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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)

e lees verder op 2
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Haastrecht
En dan Haastrecht, op de oostoever van de 
Hollandsche IJssel, daar waar de Vlist in de  
IJssel stroomt op de grens van Lopiker- en 
Krimpenerwaard, is het nog echt 19e-eeuws.
Je vindt er het woonhuis Bisdom van Vliet,  
dat als museum is te bezichtigen.  
Het omvat de eigendommen van de gelijknamige 
familie, die er van 1698 tot 1923 woonde.  
Na die datum is niets veranderd, zodat je daar zo 
de 19e en vroege 20e eeuw kunt binnenstappen.
De rijke historie van Haastecht is terug te vinden  
in gevels vanaf de 17e eeuw, een Franse kostschool 
uit de 18e eeuw, museum Gemaal De Hooge 
Boezem, de Hervormde Kerk, het monumentale 
oude Raadhuis en in het mooie grote ‘stadspark’: 
de Overtuin.

Schoonhoven
Na de Opstand nam de welvaart in de Zilverstad 
Schoonhoven (zie pagina 45) in snel tempo toe. 
Dit kwam mede doordat zich in de 17e en  
18e eeuw veel zilversmeden vestigden in 
Schoonhoven. Ook werden hier wandtapijten 
gefabriceerd. De aanwezigheid van deze 
luxe-industrie versterkte de economie.
Schoonhoven is als Zilverstad uniek.  
Al sinds de middeleeuwen zijn er edelsmeden. 
In het huidige straatbeeld is dat terug te zien in 
oude monumentale zilverwerkplaatsen en 
zilversmidwoningen en ruim dertig galerieën, 
juweliers en ateliers. Hier tonen de goud- en 
zilversmeden traditionele maar ook moderne 
sieraden, gebruiksvoorwerpen en bovenal vrije 
kunst in zilver. In het Nederlands Zilvermuseum 
Schoonhoven word je echt ondergedompeld in 
de wereld van zilver.

Lekker uit eten voor een vaste prijs
Proefl okaal Bregje staat voor lekker én betaalbaar eten. De heerlijkste
gerechten, met zorg samengesteld en vergezeld door een brede selectie
bieren en wijnen. Alles voor een goede prijs. Op maandag t /m donderdag
eet je drie gangen voor €14,50. De rest van de week voor €16,50.
Waarom zou je zelf nog koken?

 
 

Voor meer informatie of reserveren kijk op:

w w w.proefloka albregje.nl
PROEFLOKAAL BREGJE HAASTRECHT

Grote Haven 26  -  2851 BM  Haastrecht  -  0182 502 842
 www.facebook.com/Proefl okaalBregjehaastrecht

vrijdag t/m zondag
3-gangen keuzemenu 

voor €16,50

maandag t/m donderdag
3-gangen keuzemenu 

voor €14,50

Kom je bij me eten?

S A M E N  B O U W E N  W I J  D E  T O E K O M S T

www.devriesverburg.nl

Leeuweringerstraat 10
3421 ac  Oudewater

Y www.oudewater.net

tiP Oudewater

Gouda
Gouda (zie pagina 43) is een historische stad  
met allure. Veel inwoners werkten aan het eind 
van de middeleeuwen in de verschillende 
bierbrouwerijen die de stad rijk was. Bovendien 
bestond er een aanzienlijke lakennijverheid en 
werden pijpen en plateel geproduceerd. 
Goudse lakens, pijpen en aardewerk werden ook 
geëxporteerd en genoten grote nationale en 
internationale bekendheid. 
Gouda werd toen de vijfde stad van Holland.
In het centrum is veel te zien van de rijke historie 
en de veelzijdige cultuur. Je vindt er een scala aan 
monumentale panden, musea, maar ook 
galerieën met hedendaagse kunst.
De Markt is nu het middelpunt van talloze 
kroegen, restaurants en heel veel terrassen. 
Deze bieden een uniek uitzicht op het Stadhuis 
uit de 15e eeuw. De stad staat daarnaast bekend 
om zijn Goudse kaas, die van april tot en met 
augustus nog steeds verhandeld wordt op de 
donderdagse toeristische kaasmarkt.
Gouda; tja … de kaasstad, de stad van de 
stroopwafels en de siroopwafels (wie het verschil 
wil weten wordt met een bezoek aan de fabriek 
van Kamphuizen - en dat kan na een afspraak - 
behoorlijk wat wijzer) en het stadhuis, de St. Jan, 
de waag, en nog veel en veel en veel meer.

nog meer iJsselsteden
Maar ook buiten de Gouden Eeuw driehoek  
valt er nog behoorlijk wat te beleven.
Neem IJsselstein (zie pagina 4), een sfeervolle 
binnenstad en als bezienswaardigheden zijn de 
kasteeltoren, korenmolen ‘De Windotter’ uit 
1732 en het historische Stadhuis van rond 1560,  
‘De Waag’ uit 1599 en de Nederlands Hervormde 
Kerk aan het Kronenburgplantsoen uit 1310 - 
destijds nog in opdracht van Gijsbrecht van Amstel 
gebouwd - beslist een bezoekje waard.
En, als u er toch bent, is het Stadsmuseum ook 
een aanrader.

e vervolg van pagina 1
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www.struinenenvorsen.nl

GPS-fi etsroutes
GPS-wandelroutes
Streekproducten
Erfgoed
Activiteiten

Scan de 
QR-code en ga 
meteen op pad!

Ruim

fietsplezier!212 km

Voor meer informatie: www.struinenenvorsen.nl/routes. Fiets- en 
wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij de deelnemers van Struinen en 
Vorsen of te bestellen via secretaris@struinenenvorsen.nl.

Struinen en Vorsen 
is een netwerk-
organisatie, waar 
meer dan 150 
onder nemers uit 
de recreatieve en 
culturele sector bij 
aangesloten zijn. 

Stap op de fi ets en kom genieten van het 
bourgondische landleven in de mooie 
Utrechtse Waarden

Stap op de fi ets en kom genieten van het 

De routes zijn gratis en voor-
zien van gps, uitprintbare 
route beschrijving, afsta p-
activiteiten en streek verhalen, 
en zijn smart phone  proof. 
Er hoeft geen aparte app 
gedownload te worden. 

Je kunt kiezen uit 5 routes:

 Geelbuiken Route - 32 km
 Bourgondische Route - 49 km
 Safari Route - 30 km
 Rivieren Route - 38 km
 Kastelen Route - 63 km

FIETSROUTE

RuimRuim

QR-code en ga 
meteen op pad!

www.struinenenvorsen.nl

Doet u  
ook mee?

 
Boer Hans Activiteiten
Mastwijkerdijk 7
3417 BP Montfoort
T 06 - 10 93 97 73
E info@boerhans.nl
www.boerhans.nl

Voor familiedagen, vrijgezellenfeesten, 
vrienden- en/of bedrijfsuitjes, 
kinderpartijtjes of natuurlijk zomaar…
Bij ons kunt u terecht voor:

Lunch en/ of eetmogelijkheden in overleg

• Boerengolf • Boerenspelen
• Midgetgolf • Binnenactiviteiten

Boerengolf

Montfoort
En binnen de stadsmuren van het leuke 
Montfoort (zie pagina 8) zijn veel bijzondere en 
historische gebouwen uit verschillende perioden 
bewaard gebleven: de Commanderije van St. Jan, 
de Grote- of St. Janskerk, het oude stadhuis met 
IJsselpoort, het ‘Kasteel’ met het oude 
poortgebouw en de achtkantige toren van de 
voorburcht en molen ‘de Valk’.

Woerden
Naar het noorden toe ligt Woerden (zie pagina 17) 
dat bekend is van de overblijfselen van de twee 
eeuwen oude Romeinse limes tot aan de 
hedendaagse kaas, maar waar nog veel meer  
valt te ontdekken.
En van Woerden wat verder naar het westen 
liggen de Reeuwijkse Plassen en vergeet het 
aardige Bodegraven niet. Tot midden vorige 
eeuw waren Gouda, Bodegraven en Woerden  
dé kaasmarkten van Nederland. 
Nu zijn er alleen nog de toeristische kaasmarkten 
in Gouda en Woerden. Maar kaas wordt hier nog 
volop gemaakt. Er komen uit dit deel van het 
Groene Hart diverse soorten smaakvolle kaas;  
de een nog lekkerder dan de ander. En er zijn 
overal boerderijen waar ze zelf kaas maken, waar 
je kaas kunt proeven en uiteraard kunt kopen. 
In het hele gebied vindt u kaasboerderijen en in 
Gouda, Bodegraven en Woerden informatieve 
kaasmusea.
Na Gouda, voorbij de Waaiersluis, is de 
Hollandsche IJssel niet meer gekanaliseerd,  
maar heet het een getijderivier. Stroomafwaarts 
vindt u tot aan de stormvloedkering - in Krimpen 
aan den IJssel gebouwd na de watersnoodramp 
in 1953 - nog de uiterwaarden en nog meer 
mooie polderlandschappen.
Op de westoever liggen Moordrecht, 
Nieuwerkerk aan den IJssel (met het laagste punt 
van Nederland: maar liefst 6,76 meter onder NAP  
en het natuurgebied Hitland) en tenslotte het 
grootstedelijke Capelle aan den IJssel.
Op de oostoever tref je Gouderak, Ouderkerk en 
Krimpen aan den IJssel. Die laatste plaats ligt op 
de meest westelijke punt van de Krimpenerwaard, 
die zelf weer ingeklemd ligt tussen de IJssel,  
de Lek en in het oosten de Vlist. In Krimpen zelf 
is nog het Streekmuseum Krimpenerwaard,  
dat beslist een bezoekje waard is.

kortom: dit is een schitterend gebied om te 
verkennen, om voor het eerst of opnieuw van te 
genieten: van de natuur, de stilte, de vele mooie 
plaatsjes, een klein boeiend museum en af en 
toe iets drinken op een zonnig terras.
Wat wil een mens nog meer?
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Speeltuin Kloosterplantsoen in IJsselstein

ecreatief

Gastenverblijf voor 1 tot 15 personen
www.boerderijlogeren.nl

Pieter en Saskia Bogaard
Noordzijdseweg 163• 3415 RC Polsbroek 06-27996262

Apud nos Domi

Ontmoet IJsselstein!
IJsselstein is niet te missen! De Gerbrandytoren, het hoogste bouwwerk van Nederland 
en in de winter de grootste kerstboom van de wereld zie je al van verre.
IJsselstein bruist, met een prachtige historische binnenstad, een goed gevulde 
evenementenagenda en natuur binnen handbereik. Ontdek de rijke geschiedenis van 
IJsselstein, de laatste rustplaats van Gijsbrecht van IJsselstein, voorheen Van Amstel 
en ontdek de nauwe banden van het stadje met ons Koningshuis.
Neem een kijkje in de toren van Kasteel IJsselstein, bezoek de bijna 300 jaar oude Korenmolen 
De Otter en geniet van de leuke winkeltjes en ‘s avonds van een voorstelling in het theater.
Je bent in IJsselstein nooit ver weg van de mooie natuur.
Het toeristisch knooppunt Marnemoende, is het ideale startpunt om de Utrechtse Waarden 
te voet, fi etsend of varend te verkennen. Het weidse, traditionele polderlandschap wordt in 
het noorden begrensd door de Hollandse IJssel en in het zuiden door de Lek.
Het is genieten in IJsselstein. IJsselstein heeft zoveel te bieden en is een verrassende 
bestemming voor een weekendje weg.
Kijk op: www.inijsselstein.nl voor alle informatie. Blij u te ontmoeten!
Patrick van Domburg
Burgemeester

Door het hele jaar heen worden hier picknicks 
georganiseerd, buitenconcerten, een open-
luchtdienst, maandelijks gedanst en nog veel meer. 
Het is een echte ontmoetingsplek geworden.
Ook is er ruimte om een verjaardag, huwelijk of 
ander feestje te vieren. In de speeltuin is een 
tokkelbaan, klimrek, wat slingertouwen en het 
paviljoen ‘De Monnik’. Hier zijn versnaperingen 
te koop en iets te drinken. En ook handig; er is 
een toilet dat ook voor kleine en grote bezoekers 
met een rolstoel toegankelijk is.

Klooster in het klein
In de speeltuin start een geocache, het 
Vlinderpad en een speur-speeltocht 
door het centrum.
De speeltuin is een parel voor IJsselstein. 
Het grenst aan het Vestingsplantsoen, waar nog 
een restant van de stadsmuur en een kanon staat.
De basis van de speeltuin wordt gevormd door 

Natuurlijk spelen 
in het groen ...

een kinderkopie van het echte klooster. Binnen 
de beschutting van de ‘kloostermuren’ kunnen de 
jongste kinderen veilig spelen met zand, glijden 
van de glijbaan en rondrijden met fi etsjes.
De houten bogen met Latijnse teksten en het 
stenen pad langs de muren doen denken aan de 
kloostergang van het klooster en de taal uit de 
heilige boeken die in het klooster werden 
overgeschreven. Ook staat er de kloosterbank en 
de kloostertafel met veertien bijzondere stoelen.

Van heinde en verre komen kinderen met hun ouders, opa’s en oma’s naar Speeltuin Kloosterplantsoen. 
Deze meest bijzondere speeltuin van IJsselstein is vijf jaar geleden aangelegd, op de plek waar vroeger 
het klooster van IJsselstein heeft gestaan. De SamenSpeeltuin komt voort uit een burgerinitiatief en 
heeft als thema ‘Natuurlijk spelen in het groen met historie’. Het is een speeltuin voor kinderen met en 
zonder beperking. Bij de inrichting is hier duidelijk rekening mee gehouden. De speeltuin is dagelijks 
open en gratis toegankelijk.

Wachter monnik Nicholaus
Het klooster speelde in de middeleeuwen een 
belangrijke rol in de strijd tussen de Graven van 
Holland en de Bisschop van Utrecht.
Als link naar het verleden houdt daarom monnik 
Nicholaus bij de ingang van de speeltuin de wacht.
Het klooster werd toen namelijk bezet en de 
binnenstad werd beschoten. Een klooster 
bezetten kon natuurlijk niet de bedoeling zijn.
In 1482 is het klooster afgebroken en in de 
binnenstad als Mariënberg weer opgebouwd, 
op de plek waar nu Brasserie de Kloostertuin is 
gevestigd.
Onder de grond in het Kloosterplantsoen liggen 
de restanten van het middeleeuws kloosterleven 
begraven: oude muren, straatjes en 
gebruiksvoorwerpen.

(Foto: ® Bernard Brosi)
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Museum IJsselstein compleet met 
kasteeltoren en kasteelpark
Ruim 700 jaar geleden is IJsselstein als Stein aan den Ysel gesticht. Kasteeltoren de Loyer is nog de 
enige zichtbare herinnering aan die tijd. Hier ligt de basis voor de huidige stad. Jarenlang was het 
verstopt achter grote bomen en lelijke gebouwen. Nu is er een verbinding met de historische 
binnenstad en komt de Loyertoren volledig tot zijn recht.
In het omliggende park is een en ander opgemetseld. Een lage muur geeft de contouren van het kasteel 
aan en wordt gebruikt als zitrand. En dat is handig bij de kleinschalige evenementen die binnen deze 
contouren gaan plaatsvinden. De kasteeltoren uit 1528 is een satellietlocatie van het Museum IJsselstein. 
Gezamenlijk bedenken ze de programmering. Zo brengt tot eind mei Ridder Roderick de geschiedenis 
van de kasteeltoren weer tot leven in een spannende theatervoorstelling.

Jaarrond programmering
MIJ, de afkorting voor Museum IJsselstein, aan de Walkade biedt een jaarrond programma aan met 
lezingen, exposities, de donderdagrondleidingen, workshops voor jong en oud(er), stadswandelingen, 
cursussen, excursies enzovoorts. Ook zijn er kinderfeestjes mogelijk.
Tot en met 23 mei loopt de expositie ‘Beeld Taal. Aanstormend talent van Galerie Pouloeuff’.
Op 18 juni opent de zomertentoonstelling ‘Vrijplaatsen’. Ook deze tentoonstelling is in combinatie met 
een rondwandeling te bezoeken.
Bij die donderdagmiddagwandeling worden ook de stadhuiszolder en de stadswaag aangedaan.

 www.museumijsselstein.nl

Van Apeluiers tot Zeewaterbestendig

Bijzonder IJsselstein
Bloesem en zelfpluk in het openbaar plantsoen

ouden parel

Van oudsher staat IJsselstein bekend om zijn fruit. Ze was vooral bekend door de hoogstamkersen.
Nu staan in heel IJsselstein een kleine duizend verschillende rassen appels en peren in plantsoenen en 
straten. Ze heeft binnen haar gemeentegrenzen vermoedelijk de grootste openbare collectie appels en 
peren ter wereld.

centrum van fruitstad IJsselstein genieten van en 
meehelpen om (vergeten) kruiden, eetbare 
bloemen en planten te kweken.

 www.eetbaarijsselstein.wordpress.com

Fruitstad IJsselstein
(foto: ® John Verbruggen Fotografi e).

Een groepje Goudreinetten van een grote 
boomgaard aan de rand van een nieuw te 
bouwen wijk eind jaren zestig bleef staan. 
Het zijn deze bomen die ervoor zorgden dat 
IJsselstein nog steeds naam en faam geniet als 
fruitstad. Sinds die tijd besloot de gemeente bij 
elke nieuwbouw en herinrichting van het 
openbaar plantsoen een redelijk grote 
boomgaard aan te leggen en/of rijen 
vruchtbomen te planten. Bewust zijn hiervoor 
vooral oudere rassen verzameld. Vanuit heel 
Europa is materiaal in kwekerijen veredeld en 
daarna geplant. Voor wie meer wil weten; een 
aanrader is het boekje ‘Appels & Peren’ van 
Hanneke van Dijk met als subtitel ‘Fruitbomen in 
IJsselsteinse Parken & Plantsoenen’.

Eetbaar IJsselstein
Bewoners en bezoekers hebben profi jt van deze 
vooruitziende blik van de gemeente. Iedereen 
geniet van de prachtige bloesem in het voorjaar 
en in het najaar van de rijke appel- en 
perenoogst. De bomen worden niet bespoten. 
Stichting Eetbaar IJsselstein viert deze oogst sinds 
2013 met een jaarlijkse zelfpluk in steeds weer 
een ander deel van de stad. Deze enthousiaste 
stichting doet trouwens nog meer. Door het jaar 
heen organiseert ze natuurwandelingen, 
stekjesmarkten, ‘Thee in de Tuin’, 
bloemplukmiddagen, interessante lezingen 
enzovoorts. En dank zij de inzet van veel 
tuingenoten kun je ook in de groente- en 
beleeftuin De Hooghe Camp langs de Groenedijk 
en in de Historische Kruidentuin in het historische 

De zogeheten ‘Heer Gijsbrecht’ en ‘Vrouwe 
Berthe’ gaan vanaf eind april t/m begin oktober 
op zaterdag- en zondagmiddag weer in de vaart. 
De schippers van de nieuwe, elektrisch 
aangedreven rondvaartboten varen dan door de 
grachten en langs de mooiste plekjes van 
IJsselstein. Op doordeweekse dagen varen ze 
ook op verzoek. In de mei-, zomer- en 
herfstvakantie zijn er op woensdagmiddag 
kindervertelvaarten.
Bij die vertelvaart wordt onder andere duidelijk 
waarom IJsselsteiners ook wel Apeluiers worden 
genoemd. Ook vertellen de schippers over de 
held van IJsselstein, Fulco de Minstreel die in 
dienst was van Heer Gijsbrecht van IJsselstein. 

Deze Gijsbrecht en zijn vrouw Bertha van 
Heukelom waren de eerste bewoners van het 
voormalige 13e-eeuwse kasteel Stein bij de Ysel. 
Bertha is bekend geworden als aanvoerder van 
de verdediging van kasteel IJsselstein in 1297 
tijdens de strijd tussen de graaf van Holland en 
de bisschop van Utrecht.

Dagtochten
Het thema bij Yselvaert Rondvaarten is: ‘varen 
langs het verleden en beleef de Middeleeuwen’. 
De bekwame schippers vertellen over de historie 
van de stad en laten je in een uurtje IJsselstein 
van een verrassende kant zien.
Ook kan je een dagtocht maken naar 
Lopikerkapel of naar jachthaven Marnemoende, 

met onderweg een heerlijke lunch bij biljartcafé 
De Roode Leeuw of in restaurant Rivers.
De nieuwe boten zijn van zeewaterbestendig 
aluminium gemaakt, bieden plaats aan elf 
passagiers en zijn slechts 1,85 m breed. 
De opstapplaats voor alle tochten is de steiger 
tegenover Museum IJsselstein, Walkade 2-4.

 www.rondvaartenijsselstein.nl
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Bezoek het
bruisende Montfoort!
Voor u ligt de Recreatiekrant 2019.
In onze prachtige regio is zo veel te zien en te beleven.
En in Montfoort is dat zeker zo. Ons stadje bruist het hele jaar door 
van allerlei activiteiten. We proberen het onze bezoekers naar de 
zin te maken met activiteiten rondom de traditionele feestdagen als, 
pasen/ moederdag/ vaderdag/ en uiteraard de festiviteiten rondom 
de 24 uur van Montfoort. Maar ook daarnaast organiseert de 
Winkeliersvereniging leuke evenementen. Wat te denken van een 
echte ‘stilettorun’ of een ‘kinderen zijn de baas middag’... !
U kunt ons volgen op onze website en uiteraard via De IJsselbode.

En wat u zeker niet mag vergeten zijn de activiteiten van de 
Stichting Stam. U vindt ze op de kalender hierbij.
Zowel voor de kids als volwassenen zijn de evenementen van Stam 
hoogtepunten in het jaar. Noteer ze in uw agenda of nog beter 
houdt deze krant bij de hand voor de data!

“Ik wens u veel plezier in ons prachtige stadje!”

Met vriendelijke groet,
Michel Verschoor
Voorzitter Winkeliersvereniging Montfoort

Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten,   kijk dan op    www.winkeleninmontfoort.nl

ACTIVITEITEN
ZATERDAG 20 APRIL
Zoek het gouden ei
Alle kinderen van Montfoort zijn 
vanaf 13.00 uur welkom op 
De Plaats. Daar geeft de paashaas 
het startsein voor de een grote 
zoekactie naar het gouden ei!

ZATERDAG 11 MEI 
Moederdagactie
Voor alle vaders delen wij iets leuks 
uit waar ze moeder heel goed mee 
kunnen helpen!
Kom gezellig naar het centrum van 
Montfoort en laat je verrassen!

ZATERDAG 15 JUNI 
Vaderdagactie
Strijd je mee bij het papa-parcours? 
En ben jij een toffe peer?
We zien je graag, tot dan!

VRIJDAG 26 EN 
ZATERDAG 27 APRIL
Vrijmarkt / Oranje Pret op het Plein 

ZATERDAG 25 MEI
Volleybal Pret in het Park 
Biertje, Bandje, Bitterbal 
1/8 Triatlon Montfoort 

ZONDAG 26 MEI
Familie Pret in het Park

VRIJDAG 5 JULI
Techniek in de Tent 

ZATERDAG 6 JULI
Zomer zeskamp

since'04
jeans, fashion, shoes and more
Leeuweringerstraat 24 | Oudewater | 0348-568844

Hoogstraat 24 | Montfoort | 0348-467107 w
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Bij ons vindt u alles voor een heerlijke Kerst!
NIEUW in ons assortiment:

Kleine dessert gebakjes in diverse smaken.

Wij wensen u smaakvolle Kerstdagen toe.

Brood en
BanketBakkerij

Van Rooijen
Hoogstraat 32 - 3417 HC Montfoort

vakantie koopavond
15% extra korting 
op bijna alles*

woensdag 29 juni 18.00-21.00 uur

Ook op lopende acties, zoals alle onderbroeken 2+1 gratis. 
Kom ook in een van onze restaurants voor 3 euro lasagne  
eten + gratis frisdrank of water.

15% 

extra

korting 15% 

extra

korting 
% 
tra
ting

* Kijk voor de actievoorwaarden en een overzicht 
 van onze restaurants op hema.nl 

� plaats, straat

Bloemenboutique

Nicole
Specialist in

bloemwerk en
woondecoratie

Tabakshof 1
Montfoort

0348-471933

Slijterij-Wijnhandel
W. van Schaik

Voorhout
Bloemkunst & Decoratie

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

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962
WENSING & WENSING

HET CAFÉ MET SFEER 
EN GEZELLIGHEID,

VOOR EEN BILJARTJE, 
KAARTJE OF
POTJE DARTS

J.W. KOLFSCHOTEN
DE PLAATS 2

3417 EC MONTFOORT
TELEFOON 0348-471281
WWW.CAFEDEPLAATS.NL

Café De Plaats

Hoogstraat 38 | Montfoort | 0348-471283

Kackiekoek-kaneel of Knopenkoek . . . . . € 5.25

Witte broodjes 6 halen 5 betalen
Geldig t/m 31 januari 2018 
Bij inlevering van deze bon

www.mado.nl

Zalencentrum
Verenigingsgebouw

Multifunctioneel 
zalenverhuur 
voor 5 tot 950 personen

- Vergaderfaciliteiten

- Cursussen

- Uitvoeringen / Optredens

- Condoleances

- Voor al uw feesten

Heiliglevenstraat 4
3417 HL Montfoort
Tel. 0348-471473

Marcel Peters 
06-13 472 102 

Jessica de Rooij
06-30 991 866

www.sint-joseph.nl

ST. JOSEPH

Hoogstraat 26 • 3417 HC Montfoort • Telefoon 0348 469004

www.figaro-montfoort.nl

Figaro_Adv_100x50_BlauwDiap.indd   1 9-1-2019   16:00:14

G. Dolderman
Keizerstraat 17
3417 EA Montfoort
Tel.: 0348-471358

• Speelgoed
• Dierenbenodigdheden
• Hengelsportartikelen
• Tuingereedschap

Het juiste adres voor
Propaan en Campingaz

www.doldermanspeelgoed.nl

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

www.wijngaardelectronics.nl

voor service en kwaliteit

Like ons op Facebook

Julianalaan 2  |  Montfoort  |  0348-404760

Heel veel 
zwemplezier

Aarnoudse

kapsalon 

 Jacqueline

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 
Put on your high heels
and run baby!
Een echte stilletto-run
staat er op het programma!

WOENSDAGMIDDAG 
25 SEPTEMBER 
Kinderen zijn de baas! 
Neem een kijkje bij de
Montfoortse winkeliers.

Hou vooral onze facebookpagina 
'winkeliersvereniging Montfoort'
in de gaten voor alle details!

Stichting Tent Activiteiten Montfoort
ZONDAG 7 JULI
Kerkdienst in het Park 

VRIJDAG 19 JULI
19 uur van MSV‘19

ZATERDAG 5 OKTOBER
Veldrit / Oktoberfest

ZONDAG 6 OKTOBER
Oktober Pret in het Park 

ZATERDAG 12 OKTOBER
Pullen op de Plaats
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Gebruik de app
Als burgemeester van de gemeente Montfoort ben ik trots op onze mooie gemeente met haar 
prachtige historische kernen. Om u hiervan mee te laten genieten is er voor onze beide kernen 
een wandelapp ontwikkeld. De wandelingen zijn uw persoonlijke gids bij het ontdekken van 
onze historische parels en fi jne plekjes om even tot rust te komen.
De historische dorpskern van Linschoten is goeddeels bewaard gebleven. Met de oude 
dorpskerk en de diverse monumentale gebouwen, lijkt het alsof de tijd hier heeft stilgestaan. 
De monumentenroute leidt u door de eeuwenoude geschiedenis heen van Linschoten. 
Een uitstapje naar het Huis te Linschoten is daarbij zeker de moeite waard.
De historische binnenstad van Montfoort ligt direct aan de Hollandse IJssel. De Oude sluis op 
het IJsselplein scheidt het water van de Hollandse IJssel en Montfoortse Vaart van elkaar. 
Tijdens het vaarseizoen van april t/m september wordt deze sluis handmatig bediend door 
vrijwilligers. Het openen van de sluis is een prachtige traditie en een heerlijk schouwspel. 
Wandelt u via de app langs onze oude monumenten zoals het Oude Stadhuis of molen de 
Valk. Het stadhuis is een van de oudste van Nederland en uniek omdat het aan de rand van 
een stad staat. Onze ambachtelijke molen de Valk is nog steeds in bedrijf en zeker een 
bezoekje waard.
Ik nodig u van harte uit voor een ontdekkingstocht langs oude gebouwen en kerken, langs 
historische plekken kortom een tocht door de geschiedenis van onze prachtige gemeente.
Petra van Hartskamp-de Jong,
burgemeester van de gemeente Montfoort

Montfoort kreeg in 1329 stadsrechten en was 
van belang in de regio. Het was een van de vijf 
‘Staten van Utrecht’. In de gouden eeuw 
fl oreerde de industrie en handel in Montfoort. 
De stad was in die periode vooral bekend van de 
productie van touw- en knopen. Met name in de 
periode rond 1672 zijn er heel wat historische 
panden in de strijd verloren gegaan. Maar er is 
meer dan genoeg overgebleven dat het 
bezichtigen waard is.
De historische bezienswaardigheden kunnen op 
eigen gelegenheid met hulp van een app worden 
ontdekt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om aan 
de hand van een gids een wandeling te maken.

istorisch

Met een gids op pad
Met een gids de historie van Montfoort of 
Linschoten ontdekken is een belevenis op zich. 
De gidsen stemmen hun verhaal af op hun 
gezelschap. Bijvoorbeeld voor families, 
vriendengroepen, verenigingen, scholen en 
bedrijven.
Bij rondleidingen is hierbij ‘maatwerk’ mogelijk. 
Bijvoorbeeld het combineren van onderdelen van 
verschillende rondleidingen, aangepaste 
aanvangstijd of tijdsduur. Met name voor 
kinderen weten zij de geschiedenis heel 
aanschouwelijk te maken. ‘Weet je dat we hier 
een echte gevangenis hebben in Linschoten’ 
en ‘weten jullie waar die twee stenen aan een 
ketting bij de IJsselpoort in Montfoort voor 
dienden’ en ‘dat we hier staan op de plaats waar 
een van onze vier burchten stond’?
Kinderen zien de ridders al te paard rijden en 
horen de zwaarden kletteren.
In Montfoort kunt u terecht bij

 www.deknooppunters.nl/
stadsgidsen/

Een rondleiding in Linschoten kunt u regelen via

 www.oud-linschoten.nl

Volop genieten
in Linschoten
en Montfoort
Montfoort en Linschoten hebben een prachtige 
historie met vele monumenten.
U kunt de monumenten ontdekken door middel 
van een app of door een dorpswandeling of 
stadswandeling te boeken.
Zijn de voeten moe van een wandeling? 
Strijk dan neer op een van de terrasjes met 
uitzicht op historische panden en laat u in de 
talrijke restaurants culinair verwennen.
Of blijf slapen in een van de geweldige B&B’s. 
Stapt u liever op de fi ets of in de boot? 
Ook daarvoor zijn er binnen Montfoort en 
Linschoten volop mogelijkheden.
Onze inwoners en ondernemers zijn trots op 
hun stad respectievelijk dorp en ontvangen u 
graag als gast. U vindt bij ons een bijzonder 
cultuurlandschap en recreatief aantrekkelijk 
gebied. Liefhebbers van ruimte en rust kunnen 
hun hart ophalen met de vele wandel- en 
fi etsroutes. Het ruime aanbod aan -al dan niet- 
georganiseerde activiteiten maakt dat u zich geen 
moment hoeft te vervelen.

De ontstaansgeschiedenis en de vele monumenten van Linschoten en Montfoort zorgen voor een rijke 
cultuurhistorische waarde. De positie van Linschoten en met name Montfoort in het Stichts-Hollandse 
grensgebied was vaak de oorzaak van schermutselingen en oorlogen. In eerste instantie tussen Holland 
en Utrecht, maar later zoals in 1572, 1672 en 1813 ook tussen grotere machten. Vooral de Fransen en 
Spanjaarden lieten zich in onze omgeving niet onbetuigd.

Ook heel erg leuk 
voor kinderen!

Welke historische parels 
mag u niet missen?
Wat u ook kiest, zelf met de app op stap 
of met een gids, de historische parels van 
Montfoort en Linschoten mag u eigenlijk 
niet missen.
De gidsen van Montfoort hebben het vaak 
over de zeven parels van Montfoort te weten: 
het Oude Stadhuis, de Grote of St. Janskerk, 
de poort van de vroegere burcht, ‘t sluisje, de 
stadsmuur, de Commanderij en molen de Valk. 
Daarbij kan Huis te Linschoten worden 
gevoegd.
Wij hebben er drie parels voor u uitgelicht.

ouden parel

gemeente
Montfoort

Met een ‘app’
de historie ontdekken
Vorig jaar lanceerde de gemeente Montfoort de 
wandelapp om het moois van Montfoort en 
Linschoten meer op de kaart te zetten.
Eigenlijk is het geen ‘app’ maar een internetsite. 
In de ‘app’ klik je op ‘Ga verder’, je zet je GPS 
aan en accepteert cookies’, drukt ‘OK’ bij de 
vraag of je je huidige locatie wil gebruiken, kiest 
op de kaart welke locatie of bezienswaardigheid 
je wil bezoeken en je bent klaar voor de start. 
In de ‘app’ vindt u de verhalen achter de panden 
en locaties. Er is heel wat in te vinden. 
Ballensnoepers, Knopendraaiers, tolkosten, 
slangenmuur, horeca, schandstenen, en veel meer.

W stadswandelingmontfoort.nl

 dorpswandelinglinschoten.nl
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Omdat leuk uitgaan, 
ook dichtbij kan

Het oude stadhuis van Montfoort is eigenlijk een parel in twee opzichten. 
Het is zowel een prachtig historisch pand alsook een fantastische 
horecagelegenheid.

‘Het Oude Stadhuis’
‘Het Oude Stadhuis’ is een stadscafé, -terras en restaurant in één.
Je kan na een autorit, wandeling of fi etstocht een drankje nuttigen op het 
schitterende terras, van een geweldig Anne’s- of Arie’s plankje met 
borrellekkernijen genieten, de populaire halve boerderijkip laten smaken 
of gaan voor een verrassingsmenu. Een ding is zeker als u op het terras 
bent neergestreken bent u niet zo maar vertrokken.
Binnen proeft u de sfeer van de Gouden Eeuw. Restaurant ‘Het Oude 
Stadhuis’ is er voor iedereen, jong en oud.
De eigenaren Anne Wiegand Bruss en Arie Spruit zijn trots dat zij met hun 
team de lekkerste gerechten, speciale bieren, goede wijnen en de beste 
gastvrijheid mogen bieden.
Het pand dateert al van 1375. Het is een van de oudste stadhuizen in de 
provincie en was in die tijd ook nog eens op een bijzondere plek gesitueerd. 
Het lag namelijk aan de rand van de stad, terwijl het toch gebruikelijk was 
om een dergelijk gebouw in het centrum te vestigen. 
In de Middeleeuwen bevond zich in het stadhuis ook een rechtbank waar 
door de zittende magistraten recht werd gesproken. Onder het stadhuis 
waren zelfs een paar cellen, waarin misdadigers konden worden opgesloten 
om hun straf uit te zitten.
Net als in de huidige tijd werd ook in de Middeleeuwen recht gesproken 
ter vergelding. De daaruit voortvloeiende straffen konden bestaan uit het 
opleggen van een geldboete, een gevangenisstraf of het ondergaan van 
een schandstraf. Deze laatste vorm van straffen leek de meest milde straf, 
maar was in die tijd gelijk ook de meest openlijk te ondergane straf. 
Tussen de 14e en 16e eeuw werden deze straffen voornamelijk opgelegd 
aan vrouwen, wanneer die werden veroordeeld voor kwaadspreken, 
schelden, vechten, diefstal, overspel en hoererij. Zij kregen dan een 
ketting met zware stenen omgehangen waarmee zij voor een bepaalde 
tijd moesten rondlopen. Zo kon iedereen zien dat de betrokken vrouw 
veroordeeld was.

ouden parel

Loop binnen voor een 
drankje, lunch of diner. 
Graag organiseren we samen 
met jou je feest of borrel. 
Ook voor een vergadering 
of bedrijfspresentatie 
kan je bij ons terecht.
Ben je met een groot gezelschap en wil je eerder komen? 
Bel dan even voor de mogelijkheden. 
Sinds 2010 is het ook mogelijk om bij ons elkaar het Ja-woord te geven.

Het Oude Stadhuis
Hoogstraat 36 | 3417 HD Montfoort | 0348-47 40 04
info@oudestadhuis.nl | www.oudestadhuis.nl

Wij zijn 6 dagen per week
(van dinsdag t/m zondag)
geopend vanaf 11.30 uur

Tijdens en vlak na de zomer is er op cultureel 
gebied veel te beleven in Montfoort-Linschoten.

ultureel

Welkom bij de STAMgasten
De stichting STAM, Stichting Tent Activiteiten 
Montfoort’ ontleent zijn kracht aan de STAM 
gasten. Dit zijn vrijwilligers en sponsoren die er 
met elkaar voor zorgen dat evenementen in 
Montfoort ondersteund worden met tent, 
vlonders, banken en verlichting.
In 2019 staan er weer klassiekers op het 
programma als ‘Bandje Biertje, Bitterbal’, 
‘Familie pret in het park’ en 
‘Oktober Pret in het Park’.
Maar ook de bij de ‘Zomerzeskamp’ en de 
‘Stadspark BBQ’ is iedereen welkom.
Voor een actueel overzicht van de activiteiten 
kunt u terecht op:

 www.stam-tent.nl

Vereniging ‘Cultureel Montfoort’
‘Cultureel Montfoort is een vereniging die een 
theaterprogramma organiseert onder het motto; 
‘Leuk uitgaan, dat kan ook in Montfoort’. 
Culturele activiteiten, voorstellingen van artiesten 
en muziekgezelschappen zijn natuurlijk ook te 
bezoeken door recreanten. Zo zullen bijvoorbeeld 
op 25 mei 2019 de ‘Amazing Stroopwafels’ 
optreden en worden de Uitmarkt en het 
Korenfestival georganiseerd.

 cultureelmontfoort.nl

De ateliers van het Montfoorts Kunstenaars 
Collectief zijn in 2019 twee weekenden lang 
open voor belangstellenden.
Op 18 & 19 mei en 5 & 6 oktober zullen zowel 
binnen als buiten kunstenaars aan het werk zijn. 
Er wordt kunst geëxposeerd en er worden 
demonstraties gegeven. Een goede gelegenheid 
om met de kunstenaars in gesprek te komen en 
met thee of koffi e te genieten van kunst in de 
mooie landelijke omgeving aan de rand van 
Montfoort, aan het Klaverpad 6.
De ateliers zijn op de genoemde dagen geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Schilderworkshops Thom Jansen 
in ‘De wilde weg’
In samenwerking met theater ‘De Wilde Weg’ 
organiseert Thom Jansen namens 
De Linschotense Kunstroute ieder voor- en najaar 
schilderworkshops voor zowel beginners als 
gevorderden. De huidige workshop richt zich op 
‘naakten’, vanaf 10 mei te bezichtigen, 
Dorpstraat 33, te Linschoten. De workshops die 
de laatste woensdag van september start zal 
waarschijnlijk draaien om ‘zelfportretten. 
Geïnteresseerd in workshop? Kijk dan op:

 www.linschotense-kunstroute.nl
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ulinair
De Schans
De Schans dankt haar naam aan ‘de pleit’. 
Een verdedigingsonderdeel van de Hollandse 
Waterlinie. Heel vroeger was het een uitspanning 
langs een zandweg (wat nu de Provincialeweg is 
tussen Montfoort en Oudewater).
De eigenaars Lilian en Ries Verburgt, met in de 
keuken ook nog zoon Justin, zijn trots op hun 
bib gourmand aanbeveling. Die aanbeveling kun 
je verdienen als je een driegangenkeuzemenu 
voor een maximale prijs van 37 euro biedt van 
een goede kwaliteit. Per gang moet een 
restaurant minimaal twee keuzegerechten 
aanbieden en het moet voldoen aan een aantal 
Michelin kwaliteitscriteria. Het menu moet 
beschreven zijn voor de gast en op alle 
openingsdagen worden aangeboden.
Een bib gourmand wordt door velen gezien als 
een ‘bijna ster’ of opmaat naar een ster. 
Restaurant de Schans wil wel een ster, maar dat is 
geen doel op zich. Wij hebben een enthousiast 
team dat onze gasten verwent met top 
gerechten. Wij werken uitsluitend met verse 
producten, liefst uit eigen streek en respecteren 
de seizoenen waar producten bij horen. 
Gerechten worden op een ambachtelijke manier 
bereid met natuurzuivere ingrediënten.

‘De Burgemeester’
Restaurant ‘De Burgemeester’ bevindt zich in het 
voormalige raadhuis van Linschoten. 
Sander Spruijt is de chef kok en Anne Hövels de 
gastvrouw. Sinds 2010 heeft ‘De Burgemeester’ 
een Michellin ster. In dat jaar was Sander nog de 
souschef van het restaurant. In 2016 namen zij 
het restaurant over. We hebben de ‘ster’ 
behouden en streven wel naar een tweede. 
We willen topkwaliteit leveren en onze gasten 
laten genieten, ze een mooie middag of avond 
bezorgen. Wij vertellen ons verhaal met onze 
gerechten. We koppelen de gerechten aan 
dingen die we meegemaakt hebben. Bijvoorbeeld 
uit onze jeugd, van vakantie, onze oma of 
ouders. En dat doen we in een relaxte informele 
sfeer. Wij kiezen voor een persoonlijke 
benadering. Kiezen graag voor ongebruikelijke 
combinaties van ingrediënten en manieren van 
bereiden. Ook staan we open voor bijzondere 
diners. Zo organiseerden we eens een 
mannenavond en verzorgden we een avond met 
het eten van snacks. Die waren natuurlijk wel op 
een bijzondere manier bereid. Maar het was in 
ieder geval wel heel verrassend en ongebruikelijk.

