdens het maken van touw. Met name in de 

16e en 17e eeuw was Oudewater een belangrijke 

touwproducent. En dat Oudewater Touwstad is, 

is nog duidelijk te zien aan een aantal gevels en 

er bevindt zich in het centrum het Touwmuseum 

(zie pagina 34) dat aan alles dat met touw te 

maken heeft gewijd is.

En … de ooievaars zijn al weer gearriveerd 

en hebben hun (nieuwe) nest op het prachtige 

stadhuis.
Tussen Oudewater en Haastrecht bloeien de 

appelbomen in de boomgaarden en kan je kersen 

kopen in de kersengaard. En dan vind je tussen 

de Enkele en Dubbele Wiericke het dorp 

Hekendorp met de beroemde Goejanverwellesluis 

en de Prinsessenboerderij (zie pagina 29)

 lees verder op 2

Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

Recreatiekrant
voor de streek tussen IJssel en Lek
2020

Thema dit jaar:

Vri jUIT in het Groene Hart

Bel ons op 0348-561478 of mail je gegevens 
naar administratie@ijsselbode.nl

Gezocht:
bezorger voor Montfoort in de wijk 

Heeswijk
Heb je interesse in een goede bijverdienste?

of...
fietst/wandelt u graag een vast rondje en 
wilt u daar wat extra’s mee bijverdienen...

Het voltallige bestuur van de Stichting Oud Montfoort (SOM) was aanwezig om 
een toelichting te geven op de recent geopende ‘Knoperij’. Ruim zestig 
bezoekers wisten in de eerste week, ondanks de coronamaatregelen, de weg 
naar ‘De Knoperij’ te vinden. Geweldig trots zijn ze op wat er is neergezet. 
De SOM loopt over van de ideeën om er een eclatant succes van te maken.

Naamsbekendheid ‘De Knoperij’
“De komende tijd gaan we vooral veel 
aandacht besteden aan de (naams)
bekendheid van De Knoperij”, zegt 
voorzitter Lex van Wijk. “Die naam 
hebben we gekozen uit vijfenvijftig 
suggesties die we kregen. Hij verwijst 
natuurlijk in de eerste plaats naar het 
ambacht waar Montfoort bekend om 
staat: de knopenmakerij.
Montfoort kent al vele namen met het 
woord ‘knoop’ er in: Denk aan het 
Knooppunt, het Knopenbad, 
de Knopentuin en Les Boutonniers die 
het carnaval vorm geven in Knopengein. 
Aan dit rijtje wordt deze naam dus 
toegevoegd.
‘De Knoperij’ duidt ook een verbinding 
aan. In De Knoperij komen niet alleen 
‘Toen en Nu’ samen, maar ook kunst en 
cultuur, jong en oud en toerist en 
bewoner: De Knoperij verbindt! Leg je 
een knoop in je zakdoek bijvoorbeeld; 
dan wil je aan iets worden herinnerd. 

De betrokken partijen bij de voorgenomen sluiting van Abrona Oudewater 
bevinden zich in een hele lange tunnel. Het einde is nog lang niet in zicht.
Tijdens de laatste raadsvergadering overhandigde Anouk Six een door 3.200 
sympathisanten ondertekende petitie aan burgemeester Wim Groeneweg. 
Die petitie is een van de vele akties die is uitgevoerd om het bestuur van 
Abrona in beweging te krijgen. Tot nu toe met bitter weinig succes.

In ‘De Knoperij’ wordt je herinnerd aan 
het boeiende verleden van Montfoort”.

Succesvolle eerste week
“We zijn heel tevreden over de eerste 
week”, vervolgt de nieuwbakken 
secreataris Erik Vergeer. “We zijn op 
vrijdag 5 juni stilletjes opengegaan. In de 
vier dagdelen dat we open waren hebben 
we al heel wat enthousiaste mensen 
binnen gehad. Bezoekers kunnen 
genieten van de schitterende stadsschil-
dering aan de wand, de informatie op de 
tijdlijn, de expositie van oudheden van 
Montfoort, een expositie van kunst van 
het kunstenaarscollectief en van een 
video/fi lmpresentatie over 
oud-Montfoort”. Het pand aan de 
Keizerstraat nodigt uit om even binnen te 
wippen. Het is heel laagdrempelig. 
Veel beter dan in de kelder van het Huis 
van Montfoort waar we voorheen zaten.

Heel veel nieuwe ideeën
Er is nu al veel interessants te zien en te 
ontdekken. “We zijn van plan om elke 
zes weken iets nieuws te bieden”, zegt 
Peter Gruters. Dan blijft het interessant 
om vaker te komen. 

plaatsvond) deden alle fracties hun 
uiterste best om hun steun voor de motie 
te benadrukken. Wethouder Duindam, 
die op 10 juni een gesprek had met het 
bestuur van Abrona, haastte zich door te 
stellen dat hij enkele dagen terug de 
unaniem ondersteunde motie al had 
ontvangen en deze ook als uitgangspunt 
had gebruikt voor de bespreking met het 
bestuur. Dat had overigens weinig 
resultaten opgeleverd.
Het bestuur wil niet in overleg. 
Het besluit staat vast en de argumentatie 
voor dat besluit wordt herhaald. Het lijkt 
steeds of er een grammofoonplaat wordt 
afgespeeld waarbij de naald in een groef 
blijft hangen.
Het enige dat Abrona toegaf was, dat de 
impact op Oudewater was onderschat, 
dat het imago was geschaad en dat het 
niet betrekken van de gemeente 
voorafgaand aan het besluit nou niet de 
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door Trudie Scherpenzeel

Dinsdag 16 juni 2020

Geef uw mening over de uitbreiding 
bedrijventerrein Tappersheul
Het huidige bedrijventerrein Tappersheul is vol. Hierdoor 
kunnen ondernemers niet groeien. Ook zijn er verschillende 
ondernemers die hun bedrijf graag naar het bedrijventerrein 
willen verplaatsen. Daarom wil de gemeente het bedrijven-
terrein graag uitbreiden. Daarnaast liggen er plannen voor 
een nieuw zwembad en een skeelerbaan.

Wat is het plan?
De gemeente heeft een visie op de 
uitbreiding van het bedrijventerrein 
Tappersheul ontwikkeld.
Hierin staat onder andere beschreven 
hoe de nieuwe bedrijven en sport-

voorzieningen in het landschap 
kunnen worden ingepast.
Voor de visie, het landschapsplan  
en een impressie van de plannen kijkt 
u op www.oudewater.nl/uitbreiding-
tappersheul

Online bijeenkomst op 15 juni 
gemist? Terugkijken kan!
Op maandag 15 juni vond een online 
bijeenkomst plaats voor omwonenden. 
Tijdens deze bijeenkomst werden de 
plannen toegelicht.
Heeft u de bijeenkomst gemist? 
Dan kunt u deze terugkijken via www.
oudewater.nl/uitbreidingtappersheul
Geef uw mening  
uiterlijk 31 juli 2020
Heeft u de online bijeenkomst gemist? 
Of wilt u alsnog uw mening geven op 
de plannen?
Reageren kan tot uiterlijk 31 juli 2020. 
Stuur uw reactie per e-mail naar: 
uitbreidingtappersheul@oudewater.nl 
Een reactie per brief stuurt u naar: 
Gemeente Oudewater, t.a.v. 
Werkgroep uitbreiding Tappersheul, 
Postbus 100, 3420 DC Oudewater.
Officiële procedure rondom het 
bestemmingsplan volgt later
Uw reactie is nog geen officiële 
inspraakreactie of zienswijze die bij 
een bestemmingsplanprocedure hoort. 
Zover is het nu nog niet. De gemeente 
wil graag vooraf kennisnemen van 
uw mening. De officiële procedure 
rondom het bestemmingsplan volgt 
later.
Vragen?
Heeft u na het lezen of terugkijken 
van de informatie nog vragen?
Belt u dan met mevrouw Cora Sol via 
14 0348 of stuur een e-mail naar: 
uitbreidingtappersheul@oudewater.nl

Asfaltwerkzaamheden Johan J. Vierbergenweg

Uit onderzoeken en inspecties blijkt 
dat de bermen en het wegdek veel 
sneller achteruit gaan dan wij hadden 
verwacht. Er zijn scheuren zichtbaar 
in het wegdek en de bermen zakken 
weg of zijn zelfs weggespoeld. 
De extreme droogte van het 
afgelopen voorjaar heeft hierin een 
grote rol gespeeld. Om onveilige 
situaties voor weggebruikers te 
voorkomen gaat de gemeente deze 

Van GFT-afval naar compost
Het verbranden van restafval kost geld, betekent een verlies aan grondstoffen 
en is daarmee belastend voor het milieu. Hoe minder restafval, hoe beter dus. 
En dat kan door afval beter te scheiden. Wist u dat maar heel weinig afval echt 
bij het restafval thuishoort? Uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) krijgt een 
tweede leven als compost of wordt gebruikt om biogas van te maken en 
daarmee fossiele brandstoffen te vervangen.

Dit mag er in uw groene 
container:
4 Schillen en resten van groente, 

fruit en aardappelen, resten van 
gekookt eten, pinda- en noten-
doppen, eierschalen, mosselen

4 Zaagsel en stro
4 Onkruid, klein snoeiafval, 

gemaaid gras en bladeren
Dit mag er niet in:
X Frituurvet of frituurolie. Lever dit in 

bij de gele verzamelcontainers, 
bij winkels of de Milieustraat.

X Grote hoeveelheden aarde (is te 
zwaar)

X GFT-afval dat niet in de groene 
container past, kan naar de 
Milieustraat.

Tip: Download de AfvalWijzer app 
of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl
Weet u dat
U gratis een (extra) groene mini- 
container kunt aanvragen bij de 
gemeente?
Bewoners van hoogbouw delen vaak 
een minicontainer met buren.

Versneld herstel oevers 
Lange Linschoten
Zoals beloofd worden de oevers van de Lange Linschoten in de 
komende vier jaar hersteld. Zij worden weer mooier, veiliger 
en leefbaarder gemaakt voor haar omgeving. De eerste 750 
meter is bijna afgerond. Door de extreme droogte blijken 
sommige stukken in het vervolgtraject sneller achteruit te 
gaan. Op deze locaties gaan wij versneld aan de slag om 
onveilige situaties te voorkomen.

stukken vanaf week 26 als eerste 
aanpakken. Net als bij de eerste 750 
meter, vanaf de kern van Oudewater, 
plaatsen we de definitieve beschoeiing 
en herstellen we het talud. Daarnaast 
herstellen we de weg. Aanwonenden 
zijn per brief verder geïnformeerd 
over de werkzaamheden. Meer infor-
matie? www.oudewater.nl/lange-lin-
schoten.

Er wordt hard gewerkt om de Johan J. Vierbergenweg op te 
knappen. De afgelopen weken is al een deel van het wegdek 
aangepakt. In week 26 en 27 wordt in de avond en nacht een 
nieuwe laag asfalt aangebracht.

De werkzaamheden vinden plaats 
vanaf de Lijnbaan tot de rotonde bij 
Papekop.
Lijnbaan tot de rotonde bij 
Papekop
De wegen zijn overdag voor bestem-
mingsverkeer bereikbaar. In de 
avond en nacht brengt de aannemer 
de nieuwe asfaltlaag aan. Er gelden 
dan een aantal ontsluitingsroutes om 
de wijk in- en uit te rijden. De routes 
worden met borden aangegeven.
Doorgaand verkeer wordt dag 
en nacht omgeleid
Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de N228 richting Montfoort, de 
N204 richting Linschoten en de A12 
richting Nieuwerbrug (afslag 13). 
En omgekeerd. Ook deze omleiding 
wordt met borden aangegeven.
Meer informatie over de 
werkzaamheden en de 
omleidingsroutes vindt u op:  
www.oudewater.nl/vierbergenweg

Uit de gemeenteraad
De raadsvergadering van afgelopen donderdag was verplaatst naar 
De Klepper omdat in de raadszaal niet voldoende ruimte is om iedereen op 
anderhalve meter te plaatsen. De vergadering begon met het aanbieden van 
een petitie over het openhouden van Abrona, vergezeld van een motie van 
de Wakkere Geelbuik, die raadsbreed werd overgenomen, maar daarover 
elders in deze IJsselbode meer.

Lange Linschoten
Wethouder Duindam deelde mee dat uit 
onderzoek is gebleken dat, wegens het 
zeer droge voorjaar, de oevers van de 
Lange Linschoten schade hebben 
geleden, die het nodig maken om meer 
beschoeiing te plaatsen dan gepland. 
De knelpunten, waar oevers dreigen 
in te zakken en daarbij delen van de 
wegen dreigen mee te nemen, worden 
met voorrang deze zomer aangepakt.

Beeldkwaliteitsplan 
Schuylenburcht
Namens de bewoners van IJsselstaete 
werd nog ingesproken, waar tijdens de 
forumbehandeling dit niet was gedaan: 
De bewoners pleitten voor vermindering 
van het aantal woningen wegens een 

volgens hen niet voldoende onderbouwde 
noodzaak voor zoveel woningen.
Dat was de raad unaniem met de 
bewoners oneens. Elke woning is er één 
en de nood is hoog. 
De Wakkere Geelbuik stemde wel tegen 
het plan, onder meer omdat een aantal 
randvoorwaarden zoals een veilige 
fi etsverbinding naar de binnenstad niet 
worden meegenomen en het feit dat het 
maken van het bestemmingsplan aan 
De Woningraet wordt overgelaten. 
Het raadslid sprak van broddelwerk. 
Het plan werd aangenomen met 
13 stemmen voor en 1 tegen (raadslid 
Judith de Vor was afwezig wegens ziekte).

Korting gemeentefonds
Raadslid Bos (CU/SGP) had vragen 
gesteld over een mogelijk dreigende 
korting op het gemeentefonds. 
Dit wordt vijf jaar na de decentralisatie 
van het sociaal domein ‘herijkt’. 
Het eerste onderzoeksrapport van 
Anderson, Elffers en Felix spreekt van 
een mogelijke korting van ruim 58 euro 
per inwoner voor gemeenten met minder 
dan 10.000 inwoners, hetgeen voor 
Oudewater een strop zou opleveren van 
rond de 600.000 euro. (het voornemen 
is om het huidige geld te herverdelen 
(red)). Wethouder Lont zei dat Oudewater 
zich heeft aangesloten bij een lobby van 
grotere plattelandsgemeenten om dat te 
voorkomen. Bos riep de overige 
raadsleden op hun landelijke vertegen-
woordigers met mails te bestoken om 
deze ontwikkeling te voorkomen.

Onthef� ng wethouders
Van het huidige college wonen twee 
wethouders buiten Oudewater en zij 
moeten jaarlijks ontheffi ng krijgen van de 
verplichting in de gemeente te komen 
wonen. Het CDA had vorig jaar al 
aangekondigd daar dit jaar niet meer 
mee te zullen instemmen omdat zij dit 

wegens lokale betrokkenheid onwenselijk 
vinden. De overige partijen stemden wel 
in, onder meer omdat er anders van af 
juli geen college meer zou zijn.

Moties vreemd aan de agenda
Er waren twee moties vreemd aan de 
agenda ingediend. Te weten een motie 
van de VVDenD66 over de afsluiting van 
de visbrug in het weekend ten behoeve 
van een terras, die na enige discussie 
weer werd ingetrokken en een motie 
over een nader onderzoek naar het 
incident tijdens carnaval. Mark Kruiswijk 
(VVDenD66) was niet tevreden met de 
eerder gegeven antwoorden en verwierf 
daarvoor de steun van het CDA. 
Deze motie werd met 9 stemmen voor 
en 5 tegen aangenomen.

Vertrek gemeentesecretaris
Aan het eind van de vergadering deelde 
waarnemend burgemeester Groeneweg 
mee, dat dit de laatste vergadering was 
voor de gemeentesecretaris. 
Wubbo Tempel is per juli van dit jaar 
voorgedragen voor een post als wethouder 
in Krimpen aan de IJssel en zal naar 
verwachting in juli worden benoemd. 
Hij bedankte Tempel voor zijn inzet.

De discussie over de regionale 
energiestrategie en de regionale 
omgevingsagenda komen in de volgende 
IJsselbode aan de orde.

Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl
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Normaliter gaan ze graag naar de Verhalentafel. Nu dat even niet kan, zijn ze voor 
het eerst bij een van de koffi emomentjes van SWOM, en dat bevalt goed.

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Gelieny is geslaagd voor haar bevelvoerders opleiding. 
Ze mag zich de eerste vrouwelijke bevelvoerder van brandweer Montfoort noemen.

door Sjoukje Dijkstra

Eerste vrouwelijke bevelvoerder van brandweer Montfoort geslaagd!

SWOM organiseert extra 
kof� emomentjes aan het Kasteelplein
‘Spontaan binnenlopen kan nog niet, maar je kunt telefonisch reserveren’

‘Met vlag en wimpel…’
Het is een mannenwereldje, maar Gelieny van der Paauw staat haar 
mannetje wel bij de brandweer. In Alpen aan de Rijn zit de Montfoortse nu 
sinds een jaar bij de beroepsbrandweer. Daarvoor werkte ze bij de politie als 
hoofdagent. Ze kent het klappen van de zweep, en weet hoe er te staan 
tijdens een incident.

Shell. “Daar zitten we nu bij een fruitteler 
in een loods. Dat is echt netjes voor ons 
gemaakt. Je moet toch ruimte hebben 
voor de wagens, om ze het terrein op en 
af te kunnen rijden.”

Brandweervrouwen gezocht!
Het brandweervak kan Gelieny aan 
iedereen aanraden, hoewel het niet voor 
iedereen geschikt is. Dat er zo weinig 
vrouwen in het brandweervak zitten en 
ze zelfs in Montfoort de enige vrouw is 
bij de brandweer, weet ze wel te 
verklaren. “Het is fysiek zwaar. Je moet 
veel lopen en met slangen slepen. 
Je moet trappen op en af rennen, auto’s 
open knippen en je werkt met zware 
apparatuur. Bovendien is het een 
mannencultuur.” Gelieny is van mening 
dat de brandweer een stuk beter af zou 
zijn als er meer vrouwen bij zouden 
komen. “We zijn nog op zoek naar 
geschikte, stoere vrouwen”, zegt ze. 
“Tuurlijk moet je fi t zijn. Je moet ook wel 
in een mannenwereldje kunnen werken. 
Ofwel je mond open durven trekken als 
je het ergens niet mee eens bent.” Ze is 
ervan overtuigd dat er veel meer stoere 
vrouwen zijn, zoals zijzelf die dat best aan 
kunnen. “Het wordt echt beter met 
vrouwen erbij, want er wordt in het 
algemeen meer rekening gehouden met 
vrouwen”, aldus Gelieny. “Als mensen 
interesse hebben om bij de brandweer te 
komen, mogen ze zich altijd aanmelden”, 
zo roept zij alle Montfoortse brandweer-
vrouwen in spé op.

Balans
Ze zegt wel: “Met kinderen is het lastiger 
als je brandweervrouw wilt worden. 
Ik zelf heb geen kinderen en kan de boel 

de boel laten om naar de kazerne te 
rijden. Als je kinderen hebt, kun je over 
het algemeen niet zomaar weg rennen, 
tenzij je fl exibele opvang regelt.” 
Liefst zoekt de brandweer dan ook nog 
naar echte Montfoortenaren, die in 
Montfoort wonen en werken. Mensen 
die dan met toestemming van de baas er 
tussenuit kunnen als ze een oproep 

Eigenlijk zou ze al in maart haar examen 
hebben, maar corona gooide roet in het 
eten. De opleiding werd eventjes 
gepauzeerd tot woensdag 17 juni. 
Toen mocht Gelieny nog een keer op 
trainingsdag om te checken of haar 
kennis nog op peil was. “Het viel me 
alles mee. Het ging goed en ik had er 
een goed gevoel over. Ik was met vlag en 
wimpel geslaagd.” Vorig jaar januari 
begon ze met de dagopleiding (een dag 
per week). Gelieny was eerst gevraagd of 
ze deze rol op zich wilde nemen. Toen ze 
aangaf dat ze dat wel wilde, moest ze een 
assessment doen, waarna een positief 
advies volgde. Het was volgens de 
kersverse bevelvoerder wel even 
aanpoten, maar na één jaar en vier 
maanden zat het erop. “Door de 
coronacrisis uiteindelijk met zo’n drie 
maanden vertraging.”
Tijdens de opleiding heeft ze veel kunnen 
leren. Met name over leidinggeven, 
communicatietechnieken en hoe 
‘je mannetje te staan’. “Je moet 
commando’s kunnen geven en de 
procedures kennen, wat je moet doen bij 
grote of middelbranden, en met wie je 
moet samenwerken. Ze zit al vanaf 2010 
bij de Brandweer in Montfoort. 
De opleiding bracht haar vooral veel 
diepgang in de stof, geeft ze aan. 
In december is het straks dubbelfeest 
voor Gelieny. Dan krijgt ze naar 
verwachting haar tien jaar eer en bevel-
voerdersdiploma in één keer. Ze hoopt in 
de splinternieuwe kazerne. “Daar 
wachten we hard op. De planning is dat 
de kazerne in oktober af is, maar we 
weten niet precies welke datum. Het zou 
al voor de zomer klaar zijn, maar het is 
uitgesteld.” Ze is dankbaar met de 
huidige locatie, waar ze de brandweer nu 
een tijdelijk onderkomen heeft naast 

krijgen. Momenteel is het korps in 
Montfoort met 22 man aardig op sterkte 
volgens Gelieny, maar zo benadrukt zij: 
“Voor de balans zou het mooi zijn: 
leuke, vlotte vrouwen erbij.”
Gelieny vindt het geweldig dat ze van 
haar hobby ook haar werk kon maken, 
want zo ziet ze haar werk bij de vrijwillige 
brandweer. Dat ze dan nu ook bij de 

beroepsbrandweer in Alphen aan de Rijn 
werkt, daarmee voelt ze zich de 
koning(in) te rijk. “Nu draai ik een 
24-uursdienst, waarna ik weer twee 
dagen vrij ben. Zaterdag ben ik weer 
vrijwillig beschikbaar voor de post in 
Montfoort.”

Bij de voormalige tandartsenpraktijk Vink aan Kasteelplein 4 staat sinds 
kort een uitnodiging op de glazen deuren: ‘Het is gezellig om samen gezond 
te blijven’. Het is de tijdelijke locatie, waar SWOM vanaf nu koffi emomentjes 
organiseert voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Van maandag tot en met vrijdag, kunnen 
mensen hier vanaf 10.30 uur - mét 
reservering - terecht voor een bakje leut, 
een kopje thee en een goed gesprek. 
De koffi e staat klaar, en de koekjes staan 
op tafel, als we op uitnodiging een kijkje 
komen nemen. Op de vloer wordt met 
pijlen aangegeven dat ook hier 1,5 meter 
afstand wordt gehouden van elkaar. 
Gelijk in de voormalige wachtruimte zit 
een klein groepje van 4 mensen aan 
tafel. Maximaal drie mensen mogen er 
koffi edrinken, en per groepje is er altijd 
een gastvrouw (of -heer). Bijna alle 
voormalige behandelkamers zijn 
ingericht. Zo kunnen er ook meerdere 
mensen tegelijk terecht.
Een van de vrouwen die nu aan tafel zit 
is Sjaan Deijns. Zij is blij dat ze eindelijk 
weer eens kunnen koffi edrinken samen. 
Normaal gingen ze altijd samen naar de 
Verhalentafel, gaf ze aan. “Dan vertelt 
iedereen zijn verhaal. Meestal gaat het 
over vroeger”, aldus mevrouw Deijns. 
Ze woont ondanks haar hoge leeftijd nog 
steeds zelfstandig in een eigen huis. 
“Al bijna 65 jaar”, zegt ze trots. 
Bijna evenzo lang was ze getrouwd met 
wijlen haar man, die 1,5 jaar terug 
overleed. Nu ze alleen woont, vindt ze 
het prettig om er uit te zijn. Zeker na 
zo’n lange periode. “Dit is onze eerste 
keer. We zijn er nog maar net”, zeggen 
de vrouwen.

Laagdrempelig
Een kamertje verderop zitten Gerbiene 
van den Oever, medewerker van team 
Welzijn van SWOM en vrijwilliger 
Truus Hellema, die al 6 jaar 
vrijwilligerswerk doet voor SWOM. 
Ze doet dat momenteel in het 
DoeMeeHuis, maar wilde graag meer 
doen. De locatie op Kasteelplein 4 
spreekt haar erg aan, want zegt ze: 
“Het is zo laagdrempelig.”
Ook het Digicafe en de 
Formulierenbrigade zijn tijdelijk verhuisd 
naar dit adres. Op woensdag en 
donderdag zitten zij hier. Op die manier 
kunnen er in het DoeMeeHuis meer 
bezoekers terecht, zo vertelt Gerbiene. 
Dat ze deze locatie er ook nog bij 
kregen, vindt ze geweldig. “Zo lang we 
de 1,5 meter hebben, mogen we dit 
waarschijnlijk wel gebruiken”, denkt ze.
Door de corona kan er niet spontaan 
ingelopen worden. “ Iedereen wordt 
geïnformeerd over de regels om elkaar 
veilig te kunnen blijven ontmoeten”, 
aldus Gerbiene. “Als we mensen 
uitnodigen, vragen we ook gelijk wie het 
leuk zouden vinden om meer uitgenodigd 
te worden. We hebben al best wat 
aanmeldingen. Het zou mooi zijn als we 

van maandag tot vrijdag elke ochtend vol 
zitten. Afhankelijk van de animo zouden 
we ook koffi emomentjes in de middag 
willen doen. Dan kunnen we er nog wel 
een of twee vrijwilligers als gastvrouw of 
-heer bij gebruiken.”