Na of tijdens een dagje actief Montfoort en Linschoten is het goed toeven op een van de terrassen van 
de vele horecagelegenheden en in een van de restaurants. Van het karakteristieke restaurant en 
stadscafé ‘Het Oude Stadhuis’, ‘de Heeren van Montfoort’, grand café ‘The Old Bakery’ tot en met 
restaurant ‘De Schans’, ‘De Burgemeester’ en ‘Bij Mette’. De laatste drie hebben een ‘bib gourmand’ of 
‘ster’ van Michelin. Ze zijn de parels van culinair Montfoort en Linschoten.

‘Bij Mette’
‘Bij Mette’ kunt u vinden in de dorpskern 
van Linschoten (Dorpsstraat 41) rechts naast 
‘de rooster’. Het restaurant bevindt zich in de 
oude dorpskern, onderaan de voet van de 
St. Janskerk. Eenvoudig bereikbaar op korte 
afstand van de A12. Het restaurant heeft haar 
naam te danken aan Metje Brouwer. 
De echtgenote van de kruidenier die hier een 
eeuw gelegen zijn winkeltje had. De eerste 
geschreven berichten over het pand dateren van 
1870. In 2003 werd het in gebruik genomen als 
restaurant. Bij de verbouwing werd zowel de 
binnen- als buitenzijde in oude glorie hersteld. 
“Wij hebben naast het restaurantgedeelte op de 
begane grond ook een ‘chambre séparée’ op de 
eerste verdieping die kan dienen als 
vergaderruimte of kan worden gereserveerd voor 
besloten diners voor groepen van bedrijven, van 
vrienden of families. Er is plaats voor twaalf tot 
vierentwintig personen”. Carel Alberts is trots op 
zijn restaurant en zijn  ‘bib gourmand’ 
aanbeveling van Michellin. Wij koken 
ambachtelijk en folkloristisch op een manier die 
past bij de ambiance van Linschoten en de sfeer 
van het pand. Wij willen een breed publiek 
aanspreken. Wij halen geen rare fratsen uit maar 
bieden mooie gerechten bereid met veelal 
streekproducten van een hele goede kwaliteit. 
Daarnaast zorgen wij altijd voor een heel 
uitgebreid en mooi wijnassortiment.

Huis te Linschoten
Natuurlijk leidt een wandeling door Linschoten u ook langs het landgoed 
‘Huis te Linschoten’. Daar vindt u een combinatie van geschiedenis en natuur.

Rond 1638 liet Johan Strick deze buitenplaats bouwen. Hij was een rijke 
patriciër uit de stad Utrecht. Het ontwerp van het Huis te Linschoten kent een 
vrijwel vierkante plattegrond van 18 x 20 meter. Het Huis is omgracht.
Omstreeks 1720 werd het Huis ingrijpend verbouwd door Jan Hendrik Strick 
van Linschoten, waarbij het voorhuis werd verhoogd. Het park werd in 1834 
vergroot en veranderd naar ontwerp van de bekende landschapsarchitect 
J.D. Zocher. Hierin bevinden zich onder meer een ijskelder, duivenkot en 
bouwhuizen. Het grote toegangshek dateert uit circa 1725.
In 1894 sterft de familietak van de ambachtsheren Strick van Linschoten in 
mannelijke lijn uit. Uiteindelijk komt de buitenplaats met de landerijen in 1891 
in handen van Gerlachus Ribbius Peletier. Zijn kleinzoon richtte in 1939 de 
stichting op die nog steeds zorgt voor het behoud van het landgoed.
In Huis te Linschoten kunt u in 2019 een maal per maand terecht voor een 
rondleiding. Op de zaterdagen is de starttijd 10.30 uur en op de woensdagen 
om 13.30 uur. De data kunt u in de agenda vinden.
Aanmelden kan telefonisch via Yvonne Postma, 0348- 432823 
of per e-mail via yvonnepostma45@gmail.com

ouden parel

Bourgondisch 
Montfoort ...
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Lilian en Ries Verburgt
Culinair trefpunt tussen Montfoort en Oudewater

Geopend: ma, do, vrij 12.00-14.00 en 18.00-21.30
za 18.00-21.30, zo 14.00-21.30 • Gesloten: di-wo

Willeskop 86 3417 MC Montfoort  0348-562309
info@restdeschans.nl  www.restdeschans.nl

Montfoort actief
Op de site Montfoortactief.nl vindt u een 
compleet overzicht van evenementen en 
activiteiten die in Montfoort-Linschoten 
plaatsvinden.Sport, cultuur en onderwijs; 
er is altijd iets te doen!
Op de site ziet u de datum, tijd en locatie van de 
activiteit en een directe link naar de vereniging of 
instelling die de activiteit organiseert.
Daarnaast kunt u het evenement gemakkelijk 
delen met vrienden op Facebook of Twitter.

Y www.montfoortactief.nl

ecreatief

Vaarroutes
Met een kano of boot kunt u aanleggen in de 
prachtige historische binnenstad van Montfoort 
of midden in de natuur en weilanden.
Voor kanoverhuur kunt u terecht bij 
Natuurcamping De Boerderij, 
Zuid-Linschoterzandweg 15, 
3425 EM Snelrewaard, 
tel.: 0348-421199 of 06-51041916.
Varen met een sloep van Montfoort naar 
Oudewater behoort ook tot de mogelijkheden.
Kijk voor routes als de Vaarroute naar Montfoort, 
de Oude Steden vaarroute en  
de Linschotenroute op:

Y www.routesinutrecht.nl

Y www.struinenenvorsen.nl

Wandelroutes
Montfoort-Linschoten is ook de ideale 
uitvalsbasis voor wandelroutes.
Vlakbij het stadskantoor (kasteelplein)  
vindt u speciale borden met daarop een aantal 
wandelroutes; engherkade, klompenpad den 
Waterlinie. De borden met deze zogenaamde 
‘knooppuntenroutes’ vindt u ook bij de sluis  
aan de iJsselkade.
Rondom Montfoort, Linschoten en Oudewater 
wandelt u een stuk door de uitgestrekte polders 
en ontdekt u de geheimen van het landschap. 
Wandel ook eens over de oude jaagpaden, 
waarlangs vroeger de trekschuiten over het water 
vooruit gingen of neem de Bloklandroute (zie 
pagina 13), de Kooiroute, het Waterlinieommetje 
of de Acht van Linschoten.
Natuurlijk vindt u ook prachtige wandelroutes in 
de recent opnieuw uitgebrachte en rijk 
geïllustreerde wandelgids van de Oude Hollandse 
Waterlinie met de titel ‘Vestingsteden van Goud’.

Voor een leuke wandelroutes kunt u terecht op:

Y www.struinenenvorsen.nl  

Y www.routeyou.com

Y www.routesinutrecht.nl

Y www.oudehollandsewaterlinie.nl

Fietsroutes
Ook de fietsroutes in de streek rond 
Montfoort en Linschoten kunnen wij u  
van harte aanbevelen.

Bezichtigingen
Breng tijdens uw wandeling, fietstocht of 
vaartocht ook eens een bezoek aan de 
steenfabriek ‘IJsseloord’ of bezichtig  
molen ‘De Valk’.
De ‘Kastelen fietsroute Groene Hart’,  
de ‘Smulfietsroute’ en de ‘Terrasjesroute’  
vindt op:

Y www.routesinutrecht.nl

Y www.struinenenvorsen.nl

actief ontspannen op en aan het water
Bezoekers aan Montfoort-Linschoten kunnen actief bezig zijn op en aan het water of genieten van al 
het moois dat er vanaf het water of de waterkant te ontdekken is. Historie, zoals de oude jaagpaden 
langs de Hollandsche iJssel, de steenfabrieken, de gemalen, molens en sluizen, u komt van alles tegen 
langs het water. U kunt wandelen langs de rivieren en het landschap van de uiterwaarden, kanoën en 
vissen, picknicken, een boek lezen of dieren spotten aan de waterkant.

Montfoort
er is altijd iets te doen ...



12 - RecReatiekRant 2019

‘De drie Zussen’
Op Heeswijk 38 in Montfoort bevindt zich 
kersenboomgaard ‘De drie Zussen’. 
In de jongste kersenboomgaard van de familie 
Oosterom zijn in mei 2016 de bomen geplant 
waarbij de drie zusjes Oosterom mee hebben 
geholpen. Hier dankt de boomgaard zijn naam aan.
Er staan verschillende soorten van vroeg tot laat 
om ook hier het hele seizoen kersen te kunnen 
plukken.
De eerste kersen zijn in 2017 geplukt en verkocht.
Dit seizoen opent de kersenboomgaard haar 
nieuwe winkel begin juni op feestelijke wijze.
De Kersenboomgaard ‘De drie zussen’ is in de 
kersentijd geopend van maandag tot en met 
zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.
Van eind mei tot eind augustus is het goed kersen 
eten bij ‘De drie Zussen’.

‘De Witte Welle’
Aan de Achthoven Oost 7 in Montfoort vindt u 
kaasboerderij ‘De Witte Welle’. Daar wordt alle 
melk van 160 koeien rauw en vers door verwerkt 
tot Boerenkaas. Doordat de melk geen hittebe-
handeling ondergaat, blijven alle van nature in de 
melk aanwezige waardevolle stoffen behouden. 
De kaas staat bekend als zeer romig en smeuïg, 
gecombineerd met een laag zoutgehalte. 
Daarnaast voegen wij ook geen geur-, kleur-, of 
smaakstoffen toe. Kaas van de Witte Welle is 
puur natuur, met liefde gemaakt en dat proef je! 
Recent wonnen Wijnand en Claudia de Wit de 
Den Besten Cum Laude Award. Deze prestigieuze 
prijs was voor hen de ultieme bevestiging dat ze 
goed bezig zijn in hun kaasboerderij.
De kaas wordt verkocht via groot winkelbedrijven. 
Maar ook aan huis in het winkeltje op 
donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 08.00 tot 17.00 uur.

Slagerij Ferry Lempers
Bij slagerij Ferry Lempers aan de Raadhuisstraat 1 
in Linschoten kunt u terecht voor streekproducten 
die regelmatig prijswinnaars zijn in Nederland.
In 2015 was de slagerij winnaar van de verkiezing 
Groene Hart Streekproduct met de Strivali (een 
runderspierstuk, dat gekruid en gedroogd wordt 
in zijn ambachtelijke worstmakerij).De slagerij is 
tevens gecertificeerd voor het verwerken van 
vlees van het Blokhovens Linievarken.
Slagerij Lempers is een puur ambachtelijke 
slagerij. Ongeveer 90% van de producten wordt 
zelf gemaakt. Ze hebben een vaste samenwerking 
met twee boeren. Ze verkopen ook een 
kampioensham: hun rauwe beenham is het 
pronkstuk uit de ‘collectie’. Ferry is daar 
Nederlands kampioen mee geworden.
Het vlees van slagerij Lempers is van dieren die 
een mooi leven hebben gehad en dat komt het 
vlees ten goede. Als de basis goed is dan kun je 
ook een goed product maken dat zich 
onderscheidt in smaak en kwaliteit.

Op 8 juni om 14.00 uur wordt de nieuwe kersenhut feestelijk in gebruik 
genomen. U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een hapje 
en drankje de nieuwe winkel te bekijken. Voor de kinderen zal er een 
springkussen aanwezig zijn.
Adres:  
Heeswijk 38
Montfoort

www.oosterom-kersen.nl

Molen ‘de Valk’
Molen ‘de Valk’ was tot halverwege 2009 niet 
maalvaardig omdat in het midden van de vorige 
eeuw het gaande werk uit de molen was 
gesloopt om plaats te maken voor een woning.
Dankzij een grondige restauratie kan de molen 
sinds 2009 weer volop draaien en malen.
Bijzonder is dat de molen ook een pelsteen heeft, 
die gerst tot gort kan pellen.
Iedere zaterdag draait en maalt de molen. 
Er is een grote keuze voor zowel zelfbakkers als 
mensen die zin hebben in bijvoorbeeld een ‘spelt’ 
stroopwafel.
Op de begane grond van de molen bevindt zich 
een winkeltje. Hier zijn meelproducten van de 
molen en andere natuurproducten zoals jams, 
vruchtensappen en kaarsen van bijenwas te koop.

Streekproducten
Midden in het ‘groene hart’ herbergt Montfoort-
Linschoten een grote variëteit aan agrarische 
bedrijven. niet verwonderlijk dat er genoten kan 
worden van heel veel verschillende streek-
producten. er zitten nationale prijswinnaars bij.

it de streek

Landwinkel Doruvael
Melkveebedrijf, kaasmakerij en Landwinkel 
Doruvael vindt u op Blokland 95 in Montfoort. 
Ad, Ans en Jirco Vlooswijk maken met veel zorg 
en ambachtelijk vakmanschap Boerenkaas.  
De specialiteit is ’Le Petit Doruvael’.
De naam is ontleend aan de ruilverkaveling, 
DOor RUilverkaveling VAn ELders, waardoor het 
bedrijf verplaatst werd.
Landwinkel Doruvael biedt een breed assortiment 
ambachtelijke boerderij- streekproducten. 
Naast de eigen boerenkaas en eigen rundvlees 
kunt u kennismaken met boerenkaas, boerenzuivel 
ambachtelijk geperste vruchtensappen en meel- 
producten, ontbijtproducten (jams, honing etc.), 
cadeau en kerstpakketten. 
De boerderij- streekproducten zijn voor zover 
mogelijk afkomstig uit de regio meestal te 
herkennen aan het Groene Hart Keurmerk. 
Bij Landwinkel Doruvael kunt u zelf ervaren wat 
nodig is om een goede kaas te maken. Tijdens de 
rondleiding op de boerderij laat Ad jong en oud 
kennis maken met het weidevogelbeheer,  
de verzorging van de koeien en de kaasmakerij. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Landwinkel Doruvael. U kunt bij Landwinkel 
Doruvael ook terecht voor een workshop 
Kaasplankjes opmaken of een wijnproeverij. 
De Landwinkel is open op vrijdag en zaterdag 
van 09.00 tot 16.00 uur

Fruithandel Vlooswijk
Fruithandel Vlooswijk aan de M.A. Reinaldaweg 66 
in Linschoten is een familiebedrijf. 
Al drie generaties wordt er fruit geteeld, 
gesorteerd en verkocht door de familie Vlooswijk. 
En dat allemaal met hetzelfde doel, een lekkere 
en lokaal geteelde appel, peer, kers of aardbei 
aan de man te brengen.
Het bedrijf beschikt over 14 hectare grond 
waarvan 11 hectare fruitboomgaard.
Wanneer je fruithandel Vlooswijk een bezoekje 
brengt dan kunnen ze met recht zeggen dat de 
gehele familie Vlooswijk je van harte welkom heet!
Openingstijden van de winkel zijn: 
maandag t/m donderdag: 07.30 tot 18.00 uur, 
vrijdag: 07.30 tot 20.00 uur 
en zaterdag: 07.30 tot 17.00 uur.
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De molen van Montfoort
‘Daar is wat in de molen’ is een  
oud-Hollands gezegde. Het betekent:  
‘daar is wat op handen, in de maak’. 
Dit gezegde is zeker van toepassing op molen 
‘De Valk’. een niet te missen icoon aan de 
Molenstraat 27 in Montfoort.
Kom je vanuit het westen Montfoort in dan 
zie je meteen het karakteristieke beeld van 
Montfoort. Korenmolen ‘ de Valk’ werd in 
1753 gebouwd en staat op een bolwerk, dat 
deel uitmaakte van de vestingwerken van de 
stad. Bovendien is het een stellingmolen, dat 
wil zeggen dat de molen verhoogd is om 
voldoende wind te kunnen vangen.
In de loop van de 20e eeuw raakte de molen 
ernstig in verval. Een restauratie in 1953 kon 
hem van de ondergang redden.
In 2008 zijn de werkzaamheden om de molen 
weer maalvaardig te maken gestart om zo 
weer op ambachtelijke wijze graan te kunnen 
malen. De molen is uniek doordat hij niet 
alleen kan malen, maar ook pellen. Iedere 
zaterdag als de wind voldoende is wordt er 
druk geproduceerd door een van de vijf 
gediplomeerde molenaars. Tegenwoordig 
bevindt zich onder in de molen een winkel 
waar mooie molenproducten te koop zijn.
De molen mag zich vanwege de oude 
graansoort ‘spelt’ die wordt verwerkt, 
verheugen in een toenemende belangstelling 
en is een bezichtiging meer dan waard.
Kom een keertje binnen voor een rondleiding! 
Met name voor kinderen is het een belevenis. 
Of kom een keer naar onze winkel voor het 
kopen van een van de eerlijke en ambachtelijke 
geproduceerde producten. Er is een grote 
keuze voor zowel zelf bakkers als mensen die 
zin hebben aan bv een spelt stroopwafel.
Molen ‘De Valk” is elke zaterdag geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur en gedurende het 
seizoen tevens op woensdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur.

ouden parel

Klompenpaden staan garant voor de mooiste 
wandelingen in de provincies Utrecht en 
Gelderland. Wandelend over landgoederen, 
herstelde historische paden en dwars door het 
boerenland is er genoeg te ontdekken en beleven.
De makers van Klompenpaden - Landschap 
Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland - willen dat wandelaars kunnen 
genieten van de mooie omgeving.
Het wandelen over een Klompenpad is 
afwisselend en soms ‘avontuurlijk’ als je over 
hekjes klimt, spannende bruggetjes oversteekt 
of dwars door een kudde koeien moet. Lekker 
struinen door het weiland, kleine doorsteekjes 
ontdekken, een kop koffie bij een boerenerf. 
Genieten van frisse lucht, rust en het landschap.
Het ontwikkelen van Klompenpaden doen 
Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland altijd in 
samenwerking met diverse particuliere eigenaren, 
vele vrijwilligers, gemeenten en andere partijen 
uit de streek. Hier vlakbij is bijvoorbeeld het 
eendenkooienpad, een prachtige route van 
17 kilometer. Daar valt het mooie buitengebied 
van Montfoort en IJsselstein te ontdekken. 
Wandelen door de polder, langs kades en het 
jaagpad van de Hollandse IJssel. Geniet van de 
weidse uitzichten en de combinatie van cultuur 
en natuur. Klompen aan, rugzak op en gaan.
Kijk op www.klompenpaden.nl voor een 
overzicht van alle Klompenpaden. Elk pad heeft 
een pagina met een impressie van de wandeling, 
een routekaart, praktische informatie over de 
lengte van de route, eventuele routeverlengers of 
routeverkorters. 

De gratis Klompenpaden app biedt je onderweg 
route-info, interactieve kaarten en leuke video- 
en audiofragmenten.
Ontdek het verhaal van de streek met een 
routebrochure of Klompenpaden app.
Klompenpaden zijn gemarkeerd, maar we 
adviseren om de folder te kopen, kaart te printen 
of gratis app te downloaden.
In verband met mogelijke verstoring van vee en 
wild zijn honden niet toegestaan.

Y www.klompenpaden.nl

De Blokland-route
De Blokland-route is een anWB wandeling die 
loopt door de polder Heeswijk, de route is deels 
onverhard maar loopt verder over verharde paden.
De route begint bij het kasteelplein in de 
gemeente Montfoort waar parkeergelegenheid is, 
aan de kant van de n228 staat het informatiebord 
van de Blokland-route, de gehele route wordt 
aangegeven met. richtingsborden en is daardoor 
makkelijk te lopen.
De route begint bij het voormalige kasteel van 
Montfoort en loopt via een park door een klein 
stukje woonwijk, waarna u direct het wijdse 
polderland inloopt, dit gebied is een stiltegebied. 
Vele vogels zoals kieviten, tureluurs, grutto’s en 
ganzen kunt u tegenkomen.
Na de Molenvliet, waar nog de bouwstenen van 
de oude molen te zien zijn, loopt u langs de vele 
oude boerderijen van het langgerekte dorp 
Blokland dat nog een echt lintdorp is.
De tocht is 8 km lang en duur ongeveer twee 
uur.
Start- en eindpunt:
kasteelplein 1, 3417 JG Montfoort
Volg de Tiendweg en loop deze uit.
Bij de T splitsing naar links de Heeswijkse Kade op.
Volg deze weg tot aan de T splitsing.  
Ga daar naar rechts Blokland op.
Blijf deze weg volgen tot de tweede afslag naar 
rechts, ga hier de Benedenkerkweg op.
Aan het eind van deze weg heb je je eindpunt 
bereikt.

excursie in de eendenkooi
Bent u wel eens in een Eendenkooi geweest? 
U gaat terug in de tijd tijdens een bezoek aan de 
Eendenkooi. De eeuwenoude ‘Kooi’ in Blokland 
kunt u bezoeken onder leiding van een gids. 
Een bijzonder verhaal in een mooi stukje natuur, 
die altijd behouden is gebleven. Zeker een 
bezoek waard, voor jong en oud!
Voor informatie (inschrijving) kunt u op de site 
kijken van Staatsbosbeheer regio Utrecht.
Op de volgende datums zijn er excursies:
zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur
zaterdag 13 april  
van 10.00 tot 16.00 uur Open DaG
zaterdag 25 mei van 10.00 tot 12.00 uur
donderdagavond 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur
U kunt ook informatie in winnen bij 
Ad Versluis, tel. 06-24755611.
De excursies starten met koffie/thee/fruitsapje bij 
fruitbedrijf van Lint op Blokland 32 in Montfoort.

klompenpaden blijven populair
Van voorjaar tot het volgende voorjaar: het is voor veel mensen altijd wandelseizoen, maar het voorjaar 
is natuurlijk extra uitnodigend. 2018 was opnieuw een succesvol klompenpadenjaar. aan het eind van 
het jaar stond de teller alweer op 111 klompenpaden. Dat betekent voor 1.742 kilometer wandelplezier! 
Maar liefst 1.073 vrijwilligers zetten zich daarvoor in.

1 kooiplas
2 Sating
3 Borst
4 Vangpijp
5 Vanghokje
6 Vanderhandse kant

7 Scherpe eind
8 Rietweeg
9 Spartelkorf
10 Wenhok
11 Observatiehut
12 kooihuisje

13 kooipad
14 Fruitbomen
15 Griendje
16 kooibos
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Natuurlek zwemmen
Langs de Lek kun je op mooie zomerdagen heerlijk zonnebaden.
Zwemmen in De Lek is niet toegestaan, maar je kunt op verschillende 
plaatsen volop genieten van strand, speel- en ligweides. Beachclub Klein 
Scheveningen, de Bol en Recreatieterrein Salmsteke aan de Lek zijn heerlijke 
plekken om te recreëren. Je mag hier niet zwemmen, maar kunt op deze 
locaties toch goed genieten van zon, zand en de nabijheid van natuurlek 
water. Wie graag een duik neemt of een baantje trekt, kan in de 
zomermaanden terecht in openluchtzwembad Lobeke.

Natuurlek varen
Heb je zelf een boot dan heeft jachthaven De KeyzersKroon mooie 
faciliteiten en het strand ligt op steenworp afstand.
Wil je een kano of fl uisterbootje huren om de mooie polder te verkennen 
dan kan bij Recreatie Landschap Rosenboom in Benschop.
De vaarroutes Linschoten en Lopikerwaard zijn ontwikkeld door de 
Provincie Utrecht.
Recreatie Midden-Nederland beheert en onderhoudt de routes. 
Het beheer en onderhoud van de watergangen wordt uitgevoerd
door het waterschap. De routebeschrijvingen en kaarten zijn opgenomen in 
de uitgave ‘Kanoroutes in de provincie Utrecht’, een handig en mooi 
geïllustreerd kaartenmapje dat kan worden aangeschaft bij diverse 
VVV en TIP-kantoren.
In de beschrijvingen zijn ook adressen opgenomen van kanoverhuurders.

Natuurlek vissen
In Lopik kun je je hart ophalen als het om vissen gaat. De Lek, het brede 
kanaal, de weteringen in Lopik, Polsbroek en Benschop, de visvijver in 
Benschop en natuurlijk in alle kleine slootjes. Het visbestand is goed met o.a. 
brasem, baars, zeelt, voorn, winde, karper, snoek enz. Vliegvissers kunnen 
op goede dagen makkelijk zestig ruisvoorns per dag vangen. 
De beroepsvisser vangt er palingen en in de maanden april, mei en juni, 
zeelt voor verkoop aan verenigingen ten behoeve van visuitzettingen.

Natuurlek streekproducten
Het Lopikse grondgebied heeft een overwegend agrarisch karakter. In de 
zomer lopen op veel plaatsen koeien in het weiland, maar je ziet ook 
schapen, geiten en paarden. Minder zichtbaar zijn de varkens- en 
pluimveehouderijen. Naast veeteelt heeft Lopik ook fruitteeltbedrijven.
Verschillende bedrijven en hobbyboeren hebben een eigen landwinkeltje. 
Daar kun je producten kopen, die op het boerenbedrijf zijn gemaakt.
Bij sommige boerderijen kun je zelfs op het erf genieten van lokale 
lekkernijen. Koop ook eens een Lopiks stuk kaas, eet je fruit rechtstreeks
van het land, of smul van een vers bereid boerenijsje.

Al het bovenstaande vindt u terug via de site

 www.lopiknatuurlek.nl

Proef onze heerlijke pannenkoeken!

Kijk op onze site voor onze openingstijden  •  www.pannenkoekenhuismiddenoptlandt.nl
Benedeneind 430A Benschop - 0348 - 761971

Pannenkoekenhuis, 
midgetgolf en camping 

in Benschop
Met mooi weer staat 
er een springkussen 

voor de kinderen
Terras-, lunchkaart  

tot 15.00 uur
Elke zaterdag midgetgolfen 

voor 2 euro per persoon
Ruimte voor grote groepen 

en kinderfeestjes

De parels van Lopik
Binnen het thema ‘De GOUDEN PARELS van de IJsselstreek’ mag ik u al lezend 
meenemen langs de parels van de gemeente Lopik.
De sierwaarde van een parel hangt af van glans, vorm, kleur, grootte, perfectie en 
symmetrie en structuur van het parelmoer, waarbij de glans het belangrijkste is. 
Daarom kan een kleine parel meer waard zijn dan een grote parel.
We kennen het woord parel ook overdrachtelijk, als aanduiding voor ‘waardevol’ of 
‘duurzaam’. Dit is ook van toepassing op de negen dorpen die onze gemeente rijk is;
misschien niet groot, maar stuk voor stuk vol glans en bijzonder waardevol. 
Alle negen met een eigen en uniek karakter en een eigen geschiedenis. 
Verbonden door het zilveren lint van de rivier de Lek, kronkelende en glinsterende 
weteringen en de langste ‘boerderijlinten’ van Nederland.
Lopik telt vele honderden cultuurhistorische bezienswaardigheden. Unieke en 
inspirerende locaties waar de passie voor natuur en landschap niet alleen zichtbaar 
maar ook voelbaar is. Kom dit ontdekken! Stap met ons op de fi ets en geniet 
bijvoorbeeld van de unieke Cultuurhistorische Fietstocht van Lopik.
Wil je alvast een voorproefje van de rijkdom van Lopik? Bezoek dan de website 
lopikopdekaart.nl. Daar vind je maar liefst 700 bezienswaardigheden waaronder bruggen, 
boerderijen, groenelementen, waterwegen en gemeentelijke en Rijksmonumenten.
Stuk voor stuk pareltjes die passen binnen het Lopik NatuurLek-gevoel.
Neem ook gerust eens een kijkje op Lopiknatuurlek.nl;
daar vind je nog veel meer fi ets-, wandel- en kanoroutes.
Lopik? NatuurLek!
Met vriendelijke groet,
Burgemeester van Lopik, Laurens de Graaf

Natuurlek Wandelen
De gemeente Lopik biedt met zijn mooie rivier De Lek, houtkades, 
boomgaarden, weiden en lintdorpen met boerderijen vele 
recreatiemogelijkheden. Op de site staan diverse wandelroutes 
die je langs de mooiste plekjes en bezienswaardigheden leiden.   
Je kunt in Lopik wandelen aan de hand van het wandelknoop-
puntensysteem. Verspreid over de gemeente liggen genummerde 
wandelknooppunten. Vanaf ieder knooppunt kun je in verschillende 
richtingen wandelen naar een volgend knooppunt. Oranje bordjes met 
blauwe pijlen geven de route aan naar het volgende knooppunt.

Natuurlek fi etsen
In Lopik zijn vele mogelijkheden voor het maken van lange en korte 
fi etstochten. Fiets over de Lekdijk met prachtig uitzicht over de rivier en de 
uiterwaarden, of tussen de boerderijen en weilanden.
Op de site staan verschillende fi etstochten. Ook vind je daar informatie over 
startpunten en fi etsverhuur. Je kunt in Lopik fi etsen aan de hand van het 
fi etsknooppuntensysteem. Verspreid over de gemeente liggen genummerde 
fi etsknooppunten. Vanaf ieder knooppunt kun je in verschillende richtingen 
fi etsen naar een volgend knooppunt.
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Ontdek de unieke cultuurhistorische 
rijkdom van Lopik op de fi ets!

Ieder jaar zorgt het hechte zwembadteam er 
weer voor dat het zwembad in tiptop conditie is.
Zwembad Lobeke heeft een diep bad, een ondiep 
bad en een kleuterbadje, alle drie met een glijbaan. 
Op het grote gazon kunnen de kinderen heerlijk 
spelen terwijl u op uw handdoek onder één van 
de parasols van het zwembad ontspannen geniet 
van uw welverdiende rust. 
Zwembad Lobeke heeft ook een grote sociale 
functie. Niet alleen leren kinderen hier zwemmen, 
de jeugd kan zich hier ook vrijuit en veilig uitleven. 
Uiteraard binnen de geldende gedragsregels en 
onder het alziend oog van het zwembadteam. 
Kunnen zwemmen ontwikkelt het zelfvertrouwen 
van kinderen. Het is een bewijs van ‘groot’ zijn, 

Wil je een voorproefje?
Bezoek dan de site www.lopikopdekaart.nl.
Op deze site vind je maar liefst circa 700 
bezienswaardigheden waaronder bruggen, 
boerderijen, groenelementen en waterwegen. 
En natuurlijk de vele gemeentelijke en 
Rijksmonumenten.
De gids van deze cultuurhistorische fi etstocht is 
verkrijgbaar op het gemeentehuis van Lopik. 
Lopik biedt nog veel meer wandel- en 
fi etstochten.

 www.lopikopdekaart.nl

van zelfstandigheid. De oude Romeinen hadden 
niet voor niets als spreekwoord:
‘Hij kan noch lezen, noch zwemmen’.
Ieder jaar beleven ruim 50.000 volwassenen en 
kinderen van binnen en ver buiten de gemeente-
grenzen een spetterende zomer in Lobeke, 
zowel in het water als op het droge.
Van woensdag 24 april tot zaterdag 
14 september kunt u bij zwembad Lobeke 
dagelijks weer lekker wegduiken.
Een ontspannen, sportief en spetterend 
zwemseizoen gewenst!

 lopik.nl/zwembad

Duik lekker weg in Zwembad Lobeke
Heeft u uw vakantiehuis met zwembad al geboekt om tijdens de zomervakantie even helemaal tot rust 
te komen van alle verplichtingen en dagelijkse beslommeringen?
Of kiest u voor die populaire camping waar de kinderen naar hartenlust van de glijbaan kunnen 
roetsjen terwijl u ongestoord geniet van het lezen van dat boek waar u thuis maar niet aan toekomt.
Waarom zou u dat relaxte gevoel van even ‘wegduiken’ voor de dagelijkse drukte alleen bewaren voor 
die twee of drie weken zomervakantie? 
In openluchtzwembad Lobeke ligt dit rustmoment dagelijks voor u binnen handbereik.

ecreatief

Weet je dat de gemeente Lopik de langste 
‘boerderijlinten’ van Nederland heeft?
Weet je dat Lopik vele honderden 
cultuurhistorische bezienswaardigheden telt?
Kom dit ontdekken! Stap met ons op de fi ets en 
geniet van de unieke Cultuurhistorische 
Fietstocht van Lopik. Deze route is ongeveer 
40 kilometer lang en samengevat in een 
handige gids met 30 beschreven monumenten 
en karakteristieke objecten.
De route is ook in deelroutes te fi etsen.
Tijdens deze cultuurhistorische route fi ets je 
langs kronkelende weteringen, historische 
‘copen’ uit de periode van middeleeuwse 
ontginningen, sloten met knoestige knotwilgen, 
bijna terug in de tijd. Met uitzicht over verrassende 
uiterwaarden en de traag stromende getijdenrivier 
de Lek. Het overdadige groen, het vele water, 
zo karakteristiek voor Lopik. Je vindt er de 
mooiste boerderijen van de provincie Utrecht.
Kerken, scholen en industrieel erfgoed voeren je 
door de geschiedenis van Lopik.
Onderweg tref je, naast gastvrije horeca-
gelegenheden, de landelijke ‘Rustpunten’ 
waar je even kunt pauzeren, het toilet bezoeken, 
iets drinken, je elektrische fi ets opladen en zelfs 
reparaties kunt uitvoeren.

Mijmer dan de woorden van onze beroemde 
streekschrijver Herman de Man over dit gebied: 
“Men stapt soms uit en wandelt rond riet- en 
biezenvelden, over jaagpaden en tiendwegen, 
langs houtkaden en oude eendenkooien en treft 
nog wat men verloren waande: boomvalken, 
valeriaan, huiskruid, tureluur.”
(uit Het Wassende Water).
De fi etsroute is gemaakt op basis van de 
cultuurhistorische waardenkaart van Lopik.

Bon voor GRATIS gids Cultuurhistorische Fietstocht Lopik
Bij inlevering van deze bon op het gemeentehuis van Lopik, ontvangt u gratis de 
gids Cultuurhistorische Fietstocht Lopik. De reguliere verkooprijs bedraagt 2 
euro.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van evenementen in Lopik,
vul dan hieronder uw e-mailadres:

….....................……………………………………………………………………. *)
*) afmelden kan op elk gewenst moment

�

Natuurlijk maaien in de 
Utrechtse Waarden
Van over de Lek is een herder met schaapskudde 
in ons gebied komen werken.
Je kunt deze kudde Schoonebeeker schapen met 
herder en honden tegenkomen in Lopik, 
Montfoort, Oudewater of IJsselstein.
Het Veenweidepark van Oudewater, 
het Natuurpark Lopik of de Wal der Verenigde 
Naties in IJsselstein zijn alle plekken waar de 
streekherder wel een aantal dagen met de kudde 
kan grazen. Er zijn ook kades en kleinere percelen 
waar de herder de schapen hoedt. Zo wordt het 
gras op die plekken op een natuurlijke wijze 
‘gemaaid’. De herder verplaatst de kudde via stad 
of dorp naar een nieuwe locatie, dus bestaat er de 
kans dat je ineens stilstaat omdat de streekherder 
met zijn kudde en honden voorbijkomt.

Met de herder mee
Ga een dag mee op stap met de streekherder. 
Huug Hagoort of een van de andere herders 
vinden het leuk om mensen te ontmoeten in de 
natuur. Je kunt mee voor educatie, op een 
trektocht, een excursie of met het hele bedrijf of 
een groep aan teambuilding doen. 
Uiteraard tegen een redelijke vergoeding. 
Bijzondere dagen om bij de herder te zijn is op 
lammetjesdag of bij een scheerfeest.
Je kunt de herder volgen op facebook.

 Streekherder
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• Verhuur
• Onderhoud
• Schadeherstel

KROMWIJKERDIJK 8, WOERDEN, TELEFOON 0348 - 41 22 80 
WWW.VANVLIETCARAVANS.NL

Voor 
vakantie-
plezier!

DEALER VAN: ADRIA, HOBBY, KNAUS, FENDT, LMC

• Kampeerwinkel
• Stalling
• Gasvulstation

Woerden, stad waar het Groene Hart klopt

zien met kunst die een link heeft met de 
geschiedenis van Woerden, waaronder werk van 
de in Woerden geboren kunstenaar Leo Gestel.

Historische bouwwerken
Naast het Stedehuys bleven in de oude stad meer 
historische bouwwerken bewaard. De Petruskerk 
bijvoorbeeld uit 1375, het kasteel uit 1410, het 
Arsenaal, de kazerne, molen De Windhond 
(1755) en de neogotische Bonaventurakerk 
(1892). Hiermee en met de oude villa’s, 
kaaspakhuizen en haven ademt Woerden nog 
steeds de sfeer van vroeger tijden.

en er is altijd wat te doen
U kunt zelf uw dag indelen, maar u kunt ook een 
stadswandeling ‘op maat’ bestellen en u laten 
rondleiden door een ervaren gids die alles weet 
van Woerden als kaasstad, als Limes-grensplaats 
of als onderdeel van de Oude Hollandse 
waterlinie. U kunt gaan kaasproeven in een van 
de kaaspakhuizen, gaan varen in een Romeins 
schip, kijken hoe de molen werkt, naar de 
streekmarkt of gewoon lekker winkelen. En als u 
het een beetje goed uitkient, vindt er ook nog 
een leuk evenement plaats:

De Woerdense kaaszomer
van zaterdag 4 mei t/m 31 augustus
Iedere zaterdag vindt een spectaculair historisch 
schouwspel plaats op het Kerkplein. Boeren en 

De stad Woerden bevindt zich in het centrum van het Groene Hart. Het oer-Hollands natuurgebied dat 
bekend staat om zijn streekproducten, molens, boerderijen, uitgestrekte natuur en vele Hollandse 
plassen. Woerden is voor velen een nog onontdekte schat, met een meer dan 2000 jaar oude historie, 
een kasteel, pittoreske straatjes, een levendige haven, een gezellig kerkplein met cafés en restaurants 
en diverse leuke winkeltjes.

Streekmarkt
elke zaterdag van 09.00-17.00 uur
Streekmarkt Woerden is een wekelijkse markt voor streekproducten. 
Kwaliteitsproducten uit de regio die appelleren aan gezond, vers, 
smaak en herkenbaarheid. Een markt waar de consument en de 
producent elkaar ontmoeten. Op een leuke manier krijg je voorlichting 
over de producten en de productiewijzen.

Y www.streekmarkt-woerden.nl

Weekmarkt
elke woensdag van 08.00-12.30 uur
Iedere woensdag is er op het Kerkplein in Woerden de weekmarkt, 
met ruim vijftig marktkramen. U kunt hier van alles vinden: bloemen, 
versproducten, stoffen, kleding en nog veel meer. 
Het gehele marktterrein is wandelgebied. Per fiets is de markt goed 
bereikbaar. Er is een gratis fietsenstalling achter het Arsenaal.

VVV
Met de trein is Woerden gemakkelijk bereikbaar en het centrum ligt 
dicht bij het station. Als u met de auto komt moet u weten dat het in 
het oude centrum van Woerden binnen de singel betaald parkeren is 
en dat P-borden verwijzen naar de Castellumgarage, die tevens dienst 
doet als drive-in-museum: in de garage zijn diverse archeologische 
opgravingen uit de Romeinse tijd fraai tentoongesteld. 
Wil je een dagje Woerden plannen, toeristische informatie, plannen 
van uitjes, stadswandelingen, torenbeklimmingen, fietsverhuur, routes, 
evenementen, souvenirs, de leukste kaasproducten én meer?  
De medewerkers van VVV Woerden helpen je graag.
Voor meer informatie over Woerden kunt u binnenlopen bij het  
VVV Woerden, Emmakade 6a, 3441 AJ Woerden.
Het kantoor is open op maandag t/m zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en te bereiken via tel. 0348-745492.

Y www.beleefwoerden.com

Op deze website is alle recreatieve-toeristische informatie te vinden 
over Woerden. De website ‘beleefwoerden.com’ trekt al aantal jaren 
vele bezoekers die alles willen weten over de leukste uitjes, 
activiteiten, bezienswaardigheden en meer in Woerden.

‘buitenlui’ laten u kennis maken met oude 
tradities. Op de Woerdense kaasmarkt wordt de 
échte boerenkaas verhandeld. In het seizoen 
stallen handelaren en zelfkazende boeren hun 
kazen uit, terwijl de spreekstalmeester de 
bezoekers meeneemt in de wereld van kaas. 
Door middel van het klassieke ‘handjeklap’ wordt 
nog steeds handel gedreven tussen de boeren en 
de handelaren.

Graskaasdag
op zaterdag 1 juni
Met allerlei activiteiten en vertier voor iedereen 
en vooral veel, heel veel kaas!

Historische kaasmarkt
op zaterdag 31 augustus
Hoe zagen de kaasmarkten er rond 1900 precies 
uit? Welke kaasmaaktechnieken werden er 
destijds gebruikt? En hoe gingen de mensen 
gekleed? Boeren komen op hun paasbest met 
historisch vervoer naar de kaaskeuring. Beleef het 
mee: de kaasbrikken, het verhandelen van de 
boerenkazen met handjeklap, het opmaken van 
de kaasnotering en touwtrekken tussen de 
kaasboeren en kaashandelaren om de laatste 
2 cent. Ook nu weer allerlei aantrekkelijke 
avonturen rondom - natuurlijk - kaas.