Mensen-mens
Truus die nu ook als gastvrouw komt 
werken, kan niet wachten om te 
beginnen. Ze zegt: “Ik wil iets doen met 
mensen. Ik ben een mensen-mens. 
Ik vind het heel leuk om mensen 
gezelligheid te geven. Het doel voor mij 
is om het leuk te hebben met de mensen. 
Dat ze uit isolement komen en het fi jn 
vinden met elkaar te praten. En om ze 
een luisterend oor te bieden. Dat is 
belangrijk. Wat leeft er bij de mensen? 
Ik ben geïnteresseerd in mensen en wil 
ook graag weten wat hun doel nog is in 
het leven.”
Van Gerbiene krijgt ze uitgelegd hoe het 
werkt. “Bij binnenkomst staat een 
pompje handgel voor de handen. En als 
mensen vertrekken, is het belangrijk dat 
je stoelen en tafels schoon maakt. Zo is 
het altijd schoon.” “Dat is wel nodig met 
deze kwetsbare doelgroep”, meent Truus. 
“Is er eventueel wel een achterwacht als 
er wat gebeurt?”, vraagt ze. “Wij zitten 
natuurlijk om de hoek”, zegt Gerbiene. 
Dat vindt Truus een fi jn idee.
Gerbiene vertelt hoe mensen tijdens de 
coronaperiode echt vereenzaamden. 
“Laatst was ik bezig om mensen uit te 
nodigen. Ik draaide per ongeluk een 
verkeerd nummer, en kreeg een meneer 
aan de lijn. Die meneer was zo blij om 
iemand te spreken. Hij is uiteindelijk ook 
op het koffi emoment geweest, en nam 
daarbij ook nog mensen mee. 
Een mevrouw zei tegen mij dat ze zich 
net een ophokkip voelde op het 
moment. Ze zei: ‘Van mij hoeft het niet 
meer zo’. Het is natuurlijk ook wat. 
We hadden voorheen heel veel 
activiteiten met de scootmobielclub, 
de eetclub, enzovoorts. Nu is er even 
niks. Dat terwijl mensen ernaar 
snakken.” Er is dus best veel animo voor. 
Ook voor de boodschappenhulp die 
SWOM sinds begin van de corona crisis 
extra promoot. Gerbiene zegt:
“Hier kunnen we nog wel extra mensen 
voor gebruiken, want we hebben niet 
genoeg om voor iedereen die dat nodig 
heeft, boodschappen te doen.” Zelf is ze 
ook actief als gastvrouw bij de koffi e. 
“Dus, ik begin aankomende 
donderdag?”, vraagt Truus. 
“Om 10.00 uur haal je bij ons de sleutel 
en loopt Connie met je mee om de deur 
te openen. En je even te laten zien hoe 
het allemaal werkt.” “Ik heb er zin in”, 
zegt Truus. “Tot donderdag!”

door Sjoukje Dijkstra

Dansschool Promenade 
mag eindelijk open
Ronald Stodel, eigenaar van danscentrum Promenade in Montfoort is 
opgelucht: Minister-President Rutte bevestigt waar de ruim 
3.000 dansondernemers al weken op hoopten: er mag weer gedanst 
worden! Een grote opluchting voor de sector en voor de 1,4 miljoen 
hobbymatig dansende Nederlanders. Is alles dan weer normaal?

“De afgelopen maanden voelden echt 
als overleven” aldus Ronald Stodel. 
“Van het ene op het andere moment 
moest de dansschool dicht. Alles stond 
stil en dat is voor ons als dansschool 
letterlijk abnormaal. Ik herinner me nog 
dat ik op 14 maart dacht dat het wel 
mee zou vallen en dat het hoogstens tot 
30 april zou gaan duren. Het seizoen 
zou nog niet verloren zijn en ik keek uit 
naar de Promenade Danstest. Het liep 
echter heel anders.”
De danssector bood in mei het 
Basisprotocol Dans al aan op 
Het Binnenhof. Er werden zelfs 
Kamervragen gesteld over een 
gefaseerde heropening van de 
danssector. Toen bleek dat de lockdown 
nog veel langer ging duren, zat de schrik 
er wel in. Hoe lang gaat dit duren? 
Gaan we het wel redden? Blijven onze 
leerlingen wel? Buiten dansen werd op 
1,5 meter toegestaan. Dat was voor 
onze Zumba danslessen heel fi jn, maar 
voor de stijldansparen en Rock’n-Roll- 
les echt onmogelijk. Gelukkig kon ik 
mijn vragen kwijt bij Dansondernemers 
Nederland. Zij hebben in deze periode 
een alliantie opgericht om vanuit de 
danswereld met de overheid te kunnen 
onderhandelen en om verschillende 
dansondernemers te helpen. 
Gelukkig kunnen op 1 juli kunnen de 
dansscholen in ieder geval onder veilige 
omstandigheden open.

Zomers dansen
Dansschool Promenade staat nu al in de 
startblokken om de eerste dansgasten te 
verwelkomen tijdens een dansavond op 
11 juli in Zalencentrun St. Joseph in 
Montfoort. Tijdens een muzikale 
dansreis, kunnen dansliefhebbers 
eindelijk weer zweven over de dansvloer.

Dansvirus
In het dansprotocol van Promenade is 
rekening gehouden met alle nieuwe 
richtlijnen van de overheid, zodat 
corona-proof gedanst kan worden. 
Zalencentrum St. Joseph heeft genoeg 
ruimte om tijdens het dansen afstand te 
houden, er is veel ventilatie met frisse 
lucht en er wordt rekening gehouden 
met een maximum aantal dansparen. 
Het enige virus waar we onze leerlingen 
mee besmetten is het dansvirus.

Een nieuw seizoen
Na de zomerstop begint voor 
Danscentrum Promenade het nieuwe 
seizoen. “Het is fi jn dat we nu weer 
vooruit kunnen kijken. Nieuwe 
leerlingen kunnen zich aanmelden voor 
een leuke stijldanscursus voor beginners, 
Zumba Fitness of Rock’n-Roll. 
Informatie over gratis proefl essen is te 
vinden op de website, 
www.dansklubpromenade.nl
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2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen  
openbare overleggen mogelijk  
met de commissie voor ruimtelijke 
kwaliteit ‘MooiSticht’.  
De zaken worden zoveel mogelijk 
digitaal of telefonisch afgehandeld.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 14-07-2020 Z/20/166931
 Schansbos 21 in Linschoten 

Uitbouw aan voorzijde woning.
• 16-07-2020 Z/20/167004
 Bovenkerkweg 94 in Montfoort 

Realisatie van de 2e urnenmuur 
begraafplaats ‘Stuivenberg’.

• 17-07-2020  Z/20/167116
 Vaartkade Noordzijde 31 in 

Linschoten  
Het verduurzamen en het 
renoveren van de woning.

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

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht,  
o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348 - 476 400.

Verleende omgevingsvergunning
• 15-07-2020 Z/20/160832
 Hoogstraat 53 in Montfoort 

Het restaureren en verbouwen  
van de woning  
(gemeentelijk monument).

• 16-07-2020 Z/20/163687
 Hoogstraat 36 in Montfoort 

Het afnemen, restaureren en 
terugplaatsen van de dakruiter 
van het Oude Stadhuis.

• 16-07-2020 Z/20/164618
 Margrietstraat 24 in Montfoort 

Uitbreiding erker en luifel  
voorzijde woning.

• 20-07-2020 Z/20/163259
 Waardsedijk-Oost 1 in Montfoort 

Een interne wijziging.
• 22-07-2020 Z/20/163646
 Johan de Ridderlaan 2a Montfoort 

De bouw van een woning.

OVERIG
Reminder: Concept 
subsidieoverzicht 2021 ter inzage

Actueel
Het College heeft het concept 
subsidieoverzicht 2021 vastgesteld. 
Daarin staat welk subsidiebedrag het 
College in 2021 aan de 
subsidieaanvragers wil toekennen.

Ter inzage
Het concept subsidieoverzicht 2021 
ligt van 24 juni t/m 5 augustus 2020 
ter inzage. Gedurende die tijd kunt u 
een zienswijze indienen. Aan de hand 
van de zienswijzen kan het college 
besluiten om het overzicht te 
veranderen.
Het concept subsidieoverzicht 2021 
kunt u inzien via www.montfoort.nl/
subsidie en bij de receptie van het 
Huis van Montfoort.

Zienswijze
Mocht u het niet met het voorlopig 
besluit op uw aanvraag eens zijn, dan 
kunt u in de periode waarop het 
concept subsidieoverzicht 2021 ter 
inzage ligt een zienswijze indienen. 
Deze kan gericht worden aan 
burgemeester en wethouders van 
Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG 

Montfoort. Uw zienswijze moet zijn 
ondertekend en tenminste bevatten:
• Uw naam en adres
• De dagtekening
• Het onderwerp waar u een 

zienswijze op indient
• De onderbouwing van de zienswijze
U kunt de ondertekende stukken ook 
mailen naar info@montfoort.nl.  
Aan de hand van de zienswijze(n) kan 
het college het voorlopig besluit op de 
aanvraag herzien.

Indienen zienswijze
Heeft u uw subsidieaanvraag via onze 
website ingediend? Dan kunt u uw 
zienswijze digitaal indienen. U heeft 
bij het indienen van uw aanvraag een 
email met het zaaknummer en een 
pincode van ons ontvangen. Hiermee 
kunt u inloggen in uw aanvraagzaak 
en uw zienswijze uploaden.
Heeft u uw subsidieaanvraag op een 
andere manier ingediend? Dan kunt u 
de ondertekende zienswijze mailen 
naar info@Montfoort.nl, onder 
vermelding van ‘zienswijze 
subsidieaanvraag 2021’.

Definitief subsidieoverzicht 2021
Het concept subsidieoverzicht wordt 
in november 2020 vastgesteld, als de 
gemeenteraad de begroting voor 
2021 vaststelt. De subsidieaanvragers 
ontvangen in december 2020 de 
beschikking met de 
subsidietoekenning voor 2021.

VERKEER
Tijdelijke verkeersmaatregelen 
realisatie bouwplan  
Johan de Ridderlaan 1
Tot en met 14 december 2020 worden 
er circa 9 woningen aan de Johan de 
Ridderlaan gerealiseerd.  
Ten behoeve van de bouw moet door 
de gemeente een veilige bouwroute 
worden gefaciliteerd.
Hiervoor is het noodzakelijk om een 
tijdelijk verkeersmaatregel in te 
stellen, inhoudende:
• Langs het wegvak Jan de Rijkelaan 

tussen de rotonde Heeswijk en de 
Jan Hoenlaan parkeerverboden in 
te stellen (huisnummer 5 t/m 11 ) 

door het plaatsen van een 
verkeersbord E1.

• circa 50 m voor de overige bochten 
langs het traject Jan de Rijkelaan, 
Burggraaf Zwederlaan,  
Jan Hoenlaan, Roelof de Roverlaan 
en de Johan de Ridder 
parkeerverboden in te stellen door 
het plaatsen van verbodsborden 
E01 volgens document 
‘Verkeersplan Johan de 
Ridderlaan’.

• Bij de parkeerverboden is de 
gemeentelijke wegsleepregeling 
van kracht.

• Voor het compenseren van de 
parkeerdruk is een tijdelijke 
parkeerplaats gecreëerd aan de 
Gerrit Zaslaan.

Bezwaar- of beroepsclausule
Op grond van artikel 7:1 van de Awb 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van bekendmaking 
in de Staatscourant (maandag 13 juli 
2020) tegen dit verkeersbesluit 
schriftelijk een bezwaarschrift 
indienen bij Burgemeester en 
Wethouders van Montfoort,  
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en dient in ieder geval te 
bevatten:
• de naam en het adres  

van de indiener;
• de dagtekening;
• een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar is gericht;
• de motieven achter het bezwaar.

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

OPENBARE ORDE
De burgemeester en/of burgemeester 
en wethouders van Montfoort maken 
bekend dat zij de volgende 
vergunningen of ontheffingen hebben 
verleend voor:

Ingebruikname gemeentegrond
• Weijman Vastgoedonderhoud, 

Poorterstraat, Montfoort, 
8 juli - 4 september,  
verzonden 10 juli 2020

Stookvergunning
• Blokland 54, 15 juli - 9 september, 

verzonden 13 juli 2020
Heeft u als belanghebbende bezwaar, 
dan kunt u binnen zes weken na 
toezending van het besluit aan de 
aanvrager een gemotiveerd 
bezwaarschrift sturen aan 
burgemeester en/of burgemeester en 
wethouders van Montfoort. Indien 
spoed dit vereist kunt u naast dit 
bezwaarschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de 
president van de 
Arrondissementsrechtbank Utrecht, 
sector Bestuursdienst, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht.
Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures. 
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, dinsdag 28 juli 2020
Burgemeester en wethouders  
van Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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
Carosserieweg 1, Woerden
T 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef 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

Uitgesprongen, uitgegleden, uitgezwaaid!
Ondanks corona-maatregelen, werd er op de basisscholen in Montfoort 
traditiegetrouw uitgesprongen, uitgegleden en uitgezwaaid. Zij het met 
ouders en familieleden op 1,5 meter afstand. Bij de Graaf Jan van 
Montfoort school kon de geplande High Tea vanwege corona niet doorgaan, 
wel werden er ijsjes uitgedeeld op het schoolplein.

Schoolverlaters KBs de Howiblo namen 
afscheid na een alternatief kamp, waarbij 
de overnachting in het schoolgebouw 
plaatsvond. Bij basisschool het Kompas 
konden de poldersporten gewoon 
doorgang vinden, maar was de jaarlijkse 
afsluiting dit keer niet in de aula, maar in 
de Sint-Janskerk. Wilbert Hoepel vertelt: 
“Daar was een Bijbelverhaal over hoe de 
Heere naar Hizkia wilde luisteren toen 
het ook een hele angstige tijd was met 
een vijand, net als het dit jaar met 

Corona ook best een angstige tijd was. 
Dat we daarom altijd het vertrouwen op 
de Heere moeten stellen.”
Bij KBs de Heeswijk gleden de kleuters al 
vroegtijdig de vakantie in, om de laatste 
dag voor de vakantie lekker te kunnen 
spelen bij boer Hans en de boerderij van 
Jesse Scholman. Op de Hobbitstee 
konden de kleuters de laatste dag 
springend de kleuteringang doorgaan. 
Ook op de Graaf Jan gleden de kleuters 
traditiegetrouw uit. Ditmaal met de 

ouders alleen pas op moment van 
uitglijden erbij. Normaal gesproken 
mogen de ouders het laatste uurtje even 
bij de kinderen in de klas, waarbij de 
kinderen in het zonnetje worden gezet.
Wilbert Hoepel van het Kompas laat 
weten: “Ouders zouden in eerste 
instantie niet op school komen. Gelukkig 
uiteindelijk wel. En hopelijk was dit de 
eerste en laatste keer in de kerk. 
Supermooi dat het kon en mocht, maar 
in eigen aula is wel veel beter!” Mark te 
Poele laat weten: “Op donderdag 16 juli 
waren alle kleutergroepen helemaal leeg. 
Geen tafels-stoelen-kasten en kinderen. 
Want deze dag konden de kids lekker 
spelen op de boerderij bij Boer Hans en 
bij de boerderij van Jesse Scholman. 
Waar komt de melk vandaan? Wat kan je 
ervan maken en komt chocolademelk 
van de bruine… eh rode koe? Al deze 
vragen werden beantwoord, maar 
ondertussen kon er ook flink gespeeld 
worden!”
Nancy Frouws van de Hobbitstee vertelt: 
“Op De Hobbitstee is het inmiddels een 
traditie dat de kleuters springend de 
laatste dag door de kleuteringang gaan. 
Allemaal ouders, opa’s en oma’s en 
andere groepen erbij. Altijd weer een 
feestje! Maar ja, zou dat dit jaar weer 
kunnen? De oudste kleuters maakten zich 
er een beetje zorgen om. Het zou toch 
wel doorgaan? Gelukkig hebben we er 
wat passends op gevonden en werd het 
weer een feestje. Ondersteund door het 

liedje ‘een hele nieuwe groep’ en geklap 
van ouders sprongen de kleuters uit naar 
de groep 3 bank. Alle nieuwe 3’ers bij 
elkaar wat een mooi gezicht. Fijn dat alle 
ouders erbij konden zijn op 1,5 meter 
afstand.”
Pieter Vlooswijk van KBs de Howiblo 
laat weten: “Woensdag 15 juli vond de 
Howiblo-uitzwaaidag plaats, waar de 
kinderen ‘gewoon’ volgens Howiblo-
recept de school uit konden glijden en 

Op De Hobbitstee is het inmiddels een traditie dat de kleuters springend de laatste 
dag door de kleuteringang gaan.

Woensdag 15 juli vond de Howiblo-uitzwaaidag plaats, waar de kinderen volgens 
Howiblo-recept de school uit gleden en uitgezwaaid werden door al hun 
schoolgenootjes en leerkrachten.

uitgezwaaid werden door al hun school-
genootjes en leerkrachten. Vanaf het 
schoolplein stapten de kinderen in de 
grote partybus, waarmee een feestelijke 
rit door Montfoort volgde en op diverse 
plekken ouders, familie en vrienden hen 
uit stonden te zwaaien. De bus bracht 
hen naar de feestlocatie in Benschop. 
Hier werd eerst even lekker gegeten en 
vervolgens kon er heerlijk geravot 
worden in de sloot, op de ‘stier’, in de 
kano en/of op het luchtkussen.  
Kortom: een afscheid én een jaar om 
(elkaar) nooit te vergeten!”
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OUDEWATER

Winnaars Huttendorpwedstrijd en 
(online) Vossenjacht in het zonnetje gezet

Topondernemer   Bart van den Belt spreekt 
voor Women in Business Oudewater

Poco Local in Oudewater
Woensdag 9 september opent een bijzondere winkel haar deuren in de 
Wijdstraat 6 in Oudewater. Modeontwerpster Bianca Streng kwam op het 
idee, betrok haar schoonzus en vormgeefster Krista Stofberg erbij en samen 
strikten ze marketeer Roos Verkerk om mee te doen. Een mooie mix van 
drie creatieve, bevlogen, energieke lokale ondernemers met een voor 
Oudewater nieuw idee. Een pop-up store!

Rommelmarktroute Oudewater enorm succes

door Siem van der Burg

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. 
Voor je het weet is de winkel er al niet 
meer. “We gaan twee weken open”, 
zegt Bianca Streng. “Het is vooralsnog 
niet de bedoeling om die termijn te 
verlengen. Als we lang openblijven is het 
eigenlijk geen ‘pop-up’ meer. We zien 
het als een unieke manier om onze eigen 
bedrijven en andere lokale ondernemers 
in beeld te brengen. Ze in staat te stellen 
om tijdelijk in een fysieke winkel hun 
producten aan te prijzen en klanten te 
ontvangen”. Op de vraag of het niet veel 
moeite is om een winkel te huren, in te 
richten en voldoende aandacht te 
generen, komt direct het antwoord; 
“nee joh......we krijgen er juist heel veel 
energie van!”
“We hebben een selectie gemaakt van 
twintig duurzame, creatieve, jonge 
merken voor in de winkel. In de 
categorieën kleding, accessoires, 
uiterlijke verzorging, grafi sch design, 
food & beverage en huis- en keuken-
inrichting. Veelal lokale en Oudewaterse 
merken, maar ook een paar mooie 
merken van buitenaf. Na de periode in 
onze pop-up winkel zijn de meesten weer 
aangewezen op internet-verkoop. 
De verkoop van producten van 
ondernemers vindt plaats in het voorste 
deel van het pand. Het achterste 
gedeelte is ingericht voor zakelijke 
verhuur. Bedoeld voor bijvoorbeeld het 
geven van workshops of seminars of de 
organisatie van een klein ‘brand event’. 
We leggen de nadruk op ‘lokaal’ en 

‘duurzaam’. ‘Lokaal’ omdat wij onszelf 
en andere ondernemers uit de regio in de 
spotlight willen zetten. ‘Duurzaam’ omdat 
we het belangrijk vinden een bijdrage te 
leveren aan minder belasting op ons 
milieu en om duurzaam geproduceerde 
producten de aandacht te geven die ze 
verdienen.
“Over de interesse vanuit de 
ondernemers hebben we niets te klagen” 
zegt Roos Verkerk. “Het gaat hard met 
de zakelijke verhuur. We hebben straks 
een mooi programma van workshops en 
kleine ‘events’. Op 12 en 19 september 
is er bijvoorbeeld een theeworkshop en 
tijdens de opening op 9 september en de 
ladiesnight op 10 september is er een 
fysiotherapeut aanwezig voor een gratis 
stoelmassage. De geplande ladiesnight 
op 10 september is op dit moment al 
vol. Daarom overwegen we een extra 
avond op 17 september.”
We hopen natuurlijk dat de ‘shoppende’ 
Oudewatenaren enthousiast zijn over wat 
lokale merken te bieden hebben. 
Van 9 tot en met 23 september kan 
iedereen in de Wijdstraat terecht. 
Van dinsdag tot en met donderdag van 
09.30 tot 17.30 uur, vrijdag van 09.30 
tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 
17.30 uur. Natuurlijk gebeurt alles 
corona-proof. Mail voor meer info naar 
pocolocaloudewater@gmail.com of ga 
naar Facebook of Instagram onder 
POCO LOCAL.

Al vroeg in het voorjaar werd het duidelijk: een echte   Heksenketel 
kindervakantieweek in Oudewater zat er dit jaar niet in. 
De Coronamaatregelen en alle risico’s maakten de week onmogelijk. 
Maar, de leukste week van de zomervakantie zomaar voorbij laten gaan kon 
natuurlijk niet. Daarom bedachten de vrijwilligers van De Heksenketel een 
mooi vakantieboek dat met een oplage van 4.000 exemplaren onder alle 
kinderen van Oudewater (en omgeving) werd verspreid. Het boek werd 
verslonden door de kinderen, te horen aan de reacties in de stad. 
Twee onderdelen sprongen eruit: de Huttendorpwedstrijd, maar dan thuis en 
de online Vossenjacht, waarbij dieren gezocht moesten worden door virtueel 
Oudewater.
Er werd fanatiek getimmerd (met net 
zoveel hutten als tijdens het ‘echte’ 
Huttendorp) en meer dan zestig kinderen 
zochten online naar de verstopte vossen. 
Uit alle juiste inzendingen van de 
Vossenjacht werden de winnaars geloot: 
Jelte en Stef de Gier. 

De Huttendorpwedstrijd was zoals ieder 
jaar gebruikelijk enorm spannend. 
De mooiste creaties werden ingezonden 
maar de hut van Femke en Anoek van 
Bijsterveld sprong er bovenuit. Compleet 
met inrichting, versiering was de hut van 
de eerste tot de laatste spijker door de 

meiden zelf in elkaar gezet. Alle winnaars 
werden woensdagmiddag 2 september 
verrast door wethouder Walther Kok die 
de kinderen, op een veilige anderhalve 
meter afstand, een prachtige beker en 
wat lekkers overhandigde. “Wat 
fantastisch dat jullie hebben meegedaan 
en hebben gewonnen. Natuurlijk hopen 
we dat we elkaar volgend jaar weer zien 
bij de échte Heksenketel, want dat hoort 
toch echt bij de zomervakantie,” aldus de 
wethouder. En zo is het maar net! 
De vrijwilligers bedanken alle kinderen 
van Oudewater voor hun enthousiaste 
deelname en zien iedereen supergraag 
volgend jaar weer bij Tjonkie voor een 
échte Heksenketel vakantieweek!

Winnaars Huttendorp: Anoek en Femke.

Winnaars Vossenjacht: Jelte en Stef.

Women in Business Oudewater (WBO) - hét netwerk voor vrouwelijke 
ondernemers uit Oudewater begint het nieuwe seizoen meteen goed. 
Op dinsdag 22 september zal topondernemer en eigenaar van de Zakelijk 
Succes Academie Bart van den Belt spreken in het Cultuurhuis van 
Oudewater.