Romeinen
Woerden werd zo’n 2000 jaar geleden ‘gesticht’ 
door de Romeinen die op een hoger gelegen stuk 
grond (een Woerd) aan de oevers van de Rijn een 
castellum aanlegden. Veel interessante 
bijzonderheden over de Romeinse geschiedenis 
vindt u in het Stadsmuseum, gehuisvest in het 
16e -eeuwse Stedehuys aan het Kerkplein. Er zijn 
diverse bijzondere archeologische schatten te 
bewonderen zoals Romeinse kledingspelden, 
fibulae, eetgerei, glaswerk, serviezen. Daarnaast 
is in het museum een bijzondere Vroedschapszaal 
te zien, met originele glas-in-lood ramen.
Ook zijn er altijd tijdelijke tentoonstellingen te 
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Sinds januari 2019 is 't Theehuis geopend.
De theekoepel was heel lang een doorn in het oog van vele 
inwoners van Oudewater. Het ooit zo prachtige gebouwtje raakte 
steeds meer in verval. Inmiddels is 't Theehuis, gelegen aan de 
Hollandse IJssel, volledig gerestaureerd, zodat u kunt genieten van 
de authentieke Ouderwaterse glorie van dit monumentale pand.
Na een ontspannende wandeling rond Oudewater, langs de IJssel, 
kom je aan bij 't Theehuis. En bent u van harte welkom voor een 
kopje verse thee of koffie, een High Tea, een borrel, of een 
eenvoudige lunch.

'T THEEHUIS
Oude Hekendorperweg 2, Oudewater
0633846552

In het gezellige historische centrum van Oudewater, op de Markt 
tegenover De Heksenwaag, is Eetcafé Lumière gevestigd.
Een dagje in Oudewater? Maak de dag compleet met een diner, 
lunch of high tea bij Eetcafé Lumière.

EETCAFÉ LUMIÈRE
Markt Westzijde 7, Oudewater
0348 560004

umière
EE TCA F É

www.t-theehuis.nl

www.eetcafe-lumiere.nl

Groente en fruit direct uit de eigen buurt. Hoe lekker is dat. Een paar 
muntblaadjes afsnijden voor een heerlijke verse thee thuis? Waarom niet. 
Of wat basilicum meenemen om ‘s avond een Italiaanse schotel op smaak te 
brengen? In Oudewater is dat geen probleem. Dat is het idee van een 
eetbare stad. De kruiden en bloemen groeien om de aantrekkelijkheid van 
de stad te vergroten én uw maaltijd te veraangenamen. Eet smakelijk!

Eetbaar OUDEWATER

In Nederland zijn diverse ontwikkelingen gaande 
op het gebied van 'Urban Farming, stadslandbouw 
en voedselbossen'. Dit kent vele vormen. 
In Oudewater zijn een aantal initiatieven om 
kleine stukjes grond om te toveren tot tuinen met 
kruiden, groenten, fruit en een bankje om van dat 
alles te genieten. Daarnaast zijn er kruidenbakken 
op de markt en is er veel eetbaars te vinden in de 
Oudewaterse landschapsparken. Deze locaties 
geven naast eten ook een enorme boost aan 

vlinders en insecten die dit soort plaatsen nodig hebben 
om te kunnen leven.
Een van deze locaties is de Parochietuin. 
De Parochietuin behoort bij de Oud-Katholieke kerk 
H.H. Michael en Johannes de Doper. Deze tuin is een 
combinatie van planten en kruiden die veelal een 
symbolische betekenis hebben in de bijbel.
De tweede locatie is Het Rode Dorp, stedenbouwkundig 
een bijzonder complex, ontworpen door Jan Wils en 
gebouwd in 1920. In het ontwerp is gezocht naar een 
dorpse sfeer. Het plantsoentje in de knik van de 
Lange Burchwal vormt de basis voor de buur(t)tuin. 
U vindt hier snoephagen, fruit, kruiden, groenten, 
bijenplanten en meer.
De derde locatie is een Eet- en Beweegtuin op het 
Toleind, en bevat een parcours bestaande uit een vijftal 
trimtoestellen waar u kunt werken aan uw gezondheid. 
U bevind zich sowieso in een gezonde omgeving: om u 
heen staan fruitbomen en allerlei andere eetbare planten 
en kruiden waar u 'wild mag plukken'. 
Het zogenaamde bermsnacken.

Voor alle eetbare tuinen geldt: Pluk verantwoord en met mate! 
Laat ook iets over voor anderen.
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INFORMATIE
@ recreatiekrant@ijsselbode.nl
Voor redactionele artikelen
kunt u zich richten tot

 Jacques Zanen
� 0348-561818
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� 0348-561478
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Verspreiding huis-aan-huis
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Lopik
Gemeente Montfoort
Gemeente Oudewater
Losse verspreiding
Bij alle recreatiebedrijven, musea, 
restaurants, TIP- en VVV-kantoren in 
bovengenoemde plaatsen en tevens 
in o.a. Bodegraven, Gouda, Nieuwkoop, 
Reeuwijk, IJsselstein en Woerden.

ERVAAR DE IJSSELSTREEK
Oudewater en omgeving is een 

fantastische streek om trots op te zijn! 
Het is heerlijk om er te wonen, 

toeristen weten het monumentenstadje 
en dit deel van het Groene Hart 

in groten getale te vinden en bedrijven 
vinden er een gunstig vestigingsklimaat.
Oudewater heeft veel te bieden, zoveel 

dat het bijna te veel is om op te noemen.
Oudewater heeft iets,

maar kunnen we dat benoemen, 
of doet ieder dat op zijn eigen manier? 

Openingstijden:
van november t/m maart

op woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00 tot 15.00 uur

van april t/m oktober
op dinsdag t/m zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur

en op zondag 
van 11.00 t/m 16.00 uur

Leeuweringerstraat 10
3421 AC  Oudewater

 www.oudewater.net

Tourist information in English:
Check www.oudewater.net

for data and summaries
on most items

Für Auskünfte auf Deutsch
bitte www.oudewater.net

checken für Daten und 
Kürzfassungen

Trouvez vos renseignements en Français 
sur le site www.oudewater.net, 
pour un sommaire des données 

touristiques

Kom, ik laat u Oudewater zien
Welkom in Oudewater. In dit voorwoord treed ik graag op als uw stadsgids
en neem ik u mee door het schilderachtige centrum.
Laten we beginnen voor het monumentale stadhuis (1588) op de Visbrug. Een pronkstuk in 
renaissance bouwstijl. Let op de typische trapgevels. Vier leeuwen bewaken het statige bordes.
Vanaf de Visbrug heeft u trouwens een prachtig doorkijkje op de Havenstraat, ook zo’n parel 
van Oudewater. Kom, we lopen naar de Markt, het hart van de binnenstad.
Hier krijgen we te maken met een geval keuzestress. Wat doen we eerst? Waar beginnen we? 
Zoeken we een plek op het terras met zicht op het Arminiushuis?
Of kopen we een entreekaartje voor de Heksenwaag en stappen we weer naar buiten met 
een ‘Certifi caet van Weginghe’ op zak? De stadstoren beklimmen misschien?
Een stukje verderop wacht het Touwmuseum. Daar neem ik u straks mee naar toe.
Eerst monsteren we aan voor een ontspannen tochtje met rondvaartboot De Geelbuik. 
Spelevarend door de grachten en over de Hollandsche IJssel.
Als we weer voet aan land zetten, merkt u dat we eigenlijk tijd tekort komen.
Voor uw volgende bezoek houdt u een fi etstochtje langs de schilderachtige Lange Linschoten 
tegoed. Net als een uitstapje naar de eeuwenoude Goejanverwellesluis in Hekendorp en nog 
andere bezienswaardigheden.
Bas Lont,
wethouder recreatie en toerisme
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Gastvrij  
   met zorg

Na een lange wandeling of fijne fietstocht  
even uitrusten met een lekkere versnapering?

Genieten in het Groene Hart, op slechts 5 minuten  
lopen van het historische centrum, met heerlijke  
koffie en huisgemaakte appeltaart, een uitgebreide  
borrel- en lunchkaart op ons zonnige terras of  
binnen in de gezellige, huiselijke ambiance.

3 Groot, zonnig terras

3 Heerlijke verse koffie

3 Huisgemaakte appeltaart

3 Gezellig borrelen

3 High-Tea mogelijkheden

3 Lunch & diner

Broeckerstraat 20, 3421 BL Oudewater.

Reserveren? Bel 0348 567 466. hotelrestaurantabrona.nl

Welkom!

Hotel Restaurant Abrona, bijzonder en gastvrij

Y www.hotelrestaurantabrona.nl

Het restaurant is van prima kwaliteit en het is er ruim 
en rustig, maar toch bijzonder sfeervol. Je kunt er 
bijvoorbeeld na een fietstocht alleen, met z’n tweeën 
of met een flinke groep iets gaan eten of drinken;  
je voelt je er altijd welkom. En, behalve op zondag,  
is het alle dagen van de week de hele dag geopend.
Het hotel-restaurant is een bijzondere horecagele- 
genheid. De medewerkers hebben een verstandelijke 
beperking of hebben om een andere reden een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Maar de bedrijfsvoering is in 
handen van professionele vak-mensen die de 
enthousiaste medewerkers begeleiden.
Voor de gasten betekent dit oprechte aandacht en 
gastvrijheid, goed eten, een lekker kopje koffie, een 
goed verblijf en een prima sfeer. Wat te denken van 
een uitnodigende lunchplank voor € 12,50 of een 
drie-gangen-verrassingsdiner voor € 32,50.

Heel bijzonder is het winkeltje met 
eigen gemaakte lekkernijen - de 
appeltaart van Abrona is beroemd - en 
unieke, handgemaakte, kleurrijke 
producten die gemaakt zijn door 
cliënten van de verschillende 
dagbestedingslocaties van Abrona. 
Abrona biedt de medewerkers een 
mooie toekomst in de horeca; ze zijn op 
praktisch alle denkbare afdelingen 
werkzaam. Omdat ze op maat 
gesneden trainingen krijgen en direct 
begeleide praktijkervaring opdoen, 
leren ze hun vak goed. Door de 
individuele competenties te her- en 
erkennen kan een deel doorstromen 
naar een reguliere baan in het 
bedrijfsleven.

Het hotel-restaurant ligt op vijf minuten loopafstand van het mooie historische centrum van 
Oudewater. Het hotel is er één van driesterrenkwaliteit en gevestigd in één van de vele historische 
panden in Oudewater, maar kortgeleden heeft het een volledige metamorfose ondergaan en is 
volledig gemoderniseerd.
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ervaar Oudewater en omgeving
TIP Oudewater vindt u midden in het fraaie 
centrum van het stadje. Bij Leeuweringerstraat 10 
hangt de vlag uit als TIP geopend is. 
Daar zal één van de medewerksters u enthousiast 
vertellen wat er allemaal te zien en te beleven 
valt in Oudewater en omgeving.
Voor een dagje Oudewater heeft ons stadje  
meer dan genoeg te bieden. 
Wilt u ook de omgeving verkennen, dan  
behoort overnachten in een van de vele B&B’s  
of hotel Abrona tot de mogelijkheden.

Groepsarrangementen  
en -activiteiten
Op de website is veel informatie te vinden over 
diverse, uiteenlopende groepsarrangementen. 
Deze arrangementen kunnen zelfs helemaal naar 
uw wensen worden samengesteld.

tiP Oudewater
Het tiP-Oudewater is al jaren een begrip voor bezoekers en 
inwoners van Oudewater. Wilt u Oudewater en omgeving verkennen, 
dan is een bezoek aan ons tiP-kantoor zeker een ....tip!

Oudewater mag met recht een van de gouden parels van de IJsselstreek 
genoemd worden. In ons bijzonder fraaie IJsselstadje en de omliggende 
plaatsen is TIP Oudewater een begrip voor wie zich wil laten onderdompelen 
in de historische sferen van dit pittoreske stadje en van de rust en de 
prachtige natuur in de omgeving wil genieten.
Naast alle informatie die online beschikbaar is via de site www.oudewater.net, 
blijft ook een fysiek informatiepunt een belangrijke schakel om al onze 
bezoekers van informatie te voorzien.

Maandelijks organiseert TIP Oudewater een 
aantal activiteiten zoals een torenbeklimming, 
stadswandeling of stadhuisbezoek.
Wilt u alleen met uw familie of vriendenclub één 
van deze activiteiten ondernemen dan is dat 
natuurlijk mogelijk. Er bestaat daarnaast ook de 
mogelijkheid één of meerdere van deze 
activiteiten te integreren in een arrangement.
Ook is het mogelijk uiteenlopende workshops  
te boeken en werken we samen met  
‘Mark Your Event’, een bureau dat verschillende 
evenementen, zoals ‘Mollenjacht’, een moordspel 
of een ‘Heksenjacht’ (geo-catching) organiseert.
De medewerksters van TIP Oudewater willen 
graag iedereen van de juiste informatie voorzien 
en de reservering van een compleet arrangement 
verzorgen.
Kom langs, mail of bel even en alles wordt op uw 
wensen afgestemd en voor u verzorgd.

Walkantoor Grachtenvaert
Het TIP-kantoor is ook het walkantoor voor  
de ‘Grachtenvaert’. In het seizoen maakt  
‘De Geelbuik’ op vaste tijden stadsrondvaarten, 
waarbij een deskundige gids de passagiers allerlei 
wetenswaardigheden weet te vertellen.
Voor informatie, plaatsreservering en kaartjes kijk 
op de site of kom langs op het TIP-kantoor.

Y www.geelbuik.nl

Openingstijden tiP-kantoor
van 1 april t/m 31 oktober
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
op zondag van 11.00 - 16.00 uur
T 0348-561628
E tip@oudewater.net

Y www.oudewater.net

  0348 - 56 16 28
  tip@oudewater.net
 www.oudewater.net

Toeristisch Informatie Punt
Leeuweringerstraat 10
3421 AC  Oudewater

Arrangementen
Informeer eens binnen bij het Toeristisch Informatie Punt.
Het Toeristisch Informatie Punt kan voor u in een arrangement een scala van activiteiten organiseren.
U kunt daarbij denken aan Stadswandelingen, bezoeken aan musea als Heksenwaag of Touwmuseum 
en aan het prachtige Stadhuis en de kerken. Maar ook aan een lunch, diner of een high tea.
Een Grachtenvaert met een gids aan boord door de stad of door de polder is een belevenis.
Voor kleinere groepen zijn er musea als het Poppenmuseum of het Koeienmuseum.
Een torenbeklimming om een prachtig uitzicht te hebben over stad en ommelanden.
Bijzonder is natuurlijk ook een bezoek aan een Kaasmakerij of Mandenmakerij..

Informatie over arrangementen 
en boekingen:

Bij de bevestiging van het arrangement krijgt men
voor al de deelnemers een te kopiëren Voucher
die op de dag van het bezoek te besteden is bij de HEMA.

Tegen inlevering van die voucher krijgt men
twee grote softijsjes GRATIS.

Een bezoek aan de 
historische binnenstad 
met veel gezellige terrasjes 
en een groot aanbod aan 
winkels moet u beslist 
beleven.
ERVAAR OUDEWATER

Toeristisch Informatie Punt

die op de dag van het bezoek te besteden is bij de HEMA.
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Grachtenvaert Oudewater is al enkele jaren
een groot succes. Veel bezoekers én inwoners 
van Oudewater hebben de kans aangegrepen
om het prachtige stadje Oudewater vanaf het 
water te bewonderen.

Varend door het historisch centrum op de rivier 
de Linschoten en de Hollandsche IJssel wordt de 
stad vanuit een verrassend perspectief belicht en 
door de gids aan boord persoonlijk toegelicht. 
Een tocht op onze boot De Geelbuik duurt zo’n 
45 minuten.
Kinderen van 4 t/m 9 jaar betalen 3 euro en 
vanaf 10 jaar betaal je 6 euro per persoon.

Nieuw dit seizoen!
Grachtenvaert in combinatie met 
een Torenbeklimming
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP)
organiseert op de zaterdagen in juli en 
augustus vanaf 13.00 uur een Grachtenvaert 
met aansluitend een torenbeklimming onder 
leiding van een gids.
In het combiticket is een kopje koffi e of thee in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen. 
Deze combinatie is op aanvraag ook buiten de 
geplande data te boeken. 
Voor tickets, 12,50 euro p.p. en inlichtingen kunt 
u bellen of mailen met het TIP-kantoor.

Wat dacht u van een Schutvaert!
Het schutten in ons sluisje uit de 14e eeuw is 
ècht een unieke ervaring. Na de sluis laten wij u 
een stuk van de authentieke stadsgracht zien en 
praten wij u bij over de touwindustrie die zo 
belangrijk is en was voor Oudewater.
Of u kiest voor een vaert richting Montfoort of 
Linschoten om zo te genieten van een prachtig 
stukje Groene Hart.
En wat denkt u van een Avondvaert of een vaert 
met een borrel en een hapje. Alle vaerten op 
maat en geheel naar uw eigen wensen en ideeën 
zijn alleen op aanvraag te reserveren.
Reserveren doet u bij het TIP-kantoor, recht 
tegenover het opstappunt. U kunt tickets aan de 
balie kopen of online reserveren:

 www.geelbuik.nl

Voor de meest actuele informatie met betrekking 
tot vaartijden/vaardagen/mogelijkheden kunt u 
ook altijd bellen of mailen naar het TIP-kantoor.

Tot ziens op de Geelbuik!

Grachtenvaert Oudewater

OUDEWATER: WATERSTAD
Oudewater ligt aan de Hollandsche IJssel. 

Het water stroomt dwars door de stad.
Het water verbindt en het water voert 

nieuwe bezoekers aan. Het water bepaalt 
een belangrijk deel van het stadsleven. 

Water dat dwars door de stad loopt is soms 
lastig, wanneer je voor de zoveelste keer die 

dag voor de brug moeten wachten.
Maar het water geeft ook charme

aan het stadje Oudewater.

ecreatief

Pleziervaart van harte welkom
in Oudewater
De vaste wandelaar die langs de IJssel loopt 
heeft ze vast al gespot: de mooie borden die 
de gemeente Oudewater heeft geplaatst om 
de ‘Pleziervaart’ een warm welkom te heten 
en een behouden vaart te wensen.
Voor de vele toeristen die door Oudewater 
varen een extra motivatie om aan te leggen 
en het mooiste stadje
van Het Groene Hart 
te bezoeken.

Drakenbootracen:
leuk om te doen en om te zien
De Old Water Dragons, de drakenbootvereniging 
van Oudewater bestaat pas anderhalf jaar, maar 
is nu al bijzonder populair in Oudewater en heeft 
ook al landelijke bekendheid weten te veroveren. 
Het is bijzonder leuk om met een groepje 
enthousiastelingen te varen in zo’n lange, smalle 
boot, maar het is ook al heel leuk om te kijken 
naar het drakenbootracen. Ze timmeren vaker 
‘aan de weg’ - ga maar eens kijken naar de 
trainingen - maar op 25 mei is er het niet-te-
missen grootse Drakenbootfestival Oudewater.

 www.oldwaterdragons.nl

Veel fi etsers en wandelaars weten Oudewater te vinden, op weekenddagen lijkt de 
Markt van Oudewater wel het knooppunt van toertochten en wandelroutes.
Vanwege de centrale ligging in het Groene Hart, maar ook vanwege het gezellige karakter
en de leuke terrasjes wordt Oudewater vaak als tussenstop gebruikt tijdens een dagje 
in de buitenlucht en in de natuur.
De horeca rondom de Markt is daar volledig 
op ingesteld en verwent u graag met koffi e met 
iets erbij, of met een lekkere lunch of diner.
Ook veel waterrecreanten weten Oudewater te 
vinden, ergens halverwege Gouda en Utrecht, 
al varend over de Hollandsche IJssel.
Wanneer u aanmeert in Oudewater, is het 
gezellige stadscentrum slechts vijf minuten lopen. 
U kunt in Oudewater de boodschappen doen om 
de voorraad aan boord aan te vullen, maar u 
kunt ook besluiten om te genieten van een mooie 
stadswandeling en een drankje op één van de 

vele terrasjes. Het is ook mogelijk om een 
rondvaart te maken door de stadsgrachten.
De stad Oudewater verkennen vanaf het water
is een aparte ervaring en geeft een bijzondere 
dimensie aan uw kennismaking met de stad. 
U wordt begeleid door een gids, die u alle 
wetenswaardigheden vertelt van de stad. 
De rondvaarten vertrekken vanaf de kade bij 
IJssalon Roberto. Tickets zijn te krijgen bij het 
Toeristisch Informatie Punt dat er pal 
tegenover is gevestigd.

Vaerten op maat 
zijn natuurlijk ook 

mogelijk...
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Vanaf het water zie je meer
“in ieder geval zie je alles anders vanaf een boot dan wanneer je aan de kant staat,” laat Wim knol 
weten. Met zijn Reederij de iJsel heeft hij een aantal schepen varen op de Hollandse iJssel waar 
komend seizoen, dat zo halverwege mei begint, ongetwijfeld weer veelvuldig gebruik van zal worden 
gemaakt. Ze verzorgen een wekelijkse belevingsvaart op het deel van de iJssel dat tussen Gouda en 
krimpen ligt, en eveneens een wekelijkse trekvaart van Oudewater naar Hekendorp, en ook nog eens 
stadsrondvaarten in Gouda. en bij alle vaartochten spelen de verhalen een heel belangrijke rol. 
Landschappen, voormalige steenovens en scheepswerven, gebouwen en, uiteraard, de historie van 
stad en land worden op een beeldende manier verteld.

Reederij de IJsel verzorgt wekelijk op zaterdagen 
een belevingsvaart, waarbij, als het even kan, 
gezeild zal worden, van Gouda naar Krimpen aan 
den IJssel en omgekeerd. Deze vaarten vinden 
plaats met respectievelijk Den Onthaestingh, een 
originele ijsselaak uit het begin van de twintigste 
eeuw en de Zeldenrust, een rasechte 
paviljoentjalk. Op beide vaarten, die zo’n drie uur 
duren, staat de Gouden Eeuw centraal: wat 
gebeurde er allemaal destijds en welke rol speelde 
de Hollandse IJssel in dit verhaal. In ieder geval 
kan je in Ouderkerk van en aan boord stappen en 
misschien ook al bij de molen. De musea en 
oudheidskamers in deze regio, de schatkamers 
van de geschiedenis, zijn ook gericht op die 
Gouden Eeuw.
Een tweede traject, maar dan een heel ander 
soort vaart, is de trekvaart van Oudewater naar 
Hekendorp. Ook die vinden wekelijks op 
zaterdagen plaats. Wim Knol houdt nog even een 
slag om de arm; er moet nog een kleinigheidje 
met de provincie geregeld worden. De Jan 
Kordaat wordt getrokken door Belgische 
trekpaarden; zgn. belzen. Dijkgraaf Patrick 
Poelmann van Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden heeft toegezegd op de eerste vaart 
mee te zullen varen. Ook hier maken de verhalen 
die verteld worden een belangrijk deel van de 
beleving uit; en over dit gebied valt heel wat te 
vertellen.

De derde activiteit van Reederij de IJsel, behoeft 
nauwelijks aandacht, want het aantal toeristen in 
Gouda is in de afgelopen jaren enorm gegroeid 
en veel bezoekers maken gebruik van de Jan Salie 
of Jan Kordaat om een rondvaart door Gouda te 
maken. Van het opstappunt in de Oosthaven 
vaart een van beide schepen om half twee weg 
om zo’n anderhalf uur later aan te komen in de 
Museumhaven. Onderweg valt heel wat te zien 
en te beleven. Daar vertrekt het weer om 15.30 
uur om de terugtocht naar de Oosthaven aan te 
vangen. De vaardagen beginnen in mei en zijn 
donderdag tot en met zaterdag, maar vaak ook 

Kijk voor meer informatie over 
onze arrangementen op 
www.partyschipsweetcaroline.nl 
of bel 06-41041016
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Een originele locatie voor een 
bruiloft, verjaardag, jubileum 
of een gezellig uitstapje met 
vrienden of familie?

Wij bieden rondvaarten van 2, 4, 5
of 6 uur over de Hollandsche IJssel.
Geheel verzorgd met drank en 
lekkere hapjes of zelfs lunch.

Uw uitje valt bij ons nooit in het water!
Als het regent dan zit u droog en als de zon 
schijnt gaan de ramen en het dak open.

Tip voor nog meer gezelligheid 
tijdens de boottocht; 

boek een bingo of karaoke!

Welkom aan boord  
van de ‘Sweet Caroline’
Zoekt u een originele locatie voor een bruiloft, verjaardag, 
jubileum of een gezellig uitstapje met vrienden of familie? 
Dan bent u bij partyschip ‘Sweet Caroline’ op het juiste adres! Andrew en 
Carolien de Ruiter staan 7 dagen in de week voor u klaar om u een heerlijke 
rondvaart (van 2, 4, 5 of 6 uur) over de IJssel te bezorgen! 
Carolien: “Onze thuishaven is Oudewater. Een mooi pittoresk stadje met 
natuurlijk de Heksenwaag. Hier is ook het hotel/restaurant Abrona gevestigd 
die onze heerlijke gebak verzorgt. Vanaf onze vertrekplaatsen Oudewater 
of Montfoort kunnen we richting IJsselstein varen, of de andere kant op 
via Hekendorp en Haastrecht naar Gouda. Langs de routes naar Gouda en 
IJsselstein zitten er diverse restaurants waar u heerlijk kunt dineren.”
De gezellige boot, geschikt voor max. 35 personen met toilet en kachel, 
is gebouwd in 1964. Een paar jaar later is er een dak van een klassieke 
trolleybus opgezet. Regent het zit u heerlijk droog, met zon gaan de ramen 
en het dak open. Uw uitje valt bij ons nooit in het water! Aan boord is er 
koffie, thee en lekkers te verkrijgen en natuurlijk limonade, bier en wijn.  
Op verzoek is wat sterkers ook mogelijk. “We kunnen tijdens de vaart 
lekkere hapjes verzorgen, maar ook een lunch is mogelijk”, aldus Carolien.
Een tip voor nog meer gezelligheid tijdens de boottocht; boek een bingo 
of karaoke!

Y	www.partyschipsweetcaroline.nl	•	06-41041016

worden die uitgebreid met de woensdag en de 
zondag. Meer informatie en voor boekingen kan 
men terecht bij www.rederijdeijsel.nl en het VVV.

 
De Jan kordaat via de Jaagpaden voortgetrokken 

door trekpaarden
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Een warm welkom bij

HEX BY PAUL & INGE
Markt Oostzijde 14     3421 AE Oudewater
06-83898441 - hexrestaurant@gmail.com

Kom genieten van koffi e met taart, 
een lekker biertje met bitterballen of een 

uitgebreid diner met goede wijn.
Op ons gezellige terras of in 

het sfeervolle restaurant.

Voel je thuis bij Hex 
by Paul en Inge
Restaurant Hex op de Markt in Oudewater heeft twee 
enthousiaste nieuwe eigenaren. Met Hex by Paul en Inge 
maken Paul en Inge Janmaat een lang gekoesterde wens 
waar. Na beide jarenlang ervaring te hebben opgedaan bij 
gerenommeerde horecabedrijven is het nu tijd voor hun 
eigen horecadroom! 
Iedereen is welkom bij Hex 
voor koffi e met taart, een 
lekker biertje met bitterballen 
of een uitgebreid diner met 
goede wijn. Paul: “Kom 
binnen en voel je thuis!”
Er is een nieuwe kaart met veel 
vertrouwde gerechten, met een 
twist van Paul en Inge. Een sandwich 
oude boeren kaas met doperwten 
munt spread of salade geitenkaas 
met sinaasappel en couscous. 
Voor het diner mooie vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten. Rib Eye van 
de Josper grill, schelvis fi let met 
asperges of eendenborst met risotto. 
Paul en Inge gebruiken mooie en 
verse producten, die tegelijkertijd 
heel betaalbaar zijn. “Een goed prijs-
kwaliteit verhouding vinden we heel 
belangrijk. Voor een hoofdgerecht betaal je bij ons niet meer dan 25 euro.”
Wees welkom in het sfeervolle restaurant of op het mooie terras op de 
Markt in Oudewater.
Hex by Paul en Inge - Markt Oostzijde 14 - Oudewater

 www.hexrestaurant.nl

Openstelling 
Sint Franciscuskerk
De rooms-katholieke Sint Franciscuskerk in Oudewater is te herkennen aan de 
spitse toren en ‘s nachts aan het groen verlichte kruis op de top van de kerk.
Deze prachtige driebeukige neogotische kruiskerk is in 1881 ontworpen door 
Evert Margry, die een leerling was van de beroemde architect Pierre Cuypers.
Margry ontwierp ook de naastgelegen pastorie. Kruiswegstatie, communie-
banken en zijkapellen zijn ook afkomstig uit het atelier van Margry.
De kerk is in de derde fase van de restauratie, maar blijft ook tijdens die 
restauratie te bezichtigen en is zeker de moeite waard.
De kerk is te vinden aan de kapellestraat 13.
Bezoekers zijn van 5 juni tot en met 14 september welkom  
op woensdag en zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur.

Tip: 
beklim de toren

www. f i e t sve rhuu roudewate r. n l
Uitsluitend op locatie leverbaar! 
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De Oud katholieke kerk van de  
H.H. Michael en Johannes de Doper
Aan de Leeuweringerstraat 12 is de Oud-Katholieke kerk te 
vinden, geflankeerd door de kosterswoning en de voormalige 
pastorie. Deze kerk is sinds 1650 in Oudewater gevestigd. 
Niet alleen het gebouw is bijzonder om te zien maar ook de 
historische kunstschatten van rond 1700. Aan de achterzijde 
bevindt zich de parochietuin.
Sinds 2009 is de Oud-Katholieke parochie opgeheven en 
wordt het complex geëxploiteerd door de stichting 
Oudewater OK (O2K). De stichting beheert het complex 
voor kerkelijke vieringen en voor culturele activiteiten.

Op de eerste zondag 
van de maand om 
09.30 uur en tijdens 
Hoogfeesten wordt er in 
de Oud-Katholieke 
eredienst gevierd.
Er kan officieel 
getrouwd worden, 
zowel burgerlijk als 
kerkelijk. En voor doop 
en rouw is de kerk ook 
te huur.
Je kunt er terecht voor 
verjaardagen, forums, 
lezingen en concerten, koorrepetities of vergaderingen. 
Daarmee zijn er diverse ruimtes in een mooie omgeving 
beschikbaar voor velerlei activiteiten.
Kom langs of neem contact op met Carla Hesling,  
bel 0348-741445 of 06-36563058 of mail carla.hesling@gmail.com

Beklim de 
Michaëlstoren en 
doe mee met de 
tiP-fotowedstrijd
Dit seizoen organiseert tiP-Oudewater een 
fotowedstrijd. iedereen, jong en oud , kan 
hieraan mee doen. Beklim de Michaëlstoren en 
maak een foto van het bijzondere interieur of 
van het schitterende uitzicht.
Want wat is er mooier dan een foto vanuit de 
toren op Hemelvaartsdag tijdens de zonsopgang. 
Of een foto van het uitzicht als de zon langzaam 
onder gaat.
Deze beklimming organiseren zij op  
vrijdag 21 juni!
Informeer voor deze en andere beklimmingen  
bij het TIP-kantoor of op kijk op de site.
Stuur je mooiste foto voor 30 september 
per mail op naar tip@oudewater.net 
en ding mee naar een leuke prijs.

Y oudewater.net

De deuren van de Grote kerk in Oudewater 
staan in de zomermaanden elke woensdag t/m 
zaterdag open voor belangstellenden.
Bezoekers vanuit de hele wereld hebben 
inmiddels een kijkje genomen in dit 
eeuwenoude kerkgebouw. een gebouw rijk aan 
historie en traditie, waarvan het middendeel al 
meer dan duizend jaar geleden een romaans 
dorpskerkje was, gewijd aan St. Michaël.
Gastvrouwen en -heren heten bezoekers welkom 
en vertellen desgevraagd allerlei wetenswaardig-
heden over o.a. de ramen, de graven en 
grafzerken, de preekstoel, de orgels, de klokken 
en de kerkdiensten.
In de open kast liggen dikke mappen met info 
over het kerkgebouw, doop-, huwelijk- en 
begraafboeken, waarin menigeen al heeft 
gespeurd naar familienamen uit een ver verleden.
Er is een minibibliotheek met boeken over 
Oudewater, bordjes met info over klokken, orgels 
en grafmonument. Ook staan er consoles met 
een oude plattegrond van de grafzerken, alsmede 
een plattegrond van de bouwfasen door de 
eeuwen heen.
Voor kinderen is er nog steeds een speurtocht 
door het kerkgebouw om zo actief wat te weten 
te komen over het kerkgebouw.
Achterin het gebouw staan twee vitrinekasten. 
Dit jaar heeft één kast het thema ‘koororgel’,  
de andere kast toont de laatste restauratie van 
het kerkgebouw van 1959 tot 1968.

Het kerkgebouw is geopend 
van woensdag 26 juni t/m zaterdag 14 
september, tussen 11.00 en 16.00 uur.
in de meiweek, van 1 t/m 4 mei,  
eveneens tussen 11.00 en 16.00 uur.
Op zondag is een ieder hartelijk welkom 
een kerkdienst te bezoeken om 09.30 of om 
18.30 uur.

Muziekagenda
Muziek tijdens de zomeropenstelling 
elke zaterdagmiddag om 15.00 uur.
De eerste twee concerten vallen buiten  
de zomeropenstelling.

8 juni

Concert ‘Vleugels van morgenrood’
door Zangzaak Kamerkoor 
o.l.v. Monique van den Hoogen, 
Gerben Mourik - koororgel

22 juni

Concert
Leendert & Mieke Verduijn en leerlingen 
op piano en orgel

29 juni

Muzikaal intermezzo
door Muziekklas van Gera van Heezik- Douw

6 juli

Improvisatieconcert
door Kees van Eersel & Gerben Mourik 
op beide orgels

13 juli

Concert
door Valeria Boermistrova - sopraan 
en Henk Linker - orgel

20 juli

Muzikaal intermezzo
Seniorenkoor Oudewater o.l.v. Peter den Hertog, 
afgewisseld door blokfluiten en trekzak 
Laura van de Bunt en Sijke Boulogne

27 juli

Concert ‘Jong Talent’
Martijn Borsje op beide orgels

3 augustus

Muzikaal intermezzo
Het Eerste Schiedamse Mandolineorkest ONI 
o.l.v. Cor Roozendaal

10 augustus

Concert
door Wouter Harbers op koororgel & vleugel

17 augustus

Muzikaal intermezzo
door Rob van Butselaar - koororgel 
Anneke in ‘t Veld cello 
Corine Lugthart- in ‘t Veld - dwarsfluit 
en Arianne in ‘t Veld - viool

24 augustus

Concert Trio Levani
Tamar Niamut - sopraan, Jeroen de Vaal - tenor 
en Lineke Lever - piano

31 augustus

Muzikaal intermezzo
door Warno Ruting koororgel en vleugel

7 september

Concert
door Alisa van Dijk - viool & sopraan 
en Adriaan Hoek - koororgel

14 september

OPEN MONUMENTENDAG
14.30* Kinderconcert orgel plus slagwerk
 door Dick le Mair & Gerben Mourik 

16.30* Evensong rond het Engelse koororgel
 door Psalite Deo o.l.v. Arjen J.A. 

Uitbeijerse & Gerben Mourik - koororgel
* let op: afwijkende tijd op Monumentendag

Zomeropenstelling 
Grote- of St. Michaëlskerk

Tip: 
beklim de toren
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Openluchttentoonstelling 
Gerard David
Oudewater eert de schilder Gerard David met een tentoonstelling van reproducties 
van zijn schilderijen. Gerard David werd omstreeks 1455-1460 in Oudewater 
geboren, en werd één van de beroemdste schilders van zijn tijd. Hij leefde en werkte 
in Brugge. Nu hangen zijn werken in alle grote musea van Europa en Amerika.
David en zijn tijdgenoten (Memling, van Eijk, Bouts, Van der Weijden, van der Goes) 
werden de ‘Vlaamse Primitieven’ genoemd. Hun werk was alles behalve ‘primitief’: 
hun goed gelijkende portretten zijn ware meesterwerken. Zij schilderden veelal 
Bijbelse taferelen, vaak in prachtig detail en vol christelijke symboliek.

De Vlaamse Primitieven schilderden in 
opdracht van kerken, kloosters en rijke 
burgers. Gerard David werd deken van het 
schildersgilde van Brugge. Zijn beroemdste 
schilderij is het Oordeel van Cambyses, een 
tweeluik dat hij maakte in opdracht van het 
Brugse stadsbestuur.

Toen David eenmaal beroemd was, maakte 
zijn atelier in latere jaren hele series vrijwel 
identieke schilderijtjes (de meester zelf het 
ontwerp, gezellen en leerlingen de rest), 
bedoeld voor persoonlijke devotie.

Zelfportret van Gerard David

Aanbidding der Koningen

De arrestatie van
de corrupte rechter 

Sisamnes,
linkerpaneel

van het Oordeel
van Cambyses

Moeder en kind, 
met witte lelies. 
Een klein 
schilderijtje voor 
persoonlijke 
devotie.

Op de zaterdagen 4 mei, 1 juni, 6 juli en 3 augustus, 
zijn er speciale wandelingen onder leiding van een 
gids. De rondwandeling start bij het TIP en duurt 
ongeveer één uur.
U kunt zich voor de rondleiding aanmelden bij 
tip@oudewater.net of telefonisch reserveren tijdens 
de openingstijden via 0348-561628.
Deelname kost 4 euro per persoon.

ouden parel

Een catalogus met afbeeldingen van alle schilderijen koopt 
u bij het Toeristisch Informatiepunt, de plaatselijke 

boekhandel of de Heksenwaag.
Een gratis app met een wandelroute langs de schilderijen 

vindt u op: stichtinggerarddavid.nl
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Spektakel in Hekendorp
Wilhelmina van Pruisen wilde in Den Haag de Staten van Holland bewegen haar verdreven echtgenoot, 
stadhouder Willem V, in ere te herstellen. Op weg van nijmegen naar Den Haag wordt Wilhelmina van 
Pruisen door patriotten uit Gouda aangehouden en vervolgens in de richting van Hekendorp gevoerd. 
Daar wordt ze, met haar hele gezelschap, rond zeven uur ‘s avonds, bij de Goejanverwellesluis overgezet 
(de Hollandse iJssel) en naar de boerderij van adriaan Leeuwenhoek gebracht. iedereen wordt voorzien 
van wijn, bier en tabak. Wellicht denkt u: ‘Wat kan mij het schelen; ik ben op zoek naar recreatie’,  
maar lees toch nog even verder; er ligt iets moois in het verschiet.

Daniël van Genderen, een patriottisch officier is 
zo onbeschaamd om zijn pijp in aanwezigheid 
van de prinses op te steken en deze laatste moet, 
bij gebrek aan beter, op een stapel kazen zitten. 
Ze krijgt nota bene bewaking mee als ze naar het 
toilet moet. Ze voelt zich om al deze zaken, die 
volkomen tegen de geldende etiquette indruisen, 
enorm, maar dan ook enorm beledigd.
Om negen uur op diezelfde avond arriveert de 
vrijwel voltallige ‘commissie van het defensie-
wezen’, een afvaardiging van de patriotten,  
uit Woerden. Zij maken de prinses duidelijk dat zij 
geen beslissing durven nemen, maar de prinses 
weigert absoluut in Goejanverwellesluis te blijven 
en wil, als het niet anders kan, dan maar liever 
terug naar Leerdam, een Oranjegezinde stad.
Eenmaal in Schoonhoven blijken daar geen 
wisselpaarden te krijgen en daarom verblijft de 
prinses die nacht in de Stadsdoelen in 
Schoonhoven. De volgende dag keert prinses 
Wilhelmina onverrichterzake terug naar 
Nijmegen. Maar het is wel een keerpunt in de 
geschiedenis!

Levensecht
Dit alles speelt allemaal niet nu, dat begreep u al, 
maar het speelde zich af op 28 juni 1787,  
op het hoogtepunt van de strijd tussen de 
patriotten en de orangisten, twee partijen die 
rond die tijd een bijna-burgeroorlog in de 
Nederlanden ontketenden.
in Hekendorp wordt deze gebeurtenis op 
14 september, noteer die datum (!). 
in een groots spektakel nagespeeld:  
de aanhouding van prinses Wilhelmina van 
Pruisen - die zich feitelijk in Bonrepas afspeelde 
- het bewaken van de prinses in de 
‘Prinsessenboerderij’, de aanwezigheid van 
verschillende ‘hoge heren’, begeleiders van de 
prinses en veel, heel veel patriotten.  
Maar ook de komst van de Pruisische soldaten 
- die eigenlijk ook pas later kwamen en niet 
eens in Hekendorp - komt op een bijzondere 
manier aan de orde.

Groot kampement
Er staat een heel groot kampement opgesteld, 
een plek waar alle mensen die toen tegenover 
elkaar stonden nu broederlijk bijeen zijn. 
Orangisten, patriotten en Pruisen; ze zijn er 
allemaal. Echt werkende musketten en kanonnen 
spelen een belangrijke rol. Heel Hekendorp doet 
mee en ook nog veel mensen die het leuk vinden 
om een persoon van toen levensecht uit te 
beelden; compleet met de kleding van toen en 
alle attributen die erbij horen, zogeheten 
re-enactors.
Niet alleen leden van de toneelvereniging,  
maar ook van de ijsclub, de speeltuinvereniging, 
de Oranjevereniging, de school; iedereen werkt 
mee. Er staan camera’s met grote schermen, 
zodat iedereen alles goed kan volgen.  
Dit wordt werkelijk een geweldig spektakel.