Bart van den Belt begon in groep 7 van 
de basisschool zijn eerste handeltje. 
Hij kocht in de pauze sigaretten voor zijn 
meester. “Dat kon toen nog”, zegt hij 
daar zelf over. “Later ontdekte ik dat mijn 
opa een overschot aan lege sigarendozen 

had. Daar had ik een idee voor: de 
sigarendozen haalde ik op, ik bouwde ze 
om tot tekendozen en verkocht ze aan 
docenten voor maar liefst drie gulden.”
Deze kleine ondernemingen zijn het 
begin van een lange reeks succesvolle 
ondernemingen. Bart heeft verschillende 
bedrijven en concepten succesvol 
ontwikkeld en verkocht. Sinds 2010 is hij 
een veelgevraagd spreker en trainer. “Ik 
help ondernemers hun bedrijf te systema-
tiseren en hun winst substantieel te 
verhogen. Hierdoor kunnen ze doen 
waarvoor ze gemaakt zijn en de meeste 
impact maken voor hun klanten.” Met al 
zijn ervaring heeft Bart de Zakelijk 
Succes Academie opgericht. Dit is de 
eerst Post HBO geaccrediteerde 
ondernemersopleiding.

Laat je onderneming groeien
WBO-bestuurslid Ellen van Leeuwen 
heeft eerder een avond van Bart van den 
Belt mogen bijwonen. “Toen ik Bart 
hoorde dacht ik meteen: die moeten we 
naar Oudewater halen. Bart spreekt 
boeiend en geeft toepasbare handvatten 
om je onderneming - groot of klein - te 
laten groeien. De tips van Bart hebben er 
daadwerkelijk voor gezorgd dat mijn 

bedrijf is gegroeid. Fantastisch toch?”
Women in Business Oudewater is het 
netwerk voor alle vrouwelijk 
ondernemers uit, óf actief in Oudewater. 
De netwerkvereniging wil ondernemers 
verbinden, ervaringen laten delen en 
laten groeien. Vijf keer per jaar 
organiseert zij leerzame en inspirerende 
avonden. Ellen: “In oktober 2019 zijn we 
gestart met onze eerste bijeenkomst. 
We mogen nu bijna zestig ondernemers 
tot onze leden tellen. We hebben een 
mooi en inspirerend, maar door het 
coronavirus ook bijzonder, eerste jaar 
achter de rug. Na twee onlinebijeen-
komsten komen we op 22 september 
weer echt bij elkaar. Met Bart maken we 
een goede start!”

Nieuwsgierig naar WBO en Bart 
van den Belt?
Als vrouwelijke ondernemer ben je van 
harte welkom in Cultuurhuis Oudewater 
op 22 september. Een introductieavond 
kost 20 euro. Wanneer je dezelfde avond 
besluit lid te worden van WBO, wordt het 
bedrag in mindering gebracht op het 
lidmaatschapsgeld van 95 euro.
Na afl oop is er tijd om tijdens een 
informele borrel kennis te maken met de 
leden van WBO. Om je aan te melden of 
voor meer informatie kun je mailen naar 
contact@wboudewater.nl.

Bart van den Belt.

Het weer zat niet echt mee. Maar dat drukte de pret in het geheel niet. Honderdvierentwintig enthousiastelingen 
verkochten tijdens de rommelmarktroute hun spullen. De stadswerf zal het de komende week een stuk rustiger 
hebben.

Organisatrice Carola van Duiven jubelt 
het uit. “Wat een succes! Ik wist wel dat 
er veel behoefte was aan een leuk 
evenement in deze Coronatijd...maar dat 
het zo zou uitpakken overtreft alle 
verwachtingen. Er waren ook deelnemers 
uit andere plaatsen. Ondanks dat het 
weer niet meezat, vond iedereen het 
fantastisch. De start vond om 11.00 uur 
nog wel plaats met een zonnetje. Later 
was er veel regen. Daar was door de 
deelnemers duidelijk op gerekend. 
De partytenten, (vis)paraplu’s en 
zonneparasols bewezen hun nut”.
De meeste deelnemers kwamen uit 
Oudewater, Papekop en Hoenkoopse 
Buurt. Verkopers en kopers waren blij 
met de reuring in de stad. Carola 
vervolgt; “fantastisch om te zien hoeveel 
energie er door velen ingestoken was om 
de spullen heel mooi uit te stallen. 
De aankleding was vaak een lust voor het 
oog. En ook geweldig om mee te maken 
hoeveel hulp er aangeboden werd om 
het evenement in goede banen te leiden. 

Daar blinken Oudewatenaren toch echt 
in uit. Na afl oop kwamen de eerste 
verzoeken al binnen om dit evenement 
meerdere keren per jaar te organiseren 
en om het in ieder geval volgend jaar te 
herhalen. Ook kwam het verzoek om het 
bij een vervolg eerder te laten beginnen. 
Dat laatste gaat niet gebeuren. 
Veel deelnemers moesten eerst de 
kinderen naar hun wekelijkse sport 

Tony stond voor Linquenda alles voor 
10 eurocent te verkopen.

Lieke verkocht haar schilderijen en nog 
wat rommelmarkt spulletjes’

begeleiden en het moet ook geen 
overlast gaan bezorgen bij ‘niet-
deelnemers’. Maar over een herhaling 
wordt nu al nagedacht. Binnenkort zullen 
we bepalen wanneer en hoe we verder 
gaan. Als de gemeente het goed vindt 
zullen we volgend jaar zeker weer van 
ons laten horen”.
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voor Women in Business Oudewater

Poco Local in Oudewater
Woensdag 9 september opent een bijzondere winkel haar deuren in de 
Wijdstraat 6 in Oudewater. Modeontwerpster Bianca Streng kwam op het 
idee, betrok haar schoonzus en vormgeefster Krista Stofberg erbij en samen 
strikten ze marketeer Roos Verkerk om mee te doen. Een mooie mix van 
drie creatieve, bevlogen, energieke lokale ondernemers met een voor 
Oudewater nieuw idee. Een pop-up store!

Rommelmarktroute Oudewater enorm succes

door Siem van der Burg

Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn. 
Voor je het weet is de winkel er al niet 
meer. “We gaan twee weken open”, 
zegt Bianca Streng. “Het is vooralsnog 
niet de bedoeling om die termijn te 
verlengen. Als we lang openblijven is het 
eigenlijk geen ‘pop-up’ meer. We zien 
het als een unieke manier om onze eigen 
bedrijven en andere lokale ondernemers 
in beeld te brengen. Ze in staat te stellen 
om tijdelijk in een fysieke winkel hun 
producten aan te prijzen en klanten te 
ontvangen”. Op de vraag of het niet veel 
moeite is om een winkel te huren, in te 
richten en voldoende aandacht te 
generen, komt direct het antwoord; 
“nee joh......we krijgen er juist heel veel 
energie van!”
“We hebben een selectie gemaakt van 
twintig duurzame, creatieve, jonge 
merken voor in de winkel. In de 
categorieën kleding, accessoires, 
uiterlijke verzorging, grafi sch design, 
food & beverage en huis- en keuken-
inrichting. Veelal lokale en Oudewaterse 
merken, maar ook een paar mooie 
merken van buitenaf. Na de periode in 
onze pop-up winkel zijn de meesten weer 
aangewezen op internet-verkoop. 
De verkoop van producten van 
ondernemers vindt plaats in het voorste 
deel van het pand. Het achterste 
gedeelte is ingericht voor zakelijke 
verhuur. Bedoeld voor bijvoorbeeld het 
geven van workshops of seminars of de 
organisatie van een klein ‘brand event’. 
We leggen de nadruk op ‘lokaal’ en 

‘duurzaam’. ‘Lokaal’ omdat wij onszelf 
en andere ondernemers uit de regio in de 
spotlight willen zetten. ‘Duurzaam’ omdat 
we het belangrijk vinden een bijdrage te 
leveren aan minder belasting op ons 
milieu en om duurzaam geproduceerde 
producten de aandacht te geven die ze 
verdienen.
“Over de interesse vanuit de 
ondernemers hebben we niets te klagen” 
zegt Roos Verkerk. “Het gaat hard met 
de zakelijke verhuur. We hebben straks 
een mooi programma van workshops en 
kleine ‘events’. Op 12 en 19 september 
is er bijvoorbeeld een theeworkshop en 
tijdens de opening op 9 september en de 
ladiesnight op 10 september is er een 
fysiotherapeut aanwezig voor een gratis 
stoelmassage. De geplande ladiesnight 
op 10 september is op dit moment al 
vol. Daarom overwegen we een extra 
avond op 17 september.”
We hopen natuurlijk dat de ‘shoppende’ 
Oudewatenaren enthousiast zijn over wat 
lokale merken te bieden hebben. 
Van 9 tot en met 23 september kan 
iedereen in de Wijdstraat terecht. 
Van dinsdag tot en met donderdag van 
09.30 tot 17.30 uur, vrijdag van 09.30 
tot 21.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 
17.30 uur. Natuurlijk gebeurt alles 
corona-proof. Mail voor meer info naar 
pocolocaloudewater@gmail.com of ga 
naar Facebook of Instagram onder 
POCO LOCAL.

Al vroeg in het voorjaar werd het duidelijk: een echte   Heksenketel 
kindervakantieweek in Oudewater zat er dit jaar niet in. 
De Coronamaatregelen en alle risico’s maakten de week onmogelijk. 
Maar, de leukste week van de zomervakantie zomaar voorbij laten gaan kon 
natuurlijk niet. Daarom bedachten de vrijwilligers van De Heksenketel een 
mooi vakantieboek dat met een oplage van 4.000 exemplaren onder alle 
kinderen van Oudewater (en omgeving) werd verspreid. Het boek werd 
verslonden door de kinderen, te horen aan de reacties in de stad. 
Twee onderdelen sprongen eruit: de Huttendorpwedstrijd, maar dan thuis en 
de online Vossenjacht, waarbij dieren gezocht moesten worden door virtueel 
Oudewater.
Er werd fanatiek getimmerd (met net 
zoveel hutten als tijdens het ‘echte’ 
Huttendorp) en meer dan zestig kinderen 
zochten online naar de verstopte vossen. 
Uit alle juiste inzendingen van de 
Vossenjacht werden de winnaars geloot: 
Jelte en Stef de Gier. 

De Huttendorpwedstrijd was zoals ieder 
jaar gebruikelijk enorm spannend. 
De mooiste creaties werden ingezonden 
maar de hut van Femke en Anoek van 
Bijsterveld sprong er bovenuit. Compleet 
met inrichting, versiering was de hut van 
de eerste tot de laatste spijker door de 

meiden zelf in elkaar gezet. Alle winnaars 
werden woensdagmiddag 2 september 
verrast door wethouder Walther Kok die 
de kinderen, op een veilige anderhalve 
meter afstand, een prachtige beker en 
wat lekkers overhandigde. “Wat 
fantastisch dat jullie hebben meegedaan 
en hebben gewonnen. Natuurlijk hopen 
we dat we elkaar volgend jaar weer zien 
bij de échte Heksenketel, want dat hoort 
toch echt bij de zomervakantie,” aldus de 
wethouder. En zo is het maar net! 
De vrijwilligers bedanken alle kinderen 
van Oudewater voor hun enthousiaste 
deelname en zien iedereen supergraag 
volgend jaar weer bij Tjonkie voor een 
échte Heksenketel vakantieweek!

Winnaars Huttendorp: Anoek en Femke.

Winnaars Vossenjacht: Jelte en Stef.

Women in Business Oudewater (WBO) - hét netwerk voor vrouwelijke 
ondernemers uit Oudewater begint het nieuwe seizoen meteen goed. 
Op dinsdag 22 september zal topondernemer en eigenaar van de Zakelijk 
Succes Academie Bart van den Belt spreken in het Cultuurhuis van 
Oudewater.

Bart van den Belt begon in groep 7 van 
de basisschool zijn eerste handeltje. 
Hij kocht in de pauze sigaretten voor zijn 
meester. “Dat kon toen nog”, zegt hij 
daar zelf over. “Later ontdekte ik dat mijn 
opa een overschot aan lege sigarendozen 

had. Daar had ik een idee voor: de 
sigarendozen haalde ik op, ik bouwde ze 
om tot tekendozen en verkocht ze aan 
docenten voor maar liefst drie gulden.”
Deze kleine ondernemingen zijn het 
begin van een lange reeks succesvolle 
ondernemingen. Bart heeft verschillende 
bedrijven en concepten succesvol 
ontwikkeld en verkocht. Sinds 2010 is hij 
een veelgevraagd spreker en trainer. “Ik 
help ondernemers hun bedrijf te systema-
tiseren en hun winst substantieel te 
verhogen. Hierdoor kunnen ze doen 
waarvoor ze gemaakt zijn en de meeste 
impact maken voor hun klanten.” Met al 
zijn ervaring heeft Bart de Zakelijk 
Succes Academie opgericht. Dit is de 
eerst Post HBO geaccrediteerde 
ondernemersopleiding.

Laat je onderneming groeien
WBO-bestuurslid Ellen van Leeuwen 
heeft eerder een avond van Bart van den 
Belt mogen bijwonen. “Toen ik Bart 
hoorde dacht ik meteen: die moeten we 
naar Oudewater halen. Bart spreekt 
boeiend en geeft toepasbare handvatten 
om je onderneming - groot of klein - te 
laten groeien. De tips van Bart hebben er 
daadwerkelijk voor gezorgd dat mijn 

bedrijf is gegroeid. Fantastisch toch?”
Women in Business Oudewater is het 
netwerk voor alle vrouwelijk 
ondernemers uit, óf actief in Oudewater. 
De netwerkvereniging wil ondernemers 
verbinden, ervaringen laten delen en 
laten groeien. Vijf keer per jaar 
organiseert zij leerzame en inspirerende 
avonden. Ellen: “In oktober 2019 zijn we 
gestart met onze eerste bijeenkomst. 
We mogen nu bijna zestig ondernemers 
tot onze leden tellen. We hebben een 
mooi en inspirerend, maar door het 
coronavirus ook bijzonder, eerste jaar 
achter de rug. Na twee onlinebijeen-
komsten komen we op 22 september 
weer echt bij elkaar. Met Bart maken we 
een goede start!”

Nieuwsgierig naar WBO en Bart 
van den Belt?
Als vrouwelijke ondernemer ben je van 
harte welkom in Cultuurhuis Oudewater 
op 22 september. Een introductieavond 
kost 20 euro. Wanneer je dezelfde avond 
besluit lid te worden van WBO, wordt het 
bedrag in mindering gebracht op het 
lidmaatschapsgeld van 95 euro.
Na afl oop is er tijd om tijdens een 
informele borrel kennis te maken met de 
leden van WBO. Om je aan te melden of 
voor meer informatie kun je mailen naar 
contact@wboudewater.nl.

Bart van den Belt.

Het weer zat niet echt mee. Maar dat drukte de pret in het geheel niet. Honderdvierentwintig enthousiastelingen 
verkochten tijdens de rommelmarktroute hun spullen. De stadswerf zal het de komende week een stuk rustiger 
hebben.

Organisatrice Carola van Duiven jubelt 
het uit. “Wat een succes! Ik wist wel dat 
er veel behoefte was aan een leuk 
evenement in deze Coronatijd...maar dat 
het zo zou uitpakken overtreft alle 
verwachtingen. Er waren ook deelnemers 
uit andere plaatsen. Ondanks dat het 
weer niet meezat, vond iedereen het 
fantastisch. De start vond om 11.00 uur 
nog wel plaats met een zonnetje. Later 
was er veel regen. Daar was door de 
deelnemers duidelijk op gerekend. 
De partytenten, (vis)paraplu’s en 
zonneparasols bewezen hun nut”.
De meeste deelnemers kwamen uit 
Oudewater, Papekop en Hoenkoopse 
Buurt. Verkopers en kopers waren blij 
met de reuring in de stad. Carola 
vervolgt; “fantastisch om te zien hoeveel 
energie er door velen ingestoken was om 
de spullen heel mooi uit te stallen. 
De aankleding was vaak een lust voor het 
oog. En ook geweldig om mee te maken 
hoeveel hulp er aangeboden werd om 
het evenement in goede banen te leiden. 

Daar blinken Oudewatenaren toch echt 
in uit. Na afl oop kwamen de eerste 
verzoeken al binnen om dit evenement 
meerdere keren per jaar te organiseren 
en om het in ieder geval volgend jaar te 
herhalen. Ook kwam het verzoek om het 
bij een vervolg eerder te laten beginnen. 
Dat laatste gaat niet gebeuren. 
Veel deelnemers moesten eerst de 
kinderen naar hun wekelijkse sport 

Tony stond voor Linquenda alles voor 
10 eurocent te verkopen.

Lieke verkocht haar schilderijen en nog 
wat rommelmarkt spulletjes’

begeleiden en het moet ook geen 
overlast gaan bezorgen bij ‘niet-
deelnemers’. Maar over een herhaling 
wordt nu al nagedacht. Binnenkort zullen 
we bepalen wanneer en hoe we verder 
gaan. Als de gemeente het goed vindt 
zullen we volgend jaar zeker weer van 
ons laten horen”.
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Publiciteitsmomentje
In het gebouw van de Schuylenburcht, inmiddels afgebroken, 
heeft de brandweer vorig jaar (toen het gebouw al leeg stond) 
oefeningen gehouden (met echt vuur) om onderzoek te doen 
naar rookverspreiding.
Het analyseren van alle testen heeft fl ink wat tijd gekost, 
aldus de brandweer, maar afgelopen woensdag heeft 
burgemeester Groeneweg ook een exemplaar van 
‘Rookverspreiding in woongebouwen’ aangeboden gekregen.

De brandweer wilde graag zo’n onder- 
zoek doen, en vond in het leegstaande 
bejaardenhuis een object waar dat kon, 
en mocht van de eigenaar (de Woning- 
bouwvereniging) omdat het gebouw toch 
gesloopt zou worden.
Bij branden in woon-zorggebouwen is 
de rook meestal het grootste probleem, 
omdat er veel mensen geëvacueerd 
moeten worden die slecht ter been of in 

Leerlingen uit groep 4, 5 en 6 hebben 
het bord ontworpen. De gemeente Lopik 
heeft voor de bestickering van het bord 
gezorgd.
Zoals de subsidiecriteria voorschreven, is 
het watertappunt ook toegankelijk voor 
voorbijgangers. Het water dat wordt 
gebruikt, wordt door de school betaald. 
Dat vindt de school geen punt; de school 
wil graag participeren in de omgeving 
van de school.
Ook de watertappunten op de 
Immanuelschool en Mariaschool mogen 
gebruikt worden door voorbijgangers. 
Tijdens grote vakanties worden de 
kranen wellicht afgesloten. De scholen 
willen voorkomen dat de waterrekening 
door vandalisme té hoog oploopt.
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Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.

Ingekomen 
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Zuid-Linschoterzandweg 64B  

in Snelrewaard 
Het realiseren van een aanbouw 
en onderheid, deels overkapt 
terras.
Ingediend op: 22-09-2020, 
dossiernummer: 5468725

• Oude Touwfabriek 4 
in Oudewater 
Het plaatsen van een 
airconditioning.
Ingediend op: 18-09-2020, 
dossiernummer: 5461469

Dag van de mantelzorg 2020
Juist dit jaar wil het Stadsteam Oudewater alle mantelzorgers 
in de gemeente Oudewater zeer hartelijk bedanken voor hun 
zorg en daarom bieden zij, samen met de gemeente Oudewater  
de mantelzorgwaardering aan. 

Dit jaar moeten wij ons houden aan 
de richtlijnen van het RIVM en hebben 
daarom een alternatief bedacht.

Voor wie is deze mantelzorg-
waardering bedoeld?
• Bent u geen beroepskracht voor 

degene waarvoor u zorgt en biedt 
u deze zorg onbetaald?

• Zorgt u voor iemand uit uw 
omgeving (partner, ouder, kind, 
vriend(in), huis- of buurgenoot)?

• Woont degene voor wie u zorgt in 
de gemeente Oudewater?

 (Als mantelzorger kunt u ook in 
een andere gemeente wonen). 

• Zorgt u circa drie maanden of 
langer gedurende minimaal vier 
uur per week voor deze persoon?

Bent u een mantelzorger of kent u 
iemand die een mantelzorger is 
(bijvoorbeeld uw buurvrouw, collega 
of kennis) dan kunt u voor uzelf of  
een ander de mantelzorgwaardering 
2020 aanvragen.

Als u de waardering voor een ander 
aanvraagt moet diegene hiervan wel 
op de hoogte gebracht zijn door u.

Omdat u er bent voor iemand 
anders, zijn wij er voor u!
Deze waardering zal dit jaar helaas 
niet plaats vinden tijdens een 
gezamenlijke ontmoeting. Wij zullen 
ervoor zorgen dat alle mantelzorgers 
hun waardering thuisbezorgd krijgen.
U kunt zichzelf aanmelden door 
middel van een mail naar
info@stadsteamoudewater.nl
onder vermelding van uw naam, 
adres, telefoonnummer en de naam 
voor wie u mantelzorger bent.
U kunt ons natuurlijk ook bellen op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur  
tel: 0348-561893

Heeft u vragen over 
mantelzorg? 
Neem dan contact met het 
Stadsteam Oudewater.

Op de dag van de mantelzorg  
op dinsdag 10 november hopen 
wij op deze manier alle  
mantelzorgers te bedanken  
voor al hun goede zorgen!

Textiel
Schone versleten of kapotte kleding worden hergebruikt als grondstof voor 
dekens, isolatiemateriaal, poetsdoeken, matrasvulling, speelgoed en zelfs 
nieuwe kleding. Van al het ingezamelde textiel wordt 95% hergebruikt!

FORUM SAMENLEVING

Liefdewerk oud papier kost geld

Dit verslag is van de onafhankelijke 
tekstschrijver van de gemeente 
Oudewater.

Het is traditioneel een mooie inkomstenbron voor verenigingen: 
ophalen van oud papier. Alleen is dit niet meer zo’n simpele 
actie als het voorheen was. De prijs van oud papier is gekelderd, 
het ophalen ervan heeft een prijskaartje en uiteindelijk kost dit 
veel geld. Dat is de reden dat in Forum Samenleving de vraag 
voor lag ‘wat denken we over de toekomst van het ophalen 
van oud papier’.

Speelveld
Alle partijen zijn het erover eens dat 
de inkomsten voor verenigingen 
belangrijk zijn, maar als daardoor  
de kosten voor oud-papierinzameling 
stijgen, is het de vraag of vastge-
houden moet worden aan deze vorm. 
Oosterom (CDA): "Het is goed om het 
gesprek met verenigingen te voeren 
en het speelveld beter te verkennen." 
Wildeman (Onafhankelijken) leek 
niet overtuigd van het financiële 
plaatje dat in bijlage van de Raads 
Informatie Brief (RIB) werd gepresen-
teerd. Hij vroeg daar nog eens goed 
naar te kijken.

Verdeling
Eigenlijk vroegen Knol (Wakkere 
Geelbuik) en Gabriëls (VVD/D66) om 
een bredere blik op de bekostiging 

van het verenigingsleven. Gabriëls: 
"We hebben een complex geheel van 
ondersteunen van verenigingen. 
De een krijgt een stuk grond, de 
ander wordt gesubsidieerd met oud 
papier ophalen. Kunnen we daar niet 
eens naar kijken en een overzicht 
maken voor een betere verdeling."

Creatiever
Daar voelde Knol niet voor. "Dat gaat 
je nooit lukken want een voetbal- 
vereniging heeft een veld nodig en 
een kantklosvereniging een hokje, 
dus je krijgt altijd verschillende 
vormen van ondersteuning en dat 
moet je niet gelijk willen trekken. 
Ik pleit wel voor een creatievere 
manier om verenigingen te onder-
steunen. Denk aan het ophalen van 
zwerfvuil of taken in het sociaal 

domein. Daar betalen we nu voor en 
dat kunnen we ook door vereni-
gingen laten doen. Ik denk dat we de 
discussie breder moeten voeren."  
Bos van CU/SGP voegde daar nog 
het ‘cafetariamodel’ aan toe, waar- 
door verenigingen kunnen kiezen uit 
een bepaald soort ondersteuning.

Bronnen van inkomsten
Al met al zijn verschillende mogelijk-
heden verkend. De Forumvergadering 
is niet de plek om besluiten te nemen. 
Het is aan de raad of dit onderwerp 
nog eens terugkomt in de raads- 
vergadering. Het laatste woord is niet 
gesproken over oud papier vooral 
omdat het een complex onderwerp is 
waar vele aspecten een rol spelen. 
Verenigingen als de scouting, de 
kerken maar ook sportclubs hebben 
in elk geval andere bronnen van 
inkomsten nodig om te blijven 
functioneren. Daar sluit geen enkele 
partij de ogen voor.

APV / Bijzondere wetten
• Korte Havenstraat 2 

in Oudewater 
Het aanwezig hebben van  
twee kansspeelautomaten.
Ingediend op: 31-08-2020, 
dossiernummer: 2024456

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hoenkoopse Buurtweg 53  

in Oudewater 
Het vervangen van een  
bestaand woonhuis door een 
nieuw vrijstaand woonhuis.
Beslistermijn verlengd, 
dossiernummer: 5318513

• Waardsedijk 44 in Snelrewaard 
Het bouwen van een 
ruwvoeropslagplaats op een 
nieuwe water-/mestberging.
Besluit: verleend op 18-09-2020, 
dossiernummer: 5344609

Niet in de textielcontainer
x Natte of met olie en verf 

vervuilde kleding of textiel.
x Vloerbedekking, kussens, 

dekbedden (bij restafval).