De hele zaterdag  
van 14 september 
is één groot schouwspel
Het begint op zaterdagochtend vroeg met de 
reveille in het kampement. Een explicateur legt 
alles uit. Historici weten vrij nauwkeurig wat er 
gebeurd is, want Prinses Wilhelmina schreef alles 
op en die brieven zijn bewaard gebleven. Er valt 
nog zoveel meer over te vertellen; bijvoorbeeld 
wat de Brandenburger Tor met dit verhaal te 
maken heeft en Haagse Hopjes, wie ‘de dikke 
nietsnut’ was en wat vrijkorpsen zijn, …
Daar zou eigenlijk iedereen naar toe moeten 
gaan op die 14e september, de open 
monumentendag van 2019.
Op de avond van 13 september, de vooravond 
van het spektakel, staat de hele onderdijk en de 
Wierickekade vol met kraampjes voor de 
inwoners - maar anderen zijn ongetwijfeld ook 
welkom in het gastvrije Hekendorp: een wijn-  
en kaasavond. Natuurlijk wordt er ook voor 
passende muziek gezorgd.
“Hekendorp is een dorp met een zeer rijke 
geschiedenis en waarom zou je wachten tot 
2037, terwijl we ook nu zo iets neer kunnen 
zetten”, legt Richard Grootbod, een van de 
organisatoren, uit. “Geschiedenis en heemkunde 
léven; en zeker nu! Er zijn goede bronnen, het 
heeft zoveel leuks.”
Richard vertelt op een aanstekelijke wijze, 
bijvoorbeeld over de feministe avant la lettre 
Wilhelmina, over de ‘Holland’ of ‘Stuart’, een 
kostbaar sieraad dat zij altijd droeg, dat ze uit 
handen van de Fransen wist te redden en dat 
laatst nog door koningin Maxima werd gedragen.

Uitspanning Goejanverwelle 
Een gezellig eetcafé!

Midden in het Groene Hart, knooppunt 
van vele fi ets- en wandelroutes met 

een heerlijk zonnig terras 

Goejanverwelle 29 a
3467 PN HEKENDORP
0182-503044
www.goejanverwelle.nl

De ‘aanhouding bij Goejanverwellesluis’ vormde 
een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. 
Het was de directe aanleiding voor Wilhelmina’s 
broer, Frederik Willem II van Pruisen, om de 
Republiek der Zeven verenigde Nederlanden 
binnen te vallen wat leidde tot de val van de 
patriotten en dus een overwinning van de 
stadhoudersgezinde orangisten. En daarop 
volgde de Oranjerestauratie; het eerherstel van 
Willem V in zijn functie als stadhouder en de 
bijna-burgeroorlog was in de kiem gesmoord. 
En in dit hele verhaal speelt Hekendorp dus een 
heel bijzondere rol.
En voor wie het nu al volgen wil: 
de Facebookpagina en het twitteraccount 
van de prinses:

 www.facebook.com/
wilhelmina.vanpruisen

 twitter: @wpruisen

Wil en Trude de Geus
Provincialeweg Oost 37 - 2851 AA Haastrecht

info@huisterosendaal.nl  www.huisterosendaal.nl

‘t Huis te Rosendaal 
Bed and Breakfast 
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Op zoek naar een leuke eventlocatie?

Don Food & Events is een Catering- en eventbureau. Wij verzorgen de culinaire

invulling voor uiteenlopende activiteiten in het Groene Hart.

Onze locaties zijn onder andere geschikt voor:

Diner, Lunch, Feestavond, Walking Diner, Receptie, Bruiloft,

Bedrijfsfeest, Vergadering, Netwerken, Teambuilding & Brainstormdag.

Weids 
Haastrecht

bokkesprong 
oudewater

‘t zomerhuis 
snelrewaard

Meer info?   06 10 08 70 90   donfoodandevents.nl   info@donfoodandevents.nl

60 100 150

‘t Zomerhuis in de Lange Linschoten wordt evenementlocatie
U kent het wel als u langs de lange Linschoten fietst, ‘t Zomerhuis. 
Net voor de Vrouwenbrug als u vanuit Oudewater naar Linschoten 
fietst of loopt. ‘t Zomerhuis heeft jarenlang een bestemming gehad 
als dagbesteding voor ouderen van De Wulverhorst.
Sinds begin 2019 heeft het pand een nieuwe bestemming namelijk 
een evenementlocatie.

Wij krijgen regelmatig aanvragen van 
mensen die hier hun feest willen geven. 
Denk aan een jubileum verjaardag of 
familiereünie. Wanneer mensen interesse 
hebben in ‘t Zomerhuis gaan wij met  
ze in gesprek, bespreken de wensen en 
maken een offerte op maat. Wij maken 
bij iedere wens en budget een passende 
offerte. Zo hebben wij hier al meerdere 
gezelschappen mogen ontvangen”, 
aldus Don.
Daarnaast heeft DON food & events een samenwerking gestart met 
PRO-SUP. De combinatie van beide bedrijven verzorgen uitjes voor 
bedrijven, vriendengroepen en families. De mensen volgen eerst een  
Sup workshop van 1,5 uur op het water en sluiten af met een gezellige 
barbecue of lunch. 
‘t ‘Zomerhuis, een leuke locatie om eens iets te vieren!
06 10 08 70 90 • Zuid-Linschoterzandweg 41 • Snelrewaard
info@donfoodandevents.nl

Y www.donfoodandevents.nl

Het pand dat als oude stal diende is een aantal jaren geleden opnieuw 
opgebouwd. De oude karakteristieke elementen zijn behouden gebleven. 
Denk aan de mooie balkenconstructie en prachtig gemetselde steentjes. 
Het pand leent zich uitstekend voor een feest, zakelijke bijeenkomst, 
vergadering of diner.
Don Janmaat, die namens DON food & events de catering en partijen 
verzorgt in ‘t Zomerhuis vertelt: “’t Zomerhuis is een prachtige locatie 
waar we tot 150 mensen kunnen ontvangen. De landelijke omgeving, de 
mooie natuur en de Lange Linschoten maken dit een heel unieke plek. 
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Geelbuiken
in Oudewater
De inwoners van 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.
De stad lag strategisch, want het had goede 
verbindingen met belangrijke steden als 
Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Delft, Dordrecht, 
Den Haag, Utrecht, Vlaardingen en Leiden. 
Veel van het touw dat in Oudewater gemaakt 
werd, belandde op vissers- en 
koopvaardijschepen, eerst vooral op de 
haringvloot, later ook bij de beroemde Verenigde 
Oost-Indische Compagnie, de VOC.

Havenstraat 4
‘de drye coninghen’
Pieter Gerritsz Paembruch (1544-1634) en 
zijn vrouw Marrichgje Jacobsdr. Speijert 
behoorden tot vooraanstaande families in 
Oudewater. Nadat hij in 1577 al eens als 
schepen benoemd was, werd hij in 1579 voor 
het eerst burgemeester. Het ambt van 
burgemeester rouleerde in die tijd onder de 
leden van het stadsbestuur. Altijd waren er 
twee burgemeesters en elke burgemeester 
was twee jaar in functie. Als burgemeester 
bezocht hij ongetwijfeld steden zoals Gouda, 
Den Haag, Utrecht, Woerden en Dordrecht. 
Omdat hij ook bouwmeester was zal hij daar 
ook grote bouwprojecten bekeken hebben. 
Daarbij zal hij zeker ideeën opgedaan hebben 
over hoe te bouwen.
In 1588 maakte hij het bestek voor het 
bouwen van het nieuwe stadhuis en, ondanks 
protesten omdat hij dat jaar ook burgemeester 
was, kreeg hij deze opdracht. Tenslotte had hij 
het grootste metselaarsbedrijf. Maar hij 
bouwde ook veel woonhuizen in Oudewater. 
Een van de eerste woonhuizen die Paembruch 
bouwde was zijn eigen woonhuis: Havenstraat 
4. De gevel van het huis ziet er nog steeds uit 
als een reclamefolder voor een bouwmeester; 
elke verdieping heeft een iets andere stijl. 
De naam van het huis, ‘de drye coninghen’, is 
nog ouder. In het begin van de zestiende 
eeuw, voor de brand, stond hier al een 
herberg die zo heette.
Paembruch bouwde huizen, werkte mee aan 
de bouw van bruggen (o.a. de Romyen- of 
Remigiusbrug) en nieuwe vestingwerken. 
Gevels die stijlkenmerken vertonen van het 
werk van Paembruch zijn Havenstraat 9, 
Wijdstraat 11, Peperstraat 9 en Kapellestraat 
5. Deze puien zijn vooral bekend van oude 
tekeningen, maar één originele pui, uit 1611, 
valt nog te zien op Donkere Gaard 3. 
In Oudewater zijn dus behoorlijk veel parels te 
vinden.

ouden parel
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In de nazomer wordt de hennep in de sloot geroot en later te drogen gelegd.

Oudewater bindt
en verbindt

Touwstad
Voor de productie van touw werd destijds vooral 
hennep gebruikt, dat tot in de verre omstreken 
van de stad werd verbouwd. De drassige grond 
in het Groene Hart was hiervoor uitermate 
geschikt. Oudewater groeide zo uit tot een echte 
touwstad. In de Gouden Eeuw telde de stad 
tientallen zogenoemde grof-lijnbanen en andere 
aan touw gelieerde bedrijven. Wie de stad 
bezocht, trof dan ook overal touwarbeiders aan. 
De zogenoemde lijndraaiers werkten zowel in het 
centrum als in de straten rondom en op de 
stadswallen. Zij verwerkten de hennepvezels tot 
allerhande touwproducten. En dat Oudewater 
touwstad is, wil ze ook vandaag de dag nog 
weten. In het centrum bevindt zich een museum 
(zie pagina ?) dat gewijd is aan alles dat met 
touw te maken heeft.

Hennepakkers
Nu nog zijn erg smalle percelen in de Lopiker- en 
Krimpenerwaard te herleiden naar de vroegere 
hennepakkers, zoals bijvoorbeeld aan de 
Provincialeweg Oost in Haastrecht, de 
Noordzijdseweg in Polsbroek, Benedeneind 
Noordzijde in Benschop en de Hoenkoopse 
Buurtweg in Oudewater. Achtergrondinformatie 
is te vinden in ‘Holland in Touw’; een boekje over 
hennepteelt en touwfabricage in het Groene 
Hart. Uit archiefonderzoek blijkt dat vooral hier 
eeuwenlang de hennep werd geteeld. Hennep en 
hennepzaad werden aan het eind van de 14e 
eeuw in Schoonhoven genoemd naast graan, 
zuivel en vis. Rotterdam, Delft, Gouda, 
Oudewater, Montfoort, IJsselstein, Woerden, 
Leiden en Amsterdam hieven ooit accijnzen op 
deze belangrijke grondstof voor de touw- en 
zeilindustrie.
Om de hennepplanten te kunnen verwerken, 
moesten deze onder meer roten - zeg maar 
rotten - in open (sloot)water. De sterke bastvezels 
kwamen dan los van de stengels. Het water 
vervuilde daarbij sterk. Op heel wat plaatsen 
werd het daarom verboden om hennep te roten. 
In de 14e eeuw mocht al niet meer in het riviertje 
de Vlist geroot worden.
In het eerste deel van de gouden 17e eeuw 
bereikte de teelt en verwerking van hennep in 
het Groene Hart een hoogtepunt. Ten zuidwesten 
van Oudewater, in Hoenkoop, verbouwden alle 
33 boerderijen hennep. Gemiddeld genomen 
waren de perceeltjes 30 bij 40 meter. 
De hennepteelt heeft zich met de nodige ups en 
downs tot ruim halverwege de 19e eeuw weten 
staande te houden.
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U loopt weer terug naar de
MARKT OOSTZIJDE. Neem plaats 
op het terras of in het sfeervolle 
restaurant van Hex by Paul en Inge. 
U bent welkom voor koffi e met gebak, 
een borrel met hapje of een heerlijk 
uitgebreid diner. Viqo, de schoenenwinkel 
van Oudewater, heeft een uitgebreide
collectie damesschoenen voor jong 
en oud. U slaagt er ook voor een 
mooie tas of trendy sjaals en sieraden.
In het pand met de fl eurige
uitstalling buiten zit 
Bloem en Groen Stylisten.
Zij leveren vakwerk en kwaliteit
op het gebied van bloemen en planten.
Markt Oostzijde wordt KORTE HAVENSTRAAT.
DA drogisterij en parfumerie Johan Schouten 
heeft niet alleen een groot assortiment
gezondheids-, verzorgings- en schoonheids-
producten. Ook kunt u er terecht voor leuke
babyartikelen en een nieuwe bril van Eyelove.

Juwelier Reijersen nodigt u graag uit om niet alleen het 
vernieuwde winkelinterieur te komen bekijken maar ook de 
nieuwe collectie sieraden en horloges. U bent van harte welkom.
Shoes en Fashion Hans van Groeningen verkoopt mooie 
merken zoals o.a. Ledûb, Floris van Bommel en Blue Industry. 
Onder het genot van een kop koffi e adviseert Hans u graag 
over de nieuwste trends op het gebied van mannenmode.
Aan de overkant van de straat bent u aan het goede adres 
voor een bezoek aan de kapper bij JulHair Styling.
Naast wassen, knippen en kleuren geven zij u graag een 
persoonlijk advies over het verzorgen en stylen van uw haar.
Breien is helemaal in, bij Wolboetiek De Distel kunt u 
uw hart ophalen. Sippy en Martin hebben een groot 
assortiment breiwol en -garens en geven u graag advies.
Op de hoek in een fraai pand met art Deco interieur zit 
VakantieXperts Oudewater-Montfoort.
U krijgt hier deskundig reisadvies. Daarnaast denken 
zij mee in de verkoop van producten zoals verzekeringen,
reisgidsen en autohuur.
Bakkerij Stijnman is de oudste bakkerij (95 jaar) in Oudewater. 
Naast een uitgebreid assortiment brood/ banket/chocola kunt u 
hier belegde broodjes met een kop koffi e of thee gebruiken.
Daarnaast is café Saartje gevestigd. Een leuke gezellige kroeg. 
Hier is elk weekend een feest, maar vooral tijdens de speciale 
evenementen gaat het dak er af.

Het stadje Oudewater is niet alleen interessant vanwege het historische centrum maar het is er ook gezellig winkelen
Wij nemen u mee voor een korte rondleiding te beginnen bij 
Henny’s Home en Kids by Liss aan de Vinkenbuurt 2. 
Deze twee winkels in één verkopen sfeervolle 
woonaccessoires, potten en snuisterijen en daarnaast ook 
speelgoed voor alle leeftijden geheel gericht op de trends op 
de schoolpleinen.

Vervolgens slaan we de  LEEUWERINGERSTRAAT in, waar u 
bij Groenten en Fruit Jan van Dijk niet alleen fruit en 
groenten van de allerhoogste kwaliteit kunt kopen, maar 
ook diverse zelfbereide salades en maaltijden.
Zon en Maan Natuurvoedingswinkel biedt producten 
die geteeld zijn met respect voor mens, dier en aarde. Naast 
levensmiddelen verkopen zij ook verzorgings- en 
reinigingsproducten.
Echte Bakker John Treur is tot beste Echte Bakker van de 
afdeling Zuid-Holland uitgeroepen. Ook met zijn roomboter-
amandelstaaf heeft hij al diverse prijzen gewonnen.
Keurslager Bas Ultee levert naast een lekker stukje vlees 
en worst, dagverse maaltijden uit eigen keuken.
Sacha Lingerie biedt een diversiteit aan modieuze lingerie, 
nacht- en badmode van hoge kwaliteit.
Het Kaasmeisje heeft heerlijke ambachtelijke kazen uit 
binnen- en buitenland en noten die dagelijks vers gebrand 
worden.
Alex van Optie1 biedt u vele producten en alle service die 
u nodig hebt op het gebied van mobiele telefonie en 
telecom. Hij verricht ook reparaties.
Daarnaast zit de prachtige winkel van Since’04, met 
modieuze kleding van trendy merken, schoenen en 
accessoires, voor zowel dames als heren. U wordt hier 
uitstekend geadviseerd.
The Read Shop verkoopt boeken, tijdschriften, loten, 
tabak, kantoorartikelen, heeft een postagentschap en is een 
ING servicepunt. Bianca en haar medewerksters helpen u 
graag.
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en eerlijke 
levensmiddelen uit andere culturen. Loop eens binnen en u 
zult verbaasd staan over het gevarieerde smaakvol 
uitgezochte assortiment.
Als u de winkel van Hocus Pocus Zoetwaren 
binnenstapt, waant u zich even in een andere tijd. Niet 
alleen qua interieur maar ook wat betreft het ouderwetse 
snoepgoed.
Bij de Foodmaster kunt u terecht voor een frietje, lekkere 
snack of een ijsje.
Laat bloemisterij De Groene Tovenaar een prachtig 
boeket samenstellen. Het is een genot om rond te kijken in 
de ruime winkel. 
Een lekker ambachtelijk ijsje gaat er wel in na al dat 
winkelen. Bij IJssalon Roberto kunt u kiezen uit wel 
twintig smaken.
Een team vrijwilligers van het Toeristisch Informatie 
Punt staat klaar om bezoekers aan Oudewater te vertellen 
wat het monumentenstadje te bieden heeft. Hier kunt u ook 
een stadswandeling of Grachtenvaert boeken.
De Kroeg is een gezellig café met terras aan de overkant 
van de straat waar u even bij kunt komen van al het moois 
dat Oudewater te bieden heeft.
Oudewater heeft ook een Mitra slijterij met een groot 
assortiment wijnen, bier en sterke drank. Iedere maand zijn 
er weer nieuwe aanbiedingen.

U komt nu bij De Heksenwaag waar u linksaf de 
GASTHUISSTEEG ingaat.
Bij KARMA kunt u terecht voor trendy en betaalbare 
dameskleding van diverse merken. Het assortiment wisselt 
regelmatig. Ook verkoopt Miranda kinderkleding van de 
leuke kindermerken ‘Jubel’, ‘Sturdy’ en ‘Annie’.
Daarnaast zit kinderkledingwinkel Kinderen zijn de Baas. 
Moniek en Megan van Lieshout kleden uw kind van top tot 
teen met o.a. de merken Noppies, B.E.S.S, Tumble ‘n dry en 
Vingino. Zowel voor new born als grotere maten.
De Hexameter is een gezellige winkel met modestoffen en 
fournituren. Bescheiden van winkelformaat, maar Margo is 
zeker niet bescheiden in het geven van service, kennis en 
aandacht.

Zon&Maan
N AT U U R L I J K

Leeuweringerstraat 19, Oudewater - Tel.: 0348-563972
NoteNvruchteNmuesli - 1 kg. van € 4,49 voor € 3,79

Jam (geen suiker toegevoegd)
100% fruit - 3 potjes voor € 5,00

Fruitbreaks spelt - van € 2,98 voor € 2,39
Bosvruchtensap en peer-kerssap

100% sap van € 2,79 voor € 2,29
appelsap van € 1,79 voor € 1,49

John Treur
De Echte Bakker
Oudewater
Leeuweringerstraat 40
0348 - 56 12 53

Keurnieuws! Eerlijk is Heerlijk
LEKKEr VoordELig

gepaneerde schnitzel
 4 voor  5,50

riblappen 1 kilo  9,95 

LEKKEr Van dE sLagEr
Huisgemaakte cordon bleu
 3 voor  6,95

Ultee

Leeuweringerstraat 34 Winkelcentrum goverwelle
3421 AC OUDEWATER Middenmolenplein 94  -  2807 GZ GOUDA
0348 - 561531 0182 - 232007

WoEnsdag  vleeswarendag & gehaktdag

• Palingworst • Gebraden gehakt
• Leverworst • Kookworst
• Leverkaas • Saksische smeerleverworst
• Snijworst • Boterhamworst
• Cornedbeef • Schouderham

100 gram voor  1,10

rUndErgEHaKT

500 gram voor  3,95

HaLF oM HaLF gEHaKT

500 gram voor  3,25

LEKKEr UiT EigEn WorsTMaKErij

dagverse boterhamworst 100 gram  1,10
LEKKEr UiT EigEn KEUKEn

indonesische rendang 500 gram  6,25
Vers gegrilde kip roedjak 100 gram  1,50

LEKKEr BijZondEr

Houthakkersteaks 4 voor  6,95
iedere vrijdag
hebben wij tussen
17.00 en 18.00 uur   WarME Kip UiT dE oVEn
Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 maart

LINGERIELINGERIE
Leeuweringerstraat 32 - 3421 aC Oudewater teL. 0348-567400

grOenendaaL 30 - 3441 Bd wOerden teL. 0348-409275

Triumph, Marie Jo, Prima Donna, Mey, 
Aubade, Calvin Klein en Sloggi

gifts
lifestyle
garden

Leeuweringerstraat 22
3421 AC Oudewater

Telefoon 0348-564270
E-mail: oudewater@readshop.nl
Website: www.readshop.nl

Boekenweek 2016 
zaterdag 12 t/m zondag 20 maart

Bij besteding van e 12,50 aan Nederlandstalige 
boeken ontvangt u Het Boekenweekgeschenk

Broer van Esther Gerritsen 
Je kunt er bovendien op zondag 20 maart gratis mee reizen met NS. 

Broer is een echte Esther Gerritsen, met scherpe en humoristische dialogen. 
De auteur van het Boekenweekessay is David van Reybrouck.

Dit jaar is het Boekenweekgeschenk
voor het eerst een papieren boek, e-book én luisterboek!

U krijgt dus niet één, maar drie cadeaus voor hetzelfde te besteden bedrag 
van e 12,50 aan Nederlandstalige boeken.

�

�

€ 2,50 korting op
DE DOPPER
Hét ideale flesje
voor kraanwater

Leeuweringerstraat 11
www.oudewater.wereldwinkels.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Tegen inlevering van deze bon:Tegen inlevering 

€

Leeuweringerstraat 11

Yssalon
   Roberto

Leeuweringerstraat 1 - 3421 AA Oudewater 
(Oudewaterse rivièra)

Telefoon 0348 - 563655 / 06 - 23315635 
E-mail: robertoijs@gmail.com

Hèt adres
voor meer dan 40 soorten

ambachtelijk bereid
kwaliteitsYs 

De Krop
wordt 

en daar proosten we op!

Op zaterdag 1 augustus 
staat er vanaf 15.00 uur 

voor iedereen een 
welkomsdrankje klaar.

Advertentie 85 x 115mm.pdf   23-7-2009   17:21:57

Tegen inlevering van deze bon 

10% korting 
op een stof en/of borduurschaar

Geldig t/m september 2013

STOFFENWINKEL

’De Hexameter’

Gasthuissteeg 11 0348-564677

!

Markt oostzijde 8  -  3421 AE Oudewater  -  www.viqo.nl  -  fb.com/viqoschoenen

10/11 maart
Vrijdag Van 09:30 tot 21:00 uur

Zaterdag Van 09:30 tot 17:00 uur

drinks & bites
10% korting op de gehele  schoenen collectie
bij besteding Van > € 50,- een gratis goodybag

bestaat 2 jaar

GY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN. 

In de HAVENSTRAAT pal naast het oude Stadhuis zit 
brasserie Joia. Een mooi vernieuwd restaurant 
met heerlijk terras, waar u zoals de naam al zegt, 
kunt genieten van lekker eten en drinken.
Daarnaast heeft Margo Kwakernaak haar bloemenwinkel. 
Naast een mooi assortiment bloemen en planten heeft zij 
ook smaakvolle potterie.
We lopen terug naar de VISBRUG waar u 3 Keuken & bar 
vindt. Een moderne wijnbar waar u in een ongedwongen 
sfeer kunt genieten van een goed glas wijn met een hapje of 
iets uitgebreider kunt lunchen en dineren.
Het naastgelegen Concepts is een lifestyle winkel waar u 
niet alleen smaakvolle kleding en accessoires van het merk 
YAYA kunt vinden maar ook diverse items op het gebied 
van woninginrichting.

In de WIJDSTRAAT vindt u Pardoes kledingboutique. 
Zij voeren trendy merken als 10 Days, Cambio, Closed, 
Humanoid. Ook verkopen zij prachtige sieraden van Pimps 
and Pearls. Het is een genot om hier rond te kijken.
Aan de overkant zit Sporthuis.nl, de speciaalzaak wat 
betreft sportkleding, -schoenen en attributen van bekende 
merken. In het naastgelegen Le Salon kunt u uw haar laten 
wassen terwijl u tot rust komt in de massagestoel. Astrid 
heeft veel ervaring in het kappersvak en is o.a. 
gespecialiseerd in het knippen van krullen via het Curlsys 
concept. Ook op het gebied van make-up en nagels 
adviseert en helpt zij u graag. Even verderop zit 
Café De Kater waar u onder het genot van een drankje 
lekker kunt genieten van muziek in diverse stijlen.

kyona’s boutique
Fashion For curvy women

Tegen inlevering van deze bon 

10% korTing
op de gehele collecTie

Geopend:
Di t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur.  Za van 10.00 tot 17.00 uur.
Peperstraat 14, oudewater haven 36, schoonhoven

since'04
jeans, fashion, shoes and more
M . W e s t z i j d e  1  |  O u d e w a t e r  |  0 3 4 8 - 5 6 8 8 4 4
H o o g s t r a a t  24  |  M o n t f o o r t  |  0 3 4 8 - 4 67 1 0 7  

de gehele voorjaars 
en zomercollectie 

70% korting
uitgezonderd de nieuwe collectie

Wijdstraat 4 • 3421 AK Oudewater   
www.pardoesoudewater.nl   

Laatste ronde
umière

EE TCA F É

d e  d r u k k e r i j
d i e  s t a a t  v o o r  k w a l i t e i t

TESTDAG
  www.wilier.com

ZATErDAG 8 okTobEr
van 09.00 tot 16.00 uur

Een hapje en drankje staan voor u klaar!

De hele dag 50% korting op alle 
kleding, schoenen en brillen.

Utrechtse straatweg 41  •  3421 GM Oudewater • Telefoon 0348-562317

www.biketotaal-nieuwenhuizen.nl

Nieuwenhuizen

Erkend dealer van:
Giant - Gazelle 
Merida -  Koga 
Cortina - Sparta 
Flyer -  Wilier

We lopen weer terug naar de PEPERSTRAAT. 
Aan de rechterkant vindt u 
Kyona’s boutique. Zij verkopen kleding 
en lingerie voor ‘curvy women’, maar met 
maatje 38 kunt u er ook prima slagen.
Bij De Outlet loopt u gegarandeerd tegen 
een koopje aan. Zij hebben een groot 
aanbod kleding, tassen, schoenen en 
accessoires met hoge kortingen.
De Bolero is al 30 jaar een begrip in 
Oudewater. U vindt in dit sfeervolle 
boetiekje een enorme verscheidenheid aan 
mooie en draagbare dameskleding en 
accessoires.
Honger gekregen? U bent van harte welkom 
bij Eetcafé Jillhouse voor de lunch, 
een heerlijke maaltijd of gezellig steengrillen. 
U kunt er natuurlijk ook gewoon een 
kopje koffi e met gebak gebruiken.
Opticiën Tuijn Optiek biedt een uitgebreid 
assortiment aan producten en diensten aan, 
variërend van de nieuwste collectie (zonne)
brillen tot oogmetingen, contactlenzen en 
accessoires.
Loop eens binnen bij Eetcafé Lumière, 
niet alleen vanwege het bijzondere interieur 
maar ook om er te genieten van een lunch, 
high tea of diner of strijk neer op hun 
gezellige terras.

Om te winkelen heeft u natuurlijk wel geld nodig. Op de 
DONKERE GAARD is de geldautomaat van de Rabobank.
Oudewater heeft ook een Hema vestiging, waar u lekker 
kunt rondneuzen en altijd wel iets van uw gading vindt.
Op het hoekje zit Glamour of fashion met wekelijks de 
nieuwste fashion trends uit Amsterdam, Parijs, Ibiza, Milaan 
en New York. Dit boetiekje heeft naast een mooie collectie 
hippe dameskleding(16-80 jaar) ook leuke cadeau artikelen en 
accessoires. 
Bij Drukkerij Heno aan de NOORDER-KERKSTRAAT bent u 
aan het goede adres voor het verzorgen van alle soorten 
(familie)drukwerk. Bovendien is het de uitgever van nieuws- 
en advertentieblad De IJsselbode.
In Hotel Restaurant Abrona aan de BROECKERSTRAAT 
kunt u volop genieten van een gemoedelijke sfeer en 
gezelligheid. Het is het eerste hotel-restaurant in Nederland 
waar mensen met een verstandelijke beperking werken.
Geniet van de heerlijke gerechten van de regelmatig 
wisselende menukaart.
Aan het JOOSTENPLEIN vindt u de Coop supermarkt van 
Marcel Heijmans. U kunt er terecht voor uw dagelijkse 
boodschappen. De supermarkt heeft al diverse prijzen in de 
wacht gesleept met betrekking tot klantvriendelijkheid en 
kwaliteit van de versafdelingen.
Op het randje van het centrum op de IJSSELVEERE zit de 
wijnspecialist van Oudewater, GrandiVini, met een zeer 
uitgebreid assortiment wijnen van o.a. eigen import uit Italië.
Naast wijn verkopen ze ook diverse andere dranken en 
exclusieve delicatessen.
Bike Totaal Nieuwenhuizen op de UTRECHTSE 
STRAATWEG heeft een ruim assortiment nieuwe en 
tweedehands fi etsen van bekende merken, fi etsonderdelen, 
fi etskleding, accessoires en fi tnessapparatuur. 

Leeuweringerstraat 21

Oudewater

teLefOOn 0348-563723

Johan
Schouten

B R A S S E R I E

        Open 
vanaf woensdag 

25 oktober

Tussen de Heksenwaag en ‘t Backertje
GASTHUISSTEEG 7
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Hoogstraat 61, Haastrecht
Wo t/m za van 10.00-17.00 uur
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U loopt weer terug naar de
MARKT OOSTZIJDE. Neem plaats 
op het terras of in het sfeervolle 
restaurant van Hex by Paul en Inge. 
U bent welkom voor koffi e met gebak, 
een borrel met hapje of een heerlijk 
uitgebreid diner. Viqo, de schoenenwinkel 
van Oudewater, heeft een uitgebreide
collectie damesschoenen voor jong 
en oud. U slaagt er ook voor een 
mooie tas of trendy sjaals en sieraden.
In het pand met de fl eurige
uitstalling buiten zit 
Bloem en Groen Stylisten.
Zij leveren vakwerk en kwaliteit
op het gebied van bloemen en planten.
Markt Oostzijde wordt KORTE HAVENSTRAAT.
DA drogisterij en parfumerie Johan Schouten 
heeft niet alleen een groot assortiment
gezondheids-, verzorgings- en schoonheids-
producten. Ook kunt u er terecht voor leuke
babyartikelen en een nieuwe bril van Eyelove.

Juwelier Reijersen nodigt u graag uit om niet alleen het 
vernieuwde winkelinterieur te komen bekijken maar ook de 
nieuwe collectie sieraden en horloges. U bent van harte welkom.
Shoes en Fashion Hans van Groeningen verkoopt mooie 
merken zoals o.a. Ledûb, Floris van Bommel en Blue Industry. 
Onder het genot van een kop koffi e adviseert Hans u graag 
over de nieuwste trends op het gebied van mannenmode.
Aan de overkant van de straat bent u aan het goede adres 
voor een bezoek aan de kapper bij JulHair Styling.
Naast wassen, knippen en kleuren geven zij u graag een 
persoonlijk advies over het verzorgen en stylen van uw haar.
Breien is helemaal in, bij Wolboetiek De Distel kunt u 
uw hart ophalen. Sippy en Martin hebben een groot 
assortiment breiwol en -garens en geven u graag advies.
Op de hoek in een fraai pand met art Deco interieur zit 
VakantieXperts Oudewater-Montfoort.
U krijgt hier deskundig reisadvies. Daarnaast denken 
zij mee in de verkoop van producten zoals verzekeringen,
reisgidsen en autohuur.
Bakkerij Stijnman is de oudste bakkerij (95 jaar) in Oudewater. 
Naast een uitgebreid assortiment brood/ banket/chocola kunt u 
hier belegde broodjes met een kop koffi e of thee gebruiken.
Daarnaast is café Saartje gevestigd. Een leuke gezellige kroeg. 
Hier is elk weekend een feest, maar vooral tijdens de speciale 
evenementen gaat het dak er af.

Het stadje Oudewater is niet alleen interessant vanwege het historische centrum maar het is er ook gezellig winkelen
Wij nemen u mee voor een korte rondleiding te beginnen bij 
Henny’s Home en Kids by Liss aan de Vinkenbuurt 2. 
Deze twee winkels in één verkopen sfeervolle 
woonaccessoires, potten en snuisterijen en daarnaast ook 
speelgoed voor alle leeftijden geheel gericht op de trends op 
de schoolpleinen.

Vervolgens slaan we de  LEEUWERINGERSTRAAT in, waar u 
bij Groenten en Fruit Jan van Dijk niet alleen fruit en 
groenten van de allerhoogste kwaliteit kunt kopen, maar 
ook diverse zelfbereide salades en maaltijden.
Zon en Maan Natuurvoedingswinkel biedt producten 
die geteeld zijn met respect voor mens, dier en aarde. Naast 
levensmiddelen verkopen zij ook verzorgings- en 
reinigingsproducten.
Echte Bakker John Treur is tot beste Echte Bakker van de 
afdeling Zuid-Holland uitgeroepen. Ook met zijn roomboter-
amandelstaaf heeft hij al diverse prijzen gewonnen.
Keurslager Bas Ultee levert naast een lekker stukje vlees 
en worst, dagverse maaltijden uit eigen keuken.
Sacha Lingerie biedt een diversiteit aan modieuze lingerie, 
nacht- en badmode van hoge kwaliteit.
Het Kaasmeisje heeft heerlijke ambachtelijke kazen uit 
binnen- en buitenland en noten die dagelijks vers gebrand 
worden.
Alex van Optie1 biedt u vele producten en alle service die 
u nodig hebt op het gebied van mobiele telefonie en 
telecom. Hij verricht ook reparaties.
Daarnaast zit de prachtige winkel van Since’04, met 
modieuze kleding van trendy merken, schoenen en 
accessoires, voor zowel dames als heren. U wordt hier 
uitstekend geadviseerd.
The Read Shop verkoopt boeken, tijdschriften, loten, 
tabak, kantoorartikelen, heeft een postagentschap en is een 
ING servicepunt. Bianca en haar medewerksters helpen u 
graag.
De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en eerlijke 
levensmiddelen uit andere culturen. Loop eens binnen en u 
zult verbaasd staan over het gevarieerde smaakvol 
uitgezochte assortiment.
Als u de winkel van Hocus Pocus Zoetwaren 
binnenstapt, waant u zich even in een andere tijd. Niet 
alleen qua interieur maar ook wat betreft het ouderwetse 
snoepgoed.
Bij de Foodmaster kunt u terecht voor een frietje, lekkere 
snack of een ijsje.
Laat bloemisterij De Groene Tovenaar een prachtig 
boeket samenstellen. Het is een genot om rond te kijken in 
de ruime winkel. 
Een lekker ambachtelijk ijsje gaat er wel in na al dat 
winkelen. Bij IJssalon Roberto kunt u kiezen uit wel 
twintig smaken.
Een team vrijwilligers van het Toeristisch Informatie 
Punt staat klaar om bezoekers aan Oudewater te vertellen 
wat het monumentenstadje te bieden heeft. Hier kunt u ook 
een stadswandeling of Grachtenvaert boeken.
De Kroeg is een gezellig café met terras aan de overkant 
van de straat waar u even bij kunt komen van al het moois 
dat Oudewater te bieden heeft.
Oudewater heeft ook een Mitra slijterij met een groot 
assortiment wijnen, bier en sterke drank. Iedere maand zijn 
er weer nieuwe aanbiedingen.

U komt nu bij De Heksenwaag waar u linksaf de 
GASTHUISSTEEG ingaat.
Bij KARMA kunt u terecht voor trendy en betaalbare 
dameskleding van diverse merken. Het assortiment wisselt 
regelmatig. Ook verkoopt Miranda kinderkleding van de 
leuke kindermerken ‘Jubel’, ‘Sturdy’ en ‘Annie’.
Daarnaast zit kinderkledingwinkel Kinderen zijn de Baas. 
Moniek en Megan van Lieshout kleden uw kind van top tot 
teen met o.a. de merken Noppies, B.E.S.S, Tumble ‘n dry en 
Vingino. Zowel voor new born als grotere maten.
De Hexameter is een gezellige winkel met modestoffen en 
fournituren. Bescheiden van winkelformaat, maar Margo is 
zeker niet bescheiden in het geven van service, kennis en 
aandacht.

Zon&Maan
N AT U U R L I J K

Leeuweringerstraat 19, Oudewater - Tel.: 0348-563972
NoteNvruchteNmuesli - 1 kg. van € 4,49 voor € 3,79

Jam (geen suiker toegevoegd)
100% fruit - 3 potjes voor € 5,00

Fruitbreaks spelt - van € 2,98 voor € 2,39
Bosvruchtensap en peer-kerssap

100% sap van € 2,79 voor € 2,29
appelsap van € 1,79 voor € 1,49

John Treur
De Echte Bakker
Oudewater
Leeuweringerstraat 40
0348 - 56 12 53

Keurnieuws! Eerlijk is Heerlijk
LEKKEr VoordELig

gepaneerde schnitzel
 4 voor  5,50

riblappen 1 kilo  9,95 

LEKKEr Van dE sLagEr
Huisgemaakte cordon bleu
 3 voor  6,95

Ultee

Leeuweringerstraat 34 Winkelcentrum goverwelle
3421 AC OUDEWATER Middenmolenplein 94  -  2807 GZ GOUDA
0348 - 561531 0182 - 232007

WoEnsdag  vleeswarendag & gehaktdag

• Palingworst • Gebraden gehakt
• Leverworst • Kookworst
• Leverkaas • Saksische smeerleverworst
• Snijworst • Boterhamworst
• Cornedbeef • Schouderham

100 gram voor  1,10

rUndErgEHaKT

500 gram voor  3,95

HaLF oM HaLF gEHaKT

500 gram voor  3,25

LEKKEr UiT EigEn WorsTMaKErij

dagverse boterhamworst 100 gram  1,10
LEKKEr UiT EigEn KEUKEn

indonesische rendang 500 gram  6,25
Vers gegrilde kip roedjak 100 gram  1,50

LEKKEr BijZondEr

Houthakkersteaks 4 voor  6,95
iedere vrijdag
hebben wij tussen
17.00 en 18.00 uur   WarME Kip UiT dE oVEn
Bovenstaande aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 t/m zaterdag 18 maart

LINGERIELINGERIE
Leeuweringerstraat 32 - 3421 aC Oudewater teL. 0348-567400

grOenendaaL 30 - 3441 Bd wOerden teL. 0348-409275

Triumph, Marie Jo, Prima Donna, Mey, 
Aubade, Calvin Klein en Sloggi

gifts
lifestyle
garden

Leeuweringerstraat 22
3421 AC Oudewater

Telefoon 0348-564270
E-mail: oudewater@readshop.nl
Website: www.readshop.nl

Boekenweek 2016 
zaterdag 12 t/m zondag 20 maart

Bij besteding van e 12,50 aan Nederlandstalige 
boeken ontvangt u Het Boekenweekgeschenk

Broer van Esther Gerritsen 
Je kunt er bovendien op zondag 20 maart gratis mee reizen met NS. 

Broer is een echte Esther Gerritsen, met scherpe en humoristische dialogen. 
De auteur van het Boekenweekessay is David van Reybrouck.

Dit jaar is het Boekenweekgeschenk
voor het eerst een papieren boek, e-book én luisterboek!

U krijgt dus niet één, maar drie cadeaus voor hetzelfde te besteden bedrag 
van e 12,50 aan Nederlandstalige boeken.

�

�

€ 2,50 korting op
DE DOPPER
Hét ideale flesje
voor kraanwater

Leeuweringerstraat 11
www.oudewater.wereldwinkels.nl
Geopend: dinsdag t/m zaterdag

Tegen inlevering van deze bon:Tegen inlevering 

€

Leeuweringerstraat 11

Yssalon
   Roberto

Leeuweringerstraat 1 - 3421 AA Oudewater 
(Oudewaterse rivièra)

Telefoon 0348 - 563655 / 06 - 23315635 
E-mail: robertoijs@gmail.com

Hèt adres
voor meer dan 40 soorten

ambachtelijk bereid
kwaliteitsYs 

De Krop
wordt 

en daar proosten we op!

Op zaterdag 1 augustus 
staat er vanaf 15.00 uur 

voor iedereen een 
welkomsdrankje klaar.

Advertentie 85 x 115mm.pdf   23-7-2009   17:21:57

Tegen inlevering van deze bon 

10% korting 
op een stof en/of borduurschaar

Geldig t/m september 2013

STOFFENWINKEL

’De Hexameter’

Gasthuissteeg 11 0348-564677

!

Markt oostzijde 8  -  3421 AE Oudewater  -  www.viqo.nl  -  fb.com/viqoschoenen

10/11 maart
Vrijdag Van 09:30 tot 21:00 uur

Zaterdag Van 09:30 tot 17:00 uur

drinks & bites
10% korting op de gehele  schoenen collectie
bij besteding Van > € 50,- een gratis goodybag

bestaat 2 jaar

GY SIET MY AEN EN
KUNT NIETS HOOREN
TREE MAER IN HUYS
WY KOMEN VOREN. 