Tip: Download de AfvalWijzer 
app of kijk op  
www.mijnafvalwijzer.nl

Wel in de textielcontainer
4	Herbruikbare kleren.
4	Kleding met gaten, vodden.
4	Oude gordijnen.
4	Oude schoenen, riemen, tassen.
4	Huishoudtextiel zoals  

dekbedhoezen, lakens, dekens, 
handdoeken en dergelijke.

4	Knuffels.

Op 19 september jl. werd mevrouw M.A. (   Tiny) Vronik-Van Zuilen verrast 
met een koninklijke onderscheiding. Burgemeester Wim Groeneweg mocht 
haar de versierselen en de oorkonde uitreiken behorend bij haar benoeming 
tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

Koninklijke 
onderscheiding

Tiny Vronik kreeg de onderscheiding 
omdat zij zich sinds de oprichting van de 
Auto Cross Vereniging (ACV) Rang Pang 
als vrijwilligster verdienstelijk heeft 
gemaakt voor deze vorm van autosport. 
Op de dag dat zij haar werkzaamheden 
overdroeg aan een volgende generatie 
kreeg zij deze bijzondere onderscheiding.
Van 2001 tot 2016 was zij voorzitter van 
het bestuur ‘Sectie Autocross’ binnen de 
KNAF (Koninklijke Nederlandse 
Autosport Federatie). Daarnaast was 

mevrouw Vronik instructeur bij reglemen-
tentrainingen aan offi cials en verzorgde 
zij rijderstrainingen. Tevens was zij 
verantwoordelijk voor het gehele 
lesprogramma voor de junioren vanaf 
6 jaar. Zij was ook actief voor de 
Stichting Organisatie Nederlands 
Autocross Kampioenschap (SONAK). 
In het team dat ieder jaar zes 
NK-wedstijden organiseert, ondersteunde 
zij o.a. de technische commissie.

elk geval niet al te vlot uit 
de voeten kunnen.
Het resultaat van het 
onderzoek is tamelijk 
ontnuchterend: 
Zolang kunststof en schuim in banken en 
matrassen veel rook blijven produceren, 
heeft elke brandpreventieve maatregel 
om rookverspreiding te beperken 
onvoldoende effect. 

De combinatie van het beperken van 
synthetisch materiaal in de inventaris én 
het sluiten van deuren is nog het meest 
effectief, stellen onderzoekers van de 
Brandweeracademie.

Walther Kok was uitgenodigd om het watertappunt op de Mariaschool te openen. 
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Heeft u algemeen nieuws 
voor De IJsselbode uit 
Oudewater, Hekendorp, 

Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met 
een van onze redacteurs ...
Ellen van Leeuwen

06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper
06-51468312

ackuiper@xs4all.nl

door Ellen van Leeuwen
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Uitdagingen van de stad
Over een zwembad en skeelerbaan in Oudewater

Sporten is belangrijk. Voor de gezondheid van mensen, voor hun gevoel van welbevinden en voor de veiligheid van mensen. Oudewater kent 
onwaarschijnlijk veel sportverenigingen. Van badminton, via squash tot biljarten en van voetbal tot autocross en alles wat er tussen zit. 

Nieuws van het college

De laatste jaren komen het zwembad en de skeelerbaan van Oudewater 
regelmatig in het nieuws. De gemeente wil deze het liefst verplaatsen naar 
een andere locatie. Want op het Statenland mogen nog huizen worden 
gebouwd. En die hebben we in Oudewater hard nodig.
Oudewater verdient een zwembad
Onze eerste prioriteit is huizen bouwen, het behouden van mogelijkheden voor zwemmen in 
Oudewater is een tweede prioriteit. Ook omdat dit al ruim 30 jaar een thema is in onze 
samenleving. Oudewater is een waterrijk gebied. Voor de veiligheid van onze inwoners is het 
daarom belangrijk dat mensen kunnen zwemmen. En dat geldt zeker voor kinderen. Bovendien 
is zwemmen goed voor de gezondheid. Er kan in Oudewater vijf maanden per jaar gezwommen 
worden in buitenbad 'Ons Statenbad'. Voor het behalen van een zwemdiploma is dat niet 
ideaal. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met een beperking. Zij zijn gebaat 
met een zwembad dat het hele jaar open is. Zodat ze ook in de winter kunnen bewegen en 
revalideren. Gelukkig kunnen we om te sporten en te recreëren in de zomer terecht in het 
buitenbad. Maar hoe lang nog?

Gesprekken met omwonenden nog vóór het voorontwerp bestemmingsplan
Ter voorbereiding op het voorontwerp bestemmingsplan nodigden we 450 omwonenden en 
ondernemers uit voor een digitale presentatie van de plannen. Zo’n 65 omwonenden namen 
aan deze presentatie deel. De presentatie is terug te kijken via onze website.
Over de bezwaren van omwonenden zijn aanvullende gesprekken gevoerd en met hen zijn 
bezoeken afgelegd aan Tappersheul 3. 
Alle input die t/m 31 juli is opgehaald, ligt vast in een verslag. Dit verslag is terug te vinden op 
www.oudewater.nl/uitbreidingtappersheul. Op basis van de informatie die is opgehaald, 
passen we de plannen waar mogelijk aan. Daarna doorlopen we alle stappen van een normale 
bestemmingsplan procedure.
Dilemma
De economische haalbaarheid en technische realiseerbaarheid van het zwembad op de locatie 
Tappersheul 3 zijn reëel. Maar de voorjaarsnota van Oudewater biedt vooralsnog onvoldoende 
ruimte om het totale plan met klassieke overheidsfi nanciering te realiseren. 
Het college gaat daarom met partijen, waaronder SBZO, in gesprek om te verkennen óf en zo 
ja, hóe dit initiatief voor een nieuw binnen- en buitenbad toch gefi nancierd kan worden.

‘Ons Statenbad’ in Oudewater is sterk verouderd - renovatie is (te) duur
Om te kunnen zwemmen en te watersporten is een goed zwembad nodig. Helaas is 
‘Ons Statenbad’ sterk verouderd. Na 50 jaar voldoet het ternauwernood aan de eisen die aan 
een zwembad gesteld worden. De Stichting Beheer Zwembad Oudewater (SBZO) zet met veel 
vrijwilligers alle zeilen bij om het zwembad ‘zwembaar’ te houden. Maar dat gaat niet lang 
meer lukken. Regelmatig zijn er grote technische problemen om het water op temperatuur en 
zuiver te houden, de kleedruimtes zijn verouderd en chloor is een achterhaalde techniek. 
Renovatie kost al snel 1 à 2 miljoen euro. Daarnaast is het de vraag of het bestuur van SBZO 
de exploitatie van een gerenoveerd, maar slechts openlucht zwembad wil voortzetten.
Burgerinitiatief is de basis voor een nieuw zwembad
In 2017 heeft de gemeenteraad de locatie voor een nieuw zwembad (en sportcomplex) 
aangewezen. Met een burgerinitiatief presenteerde eind 2019 de SBZO de plannen voor een 
nieuw binnen- en buitenbad op het bedrijventerrein van Tappersheul 3. Een initiatief waarvoor 
inmiddels ruim 2.800 handtekeningen zijn opgehaald.
Op basis van deze plannen nam de gemeenteraad unaniem een motie aan. Hiermee werd het 
college opgedragen: “Het initiatief van SBZO verder te onderzoeken en uit te werken en ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.”
De bouw van een nieuw zwembad en het aanleggen van een nieuwe skeelerbaan op 
Tappersheul 3 betekent dat het Statenland vrijkomt. Dat geeft Oudewater de mogelijkheid om 
binnen de rode contouren (1 de noodzakelijke woningbouw te realiseren. Met die woningbouw 
kan een deel van het nieuwe zwembad betaald worden. Een unieke kans op behoud van een 
zwembad in Oudewater.

Skeelerbaan
Om woningbouw aan het Statenland mogelijk te maken, is verplaatsing van de huidige 
skeelerbaan noodzakelijk. Daarom namen we in de plannen ook de aanleg van een nieuwe 
skeelerbaan mee. De skeelerbaan krijgt passende afmetingen voor wedstrijden en een 
buitenring die als het vriest kan worden ingezet als natuurijsbaan. 
Over de exacte uitvoering van de baan voeren we gesprekken met het bestuur van de 
Schaats- en Skeelervereniging Oudewater (SVO).
Dilemma
Ook voor de verplaatsing van de skeelerbaan moeten de fi nanciën nog geregeld worden.
Heeft u ideeën over aanvullende fi nanciering van het nieuwe zwembad en skeelerbaan?
Het college kent de kracht van de Oudewaterse samenleving. De totstandkoming van 
Hospice Oudewater, de winterschaatsbaan, Koningsdag, en de exploitatie van het huidige 
‘Ons Statenbad’ zijn hier mooie voorbeelden van. Wij nodigen u dan ook van harte uit 
met ons mee te denken over de aanvullende fi nanciering van het nieuw te bouwen zwembad 
en de skeelerbaan.
Ideeën kunt u per e-mail sturen naar bestuurssecretariaat@oudewater.nl.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen?
Met vragen over dit artikel kunt u per e-mail terecht bij bestuursseretariaat@Oudewater.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders, Oudewater

(1 De rode contour is een gebied waarbinnen gebouwd mag worden. De rode contour is door de 
Provincie Utrecht bepaald en bedoeld om de natuur te beschermen.

Arend (80) en Sophie (81) Vredenborg zijn 50 jaar getrouwd
Oorspronkelijk komen ze uit Rotterdam (Arend) en Zwolle (Sophie), 
maar al 45 jaar wonen ze in Oudewater.
Al die jaren hebben ze zich enorm ingezet voor de samenleving. 
Ze stonden, en staan nog altijd midden in het Oudewaterse verenigingsleven. 
Niet alleen door lid te zijn, maar ook door zich actief in te zetten.

Sinds vijf jaar wonen ze in een 
appartement in Oranjepark. Ook daar 
zijn heel betrokken bij hun medebewoners 
en De Wulverhorst. Sophie is actief lid 
van een heus Skipbo-clubje.

In het zonnetje
“Een écht paar, daar waar ik ook 
ruzie vind. Dat is toch ook gezond?”, 
omschrijft huisvriendin Dirkje Zijlstra 
het jubilerend stel. Sinds 1992 is zij 
bevriend met Arend en Sophie. 
“Ze verdienen het om in het zonnetje 
gezet te worden.” Het geplande feest kan 
vanwege het coronavirus niet doorgaan. 
Volgens Dirkje wilden ze het groots 
aanpakken. “Ze hebben er zolang naar 

uitgekeken. Ze zeiden altijd: “de 50 jaar 
gaan we halen hoor!”
Dirkje wenst het paar alle goeds toe. 

Hij als penningmeester van 
schilderclub De Wilgenstreek en 
T.V. De Heksenmeppers. 
Bovendien was Arend jaren voorzitter 
van de PCOB en met zijn fi nanciële 
kennis hielp hij mensen met budgetteren. 
Zij werkte als vrijwilliger in de bibliotheek 
van De Wulverhorst en in de Bijbelshop. 
Samen waren ze lid van bridgeclub 
Heksentoer.

Vrijbuiters
Arend en Sophie verschillen als dag en 
nacht. Als er een plank moet worden 
opgehangen, dan regelt Sophie dat. 
Voor de afwas moet je bij Arend zijn. 
Het zijn echt vrijbuiters. Ze gingen graag 
samen op avontuur, de wereld ontdekken, 
overal naartoe. Nu de jaren beginnen 
tellen, wordt hun gezondheid brozer. 

“Ik wens Arend en Sophie overgave toe. 
Dat ze weten dat ze ook in hun ouderdom 
mooi, waardevol en zeer geliefd zijn.”
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LINSCHOTEN           MONTFOORT

door Ellen van Leeuwen

door Siem van der Burg

Samen de winter door

Jan en Ina de Koning 50 jaar getrouwd

In de ‘Week tegen Eenzaamheid’ 
van 1 t/m 8 oktober staan 
ontmoeting en verbinding centraal. 
Het Knooppunt, de 
Buurtsportcoach en SWOM 
breiden deze week zelfs uit tot 
‘Samen de winter door’.
De ‘Week tegen Eenzaamheid’ is een 
landelijk campagne om de strijd tegen 
eenzaamheid aan te gaan. Door corona 
is dat nog actueler en belangrijker. 
In deze week staan ontmoeting en 
verbinding centraal. Want eenzaamheid 
aanpakken begint met in contact komen 
met elkaar. In de gemeente Montfoort 
blijft het niet bij één week. Daar wordt 
de komende maanden veel meer 
aandacht geven aan het thema: 
‘Samen de winter door’.

Online � lm
Op 1 oktober wordt een fi lm gemaakt 
waarin de plannen uiteen worden gezet. 
Deze informatieve fi lm kunt u live 
streamen via www.montfoortvitaal.nl

Lezing
Op 8 oktober is er een lezing over 
Eenzaamheid in het Sint Joseph. 
De lezing wordt twee keer gegeven. 
De eerste lezing is om 13.00 uur en de 
tweede lezing om 15.00 uur.
Gastsprekers zijn Ans Tersteeg en 
Jeannette Rijks, specialisten 

‘Eenzaamheid bij A en B-training’.
De onderwerpen zijn:
• Wat eenzaamheid precies is.
• Wat de gevolgen zijn van 

eenzaamheid.
• Wat het verschil is tussen 

kortdurende en langdurende 
eenzaamheid.

• Wie zich eenzaam voelen.
• Wat er mogelijk is om mensen met 

eenzame gevoelens te ondersteunen.
Graag nodigen wij u uit voor deze 
lezing.
Ook u kunt iets betekenen voor iemand 
die zich eenzaam voelt. Een klein gebaar 
kan het verschil maken.
Komt u ook naar deze lezing?
Meldt u aan via info@swomontfoort.nl. 
Wij verzoeken u vriendelijk ook uw 
telefoonnummer te vermelden bij uw 
aanmelding. Deelname is gratis.
Heeft u vragen, neem dan contact op 
met de medewerkers van team Welzijn, 
bel 0348-469109.

Woensdag 23 september begon de dag met een beeld-bellen-gesprek met 
hun zoon Arjen die in de offshore in Maleisië werkt. Gevolgd door felicitatie-
fi lmpjes van familie, vrienden en bekenden. De rest van de dag werd in 
huiselijke kring gevierd met de kinderen en kleinkinderen. 
‘s Avonds verzorgden Linfano en Ons Genoegen een serenade.

Weliswaar geen groots feest, vanwege de 
coronamaatregelen, maar al met al toch 
een mooie dag met heel veel emotionele 
momenten. “Vijftig jaar geleden zijn we 
alleen voor de wet getrouwd”, meldt het 
bruidspaar. “We komen uit families met 
een verschillende geloofsovertuiging. 
Dat gaf in die tijd wel de nodige 
problemen. Gelukkig is het allemaal wel 
weer goed gekomen en kijken we terug 
op een gelukkig huwelijk”.
Beide geboren en getogen 
Linschotenaren woonden op een 
steenworp afstand van elkaar aan de 
Engherzandweg. “We kennen elkaar 
eigenlijk al van kinds af aan”, zegt Jan. 
“De vonk sloeg over toen we bij 
‘Linfano’ in het orkest speelden. Dat is 
waar het allemaal begon”, vervolgt Ina. 
“Jan speelde op de cornet en ik op de 
hoorn. We zaten tegenover elkaar. 
Hadden wel een klik maar er was nog 
geen relatie. Dat kwam pas later toen ik 
bij Jan’s vader ‘partijen-studie-les’ kreeg. 
Na zo’n les bracht Jan mij een keer naar 
huis. Het duurde toen heel lang voor hij 
weer thuis was. Voor ons geldt dus 
letterlijk dat de muziek ons heeft 

verbonden”.
Ina deed huishoudelijk werk en Jan 
werkte vijfenveertig jaar bij Van Dijk als 
metaalbewerker. Vanaf zijn 60e is hij met 

de VUT. “Ik begrijp nog steeds niet dat ik 
tijd gehad heb om te werken”, zegt hij. 
“We maken de tijd wel vol met fi etsen, 
zwemmen, wandelen, huishouden en 
muziek”. De muziek speelt nog steeds 
een heel belangrijke rol in hun leven. 
Jan is al vanaf zijn zesde lid van 
Ons Genoegen. In die periode is hij ook 
ruim vijfentwintig jaar lid geweest van 
Linfano. Ina is al meer dan vijftig jaar 
(vanaf de oprichting) lid van Linfano. 
We zijn er lekker druk mee. Jan is 
voorzitter van Ons Genoegen, speelt er 
en geeft les. Je vindt hem vijf dagen van 
de week bij zijn geliefde vereniging en 
regelmatig geeft hij thuis muziekles aan 
zijn eigen negen kleinkinderen. 
Die krijgen het muzikale DNA met de 
paplepel ingegoten!
Dat de familie De Koning goed zorgt 
voor de aanwas van de muziekvereni-
gingen van Linschoten en Montfoort 
bleek toen het familieorkest het lang 
zullen ze leven inzette in de speeltuin bij 
de Van der Valk Bouwmanstraat, waar 
het bruidspaar al 45 jaar woont. 
Na enkele maten vielen de gezamelijke 
muzikanten van Linfano en 
Ons Genoegen in. Op anderhalve meter 
afstand van elkaar verzorgde de 
combi-fanfare een zeer gewaardeerde 
serenade. Een mooi slot van een fi jne 
huwelijksdag.

  Boerderijles: primeur voor 
groep 4 St. Jozefschool
Op de Nationale Buitenlesdag op 22 september jl. had groep 4 van de 
St. Jozefschool een primeur. Zij mochten als eerste groep uit de regio op 
bezoek komen bij familie De Wit in de Hekendorpse Buurt voor de 
boerderijles ‘De koeien van boer Jan’.
Met een heleboel vragen, naar aanleiding van de introductieles, ging de groep op stap 
naar de boerderij. Na een hartelijk welkom en een inleidend gesprek van de boerin 
gingen de kinderen aan de slag met de verschillende opdrachten zoals koeien melken, 
kalfjes voeren en slootdiertjes determineren. Het programma, dat zo’n twee uur 
duurde, werd afgesloten met het spel ‘Ja of nee’. Op speelse wijze werd zo nog even 
doorgenomen wat de kinderen hadden geleerd.
De laatste tijd zijn de boeren niet heel positief in het nieuws geweest. Maar dit was 
een hele positieve ervaring voor groep 4!

Met hart en ziel voor SVO
Trijnie Zuidam en Tom Streng zijn onlangs afgetreden als bestuurslid en 
voorzitter van Schaats- en Skeelervereniging Oudewater (SVO). 
Met - een beetje - pijn in hun buik, nemen ze afscheid van de club die ze in 
hun hart hebben gesloten. Wat maakt de club zo mooi, wat hebben ze voor 
de club betekend en, waarom nemen ze nu afscheid?

Trijnie Zuidam: het DNA van SVO
Trijnie: “Het DNA van SVO? Dat vind ik 
overdreven. Mijn man Dirk en ik zijn 
sinds de oprichting betrokken bij de 
vereniging. In 1986 zijn we ermee 
begonnen. De schaatsvereniging in 
Haastrecht gaf ons een aantal 
abonnementen voor het jeugdschaatsen 
op de Vechtsebanen in Utrecht. Dirk is 
met twee trainers en een paar schaatsers 
naar Utrecht getogen. Zo is het 
begonnen, met een heel klein clubje.”
“Ik ben met de verenging meegegroeid 
en heb alles meebeleefd. Wat ik me nog 
goed herinner is dat we ons 12,5-jarig 
jubileum hebben gevierd; dat was heel 
mooi. Wat ook prachtig was, is 
landijsbaan de Snelle Boezem, in het 
land bij Jan Snel. We hadden in een 
grote keet onze kleedkamer en kantine. 
Er werden wedstrijden geschaatst en we 
hebben alle Oudewaterse verenigingen 
uitgenodigd om mee te doen met drie 
aan de stok.”

Als je er maar lol in hebt
“Maar ook de hoogtepunten op 
schaatsgebied blijven me altijd bij. 
We hebben heel veel goede schaatsers 
gehad. Maar de beste zijn is voor mij niet 
het belangrijkst. Het hoeft niet altijd goed 
te zijn, als je er maar lol in hebt. 
Dat probeerden we over te brengen op 
de leden door de trainingen leuk te 
maken, door zelf het enthousiasme voor 
het schaatsen te laten zien. 
We organiseerden ook activiteiten om de 
leden met elkaar te verbinden, zoals een 
barbecue. Verbinding, omzien naar 
elkaar, in goede en slechte tijden. 
Dat is de kracht van SVO!”

Vraag het maar aan Trijnie
“Jarenlang heb ik de abonnementen 
uitgegeven, ik heb de kleding gedaan, 
ik heb van alles binnen de vereniging 
gedaan. ‘Vraag het maar aan Trijnie, 
want die weet het wel’, zeiden ze. 
Ik probeerde ze bij alles te helpen. 
Weet je wat het is, als ik iets zie, dan zeg 
ik niet: doe jij dat even. Delegeren is niet 
mijn sterkste kant.”

“Training geven en zelf schaatsen, dat 
zijn de enige dingen die ik niet binnen de 
club heb gedaan. Daar had ik helemaal 
geen tijd voor. Ik was altijd zaken aan het 
regelen voor de verenging. Even iets met 
de een overleggen, aan de ander wat 
vragen. Ik kan het wel hoor, schaatsen, 
en ik vind het ook schitterend! Als je ziet 
hoe de mensen zich inspannen en alles 
geven om de eindstreep te halen. 
Ze trainen er eindeloos voor. Nu zie ik 
ook mijn kleinkinderen schaatsen, dat 
vind ik heel leuk. Ik ga graag naar ze 
kijken.”

Daar komt zij weer
“Na 33 jaar is het mooi geweest. Ik vind 
het nog steeds leuk, maar ik wil niet dat 
ze gaan denken: daar komt zij weer aan. 
Wel blijf ik voorlopig nog de 
abonnementen uitgeven. We krijgen een 
bepaald aantal plaatsen per uur 
aangeboden, op de schaatsbaan in 
Utrecht. Daarop deel ik onze schaatsers 
in. Dat is een hele klus, dat kun je niet 
halverwege het jaar overdragen aan 
iemand anders. Daarnaast blijf ik uit 
naam van SVO in Utrecht actief als 
jurycoördinator, jurylid en 
scheidsrechter.”
“Ik hoop dat SVO nog heel lang op deze 
manier door kan gaan, in goede 
harmonie. Ik wens iedereen heel veel 
succes!”

Tom Streng: een echte voorzitter
Tom: “Tim, mijn oudste zoon, schaatste 
bij SVO, zo kwam ik bij de vereniging 
terecht. Sinds 2008 ben ik formeel 
voorzitter geweest. Voorafgaand had ik al 
wel twee keer een ledenvergadering 
geleid, terwijl ik offi cieel nog geen 
voorzitter was. Anderen zagen mij graag 
als voorzitter. Zelf was ik eerst niet zo 
happig, maar ik dacht: laat ik het maar 
doen!”
“SVO is een goed georganiseerde en 
professionele club. Een club voor alle 
niveaus. Ook als je amper kunt 
schaatsen, is SVO er voor je, maar het is 

tegelijkertijd een goede opleidings-
vereniging voor jonge talenten. 
Wat ik jammer vind is dat het lastig is om 
een verenigingsgevoel op te bouwen. 
Alle schaatsactiviteiten van SVO zijn in 
Utrecht, op verschillende tijdstippen. 
Dat maakt het moeilijk om mensen in 
contact met elkaar te brengen. Dat is een 
aandachtspunt voor de club.”

Oude schaatsen
“Schaatsen zit in mijn DNA. Al van kinds 
af aan verzamel ik alles wat met 
schaatsen te maken heeft. Ik heb thuis 
een kamer die helemaal is gevuld met 
schaatsboeken en oude schaatsen. 
Mijn broer is met de plakboeken gestart 
tijdens de Olympische winterspelen in 
1968, daarna heb ik het overgenomen. 
Ik heb dat jarenlang gedaan. Nu staan er 
nog dertig plakboeken met knipsels die 
nog ingeplakt moeten worden. Wat een 
waanzin eigenlijk hè?”
“Terwijl ik zelf helemaal niet kan 
schaatsen. Ik heb jarenlang gevoetbald 
en volleybal gespeeld. Toen ik voorzitter 
werd vond ik dat ik wel op schaatsles 
moest. Op zaterdagochtend om 7.00 uur 
begon ik in de beginnersgroep. Op een 
gegeven momenten mocht iedereen door 
naar de volgende groep, terwijl ik niet 
werd bevorderd. Het was beter om te 
stoppen. Pootje over, niks voor mij!”

Alles liep geweldig
“Als voorzitter heb ik veel structuur in de 
vereniging gebracht, waardoor er meer 
grote activiteiten konden worden 
ondernomen. Een belangrijk project was 
de realisatie van de skeelerbaan waarmee 
we in 2006 zijn gestart. Veel mensen in 
de club heb jarenlang keihard gewerkt 
om dit mogelijk te maken. Toen de baan 
klaar was, waren we hiermee een 
voorbeeld voor schaats- en skeeler-
verenigingen in Nederland. We hadden 
een eigen skeelercompetitie. Daar ben ik 
trots op!”
“We zaten samen in een fl ow, zo noem 
ik dat. Alles liep geweldig en iedereen 
wilde mee. Niets was te gek. Op een 
gegeven moment verdwijnt die fl ow een 
beetje, dan is het tijd om wat anders te 
gaan doen. Het is ook goed als er 
iemand komt met nieuwe inzichten. 
Een frisse wind.”