In de HAVENSTRAAT pal naast het oude Stadhuis zit 
brasserie Joia. Een mooi vernieuwd restaurant 
met heerlijk terras, waar u zoals de naam al zegt, 
kunt genieten van lekker eten en drinken.
Daarnaast heeft Margo Kwakernaak haar bloemenwinkel. 
Naast een mooi assortiment bloemen en planten heeft zij 
ook smaakvolle potterie.
We lopen terug naar de VISBRUG waar u 3 Keuken & bar 
vindt. Een moderne wijnbar waar u in een ongedwongen 
sfeer kunt genieten van een goed glas wijn met een hapje of 
iets uitgebreider kunt lunchen en dineren.
Het naastgelegen Concepts is een lifestyle winkel waar u 
niet alleen smaakvolle kleding en accessoires van het merk 
YAYA kunt vinden maar ook diverse items op het gebied 
van woninginrichting.

In de WIJDSTRAAT vindt u Pardoes kledingboutique. 
Zij voeren trendy merken als 10 Days, Cambio, Closed, 
Humanoid. Ook verkopen zij prachtige sieraden van Pimps 
and Pearls. Het is een genot om hier rond te kijken.
Aan de overkant zit Sporthuis.nl, de speciaalzaak wat 
betreft sportkleding, -schoenen en attributen van bekende 
merken. In het naastgelegen Le Salon kunt u uw haar laten 
wassen terwijl u tot rust komt in de massagestoel. Astrid 
heeft veel ervaring in het kappersvak en is o.a. 
gespecialiseerd in het knippen van krullen via het Curlsys 
concept. Ook op het gebied van make-up en nagels 
adviseert en helpt zij u graag. Even verderop zit 
Café De Kater waar u onder het genot van een drankje 
lekker kunt genieten van muziek in diverse stijlen.

kyona’s boutique
Fashion For curvy women

Tegen inlevering van deze bon 

10% korTing
op de gehele collecTie

Geopend:
Di t/m vr van 10.00 tot 17.30 uur.  Za van 10.00 tot 17.00 uur.
Peperstraat 14, oudewater haven 36, schoonhoven

since'04
jeans, fashion, shoes and more
M . W e s t z i j d e  1  |  O u d e w a t e r  |  0 3 4 8 - 5 6 8 8 4 4
H o o g s t r a a t  24  |  M o n t f o o r t  |  0 3 4 8 - 4 67 1 0 7  

de gehele voorjaars 
en zomercollectie 

70% korting
uitgezonderd de nieuwe collectie

Wijdstraat 4 • 3421 AK Oudewater   
www.pardoesoudewater.nl   

Laatste ronde
umière

EE TCA F É

d e  d r u k k e r i j
d i e  s t a a t  v o o r  k w a l i t e i t

TESTDAG
  www.wilier.com

ZATErDAG 8 okTobEr
van 09.00 tot 16.00 uur

Een hapje en drankje staan voor u klaar!

De hele dag 50% korting op alle 
kleding, schoenen en brillen.

Utrechtse straatweg 41  •  3421 GM Oudewater • Telefoon 0348-562317

www.biketotaal-nieuwenhuizen.nl

Nieuwenhuizen

Erkend dealer van:
Giant - Gazelle 
Merida -  Koga 
Cortina - Sparta 
Flyer -  Wilier

We lopen weer terug naar de PEPERSTRAAT. 
Aan de rechterkant vindt u 
Kyona’s boutique. Zij verkopen kleding 
en lingerie voor ‘curvy women’, maar met 
maatje 38 kunt u er ook prima slagen.
Bij De Outlet loopt u gegarandeerd tegen 
een koopje aan. Zij hebben een groot 
aanbod kleding, tassen, schoenen en 
accessoires met hoge kortingen.
De Bolero is al 30 jaar een begrip in 
Oudewater. U vindt in dit sfeervolle 
boetiekje een enorme verscheidenheid aan 
mooie en draagbare dameskleding en 
accessoires.
Honger gekregen? U bent van harte welkom 
bij Eetcafé Jillhouse voor de lunch, 
een heerlijke maaltijd of gezellig steengrillen. 
U kunt er natuurlijk ook gewoon een 
kopje koffi e met gebak gebruiken.
Opticiën Tuijn Optiek biedt een uitgebreid 
assortiment aan producten en diensten aan, 
variërend van de nieuwste collectie (zonne)
brillen tot oogmetingen, contactlenzen en 
accessoires.
Loop eens binnen bij Eetcafé Lumière, 
niet alleen vanwege het bijzondere interieur 
maar ook om er te genieten van een lunch, 
high tea of diner of strijk neer op hun 
gezellige terras.

Om te winkelen heeft u natuurlijk wel geld nodig. Op de 
DONKERE GAARD is de geldautomaat van de Rabobank.
Oudewater heeft ook een Hema vestiging, waar u lekker 
kunt rondneuzen en altijd wel iets van uw gading vindt.
Op het hoekje zit Glamour of fashion met wekelijks de 
nieuwste fashion trends uit Amsterdam, Parijs, Ibiza, Milaan 
en New York. Dit boetiekje heeft naast een mooie collectie 
hippe dameskleding(16-80 jaar) ook leuke cadeau artikelen en 
accessoires. 
Bij Drukkerij Heno aan de NOORDER-KERKSTRAAT bent u 
aan het goede adres voor het verzorgen van alle soorten 
(familie)drukwerk. Bovendien is het de uitgever van nieuws- 
en advertentieblad De IJsselbode.
In Hotel Restaurant Abrona aan de BROECKERSTRAAT 
kunt u volop genieten van een gemoedelijke sfeer en 
gezelligheid. Het is het eerste hotel-restaurant in Nederland 
waar mensen met een verstandelijke beperking werken.
Geniet van de heerlijke gerechten van de regelmatig 
wisselende menukaart.
Aan het JOOSTENPLEIN vindt u de Coop supermarkt van 
Marcel Heijmans. U kunt er terecht voor uw dagelijkse 
boodschappen. De supermarkt heeft al diverse prijzen in de 
wacht gesleept met betrekking tot klantvriendelijkheid en 
kwaliteit van de versafdelingen.
Op het randje van het centrum op de IJSSELVEERE zit de 
wijnspecialist van Oudewater, GrandiVini, met een zeer 
uitgebreid assortiment wijnen van o.a. eigen import uit Italië.
Naast wijn verkopen ze ook diverse andere dranken en 
exclusieve delicatessen.
Bike Totaal Nieuwenhuizen op de UTRECHTSE 
STRAATWEG heeft een ruim assortiment nieuwe en 
tweedehands fi etsen van bekende merken, fi etsonderdelen, 
fi etskleding, accessoires en fi tnessapparatuur. 

Leeuweringerstraat 21

Oudewater

teLefOOn 0348-563723

Johan
Schouten

B R A S S E R I E

        Open 
vanaf woensdag 

25 oktober

Tussen de Heksenwaag en ‘t Backertje
GASTHUISSTEEG 7

De Outlet - Recreatie advertentie - maart 2016_V2_Outline.indd   1 24-03-16   22:10

Hoogstraat 61, Haastrecht
Wo t/m za van 10.00-17.00 uur
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Het Touwmuseum
Achter een zo alledaags gebruiksmiddel als touw gaat een enorm boeiend 
verhaal schuil. En dan hebben we het niet alleen over dunne vliegertouwtjes 
en touw waaraan hedendaagse Olympische turners hun verbazingwekkende 
oefeningen uitvoeren, maar ook over de enorm dikke sleepkabels waarmee 
boorplatforms op hun plaats worden gemanoeuvreerd. Bij de berging van 
het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia voor de Italiaanse kust in 
2013 is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van touw uit Oudewater.
Maar het verhaal gaat ook over wat er allemaal nodig is om touw te maken 
en hoe dat in zijn werk gaat.
Touw uit Oudewater werd in de zestiende eeuw en zeker in de zeventiende, de 
Gouden Eeuw, al gebruikt voor de tuigage van de vele schepen van de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie. In onze tijd is touw uit Oudewater ook gebruikt tijdens 
de opnames van de actiefilm Michiel de Ruyter. Zo zijn heden en verleden ook met 
elkaar verbonden in het Touwmuseum in Oudewater. Dat verbinden gebeurt in een 
gezamenlijk project van het Touwmuseum en Hendrik Veder Group, de huidige 
eigenaar van Touwfabriek G. van der Lee: de tentoonstelling Touw versus Staal. 
In deze tijdelijke tentoonstelling wordt verduidelijkt wat wanneer de voorkeur 
verdient en wat in de praktijk de verschillen zijn tussen staaldraad en touw. Op deze 
en andere vragen worden heldere antwoorden gegeven.
Er is ook een samenwerkingsverband met twee andere musea in de regio tot stand 
gekomen. Touw moet net als zilver en de gewichten in de (heksen)waag gekeurd 
worden. Daarom hebben het Zilvermuseum in Schoonhoven, het museum de 
Heksenwaag en het Touwmuseum in Oudewater naar een samenwerking met een 
duidelijke meerwaarde gezocht. Met elkaar hebben ze een leuke folder uitgebracht 
die die meerwaarde onderstreept.
Het Touwmuseum is te vinden in de Reijersteeg, midden In het historische centrum 
van Oudewater. Het is gevestigd in een authentieke baanschuur, waar al eeuwen 
geleden de benodigdheden voor het maken van touw werden opgeslagen. Natuurlijk 
zijn er oude gereedschappen te zien, maar er staat ook een echte oude lijnbaan 
Daarmee kun je als bezoeker je eigen (spring)touw maken.
Met behulp van vele originele en historische attributen, fotomateriaal en films wordt 
de fabricage van touw alsmede de toepassing ervan op een levendige wijze 
aanschouwelijk gemaakt. Ontdek hoe Oudewater, het historische stadje aan de 
Hollandse IJssel, bloeide door de touwindustrie en welke belangrijke rol touw ook in 
de toekomst zal blijven spelen. Op de bovenverdieping, waar zich een leuke 
piratenboot bevindt, worden kinderen uitgedaagd creatief met touw te zijn.
Touw uit Oudewater verbindt mensen over de gehele wereld. Onze medewerkers 
ontvangen u hartelijk en geven graag enthousiast een leuke en leerzame rondleiding.

Y www.touwmuseum.nl

OUDEWATER

WWW.TOUWMUSEUM.NL

OUDEWATER  
& TOUW 
HOE ZIT DAT NOU?

“Kom en ontdek het
in het TouwMuseum!” 

Reijersteeg 4, 3420 DA Oudewater
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TOUW: BINDEN & BOEIEN!

Oudewater heeft nog veel meer te bieden: de Touwfabriek, 
het Touwmuseum en allerlei verwijzingen naar onze 

touwgeschiedenis. We heten niet voor niets Geelbuiken!
En aan veel straatnamen kun je onze historie met 

touw ook goed afl ezen. ‘Binden’ krijgt dan als begrip een 
heel andere lading! Want Oudewater heeft iets met touw,

maar Oudewater bindt en verbindt ook.
En die binding bepaalt weer hoe wij ons als bewoners 

voelen in Oudewater.

useum

NIEUW! Ontdek Oudewater 
en omgeving per TouwTrein! 
Oudewater heeft naast het prachtig centrum ook een 
verrassend mooi buitengebied. Met de TouwTrein rijd je in 
ongeveer een uur langs plekken waar je anders niet komt. 
Wat dacht je van de ruim 500 jaar oude Touwfabriek of de oude contouren 
van de vesting, waar vroeger de galgen van de touwslagers stonden. 
Onderweg krijg je tekst en uitleg over wat je allemaal ziet (beschikbaar 
vanaf mei). De TouwTrein rijdt in het laagseizoen op zaterdag en zondag en 
in het hoogseizoen van 1 juni t/m 15 september ook op woensdag en 
vrijdag, ieder uur vanaf 12.00 uur, laatste rit vanaf 15.00 uur. Opstapplaats: 
op De Markt bij de Rabobank. De TouwTrein heeft maximaal 13 zitplaatsen.
Kaartjes zijn te koop bij de TIP, Leeuweringerstraat 10. Kinderen t/m 3 jaar 
gratis mee op  schoot. Kinderen 4 t/m 9 jaar e 3,- p.p. 10 jaar en ouder 
e 6,- p.p. Zoek je een aangename manier om je gasten te vervoeren? Of 
ben je op zoek naar een gezellige invulling van je familiedag of kinderfeestje? 
Stuur even een e-mail, we denken graag met je mee!

Y www.touwtrein.nl #oudewater  #touwtrein  info@touwtrein.nl

Stadsmuseum
Oudewater
De tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’
vertelt het verhaal van de geschiedenis van Oudewater
vanuit de ‘roerige tijden’ die de stad gekend heeft.

Oudewater was in de middeleeuwen een welvarende stad.
Archeologische vondsten laten dat duidelijk zien.
Een rijke, zelfbewuste stad die de kant koos van Oranje,
de kant van de opstand tegen de Spaans-Habsburgse overheersing. 
Die opstand begon 450 jaar geleden en zou lang duren: 
de Tachtigjarige Oorlog.
Van die roerige tijden van oorlog en verwoesting, van herbouw en nieuw 
hervonden welvaart geeft de tentoonstelling een intrigerend beeld.

De godsdiensttwisten van de 16e eeuw zorgden ook voor de 
nodige roering in Oudewater. De stadsmilities moesten er 

soms aan te pas komen om de gemoederen in bedwang 
te houden. De in Oudewater geboren theoloog 
Jacob Harmenszoon, beter bekend als Arminius, 
speelde een grote rol in het theologisch debat.
En dan de Tweede Wereldoorlog, ook over 
die roerige periode is het nodige te bekijken.
Tot rust komen kan zittend op de bank waar eeuwen 
geleden de schepenen zaten tijdens de grote rechtszaken 

en kijkend naar fi lms die vervlogen tijden laten herleven. 
Het kan ook, lopend langs en kijkend naar de schilderijen 

van schilders die hun visie van de schoonheid Oudewater 
hebben vereeuwigd...

Het Stadsmuseum Oudewater is gevestigd
in het Stadhuis aan de Visbrug.
Het is elk eerste weekend van de maand geopend op zaterdagmiddag en 
zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Het gehele Stadhuis is dan ook vrij 
toegankelijk voor bezichtiging.
Bij het schilderij ‘De Moord van Oudewater’ wordt uitleg gegeven. 
De toegang is gratis.
Het Stadsmuseum Oudewater is een activiteit van de
Geschiedkundige Vereniging Oudewater.

 www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl

‘Oudewater in roerige tijden’

Jan Pietersz van der Lee (Oudewater ca. 1540 - 1613),
telg uit het bekende Oudewaterse touwslagersgeslacht Van der Lee.
Hij was kapitein van de schutterij en aanvoerder van de verdediging van de stad 
toen in 1575 een Spaans-Habsburgs leger het beleg sloeg rond Oudewater.
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Geef eens een dinercheque cadeau !

Ervaar het
Culinair Groene Hart

Wat is een stad zonder lekker eten en drinken? Rondom de Markt en in het 
centrum van Oudewater vindt u een keur aan restaurants, eetcafés en 
kroegjes. Als het weer het toelaat, staan de Markt en de Visbrug vol gezellige 
terrassen en is het zoeken naar een vrij tafeltje.

Tegenover het TIP-kantoor zit IJssalon Roberto. Van heinde en ver komt men 
fi etsend, wandelend of varend richting het centrum van Oudewater, om zich 
van een heerlijk ijsje te verzekeren. Met uitzicht op de Markt is het daar 
goed toeven.

Streekproducten
Uit de directe omgeving van Oudewater komt het bekende ‘Waards Rund’, 
dat u op diverse wijzen op de menukaart terug kunt vinden. 
Uit het nabijgelegen Montfoort komt de overheerlijke Doruvael kaas. 
De variant met fenegriek is bekend en wordt zeer gewaardeerd. 
Net buiten Oudewater, aan de Ruige Weide die voert van Oudewater naar 
Driebruggen en Nieuwerbrug, ligt kaasboerderij ‘De Ruyge Weyde’. 
Hier maakt men op ambachtelijk wijze de Ruygentaler kaas. 
Iets verder weg, in Stolwijk, wordt een blauwader geitenkaas gemaakt 
die u ook zeker moet proeven.

het le kke rs te  cade au uit  de  regio
Ervaar het Culinair Groene Hart

Bij een verblijf in het Groene Hart 
kunt u naast het prachtige 
polderlandschap ook genieten 
van de vele heerlijke streekproducten 
en ingrediënten die het gebied levert.
Bij het Toeristisch Informatie Punt 
in Oudewater zijn ‘Dinercheques’ 
verkrijgbaar die u kunt besteden bij 
restaurants in Oudewater, Montfoort, 
Linschoten, Lopik en Krimpenerwaard.
De restaurants hebben een ruim aanbod 
van lunches, High Tea’s en diners.
Het Groene Hart is de bakermat van de 
Goudse kaas en veel streekkazen geven 
een formidabele afsluiting van een diner.

LEUK OM ALS CADEAU TE GEVEN
AAN UW FAMILIE, VRIENDEN EN RELATIES

HAPPEN EN STAPPEN
Culinaire stadswandeling

U start om 17.00 uur bij het eerste restaurant voor het voorgerecht. 
Om 17.30 uur haalt een gids u bij dit restaurant op voor het eerste deel van 
de rondleiding (45 min.) door het historische centrum van Oudewater. 
De gids levert uw gezelschap om 18.30 uur af bij het tweede restaurant, 
waar u kunt genieten van het hoofdgerecht. Vanaf 19.30 uur vervolgt u met 
de gids de stadswandeling en eindigt u om 20.15 uur voor het nagerecht bij 
Restaurant Abrona. In dit restaurant wordt u bediend door mensen met een 
licht verstandelijke beperking. De prijs van dit arrangement bedraagt 
€ 42.50 p.p. excl. de drankjes.
Dit arrangement is te boeken op woensdag t/m zondag voor minimaal 
8 personen bij het TIP-kantoor, tel. 0348-561628 of tip@oudewater.net

HAP EN STAP
Lunch met een stadswandeling

U start deze lunch/stadswandeling tussen 12.00 en 13.00 uur bij het eerste 
restaurant. Hier krijgt u de soep gereserveerd. De gids haalt u op voor het 
eerste deel van de wandeling (45 min) door het historische centrum van 
Oudewater. Hij levert uw gezelschap af bij het tweede restaurant, waar u 
sandwiches krijgt geserveerd. Hierna vervolgt de gids met u het tweede 
gedeelte van de stadswandeling. De prijs van dit arrangement bedraagt 
€ 22.50 p.p. excl. de drankjes.
Dit arrangement is te boeken op woensdag t/m zondag voor minimaal
8 personen bij het TIP-kantoor, tel. 0348-561628 of tip@oudewater.net

Arrangementen

DDDinerchequesD
t.w.v. 10,00 - 12,50 - 25,00 - 50,00

zijn het gehele jaar door verkrijgbaar bij
het Toeristisch Informatie Punt Oudewater

Leeuweringerstraat 10 - 3421 AC Oudewater
0348-561628 - www.oudewater.net

Restaurant Abrona
Broeckerstraat 20 3421 BL
0348-567466 Oudewater

Eetcafé De Dijketelg
Papekopperstraatweg 2 3464 HL
0348-562279 Papekop

Uitspanning Goejanverwelle
Goejanverwelle 29a 3467 PN
0182-503044 Hekendorp

Eetcafé Jill House
Markt Westzijde 3 3421 AN
0348-561500 Oudewater

DEELNEMENDE RESTAURANTS OUDEWATER
Brasserie Joia
Havenstraat 1-2 3421 BS
0348-567150 Oudewater

Chinees Rest. De Lange Muur
Leeuweringerstraat 37 3421 AB
0348-562655 Oudewater

Eetcafé Lumière
Markt Westzijde 7 3421 AN
0348-560004 Oudewater

3 keuken & bar
Visbrug 3 3421 AH
0348-723923 Oudewater

Restaurant Hex
Markt Oostzijde 14 3421 AE
06-83898441 Oudewater

Restaurant De Burgemeester
Raadhuisstraat 17 3461 CW
0348-414040 Linschoten

Restaurant
De Heren van Montfoort
Hoogstraat 41 3417 HB
0348-471229 Montfoort

Restaurant Bij Mette
Dorpstraat 41 3461 CP
0348-499939 Linschoten

Grand Café The Old Bakery
De Plaats 1 3417 EC
0348-214070 Montfoort

Restaurant & Stadscafé
Het Oude Stadhuis
Hoogstraat 36 3417 HD
0348-474004 Montfoort

Restaurant De Schans
Willeskop 87 3417 MC
0348-562309 Montfoort

DEELNEMENDE RESTAURANTS MONTFOORT

DEELNEMENDE RESTAURANTS KRIMPENERWAARD
Eetcafé Over de Brug
Veerlaan 1 2851 BV
0182-501210 Haastrecht

Chinees Indisch Rest. De Pauw
Hoogstraat 112-114 2851 BJ
0182-502825 Haastrecht

Restaurant De Vlisterstee
West Vlisterdijk 57 2855 AK
0182-501918 Vlist

Restaurant De IJsselborgh
Veerstraat 1 2851 BK
0182-502555 Haastrecht

Brasserie Het Witte Hof
Hoogstraat 152 2851 BK
0182-501361 Haastrecht

 www.oudewater.net

ulinair
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iedereen is, al slenterend door een reeds lang 
bestaande stad, weleens verrast door een steen 
die ingemetseld in de gevel van een oud pand 
iets aangaf; het werk of de naam van een van de 
vroegere bewoners. Zo’n gevelsteen is echt van 
steen; is-ie van hout of een ander materiaal dan 
heet het een gevelteken. inmiddels is de traditie 
van geveltekens in Oudewater nieuw leven 
ingeblazen. er zijn in de afgelopen jaren maar 
liefst achttien moderne en zeer fraaie 
geveltekens op bijzondere, vaak monumentale 
panden aangebracht. en die zijn een rondje door 
Oudewater beslist wel de moeite waard.
Zo’n gevelsteen diende vroeger, bij gebrek aan 
straatnamen en huisnummers, ter identificatie 
van een pand. Vaak gebruikte men de naam of 
het beroep van de eigenaar of de naam van het 
pand om in de gevelsteen te verwerken. Op deze 
traditie is, met een iets andere insteek, in 
Oudewater teruggegrepen: vaak speelde juist de 
geschiedenis van het pand bij het maken van de 
nieuwe geveltekens een belangrijke rol. Soms zit 
er weer een heel ander verhaal achter; maar fraai 
zijn ze zeker. Op de panden die aangemerkt zijn 
als monumenten, mochten de geveltekens niet 
rechtstreeks worden aangebracht en daarom zijn 
deze van weer- en windbestendige keramiek 
aangebracht op een roestvrije metalen plaat die 
dicht tegen de gevel is geplaatst. 
Er zitten juweeltjes tussen en welke de wandelaar 
het fraaist vindt, hangt van de smaak van de 

ultureel

Prachtige exclusieve moderne 
geveltekens in Oudewater

Vier mooie 
mozaïekbanken
Met behulp van de organisatie Social Sofa en met steun van 
heel veel verschillende partijen lukte het coby Feller de eerste 
social sofa of mozaïekbank in 2015 te laten onthullen.
2015 was het jaar dat Oudewater 750 jaar stadsrechten vierde. 
inmiddels staan er vier prachtige social sofa’s in Oudewater. 
Ze zijn beslist een stukje omlopen of omfietsen waard.
Bij het ontwerp van de eerste bank (nr. 2 op het kaartje) zijn 
allemaal Oudewaterse motieven gebruikt: het silhouet van de 
stad, de ooievaars, de vlag, een kwakel, Oudewaterse kerken  
en geveltjes en - in verband met het jubileumjaar - het symbool 
van ‘Oudewater 750 jaar stad’ en het getal 750 prominent in 
beeld. Deze staat pontificaal in het straatbeeld van Oudewater, 
dicht bij het Gezondheidscentrum op het kruispunt van de  
Oude Singel en de Hendrik van Viandenstraat.
Op de tweede bank (nr. 3), de Groene-Hartbank, valt vooral 
veel natuur te ontdekken: (water)planten en (water)vogels. 
Deze bank is te bewonderen bij de rotonde aan de Westsingel.
De derde mozaïekbank (nr. 4) heeft als thema - het kan bijna 
niet anders - ‘touw’ en staat uiteraard aan het begin van de wijk 
‘De Oude Touwfabriek’.
De vierde (nr. 1) staat bij het Muziekhuis en het thema muziek is 
daarvan een logisch gevolg. Ze zijn allemaal terug te vinden op 
het kaartje en op de foto staat … juist: de muziekbank.

De werkgroep Open Monumentendag 
organiseert in samenwerking met diverse andere 
partijen op zaterdag 14 september weer een 
mooie dag vol activiteiten rond het landelijke 
thema ‘Plekken van plezier’. Deze dag o.a.: een 
kunstmarkt - (foto)tentoonstellingen - concerten 
en meer in het centrum en omgeving van 
Oudewater. Er ligt voor deze Monumentendag 
een folder gereed bij het TIP-kantoor.

Y www.oudewater.net

Herman de Man
De markante schrijver Herman de Man (1898-
1946) woonde in zijn jeugd in Oudewater.
Veel van zijn romans, waaronder Het wassende 
water, bevatten beschrijvingen van deze streek, 
die hem altijd is blijven boeien. Waarschijnlijk 
daarom ook wilde hij er na zijn dood in 1946 
begraven worden.

expositie
In de expositieruimte boven de bibliotheek in het 
Cultuurhuis bevindt zich van 4 april tot 18 mei 
2019 een tentoonstelling over het leven van 
Herman de Man. De openingstijden van de 
bibliotheek zijn op maandag, donderdag en 
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, op woensdag 
van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur.
Zijn graf , op de Rooms-Katholieke begraafplaats 
Oudewater aan de Waardsedijk, wordt nu 
gerestaureerd en zal na 11 juli, zijn geboortedag, 
weer in volle glorie te zien zijn.

107.5 FM RADIO VOOR OUDEWATER & OMGEVING!

Midland FM is te beluisteren via:
Ether: FM 107.5 MHz
Kabel Oudewater: FM 98.3 MHz
Online: www.midlandfm.net
facebook.com/midlandfm1075 - @midlandfm1075

Zaterdag 14 september

toeschouwer af, maar op de oudkatholieke kerk 
zit een bijzonder fraai teken en dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor de panden aan de 
Peperstraat 16 en de Leeuweringerstraat 11.
Eigenlijk doet de een nauwelijks onder voor de 
ander. Voor wie de achtergrond van de tekens wil 
weten en ook de locaties van de overige tekens is 
bij het TIP-kantoor een brochure te verkrijgen of 
men kan even kijken op de site

Y www.oudewater.net
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STICHTING LINOUENDA
hulp aan Roemenië

Wilgenweg 15a
3421 TV  Oudewater

Open: 
dinsdag en zaterdag 

van 10:00 - 15:00 uur

2de handswinkel
Kleding en Meer

'

DAMWEG 2 HAL 12 • 3421 GS OUDEWATER

MICHEL VAN DRIEL • TEL 06 18 77 37 34
INFO@VANDRIELAUTOS.NL

• BENEGAS LIGHT
• CAMPINGAZ
• HEFTRUCKGAS

• INDUSTRIEGAS
• KACHEL VERHUUR 
• PROPAAN

DAMWEG 2 HAL 12 • 3421 GS OUDEWATER

MICHEL VAN DRIEL • TEL 06 18 77 37 34

 INDUSTRIEGAS
 KACHEL VERHUUR

Houdt u van snuffelen 
en goedkoop shoppen
Kom dan eens naar de 2de handswinkel 'Kleding en Meer' op het 
industrieterrein Tappersheul, Wilgenweg 15a te Oudewater.
De winkel is iedere dinsdag en zaterdag open van 10.00 tot 15.00 uur.
Wij verkopen daar dames, heren en kinderkleding, accessoires  
en klein huisraad zoals: potten en pannen, borden en bestek, 
speelgoed, boeken, Cd's, linnengoed.
De winkel wordt beheerd door Stichting Linquenda, deze organisatie 
ondersteunt armen in Roemenië, de gehele opbrengst van de winkel is 
voor dit werk bestemd. Driemaal per jaar reizen we af naar Roemenië 
om goederen, kleding en voedsel rond te brengen bij onze gezinnen. 
Wees welkom!

Y www.stichtinglinquenda.nl

LINGERIELINGERIE
Leeuweringerstraat 32 • 3421 aC Oudewater • 0348-567400
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BedStay41: een bijzondere 
verblijfsmogelijkheid in Oudewater

Streekproducten 
rondom 
Oudewater
Het Geelbuikje
Bij brood- en banketbakkerij Stijnman in de  
Korte Havenstraat 6, 3421 AG Oudewater  
is het populairste koekje een Geelbuikje, een erg 
smakelijk roomboterkoekje met een geel fondant 
laagje. Ze kunnen het Geelbuikje ook in een 
bijpassend trommeltje verpakken, dat leuk is om 
weg te geven! In de trommel doen ze ook een 
uitleg over de naam. Benieuwd?

De smaak van de Ruygentaler is anders dan 
andere boeren gatenkazen in Nederland, alsof die 
uit de bergen komt. In Nederland is de 
Ruygentaler niet alleen te koop in de 
boerderijwinkel op de Ruige Weide 43, 3421 TH, 
Oudewater, maar ook bij meerdere speciaalzaken 
in de regio: ‘t Kaasmeisje in Oudewater 
(Leeuweringerstraat), Karsemeyer in Woerden, 
(Molenvliet en Snel en Polanen) en  
De IJsselpoort in Montfoort (Hoogstraat).

Ruyge Weyde kaas
Kaasboerderij de Ruyge Weyde is een vijfde 
generatie familiebedrijf in Oudewater, waar ze al 
vanaf 1847 echte Goudse boerenkaas bereiden. 
Vanaf december 2018 zijn zij de enige 
kaasboerderij in heel Nederland die boerenkaas, 
biologisch, een melkrobot en 100 % weidegang 
combineren. Zo creëren ze een meerwaarde door 
van de melk van eigen koeien kaas te maken. 
Dit is terug te proeven in de kwaliteit van hun 
Ruyge Weyde Kaas.

Oudewaternaartjes
Hocus Pocus Zoetwaren zit in het centrum van 
Oudewater. De winkel heeft een nostalgische 
uitstraling zodat de bezoeker zich waant in tijden 
van weleer. Op magische wijze herleven daarom 
ook oude smaken en worden nieuwe smaken 
ontdekt.
Naast producten met een typisch Oudewaterse 
naam: Oudewaternaartjes, Geelbuik bonbons en 
Leentje Willems, valt er nog veel meer lekkers te 
ontdekken in Hocus Pocus Zoetwaren, 
Leeuweringerstraat 9, 3421 AA Oudewater.

�

�

€ 2,50 korting op
DE DOPPER
Hét ideale flesje
voor kraanwater

Leeuweringerstraat 11
www.oudewater.wereldwinkels.nl

Geopend: maandagmiddag,
dinsdag t/m zaterdag

Tegen inlevering van deze bon:

€

DE DOPPERDE DOPPER

Leeuweringerstraat 11

Wereldwinkel 
Oudewater
De Wereldwinkel Oudewater is gevestigd in de 
voormalige apotheek, Leeuweringerstraat 11. 
een prachtig pand waar de producten uit 
ontwikkelingslanden nog beter tot hun recht 
komen. De enthousiaste medewerkers die allen 
op vrijwillige basis in de winkel staan, geven u 
graag advies over de producten.

Visie & Missie Wereldwinkels
In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen 
hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt 
authentieke producten met een hedendaags 
tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn 
boeren en ambachtslieden uit diverse 
ontwikkelingslanden zoals Mali, Zimbabwe, 
Burkina Faso, Niger, Mexico, India, Nepal, 
Indonesië, Peru en Kenia. Sommigen hebben een 
eigen bedrijfje, anderen werken in kleine 
fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, 
recht hebben op een woning, voedsel, scholing 
en medische zorg. In de gewone handel blijven zij 
vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze 
met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze 
met moeite van kunnen bestaan.

Wat wil de Wereldwinkel
Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige 
manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, 
transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft 
de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een 
eerlijke beloning. Met het inkomen dat zij 
verdienen door de verkoop van hun producten, 
kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven 
zonder armoede en met voldoende kansen op 
ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de 
wereldhandel moet veranderen zodat 
producenten die kans ook echt kunnen krijgen. 
Met de verkoop van producten laten zij zien dat 
handel ook anders kan. En bieden zij de 
Nederlandse consument een keuze. Koop je een 
cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan 
de ontwikkeling van de makers.

it de streek

Versstraat
De consument of toerist in Oudewater hoeft  
niet ver te gaan voor een heerlijk ambachtelijk 
stukje kaas, de lekkerste streekproducten of 
huisgebrande nootjes. In de Leeuweringerstraat, 
ook wel het ‘Versstraatje van Oudewater’ 
genoemd, zit naast een groentespecialist, een 
warme bakker, zoetwarenspecialist, keurslager, 
slijterij en een natuurvoedingswinkel, een 
delicatessenwinkel: ‘t Kaasmeisje. 
Om precies te zijn Leeuweringerstraat 28,  
3421 AC, Oudewater, geopend op woensdag 
t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00, en op zaterdag 
van 08.00 tot 16.00 uur.

Hij is nog maar pas geopend, de BedStay aan de 
Hoenkoopse Buurtweg 41 in Oudewater, maar 
de belangstelling is er al. Geen B&B, maar een 
viertal vakantieappartementen, die twee aan 
twee ook nog eens gekoppeld kunnen worden. 
een tweetal ervan is rolstoeltoegankelijk, ze zien 
er stuk voor stuk prachtig uit en, als het kan en 
nodig blijkt, zal allerhande extra service 
geboden worden. De ontvangst en het uitzicht 
zijn beide overweldigend.

Kees en Wendy van Vliet ontvangen de gasten 
met alle egards. “Het is geen B&B,” laat een 
goedlachse Wendy meteen weten, “maar een 
Bed&Verblijf. Daarom heet het ook BedStay. 
En daar hebben we 41 achter gezet omdat dat 
ons huisnummer is.” Alle appartementen zijn 
voorzien van alle gemakken en compleet 
ingericht. De achterste twee appartementen zijn 
geschikt voor vier personen en hebben een 
schitterende vide, waardoor het zicht naar buiten, 
over de polder tot aan Haastrecht, behouden 
blijft. De kamers heten Jannetje en Jan naar de 
ouders van Kees, die hier tientallen jaren geboerd 
hebben. Kamer Jan is dan ook de ‘koeienkamer’, 
helemaal in een prachtig ingericht zwart-wit. 
De voorste twee kamers, waarvan er een met 
allemaal (heel mooie) spullen van de 
kringloopwinkel op een bijzonder aardige manier 
is ingericht, de ‘retrokamer’, en die ernaast zijn 
beide rolstoeltoegankelijk en ook aan elkaar te 
koppelen. En nogmaals benadrukt Wendy dat ze, 
als het even kan, klaar zal staan om extra hulp en 
aandacht te geven als dat nodig mocht blijken.



40 - RecReatiekRant 2019

    

Heeft u op Schiphol weleens staan kijken bij 'de gate' voor u aan boord mocht? Wat deden die vliegers 
daar achter die voorruit? U zag papier heen en weer schuiven. U zag ze weglopen en weer terugkomen. 
Bij het instappen heeft u misschien ook wel even snel naar links gekeken om door de openstaande deur 
even in de cockpit te kijken? Maar ja, u moest wel doorlopen naar rij zus, stoel zo.

FlightSim
737

FlightSim
737

Altijd al een keer zelf de stuurknuppel hebben willen bedienen?

Flightsim 737.nl biedt U die kans!
Maar als u wilt, kan dat nu een keertje anders. 
FlightSIM 737 biedt u de gelegenheid om zelf eens 
op die stoel te gaan zitten. In een echte cockpit op 
een echte cockpitstoel in de full-harnas-riemen. 
Zelf, onder begeleiding -één op één- de machine van 
'Cold & Dark' tot leven brengen.

Wij zullen u uitleggen wat er alzo komt kijken en wat er gedaan wordt 
voor de machine zijn 'Pushback' krijgt en u de motoren zelf kunt 
starten. Hoe u aan de hand van het vliegplan de gehele route in de 
navigatie computers controleert, inclusief de gewichten, de benodigde 
brandstof etc.

Complete vlucht
Als het toestel dan klaar staat op de taxie-lijn, klaar staat voor 
vertrek en de motoren zijn gestart, taxiet u naar de betreffende 
startbaan. Dan komt het grote moment; de start. Wat u vooraf doet, 
wat de taak verdeling is tussen gezagvoerder en co-piloot, waar u 

Via onze site kunt u aanvullende 
informatie vinden en een boeking regelen.

www.fl ightsim737.nl

FlightSIM 737
Hekendorperweg 41
3421 VJ Oudewater

0348 56 1576

rekening mee moet houden als het niet goed zou gaan en wat u 
doet als het wel goed gaat .Alles lijkt realiteit. U ervaart de rust 
en het geweldige uitzicht tijdens 'de klim'. En dan beleeft u hoe 
de route gevlogen wordt. Later volgen de voorbereidingen voor de 
nadering van de eindbestemming. En ook de landing. Kortom, u 
krijgt het razend druk! Maar het wordt een leerzame ervaring die 
u NOOIT meer vergeet en waar u nog veelvuldig over zal praten en 
aan terug zal denken.
Niet alle facetten van het vliegen laten we mee lopen. 
De radiocommunicatie laten we even achterwege en de 
weersgesteldheid is uw keuze. Het echte op dat moment aanwezige 
weertype, mooi weer, slecht weer, mist, ochtendschemer, daglicht, 
avond of nacht. Het kan allemaal op de 22.000 vliegvelden die de 
programmatuur van onze computers van de simulator bezit.

Unieke ervaring
Diverse bedrijven maken reeds gebruik van FlightSIM 737. 
Als relatiegeschenk aan een medewerker of klant maar ook 
voor u, die het ook wel eens wil meemaken, staat de deur 
open. Of voor de ouders die hun kinderen willen motiveren tot 
betere schoolprestaties. Vliegen beslaat een breed gebied van 
studierichtingen. Diverse onderwerpen, vakken, leerstof, worden 
aangeroerd. Ook voor wie van zijn vliegangst af wil, is deze 
ervaring een hele uitkomst. U zult er veel vertrouwen door winnen.
Een simulator is een prachtig instrument. Vier computers samen in 
een netwerk en drie krachtige beamers alsmede vier geluidsystemen 
tezamen met een 100% getrouwe cockpit vol systemen benaderen 
de werkelijkheid. Het menselijk waarnemingsvermogen is voor 
ca 75% visueel. Ons 220° beeld voorziet daar in. 20% audio -vier 
geluidsystemen met negen speakers- zorgt voor de rest. De nog 
resterende 5% is wat men ruikt of voelt. Dat regelen twee Bud-
kickers.
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Gegrilde borrelhapjes, 
rollades, kuikens.

Verse kipproducten als 
filet, rollades, drumsticks.

Alles voor een perfecte BBQ
Scharrel- en biologische kippen.

Elke woensdag 
van 08.00 tot 12.00 uur in Schoonhoven 
van 13.00 tot 16.00 uur in Oudewater

Elke woensdagmiddag
op de markt in Oudewater

P. van Greuningen
en Zoon

Elke woensdagmiddag

en Zoon
verse 

bloemen

Voor een overheerlijke koek komt u naar...

stroopwafelhoek@gmail.com

VOOR HEERLIJKE 
NOTEN, ZUIDVRUCHTEN, 

MAAR OOK JAPANSE 
MIXEN EN SUPERFOODS.

ELKE WOENSDAG MET 
EEN VERS ASSORTIMENT

KOM GERUST PROEVEN BIJ
THEO EN RAMONA

ELKE WOENSDAG
OP DE MARKT

De weekmarkt in Oudewater
De Oudewaterse weekmarkt. een  gezellige, ontspannen markt waar smaak en kwaliteit belangrijk zijn, 
omschrijft Bram van der Schoor namens de marktcommissie  van de markt in Oudewater.

Op de markt vind je natuurlijk goede, verse 
kwaliteitsproducten, maar de marktkoopman 
neemt ook de tijd voor zijn klanten.
Veel martkondernemers staan al jaren in 
Oudewater en zijn dus bekend met de mensen 
aan hun kraam! Het praatje met de marktkoopman 
die je inmiddels vaak al jaren kent, hoort bij de 
gezellige sfeer. Als consument voel je je serieus 
genomen en ben je niet anoniem bezig zelf je 
boodschappen te verzamelen. Je wordt goed 
geholpen en je krijgt informatie over de producten.
Regelmatig komen toeristen speciaal op 
woensdag naar Oudewater om een bezoek aan 

dit monumentenstadje met dorpse sfeer te 
combineren met een bezoek aan de wekelijkse 
markt. Daarnaast nog even gezellig winkelen bij 
de lokale winkeliers om vervolgens heerlijk op 
een terrasje neer te strijken.
Op de Oudewaterse markt kunt u terecht voor 
heel veel uiteenlopende producten: er staan 
onder andere kaasspecialisten met een ruime 
keuze aan kazen, groentespecialisten met verse 
groente en fruit, een stroopwafelbakker met 
heerlijke stroopwafels, een broodbakker, een 
visspecialist, een poelier, kramen met diverse 
kleding, de beste bloemen en planten en een 
kraam met noten en zuidvruchten.

iedere woensdag

van 10.00 tot 17.00 uur

WEEKMARKT

Weekmarkten langs de Hollandse IJssel
IJsselstein vrijdag 11:00 - 21:00
Montfoort dinsdagochtend 08:00 - 13:00
Oudewater woensdagmiddag 10:00 - 17:00
Haastrecht donderdag 11:00 - 17:00
Gouda centrum donderdagochtend 08:30 - 13:00
 zaterdag 08:30 - 17:00
Gouda Bloemendaal dinsdagochtend 08:30 - 13:00
Gouda Goverwelle woensdagochtend 08:30 - 13:00

Weekmarkten in De Waarden
Berkenwoude dinsdagochtend 08:30 - 12:00
Bergambacht donderdag 08:30 - 16:00
Stolwijk vrijdag 11:00 - 18:00
Ammerstol vrijdagochtend 08:30 - 12:00
Schoonhoven woensdagochtend 08:00 - 13:00
Lopik donderdagmorgen 08:30 - 12:30
Benschop donderdagmiddag 13:00 - 17:00

Elke woensdag op de  
markt in Oudewater
met een groot assortiment 
snijbloemen en tuinplanten
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Gouda is een prachtige oudhollandse stad; 
naast kaas wereldberoemd om haar stroopwafels, 
kaarsen, pijpen en aardewerk, schitterende 
gebouwen en prettige sfeer.
In het prachtige stadscentrum van het 
historische Gouda ligt alles op loopafstand: 
het sprookjesachtige vrijstaande gotische Stadhuis 
uit 1450 op de Markt, de diverse musea en de 
eeuwenoude Sint-Janskerk.
Wandel door de sfeervolle straatjes en langs de 
grachtjes en waan je voor even terug in de 
middeleeuwen.

En er is meer te ontdekken
• Het Stadhuis uit 1450
• Rondvaart met Reederij de IJsel
• Stadswandeling met het Goudse Gidsen Gilde
• Verzetsmuseum
• Nieuw: een bezoek aan de Kamphuisen 

Siroopwafelfabriek op de Markt, 
leuk voor jong en oud.

• Workshop stroopwafel bakken bij 
Bakkerij en lunchroom Van den Berg

• Rondleiding door de Punselie Koekjesfabriek
• Elke donderdagochtend en zaterdag 

is het marktdag in Gouda
• Op vrijdag 13 december

van 12.00 tot 23.00 uur:
Gouda bij Kaarslicht met het ontsteken van de 
kerstboom op een feeëriek verlichte Markt.

Gouda Kaasstad, en nog veel meer
Goudse kaas is een van de bekendste en meest gegeten kaassoorten ter wereld. De kaas heeft een 
geschiedenis die terug gaat tot aan de 17e eeuw, en nog altijd wordt de beroemde kaas op ambachtelijke 
wijze gemaakt op kaasboerderijen in de regio rondom Gouda, de Cheese Valley.

Sint-Janskerk & Goudse Glazen
De Sint-Janskerk voor de eerste keer vermeld in 
1280 is vernoemd naar Johannes de Doper, 
de schutspatroon van Gouda.
Gebouwd als Rooms-katholieke kerk, maar thans 
beheerd door de Hervormde gemeente van de stad.
Met zijn lengte van maar liefst 123 meter is het 
de langste kerk van Nederland. Tevens is de kerk 
wereldberoemd om haar unieke Goudse Glazen: 
de prachtige gebrandschilderde ramen, uit vooral 
de Middeleeuwen en de Renaissance.
Adres: Achter de Kerk 16
Open: 1 maart - 1 november
 ma t/m za 09.00 tot 17.00 uur
 29 oktober - 1 maart
 ma t/m za 10.00 tot 16.00 uur
 Op feestdagen gewijzigde openingstijden

 www.sintjan.com

Gouda dé poort naar Holland
Gouda is een echte oudhollandse stad en sinds haar ontstaan onlosmakelijk met het water 
van de Hollandsche IJssel en de Gouwe verbonden. Al in de 12e eeuw speelde Gouda een 
belangrijke rol in de scheepvaart en vormde de route door Gouda de enige vaarverbinding 
voor de handel tussen Vlaanderen en de Hollandse Steden. Gouda was dé poort naar Holland. 
Daarom kreeg Gouda in 1272 al haar stadsrechten, 34 jaar eerder dan Amsterdam.
In Gouda kan nog steeds volop van het water worden genoten, op èn aan het water. 
De Goudse binnenstad is, met een bijzonder netwerk van waterlopen, gerestaureerde sluizen 
en bruggen en prachtige cultuurhistorische bezienswaardigheden zoals de Sint-Janskerk, 
het oude Stadhuis en de Goudse Waag op de Markt, een bezoek zeker waard.
De stad heeft ruim 200 aanlegplaatsen voor de recreatievaart. Ook zijn er rondvaarten met 
Reederij de IJsel, waarbij Gouda vanaf het water kan worden verkend. De schipper vertelt 
onderweg historische wetenswaardigheden en vermakelijke anekdotes. Het Goudse Gidsen 
Gilde organiseert voor groepen onder andere de waterwandeling. De gids vertelt over de rijke 
watergeschiedenis van Gouda maar ook over actuele onderwerpen als bodemdaling.
Natuurlijk zijn er ook vele bijzondere restaurants en terrasjes om onder het genot van een 
kopje koffi e van het water te genieten. Er is nu een stadsstrand aan de Hollandsche IJssel 
op het terrein van GOUDasfalt!
Kortom, voor watergebonden recreatie is Gouda, samen met andere oudhollandse steden als 
Oudewater en Montfoort, de moeite van een bezoek waard.
Thierry van Vugt,
Wethouder gemeente Gouda

VVV Gouda
21 maart t/m 31 oktober
dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur

1 november t/m 18 maart
wo t/m zo van 10.00 tot 15.00 uur

Op feestdagen gewijzigde openingstijden.
Kijk voor alle informatie over Gouda
op de VVV Gouda website.

 www.welkomingouda.nl

De Goudse Waag en VVV Gouda
Aan de Markt treft u de Goudse Waag, 
van oudsher een plek waar de kazen werden 
gewogen. Nu kunt u er genieten van 
kaasproeverijen en u kunt zich rond laten leiden 
door het Kaas- en Ambachtenmuseum of 
rondneuzen in de museumwinkel met heerlijke 
Hollandse kazen, kaasgerelateerde artikelen en 
prachtige oudhollandse souvenirs.
In de Goudse Waag bij het Kaas- en 
ambachtenmuseum bevindt zich VVV Gouda.
De Goudse Waag

Markt 35 - 2801 JK Gouda
21 maart t/m 31 oktober
dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur 

Gouda Cheese Museum
dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Op donderdagen tijdens de kaasmarkten 
is het museum vanaf 10.00 uur geopend.
Buiten het seizoen gelden andere openingstijden. 
Deze vindt u op de website.

 www.goudsewaag.nl

Museum Gouda
De verzameling van Museum Gouda bestaat uit 
circa 40.000 objecten. Van altaarstukken tot een 
stadsmaquette uit de 16e eeuw, van 
schuttersstukken uit de 17e eeuw tot schilderijen 
uit de 19e eeuw en vanzelfsprekend keramiek 
(Gouds Plateel) uit de vorige eeuw.
Adres: Achter de kerk 14 of Oosthaven 9 

(Museumwinkel)
Open: di t/m zo 11.00 tot 17.00 uur

 www.museumgouda.nl

Gouda Kaasmarkt
De Goudse Kaasmarkt is een spectaculair 
historisch en nostalgisch tafereel. Net als vroeger 
doen de boeren en handelaren handjeklap om de 
beste kazen. Naast de wereldberoemde kaas, 
kunt u tevens genieten van kramen gevuld met 
allerlei heerlijke streekproducten.

Iedere donderdagochtend
van 4 april tot en met 29 augustus
van 10.00 tot 12.30 uur.

 www.goudakaasstad.nl
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35 jaar STREEKMUSEUM REEUWIJK

•	Zaterdag 25 mei	GROOT JUBILEUMFEEST
Het hele jaar door is de vaste collectie te zien over het ontstaan van 
de Reeuwijkse Plassen door turfwinning

Streekmuseum Reeuwijk
Oudeweg	3,	2811	NM	 Reeuwijk
www.streekmuseumreeuwijk.nl

Openingstijden
Zaterdag	10.00-17.00	uur
Zondag	 13.00-17.00	uur

www.watersnip.info 
0182 - 395460

Varen en zeilen 
in het Reeuwijkse plassengebied

Genieten aan de Reeuwijkse Plassen!

Korssendijk 32, Reeuwijk 
0182-513811

Midden  in het plassengebied van Reeuwijk vindt u 
Restaurant ‘t Vaantje met een (h)eerlijke Franse Keuken.
Zij zijn het gehele jaar geopend van dinsdag t/m zondag 
voor lunch en diner of strijk neer op het mooie terras aan 
het water voor koffi e met appelgebak of een glas wijn met 
bittergarnituur.

Fluisterboot
Ook kunt u bij ‘t Vaantje terecht voor het huren van een 
fl uisterboot. Bij zo’n fantastisch vaaravontuur op de 
Reeuwijkse Plassen in de elektroboot hoort natuurlijk een 
goed gevulde picknickmand. ‘t Vaantje verzorgt graag uw 
picknickmand  (voor  minimaal  twee  personen)  compleet 
met bestek, servetten en glaswerk.

 www.vaantje.nl

ACTIE
Kom dineren en 

ontvang 10% korting 
op het diner 

(exclusief drank) 
op vertoon van deze 

advertentie.

Streekmuseum Reeuwijk 
bestaat 35 jaar

Op zaterdag 25 mei viert het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk  
haar 35-jarig bestaan met een feest(streek)markt van 10.00 tot 16.00 uur 
op het voorterrein aan de Oudeweg 3, Reeuwijk.
Het Streekmuseum Reeuwijk is een gezellig museum dat zich al 35 jaar 
bezighoudt met het bewaren van het erfgoed en het tot leven brengen van 
de streekgeschiedenis van Reeuwijk en omstreken. Het museum wordt 
geheel door ongeveer zestig vrijwilligers gerund. Zij zijn het kloppend hart 
van het museum.
Behalve de vaste collectie zijn er in dit jubileumjaar twee tijdelijke 
tentoonstellingen: tot en met juni ‘Wecken, zouten en drogen, conserveren 
in grootmoeders tijd en vanaf 3 augustus ‘Geschiedenis van de jacht en 
visserij in onze regio’.
Het museum is geopend van april tot en met november.

Y www.streekmuseumreeuwijk
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Schoonhoven zegt het met zilver, maar er is meer …
Schoonhoven was in de middeleeuwen een vestingstad en een belangrijk centrum. In zo’n stad trof 
men dan ook zeker een of meerdere goud- en zilversmeden aan. Die edelsmeden waren lid van gilden, 
waartoe ook bijvoorbeeld ijzersmeden, tingieters en koperslagers behoorden. Bij grotere aantallen 
smeden werden die gilden opgesplitst. In Schoonhoven vormden de zilversmeden rond 1640 een eigen 
apart gilde. Sinds die tijd is zilver voor Schoonhoven belangrijk gebleven. Maar er is nog veel meer te 
zien en te beleven in en rond Schoonhoven.

Het startpunt voor Schoonhoven en omgeving:
de Oude Apotheek

Op de Schoonhoven App staan de winkels, 
bedrijven, horeca, musea en bezienswaardigheden 
overzichtelijk bij elkaar.

 www.schoonhovenapp.nl

 www.deoudeapotheek.com

 www.museumdewielewaal.nl

In een indrukwekkend pand op een prachtige 
locatie in het historische centrum van 
Schoonhoven kunnen toeristen èn inwoners van 
Schoonhoven en ommelanden dit seizoen 
terecht voor allerlei bijzondere belevingstochten 
en tochtjes. Te voet, op de fi ets, door de stad of 
naar net even buiten de stad; naar het 
natuurmuseum bijvoorbeeld of richting de Lek.
Er zijn verschillende mogelijkheden, waarbij de 
ene nog leuker is dan de andere. Óf, en daar is 
de schoonhovenapp beslist heel handig voor, een 
fi etstochtje in de wijde omgeving. Dat startpunt 
is de Oude Apotheek aan de Haven 67.
Er komen heel wat toeristen in Schoonhoven, 
de Zilverstad; sommige via de riviercruiseboten, 
andere verblijven in de buurt en komen op de fi ets. 
Aan al die mensen, maar zeker ook aan de eigen 
inwoners gaan ze, vanuit de Oude Apotheek 
stadwandelingen, natuurwandelingen en 
belevingsfi etsroutes aanbieden. In minitripjes of 
wat langere tochten gaan ze over de rijke historie 
van Schoonhoven en de omgeving verhalen 
vertellen. Hierin speelt natuurlijk ook de Gouden 
Eeuw Driehoek Route mee, want Gouda en 
Oudewater liggen dichtbij en zijn ook prachtig 
om te bezoeken. De Krimpenerwaard, 
de Lopikerwaard en de Utrechtse Waarden 
spelen in de belevingstochten een belangrijke rol, 
maar dat geldt ook voor struinen langs de Lek, 
de ‘zilverwandeling’ of een wandeling naar de 
molen in Bon Repas. Het Natuurmuseum geeft 
een bijzonder mooie blik op de prachtige en 
gevarieerde natuur van Het Groene Hart.

U weet ongetwijfeld dat wandelen erg gezond is. Je conditie verbetert en men zegt dat zelfs 
je humeur er beter van wordt. Meer dan een paar goede schoenen heb je er niet voor nodig. 
En …. wandelen is helemaal in.
Daarom ben ik erg blij met de prachtige wandelroutes die door de gemeente 
Krimpenerwaard lopen. Begin dit jaar zijn er zelfs vijf Natuur Struin Routes dwars door de 
Krimpenerwaard bijgekomen. Avontuurlijke routes waarbij je de gebaande wegen soms 
verlaat en ook wel eens over hekjes moet klauteren.
In de hele Krimpenerwaard vind je inmiddels wandel- maar ook fi etsknooppunten.
U kunt thuis, vanuit uw luie stoel uw eigen route uitstippelen.

Parel
De Krimpenerwaard is met zijn oorspronkelijke kavelpatroon, tiendwegen en dijkdorpen een 
landschappelijke parel van het Groene Hart. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens. 
Inwoners en bezoekers waarderen de openheid, de rust en de koeien in de wei.
Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de aanwezige natuur in de Krimpenerwaard te 
versterken en uit te breiden. Het is een prachtig wandel- en fi etsgebied geworden. 
De komende jaren wordt het nog veel mooier.
De Natuur Struin Routes - waarvan u in deze krant een mooi voorbeeld aantreft - brengen u 
op de mooiste plekjes van de Krimpenerwaard. Speciaal voor de liefhebbers van vogels, 
natuur en landschap, die houden van wandelen over onverharde en soms ruige paden zijn 
deze Struin Routes ontwikkeld. Voor meer wandel- en fi etsroutes en inspiratie over de 
mooie Krimpenerwaard kunt u vinden op ontdekdekrimpenerwaard.nl
Ik nodig u allemaal uit - ook als u al jaren in de Krimperwaard woont- om eens te gaan 
struinen. We hebben zoveel goed bewaarde geheimen en wie weet ontdekt u plekjes 
waar u het bestaan nog niet van kende.
Ik hoop u een keer tegen te komen als ik zelf een wandeling maak.
Roel Cazemier
Burgemeester Krimpenerwaard

Stadswandeling
In Schoonhoven zijn veel bezienswaardigheden, 
aantrekkelijke winkels, horecagelegenheden en 
gezellige adressen om te overnachten.
De gidsen van Stichting Stadswandeling 
Schoonhoven leiden je graag rond.
Er zijn historische en vestingwandelingen, 
eentje die langs kerken en kloosters gaat en 
natuurlijk ook wandelingen op maat.
Vaak zal de gids dan ook stilstaan bij ‘Buiten de 
Veerpoort’. Hier, nabij de Lek, staat namelijk een 
beeld van ontdekkingsreiziger Olivier van Noort, 
die van 1598 tot 1601 als eerste met een 
Nederlandse vloot om de wereld voer.

 www.stadswandelingschoonhoven.nl
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Schoonhoven Zilverstad
Een zilveren koffiepot op een rotonde en een 
paar gigantische trouwringen rond een 
verkeersbord: al wanneer je de vestingstad 
Schoonhoven binnen rijdt, is het duidelijk dat je 
in de Zilverstad bent. In het Nederlands 
Zilvermuseum vind je de langste zilverdoe-tafel 
ter wereld, vol zilververhalen en -opdrachten.
Is het moeilijk om een vorm uit metaal te maken? 
In het Zilverlab ga je tijdens de reguliere 
openingstijden als bezoeker, jong of oud, zelf aan 
de slag. Je kunt een hanger, ring of een set 
vriendschapsringen maken of een speciaal item 
dat bij de tentoonstelling hoort.

De Gouden eeuw 
Driehoek
een fietsroute dwars door het Groene Hart 
verbindt de drie prachtige steden uit de Gouden 
eeuw: Gouda, Oudewater en Schoonhoven. 
De bijzonder afwisselende fietsroute is 43 km 
lang en voert langs eeuwenoude boerderijen en 
het schilderachtige riviertje de Vlist.
In de drie historische en sfeervolle binnensteden 
lonken terrasjes, aantrekkelijke musea en 
gezellige winkelstraten.
In Gouda is de Markt met het schitterende 
stadhuis het middelpunt van waaruit je kunt 
kiezen voor de monumentale panden, een van de 
musea, of een gezellig terrasje. Zeg je Gouda, 
dan zeg je Goudse kaas, pijpen en stroopwafels. 
Oudewater en omgeving nodigen uit tot 
wandelen, fietsen of varen.
De stad is internationaal bekend om de sfeervolle 
prachtige binnenstad met natuurlijk de 
Heksenwaag en het Touwmuseum. Schoonhoven 
is als zilverstad uniek met oude monumentale 
zilverwerkplaatsen en zilversmidwoningen, 
waarnaast vele galerieën, juweliers en ateliers te 
vinden zijn en natuurlijk ook het Nederlands 
Zilvermuseum Schoonhoven.

Y www.route.nl

Feest!
Het Nederlands 
Zilvermuseum viert haar 
veertigjarig jubileum. 
En dat wordt groots 
gevierd met de 
tentoonstelling ‘Feest!’.
Het Franse zilverhuis Christofle heeft hiervoor 
een belangrijk deel van haar collectie beschikbaar 
gesteld met grote zilveren en verzilverde werken 
die gebruikt worden bij feestelijke gelegenheden 
of speciaal vervaardigd zijn voor feestelijke 
gebeurtenissen. Meer dan honderd unieke 
stukken uit de historische en hedendaagse 
collectie worden gepresenteerd op een 14 meter 
lange gedekte tafel. Waaronder kandelabers van 
meer dan een meter hoog, grootse zilveren 
vazen, wijnkoelers met een doorsnede van 70 cm, 
prachtige middenstukken, bewerkte wijnkaraffen 
en jardinières. Nog niet eerder is zoveel werk van 
Christofle bijeengebracht voor een tentoonstelling 
in Nederland.
Bij ‘Feest!’ worden ook extra activiteiten en acties 
georganiseerd voor jong en oud.

Y www.zilvermuseum.com

kunst in De Hoge Vierschaar
in De Hoge Vierschaar aan de Stadhuisstraat 
organiseert de Vereniging krimpener 
kunstwaard dit jaar twee groepsexposities. 
De eerste is van 3 april t/m 5 mei. 
De voormalige turfkelder met middeleeuwse 
gewelf uit 1452 onder het stadhuis van 
Schoonhoven is hiervoor een prachtige locatie. 
De kunstenaars bij de eerste expositie zijn:  
Nelly van Dijk, Kees van Duyn, Petra de Jong, 
Louise Piek, Anneke Poetsma-Huijgen,  
Tawab Safi, Willem Sloof, Frans Tollenaar,  
Maurits Tompot, Thérèse Uytenborg en  
Monique van Wensveen.
Hun disciplines zijn zeer divers: etsen van koper, 
keramiek en werken met aquarel-, acryl- en 
olieverf. Ook papier wordt als materiaal gebruikt.
Het werk is te bekijken van woensdag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, 
èn op de zondagen en 2e Paasdag 22 april 
van 13.00 tot 17.00 uur.
Er is altijd één van de kunstenaars aanwezig,  
aan wie u vragen kunt stellen. 
De tweede groepsexpositie is  
van 8 mei t/m 13 juni.

Y www.kunstwaard.nl

 Vereniging Krimpener Kunstwaard

Vraag jij je af hoe ze van zilver zulke  
prachtige dingen maken?
kom dan op Pinkstermaandag naar Schoonhoven.
Op de jaarlijkse nationale Zilverdag is de 
historische binnenstad één grote goud- en 
zilversmidwerkplaats.
Verspreid over 140 plekken met paviljoens en 
stands blinkt het zilver je tegemoet.  
Je kunt binnenlopen in de ateliers van de 
Schoonhovense goud- en zilversmeden en bij  
de Zilvervakschool, genieten van demonstraties 
en exposities en zelf een workshop volgen.
Heb je plannen om in het huwelijksbootje te 
stappen? Dan is de trouwringroute echt iets  
voor jou en je partner!
Ook voor de niet-zilverliefhebbers valt er 21 mei 
trouwens genoeg te beleven in Schoonhoven. 
Er zijn namelijk ook nog een boekenmarkt met 
vakliteratuur en een edelstenen- en mineralenplein.
Op verschillende welkomspunten in de stad 
wordt de infomap ‘Zilverdag’ uitgereikt.  
Die geeft bezoekers een duidelijk overzicht  
(met plattegrond) van wat er allemaal te zien en 
te beleven is op de verschillende pleinen tijdens 
deze Nationale Zilverdag.
Ook de Schoonhoven App is een handig 
hulpmiddel om door de stad te dwalen.
Op Tweede Pinksterdag word je bijvoorbeeld 
getipt over tijden van de live sieradenshow. 
De app geeft door het jaar heen verder 
informatie over de ‘silver walk of fame’ en over 
evenementen, allerlei adressen en openingstijden, 
routes en acties vanuit bijvoorbeeld de 
winkeliersvereniging.

Y www.zilverdag.nl

Silver challenge
Hou je meer van modern en wil je je laten 
verrassen? Bekijk dan vooral de inzendingen voor 
de Silver Challenge in de Hoge Vierschaar in het 
historische Stadhuis en het werk van studenten 
van de Zilvervakschool op het Rabobank Jong 
Talent Plein. Ook als bezoeker kun je stemmen 
op jouw favoriete Silver Challenge-stuk.
Dit jaar is het thema ‘verbinding’.
Leuk te combineren met een bezoek aan de 
Zilverdag is de verkorte Zilverwandeling van een 
half uur. Met een ervaren gids loop je langs de 
pareltjes van de Zilverstad.
Aanhaken op de Zilverdag zelf mag maar wil je 
zeker zijn van een plek, meld je dan vooraf aan 
via stadswandelingschoonhoven@hotmail.nl.

Praktisch
Schoonhoven is prima te voet te bekijken, want 
het centrum is overzichtelijk en de afstanden zijn 
klein. Rondom het centrum van Schoonhoven 
liggen vijf gratis parkeerterreinen.
Met de bus komen kan uiteraard ook of - nog 
leuker - de veerpont nemen.
Ook zijn er allerlei mooie fietsroutes in de 
omgeving zoals de ‘Gouden Eeuw Driehoek’,  
de ‘Twin Cities’, de ‘Vier Veren- en de 
Boerderijroute’.
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Het wonder van 
Schoonhoven
tussen de Schele brug en de brug over de 
provinciale weg n210 nabij de nassaukade, 
ligt onder de huidige Lopikerwetering nog 
een grondduiker uit 1272. Met de kennis van 
nu zouden we zeggen dat er in de 13e eeuw 
bij Schoonhoven al sprake was van een 
Deltawerk. in de volksmond staat de locatie 
bekend als het wonder van Schoonhoven.
Deze duiker zorgde er tot 1960 voor dat het 
overtollig water vanuit enkele laaggelegen 
polders in de Lopikerwaard naar de 
Hollandsche IJssel afgevoerd kon worden. 
Bij de aanleg van de N210 rond Schoonhoven 
ruim zestig jaar geleden, is 100 meter 
noordelijker dan haar middeleeuwse 
voorganger, direct naast de brug over de 
provinciale weg een nieuw wonder van 
Schoonhoven aangelegd.

Maria-altaar
Vlakbij deze ‘wonder’bruggen ligt nog een 
andere brug, de Voornebrug. Deze naam is 
verbonden met het veenriviertje De Vorne en 
de vlakbij gelegen Voornecamp, die 
doorsneden is bij de aanleg van genoemde 
provinciale weg. Ten zuiden van de N210, 
vlakbij het in het Hofland gelegen tennispark 
en de atletiekbaan, verwijst de naam van de 
B&B Villa Voorncamp nog naar het oude 
kampje land. De opbrengst ervan was in de 
middeleeuwen bestemd voor het Maria-altaar 
in de St. Bartholomeuskerk aan de Haven in 
Schoonhoven. In een uitgave van de 
historische vereniging Schoonhoven uit 2014 
wordt hier ook melding van gemaakt. En ook 
van het feit dat een stuk grond wordt 
verkocht, namelijk: ‘2 morgen en 2 hont’ land 
ten westen van de Voornsloot in het gerecht 
Zevender in de parochie Willige Langerak, 
genaamd Voornkamp, gelegen ten oosten van 
het Hofland. Op 22 december 1352 bevestigt 
bisschop Jan van Utrecht de verkoop door 
Dirk van der Hoeve, vicaris van het OLV-altaar 
in de kerk van Schoonhoven van dit stuk 
grond’. En zo kon het Onze Lieve Vrouwe 
altaar onderhouden blijven en voortbestaan.

ouden parel

in april bij de Lekbongerd in Schoonhoven

eerste open bloesemdagen

Kleine Haven 13      2851 BP Haastrecht      0182 514988      www.kalmeijermakelaars.nl

 + Aankoop + Verkoop + Huur + Verhuur  + Taxaties  + Hypotheken

 1%
COURTAGE

HUIS
(VER)KOPEN?

Bel voor het maken van een 
gratis waardebepaling

voor Haastrecht, Oudewater, Gouda en omgeving

Wat, zijn er ook boomgaarden in de 
krimpenerwaard? Jazeker, niet alleen in de 
Betuwe zijn ze te vinden hoor.
eén van die boomgaarden, ‘de Lekbongerd’ net 
buiten Schoonhoven, organiseert dit jaar in het 
Paasweekend haar eerste open bloesemdagen. 
neem vooral ook je fototoestel mee om de witte 
en roze bloesems vast te leggen.
De Lekbongerd is een hoogstamboomgaard uit 
1939 met oude appel-, peren- en pruimenrassen. 
Er staan banken om rustig om je heen te kijken 
en te genieten van de grillige boomtakken. 
Tijdens de open bloesemdagen kun je wandelen 
tussen de oude fruitbomen en hun prachtige 
bloesem. Tevens zijn er dan eigen 
streekproducten, waaronder de heerlijke  
appel/perensap uit eigen boomgaard met  
een stukje appelplaatcake verkrijgbaar. 

Handig om te weten
‘De Lekbongerd’ aan de Lekdijk West 85, tussen 
fietsknooppunt 10 en 37, is niet te missen. 
De pruimen-, de peren- en de appelbloesem 
kleuren in april en mei de boomgaard.  
Dan bloeit de meeste bloesem. Vandaar dat de 
voorlopige data van de open bloesemdagen van 
vrijdag 19 t/m 2e Paasdag 22 april staan gepland.
Omdat de bloesemtijd van het weer afhangt,  
is het raadzaam om de facebookpagina of de site 
in de gaten te houden. 
Hierop staan ook de nieuwtjes van die dagen te 
vinden. Zoals bijvoorbeeld een foto-minishoot  
op 19 en 20 april, waarvoor je je via 
dayofyourlifephotography@gmail.com  
kunt aanmelden.

Y www.delekbongerd.nl
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Gemaal De Hooge Boezem 

Hoogstraat 31 
2851 BB  Haastrecht
www.gemaalhaastrecht.nl

Theater Concordia

THEATER & GRAND CAFÉ

CONCORDIA
H A A S T R E C H T

Concordiaplein 1 
2851 VV  Haastrecht
www.theaterconcordia.nl

Museum Paulina Bisdom van Vliet

Hoogstraat 166 
2851 BE  Haastrecht 
www.bisdomvanvliet.nl

Overtuin Bisdom van Vliet

Hoogstraat 125
Haastrecht 
www.overtuinbisdomvanvliet.nl

      B i s d o m  v a n  V l i e t

    
     

S t i c h t i n g

HISTORIE & CULTUUR  I N  H A A S T R E C H T

In het pittoreske Haastrecht ligt aan meerdere 
fiets-, wandel- en vaarknooppunten het Gemaal 
De Hooge Boezem. Fraai onderdeel van de 
veelzijdige expositie in dit monumentale pand uit 
1873 is een 25m2 grote vloerkaart van de 
omgeving waar je overheen mag lopen. Tussen 
IJsselstein tot voorbij Rotterdam en vanaf Leiden 
tot onder de Lek staan alle gegraven slootjes, 
plassen, rivieren en grote en kleinere plaatsen op 
deze kaart.

Het verhaal van het Gemaal
Waarom is het Groene Hart een lappendeken van weilanden met ontelbare slootjes?
Hoe kun je meters onder zeeniveau toch vakantie vieren, wonen en werken? Waarom zijn er dijken?
Bij het Gemaal in Haastrecht zie en hoor je welke slimme oplossingen door de eeuwen heen zijn 
bedacht om het water de baas te worden en te blijven.

Gigantische machines
Het Gemaal is een eigentijds museum voor alle 
leeftijden. Met maquettes, films, kaarten, grote 
peilschalen en originele machines is de 
eeuwigdurende strijd tegen bodemdaling en het 
dreigende water in het verleden, heden en de 
toekomst te zien. Er zijn modellen van sluizen en 
een wipwatermolen. In de filmzaal kun je korte 
filmpjes met Engelse boventiteling zien over de 
kracht van het water bij de watersnoodramp in 
1953 of hoe we in de toekomst het water de 
baas kunnen blijven.

Speurtocht
Een deel van de expositie gaat over dijken. 
Vragen als waar zijn of worden nu precies dijken 
versterkt, hoe gebeurt dat en waarom is het 
nodig, worden hier beantwoord.  
Met het intoetsen van je postcode kun je zelf 
nagaan hoe ver bijvoorbeeld je huis, caravan,  
het mooiste gebouw in je (vakantie)omgeving 
onder water zou komen te staan bij een 
eventuele overstroming. Voor kinderen is een 
speurtocht in het Gemaal uitgezet.
De reguliere openingstijden van het Gemaal zijn 
van 1 april t/m 31 oktober van dinsdag t/m 
zondag tussen 13.00 en 16.00 uur.  
Groepen kunnen het hele jaar afspreken en voor 
scholieren van basis- en voortgezet onderwijs is 
een speciaal lesprogramma ontwikkeld.

 gemaalhaastrecht

Y www.gemaalhaastrecht.nl
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Hofje van Zijll van Ham
een verborgen pareltje aan de Hoogstraat in Haastrecht is het Hofje van Zijll van Ham uit 1866. 
Het is nog het enige sociale hofje van de hele krimpenerwaard. De plaatselijke historische 
vereniging gaat bij haar stadswandelingen hier altijd langs en vertelt dan het bijbehorende verhaal.
Schuin links achter het hofje stonden vroeger twee grote woonhuizen. Nu nog één. Beide huizen 
waren van de rijke Haagse koopman Hijmen Bart Zijll van den Ham, die een goede kennis was van 
de familie Bisdom van Vliet. Toen deze Zijll van den Ham ging verhuizen, heeft hij zijn paardenstal 
met koetsen af laten breken om plaats te maken voor dit hofje.

anWB-bordje
Met het legaat van de Haagse weldoener kon de hervormde diaconie van Haastrecht zes woningen 
voor behoeftigen boven de 50 jaar laten bouwen. Diens kleinzoon Pieter Hendrik van den Broeke 
legde de eerste steen. Erg fraai is het neoclassistisch toegangspoortje in het midden.  
Deze zomer plaatst de ANWB hier een monumentenbordje.
Het hofje werd bestuurd door de predikant, twee ouderlingen en twee diakenen.  
Volgens de reglementen waren de bewoners verplicht in goede verstandhouding met elkaar te leven. 
In 1970 is het Hofje van Zijll overgedragen aan de toenmalige gemeente Haastrecht.  
In 1991 is het gerestaureerd en nu is het eigendom van de woningbouwvereniging.  
Als er een pandje vrijkomt staat het nooit langer leeg dan enkele weken. Men woont hier graag.

ouden parel

(foto: ® Jaap Barendrecht)

Beleef de Vlist met 
waterwandeling 1672
Het schiereilandje de koeneschans in Vlist is een 
bijzondere bank rijker, een aanlegsteiger, nieuwe 
informatieborden èn een virtual realitypaal. Met 
je eigen smartphone en de VR-bril op deze paal 
kijk je rond ten tijde van 1672. Om precies te 
zijn, je gaat terug naar de Oude Hollandse 
Waterlinie. 
Het tegenover gelegen Café de Vlist is het 
startpunt van het waterwandelarrangement 1672 
dat op afspraak te boeken is. Na een heerlijke 
maaltijd vertelt de watergids onderweg over 
water als wapen om binnenvallende legers in de 
17e en 18e eeuw tegen te kunnen houden. Via 
een ingenieus netwerk van inlaatplaatsen, 
sluizen, aanvoerkanalen, kleine dammen, dijken 
en kades liet men water tot kniehoogte in de 
inundatiegebieden stromen, waaronder die 
vlakbij de Koeneschans. 

Onder water zetten
De 7 km lange wandeling op de grens van 
Utrecht en Zuid-Holland, van Vlist naar 
Haastrecht, gaat langs eeuwenoude boerderijen, 
het kronkelende riviertje de Vlist en door het 
vogelrijke recreatie- en waterbergingsgebied 
Hooge Boezem. Onderweg bezoek je Adrie en 
Henriëtte van der Eijk, een van de beste 
boerenkaasmakers in de regio. Verderop, in de 
molen met de langste wieken van Nederland en 
het Gemaal in Haastrecht hoor en zie je meer 
over dit onder water zetten van laag polderland 
en waarom dit ook nu nog gebeurt. Voor meer 
informatie en reserveringen verwijzen we je naar 
de website.

Y www.gemaalhaastrecht.nl/
arrangementen 

koeneschans 
De koeneschans, een bescheiden schiereilandje in de Vlist, maakte deel uit van de haastig aangelegde 
verdedigingslinie om de machtige provincie Holland te beschermen tegen de binnenvallende Franse 
troepen. De virtual reality-beleving, twee informatiepanelen en een comfortabele bank maken het 
vanaf begin van dit jaar mogelijk dit unieke culturele erfgoed opnieuw te beleven.

ecreatief

Het is niet precies bekend hoe de 
Koeneschans er uitzag in het Rampjaar 
1672, maar met de virtual reality-kijker 
kan iedereen met een mobiele telefoon 
een impressie krijgen van deze militaire 
wachtpost. Deze werd ingericht om een 
mogelijke aanval van het binnenvallende 
Franse leger met kanonnenvuur te 
beantwoorden.
Naast een virtual reality-kijker is ook een 
grote zitbank op de schans geplaatst. 
De houten constructie van de bank volgt 
de contouren van de oude bebouwing 
op de Koeneschans. Hierdoor kan 
iedereen, net als de soldaten in 1672, 
vanaf de bank uitkijken richting 
Schoonhoven en Polsbroek. Infopanelen 
leveren achtergrondinformatie voor de 
geïnteresseerde bezoeker.
Kijkje nemen op de Koeneschans? 
Het schiereilandje is vrij toegankelijk  
voor publiek. Vanwege beperkte 
parkeerfaciliteiten zijn wandelen of 
fietsen de beste manier om dit  
prachtige gebied te ontdekken.

Van virtual reality tot zitbeleefplek

Boezemmolen (foto: ® klaas de Wit)

toneelgezelschap De Dotters uit Vlist 
openden begin dit jaar de vernieuwde koeneschans. 
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Rasartiesten op podium van Theater Concordia

Zondag 8 september

Haastrecht Klassiek
Met banners en posters wordt Haastrecht 
Klassiek al lang van te voren aangekondigd. 
Het wordt weer een mooie editie en een lange 
gezellige tweede zondag in september.
Er zijn live optredens van de Vlisterzangers en 
de Oldtimers met aan het eind van de middag 
de prijsuitreiking. De inschrijving voor de 
komende oldtimertoertocht start op 1 juni.
Vanaf 10.00 uur zijn de deelnemende 
oldtimer auto’s, trekkers en brommers op het 
Concordiaplein te bewonderen.
Bezoekers mogen weer gratis mee rijden.
Rond de middag vertrekt de lange stoet 
voertuigen voor een rit, die onderweg 
Schoonhoven aandoet. Ter gelegenheid van het 
nazomerfestival is hier een gastvrij onthaal.
Alle deelnemers ontvangen weer een prachtig 
rallybord. Dit jaar wordt het een ode aan 
Rinus Snel, een hartstochtelijke liefhebber van 
oldtimers. Hij overleed eind vorig jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Yvonne en Leo Eras en hun team.

 HaastrechtKlassiek
 www.scek.nl

ultureel

Hoogstraat 152, T 0182-501361

WWW.HETWITTEHOF.NL

OP ZOEK NAAR EEN 
LEUK CADEAU?

VERRAS IEMAND MET 
ONZE CADEAUBON!

SPECIALE ACTIE
IN VERBAND MET HET 1-JARIG 

BESTAAN VAN ONZE BRASSERIE

Heerlijk 3 gangen week menu 
voor maar

Reserveren gewenst

2e menu halve prijs!
¤ 25,-

In hét adres om uw wandeling of fi etstocht
te beginnen met koffi  e en appeltaart 

en eindig uw tocht met een lunch of diner in de 
brasserie of op één van de zonnige terrassen, 
waarvan één gelegen aan de Hollandse IJssel.

Tevens zijn wij een unieke locati e om uw
huwelijk, jubileum of familiefeest te vieren.

Wij zijn een offi  ciële trouwlocati e.
In een feestelijke sfeer kan de

huwelijksceremonie met ambtenaar van de 
burgerlijke stand plaatsvinden.

Geopend van woensdag t/m zondag vanaf 12.00 uur.

Karin Bloemen komt op 25 september naar 
Theater Concordia in Haastrecht. 
De kaartverkoop start dit voorjaar, dus als je 
erbij wilt zijn, koop dan snel een kaartje.
Naast Karin Bloemen komen er nog veel meer 
bekende en minder bekende artiesten naar 
Haastrecht. Houd daarvoor de site in de gaten.

Concordia wordt op handen gedragen, 
in Haastrecht en wijde omgeving.

Kaas op de kaart
Ontdek Cheese Vally
Er is een Silicon Valley in California en een in 
Eindhoven, een Food Valley in Ede en sinds 
vorig jaar een Cheese Valley in het Groene Hart. 
Het gebied van de Goudse kaas gaat het 
helemaal maken bij de buitenlandse toerist. 
Dat is de overtuiging van het NBTC, Nationaal 
Bureau voor Toerisme en Congressen, 
die Nederland in het buitenland promoot 
onder de naam Holland City.
Aan de hand van enkele zogenoemde metrolijnen 
worden de iconen van Nederland uit de doeken 
gedaan. Eén er van is Cheese Valley, die 
opgenomen is in de verhaallijn: Dutch Cuisine.
Voor culinaire hoogtepunten van eigen bodem 
worden de toeristen verleid om naar typisch 
Nederlandse plekken te gaan.
Dan gaat het om vis, wild, lam, asperges 
en sinds kort ook over kaas.
Laat het meest interessante boerenkaasgebied nu 
liggen tussen de vier grote steden, in het Groene 
Hart. Ons advies: doe net als de buitenlandse 
toerist en bekijk wat er te doen is in Cheese Valley. 
De tips en informatie over de leukste uitjes, 
markten, evenementen en de mooiste routes op 
kaasgebied op de site helpen je vast op weg in 
Bodegraven, Gouda, Krimpenerwaard en 
Woerden en hun omgeving. Wat ook handig is: 
de site en folder zijn in het Nederlands, maar ook 
in het Engels, Duits en Frans.

 CheeseValley

 www.cheesevalleyholland.com

ouden parel

Beeldender kan het logo dit niet laten zien. 
Het theater staat bekend om de gezellige nazit in 
het Grand Café, maar ook om prima faciliteiten 
voor evenementen en zakelijke bijeenkomsten. 
De bereikbaarheid is top. Je kunt je auto gratis 
voor de deur parkeren en de bushalte ligt op een 
steenworp afstand.

Van pubquiz en Repair Café
Bij de maandelijkse pubquiz strijden groepen 
in het weekend om smakelijke en vermakelijke 
beloningen.
Elke eerste donderdag van de maand zitten 
tussen 13.30 en 16.00 uur de vrijwilligers klaar 
voor het ‘Repair Café’. Samen met jou repareren 
ze bijvoorbeeld je niet-werkende broodrooster, 
je kapotte fi etsachterlicht, het mobieltje of de 
rollator van je vader.