Hé, voorzitter
“Ik was echt dé voorzitter. 
‘Hé voorzitter!’, riepen leden in het 
voorbijgaan. Ik was er altijd als er dingen 
gebeurden en was betrokken bij de leden. 

Ik wist overal vanaf en heb een groot 
netwerk. Het is belangrijk om verbinding 
te hebben met de schaatsverengingen in 
de regio. Andersom vind ik het ook 
belangrijk dat talenten die naar een club 
in de regio gaan, ook blijven trainen bij 
SVO.”
“Ik vind het moeilijk om het voorzitter-
schap los te laten. Ik wil het loslaten en 
ga het ook doen, maar als ik nog iets 
voorbij zie komen - een mail bijvoorbeeld 
- dan moet ik grote moeite doen me er 
niet tegenaan te bemoeien. Dat is de 
aard van het beestje.”

OUDEWATER

Nog even over de skeelerbaan
“Natuurlijk blijf ik nog actief, onder 
andere in de werkgroep die zich sterk 
maakt voor een mooie skeelerbaan in 
Oudewater. De gemeente is nu bezig met 
de verhuizing van het zwembad en de 
skeelerbaan. Als wij meegaan in de 
verhuizing dan willen we iets mooiers 
neerleggen dan er nu ligt. Een langere 
baan, met naar buiten lopende bochten 
en om de baan een betonbaan die we 
met een beetje vorst onderwater kunnen 
zetten. We hebben destijds in eigen 
beheer wat prachtigs neergezet, dus ik 
vind wel dat we daarin wat te vragen 
hebben.”

door Ellen van Leeuwen

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Het muzikale startschot van ‘Samen de Winter door’ werd gegeven door 
theaterkoor Marcello op het Kasteelplein.

Het is Kinderboekenweek!

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl
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door Ellen van Leeuwen

door Sjoukje Dijkstra

Pauselijke onderscheidingen 
in Haastrecht
Twee parochianen van de Rooms 
Katholieke parochie St. Barnabas 
in Haastrecht werden op zondag 4 
oktober tijdens de misviering 
verrast met een pauselijke onder-
scheiding. De onderscheidingen 
‘Bene Merenti’ (goede verdienste) 
werden door pastoor Van der Mee 
uitgereikt aan mevrouw Adrie de 
Ruijter-van Leeuwen en de heer 
Hans Bakker.
Het was een mooie verrassing voor twee 
trouwe en zeer dienstbare parochianen, 
die zich al decennia lang inzetten voor 
de parochie!
Adrie de Ruijter - van Leeuwen is 45 
jaar geleden, gevraagd om huishoudelijk 
werk in de pastorie te doen en te helpen 
bij het schoonmaken van de kerk. 
De organisatie van dit werk is bij haar in 
goede handen. In de loop van de jaren 
werd ze gastvrouw op het feest van 

Maria ter Weghe en verzorgde ze de 
bijeenkomst voor de vrijwilligers op het 
jaarlijkse Barnabasfeest. Ze heeft ook 
het zilver en koperwerk onder handen 
genomen. Ook zorgt zij voor een 
‘gezellige aankleding’ van de 
gemeenschapsruimte van de parochie, 
zodat daar op een fi jne en goede manier 
gebruik van gemaakt kan worden. 
Zij doet dit nog altijd met dezelfde 
toegewijde inzet.
Hans Bakker begon 45 jaar geleden met 
het mee opbouwen van de kerststal.
Hij is dat blijven doen! Hij werd 
‘de klusjesman’ van de parochie, voor 
allerlei voorkomende kleine 
werkzaamheden en reparaties. Ook is 
hij in de Eucharistie behulpzaam als 
acoliet. Een grote en bijna wekelijks 
terugkomende taak is het verzorgen van 
het kopieerwerk: parochieblad, liturgie-
boekjes, brieven, etc. Al deze werkzaam- 
heden verzorgt hij met grote precisie.

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

advocaten voor
het MKB

B I J L A G E
Als losse bijlage deze week de

36e woonkrant van Meesters Makelaardij

meesterlijk
wonen

Heel Montfoort een blokje om….

Startschot gegeven voor 
‘Samen de winter door’
Afgelopen donderdag werd het startschot gegeven voor ‘Samen de winter 
door’. Dit initiatief van Het Knooppunt, de Buurtsportcoach en SWOM 
werd genomen in het verlengde van ‘Week tegen eenzaamheid’. Tijdens de 
eerste live uitzending van Montfoort Vitaal, was via een stream te zien hoe 
Theaterkoor Marcello een muzikale aftrap deed.

De stempeltocht start woensdag 7 oktober 
om 14.00 uur bij de bibliotheek in 
Oudewater, waar een verteller voorleest 
uit een prachtig prentenboek.
Vervolgens krijgen de kinderen een 
stempelkaart met een oude plattegrond 
van Oudewater en kunnen ze stempels 
verdienen. Bij het Touwmuseum maken 
ze een touw, bij The Readshop en het 
Stadsmuseum wacht een puzzel op ze en 
bij Hocus Pocus draaien de kinderen een 
heuse suikerspin. In de Hekenwaag 
worden ze getrakteerd op nog een mooi 
verhaal.

Zoveel mooie verhalen
Saskia Wulterkens is cultuurcoach bij 
bibliotheek Het Groene Hart. Ze hoopt 
dat door de stempeltocht kinderen 
ervaren dat je geschiedenis niet alleen uit 
boeken kunt halen, maar ook door iets te 
doen. “Oudewater herbergt zoveel mooie 
verhalen.” Ze is trots op de samenwerking 
waaruit de stempeltocht is ontstaan.
“Dat is typisch Oudewaters. Je stelt voor 
om iets te organiseren en aan alle kanten 

haken mensen enthousiast aan.”
Bij het organiseren van de stempeltocht 
is met grote mate rekening gehouden 
met de coronamaatregelen. Maar door 
de aangescherpte maatregelen kunnen 
op een aantal locaties de ouders niet 
meer mee naar binnen. Het is dan aan 
de ouders om te bepalen of hun kind 
zonder begeleiding naar binnen kan.
Van tevoren inschrijven is niet verplicht, 
maar wordt wel geadviseerd, ook in 
verband met de richtlijnen van het RIVM. 
Aanmelden kan bij Saskia op het email- 
adres Saskia.Wulterkens@bibliotheekhgh.nl. 
“Deelname is gratis. Mochten kinderen 
een museumjaarkaart hebben dan is het 
voor de musea leuk als deze gescand 
wordt.”

verdriet en vaak grote teleurstelling, 
niet door kunnen gaan. Dus hebben we 
gekeken: wat kunnen we wel? Vanuit die 
gedachte vonden we aansluiting bij de 
Buurtsportcoach en het Knooppunt. 
Gezamenlijk besloten we van de Week 
tegen Eenzaamheid een hele winter te 
maken, want juist nu is de behoefte aan 
contact zoveel groter. Daar speelt corona 
ook een grote rol in.”
Ton van der Made van Knooppunt 
vertelde: “Bij elke activiteit werden we 

tegengehouden door de maatregelen. 
Daarom kijken we nu naar wat we wel 
kunnen. Zo ging de Nijmeegse 
Vierdaagse niet door. Dus, hebben we als 
Knooppunt een alternatieve vierdaagse 
georganiseerd, met kleinere groepjes. 
Hieruit is het idee ontstaan voor ‘een 
blokje om’. We willen mensen oproepen 
om eens om zich heen te kijken. Klop 
maar aan bij je buurvrouw of buurman, 
en ga samen een blokje om. Als heel 
Montfoort een blokje om gaat, hebben 
we wat bereikt.”
Donderdagavond, na een regenachtige 
dag, werd het blokje om vast gelopen 
door zo’n 20 deelnemers. Ook Conny te 
Lintelo van SWOM liep het blokje met 
twee vriendinnen, en deelde live haar 
ervaring met het publiek. “Gelukkig is 
het nu droog”, zei ze. “Het is fi jn om in 
coronatijd lekker aan de wandel te gaan. 
We maken zo dadelijk een stop bij een 
koffi epunt. Met dit heerlijke weer kunnen 
er koffi epunten buiten zijn, waar mensen 
op veilige manier met elkaar koffi e en 
thee kunnen drinken.”
Ton vertelde dat ze normaal gesproken 
ook op maandag 5 en 10 kilometer 
lopen in groepjes. “Erna wordt koffi e 
gedronken. We hebben niet alleen 
wandelen, maar organiseren normaal 
gesproken veel activiteiten, zoals 
klassieke muziekavonden en reisjes naar 
musea. Dat kan nu niet. Het rondje door 
Montfoort met elkaar, op afstand van 
elkaar, kan wel.”
Dat beaamt Marie-José van SWOM. 
Zij roept de mensen op: “Alsjeblieft, ga 
wandelen. Doe dat blokje om met 
elkaar.”In kader van ‘Samen de winter 
door’ staat oktober in het teken van 
wandelen: ‘Heel Montfoort wandelt’. 
In november is dat ‘Heel Montfoort 
speelt’ en in december ‘Heel Montfoort 
Bakt’. Ook Marie-José zal nog eens haar 
chefsmuts opzetten om als eerste te 
kokkerellen op een van de kookavonden 
voor en door Montfoortenaren. 
“We hebben sinds kort in het Doe Mee 
Huis een mooie keuken, waar we door 
corona nog weinig mee hebben kunnen 
doen. Dus, komen we vanaf 4 november 
op de woensdagavond met kookavonden 
, waarvoor mensen zich kunnen 
aanmelden. Of ze nu willen koken, 

of mee eten, iedereen kan zich 
aanmelden via SWOM”, aldus 
Marie-José. Ook de presentator liet 
weten dat hij ook wel een avondje wou 
komen koken…: “Zet mij maar op de 
lijst”, aldus Rick. “Zo kan het dus. 
Iedereen kan meedoen. Per avond 
hebben we twee koks nodig, en natuurlijk 
mee-eters.”

Wandel Fit
Ook Wanda Catsman, wandeltrainer, 
bekend van Wanda Wandelt, schoof aan. 
Zij zal mensen, die graag willen 

wandelen, helpen met wandeltraining. 
“Wandel Fit noemen we dat. Woensdag 
of donderdagmiddag kunnen mensen 
laagdrempelig komen trainen, waarbij ze 
ook nog een stukje hersentraining krijgen 
in de vorm van cognitieve fi tness.” Niet 
alleen de manier van lopen, maar ook 
hoe mensen veilig kunnen wandelen is bij 
haar een topic. “Mensen vinden het 
spannend om alleen op pad te gaan. 

Presentator Rick Vianen liet diverse 
betrokkenen aan het woord komen, 
die vertelden hoe dit initiatief van de 
grond was gekomen, en waar het toe 
diende. Zo vertelde Marie-José 
Hermans, directeur van SWOM: 
“Eenzaamheid is een belangrijk item. 
Door de corona is het nog erger 
geworden. Op verzoek van wethouder 
Yolan Koster, hebben we dit begin de 
‘Week tegen Eenzaamheid’ extra onder 
de aandacht gebracht. We moeten ons 
realiseren dat juist nu veel van de dingen 
die we organiseren, tot ons groot 

vervolg op pagina 14

Stempeltocht met puzzels en verhalen
In het kader van het thema van de Kinderboekenweek ‘En toen…’, hebben 
de Oudewaterse musea, The Readshop en Hocus Pocus Zoetwaren de 
handen ineengeslagen om een spannende stempeltocht, bomvol verhalen, 
te organiseren. Voor kinderen vanaf 6 jaar, en helemaal gratis!
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door Cees Reichard

door Cees Reichard

Kinderen moeten jong al heel wat keuzes maken, die bepalend zijn voor hun toekomst:  
van het kiezen voor een middelbare school, het kiezen van een profiel tot het kiezen van een 
studie. Voor lang niet iedereen is het meteen, laat staan op tijd, duidelijk wat ze willen worden. 
Er zijn heel veel beroepen en even zoveel verschillende opleidingen. Het is dan ook niet gek  
dat het percentage uitval bij opleidingen in het eerste jaar hoog ligt. 

Hanneke Jansen-Kwint begeleidt 
scholieren en studenten in hun 
studiekeuze
Hanneke Jansen-Kwint begeleidt in haar praktijk KwiVa - Het presterend individu in Oudewater 
scholieren en studenten in hun studiekeuze. Ze is psycholoog, coach en studiekeuzecoach. 
Hanneke: “Een verkeerde studiekeuze is mijn inziens niet alleen zonde van energie, tijd en geld, 
maar ik ervaar dat het helaas ook kan leiden tot twijfel over zichzelf, een minder positief zelfbeeld 
en lager zelfvertrouwen van de student. Jammer en onnodig, want de keuze voor de studie is 
vaak gewoon niet de juiste geweest en niet weloverwogen genoeg gemaakt. Vandaar dat ik ben 
gaan doen wat ik doe: studiekeuzecoach.”

Het volgen van de juiste opleiding kost geen energie, maar geeft energie. In haar praktijk spreekt 
zij studenten die vastlopen of twijfelen. De resultaten vallen tegen, de lessen zijn saai en de 
motivatie daalt. “Ik ben van mening dat, als een studie je niet interesseert, het je veel energie kost 
in plaats van dat het je energie oplevert. Als je namelijk iets doet wat je leuk vindt, heb je bij wijze 
van spreken niet eens door dat je het doet. Er zitten in elke studie natuurlijk vakken die minder 
leuk zijn, maar over het algemeen spreekt het je aan. En dat lukt als je weet wat je wil.”

Ik kan, ik wil, ik moet
“Weten wat je wil: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En daar ben ik voor. We ontdekken 
samen waar jij terecht wilt komen. Wat je kan, waar je vaardigheden liggen, wat je hobby’s zijn 
etc. Uiteindelijk komen we tot het belangrijkste: samen ontdekken wat je nou écht wil. Ik werk 
altijd vanuit het principe: ik kan, ik wil, ik moet. Als dat in balans is, dan presteer je. Ik vind het niet 
altijd nodig om tijd te besteden aan testen of standaard vragenlijsten. Je hebt een middelbare 
schoolopleiding afgerond, wat aangeeft waar je capaciteiten liggen. In plaats van het aanvinken 
van dingen die je leuk vindt of minder leuk, ga ik met je in gesprek. We houden het duidelijk, 
eerlijk en doelgericht. Ik geef je opdrachten en test zo min mogelijk, liefst helemaal niet. 
Jij hebt volledig de regie. Het is tenslotte uiteindelijk jóuw keuze.”

Coachend psycholoog met praktijkervaring
Als psycholoog begeleidt Hanneke veel scholieren en ouders als ze vastlopen; op school, sociaal en/
of thuis. Ze is open, duidelijk en eerlijk als persoon, maar ook als coachend psycholoog.  
“Zelf heb ik vier gezonde en originele kinderen, die alle vier door al wat fases van het maken van 
keuzes zijn gegaan. De keuzestress is mij als persoon dus ook niet onbekend. Het maken van 
keuzes kan knap lastig zijn, en het is op bepaalde momenten in je leven erg belangrijk om de juiste 
te maken. Je vervolgopleiding is hier een voorbeeld van.”

Momenteel werkt Hanneke ook veel met ‘de werkende mens’. “De vraag is dan bijvoorbeeld om 
te kijken of iemand klaar is voor een volgende stap in zijn of haar carrière. Wat die stap kan zijn, 
of de huidige rol de juiste is of dat hij/zij in een andere rol, of binnen een ander team, meer tot 
bloei zal komen etc. De meeste bedrijven willen namelijk vacatures opvullen met mensen van 
binnenuit, die doorgroeien. Maar soms moet er helaas ook afscheid genomen worden. Ik begeleid 
dat proces en ondersteun de werknemer in het nemen van de volgende, passende stap buiten de 
organisatie. Ik haal er ontzettend veel voldoening uit om me daarmee bezig te houden en 
werknemers en werkgevers op zo’n manier te helpen.”
“De titel ‘coachend psycholoog’ past bij mij. Ik ben psycholoog, maar heb vele jaren als 
leidinggevende en als consultant/partner in de werving, selectie en outplacement gewerkt. 
Daardoor ben ik bekend met de arbeidsmarkt en dat maakt mij als beroepskeuzecoach 
onderscheidend en doelgericht. Wij komen er samen achter wat jij kan en vooral wil!”

KwiVa - Het presterend individu 
Hanneke Jansen-Kwint 
IJsselvere 8 Oudewater 
06 53683153 - Kwiva.nl

Het presterend 
individu.

KwiVa helpt je weer in beweging te komen. Door concreet, duidelijk en 

professioneel maatwerk. En altijd volgens een bewezen stappenplan:

» Psycholoog NIP

» Professioneel Coach

» Studie- en beroepskeuzecoach

» Loopbaanadviseur

Statenlaan 37, Den Haag

IJsselvere 8, Oudewater

06 53 68 31 53

hanneke@kwiva.nl

kwiva.nl

+ + =

Ik wil Ik kan Ik moet Ik doe

Hanneke Jansen-Kwint

Waar kan KwiVa je mee helpen?

Het Coronavirus veroorzaakt veel schade 

wereldwijd. Maar zorgt ook voor veel onrust op 

persoonlijk vlak, bij zowel jong als oud. Denk 

bijvoorbeeld aan:

»  Het verlies van je baan, collega, medewerker 

of bedrijf.

»  De angst en/of onzekerheid die de 

onzichtbaarheid van dit virus veroorzaakt.

»  De invloed op je gezondheid, conditie en het 

mentale aspect van de lange weg van herstel.

» De zorg of het verdriet om je naasten.

Ongeacht leeftijd, de impact is voor iedereen 

anders en dat vraagt om empathie, duidelijkheid 

maar bovenal een individuele en doelgerichte 

aanpak. KwiVa helpt je graag.
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“Wij komen er samen 
achter wat jij kan  

en vooral wil!”

Exclusief magazine over mond -en gebitsverzorging

Annemarie Frederiks geeft ‘MOND!’ uit

Wethouder Ria Boere ontvangt eerste 
jubileumboekje Gemaal Haastrecht

Als meer dan 25 jaar is Annemarie 
Frederiks mondhygiënist, al meer dan 
15 jaar kindertandverzorgende. 
Met eindeloos plezier vertelt zij haar 
patiënten dag in, dag uit, hoe ze hun 
mond en gebit moeten verzorgen. 
Daarnaast vertelt ze ook waarom. 
“Mensen met een droge mond, mensen 
met een beperkte manuele vaardigheid, 

Dit jaar bestaat het Gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht als 
museum/bezoekerscentrum 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er 
een jubileumboekje uitgekomen waarin teruggekeken wordt naar wat er in 
die periode is gebeurd. Het verhaalt over het wel en wee van het Gemaal en 
de vrijwilligers. Over de ontwikkeling van bezoekerscentrum tot een 
bijzonder museum, waar het om het waterbeheer gaat, om bodemdaling en 
om zeespiegelstijging.

In haar voorwoord zegt voorzitter 
Gerdien Tober dat het Gemaal de functie 
van museum/bezoekerscentrum heeft 
gekregen. Hierin wordt op een 
eigentijdse wijze het waterbeheer van 
vroeger, nu en in de toekomst getoond. 
Ook heeft zij grote waardering voor de 
zestig vrijwilligers. Van rondleiders tot 
klussers, van gastheren en -vrouwen tot 
degenen die zich bezig houden met de 
media en communicatie en van leden van 
de scholengroep tot bestuursleden.  
“We staan niet stil, we blijven doorgaan 
met het vertellen over het waterbeheer.”

Overhandiging
Wethouder Ria Boere van de gemeente 
Krimpenerwaard mocht uit handen van 
oud-voorzitter Klaas Dogterom afgelopen 
week het eerste exemplaar van het  
jubileumboekje in ontvangst nemen. 
Boere heeft in haar portefeuille onder 
andere infrastructuur en deltawerken. 
“Water, daar kunnen we in Nederland 
niet omheen. Hoosbuien, peilbesluiten, 
gebiedsovereenkomsten, de polder. 
We hebben ermee te dealen. Daarom is 
het zo mooi dat dit Gemaal vertelt 
waarom we in West-Nederland kunnen 
wonen, werken en recreëren.”
Het is een indrukwekkend jubileumboekje 
geworden over de 25 jaar ontwikkeling 
van het Gemaal.

Geen jubileumfeest
Helaas kan er dit jaar geen jubileumfeest 
gevierd worden. Vandaar dat de 
bestuursleden van het Gemaal persoonlijk 
de vrijwilligers van het Gemaal het boekje 
met een attentie bezorgen. Dit wordt 
enorm op prijs gesteld, zo blijkt aan de 
voordeur en uit de bedankjes nadien. 
Ook is er bewondering voor de mensen 
van het eerste uur. “Wat mooi dat de 
start en ontwikkeling van het Gemaal in 
de afgelopen 25 jaar is vastgelegd.  
Wat hebben die vrijwilligers van de eerste 
jaren veel gepresteerd.”

Klaas Dogterom overhandigt wethouder Ria Boere het eerste jubileumboekje 
 (foto: Janet de Graas).

Piet Vervoort (foto Nancy Markus).

De gemeente Krimperwaard 
organiseerde de fotowedstrijd met 
Fotoclub Vlist en AFO, de amateur-
fotogroep Ouderkerk aan den IJssel. 
Afgevaardigden van deze twee 
fotogroepen bezochten coronaproof de 
derde prijswinnaar Yvon Roos uit 
Krimpen aan de Lek. Zij zond het 
plaatselijke oorlogsmonument in. 

Fotowedstrijd Open Monumentendag

Tweede prijs voor Piet 
Vervoort met raadhuis
Hoeveel torens heeft het raadhuis van Haastrecht? Eén, twee? 
De inzending van Piet Vervoort bracht de jury van de  
Open Monumentendagfotowedstrijd aan het twijfelen. Het bleek voor hen 
ook een leermomentje en sloot daarmee aan op het thema van deze 
wedstrijd en van Open Monumentendag 2020 ‘Leermonument’.  
Op 1,5 meter afstand kreeg hij vorige week - thuis - de uitvergrote foto 
met motivatie en een Krimpenerwaardcadeaubon overhandigd. Zo ook de 
andere twee prijswinnaars.

Wethouder Leon de Wit ging naar 
Jolanda van Haeften uit Berkenwoude, 
die met de fotogenieke Boezemmolen in 
Haastrecht ‘s ochtends vroeg unaniem 
als eerste prijswinnaar uit de bus kwam. 
De fotowedstrijd bracht maar weer eens 
onder de aandacht hoeveel bijzondere 
monumenten de Krimpenerwaard rijk is 
en dat daar steeds meer oog voor is.

Hoe moet je je mond en gebit verzorgen en waarom. Mondhygiënist en 
kindertand-verzorgende Annemarie Frederiks uit Haastrecht vertelt dit in 
haar exclusief magazine ‘MOND!’ dat onlangs verschenen is. In haar blad 
geeft zij praktijkgerichte informatie over de mond, mondhygiëne en de 
mondhygiënist. Zij wil hiermee kennis overbrengen en tegelijkertijd de kloof 
tussen de patiënt/cliënt en tandheelkunde verkleinen.

mensen met weinig weerstand, 
verstandelijk gehandicapte mensen, 
ouderen, pubers en de allerkleinsten,  
ik help ze allemaal. Alles komt voorbij en 
dat maakt mijn werk afwisselend, 
dankbaar en gezellig. Ik noem het 
‘krabbelen en babbelen’. Mijn doel is om 
iedereen van heel jong tot hopelijk zeer 
oud, van een gezonde mond te 
voorzien.”

Weinig kennis over de mond
Het valt Frederiks op dat er enorm veel 
tijdschriften over diëten, mindfulness en 
gezondheid zijn, maar er is niets over de 
mond terwijl deze toch een zeer 
belangrijke rol speelt. Daarbij komt ook 
nog dat de kennis van de mond en het 
gebit in Nederland vrij gering is.  
Daarom kwam zij op het idee om het 
allemaal eens op te schrijven; het belang 
van onze mond en veel achtergrond-
informatie. Frederiks: “Het is mijn 
verhaal geworden, gebaseerd op heel 
veel praktijkervaringen. Geen weten-
schappelijk verhaal, hoewel dat wel de 
basis is van de praktijk.”