Terug in de tijd
Het gebouw Concordia is te danken aan 
Paulina Le Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet. 
Deze voormalige burgemeestersvrouw van 
Haastrecht die woonde in het grote woonhuis 
aan de Hoogstraat, dat nu museum is, schonk 
een groot startkapitaal.
Onder de naam ‘Kunst- en Sportgebouw 
Concordia’ is Concordia vanaf de start het 
bruisende middelpunt van het lokale 
verenigingsleven. Het is daarnaast ook intensief 
in gebruik voor jubilea en bijeenkomsten. 
Concordia is en blijft zo een aantrekkelijke locatie 
voor inwoners, bedrijven en verenigingen.

 www.theaterconcordia.nl



RECREATIEKRANT 2019 - 51

Allure van een Haags stadspaleis

Woonhuismuseum
Paulina Bisdom van Vliet
In het museum Paulina Bisdom van Vliet aan de 
Hoogstraat in Haastrecht is geen parelketting meer te 
vinden. Behalve dan die ene, waarmee voormalig 
burgemeestersvrouw Paulina is afgebeeld op het 
grote schilderij in de Grote Salon van de 19e-eeuwse 
patriciërswoning. Ze stierf kinderloos. Bij testament 
bepaalde ze dat haar huis met veertien kamers een 
museum zou worden. Tot op de dag van vandaag is 
het nog precies zo ingericht als toen zij er woonde.
Het hele jaar door dwalen bezoekers op kousenvoeten 
of in overschoenen in het gedempte licht over de 
fraaie, handgeknoopte originele 19e-eeuwse Deventer 
tapijten van kamer naar kamer. In het sfeervol, 
authentiek ingericht woonhuismuseum zie je de meest 
schitterende serviezen, fonkelend kristal, rijk bewerkte 
plafonds, bijzondere klokken, werken van de 
kunstenaars van de Haagse School en uitbundig 
versierde gordijnen. Het voelt alsof je bij een rijke 
familie op visite bent.

Publiek geheim
Bij elk bezoek komt ook het geheim van Haastrecht ter 
sprake. Dit is een pakketje, dat Paulina verzegeld heeft 
achtergelaten. Ze heeft daarop geschreven dat het tot 
honderd jaar na haar overlijden ongeopend moet 
blijven. Vol verwachting klopt menig hart. Over vier 
jaar weten we misschien wat er in staat.
Toen Paulina’s vader, Marcellus Bisdom van Vliet, de woning liet bouwen, hield hij rekening met de 
plaats van de rode beuk. Deze is omstreeks 1694 geplant. Het is de oudste beuk van Nederland. 
Paulina le Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet woonde veertig jaar in Haastrecht. Ze deed veel voor 
Haastrecht en omgeving. Zo stichtte ze een meisjesschool, legde de eerste steen voor theatergebouw 
Concordia en steunde de muziekvereniging, de gym- en ijsclub. In het museum is 350 jaar 
familiegeschiedenis te zien en te ervaren. Je kunt met een bezoekersgids in de hand op eigen houtje 
rondgaan of met een groepje een rondleiding boeken. Leuk is om vooraf een uitzending te bekijken 
van ‘Van de Kaart’ van TV West. Met wat googelen vind je prachtige opnames van dit bijzondere 
museum aan de Hollandsche IJssel.

 www.bisdomvanvliet.nl

Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht
Het woonhuis van Paulina Maria Bisdom van Vliet 
is sinds haar overlijden in 1923 opengesteld als 
museum, zoals zij bij testament heeft gewenst. 
In het huis bevindt zich ruim 300 jaar 
familiegeschiedenis. Een getuige daarvan is de 
rode beuk uit 1692 in de achtertuin - de oudste 
rode beuk van Nederland.

Hoogstraat 166
2851 BE Haastrecht
� 0182-501354

� info@bisdomvanvliet.nl
www.bisdomvanvliet.nl

 bisdomvanvliet

Een sfeervol, authentiek woonhuismuseum, met een heel 
bijzondere collectie porselein, zilver, schilderijen, meubels en 
boeken. Kom op bezoek bij een dame uit een rijke regenten-
familie. Dwalend van kamer naar kamer tikken oude 
klokken de uren weg. Hier staat de tijd al bijna 100 jaar stil...

“Het is net of mevrouw even weg is met de koets
en zo weer kan binnenkomen…”

De Overtuin
een lust voor het oog
De Overtuin, het zit al in de naam; de tuin 
tegenover het Museum Paulina Bisdom van 
Vliet. Het historisch park in Engelse 
landschapsstijl trekt veel mensen aan. Met of 
zonder hond is het hier goed toeven. De vele 
herinneringsbankjes nodigen uit om wat langer 
te blijven. Rond 1980 is een stuk bos aangelegd. 
Tuin en bos zijn het hele jaar door vrij 
toegankelijk.
Het lommerrijke wandeloord was tot voor enige 
jaren zwaar verwaarloosd. Een grote groep 
vrijwilligers is in 2013 begonnen dit 
rijksmonument weer in de staat van 1923 terug 
te brengen. Begrijpelijk dat 2023 het streefjaar is: 
het is dan namelijk honderd jaar geleden dat 
eigenaresse Paulina Bisdom van Vliet overleed en 
bij testament bepaalde dat haar huis en 
bijbehorend park in oorspronkelijke staat 
bewaard moest blijven.

Prieel
In het park uit 1745 staan de 18e-eeuwse 
tuinbeelden Hercules en Neptunus van Jan van 
Logteren en bevindt zich het grafmonument met 
baldakijn van Paulina en haar man Johan Jacob le 
Fèvre de Montigny en het graf van Paulina’s 
trouwe hond Nora.
De afgelopen jaren is vooral gewerkt om het 
beeld van destijds terug te brengen. Met het 
dunnen van de bomen is meer licht in het park 
gekomen. Paden, oevers, waterwegen en gazons 
zijn gerenoveerd of opnieuw aangelegd. In het 
najaar zijn tienduizenden bollen geplant en recent 
enkele toverhazelaars. De nieuwe struiken zijn 
vernoemd naar de voormalige eigenaresse. 
De naam Hamamelis Paulina is offi cieel 
vastgelegd. Voor de komende jaren staan op de 
planning om de bestaande ruïne van de grot zo 
veel mogelijk vrij en zichtbaar te maken, maar 
ook bruggen en mozaïekperken te herstellen. 
Pronkstuk wordt prieel ‘het theehuis’.

 www.overtuinbisdomvanvliet.nl
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Twee Hoevenwandelpad
Schuin tegenover Gemaal De Keulevaart 
langs de Provincialeweg bij Haastrecht start aan 
de andere kant van de Hollandsche IJssel het 
Twee Hoevenwandelpad.
Tussen de weilanden en over het kavelpad van 
De Twee Hoeven loop je naar de Steinse Tiendweg. 
Vandaar uit kun je een ommetje van één, 
anderhalf uur naar Hekendorp of naar het 
Steinse Groen richting Gouda maken.

 DeTweeHoeven
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Parel in Ouderkerk aan den IJssel

Dorpskerk met praalgraf Nassau-Lalecq
Het fraaie praalgraf van de graven van Nassau-Lalecq, nazaten van prins Maurits, is op enkele 
zaterdagen in de Dorpskerk in Ouderkerk aan den IJssel te bekijken.
Op 25 mei en 27 juli staan de kerkdeuren van 13.30 tot 15.30 uur open voor publiek. Bezoekers 
kunnen ook de kerk met het 17e-eeuwse meubilair met prachtig koper- en houtsnijwerk, de 
eeuwenoude grafzerken en nog meer bezichtigen. Doorlopend zijn er rondleidingen.
Er is een uitgebreide expositie over de kerk zelf, de beide grafkelders, het orgel en het busongeluk 
van 20 november 1941. Er zijn oude voorwerpen, foto’s en archiefmaterialen te zien, waaronder 
uniek materiaal over de drie zonen van ds. J.G. Woelderink die bij het busongeluk omkwamen.
Verder maken de bijzondere video-opnamen die in de kelder van het praalgraf gemaakt zijn deel uit 
van de expositie.
Het historische Kam-orgel uit 1854 wordt regelmatig gedemonstreerd. Belangstellenden kunnen op 
de orgelgalerij kijken, waar uitleg wordt gegeven. De toegang is gratis.

Van Zorg en Welzijn naar Feesten
De Oudheidskamer, d’Ouwe Backery aan Dorpsstraat 19, heeft dit jaar twee exposities.
Die over Zorg en Welzijn in Ouderkerk duurt t/m 31 augustus.
Vanaf Open Monumentendag op 14 september is er een nieuwe tentoonstelling. Die gaat over 
Feesten in Ouderkerk en sluit aan bij het landelijke thema. De Oudheidskamer is om de week op 
zaterdagmiddag open van 13.30 tot 15.30 uur. Ook hier is gratis entree.
Vanaf d’Ouwe Backery kan men een wandeling door het oude centrum maken. Een informatief 
boekje over de monumenten en de bewoners is verkrijgbaar in de Oudheidskamer.
Op de Oude Begraafplaats, tegenover IJsseldijk Noord 67, is een gereconstrueerd baarhuisje te zien en 
een grafmonument in neoclassicistische stijl met een afgebroken zuil ter nagedachtenis aan A.J. Schelling.
Hij was ingenieur in Egyptische staatsdienst. De man is in 1854 in Ouderkerk geboren en in 1883 in 
Caïro overleden.

 www.hvouderkerck.nl
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Foto: ® Nico Holdermans

Ontdek de parels in de Waarden

9Dorpenfi etstoertocht
De 9Dorpenfi etstocht op zaterdag 15 juni gaat over de dijken langs de Hollandsche IJssel en de Lek, 
de polderwegen door de fraaie buurtschappen en langs het vele water in de Lopiker- en Krimpenerwaard. 
Je kunt uit vier fi etstochten kiezen. Drie van ongeveer 40 km of de lange versie van 85 km.

Verwaal Transport uit Stolwijk en vijftien ijsclubs 
in de twee Waarden organiseren deze populaire 
fi etstoertocht, die is afgeleid van de befaamde 
Negen Dorpen schaatstocht uit de 20e eeuw.
De laatste keer was in 1997. Bij die negende 
editie gingen 4776 schaatsers op pad.
Bij de eerste tocht in 1938 waren dat slechts 
195 schaatsers. 
De andere Negen Dorpentochten waren in 1940, 
1941, 1942, 1947, 1954, 1986 en 1996.

Vertrek bij ijsclubs
Fietsers kunnen tussen 9.00 en 13.30 uur bij een 
van de ijsclubs in Ammerstol, Achterbroek, 
Beijersche, Bergambacht, Berkenwoude, 
Gouderak, Haastrecht, Lageweg, Lekkerkerk, 
Ouderkerk aan den IJssel, Polsbroek, 
Polsbroekerdam, Schoonhoven, Stolwijk en Vlist 
starten. Bij elke club kun je tot 17.00 uur een 
stempel halen en bij je laatste stempelpost 
ontvang je een aandenken. Deelname bedraagt 
e 5,00 en kinderen tot en met 12 jaar kunnen 
gratis meefi etsen.

 9dorpentocht

Fiets en voetveer Af en Toe

Schipper mag ik 
overvaren?
Tussen Ammerstol en Groot Ammers vaart 
vanaf Tweede Paasdag t/m 30 september 
elke zon- en feestdag tussen 11.00 en 17.00 uur 
het voetveer ‘Af en Toe’ over de Lek.
Net als in het prille begin in 1637 gebeurt het 
met een open bootje. Toen nog roeiend en sinds 
1931 met een buitenboordmotor.
Op Tweede Paasdag starten de vrijwilligers het 
vaarseizoen met een kunstroute in Ammerstol 
en Groot-Ammers. De route is te verkrijgen in 
het veerhuisje te Ammerstol, Lekdijk 109.
In de 19e en 20e eeuw werden vooral 
werknemers, die aan de overzijde van de rivier 
werkten, overgezet. Het bootje vertrok in 
Ammerstol vanaf het ‘oudemannenhuisje’ aan de 
Lekdijk. In 1965 was het economisch niet meer 
rendabel en werd het veer uit de vaart genomen. 
Bij deze vertrekplaats bevindt zich een 
herinnering aan de twee laatste veermannen 
Kees Blanken en Kees Ooms. Sinds 2008 vaart 
het veer ‘s zomers weer. Nu met vrijwilligers. 
En handig, er is koffi e en thee verkrijgbaar en 
veergangers mogen ook een fi ets meenemen.

Andere veren
Over de Hollandsche IJssel gaat in de 
Krimpenerwaard een fi ets- en voetveer tussen 
Gouderak en Moordrecht en tussen Ouderkerk - 
en Nieuwerkerk aan den IJssel. Andere fi ets- en 
voetveren over de Lek in de Krimpener- en 
Lopikerwaard gaan tussen Lopik en Ameide, 
Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland en tussen 
Krimpen aan de Lek en Kinderdijk.

 VeerdienstAfEnToe

 www.veerponten.nl
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Historische vaartochten 
op Hollandsche iJssel
Hop on, hop off met historische schepen. Dat 
kan op Open Monumentenzaterdag 14 
september. Dan varen tussen 10.30 en 17.30 uur 
enkele historische schepen tussen Ouderkerk 
aan den iJssel, krimpen aan den iJssel en 
capelle aan den iJssel.
Aan boord is plaats voor 12 tot 20 personen. Uit 
voorgaande jaren is bekend dat mensen erg 
graag mee willen. Een flyer met vertrek- en 
aanlegplaatsen en met tijden ligt o.a. in de 
Oudheidskamer van Ouderkerk.

Y www.hvouderkerck.nl

kanoën in het prachtige 
polderlandschap
De stad Gouda en het platteland krimpenerwaard 
liggen naast elkaar. Met het kanoroutenetwerk 
in de krimpenerwaard ervaar je dat aan den lijve.
Bij de Stolwijkersluis, startpunt 1, in Gouda is 
een parkeerplaats, steiger en picknickbank.
Van daar uit peddel je binnen mum van tijd 
tussen de langgerekte weilanden met grazende 
koeien en weidevogels, bloemrijke slootkanten  
en monumentale boerderijen in dit eeuwenoude 
veenweidegebied.
Heb je na de 65 km door de Krimpenerwaard de 
smaak te pakken, via het veenriviertje de Vlist 
kom je op het kanonetwerk in de Lopikerwaard. 
De brughoogte langs de route is gebaseerd op 
minimaal 80 cm bij gemiddeld polderpeil.
Dit is echter afhankelijk van de neerslag en de 
hoeveelheid water die vanuit de polders in de 
vaarwateren wordt gelaten.
Soms kunnen de doorvaarthoogtes hoger of lager 
uitvallen. Bij lagere bruggen en obstakels zijn 
overdraag-plaatsen aangelegd en bij de meeste 
rustplekken is een picknicktafel of bankje 
aanwezig. Op een handige kaart is veel 
praktische informatie aangegeven.

Y heerlijkbuiten.nl/vaarknooppunten

nieuwe polsstokverspring-accommodatie 
zal zorgen voor extra boost
in de zomer staat het Groene Hart sinds jaren decor voor één van de prachtigste sporten die de 
nederlandse historie kent: Polsstokverspringen (in Friesland: Fierljeppen). De atleten proberen hun 
grenzen te verleggen en steeds grotere afstanden over het water af te leggen. in 2019 opent een 
nieuwe vereniging haar deuren en kan er ook in kockengen polsstok worden gesprongen.

Voor de mensen die het nog niet kennen;  
bij polsstokverspringen gaat het echt om de 
afstand die is overbrugd, wat dus anders is dan 
polsstokhoogspringen. De atleet begint met een 
korte en felle aanloop op de speciaal aangelegde 
schans en springt vanaf daar in de polsstok die 
klaar staat in het water. Zodra de atleet in de 
polsstok zit, moet hij/zij zo snel mogelijk naar 
boven klimmen en zichzelf vervolgens hard 
afzetten van de stok, zodat een zo groot 
mogelijke afstand wordt overbrugd. De atleet 
landt vervolgens in een gefreesd zandbed. 
De sport is een van de weinige sporten in de 
regio die echt groeit in aantal verenigingen.
Waar vorig jaar de accommodatie in Stichtse Vecht 
werd geopend, wordt in 2019 de accommodatie 
in Kockengen geopend. Hier zijn de schansen 
gebouwd met de nieuwste technologieën en met 
de laatste kennis en innovaties. Hierdoor hoopt 
de vereniging snel mee te doen met andere 
verenigingen bij het vestigen van nieuwe records.

innoveren om te presteren
In het afgelopen jaar wisten de senioren het 
Nederlandse Record van Jaco de Groot (Woerden) 
niet te verbeteren. Dit record staat op 22.21 meter 
en werd gesprongen in 2017 op het Hollands 
Kampioenschap in Zegveld. Door nieuwe 
technieken hebben de topspringers geïnvesteerd 
in de lange termijn en zij verwachten in 2019 
echt resultaten te boeken.
Recordhouder De Groot is nog steeds de grote 
favoriet voor het aankomende seizoen. 
Zijn voornaamste uitdagers voor het aankomende 
seizoen zijn Wouter van Midden (Vlist),  
Erwin Timmerarends (Montfoort) en Rian Baas 
(Utrecht). Van Midden wist zich in het afgelopen 
seizoen naar de top van het klassement te springen 
en wist De Groot lange tijd voor te blijven.
In de jongere categorieën blijft Reinier Overbeek 
(Benschop) de grote favoriet voor de titels. 
In 2018 kwam de jonge springer op het 
Nederlands Kampioenschap in Burgum tot een 
nieuw Nederlands Record bij de jongens. 
Met 20.30 meter was hij de eerste jongen (jonger 
dan 16 jaar) die de 20-meter grens passeerde. 
Dit jaar zal hij zich moeten bewijzen in de 
junioren-categorie.
Bij de dames heersen Dymphie Baas-van Rooijen 
(Oudewater) en Wendy Helmes (IJsselstein) al een 
paar jaar, maar een nieuwe lichting dames zal dit 
jaar proberen om de dames van de troon te stoten. 
Demi Groothedde (Jaarsveld) is hier de 
belangrijkste uitdager.
In de regio worden gedurende de zomer vele 
wedstrijden georganiseerd, waaronder het 
Nederlands Kampioenschap en de Tweekamp, 
waar Holland als team tegen Friesland strijdt. 
Daarnaast zijn er vele jeugdwedstrijden, waarbij 
gezelligheid altijd een rol speelt. Door de 
diversiteit van de verschillende onderdelen van 
een sprong, verveelt het nooit om te trainen en 
blijven springers en springsters altijd uitgedaagd. 
Met zes verenigingen is er altijd wel een plek in 
de buurt om de sport te zien, of het zelf te 
ervaren en ook een poging te wagen.

Zelf springen?
Het polsstokverspringen staat bekend als een 
gezellig uitje waar altijd een gemoedelijke sfeer 
heerst. Om deze reden is het een leuke activiteit 
voor de vriendengroep, het gezin, voor ouderen 
en voor iedereen die wat leuks wil doen. 
Kinderen met een zwemdiploma zijn van  
harte welkom om een keer mee te doen op een 
van de accommodaties in Jaarsveld, Kameryck, 
Linschoten, Polsbroekerdam, Vlist, Kockengen  
of in Zegveld.

Y www.pbholland.nl

Belangrijkste wedstrijden
Zaterdag 4 mei - 13.00 uur

Opening Accommodatie Kockengen
Plaats: KOcKENGEN

Zaterdag 6 juli - 14.00 uur

Tweekamp Holland - Friesland
Plaats: IJLST (FR)

Zaterdag 10 augustus - 14.00 uur

Hollands Kampioenschap
Plaats: POLSBROEKERDAM

Zaterdag 17 augustus - 18.00 uur

Pollepleats Nationale Competitie
Plaats: JAARSVELD

Woensdag 21 augustus - 18.00 uur

Pollepleats Nationale Competitie
Plaats: VLIST

Zaterdag 24 augustus - 13.00 uur

Nederlands Kampioenschap Jeugd
Plaats: IT HEIDENSKIP (FR)

Zaterdag 31 augustus - 14.00 uur

Nederlands Kampioenschap
Plaats: ZEGVELD

Dymphie Baas -van Rooijen.

Sloepennetwerk.nl
Zelf vaarroutes uitstippelen kan tegenwoordig 
ook heel gemakkelijk via de site sloepennetwerk.nl.
Uiteraard zijn hier ook routes samen te stellen 
die via de Hollandsche iJssel lopen.
Om een voorbeeld te geven hebben wij voor de 
liefhebber een prachtige vaarroute uitgestippeld: 
een rondje van Montfoort, over de Linschoten, 
naar Woerden, over Nieuwerbrug en Hekendorp 
naar Oudewater en dan via Linschoten weer terug 
naar Montfoort. De totale vaartijd, gebaseerd op 
7 km/uur, voor deze route bedraagt 5:12 uur en 
gaat via de volgende knooppunten:
20 - 19 - 23 - 6 - 5 - 4 - 22 - 21 - 19 - 20
Niet op alle deelroutes zijn al bordjes geplaatst, 
maar een beetje schipper komt er ongetwijfeld 
wel uit. Overigens zijn er nog veel meer leuke 
routes te ontdekken op deze site, waarbij de 
totale lengte van het netwerk ruim 400 km is.

Y www.sloepennetwerk.nl
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een duik in de Oude Hollandse Waterlinie
in het Rampjaar 1672 schreef de Oude Hollandse Waterlinie geschiedenis, met het onder water zetten 
van vele percelen land. De waterlinie loopt van Muiden tot Gorinchem en bestaat uit een lint van 
strategisch gelegen versterkte steden, forten, schansen én een ingenieus netwerk van sluizen, dijken, 
dammen en inundatiegebieden.

Vestingsteden van Goud
In het themajaar ‘de Gouden Eeuw’ is een 
nieuwe versie uitgebracht van de wandelgids  
‘In het spoor van de Prins’. 
De nieuwe titel, ‘Vestingsteden van Goud’, past 
prima in het themajaar, want veel vestingsteden 
kwamen tot grote bloei in de Gouden Eeuw.
Veel elementen van de oude linie - elf vesting-
steden, tal van forten en schansen en diverse 
verdwenen slagvelden - zijn nog goed herkenbaar 
in ons landschap. Daarom zijn wandeltochten bij 
uitstek de manier om de cultuur van de 
vestingsteden en de rust, stilte en natuur van de 
inundatiegebieden te beleven.
In dit boek zijn daarom twee langeafstand 
wandelingen opgenomen, het Waterliniepad 
Noord en Zuid, in totaal ongeveer 110 kilometer. 
En verder drie wandelroutes langs verdwenen 
slagvelden van de linie. Deze zijn in totaal  
60 kilometer lang.
Tenslotte zijn er dertien waterlinieommetjes 
opgenomen die door en langs vestingsteden 
gaan, in totaal bijna 75 kilometer. 
Wandelaars kunnen hun hart ophalen. 
Alle routes staan op de site en zijn voorzien van 
QR-codes, waarmee wandelaars de routeinformatie 
op hun mobiel kunnen downloaden.

Y  www.dehollandsewaterlinie.nl

Kunstenaars uit heel Nederland kunnen zich voor 
vanaf nu inschrijven voor de ontwerpwedstrijd 
Oude Hollandse Waterlinie. Dit kan via de 
inschrijfformulieren op de website van Groene 
Hart Kunst.
Ook de Themaomschrijving 2019 en de 
Deelnamevoorwaarden 2019 kunnen daar 
worden gedownload. De sluitingsdatum voor 
inschrijving is zondag 18 augustus 2019.
In 2022 wordt het 350 jarig bestaan gevierd van 
de Oude Hollandse Waterlinie. De Stichting 
Oude Hollandse Waterlinie, organiseert in 
verband met deze viering vele festiviteiten. 
Een van de projecten van de Stichting is het 
project ‘De Verbeelding van de Waterlinie’. Doel 
hiervan is om voor de Oude Hollandse Waterlinie 
een beeldentaal met een repeterend element te 
ontwerpen: een kunstzinnig object dat in diverse 
OHW vestingsteden en op plekken langs de 
Oude Hollandse Waterlinie zou moeten 
terugkeren. Buitenkunst voor opstelling in de 
openbare ruimte, dus.

Fotowedstrijd stelt mensen 
centraal
Een foto zegt vaak meer dan duizend woorden! 
Daarom organiseert ook dit jaar de Stichting 
Oude Hollandse Waterlinie een fotowedstrijd. 
Het thema voor dit jaar is: ‘genieten van de 
vestingsteden’. De opdracht is: breng in beeld 
hoe inwoners en bezoekers genieten van de 
vestingsteden. Door te wandelen of te fietsen 
langs vestingwerken, door te recreëren op de 
plantsoenen van een oud bolwerk of door te 
varen langs de singels. Of gewoon door een ijsje 
te eten op het terras, tegen de achtergrond van 
een arsenaal of kazerne. Op de foto moet dus 
niet alleen een vestingwerk te zien zijn, 
bijvoorbeeld een vestingwal of singel, een 
arsenaal of poort, maar ook mensen die hiervan 
genieten
Trek er op uit en fotografeer iets imposants als de 
Grote Zeesluis bij Muiden of de wallen van 
Naarden, of kleine details, een wandelaar langs 
de singel van Woerden of Oudewater. Doe mee 
en stuur je foto’s in voor 30 september 2019 
naar: contact@ohwl.nl
Ontwerpwedstrijd ‘Kunst voor 350-jarige OHW 
in 2022

Y www.oudehollandsewaterlinie.nl/
ontwerpwedstrijd/

Je kunt geen voetsporen 
achterlaten als je op de bank blijft 
zitten!
Daarom organiseert Stichting Oude Hollandse 
Waterlinie dit jaar een aantal mooie en 
informatieve wandelingen. Tijdens deze 
wandelingen neemt Marina Perdijk je mee naar 
diverse vestingsteden, waar zij u vertelt over de 
impact die het water (Oude Hollandse Waterlinie) 
heeft op onze geschiedenis. De deskundige 
manier waarop Marina verhalen weet te 
combineren met zichtbare geschiedenis maakt 
het dat de wandelingen interessant zijn voor 
zowel jong als oud.

Y www.oudehollandsewaterlinie.nl/
activiteiten/arrangementen/

Bieb onder water
De Oude Hollandse Waterlinie een suf 
onderwerp? Zeker niet! Ontdek in de 
tentoonstelling “Bieb onder water” het 
spannende verhaal achter de Waterlinie. 
Van Prins Willem III tot Lodewijk XIV tot Menno 
van Coehoorn. Allen speelden zij een rol in het 
verhaal achter de Oude Hollandse Waterlinie. 
In deze reizende expositie die diverse locaties in 
het Groene Hart aan doet wordt het verhaal 
verteld van water, oorlog en cultureel erfgoed. 
U bent van harte uitgenodigd deze expositie te 
bezoeken bij u in de buurt. Op de site vindt u de 
data en locaties.

Y debiebonderwater.nl

Z-card
Binnenkort verkrijgbaar in de VVV- en TIP-
kantoren. Een handige opvouwbare folder over 
het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie. 
In deze informatieve folder, vindt u informatie 
over het prachtige gebied en haar iconen.

Festival
Festivalmaand september
Het zwaartepunt van de activiteiten ligt zoals 
gebruikelijk in de maand september, op de Open 
Monumentendagen zaterdag 14 en zondag 
15 september. Dat is: Plekken van plezier! Rond 
dit thema wordt in diverse vestingsteden een 
programma georganiseerd met als thema’s rap, 
dance en zang; ook zijn er Prinsenconcerten van 
Camerata Capelle in een aantal kerken.
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evenementenkalender
voor de iJsselstreek

april 2019

ma 22 - 2e Paasdag
Blij met een ei
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  13.00 tot 17.00 uur: 
Prijs  e 2,50 (inclusief materialen)
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Leuke Kinderactiviteit voor kinderen tot 12 jaar. 
Eerst is er een speurtocht door het museum met 
opdrachten om paaseitjes te vinden en daarna 
wordt er geknutseld. Natuurlijk mag na afloop het 
werkje mee naar huis worden genomen! 

ma 22 - 2e Paasdag
Kofferbakverkoop Haastrecht
Plaats HaaStRecHt - Industrieterrein Galgoord
Tijd 10.00 - 15.00 uur
Prijs Entree en parkeren zijn gratis.
Tweede paasdag is de leukste en gezelligste markt 
van Zuid- Holland. Verkoop vanuit 50-100 auto’s. 
Mensen komen met hun tweede hands spullen, 
antiek, curiosa, boeken, speelgoed, kleding en 
overige huisraad. 
Je beleeft er Franse sferen, kijken is kopen.

ma 22 - 2e Paasdag
af & Toe-kunstroute
Plaats omgeving aMMeRStOL
Tijd 11.00 -17.00 uur
Info www.afentoe-kunstroute.nl
Dit jaar kunnen bezoekers op een overtocht maken 
met het voetveer tussen Ammerstol en Groot-
Ammers en om in de volgende plaatsen kunst , 
tuinen of een tentoonstelling bekijken: Ammerstol, 
Streefkerk, Groot-Ammers, Nieuwpoort. 
Routekaartjes, openingstijden en deelnemende 
kunstenaars kunt u vinden op de website www.
afentoe-kunstroute.nl.

ma 22 - 2e Paasdag
lentewandeling door polder Oukoop
Plaats ReeUWiJk - Oukoopsedijk 20, 2811 NG
 Hoeve Stein
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Prijs Volwassenen e 10,00,

kinderen tot 12 jaar e 5,00
Info www.staatsbosbeheer.nl/groenehart
Bomen hebben hun eerste frisgroene bladeren en de 
vele voorjaarsbloemen geven kleur aan de polder. 
Weidevogels zijn weer terug uit hun overwinterings-
gebieden en laten zich goed horen en zien.  
Ga mee met de gids op ontdekkingstocht door dit 
oude cultuurlandschap. Onderweg vertelt de gids je 
alles over het historische gebied en zijn bewoners.

ma 22 - 2e Paasdag
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert  
een stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend 
een bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.

za 27
Koningsdag
Plaats LanDeLiJk
Kijk in De IJsselbode van 24 april of op  
www.ijsselbode.nl voor de programma’s  
van de plaatsen uit de regio.

in de winter van 2016 werd een splinternieuwe 
kaart met wandelroutes in een deel van het 
Groene Hart gepresenteerd.  
Heel graag wil men mensen uit de stad aan het 
platteland verbinden én andersom natuurlijk.  
Steeds weer worden nieuwe ideeën ontwikkeld 
en uitgevoerd.

nieuwe wandel-  
en fietsroutes  
in het Groene Hart

Er waren al een fietswandelkaart, een tweetal 
fietsroutekaarten met gps-routes en nu is er 
dan een nieuwe wandelroutekaart, die ook 
voorzien is van gps-routes. Deze laatste is  
goed voor ruim 330 km wandelplezier. 
Alle routes zijn te downloaden op  
www.struinenenvorsen.nl, maar in kaartvorm 
ook voor een klein bedrag (soms gratis)  
te koop bij o.a. TIP in Oudewater.
De kaart is een initiatief van de stichting 
‘Struinen en Vorsen’, een netwerkorganisatie 
waar meer dan 150 plattelandstoeristische 
ondernemers bij aangesloten zijn. Samen 
promoten zij het agrarische cultuurlandschap 
van het Groene Hart op een duurzame manier 
door het aanbieden van belevingsactiviteiten 
met recreatieve, culturele en landschappelijke 
waarden. Hierbij worden ook de verschillende 
streekproducten niet vergeten, waarvan je 
onderweg ongetwijfeld enkele verkooppunten 
tegenkomt. 

Y www.struinenenvorsen.nl

Actueel nieuws 
uit deze regio vindt u op

www.ijsselbode.nl

za 27 koningsdag
Streekmuseum reeuwijk open
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  10.00 tot 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd.

za 27 koningsdag
Kingsday Classics Oldtimertour 
Plaats GeMeente kRiMPeneRWaaRD
Tijd De tocht start om 11.00 uur vanuit alle 

plaatsen van de gemeente Krimpenerwaard
Prijs e 20,00 per voertuig
Info www.kingsdayclassics.nl
Een rondrit door de gehele Krimpenerwaard  
waarbij een aantal woonkernen worden aangedaan 
en er eens te kijken hoe deze hun koningsdag 
vieren. Daarnaast kunnen de aanwezigen genieten 
van de automobielen.  Ook rijden er oude 
bromfietsen en komt er een groot aantal oude 
brandweervoertuigen.

za 27 koningsdag
Stadstorenbeklimming
Plaats OUDeWateR
Tijd 13.30 -14.30 uur
Prijs e 4,00 p.p. Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
U kunt genieten van een prachtig stuk Oudewater 
door onder leiding van een gids de stadstoren van 
de N.H. Grote- of St. Michaëlskerk te beklimmen.

elke zaterdag en zondag
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  za 10.00 - 17.00 / zo 13.00 - 17.00 uur
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd.

za 20
rondwandelingen in parkbos landgoed linschoten
Start LinScHOten - 

Parkeerplaats M.A. Reinaldaweg, 3461 AC
Tijd 10.30 - ± 12.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

za 20
Tokkelroom of advocaat?
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  14.30 uur
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Demonstratie ‘Advocaat maken’ door Hannie van Dijk. 
Zo rond Pasen wordt Advocaat weer meer gebruikt, 
bijvoorbeeld in koekjes, gebak en toetjes. Advocaat 
is zelf makkelijk eenvoudig te maken van verse 
eieren. Advocaat met een toefje slagroom of met 
een bolletje vanille-ijs, een heerlijke paastraktatie.

za 20 en ma 22 - 2e Paasdag
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd 14.00 tot 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

ma 22 - 2e Paasdag
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  za 10.00 - 17.00 / zo 13.00 - 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd. 
1e Paasdag gesloten
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elke zaterdag en zondag
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’
Plaats  ReeUWiJk - Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  za 10.00 - 17.00 / zo 13.00 - 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd.

elke zaterdag van 4 mei t/m 31 augustus
Woerdense kaasmarkt
Plaats WOeRDen - Kerkplein, 3441 BG
Tijd 11.00 - 13.00 uur
Info www.boerenmarktstad.nl
Ook is er iedere zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur 
een Streekmarkt.

do 2 t/m za 4 
Lenteboerderij
Plaats kaMeRik - Mijzijde 6, 3471 GM

Boerderij de Boerinn
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Prijs e 6,00
Info www.deboerinn.nl
Naast de lammetjes en kalfjes zijn er nog veel meer 
dieren om te bezoeken. Kom tussen de middag even 
bij op het Foodplein of ga een stukje kanoën.  
Speel samen Oudhollandse spelletjes en volg een 
workshop terwijl de kinderen genieten van de 
Lenny show.

za 4
Dodenherdenking
Plaats LanDeLiJk 
Kijk in De IJsselbode of op www.ijsselbode.nl 
voor de programma’s van de plaatsen uit de regio.

za 4
Gerard David Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 4,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
U vertrekt vanuit het TIP-kantoor o.l.v. een gids 
voor een rondwandeling van een uur door de 
binnenstad van Oudewater langs schilderijen van 
Gerard David.

za 4 en zo 5
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd 14.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

zo 5
Bevrijdingsdag
Plaats LanDeLiJk 
Kijk in De IJsselbode of op www.ijsselbode.nl voor 
de programma’s van de plaatsen uit de regio.

zo 5
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert  
een stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend 
een bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.

zo 5
Rotary Bollenrit
Plaats BOSkOOP - Italiëlaan 4, 2391 PT
Tijd ontvangst vanaf 10.00 uur - start 11.00 uur
Prijs e 75,00 p.p. 
Info www.bollenrit.nl
Een rit voor Oldtimers, cabrio’s en exclusieve 
Newtimers door het prachtige Groene Hart. 
Om meer deelnemers te kunnen aantrekken en 
natuurlijk ook om meer geld op te halen voor het 
goede doel (dit jaar het Prinses Maxima Centrum 
voor kinderoncologie in Utrecht) is de Bollenrit sinds 
vorig jaar ook opengesteld voor moderne auto’s.  
Er gaat worden gestart in 2 klassen. 
Klasse A Oldtimers - Klasse B Moderne auto’s.  
Door de Zuid-Hollandse polders naar de 
bollenvelden.

za 11
Lentewandeling door Polder Oukoop
Plaats ReeUWiJk - Oukoopsedijk 20, 2811 NG
 Hoeve Stein
Tijd 10.00 - 12.30 uur
Prijs Volwassenen e 10,00,

kinderen tot 12 jaar v 5,00
Info www.staatsbosbeheer.nl/groenehart
Bomen hebben hun eerste frisgroene bladeren en de 
vele voorjaarsbloemen geven kleur aan de polder. 
Weidevogels zijn weer terug uit hun overwinterings-
gebieden en laten zich goed horen en zien. 
Ga mee met de gids op ontdekkingstocht door dit 
oude cultuurlandschap. Onderweg vertelt de gids je 
alles over het historische gebied en zijn bewoners.

za 11
Rommelmarkt Waarder
Plaats  WaaRDeR - Dorp 15, 3466 NE
Tijd 10.00 - 15.30 uur
Info www.hervormdwaarder.nl

za 11 en zo 12
Stadsmuseum Open
Plaats OUDEWATER - Visbrug, 3421 AH
Tijd 14.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

za 11 en zo 12 mei
Nationale Molen- en Gemalendag
Plaats LanDeLiJk
Tijd 11.00 - 17.00 uur
Info www.molens.nl
In dit weekend draaien bijna alle molens en 
gemalen van Nederland en zijn ruim 950 molens 
open voor bezoek. Kijk op de site voor de 
deelnemers. 
Ook Boezemmolen No.6, Oost-Vlisterdijk 1,  
2851 ET in Haastrecht en de  
Cabauwse Molen Lopikerweg west 106, 
3411 AT Lopik zijn die dagen te bezichtigen.

di 14 t/m vr 17
Avondvierdaagse Montfoort
Plaats MOntFOORt - VVM kantine
Tijd De 10 km start om 18.30 uur
 en de 5 km start om 18.45 uur
Prijs e 5,50 Inschrijven in de VVM kantine 

op 1 en 8 mei van 18.30 - 20.00 uur.
Info www.a4dmontfoort.nl
Met op vrijdagavond een defilé door de binnenstad 
onder begeleiding van de muziekcorpsen  
‘Ons Genoegen‘ uit Montfoort en ‘Linfano’ uit 
Linschoten

wo 15
Rondwandelingen in parkbos Landgoed Linschoten
Start LinScHOten - Parkeerplaats 

M.A. Reinaldaweg, 3461 AC
Tijd 13.30 - ± 15.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

do 16
Workshop Landschapsfotografie
Plaats  JaaRSVeLD - Lekdijk Oost 12, 3413 MS
 Ingang Zwarte Schuur via S.L. van Alterenlaan 

(onderaan oprit naar Lekdijk).
Tijd Inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur
Prijs e 10,00, te betalen bij binnenkomst
Info Aanmelden bij dienyscheffer@outlook.com
Hoe kom je tot een mooie landschapsfoto?  
In deze workshop geeft allround wildlife-fotograaf 
Alexander Koenders u tips voor het fotograferen in 
de natuur. Hij combineert hierbij zijn kennis van de 
techniek van het fotograferen met zijn ervaring 
vanuit de praktijk.

vr 17 t/m zo 19
Boerendag
Plaats MOntFOORt - Achthoven West 41,
Info www.boerendag.nl
De Boerendag bestaat 40 jaar en is in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een lang weekend waarin op 
vrijdagavond en zaterdagavond gefeest wordt en op 
zondag nog steeds de traditionele Boerendag wordt 
gehouden. Op deze traditionele Boerendag kan 
iedereen een bezoekje brengen aan de stallen en 
dieren van een boerderij. Daarnaast wordt er een 
heleboel informatie gegeven over de huidige manier 
van werken op een boerderij en worden er diverse 
activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 
Rondom de boerderij wordt een gezellige braderie 
georganiseerd, hier worden ook verschillende oude 
ambachten gedemonstreerd.

vr 17 t/m zo 19
Meiconcerten ‘Huis te Linschoten’
Plaats LinScHOten - M.A. Reinaldaweg, 3461 AC
Prijs Kaarten dienen vooraf te worden besteld  

via de website.
Info www.landgoedlinschoten.nl
Huis te Linschoten opent weer haar deuren voor een 
prachtig gevuld muzikaal weekend. 

za 18
De jaarlijkse BergAMBACHTdag 
Plaats BeRGaMBacHt - Centrum 
Tijd 09.00-16.00 uur
Info www.winkelhof.nl/evenementen
De Hoofdstraat staat vol met kramen met een 
uiteenlopend aanbod. Op het H.B. Nederburghplein 
is een grote diversiteit aan geraniums verkrijgbaar.

za 18
Ontdek riviereiland De Bol
Plaats LOPik - Tiendweg 26, 

3411 NB Willige Langerak 
Natuurmuseum De Wielewaal
Tijd 09.30 - 12.30 uur
Prijs Volwassenen e 10,00,

kinderen tot 12 jaar e 4,00
Info www.staatsbosbeheer.nl/groenehart
Breng een bezoek aan natuurmuseum de Wielewaal 
en ga op ontdekkingstocht op riviereiland De Bol in 
de Lopikerwaard.  
Samen met de gids van Staatsbosbeheer ontdek je 
de variatie aan natuur op het eiland aan de Lek.