Leesbaar en informatief
In dit magazine veel aandacht voor mond 
& gezond. Voorts artikelen over 
verzorging van het kindergebit, feiten en 
fabels over tandsteen, over angst en 
kosten, het bleken van tanden enz. 
Het blad is goed leesbaar en informatief. 
Het maakt het één en ander goed 
duidelijk op een laagdrempelige manier. 
De mooie vormgeving maakt het blad 
extra aantrekkelijk.
Frederiks heeft het magazine in eigen 
beheer uitgegeven. Als het een succes 
wordt krijgt het een vervolg.
Het is te bestellen via www.denti-bianchi.
nl/mond-magazine/ voor 7,95 euro en 
wordt kosteloos toegezonden.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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door Ellen van Leeuwen

door Aad Kuiper

door Sjoukje Dijkstra

Vrijwilligers delen mantelzorgwaardering uit
Mantelzorg doe je met liefde
Een team van ruim tien vrijwilligers was vorige week dinsdag op pad 
om de mantelzorgwaardering uit te delen aan ruim 215 mantelzorgers 
in Montfoort en Linschoten.
Ook burgemeester Petra van Hartskamp sloot in de middag aan om mensen, 
gewapend met broodplank en presentje, een hart onder de riem te steken. 
“Het is zo belangrijk, die mantelzorgwaardering”, zei ze. “Ik weet uit eigen 
ervaring hoe zwaar het kan zijn om mantelzorg te geven.”

Het was een zachte zonnige herfstdag, 
waarop de vrijwilligers langs de deuren 
mochten gaan. Marijke de Beus van 
team Welzijn (SWOM) ging ook op de 
fi ets adresjes langs. Bij zich droeg ze 
behalve een doos met presentjes, ook 
een broodplank om de blijk van 
waardering coronaproof te kunnen 
overhandigen. In de ochtend had ze nog 
de briefi ng van de vrijwilligers gedaan, 
want een operatie is het wel. Normaal 
gesproken zouden de mantelzorgers in 
St. Joseph in het zonnetje gezet worden. 
Nu deden ze het op deze manier. Hoewel 
Marijke het wel jammer vond dat het 
Mantelzorg event niet door kon gaan, 
zag ze ook wel voordelen van deze 
manier van uitdelen: “Je hebt echt even 
persoonlijk contact en kunt dan vragen 
hoe het gaat.”
Een van de eerste mensen die de mantel-
zorgwaardering van Marijke in ontvangst 
mocht nemen was Angelique Kraan. 
Zij en haar man en zoon kregen zelfs 
drie pakketjes, omdat zij alle drie 
mantelzorger zijn. “We zorgen met z’n 
allen voor mijn zoon, die 18 wordt in 
december. Zo kunnen we het wel redden. 
Het is wel pittig”, aldus Angelique. 
“Sinds kort gaat hij ook naar 
dagbesteding. Nu zit hij op de zorg 
manege. Sinds hij daar zit is hij heel erg 
gegroeid,” vindt ze. “Hij heeft 24/7 hulp 
nodig,. Tijdens de coronatijd toen hij ook 
niet naar de zorgboerderij kon was het 
wel erg zwaar”, zegt ze. Tegelijkertijd was 
de coronatijd voor hen niet anders dan 
normaal. “Zo is het standaard voor ons. 
We komen niet zoveel buiten de deur 
met hem. Hij raakt te snel overprikkeld.”
Dat ze de mantelzorgwaardering - nu 
voor de derde keer - mocht ontvangen 
vindt ze wel erg leuk. “In het begin dacht 
ik nog wel: ‘dat hoeft toch niet, want ik 
ben zijn moeder’. Maar natuurlijk weet je 
wel dat een situatie zoals wij die thuis 
hebben, niet doorsnee is. Twee jaar 

krijgen. “Het is heel normaal om te 
doen, maar toch is het leuk. Voor mij is 
het de tweede keer dat ik dit krijg.” 
Van de ruim 215 mantelzorgers die de 
mantelzorgwaardering ontvangen, is niet 
met iedereen even intensief contact, 
vertelt Marijke. “Alleen bij mensen die 
ondersteuning nodig hebben.” Ze merkt 
wel dat als ze belt, bijvoorbeeld voor de 
koffi e- of eetmomentjes die SWOM nog 
wel mag organiseren, dat mensen het 
fi jn vinden om even aanspraak te 
hebben. Zelf heeft ze graag een op een 
contact met de mensen, onder andere 
tijdens koffi e en eetmomentjes, waar ze 
graag aan mee helpt. Ze werkt nu sinds 
afgelopen zomer met veel plezier bij 
SWOM… Het mooiste vindt ze het 
werken met mensen. Dat de contacten 
nu wat meer telefonisch en digitaal zijn, 
vindt ze soms wel eens lastig.

geleden heb ik ermee in de mantelzorg-
brochure gestaan. Toen zijn we in de 
soos ook echt in het zonnetje gezet. 
Ze zongen me zelfs toe.” Lachend pakt 
ze de cadeautjes aan van Marijke. 
“Wat leuk, er zit ook een kaartje van de 
wethouder bij.”

Normaal om te doen
De volgende stop is bij Marieke. 
Zij verleent samen met haar zus 
mantelzorg aan haar moeder. 
De waardering vindt ze superleuk om te 

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Angelique Kraan mocht voor drie leden in haar gezin de Mantelzorgwaardering in 
ontvangst nemen.

Binnenstad Oudewater 
stralend verlicht
Zaterdagochtend was de bouwploeg van Oudewater 750 jaar al vroeg uit de 
veren om de sfeerverlichting aan te brengen in de binnenstad. De verlichte 
sterren aan de gevels en de lampenslingers aan de bomen werden in een 
mum van tijd opgehangen. De binnenstad straalt!

Joost Middelman is voorzitter van de 
NOVO en ‘hartstikke blij’ dat het 
historische centrum weer zo mooi 
verlicht is. “Ik vind het mooi dat we dit 
elk jaar weer met elkaar doen.
De sfeerverlichting is een initiatief van de 
NOVO en sinds twee jaar worden we 
daarbij geholpen door de bouwploeg van 

Oudewater 750. Die zagen ons altijd een 
beetje klungelen… En ze hadden gelijk: 
samen klaren we die klus veel sneller. 

Op maandag 16 november werd drs. Danny de Vries als nieuwe 
burgemeester van Oudewater offi cieel geïnstalleerd.
Een dergelijke installatie verloopt volgens een fl ink aantal rituelen. 
Ze waren alle te volgen via een livestreamverbinding.
Kees de Bruijn opende, als plaatsver-
vangend voorzitter van de gemeenteraad, 
de buitengewone raadsvergadering van 
de gemeente Oudewater, waarin deze 
installatie plaatsvond en vervolgde met 
een fraaie inleiding.
Na alle verwelkomingen waaronder 
aan de scheidende plaatsvervanger 
Wim Groeneweg en de reeds een jaar 
geleden vertrokken Pieter Verhoeve 
kreeg griffi er Arjen van der Lugt de 
gelegenheid het offi ciële besluit tot 
benoeming van De Vries hardop voor te 
lezen. De commissaris van de Koning in 
Utrecht, Hans Oosters, beëdigde de 
nieuwbakken burgemeester. 
Maar allereerst wist Oosters mee te delen 
dat De Vries ‘gewogen was en niet te 
licht bevonden’. Dat laatste onderschreef 
hij met het opsommen van alle activiteiten 
die op het cv van De Vries voorkwamen. 
Als tussengerecht volgden een fi lmpje 
van een broer van De Vries en een van 
Nell van Gool van de GVO met 
felicitaties.
Vervolgens sprak Judith de Vor, als 
voorzitter van de vertrouwenscommissie, 
haar vertrouwen uit aan de zestiende 
burgemeester van Oudewater in de 
moderne tijd en roemde een aantal van 
zijn voorgangers. Vervolgens legde ze uit, 
zonder anderen tekort te willen doen, 

waarom de commissie juist Danny de 
Vries uit alle sollicitanten had geselecteerd. 
Om De Vries en zijn echtgenoot Martijn 
zich snel thuis te laten voelen had ze een 
tasje met streekproducten voor hen 
samengesteld. Opnieuw volgden twee 
fi lmpjes; deze keer met Rein Aantjes, 
een bekende Rotterdammer waarmee 
De Vries veel contact had, en vertegen-
woordigers van de lokale ondernemers-
verenigingen. De volgende in de rij was 
Victor Molkenboer, de burgemeester van 
Woerden die tevens als vertegenwoordiger 
van de burgemeesterskring van deze 
regio sprak. Molkenboer sprak o.a. 
over het boek dat De Vries schreef, 
‘Brief aan Marcel’, over zijn functie en de 
samenwerking met Woerden. 
En weer volgde een tweetal fi lmpjes: het 
eerste met betrekking tot zijn activiteiten 
voor Pride Amsterdam en het tweede 
met Joyce Jacobs van De Wulverhorst.
Locoburgemeester Bob Duindam was 
niet in levenden lijve aanwezig, maar 
hield een ingetogen toespraak via een 
videofi lmpje. Daarna volgde de overdracht 
van de ambtsketen: uiteraard niet door 
Duindam, maar door Martijn; de enige 
die in deze tijd dichtbij De Vries mocht 
komen. 

waken en verbinden.” De Vries gaf dan 
ook aan dat hij voorstander is van een 
inclusieve samenleving, maar roerde 
natuurlijk ook de coronaperikelen nog 
even aan, en riep op, ondanks het feit 
dat hij ‘licht aan het eind van de tunnel’ 
meende te zien, om zich nog steeds te 
blijven inzetten voor mensen in de buurt.
Neefjes en nichtjes Albers vertelden in 
het allerlaatste fi lmpje veel vertrouwen in 
hun oom als burgemeester te hebben, 
‘want naar ons luistert hij ook altijd goed’.
Als laatste ritueel overhandigde Kees de 
Bruijn de voorzittershamer van de 
gemeenteraad aan De Vries, en 
vergeleek die hamer met een dirigeer-
stokje voor een soms meegaand, maar 
soms ook wat lastig te hanteren orkest. 
De taak van De Bruijn als plaatsvervanger 
was hiermee voorlopig afgelopen en die 
van De Vries als voorzitter begonnen. 
Maar nu vast nog even niet, want buiten 
het zicht van de camera’s gingen de 
feestelijkheden ongetwijfeld nog wel even 
verder.

De volgende twee fi lmpjes waren 
opstekers van Twentenaar Robert Zandstra 
en Hekendorps dorpsplatformvertegen-
woordiger Jacques van der Horst.
En bijna ten slotte kreeg de nieuwe, nu 
offi cieel geïnstalleerde, burgemeester van 
Oudewater, Danny de Vries het woord. 

Hij sprak in warme woorden zijn dank uit 
aan velen en beloofde de Oudewaternaren 
dat hij ze niet teleur zou stellen. 
Het bleek dat hij inmiddels al heel veel 
mensen mocht ontmoeten, veel 
schoonheid zag en graag aan de slag 
wilde in dit ‘eervolle ambt’: “Ik wil graag 

Op maandag 16 november werd drs. Danny de Vries als nieuwe 

Danny de Vries geïnstalleerd als burgemeester

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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door Ellen van Leeuwen

door Aad Kuiper

door Sjoukje Dijkstra

Vrijwilligers delen mantelzorgwaardering uit
Mantelzorg doe je met liefde
Een team van ruim tien vrijwilligers was vorige week dinsdag op pad 
om de mantelzorgwaardering uit te delen aan ruim 215 mantelzorgers 
in Montfoort en Linschoten.
Ook burgemeester Petra van Hartskamp sloot in de middag aan om mensen, 
gewapend met broodplank en presentje, een hart onder de riem te steken. 
“Het is zo belangrijk, die mantelzorgwaardering”, zei ze. “Ik weet uit eigen 
ervaring hoe zwaar het kan zijn om mantelzorg te geven.”

Het was een zachte zonnige herfstdag, 
waarop de vrijwilligers langs de deuren 
mochten gaan. Marijke de Beus van 
team Welzijn (SWOM) ging ook op de 
fi ets adresjes langs. Bij zich droeg ze 
behalve een doos met presentjes, ook 
een broodplank om de blijk van 
waardering coronaproof te kunnen 
overhandigen. In de ochtend had ze nog 
de briefi ng van de vrijwilligers gedaan, 
want een operatie is het wel. Normaal 
gesproken zouden de mantelzorgers in 
St. Joseph in het zonnetje gezet worden. 
Nu deden ze het op deze manier. Hoewel 
Marijke het wel jammer vond dat het 
Mantelzorg event niet door kon gaan, 
zag ze ook wel voordelen van deze 
manier van uitdelen: “Je hebt echt even 
persoonlijk contact en kunt dan vragen 
hoe het gaat.”
Een van de eerste mensen die de mantel-
zorgwaardering van Marijke in ontvangst 
mocht nemen was Angelique Kraan. 
Zij en haar man en zoon kregen zelfs 
drie pakketjes, omdat zij alle drie 
mantelzorger zijn. “We zorgen met z’n 
allen voor mijn zoon, die 18 wordt in 
december. Zo kunnen we het wel redden. 
Het is wel pittig”, aldus Angelique. 
“Sinds kort gaat hij ook naar 
dagbesteding. Nu zit hij op de zorg 
manege. Sinds hij daar zit is hij heel erg 
gegroeid,” vindt ze. “Hij heeft 24/7 hulp 
nodig,. Tijdens de coronatijd toen hij ook 
niet naar de zorgboerderij kon was het 
wel erg zwaar”, zegt ze. Tegelijkertijd was 
de coronatijd voor hen niet anders dan 
normaal. “Zo is het standaard voor ons. 
We komen niet zoveel buiten de deur 
met hem. Hij raakt te snel overprikkeld.”
Dat ze de mantelzorgwaardering - nu 
voor de derde keer - mocht ontvangen 
vindt ze wel erg leuk. “In het begin dacht 
ik nog wel: ‘dat hoeft toch niet, want ik 
ben zijn moeder’. Maar natuurlijk weet je 
wel dat een situatie zoals wij die thuis 
hebben, niet doorsnee is. Twee jaar 

krijgen. “Het is heel normaal om te 
doen, maar toch is het leuk. Voor mij is 
het de tweede keer dat ik dit krijg.” 
Van de ruim 215 mantelzorgers die de 
mantelzorgwaardering ontvangen, is niet 
met iedereen even intensief contact, 
vertelt Marijke. “Alleen bij mensen die 
ondersteuning nodig hebben.” Ze merkt 
wel dat als ze belt, bijvoorbeeld voor de 
koffi e- of eetmomentjes die SWOM nog 
wel mag organiseren, dat mensen het 
fi jn vinden om even aanspraak te 
hebben. Zelf heeft ze graag een op een 
contact met de mensen, onder andere 
tijdens koffi e en eetmomentjes, waar ze 
graag aan mee helpt. Ze werkt nu sinds 
afgelopen zomer met veel plezier bij 
SWOM… Het mooiste vindt ze het 
werken met mensen. Dat de contacten 
nu wat meer telefonisch en digitaal zijn, 
vindt ze soms wel eens lastig.

geleden heb ik ermee in de mantelzorg-
brochure gestaan. Toen zijn we in de 
soos ook echt in het zonnetje gezet. 
Ze zongen me zelfs toe.” Lachend pakt 
ze de cadeautjes aan van Marijke. 
“Wat leuk, er zit ook een kaartje van de 
wethouder bij.”

Normaal om te doen
De volgende stop is bij Marieke. 
Zij verleent samen met haar zus 
mantelzorg aan haar moeder. 
De waardering vindt ze superleuk om te 

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

gratis spreekuur
door advocaten

Angelique Kraan mocht voor drie leden in haar gezin de Mantelzorgwaardering in 
ontvangst nemen.

Binnenstad Oudewater 
stralend verlicht
Zaterdagochtend was de bouwploeg van Oudewater 750 jaar al vroeg uit de 
veren om de sfeerverlichting aan te brengen in de binnenstad. De verlichte 
sterren aan de gevels en de lampenslingers aan de bomen werden in een 
mum van tijd opgehangen. De binnenstad straalt!

Joost Middelman is voorzitter van de 
NOVO en ‘hartstikke blij’ dat het 
historische centrum weer zo mooi 
verlicht is. “Ik vind het mooi dat we dit 
elk jaar weer met elkaar doen.
De sfeerverlichting is een initiatief van de 
NOVO en sinds twee jaar worden we 
daarbij geholpen door de bouwploeg van 

Oudewater 750. Die zagen ons altijd een 
beetje klungelen… En ze hadden gelijk: 
samen klaren we die klus veel sneller. 

Op maandag 16 november werd drs. Danny de Vries als nieuwe 
burgemeester van Oudewater offi cieel geïnstalleerd.
Een dergelijke installatie verloopt volgens een fl ink aantal rituelen. 
Ze waren alle te volgen via een livestreamverbinding.
Kees de Bruijn opende, als plaatsver-
vangend voorzitter van de gemeenteraad, 
de buitengewone raadsvergadering van 
de gemeente Oudewater, waarin deze 
installatie plaatsvond en vervolgde met 
een fraaie inleiding.
Na alle verwelkomingen waaronder 
aan de scheidende plaatsvervanger 
Wim Groeneweg en de reeds een jaar 
geleden vertrokken Pieter Verhoeve 
kreeg griffi er Arjen van der Lugt de 
gelegenheid het offi ciële besluit tot 
benoeming van De Vries hardop voor te 
lezen. De commissaris van de Koning in 
Utrecht, Hans Oosters, beëdigde de 
nieuwbakken burgemeester. 
Maar allereerst wist Oosters mee te delen 
dat De Vries ‘gewogen was en niet te 
licht bevonden’. Dat laatste onderschreef 
hij met het opsommen van alle activiteiten 
die op het cv van De Vries voorkwamen. 
Als tussengerecht volgden een fi lmpje 
van een broer van De Vries en een van 
Nell van Gool van de GVO met 
felicitaties.
Vervolgens sprak Judith de Vor, als 
voorzitter van de vertrouwenscommissie, 
haar vertrouwen uit aan de zestiende 
burgemeester van Oudewater in de 
moderne tijd en roemde een aantal van 
zijn voorgangers. Vervolgens legde ze uit, 
zonder anderen tekort te willen doen, 

waarom de commissie juist Danny de 
Vries uit alle sollicitanten had geselecteerd. 
Om De Vries en zijn echtgenoot Martijn 
zich snel thuis te laten voelen had ze een 
tasje met streekproducten voor hen 
samengesteld. Opnieuw volgden twee 
fi lmpjes; deze keer met Rein Aantjes, 
een bekende Rotterdammer waarmee 
De Vries veel contact had, en vertegen-
woordigers van de lokale ondernemers-
verenigingen. De volgende in de rij was 
Victor Molkenboer, de burgemeester van 
Woerden die tevens als vertegenwoordiger 
van de burgemeesterskring van deze 
regio sprak. Molkenboer sprak o.a. 
over het boek dat De Vries schreef, 
‘Brief aan Marcel’, over zijn functie en de 
samenwerking met Woerden. 
En weer volgde een tweetal fi lmpjes: het 
eerste met betrekking tot zijn activiteiten 
voor Pride Amsterdam en het tweede 
met Joyce Jacobs van De Wulverhorst.
Locoburgemeester Bob Duindam was 
niet in levenden lijve aanwezig, maar 
hield een ingetogen toespraak via een 
videofi lmpje. Daarna volgde de overdracht 
van de ambtsketen: uiteraard niet door 
Duindam, maar door Martijn; de enige 
die in deze tijd dichtbij De Vries mocht 
komen. 

waken en verbinden.” De Vries gaf dan 
ook aan dat hij voorstander is van een 
inclusieve samenleving, maar roerde 
natuurlijk ook de coronaperikelen nog 
even aan, en riep op, ondanks het feit 
dat hij ‘licht aan het eind van de tunnel’ 
meende te zien, om zich nog steeds te 
blijven inzetten voor mensen in de buurt.
Neefjes en nichtjes Albers vertelden in 
het allerlaatste fi lmpje veel vertrouwen in 
hun oom als burgemeester te hebben, 
‘want naar ons luistert hij ook altijd goed’.
Als laatste ritueel overhandigde Kees de 
Bruijn de voorzittershamer van de 
gemeenteraad aan De Vries, en 
vergeleek die hamer met een dirigeer-
stokje voor een soms meegaand, maar 
soms ook wat lastig te hanteren orkest. 
De taak van De Bruijn als plaatsvervanger 
was hiermee voorlopig afgelopen en die 
van De Vries als voorzitter begonnen. 
Maar nu vast nog even niet, want buiten 
het zicht van de camera’s gingen de 
feestelijkheden ongetwijfeld nog wel even 
verder.

De volgende twee fi lmpjes waren 
opstekers van Twentenaar Robert Zandstra 
en Hekendorps dorpsplatformvertegen-
woordiger Jacques van der Horst.
En bijna ten slotte kreeg de nieuwe, nu 
offi cieel geïnstalleerde, burgemeester van 
Oudewater, Danny de Vries het woord. 

Hij sprak in warme woorden zijn dank uit 
aan velen en beloofde de Oudewaternaren 
dat hij ze niet teleur zou stellen. 
Het bleek dat hij inmiddels al heel veel 
mensen mocht ontmoeten, veel 
schoonheid zag en graag aan de slag 
wilde in dit ‘eervolle ambt’: “Ik wil graag 

Op maandag 16 november werd drs. Danny de Vries als nieuwe 

Danny de Vries geïnstalleerd als burgemeester
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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

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

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

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

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

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

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 22: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Kand. L. Solleveld

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 22: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
’T KRUISPUNT
Online vieringen via 
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten, 
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 22: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie 
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 22: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 22: 10.00 uur Diaken J. Collignon

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK 
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 22: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 22: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en 
een mondkapje is verplicht. 
Vooraf aanmelden via 
Centraal Secretariaat 0348-203012
Vr 20: 19.00 uur Wulverhorst intern
Zo 22: 09.00 uur Th. van Zaal 

(jubileum Caecilliakoor)
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via 
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 22: 09.30 uur Kand. J.A. de Kruijf
 18.30 uur Ds. C. Boele

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater,
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4,

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 30 oktober 2020
MALIN Vajèn 
dochter van Mark en Dennya Duran
zusje van Fenna en Jolie
Esdoornstraat 9
2851 TJ Haastrecht
Op maandag 2 november 2020
SASHA Marijke Elisabeth 
dochter van Alex en Saskia Spruit
Titus Brandsmastraat 15
3421 CC Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door 

DRUKKERIJ HENO
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

Huisartsenpraktijk Dubois & Raedts  
is gesloten van maandag 23 november 

t/m vrijdag 27 november
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:
Achternamen die beginnen met A t/m M: 

Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

Achternamen die beginnen met N t/m Z: 
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

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

Opbrengst 
collecte 
Alzheimer 
Nederland
De collecte van Alzheimer 
Nederland heeft in de gemeente 
Oudewater in de week van 1 t/m 
7 november € 2.435,70 
opgebracht. De organisatie bedankt 
hiervoor alle gevers en collectanten.
Collectant gemist, maar nog wel 
willen bijdragen? Ga naar 
www.onlinevooralzheimer.nl en doneer 
in de bus van Alzheimer Nederland.
Wilt u in 2021 ook uw steentje bijdragen 
door mee te helpen als collectant? 
Alzheimer Nederland is hier blij mee. 
U kunt zich opgeven via 
www.alzheimer-nederland.nl/collecteren 
of bij de organisator 
Hans Nieuwenhuizen, 06-52561438.

Sinterklaas bezorgdienst in Polsbroek
Het zal niemand zijn ontgaan dat Sinterklaas afgelopen zaterdag in 
Nederland is aangekomen. De landelijke Sint werkt (ook) thuis, 
waardoor helaas veel plaatselijk intochten niet door kunnen gaan. 
Het is in deze situatie dan een voordeel om te wonen in een klein dorp, 
De Dorpsvereniging Polsbroek wist Sinterklaas namelijk juist met dat 
argument over te halen om toch langs te komen: De omvang in Polsbroek 
zal nooit massaal zijn.
De intocht was daarnaast niet op de 
‘normale’ manier met een ontvangst in 
het Dorpshuis. Het was ook hier allemaal 
net een beetje anders. Om te beginnen 

was de aankomst geheim gehouden, 
alleen de Polsbroekse ouders waren op 
de hoogte. Sinterklaas en vier van zijn 
Pieten bezorgden persoonlijk cadeautjes 

bij de Polsbroekse kinderen thuis. 
Eigenlijk net als de pakketjesdiensten op 
een covidverantwoordelijke wijze. 
Er waren zoveel aanmeldingen dat 
Sinterklaas een fl inke pluktrein vol met 
vracht had.
Getuige de vele positieve reacties (van 
kinderen, ouders, maar ook passanten) 
tijdens de rondrit bleek het een schot in 
de roos! Dorpsvereniging Polsbroek kijkt 
dan ook zeer tevreden terug op deze 
activiteit.

Sinterklaas reed met een fl inke pluktrein vol met vracht door Polsbroek.

2021:   Minder ritten 
openbaar vervoer
Op 3 januari 2021 gaan de nieuwe dienstregelingen voor het openbaar 
vervoer in. Wat het busvervoer betreft: vanwege de coronamaatregelen 
maken minder mensen gebruik van het busvervoer, en gaan het openbaar 
vervoer van Synthus en van de gemeente Utrecht minder ritten uitvoeren, 
zoveel mogelijk buiten de spitsuren zodat scholieren en mensen die met de 
bus naar hun werk gaan er het minste hinder van ondervinden.
Enkele lijnen worden ingekort, sommige ritten worden ingekort en een handvol lijnen 
wordt (tijdelijk) opgeheven. Het gaat hierbij voor wat onze lezerskring in de provincie 
Utrecht betreft over Lijn 207 (Oudewater-Utrecht Science Park) die komt te vervallen. 
Raadpleeg wel de nieuwe dienstregeling op www.syntusutrecht.nl.

Linn@home   � lmavond bij Linn Ontmoet
Geheel volgens de corona-
maatregelen biedt Linn Ontmoet 
een Linn@home fi lmavond aan!
Voor alle vrouwen uit Linschoten om te 
genieten van een fi lm met je vriendin of 
buurvrouw uit het dorp. 
We zouden het helemaal mooi vinden 
als je iemand uitnodigt die juist in deze 
tijd een extra gezellige ontmoeting kan 
gebruiken. Als Linn Ontmoet staan we 
voor omzien naar elkaar, ontmoeting en 
verbinding.

Zoek een leuke vrouwenfi lm uit die jullie 
met elkaar willen gaan bekijken. 
Linn Ontmoet verzorgt een leuke 
goodiebag om deze avond onvergetelijk 
te maken! Deze wordt aan huis bezorgd.
Geef je op voor zaterdag 21 november 
via www.linnontmoet.nl/linn-at-home

Het echtpaar Mook,
nu echt 70 jaar getrouwd
Vorig jaar stond er in De IJsselbode rond deze tijd een uitgebreid verhaal 
over de heer en mevrouw Mook-van der Neut, toen beiden 91 jaar en op 
15 november 69 jaar getrouwd. Inmiddels is niet alleen mevrouw, 
maar ook meneer Mook in verband met de afnemende gezondheid 
naar een verpleegkamer verhuisd.

Vermeld graag op welk adres je gaat 
kijken en met hoeveel personen.
In de week voor 28 november zullen de 
goodiebags bezorgd worden bij jullie 
fi lmhuis! Lukt het niet om zaterdagavond 
28 november een fi lm te kijken, het mag 
natuurlijk ook op een ander moment!

door Aad KuiperOf beide echtelieden op deze dag nog 
terugdenken aan wat ze allemaal 
beleefden, blijft even in het midden - 
we kunnen ze niet spreken - maar voor 
de drie kinderen, de drie kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen zullen, hoewel 
er vanwege de coroanamaatregelen 
helemaal niets gevierd kan worden, 

ongetwijfeld op deze min of meer 
heuglijke dag, terugdenken aan wat ze 
inmiddels allemaal gehoord hebben van 
en meegemaakt hebben met het, sinds 
15 november 2020, platina paar. 
Zeker een felicitatie waard.
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V.l.n.r.: Erik Schoonderwoerd, John 
Vork, Jamie de Jong en Don Janmaat.

vervolg van de voorpagina

door Gerard van Hooff

door Siem van der Burg

OUDEWATER

Erik Schoonderwoerd (die tien investeerders vertegenwoordigt), 
Don Janmaat, Jamie de Jong en John Vork poseren voor hun Grand Café 
Hotel Broeck. Als ze het al niet waren, zijn ze op slag een ‘BO-er’ geworden. 
Heel Oudewater reageert enthousiast op het feit dat hun initiatief een 
doorstart van Abrona betekent. Onder de nieuwe naam ‘Broeck’ weliswaar, 
maar op hoofdlijnen wel met dezelfde opzet als het voormalige Abrona 
Oudewater. Er is heel wat water door de IJssel gegaan voor het zover was, 
maar in het voorjaar 2021 gaat het echt gebeuren. Oudewaternaren kunnen 
opgelucht ademhalen.

Jan van Dam ondersteunt met een 
heftruck en hoogwerker, dat maakt het 
ook makkelijker.”

Nieuwe verlichting
De NOVO probeert ieder jaar iets toe te 
voegen aan de kerstverlichting. 
“Voorheen hadden we enkel de sterren. 
Die zijn ondertussen wat verouderd en zo 
langzamerhand aan vervanging toe. 
Dan denken we na over hoe we anders 
kunnen verlichten. Er hangen nu 
prikkabels met lampjes langs de Donkere 
Gaard en sinds dit jaar ook aan de 
Havenstraat. We zijn aan het bekijken of 
we deze volgend jaar ook in de 
Leeuweringerstraat kunnen hangen. 

Maar dat heeft nog wel wat voeten in de 
aarde, met al die monumentale panden.”
De binnenstad ziet er feestelijk en 
uitnodigend uit, en iedereen is ook 
welkom in de winkels, benadrukt Joost. 
“Omdat we geen grote stad zijn, kunnen 
we de stroom goed reguleren. Ook de 
winkels zijn groot genoeg om veilig te 
winkelen.” Helaas ziet de NOVO dit jaar 
geen mogelijkheden om feestelijke 
activiteiten te organiseren. “Maar begin 
volgend jaar komen we wel met iets tofs! 
Een online platform waarop alle 
winkeliers zich kunnen presenteren, met 
daaraan gekoppeld een webshop.” 
Wordt vervolgd.

De binnenstad straalt!

Novo deelt uit…
De festiviteiten rondom Sinterklaas zullen dit jaar ook voor de NOVO 
winkeliers anders verlopen dan dat men gewend is. Naast de mooi versierde 
binnenstad hebben zij het onderstaande bedacht om toch wat leuks te doen 
voor de inwoners van Oudewater.

Kleurwedstrijd
De kinderen t/m groep 4 hebben 
inmiddels op hun school of kinderdag-
verblijf een sinterklaaskleurplaat mee 
naar huis gekregen. Deze kleurplaat 
kunnen zij mooi inkleuren en inleveren 
vóór zondag 29 november bij 
Henny’s Home & Kids by Liss of 
Coop Heijmans.
Uit alle inzendingen worden de mooiste 
kleurplaten gekozen en deze krijgen een 
prijs. De winnaars worden bekend 
gemaakt in De IJsselbode van dinsdag 
1 december. Heeft uw kind geen 
kleurplaat ontvangen, of is deze kwijt? 
Bij Henny’s Home en Kids by Liss zijn 
nog kleurplaten af te halen.

Wie verdient er volgens u 
een goed gevulde cadeauzak 
van Sinterklaas?
Welk Oudewaters gezin verdient in deze 
moeilijke tijd een ‘met Novocadeaus 
gevulde zak van Sinterklaas’?
Mail voor zondag 29 november de 
namen van alle gezinsleden (liefst met 
leeftijd), hun adres en de reden waarom 
juist zij een extraatje verdienen naar 
info@novo-oudewater.nl
Vermeld hierbij ook uw eigen naam en 
telefoonnummer, zodat we contact met u 
kunnen opnemen om de verrassing zo 
bijzonder mogelijk te maken. 
Op zaterdag 5 december zorgt Piet dat 
deze zakken bij de drie gezinnen 
langsgebracht worden.

Ze mogen trots zijn op hun 
initiatief en op zichzelf. 
En dat zijn ze dan ook!

De verontwaardiging 
over de sluiting was groot
De sluiting van Abrona Oudewater kwam 
in mei 2020 als een donderslag bij 
heldere hemel voor de cliënten, het 
personeel, de families van hen, toeristen-
organisaties, klanten en de gemeente 
Oudewater. Abrona had besloten de 
vestiging te sluiten omdat horeca niet 
meer tot de kerntaken behoorde en 
omdat de vestiging verliesgevend was. 
De verontwaardiging van alle 
betrokkenen en de inwoners van 
Oudewater was enorm. Het werd 
Abrona vooral kwalijk genomen dat er 
geen overleg had plaatsgevonden met 
belanghebbenden om naar oplossingen 
te zoeken gericht op behoud van het 
hotel restaurant voor Oudewaternaren, 
toeristen en als zinvolle dagbesteding 
voor cliënten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.
Betrokken Oudewaternaren kwamen in 
het geweer en richtten het comité 
‘Behoud Abrona Oudewater’ op. 
Een online georganiseerde petitie werd 
in enkele weken tijd door meer dan 
drieduizend mensen ondertekend. Mede 
initiatiefnemer van het comité en raadslid 
Wim Knol van de Wakkere Geelbuik 
diende moties in bij de gemeenteraad, 
die wethouder Duindam aanspoorden 
om in overleg te treden met het bestuur 
van Abrona. De stevige aanpak van het 
comité Behoud Abrona Oudewater en de 
contacten van de wethouder met het 
bestuur van Abrona resulteerden niet in 
een wijziging van de koers van Abrona. 
Wel werd de druk dusdanig opgevoerd 
dat wethouder Duindam namens de 
gemeente een rol kreeg in het 
verkoopproces. In de criteria voor 
gunning van het pand in de 
Broeckerstraat werd opgenomen dat bij 
voorkeur lokale ondernemers in 
aanmerking zouden komen, die de 
maatschappelijke functie van het hotel 
restaurant zouden voortzetten.

Iedereen blij en opgelucht
In Oudewater is de opluchting groot dat 
Abrona als Broeck een doorstart maakt. 
Alle betrokkenen zijn blij dat de aankoop 
nu rond is, dat het hotel restaurant 
behouden blijft en dat er nog steeds een 
zinvolle dagbesteding wordt geboden aan 
mensen met een verstandelijke handicap. 

In Huis ter Heide zal het bestuur van 
Abrona waarschijnlijk ook opgelucht zijn 
dat het dossier ‘Verkoop Abrona 
Oudewater’ van tafel is.

Het nieuwe 
samenwerkingsverband
Toen duidelijk werd dat het Abrona 
bestuur door niets en niemand van het 
voornemen Abrona te verkopen, af te 
brengen was, ontstond een nieuw samen-
werkingsverband. Vastgoedadviseur 
Erik Schoonderwoerd smeedde met twee 
klanten een plan om het pand aan te 
kopen. Don Janmaat en zijn partner 
Jamie de Jong werden gevraagd voor de 
exploitatie. Zorgondernemer John Vork 
bood aan om de zorgtaken te 
organiseren. Er ontstond een krachtig 
samenwerkingsverband met een 
doortimmerd plan dat voldeed aan alle 
criteria. Bij voorkeur een partij van goede 
naam en faam, met ervaring met de 
exploitatie van een hotel-restaurant, een 
sociaal maatschappelijke oriëntatie en 
fi nancieel voldoende draagkrachtig om 
Hotel Abrona te verwerven en te 
exploiteren.

De investeerders
“Het aantal investeerders werd kort na 
de start van het project uitgebreid naar 
een tiental, om het draagvlak voor het 
samenwerkingsverband te vergroten”, 
zegt Erik Schoonderwoerd, die namens 
hen optreedt. “Het zijn allemaal lokale 
ondernemers, die graag een maatschap-
pelijk relevante investering doen om het 
hotel, restaurant en dagbesteding voor 
cliënten te behouden. De investeerders 
willen dat het hotel-restaurant echt van 
Oudewater en voor Oudewater blijft.
De namen willen we liever niet kwijt, 
omdat ze graag op de achtergrond 
blijven. De tien investeerders gaat het 
primair om de maatschappelijke 
relevantie van het project en niet om het 
rendement”.

De exploitanten van het 
hotel-restaurant
Don Janmaat (bekend van Don Food & 
Events) en zijn partner Jamie de Jong 
(ervaren in de hospitality branche) zien 
een droom in vervulling gaan. “We 
dachten dat onze wens om een eigen 
hotel-restaurant te hebben misschien op 
latere leeftijd eens in vervulling zou gaan. 
Dat is nu al vòòrdat we dertig zijn het 
geval. Hoe mooi is dat? En dan ook nog 
een hotel-restaurant met een maatschap-

pelijk relevante functie. Wij zullen 
medewerkers aannemen, die ervaring 
hebben met het werken met mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
We hebben de ambitie om uiteindelijk 
voor ongeveer dertig cliënten een 
zinvolle dagbesteding te bieden. Dat kan 
in het restaurant, in de keuken en in het 
hotel. We gaan mogelijkheden bieden 
om door cliënten gemaakte producten te 
verkopen. Te denken valt aan 
schilderijen, lekkernijen, sieraden en 
producten die bezoekers kunnen kopen 
als herinnering aan Oudewater. Bij het 
werven van personeel zetten we de deur 
uitdrukkelijk open voor de terugkeer van 
de oude werknemers, inclusief 
Abrona-cliënten.
In ons Grand Café willen we een 
gezellige ‘huiskamersfeer’ creëren. 
Bij Grand Café Hotel Broeck kan lekker 
gedronken en gegeten worden. 
De komende periode zullen we 
onderhoud plegen en wordt een aantal 
zaken vervangen. Vanmorgen is het 
nieuwe meubilair al besteld. We gaan 
volle kracht vooruit, omdat we in maart 
of april 2021 weer open willen gaan. 
We zullen zeven dagen per week open 
zijn. Broeck wordt een laagdrempelige, 
gezellige plek voor iedereen”.

De zorgorganisatie
John Vork gaat de zorgfunctie van 
Broeck organiseren. Twintig jaar geleden 
was hij als regiodirecteur van Abrona de 
oprichter van het hotel-restaurant. 
De zorgactiviteiten zullen onder de vlag 
van een Oudewaterse stichting gaan 
plaatsvinden. ‘We gaan natuurlijk cliënten 
met een verstandelijke beperking weer 
een zinvolle dagbesteding en een 
leeromgeving bieden”, zegt Vork. 
“De komende periode ga ik de 
voormalige cliënten benaderen, de 
gemeenten en andere organisaties. 
We zullen gefaseerd opbouwen, zowel 
voor wat betreft het aantal cliënten, als 
voor de verbreding van onze activiteiten.

De kracht van Oudewater.
Eind goed, al goed. Oudewatenaren 
hebben weer eens aangetoond dat de 
saamhorigheid, daadkracht en de 
maatschappelijke betrokkenheid van 
ondernemers en inwoners tot geweldige 
initiatieven kan leiden. Het is een mooi 
voorbeeld van de kracht van burger-
initiatieven en gemeenschapszin. 
Vanaf het voorjaar 2021 lekker eten, 
drinken, verblijven èn ambachtelijke 
producten kopen bij Broeck. Wie weet 
wel weer een overheerlijke appeltaart!

Abrona Oudewater wordt 
Grand Café Hotel Broeck

Martinus, Ingrid en Iris op 
herhaling bij Blaauwbaadjes
“Carnaval 2019-2020 was een zeer sportief feest om op terug te kijken en 
daar willen we Prins Martinus gefl ankeerd door Iris & Inge enorm voor 
bedanken. Dit super enthousiaste drietal heeft in de zotste dagen van het 
jaar een topprestatie neergezet. Zij hebben iedereen laten deelnemen aan 
de wedstrijd waarin, meedoen belangrijker was dan winnen!”

de Bokbingo. Prins Martinus en zijn 
hofdames Iris en Ingrid hebben dus een 
seizoen bijgetekend en zullen zich op 
alternatieve wijze van hun taak kwijten. 
De Bokbingo, waarvoor ruim 
zeshonderd deelnemers een plaats 
achter het computerscherm innamen, 
was een geslaagd startpunt met een 
‘nieuwe’ Prins als surprise.

Met deze mededeling op de website 
werden recent de plaatselijke carnavals-
vierders op het verkeerde been gezet. 
Immers, Covid-19 heeft vlak na het 
afgelopen carnavalsseizoen de hele 
wereld in zijn greep en hierdoor zal dan 
ook het nieuwe carnavalsseizoen anders 
dan anders zijn.
Op zaterdagdag 14 november maakten 
De Blauwbaadjes op een ludieke wijze de 
  48e Prins van Uivergein met zijn 
hofdames bekend. Dat gebeurde tijdens 

PAGINA 10 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 17 NOVEMBER 2020

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

LINSCHOTEN           MONTFOORT

Riet Severs woont nog maar net in de Lindewaard met haar man. Dat de 
Burgemeester haar Mantelzorgwaardering kwam overhandigen, stelde ze erg op prijs.

Hans de Groot mocht de Mantelzorgwaardering namens zijn vrouw Marja in 
ontvangst nemen ‘uit handen’ van Burgemeester Petra van Hartskamp.

BLIK op ...
Lijdzaamheid
Dezer dagen worden in heel Nederland weer de gemeentelijke 
begrotingen behandeld. En wat mij verbaast is de lijdzaamheid 
waarmee de raden de voortdurende kortingen op het gemeentefonds 
en daarmee de kortingen op de budgetten van de gemeenten 
ondergaan. Die kortingen komen van het Rijk, dat stelselmatig van 
mening is dat gemeenten met steeds minder stro steeds meer tichelen 
kunnen bakken. Voor wie niet thuis is in het Bijbels jargon: het joodse 
volk in ballingschap in Egypte moest slavenarbeid verrichten door 
tegels te bakken voor de Egyptische bouwwerken. De onderdrukker 
vond dat ze niet hard genoeg werkten en verstrekte steeds minder 
materiaal, dat de slaven zelf moesten gaan zoeken, zonder dat de 
productie daaronder zou lijden.
De effecten zijn inmiddels bekend: steeds meer gemeenten krijgen de 
begroting niet rond, er zijn lange wachtlijsten in de jeugdzorg en met 
de WMO gaat het ook niet goed sinds de invoering van het 
abonnementstarief, waarbij zonder aanzien des persoons iedereen 
huishoudelijke hulp kan krijgen terwijl de vergoeding is gehalveerd. 
Voor de invoering van de omgevingswet moeten gemeenten een 
geweldige hoeveelheid mankracht leveren zonder vergoeding (het Rijk 
neemt de kosten voor het bijbehorende automatiseringssysteem voor 
zijn rekening) en over de opschalingskorting heb ik hier al eerder 
geschreven. Kort gezegd: gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners 
worden door die korting de duimschroeven aangedraaid om ‘vrijwillig’ 
over te gaan tot herindeling. En dan komt daar volgend jaar nog de 
herverdeling van het gemeentefonds bij, die ook ten koste gaat van de 
kleinere gemeenten.
Het bracht de Montfoortse raad ertoe een motie aan te nemen waarin 
het college opdracht krijgt om de mogelijkheden voor herindeling te 
gaan onderzoeken en zo meer toegang te krijgen tot Rijksgeld.
Volgend jaar zijn er verkiezingen. En hoewel het niet in de aard van 
lagere overheden ligt om in opstand te komen tegen hogere 
overheden lijkt mij de tijd gekomen om massaal tot actie over te gaan.
Raden: bombardeer uw politieke partijen op landelijk niveau met 
praktijkvoorbeelden uit uw eigen gemeente wat dit destructieve beleid 
allemaal te weeg brengt in het snijden in voorzieningen en het 
verhogen van de plaatselijke lasten. Laat ze weten dat de 
lastenverlichtingen van de laatste jaren op Rijksniveau 
noodgedwongen voor een groot deel weer te niet zijn gedaan door 
plaatselijke lastenverzwaringen om de begroting rond te krijgen. 
Terwijl men op landelijk niveau mooi weer speelt met 
lastenverlichting krijgen de hardwerkende, goedwillende en soms 
radeloze gemeenten de kritiek van de burgers over zich heen.
Kom in opstand. Voer actie. Harde actie. Helaas kunt u niet naar het 
Malieveld, maar er zijn andere acties te bedenken. Benader regionale 
omroepen voor reportages. Bestook Den Haag met publiciteit. Doe 
iets. Laat u niet meer dwingen in bochten die niet meer te nemen zijn.
Ik was ooit raadslid, ik weet dus wat ik zeg. En ik heb respect voor 
wat er de afgelopen jaren allemaal is gedaan om de gaten te dichten, 
maar genoeg is genoeg!
Trudie Scherpenzeel

vervolg van de voorpagina

door Trudie Scherpenzeel

door Trudie Scherpenzeel

Voortgezet onderwijs regio Woerden 
organiseert open dagen online
Het Wellantcollege Montfoort, het Futura College, het Kalsbeek College en 
het Minkema College in Woerden hebben gezamenlijk besloten om de 
open dagen in januari niet op school maar volledig online te organiseren.

Normaliter bezoeken duizenden 
leerlingen (en hun ouders) uit het 
basisonderwijs in januari de open dagen 
van middelbare scholen om kennis te 
maken met de verschillende 
mogelijkheden binnen het voortgezet 
onderwijs in de regio. Mede op grond 
van de open dag bepalen de leerlingen 
hun schoolkeuze. Door de coronamaat-
regelen is de kans echter zeer klein dat 
scholen in het nieuwe kalenderjaar grote 
groepen mensen in hun school mogen 
ontvangen. “We hebben daarom in goed 
overleg met alle scholen in de regio 
afgesproken om géén open dagen in het 
schoolgebouw te organiseren, maar uit 
te wijken naar online activiteiten”, aldus 
Cor van Dalen, bestuurder van het 
Kalsbeek College. Enige uitzondering 

kun je met presentaties en fi lmpjes veel 
vertellen en laten zien, maar elke school 
zal proberen om ook écht de sfeer en 
het ‘gevoel’ van de eigen school goed 
over te brengen.”
Jaarlijks stemmen de middelbare scholen 
in de regio hun open dagen op elkaar af 
en dat gebeurt ook voor de online 
activiteiten die georganiseerd gaan 
worden: het Minkema College 
introduceert de school in de week van 
11 januari, vervolgens zijn het Futura 
College en het Kalsbeek College aan de 
beurt (week van 18 januari) en het 
Wellantcollege Montfoort sluit af in de 
week van 25 januari. De exacte invulling 
van deze online activiteiten maken de 
scholen de komende weken bekend op 
hun website en social kanalen.
Mocht de situatie in januari toch meer 
coronaproof zijn, dan gaan de scholen 
opnieuw met elkaar in gesprek over de 
mogelijkheden van fysieke open dagen.

hierop is mogelijk het Futura College. 
“Gezien de specifi eke aard van het 
praktijkonderwijs is fysieke kennismaking 
wenselijk. Daarom onderzoeken we of er 
maatwerk mogelijk is voor aanstaande 
praktijkschoolleerlingen”, zegt André 
Dokman, bestuurder van het Futura 
College. “We vinden het natuurlijk 
ontzettend jammer dat we de toekomstige 
leerlingen met ouders niet op onze open 
dagen kunnen ontvangen”, zegt Wilma 
van Roomen, bestuurder Wellantcollege 
Montfoort. Dit neemt echter niet weg dat 
de scholen van alles gaan doen om 
basisschoolleerlingen alsnog op een leuke 
manier te laten kennismaken. 
Mark de Haas, bestuurder Minkema 
College: “Ook online kun je op creatieve 
wijze je school introduceren. Uiteraard 

Gemeentelijke herindeling?
De behandeling van de begroting van de gemeente Montfoort werd over 
twee avonden uitgesmeerd. Wethouder van Wiggen had de week daarvoor al 
meegedeeld dat hij een gesprek had gehad met de gedeputeerde en dat er 
aan ondertoezichtstelling van de provincie niet valt te ontkomen.
Coalitie en oppositie hadden de tijd tot de behandeling van de begroting 
zeer verschillend besteed. De coalitie diende een motie in om een onderzoek 
te doen naar een mogelijke gemeentelijke herindeling tot een gemeente met 
meer dan 100.000 inwoners. De oppositie diende een tegenbegroting in.

Gemeentelijke herindeling
Voor alle duidelijkheid: de coalitie is niet 
voor gemeentelijke herindeling, maar als 
er onder de nieuwe regering geen 
grotere stabiliteit komt en een einde aan 
de kortingen op het gemeentefonds voor 
kleine gemeenten, dan moet er een plan 
B zijn. Andriessen (VVD) herhaalde dat 
het nu de tijd is om de eigen partijen op 
landelijk niveau te beïnvloeden om een 
einde te maken aan de opschalings-
korting, die kleine gemeenten in de 
greep houdt. Wat de coalitie niet wilde is 
de gemeente kapot bezuinigen. Vandaar 
de opdracht tot het ontwikkelen van een 
alternatief, mocht de nieuwe landelijke 
coalitie voortgaan op de weg van het 
kapot bezuinigen van vooral kleinere 
gemeenten.

Wel bezuinigen, geen 
gemeentelijke herindeling
De oppositie gooide het over een andere 
boeg en had in een week tijd een 
alternatieve begroting opgesteld, 
waarover u vorige week in De IJsselbode 
al een groot artikel heeft kunnen lezen. 
De oppositie wilde geen preventief 
toezicht en wil het heft in eigen handen 
houden. Om preventief toezicht te 
voorkomen moet een gemeente over vier 
jaren een sluitende begroting indienen en 
dat mag niet gefi nancierd worden met 
‘incidenteel’ geld.
Zowel de voorliggende begroting van het 
college als de alternatieve voldeden daar 
niet aan, zodat provinciaal toezicht 
onontkoombaar is.

Verder lagen er maar liefst 9 amende-
menten en 12 moties ter tafel.
In het kader van dit verslag is het niet 
mogelijk om aan al deze verschillende 
onderwerpen apart aandacht te 
besteden. De eerste termijn van de raad 
duurde op maandagavond tot na elf uur, 
waarop de burgemeester een schorsing 
aankondigde tot de volgende avond om 
het college de kans te geven op alle 
ingediende voorstellen te reageren. 
Ook toen was er nog drie uur vergaderen 
voor nodig om tot de afrondende 
stemmingen te komen. Volstaat te 
zeggen dat de beleidsarme begroting van 
het college: dat wil zeggen alleen dingen 
die wettelijk moeten en waarvoor al 
verplichtingen zijn aangegaan werd 
aangenomen. De alternatieve begroting, 
die als amendement was ingediend, werd 
verworpen. Beide in de stemverhouding 
coalitie tegen, oppositie voor. 
Ook de motie van de coalitie over het 
instellen van een onderzoek naar 
gemeentelijke herindeling naar een 
gemeente met meer dan 100.000 
inwoners werd aangenomen met 
dezelfde stemverhoudingen. 
De overige moties en amendementen en 
hun lot kunt u nalezen op de site 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/
Montfoort/0690536a-466a-4bbd-9fa7-
92ff152e61ec.
Voor vooral verenigingen en maatschap-
pelijke instellingen van harte aanbevolen.

Motie van treurnis
Er hing een zware wolk boven de behandeling van de najaarsnota en de 
begroting 2021 in de gemeente Montfoort. Al voor de zomer was duidelijk 
dat het heel moeilijk zou worden om voor 2021 met een sluitende begroting 
te komen. In de zomer ging een werkgroep samengesteld uit alle partijen 
aan de slag om te bekijken waar geschrapt kon worden en waar eventueel 
de inkomsten zouden kunnen worden verhoogd.

Dat vindt ook burgemeester Petra van 
Hartskamp die in de middag de mantel-
zorgwaardering komt uitdelen in 
Linschoten. “Ik ben een mensen-mens. 
Ik mis die contacten wel.” Dat alles nu 
digitaal moet, maakt het er niet beter op, 
maar ze vindt het belangrijk om door te 
zetten. “Ik heb toch een voorbeeld te 
geven. De besmettingen zijn wel weer 
erg hoog hoor.” Desondanks doet ook zij 
wat ze kan om toch de mensen te 
bereiken. Daarom maakte ze in haar 
drukke agenda met liefde tijd vrij voor het 
uitdelen van deze waardering. “De 
meeste zijn hier zeker voor de partner?” 
vraagt ze aan Marijke. “Dat klopt, dat is 
toch een van de zwaarste dingen”, vindt 
Van Hartskamp.
In de Lindewaard staat de eerste 
mevrouw die mantelzorgwaardering mag 
ontvangen beneden in de hal. Ze komt 
gelijk mee naar boven om bij haar huis 
de waardering op gepaste afstand in 
ontvangst te nemen. “We willen u van 
harte bedanken voor het feit dat u zo 
actief bent. Het zal niet gemakkelijk zijn.” 
Dat beaamt ze. Toch weet ook zij vooral 
het positieve te benadrukken. “We 
fi etsen ieder dag wel een rondje in de 
buitenwijken van Woerden en 
Oudewater. Verder is er heel weinig nu. 
Gelukkig kunnen we dus nog naar 
buiten.”

Kaartje in de bus
Niet iedereen is thuis. Sommige 
mantelzorgers ontvangen een kaartje in 
de bus, waarop staat dat zij hun mantel-
zorgwaardering mogen ophalen. Hans 
de Groot is wel thuis. Hij neemt de 
mantelzorgwaardering in ontvangst voor 
zijn vrouw Marja, die op dat moment aan 
het werk is. Hij vindt dat zijn vrouw de 
Waardering ook echt verdient. “Het gaat 
niet zo lekker, het is zwaar allemaal. 

Ze doet ook nog heel veel voor haar 
moeder die hier beneden woont. Je moet 
het er maar mee doen. Voor mijn vrouw 
is het beroerder.” “Voor jullie beiden 
zwaar”, meent Van Hartskamp, “heel 
veel sterkte!” Hij neemt de mantelzorg-
waardering heel graag aan. “Ik zal het 
aan de baas geven als ze thuiskomt,” 
zegt hij met een knipoog.
Op het laatste adresje is Riet Severs 
gewoon thuis. Ze vertelt hoe ze hier net 

is komen wonen, en hier nu met veel 
plezier woont. Ze kreeg ook al een 
bezoekje van de burgemeester toen ze 
60 jaar getrouwd was met haar man. 
Kort na dat huwelijksjubileum ging het 
qua gezondheid bergafwaarts met hem, 
vertelt ze. “Mantelzorg doe je met 
liefde”, vindt Riet. Burgemeester 
Van Hartskamp beaamt dat en wenst 
haar toe: “Heb het hier heel fi jn met 
elkaar.” Riet: “Dat hopen wij ook.”

Najaarsnota
In afwijking van de begroting 2020 die 
sloot met een tekort van 200.000 is het 
tekort inmiddels opgelopen naar meer 
dan een miljoen. De niet-coalitiepartijen 
(LM, CU, SGP en CDA) dienden daarom 
een amendement in om te komen tot 
een ‘uitgavenstop’ voor de rest van dit 
begrotingsjaar. Overschrijdingen werden 
veroorzaakt door de tegenvallende 
kosten van de restauratie van het 
Oude Stadhuis, kunstgrasvelden en de 
aanschaf van een kraan. 
Na enige discussie bleek het te gaan om 
een stop op ‘nieuwe uitgaven’, niet al in 
de begroting opgenomen. En het 
opstellen van een risico-analyse. 
Van Eijk (CDA) vroeg zich af waarom de 
raad te laat is geïnformeerd over een 
aantal van die onderwerpen. 
Ook Jonkers (LM) vond dat de raad beter 
geïnformeerd had moeten worden en 

niet via raadsinformatiebrieven. Hij was 
van mening dat bij budgetoverschrijding 
er altijd een raadsvoorstel moet komen.
Wethouder Van Wiggen was van mening 
dat de Planning en Control cyclus 
nauwkeurig is gevolgd en bij voorjaarsnota 
al was gemeld dat er een tekort van meer 
dan een miljoen aan zat te komen. 
Ook hem was de ‘uitgavenstop’ niet 
helemaal duidelijk. De aanschaf van de 
kraan stond al op de begroting van 2018.
Een risico-analyse leek hem overbodig. 
Het amendement werd door hem 
ontraden, omdat het jaar nog maar  vijf 
weken duurt en een extra belasting van 
het ambtelijk apparaat hem niet wenselijk 
leek. Hij verdedigde de raadsinformatie-
brieven.
Van Eijk (CDA) vond de beantwoording 
onvoldoende en diende een motie van 

treurnis in vanwege het in zijn ogen niet 
functionerende proces bij overschrijding 
of extra uitgaven. De coalitie was het 
hier niet mee eens, wethouder van 
Wiggen voelde zich geraakt door die 
motie.
Het amendement werd met 5 stemmen 
voor en 9 stemmen tegen verworpen. 
De najaarsnota werd met algemene 
stemmen aangenomen en vastgesteld.
De motie van treurnis werd verworpen 
met vier stemmen (CDA, CU, LM en 
SGP) voor en 10 stemmen tegen.

M.J.E. Marie) Streng-
Schoonderwoerd 100 jaar

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.

Echte Oudewaterse
Marie Streng is een geboren en getogen 
Oudewaterse. Ze zag het levenslicht in de 
Leeuweringerstraat in de oude stadsboer-
derij (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
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 fi nancieel 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”.

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.
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Beste zwemmers.

2020 Was voor ons allemaal een heel 
bijzonder jaar. Vanwege corona konden helaas 
alle geplande activiteiten in ons zwembad niet doorgaan. 
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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 reali-
satie 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

HELAAS ... GEEN NIEUWJAARSDUIK

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!

Volgend jaar 
weer met 
z’n allen

Geen wind-
turbines 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

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”

Geef elkaar 
de ruimte

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

In het voormalig pand van Blokker heeft de 
stichting Oud Montfoort een stadsmuseum annex 

toerietisch informatiepunt ingericht. Een succes; in 
de loop van het jaar kon de 1000ste bezoeker 

welkom geheten worden.

Het herstel van de oevers van de lange Linschoten  
kwam het afgelopen jaar goed op gang.

Er moeten nog wel nieuwe knotwilgen gestoken worden.

De Montfoortse Gelleny van der Paauw slaagde 
voor al haar examens en mag zich nu de eerste 

vrouwelijke bevelvoerder bij de brandweer 
noemen. Zij werkt bij de beroepsbrandweer in 

Alphen a/d Rijn.

De leerlingen van groep acht van de basisschool in Hekendorp zwaaiden af vanaf een grote wagen. 
Bij de Howiblo in Montfoort deden ze het net zo uitbundig.

Een echte heksenketel zat er dit jaar niet in, 
maar je kon wèl een hut bouwen en meedoen aan de wedstrijd. 

Anouk en Femke wonnen de trofee voor ‘t gezelligste huis.

Tiny Vronik- van Zuilen werd  
op 19 september benoemd  
tot Ridder in de orde van 

Oranje Nassau vanwege haar 
jarenlange verdienste voor de 

autocross-sport.

Op 23 september waren  
Jan en Ina de Koning uit 

Linschoten vijftig jaar getrouwd.  
Linfano (met drie kleinzoons op 
tuba) brachten een serenade.

De heer en mevrouw Arend en 
Sophie Vredenborg waren op 

29 september vijftig jaar 
getrouwd. Beide zijn nog actief 

in het Oudewaterse 
verenigingsleven.

Op zondag 4 oktober kregen 
mevrouw Adrie de Ruijter en  
de heer Hans Bakker elk een 

pauselijke ‘Bene Merenti’  
(= grote verdienstelijkheid) 

onderscheiding uitgereikt door 
pastoor Van der Mee.

Op 15 oktober werd de heer 
Danny de Vries (46) benoemd 

tot burgemeester van 
Oudewater. De installatie volgde 

op 16 november, in het 
allerkleinst denkbare comité, 

vanwege corona.

Als vanouds, maar met nieuwe 
versierselen, werd de binnenstad 

van Oudewater weer 
sprookjesachtig opgetuigd.

Op 15 november waren  
de heer en mevrouw Mook-van 

der Neut uit Oudewater  
zeventig jaar getrouwd.

Op 12 december vierde mevr. 
Marie Streng-Schoonderwoerd 
haar honderdste verjaardag,  
en burgemeester De Vries  

kwam haar feliciteren.  
Mevrouw Streng woont in 

De Wulverhorst, zij heeft zes 
zoons, zes dochters, zestien 

kleinkinderen en zestien 
achterkleinkinderen en is en 

tevreden mens.

Eindejaar betekent onder 
andere: mantelzorgwaardering. 
Montfoorts Burgemeester van 

Hartskamp bezorgt een attentie 
bij één van de mantelzorgers in 

haar gemeente.  
Vanwege corona bediende zij 

zich van een soort lange schep.

‘t Kwam allemaal goed terecht:  
Eri Schoonderwoerd namens 
tien investeerders, adviseur 
Richard Vork en uitbaters  

Don Janmaat en Jamie de Jong 
kunnen aan de slag met de 

doorstart van hotel en 
ontmoetingscentrum Abrona.

Op 17 oktober ontving 
wethouder Ria Boere uit handen 
van voorzitter Klaas Dogetrom 
het boekje ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van het 

gemaal als museum en 
bezoekerscentrum.
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door Sjoukje Dijkstra

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 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

brood- en banketbakker

Jan van Dommelen
Bestel gemakkelijk de lekkerste 

oliebollen, appelbeignets en 
appelflappen op

www.janvandommelen.nl
Nieuw vuurwerktaartjes

Zaterdag 2 januari zijn wij gesloten.

Vanaf maandag 4 januari zijn wij u 
graag weer van dienst!

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

De Stadsbakker 

van Montfoort!

Wij wensen u een voorspoedig nieuwjaar!

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

www.wijngaardelectronics.nl

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

www.hoogwerkerverhuurmontfoort.nl
Verhuur van:

Autohoogwerkers
Aanhangerhoogwerkers

Schaarhoogwerkers
Tot 26 meter werkhoogte

Voor bedrijf én particulier - 0627265107

"

"

Kerstman Rob Verlaat: 
“Het blij maken van mensen 
geeft mij een kerstgevoel”De sterren zijn gevonden

Veel kinderen uit Linschoten gingen de afgelopen dagen op zoek naar  
het wonder van Kerst.  
De Sterrenspeurtocht werd van 18 tot en met 28 december georganiseerd 
door de Timotheüsschool en alle kerken in Linschoten.

Ondanks de coronalockdown, was de kerstman er maar druk mee afgelopen 
kerstdagen. Rob Verlaat die al jaren zowel kerstman, sinterklaas als 
paashaas speelt, vertelt wat hij daar zo leuk aan vindt: “Het blij maken van 
mensen geeft mij een kerstgevoel.” Hij is op Tweede Kerstdag net onderweg 
naar het volgende adresje in Montfoort, maar wil nog wel eventjes op de 
foto voor de krant.

Terwijl hij dit vertelt komt net de familie 
Klaster voorbijlopen. Oma, moeder en 
twee kinderen. “Mogen we met je op de 
foto?”, vragen ze aan de kerstman. 
Dat mag wel. “Wil iemand de bel 
vasthouden?” vraagt de kerstman.  
Oma blijkt een goede bekende van de 
kerstman, en wil ook nog even met hem 
op de foto, maar eerst mogen Dylan en 
Gina. Moeder Priscilla vertelt dat ze dit 
jaar kerst vieren bij haar zus. Dat kan 
nog net, met de kinderen.” Ook zij 
wensen voor het nieuwe jaar dat het in 
ieder geval beter mag worden dan 
afgelopen jaar. “En dat we gezond 
mogen blijven.” 

Kinderen speurden, vaak met hun hele 
gezin, naar maar liefst 25 gele sterren. 
Die hingen bij mensen achter de ramen, 
bij Abrona, de Lindewaard en de 
Timotheüsschool. Op iedere ster stond 
een vraag, die beantwoord moest 
worden. In de Acacialaan was er geen 
plek meer in de herberg. De kinderen 
volgden een mooi verlichte route en 
kwamen uit bij het wonder van Kerst,  
de geboorte van Jezus. Meneer en 
mevrouw Hogendoorn versierden de 
route naar en de omgeving van de 
voederbak prachtig. De oplossing van de 
speurtocht was: ‘Samen vieren wij het 
feest dat Jezus is geboren!’
De kinderen die de oplossing inleverden 
kregen het boekje ‘Kerst - Op reis door 
het kerstverhaal met het hele gezin’. 
Enkele reacties van speurende ouders en 
kinderen: “Wat een leuk idee en goed 
gezond voor de kids!, Wat een ontzettend 
leuke speurtocht hebben jullie uitgezet! 
Erg leuk met het zoeken naar alle sterren 
en alle vragen die je er nog bij op moest 
lossen om tot een mooie zin te komen. 
Helaas hebben we niet alle sterren 
gevonden, maar gelukkig wel de zin bij 
elkaar kunnen puzzelen”.
Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft 
gemaakt. Wat de organisatoren betreft is 
de Sterrenspeurtocht voor herhaling 
vatbaar!

Hij vindt kerstman zijn leuker dan 
thuiszitten en gourmetten. “Ik doe het al 
21 jaar. Eerder had ik veel restaurants, 
brunches, diners, enzovoorts. Dit jaar is 
het niet zo druk als andere jaren. 
Sinterklaas was wel reuzedruk”,  
aldus Rob. Dit jaar had hij in totaal zo’n 
twaalf bezoekjes. “Normaal zit ik dus op 
dertig”, zegt hij. “Sinterklaas daarentegen 
was ongelofelijk!” Dat mensen er 
behoefte aan hadden om Sinterklaas in 
huis te halen, begrijpt hij wel. Het feit dat 
er dit jaar geen Sinterklaasoptocht was, 
heeft daar volgens hem toch wel aan 
bijgedragen. Zijn wens voor 2021 is dat 
corona voorbij is, en dat we weer 
normaal kunnen leven. “Dat we weer 
kunnen knuffelen, ons sociale leven weer 
oppakken, naar de kroeg kunnen gaan, 
lekker uit eten of een terrasje pakken van 
de zomer.”

Kerstman (Rob Verlaat) met Dylan en Gina Klaster.
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Gewijzigde 
openingstijden 
Huis van Montfoort
Vanwege de komende feestdagen heeft het 
stadskantoor op de volgende dagen gewijzigde 
openingstijden:
- Donderdag 31 december

gesloten vanaf 12.30 uur i.v.m. oudjaarsavond
- Vrijdag 1 januari

gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag
- Maandag 4 januari

gesloten tussen 15.00 en 16.00 uur
Op deze dagen zijn wij telefonisch niet bereikbaar en 
is het Huis van Montfoort gesloten.
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.

Koop lokaal!
U doet uw boodschappen verstandig: u gaat zoveel 
mogelijk alleen naar winkels en op rustige tijden.
U zorgt dat u op tijd uw inkopen voor Oud en Nieuw 
heeft gedaan zodat u er thuis in kleine kring een 
gezellige avond van kunt maken. Daarom koopt u 
lokaal, want juist nu kunnen de plaatselijke 
winkeliers uw steun goed gebruiken!

Gescheiden inzameling 
in Montfoort succesvol 
dankzij u
Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding geen zin 
zou hebben. We willen voorkomen dat op basis van dit 
soort berichten verkeerde conclusies worden getrokken. 
Want het tegendeel is waar, afval scheiden is en blijft 
heel belangrijk en in Montfoort en de rest van Nederland 
zijn we er ook nog eens heel goed in!
We bedanken al onze inwoners en we hopen ook in 2021 
dat u uw best blijft doen om afval zo goed mogelijk 
gescheiden aan te bieden.
De hoeveelheid restafval is door het in 2015 ingezette 
beleid gigantisch afgenomen. Nu de trend naar meer 
afvalscheiding en minder restafval is ingezet, is de 
volgende stap het verbeteren van de kwaliteit van uw 
gescheiden afval.
Uiteindelijk is het doel dat er geen grondstoffen meer 
worden verbrand. Dat de ingezamelde materialen weer 
opnieuw worden gebruikt, zodat de cirkel echt rond is. 
Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. Door afval 
goed te scheiden levert u als inwoner van Montfoort en 
Linschoten nu al een zeer belangrijke bijdrage.
Hoe beter gescheiden de stromen die we bij u thuis 
ophalen of die u naar een daarvoor bestemde container 
brengt, hoe beter ze gerecycled kunnen worden.
Twijfelt u over in welke bak of zak iets moet? Kijk op 
www.cyclusnv.nl  of www.afvalscheidingswijzer.nl

wk ma di wo do vr za zo
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Afvalkalender JANUARI 2021
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Nieuwjaarsdag

Overlast van vuurwerk?
Contact het Meldpunt in Montfoort!
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.

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 nog tot donderdag 31 december in gebruik. 
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. U kunt nog tot en met donderdag 31 december tussen 14.00 en 
22.00 uur bellen met 0348 - 476477. Op 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.

‘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!
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Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbaren 
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
• 16-12-2020 Z/20/174911
 De Duiker 70 in Linschoten

Plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde.

• 18-12-2020 Z/20/175086
 Weidepad in Linschoten

Het realiseren van een bijenstal in het 
Ecopark in Linschoten.

• 19-12-2020 Z/20/175088
 Keizerstraat 6 in Montfoort

Het verhogen van het dak voor het 
realiseren van een appartement.

• 21-12-2020 Z/20/175116
 Raadhuisstraat 19 in Linschoten

Het splitsen van een woning.
• 21-12-2020 Z/20/175120
 Cattenbroekerdijk 29 in Linschoten

Het vergroten van de 
werktuigenberging/voeropslag.

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’.
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
• 11-12-2020 Z/20/173065
 Willeskop 81 in Montfoort

Het slopen van de wagenschuur
en zwarte loods.

Besluiten op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen 
belanghebbenden binnen 
zes weken nadat de beschikking is 

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

Verleende omgevingsvergunning
• 21-12-2020 Z/20/170862
 Hof van Voorvliet 45 en 47

in Linschoten
Aanbrengen van twee steigers.

Montfoort, 29 december 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

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

Dit jaar i.v.m. corona 
geen kerstbomen-
inzameling
Het stond in de planning dat stichting Platform Duurzaam 
Montfoort voor het vierde jaar op rij een kerstbomen-
inzameling 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.

Na een zomer boordevol activiteiten, heeft de 
overheid nu de ‘Jeugd aan Zet’-wintereditie 
aangekondigd. En jij kan ook meedoen!

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

Na je aanmelding
Na je aanmelding ontvang je meer informatie en word je 
aan de Spelbegeleiders Whatsapp groep toegevoegd. 
Daarin worden regelmatig verzoeken voor het begeleiden 
van activiteiten geplaatst.

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.offi cielebekendmakingen.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.

Jongeren tussen de 12 en 18 opgelet!
Nieuw:
‘De Jeugd aan Zet’-wintereditie!

Als vergoeding voor acht keer helpen, ontvang je een 
waardebon van 50 euro. Deze waardebon kan bij onze 
lokale winkeliers worden ingewisseld.
De wintereditie van Jeugd aan Zet wordt mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit het project 
‘Jeugd aan zet in crisistijd/Doe mee met MDT’.

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

Fotoproject in volle gang
Inmiddels heeft Chris Gottenbos al zes weken lang Linschotenaren voor de 
lens gehad. Het project ligt vol op stoom. Na een oproep meldden zich 
genoeg geïnteresseerden om zijn project van start te laten gaan. Een jaar 
lang fotografeert hij elke week een dorpsbewoner. De foto’s, vergezeld van 
een kort stuk tekst, bundelt hij aan het eind in boekvorm. Hoe dat er uit 
gaat zien is nog niet geheel vastgesteld, maar Chris is ervan overtuigd dat 
het een heel mooie uitgave wordt. Een mooi tijdsbeeld en een mooie collage 
van de Linschotense bevolking.

‘Ik zie Linschoten wel zitten’

Op zijn Facebookpagina schrijft hij:  
“Wat een ongelofelijk lieve, interessante, 
aardige, kundige mensen mag ik 
ontmoeten en registreren voor mijn 
Linschotens fotoproject”. Zo beet 
Gijsbert-Jan Vermeulen het spits af. 
Gijsbert en zijn vrouw Yvonne 
Vermeulen-Hinfelaar ontvingen hem in 
‘The music hall’. Bijna alles daar is een 
muzieknoot en ademt muziek (van 
toiletbril tot theellepeltje). Daarna ging hij 
bijvoorbeeld met Aad Boot (87 jaar) op 
stap die onder andere nog steeds actief is 
als mollenvanger en liep hij mee met zijn 

buurvrouwen, Willy en Elly, die tijdens 
hun wandelingen zwerfafval opruimen.
“Het is geweldig en gaaf om te doen. 
Linschoten is zó tof. Ik kom  
oorspronkelijk uit Woerden en woon al 
best lang in Linschoten. Eerder werkte ik 
in de beveiligingsbranche. In 2018 
voltooide ik de fotovakschool en pas 
sinds januari 2020 ben ik full time 
fotograaf. De ambitie was (zakelijke) 

portretfotografie als hoofdonderdeel. 
Door de coronapandemie lag dat 
onmiddellijk stil. Daarom ben ik gestart 
met vastgoed- en productfotografie en 
daarnaast dit project. Het project ben ik 
in eerste instantie gestart om ‘de 
Linschotenaar’ beter te leren kennen. 
In tweede instantie omdat de fotografie-
opdrachten stagneerden. Van de nood 
heb ik echt een deugd gemaakt.  
Het is werkelijk het leukste wat ik tot 
dusver op fotografiegebied heb gedaan. 
Van hoogleraar tot mollenvanger, ieder 
met zijn kunde en ervaring, gaaf toch? “
“Nog een ruim jaar wachten voordat het 
resultaat er is. Nog ruim veertig 
Linschotenaren te gaan. Ik heb er 
ontzettend veel zin in. Op mijn 
Facebookpagina geef ik regelmatig alvast 
wat voorproefjes. Voor ongeveer 
tweederde van de weken heb ik al 
kandidaten. Ik kan nog een aantal 
aanmeldingen gebruiken. Ook heb ik nog 
wel een aantal mensen op mijn lijstje 
staan, die ik zelf ga benaderen. Het zou 
overigens wel fijn zijn als de diversiteit 
van de deelnemers nog wat toeneemt. 
Ik zou graag nog wat mensen met andere 
dan Linschotense ‘roots’ fotograferen. 
Bijvoorbeeld inwoners die in het 
buitenland zijn geboren, statushouders, 
mensen van andere komaf.  
Aanmelden kan via mail info@cgfoto.nl
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Jan Snel zoekt
rechterhanden!

Direct solliciteren of meer informatie? Bel 0348-479090 en vraag naar Sarah.

Ben jij handig, gemotiveerd en wil je meebouwen aan de toekomst? Jan Snel is op zoek naar o.a. 
timmerlieden, elektriciens, loodgieters, lassers en schilders. Of je nu een doorgewinterde specialist 
bent of juist een jong talent, bij Jan Snel zorgen we dat jij het beste uit jezelf kan halen.

Ben je een echte vakbouwer (in wording) en sta je open voor innovatie in de modulaire bouwsector? 
Dan leren we jou graag kennen. Zien we je snel? Neem contact met ons op via vacature@jansnel.com.
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