RecReatiekRant 2019 - 57

za 18 en zo 19
T in het Atelier
Plaats MOntFOORt - Klaverpad 6, 3417 LH
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Info www.montfoortskunstenaarscollectief.nl
De deuren van de ateliers staan open voor 
belangstellenden, waar zowel binnen als buiten 
kunstenaars aan het werk zijn, kunst wordt 
geëxposeerd en demonstraties worden gegeven.

ma 20 t/m do 23
Avond4daagse Linschoten
Plaats LinScHOten - De Brede Vaart, 

Laan van Rapijnen 36
Tijd De 10 km start om 18.30 uur
 en de 5 km start om 18.45 uur
Prijs voorinschrijving e 3,50 op de dag e 4,00
Info www.a4dlinschoten.nl

ma 20 t/m vr 24
Zwem4daagse Knopenbad
Plaats MOntFOORt - 

Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM
Info www.knopenbad.nl - 0348-471577
Zie de website voor de openingstijden van het bad.

ma 20 t/m vr 24
Avondvierdaagse Schoonhoven
Plaats ScHOOnHOVen - Prunuslaan 3, 2871 RR
Info www.spomuza.nl
Met op vrijdagavond een defilé door de binnenstad.

di 21 t/m vr 24
Avond4daagse Oudewater
Plaats OUDeWateR - Centrum, 3421 NE
Tijd De 10 km start om 18.00 uur
 en de 5 km start om 18.30 uur
Prijs e 5,50 p.p. inschrijven via oudewater.a4digi.nl
Info www.oudewater.net of de Facebookpagina 

van de Vrienden van Oudewater.

di 21 t/m vr 24
De Goudse jeugdavondvierdaagse
Plaats GOUDa - Centrum
Info www.jeugdavondvierdaagse.nl

za 25
Streekmuseum bestaat 35 jaar
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  10.00 - 16.00 uur
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Het Streekmuseum Reeuwijk is een gezellig 
museum dat zich al 35 jaar bezighoudt met het 
bewaren van het erfgoed en het tot leven brengen 
van de streekgeschiedenis van Reeuwijk en 
omstreken. Het museum wordt geheel door 
ongeveer 60 vrijwilligers gerund. Zij zijn het 
kloppend hart van het museum.

za 25 
Amazing stroopwafels
Plaats MOntFOORt - Zalencentrum St. Joseph, 

Heilig Levenstraat 4, 3417 HL
Tijd 20.30 uur
Prijs e 12,50
Info www.cultureelmontfoort.nl
Eén van de meest optredende bands in Nederland. 
Bij alle optredens staat het contact met het publiek 
voorop. Kom meezingen met hun grote hits zoals 
‘Oude Maasweg’ en ‘Ik ga naar Frankrijk’

za 25 
Oudewaters Drakenbootfestival
Plaats OUDeWateR - Noord-IJsselkade, 3421 BD
Tijd 12.00 - 18.00 uur
Info www.oldwaterdragons.nl/festival
Een spectaculaire wedstrijd waarbij gelegenheids-
teams uit Oudewater en omgeving de krachten met 
elkaar meten. Teamgeest en gezelligheid staan 
centraal in een sportieve uitdaging op het water.

za 25
42ste Jaarmarkt Haastrecht
Plaats HaaStRecHt - Centrum
Tijd vanaf 10.00 uur
Het hele centrum staat vol met kramen en stands. 
Ook zal een groot gedeelte van de gevestigde 
winkeliers en horeca mee doen met de markt.  
Op het grote podium zullen diverse optredens en 
demonstraties gehouden worden. Naast de 
jaarmarkt is er ook een gedeelte met 2de hands 
artikelen. Het doorlopende programma is altijd 
goed gevuld met diverse live bands, DJ’s en 
artiesten voor jong en oud!

za 25
Volleybal Pret in het Park
Plaats MOntFOORt - Park
Tijd vanaf 10.00 uur
Prijs Gratis - Inschrijving per team via
Info www.pretinhetpark.nl

za 25
Bandje, Biertje Bitterbal
Plaats MOntFOORt - Park
Tijd 19.00 - 0.30 uur
Prijs Gratis
Info www.pretinhetpark.nl
STAM gasten organiseren samen met KPJ Montfoort 
Bandje, biertje en bitterballen. De entree en de 
bitterballen zijn gratis dus kom gezellig langs voor 
Biertje & bijkletsen aan 1 van de biertafels op het 
terras in het LED verlichte stadspark van Montfoort. 
Bij mooi (droog) staat het  podium buiten op het 
grote veld. Bij minder weer biedt de STAM tent een 
gezellig onderkomen. 

za 25
Lentefair in de boomgaard
Plaats  nieUWeRBRUG - Korte Waarder 68, 2415 AV 
Tijd 10.00 - 15.00 uur
Info www.fleurengeur.nl
Deze fair wordt gehouden in de boomgaard naast 
de winkel. Gezellige zitjes, een dierenweide, diverse 
demonstraties en rond de 25 kramen zorgen ieder 
jaar weer voor een gezellige dag!

zo 26 
Streekmuseum Reeuwijk
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd   13.00 - 17.00 uur 
Info www.streekmuseumreeuwijk.nl 
Met toestemming van de schenkers worden 
overtollige, vaak dubbele oude voorwerpen 
verkocht. Grijp uw kans om in het bezit te komen 
van originele oude voorwerpen, voor uzelf of om 
cadeau te doen. Voor kinderen is er in het oude 
winkeltje snoepgoed te koop. Het museum is dan 
gesloten.

zo 26 
At the Jazz Band Ball
Plaats WOeRDen - Restaurant Banja, 

Havenstraat 45, 3441 BH
Tijd 15.00 - 18.00 uur
Prijs Gratis

zo 26
Familie Pret in het Park
Plaats MOntFOORt - Park
Tijd 10.00 - 19.00 uur
Prijs Gratis entree volwassenen. 

Kinderen e 5,- inclusief limonade
Info www.pretinhetpark.nl
Het grote stadspark van Montfoort wordt 
omgetoverd tot een activiteitenpark voor kinderen 
en een gezellige ontmoetingsplek voor volwassenen. 
De vroege vogels tot en met 5 jaar kunnen in alle 
rust alvast enkele luchtkussens in de Ukkies hoek in 
gebruik nemen voordat om 12.00 uur Pret in het 
Park voor alle leeftijden open gaat. Met o.a. de 
grote bungee trampolines, een klimmuur, rodeo, 
zweefmolen, brandweerspelletjes en een 
stormbaan. Ook kunnen ze instappen in een treintje 
dat een rondje door het stadspark rijdt of gaan kano 
varen in de stadsgracht. Verder kunnen de kinderen 
met het polsbandje deelnemen aan een tennis 
clinic, badmintonnen, rustig rijden op een pony of 
wild doen op een BMX crossbaan. 

wo 29
Hemelpop
Plaats ScHOOnHOVen - cafés & terrassen 

binnenstad 
Tijd van 18.00 uur tot laat
Live muziek in en rond de cafés van de Zilverstad

do 30 - Hemelvaartsdag
Vroege Torenbeklimming St. Michaëlskerk
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 05.30 uur
Prijs e 7,50 p.p. incl. krentenbol en koffie/thee 

Vooraf reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
U kunt in de vroege ochtend genieten van de 
zonsopgang boven Oudewater door onder leiding 
van een gids de stadstoren van de N.H. Grote- of  
St. Michaëlskerk te beklimmen.

do 30 - Hemelvaartsdag
Dauwtrapwandeling met ontbijt
Plaats HaaStRecHt -Concordiaplein 1, 2851 VV
Tijd 06.00 uur (zonder gids is tot 07.00 uur 

starten mogelijk)
Prijs e 15,00
Info info@abeloffice.nl
De wandeling onder begeleiding van gids Maurice 
Kruk loopt via het Steinsegroen en de Twaalfmorgen 
en langs de Wiericke weer terug naar Haastrecht. 
Het is een wandeling van ongeveer 12 km. 
Bij terugkomst tussen 8.30 en 9.00 uur kunnen de 
hongerige magen gestild worden met een mooi 
ontbijt in het grand-café van Theater Concordia.

do 30 - Hemelvaartsdag
Dauwtrappen bij de Cabauwse molen
Plaats LOPik - Lopikerweg West 106, 3411 AT
Tijd 06.00 - 8.00 uur
Prijs Gratis
Info 0348-447057 of 06-51415143 

info@cabauwsemolen.nl
Er zullen twee mooie wandelroutes worden 
uitgezet. De eerste start om 06.00 uur en zal circa 
12 km lang zijn. De tweede start rond 07.00 uur en 
dan zal een afstand van ongeveer 8 km worden 
afgelegd. Het meenemen van proviand en water 
voor onderweg is aan te bevelen. Als afsluiting is er 
bij de molen koffie, thee en deze keer als verrassing 
voor het eerst ook een heus ontbijtje.  
Wat denkt u daarvan? Gezellig aan een eitje onder 
de molen! Natuurlijk is er ook gelegenheid om de 
molen te bezichtigen.

do 30 - Hemelvaartsdag
Dauwtrappen Reeuwijkse Plassen
Plaats ReeUWiJk - Oukoopsedijk 20, 2811 NG
 Hoeve Stein
Tijd Doorlopende start tussen 05.00 en 07.30 uur
Prijs Volwassenen e 10,00,

kinderen tot 12 jaar e 5,00
Info www.staatsbosbeheer.nl/groenehart
Drie prachtige wandelingen. Over oude houtkades, 
tussen de plassen door de weilanden en over de 
dijken. Je kunt kiezen uit een wandeling van 7, 13 
en 18 kilometer.

do 30 Hemelvaartsdag
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  13.00 - 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd.

do 30 en vr 31
Goudse Keramiekdagen
Plaats GOUDa -Markt
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Info www.keramiekingouda.nl
Bijna honderd topkeramisten uit binnen- en 
buitenland nemen de markt rondom het historisch 
Oude Stadhuys in bezit tijdens de Goudse Keramiek 
Dagen. Zij tonen hun ‘hand made’, uit klei 
gemaakte kunst en vertellen er met liefde over. 
Kooplustige keramiekliefhebbers krijgen het 
moeilijk met het grote gevarieerde aanbod.

Actueel nieuws 
uit deze regio vindt u op

www.ijsselbode.nl
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elke zaterdag en zondag
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  za 10.00 - 17.00 / zo 13.00 - 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd.

elke zaterdag van 4 mei t/m 31 augustus
Woerdense kaasmarkt
Plaats WOeRDen - Kerkplein, 3441 BG
Tijd 11.00 tot 13.00 uur
Info www.boerenmarktstad.nl
Ook is er iedere zaterdag van 09.00 - 17.00 uur 
een Streekmarkt

za 1
Gerard David Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 4,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
U vertrekt vanuit het TIP-kantoor o.l.v. een gids 
voor een rondwandeling van een uur door de 
binnenstad van Oudewater langs schilderijen van 
Gerard David.

za 1
Graskaasdag
Plaats WOeRDen - Binnenstad
Info www.graskaasdag.nl
De Graskaasdag in Woerden is al jarenlang traditie 
in kaasstad Woerden. Op deze feestelijke dag 
worden de eerste graskazen van het jaar én een 
reuzenkaas van zo’n 125 kilo geveild voor goede 
doelen. Een hele belevenis! En de hele stad viert mee.

za 1
De Boer Op
Plaats HaaStRecHt, StOLWiJk en VLiSt
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Info www.facebook.com/cultureel podium vlist.
Dit jaar maakt de theatrale fietstocht De Boer Op 
een rondje Haastrecht-Stolwijk-Vlist, waar u op vijf 
locaties kunt genieten van zang, muziek en toneel. 
U fietst vanaf 12.00 uur van locatie naar locatie 
waar ieder uur een optreden verzorgd wordt. 
Deelname o.a. door de Vlisterzangers, Concordia, 
de Harmonie, Artoha, de Dotters, Excelsior en de 
Schijnwerper. 

za 1
SDWA Dorpendag
Plaats DRieBRUGGen - Groendijck 15, 3465 JB

Kiela-terrein
Tijd vanaf 10.00 uur
Info www.facebook.com/SDWA.NL
Een groot aantal activiteiten voor jong en oud

za 1 en zo 2
Zwerven door de kunst in ‘de Wilgenaarde’
Plaats BenScHOP - Benedeneind NZ 408a, 3405 CD
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Prijs Gratis
Info www.dewilgengaarde.nl
Circa 35 kunstenaars exposeren in de beeldentuin 
de Wilgengaarde. Sculpturen in steen, hout of 
brons, keramiek en glas, ruimtelijk werk, 
schilderijen en sieraden. Zwervend over de 
wandelroutes ervaar je de schoonheid van het 
landschap in dialoog met de kunst

za 1 en zo 2
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd 14.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

zo 2
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert  
een stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend 
een bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.

zo 2
Geelbuikloop (wandeltocht)
Plaats OUDeWateR - 

Start FC Oudewater - eindpunt Markt
Info www.oudewater.net of de facebookpagina 

van de Vrienden van Oudewater

zo 2
Springerparkconcert 
Plaats ScHOOnHOVen - ingang: Wal/Trompertswal
 Muziektent Springerpark 
Info www.schoonhovenklassiek.nl/spc
Op de eerste zondag van de zomermaanden juni, 
juli en augustus worden in het stadspark van 
Schoonhoven openluchtconcerten georganiseerd.In 
tegenstelling tot het Oude Haven Concert, waar 
(licht)klassieke muziek de boventoon voert, staan 
de Springerparkconcerten in het teken van andere 
muziekgenres.

vr 7 t/m wo 12 
Pinksterkermis
Plaats StOLWiJk - centrum

za 8
Rondwandelingen in parkbos Landgoed Linschoten
Start LinScHOten - Parkeerplaats 

M.A. Reinaldaweg, 3461 AC
Tijd 10.30 - ± 12.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

za 8
Concert met muziek uit de tijd van Arminius
Plaats OUDeWateR - Arminiusplein
Info www.oudewater.net
Geschiedkundige Vereniging Oudewater  
organiseert een concert met muziek uit de tijd 
 van Arminius en de onthulling van een 
Arminiuskunstwerk op het Arminiusplein. 

za 8
Zomeropruiming St. Franciscuskerk
Plaats OUDeWateR - 

Hoenkoopse Buurtweg 43, 3421 GB
 Anna’s Hoeve 
Tijd 09.00 - 13.00 uur
Info www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

ma 10 - 2e Pinksterdag
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd 14.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

ma 10 - 2e Pinksterdag
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’
Plaats ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd za 10.00 - 17.00 / zo 13.00 - 17.00 uur 
Info  www.streekmuseumreeuwijk.nl
Tentoonstelling ‘Wecken. Zouten en Drogen’, 
conserveren in grootmoeders tijd.  
1e Pinksterdag gesloten

ma 10 - 2e Pinksterdag
Fiets- en wandeltocht ‘Omloop van Het Groene Hart’
Plaats OUDeWateR, MOntFOORt en 

LinScHOten
Tijd vanaf 09.00 uur 

40 km wandelaars vanaf 07.00 uur
Info hetstigt.lions.nl/omloop-van-het-stigt 
Lionsclub Het Stigt organiseert de Omloop van 
Het Groene Hart. Er kunnen op deze dag diverse 
afstanden gefietst en gewandeld worden. 
Er kan gestart worden vanuit Oudewater, Montfoort 
en Linschoten. De opbrengst van deze dag komt 
volledig ten goede aan de Zonnebloem die hiermee 
inwoners uit de regio een onvergetelijke 
vakantieweek kan bezorgen.

ma 10 - 2e Pinksterdag
35e Nationale Zilverdag
Plaats ScHOOnHOVen - Centrum, 2871 CV
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Info www.zilverdag.nl
Kom kennis maken met alle facetten van de 
edelmetaalbranche. Op meer dan 140 plaatsen 
staan paviljoens en stands waar edelsmeden, 
graveurs, edelsteenspecialisten de geheimen  
van het vak onthullen. 
De ateliers van de Schoonhovens goud- en 
zilversmeden zijn geopend, instellingen en 
opleidingen geven voorlichting en er wordt 
geëxposeerd, verkocht en er vinden  
demonstraties plaats.

wo 12
GVO Lezingavond ‘Pierre Cuypers, architect’
Plaats OUDeWateR - Noorder Kerkstraat
 De Rank
Tijd 20.00 uur
Prijs Leden gratis. Niet leden e 2,50
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Lezing door dhr. Pierre Cuypers, nazaat van de 
gelijknamige architect van onder andere  
kasteel ‘De Haar’.

Actueel nieuws 
uit deze regio vindt u op

www.ijsselbode.nl
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za 15
Heksenfestijn
Plaats OUDeWateR - Centrum  3421 NE
Tijd vanaf 16.00 uur
Info www.heksenfestijn.nl
Op zaterdag 15 juni het Heksenfestijn in een nieuw 
jasje in de binnenstad van Oudewater.  
Volop muziek en entertainment.

za 15
Jaarmarkt Lopik
Plaats LOPik - Centrum
Tijd 10.00 - 16.00 uur

za 15
Rommelmarkt Polsbroek
Plaats POLSBROek - Kerkplein, Dorp 24 3415 PG
Tijd 09.00 - 13.00 uur

za 15
9 Dorpenfietstoertocht
Plaats kRiMPeneRWaaRD
Info www.facebook.com/9dorpentocht
De fietstoertocht door de groene Krimpenerwaard, 
waar u bij 15 ijsclubs gaat stempelen.

zo 16
Korenfestival 
Plaats HaaStRecHt - Concordiaplein 1,  2851 VV
Tijd 13.00 uur
Prijs Gratis

vr 21
Haastrechtloop
Plaats HaaStRecHt, 

Provincialeweg West 3, 2851 EH
 Sportpark Wilgenoord
Tijd 19.30 uur
Prijs voor-inschrijving: e 7,00 (e 8,00 voor 10 km) 

na-inschrijving: e 9,00 (e 10,00 voor 10 km)
Info  www.haastrechtloop.nl
De Haastrechtloop is een prestatieloop van  
5 of 10 km door het mooie Haastrecht.

vr 21
Het geheim van de Put van Kruijt
Plaats ReeUWiJk - Oukoopsedijk 20, 2811 NG
 Hoeve Stein
Tijd 19.00 uur tot 22.00 uur
Prijs Kosten: e 10,00

en e 5,00 voor kinderen tot 12 jaar.
Info www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten
Het Reeuwijkse Plassen gebied heeft een rijke 
historie. Het winnen van turf uit deze streek is 
eeuwenlang een belangrijke activiteit geweest en 
heeft het landschap op allerlei manieren gevormd. 
Denk aan de diepe polders bij Tempel en de plassen 
zelf. In polder Oukoop is de vervening niet 
doorgezet. Was het veen op? Waren er niet genoeg 
mensen om het veen te winnen? De heer Kruijt zal 
het geheim onthullen hoe de put is ontstaan en 
waarom het niet groter is. Tijdens de vaartocht 
hoort u ook hoeveel werk het is om dit prachtige 
gebied in stand te houden. 

vr 21
Midzomernachtzwemmen
Plaats OUDeWateR - Statenland 1, 3421 GZ
Info www.sbzo.nl
Zie de website voor de openingstijden van het bad. 

vr 21
Midzomer Torenbeklimming St. Michaëlskersk
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 21.30 uur
Prijs e 5,00 p.p. Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
In de late avond genieten van de zonsondergang 
boven Oudewater door onder leiding van een gids 
de stadstoren van de N.H. Grote- of St. Michaëlskerk 
te beklimmen. Vooraf aanmelden of reserveren  
per mail naar tip@oudewater.net

za 22
Zomerexpositie en culinair terras
Plaats OUDeWateR - Goudse straatweg 8, 3421 GJ
Tijd 14.00 - 22.00 uur
Info www.sillekunst.nl
Zomerexpositie hedendaagse kunst: schilderijen, 
sculpturen en fotografie in het thema Delfts blauw, 
tevens ook een culinair terras met live muziek.

za 22 en zo 23
Open Tuinen ‘Altijd in beweging’
Plaats ReGiO
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Prijs e 7,50 - Eenmalig passe-partout waarmee u 

drie weekenden alle deelnemende tuinen  
kunt bezoeken. 

Info: www.tuinclublopikerwaard.nl
Ervaar de beweging van onze tuinen tijdens het 
Open Tuinen weekend. Aan het begin van een 
nieuwe zomerperiode zijn maar liefst acht tuinen te 
bezoeken. Een romantische tuin met pergola’s en 
veel bloemen, een boerderijtuin met moestuin en 
boomgaard op eilandjes, een kindvriendelijke tuin 
met strakke omlijning. Allemaal in de Lopikerwaard 
en ieder met een eigen stijl en diversiteit.  
Bezoek twee nieuwe tuinen en andere tuinen voor 
de laatste keer. Kom ook in beweging en laat u 
verrassen door al het tuinnieuws. 

zo 23 
At the Jazz Band Ball
Plaats WOeRDen - Restaurant Banja, 

Havenstraat 45, 3441 BH
Tijd 15.00 - 18.00 uur
Prijs Gratis

vr 28
Midzomernachtzwemmen
Plaats MOntFOORt - 

Godfried van Rhenenlaan 55, 3417 AM
Tijd 20.00 uur
Prijs e 4,00
Info www.knopenbad.nl - 0348-471577
Een gezellige avond zwemmen met activiteiten 
zoals de luchtbeddenrace, de obstacle swim,  
de glijbaanrace en veel gezelligheid.

za 29
Braderie Heksen in touw
Plaats OUDeWateR - Centrum  3421 NE
Tijd zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Braderie heksen in touw is een gezellige braderie in 
Oudewater. Met entertainment voor jong en oud.

za 29
Straattheaterfestival
Plaats WOeRDen - Binnenstad
Info www.straattheaterwoerden.nl
De 33e editie van het Woerdense Straattheater-
festival belooft weer een heel mooi programma te 
worden met zeer veel professionele verrassende 
Straattheateracts in de binnenstad van Woerden.

Vier de Lente in 
het Groene Hart
Het is lente! kom naar buiten en ontdek het 
oer-Hollandse landleven in het Groene Hart. 
Luister naar het verhaal van kaasboer of tuinder. 
Speel met dartelende lammetjes in het stro en 
kijk naar dansende koeien in de wei. 
Het kan allemaal tijdens Vier de Lente in het 
Groene Hart. De gehele lenteperiode zijn er 
allerlei bijzondere uitjes en unieke evenementen 
te beleven; dicht bij huis.
Vier de Lente in het Groene Hart, en dus ook in 
de Lopiker- en Krimpenerwaard. Drie maanden 
lang zijn van 23 maart t/m 23 juni heel veel uitjes 
te doen en evenementen te bezoeken. Enkele 
krenten uit de pap zijn de polderwandelingen, 
fietstochten, lentefairs, lammetjesdagen, 
proeverijen met streekproducten, natuurexcursies 
en open dagen op de boerderij.
Acht weken lang zet Struinen en Vorsen iedere 
donderdag een van de nieuwe Kunst & Cultuur 
Routes in het zonnetje. Bedrijven langs de route 
zijn dan veelal open of er wordt iets leuks 
georganiseerd.
Op 12 mei opent de beeldentuin van Leefgoed 
De Olifant in Nieuwerkerk aan den IJssel en op 
1 juni is er de jaarlijkse Graskaasdag in Woerden. 
Voor activiteiten vind je op de websites hierna.

Y www.groenehart.nl/lente

Y www.struinenenvorsen.nl/
kunst-en-cultuur

Lenteboerderij bij Boerderij de Boerinn in kamerik 
op 2, 3 en 4 mei

Pinksterkunst in 
Berkenwoude
De timmertuin tijdens Pinksteren is een begrip 
in Berkenwoude en ver daarbuiten. Op 9 en 
10 juni exposeren ruim twintig kunstenaars hun 
schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, 
sieraden en nog veel meer. De locaties zijn in en 
rondom paardenstal, tuinhuis, schuur en 
weelderige tuin van kerkweg 106.
De TimmerTuin is beide pinksterdagen van 11.00 
tot 17.00 uur open. Ruim zevenhonderd 
bezoekers genoten vorige Pinksterweekenden 
van de gratis koffie, een heerlijk drankje en de 
gemoedelijke sfeer in deze kunsttuin midden in 
de Krimpenerwaard. Komt u dit jaar ook? U bent 
van harte welkom.

Y www.mariantimmerkeramiek.nl

Online Fietsroutes
Oudewater en omgeving is bij uitstek geschikt 
om fietstochten te maken. Vraag naar de 
mogelijkheden op uw logeeradres of bij het 
Toeristisch Informatie Punt (TIP), dat zich in  
het centrum van Oudewater bevindt.
Gaat uw voorkeur uit naar een alternatief, 
neem dan eens kennis van wat Groenalliantie 
Midden-Holland te bieden heeft. Men heeft 
zes nieuwe fietsroutes uitgegeven, die het 
verhaal van de Krimpenerwaard vertellen.

Y www.heerlijkbuiten.nl/routes
Een tweede mogelijkheid biedt Groene Hart 
met een prachtige interactieve routeportal. 
De kracht van deze portal is dat gebruikers zelf 
hun routes kunnen aanmaken, bestaande 
routes kunnen bekijken, alsmede de routes 
downloaden voor gebruik op GPS-systemen.

Y www.groenehart.nl/routes
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evenementenkalender
voor de iJsselstreek

JULI 2019

ma 8
Jumbo Buitenconcerten 
van de Muziekgroep Oudewater
Plaats OUDEWATER - Wagenerf 1, 3421 JB
Tijd 19.30 uur
En licht concertrepertoire van  
Muziekgroep Oudewater.

wo 10
Rondwandelingen in parkbos Landgoed Linschoten
Start LinScHOten - Parkeerplaats M.A. 

Reinaldaweg, 3461 AC
Tijd 13.30 - ± 15.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

za 13
Het geheim van de Put van Kruijt
Plaats ReeUWiJk - Oukoopsedijk 20, 2811 NG
 Hoeve Stein
Tijd 10.00 - 13.00 uur
Prijs e 10,00 en e 5,00 voor kinderen tot 12 jaar.
Info www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten
Kijk voor meer info bij 21 juni

ma 15
Jumbo Buitenconcerten 
van de Muziekgroep Oudewater
Plaats OUDEWATER - Wagenerf 1, 3421 JB
Tijd 19.30 uur
En licht concertrepertoire van 
Muziekgroep Oudewater.

Op enkele plekken in de Lopikerwaard 
experimenteren mensen met vlinderidylles en 
bloemrijke bermen, zodat mensen en insecten 
meer te genieten hebben van het groen. Soms 
ziet het er wat ‘wild’ uit, maar als je dichterbij 
komt, ontdek je verschillen in hoogte en 
soortenrijkdom. en zie je mooie bloemen die 
tussen het gras vlinders en insecten uitdagen om 
nectar of stuifmeel te komen eten. 
Spraakmakend zijn de rotondes in iJsselstein: 
rommelig of vol bloemen en insecten. tsja, we 
moeten er aan wennen dat niet alles strak 
afgemaaid wordt als we meer willen dan alleen 
gras. Maar ook in de krimpernerwaard en de 
Utrechtse Waarden valt van wilde bloemen en 
kruiden te genieten. Soms zelfs midden in de 
stad, in Oudewater bijvoorbeeld op de plek van 
het oude ziekenhuis op de hoek St. Janstraat/
Wijngaardstraat.
De Lopikerhout is een mooi voorbeeld van de 
grotere gebieden net als de natte hooilanden aan 
de oostkant van natuurgebied Willeskop. 
Het veenweidepark in Oudewater, de taluds bij 
Marnemoende en de stadsboomgaard in 
Montfoort zijn plekken waar een schaapskudde 
voor rijkdom in structuur en soorten zorgt. Vlakbij 
Hovenier Brand/Sportschool Richard Proost in 
Oudewater is de eerste permacultuurtuin 
aangelegd. Het is leuk om te zien hoe die zich 
gaat ontwikkelen. Dan zijn er nog kleine pareltjes, 

waar particulieren aan meewerken. Het zitje aan 
de Willeskop bij Montfoort, tegenover de 
Hollandse IJssel is een prachtig stukje kruidenrijk 
grasland; de vlinderidylle Lopikerkapel; het 
Robijnpad in IJsselstein. Het moerasje schuin 
tegenover het Hemeltje aan de Willeskop. En het 
gele perceel aan de Waardse Dijk waar groot 
streepzaad de kleur bepaalt.

Boerenlandpaden
Er zijn prachtige boerenlandpaden die vanaf 
Benschop door de polder lopen. Je kunt vanaf 
recreatieboerderij Rozenboom een pad lopen 
waarnaast een strook is ingezaaid en naast 
De Zuivelmakers een ander pad door de polder 
langs het mooiste bloemenrijke perceel van de 
Lopikerwaard. Er zijn nog zo veel mooie plekken. 
Linschoten wil de meest natuurlijke plek van de 
hele omgeving zijn. Bloemen, bollen, alles samen 
vormen ze een kleurrijk dorp. Als laatste noemen 
we ‘De Bol’, het zandeiland in de Lek bij Willige 
Langerak. Geniet van de kleuren, de bloemen, de 
vlinders en insecten.
Er is in de Lopikerwaard een praktijknetwerk 
‘bloeiende bermen’ waar particulieren en 
overheden elkaars ervaringen delen, zodat ze dat 
bloemrijke en insectenrijke beheer steeds beter in 
de vingers krijgen. Meer info bij de Polderprof.

Y www.polderprof.nl

Bloemen en insecten in de Waarden

ma 1
Jumbo Buitenconcerten 
van de Muziekgroep Oudewater
Plaats OUDeWateR - Wagenerf 1, 3421 JB
Tijd 19.30 uur
En licht concertrepertoire van  
Muziekgroep Oudewater.

di 2 t/m vr 5
OZV Zwem4daagse 
Plaats OUDEWATER - Statenland 1, 3421 GZ
Info www.sbzo.nl - 0348-561805
Zie de website voor de openingstijden van het bad. 

za 6
Gerard David Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 4,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
U vertrekt vanuit het TIP-kantoor o.l.v. een gids 
voor een rondwandeling van een uur door de 
binnenstad van Oudewater langs schilderijen van 
Gerard David.

za 6
Zomer Pret in het Park
Plaats MOntFOORt - Park
Tijd vanaf 10.00 uur
Prijs Gratis
Info inschrijven teams zeskamp via  

www.pretinhetpark.nl
Zomer zeskamp Pret in het Park met diverse DJ’S  
op buitenpodium, stadspark BBQ, en o.a. 
Aquaballs, sweeper en mega glider.

za 6 en zo 7
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd 14.00 tot 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

zo 7
Springerparkconcert 
Plaats ScHOOnHOVen - ingang: Wal/

Trompertswal
 Muziektent Springerpark 
Info www.schoonhovenklassiek.nl/spc/
Op de eerste zondag van de zomermaanden juni, 
juli en augustus worden in het stadspark van 
Schoonhoven openluchtconcerten georganiseerd. In 
tegenstelling tot het Oude Haven Concert, waar 
(licht)klassieke muziek de boventoon voert, staan 
de Springerparkconcerten in het teken van andere 
muziekgenres.

zo 7
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert een 
stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend een 
bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.
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Nieuwenhuizen
Erkend dealer van o.a.

• Wilier • Giant • Koga • Gazelle
• Cortina • Dutch-id

Bezoek ook eens onze
kledingshop in de winkel
met ruim assortiment
kleding, schoenen,
helmen, brillen en
accessoires.

Utrechtse straatweg 41 • 3421 GM Oudewater • 0348 - 562317
www.biketotaal-nieuwenhuizen.nl

AUGUSTUS 2019

Grommer 16
3421 KN  Oudewaterwww.nouens.nl

Tel. 0650 277 442
info@nouens.nl

Veelzijdig in media!
Wij helpen u  graag uw bedrijf te presenteren! 

za 3
Gerard David Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 4,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
U vertrekt vanuit het TIP-kantoor o.l.v. een gids 
voor een rondwandeling van een uur door de 
binnenstad van Oudewater langs schilderijen van 
Gerard David.

za 3
Tentoonstelling ‘jacht en visserij’
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  10.00 - 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Om 10.30 uur is de opening van de tentoonstelling 
over de geschiedenis van jacht en visserij in de regio.
Na de vervening van het uitgestrekte moerasgebied 
bij Reeuwijk bleef het huidige plassengebied over. 
Een deel van de polders werd drooggemalen en in 
gebruik genomen als grasland. De andere plassen 
werden gebruikt voor de visserij en jacht wat voor 
veel Sluipwijkse bewoners hun belangrijkste bron 
van inkomsten was. Dat waren dus de broodvissers 
en broodjagers. Maar met hun manier van werken 
waren ze ook landschapsbeschermers.

za 3 en zo 4
Stadsmuseum Open
Plaats OUDEWATER - Visbrug, 3421 AH
Tijd Za 10.00 - 17.00 uur / zo 14.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

zo 4
Springerparkconcert 
Plaats ScHOOnHOVen - ingang: Wal/Trompertswal
 Muziektent Springerpark 
Info www.schoonhovenklassiek.nl/spc/
Op de eerste zondag van de zomermaanden juni, 
juli en augustus worden in het stadspark van 
Schoonhoven openluchtconcerten georganiseerd. In 
tegenstelling tot het Oude Haven Concert, waar 
(licht)klassieke muziek de boventoon voert, staan 
de Springerparkconcerten in het teken van andere 
muziekgenres.

zo 4
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert een 
stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend een 
bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.

za 10
Rondwandelingen in parkbos Landgoed Linschoten
Start LinScHOten - Parkeerplaats M.A. 

Reinaldaweg, 3461 AC
Tijd 10.30 - ± 12.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

zo 11
Herdenking Oudewaterse Moord
Plaats OUDeWateR - Kapellestraat 2, 3421 CV
Tijd 12.00 uur
Prijs De toegang is gratis.
Info TIP-kantoor - 0348-561628 

www.oudewater.net
Oudewater herdenkt de Oudewaterse Moord en 
deze geldt als één van de oudste herdenkingen van 
Nederland. Tijdens de herdenking is er aandacht 
voor de gebeurtenissen aan het begin van de 
Tachtigjarige oorlog. Veel inwoners van Oudewater 
kwamen om toen de stadin brand werd gestoken als 
vergelding voor de verkiezing van Willem van 
Oranje. Alle gebeurtenissen worden besproken aan 
de hand van een uitleg bij het schilderij van Dirck 
Stoop. Aansluitend is het stadmuseum open. 

za 17
Stolwijkse braderie
Plaats StOLWiJk - Dorpsplein e.o.
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Elke 3e zaterdag in augustus zullen op het 
dorpsplein en omgeving weer tientallen kraampjes 
verrijzen. Verenigingen, hobbyisten en ondernemers 
zorgen weer voor volop gezelligheid. Naast de 
kraampjes is er nog van alles te doen en te zien.

vr 23 en za 24
24 uur van Montfoort / Kermis
Plaats MOntFOORt - Centrum, 3417 JG
Tijd 10.00 tot 16.00 uur
Info www.de24uurvanmontfoort.nl
Op zaterdag is de jaarlijkse Evenementenmarkt met 
meer dan 150 kramen.

do 29
53e kinderbraderie Schoonhoven 
Plaats ScHOOnHOVen - Centrum
Tijd Tot 12.00 uur
Kinderen uit de hele regio verkopen hun spulletjes 
in de winkelstraten.

vr 30
Pracht aan de Gracht
Plaats OUDeWateR - Centrum, 3421 NE
Tijd 17.30 tot 22.00 uur
Prijs Gratis
Info Via facebook Pracht aan de Gracht
Culturele- en culinaire streekproeverij op de markt 
in Oudewater. U vindt er combinaties tussen lokale 
producenten en de lokale horeca uit Oudewater en 
omgeving. van streekproducten zoals Waardse rund, 
kaas, honing, vruchtensap en fruit.

za 31
Wielerronde Oudewater
Plaats OUDeWateR - Centrum, 3421 NE
Tijd 15.00 - 20.30 uur
Wielerronde door de binnenstad van Oudewater 
met start en finish bij café Tante Pietje, Rodezand.

za 31
Klassiek aan de Lek
Plaats  JaaRSVeLD - Lekdijk Oost 12, 3413 MS
Tijd 20.00 uur
Prijs gratis (aan het einde van het concert kunt u 

een vrijwillige bijdrage geven)
Info Reserveren bij dienyscheffer@outlook.com  

of per telefoon op 06 51 98 20 65
Klassiek aan de Lek met medewerking van Trio 
Levani & Friends. Een concert door 5 topmusici die 
een zwoel zomeravondconcert geven met muziek 
van o.a. Massenet, Bernstein en Piazzolla, waarin u 
de sterren hoort fonkelen en de maan opkomt.

za 31
Braderie Bergambacht
Plaats BeRGaMBacHt - Centrum 
Tijd 10.00-17.00 uur
Info www.winkelhof.nl/evenementen
Bezoekers zijn welkom voor een dag vol 
activiteiten, koopjes, aanbiedingen en gezellig 
rondlopen in het winkelhart van Bergambacht. Er is 
deze dag meer dan voldoende te beleven: tientallen 
verenigingen, bedrijven en winkels presenteren zich 
op de markt. De Hoofdstraat en de Raadhuisstraat 
staan dan ook vol met kramen. Daarnaast zijn er 
allerlei uiteenlopende activiteiten en demonstraties.

Actueel nieuws 
uit deze regio vindt u op

www.ijsselbode.nl
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evenementenkalender
voor de iJsselstreek

September 2019

za 14
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

za 14
proeverij en NK Kaasrollen
Plaats HaaStRecHt - Havenplein
Tijd 17.00 uur
Prijs Gratis 
U kunt op het Havenplein onder het genot van 
culinaire hapjes en heerlijke drankjes genieten van 
sfeervolle muziek en natuurlijk het NK kaasrollen.

za 14
Uitmarkt
Plaats MOntFOORt - Heiliglevenstraat 4, 3417 HL
 Zalencentrum Sint Joseph
Tijd 16.00 uur
Prijs Gratis
Info www.cultureelmontfoort.nl 
Vanaf 16.00 uur presenteren diverse verenigingen, 
clubs, zang- en dansgroepen zich in twee zalen  
van het Sint Joseph. Diverse optredens in een 
doorlopend programma van elk 30 minuten.  
Laat u verrassen door al het talent van Montfoort. 
Om 21.00 uur is er een dansavond onder regie van 
Dansklub Promenade. Dansdemonstraties, workshops 
en natuurlijk komt u zelf ook op de vloer. 

za 21
Nederlands kampioenschappen Subpolo
Plaats OUDeWateR - Statenland 1, 3421 GZ
Tijd 12.00 - 18.00 uur
Info www.sbzo.nl

za 21
Streekmarkt Haastrecht
Plaats HaaStRecHt - Havenplein
Tijd 10.00 - 16.00 uur
Kom ook naar deze gezellige markt vol met 
heerlijke streekproducten.

zo 22
At the Jazz band ball
Plaats WOeRDen - Restaurant Banja,

Havenstraat 45, 3441 BH
Tijd 15.00 - 18.00 uur
Prijs Gratis

za 28
Oude ambachtenmarkt
Plaats OUDeWateR - Centrum
Tijd 10.00 - 17.00 uur
Rondom de Markt van de historische binnenstad 
vindt het publiek vele oude ambachten en taferelen. 
Deze markt wordt georganiseerd door de Vrienden 
van Oudewater in samenwerking met verschillende 
verenigingen. Toneel, zang en muziek staan centraal 
rondom het hart van Oudewater. 

za 28
bartholomeusdag - Jaarmarkt
Plaats ScHOOnHOVen - Centrum, 2871 CV
Tijd 11.00 - 17.00 uur
Traditioneel brengt de laatste zaterdag van het 
Nazomerfestival veel mensen naar de Schoonhovense 
binnenstad tijdens Bartholomeusdag. Naast de vele 
tientallen kramen van de grote jaarmarkt aan 
weerzijden van de Haven en in de Lopikerstraat zijn 
er in de hele binnenstad allerlei activiteiten. 
Zo kunnen bezoekers rekenen op een omvangrijk en 
afwisselend entertainmentprogramma met optredens 
op diverse podia. Musea, expositieruimtes en 
zilvergaleries zijn eveneens geopend voor het publiek.

zo 29
Kofferbakverkoop Haastrecht
Plaats HaaStRecHt - Industrieterrein Galgoord
Tijd 10.00 - 15.00 uur
Prijs Entree en parkeren zijn gratis.
De leukste en gezelligste markt van Zuid- Holland. 
Verkoop vanuit 50-100 auto’s. Mensen komen met 
hun 2de hands spullen, antiek, curiosa, boeken, 
speelgoed, kleding en overige huisraad.  
Je beleeft er Franse sferen, kijken is kopen.

wo 4
rondwandelingen in parkbos Landgoed Linschoten
Start LinScHOten - Parkeerplaats M.A. 

Reinaldaweg - 3461 AC
Tijd 13.30 - ± 15.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

vr 6 - za 7
rommelmarkt St. Franciscuskerk
Plaats OUDEWATER - Anna’s Hoeve 

Hoenkoopse Buurtweg 43, 3421 GB
Tijd vr 10.00 - 15.00 uur, za 10.00 - 13.00 uur

vr 6 en za 7
bruisend reeuwijk - Feest in de tent
Plaats ReeUWiJk - Dunantlaan 1, 2811 CA
Tijd vr 17.00 - 24.00 / za 10.00 - 24.00
Info www.volksvermaakreeuwijk.nl
De vrijdagavond zal staan in het teken van één 
groot ‘Feest in de Tent. Er komen diverse artiesten 
naar Reeuwijk-Brug om het plein helemaal op zijn 
kop te zetten. Tijdens de zaterdag ‘Familiedag’ van 
Bruisend Reeuwijk zijn er veel activiteiten voor jong 
en oud. Naast de kinderspelen en de markt zal er 
ook een gezellig podium programma zijn met een 
geweldige band en diverse optredens van artiesten.

za 7
tentoonstelling ‘jacht en visserij’
Plaats  ReeUWiJk – Oudeweg 3, 2811 NM
Tijd  10.00 - 17.00 uur 
Info   www.streekmuseumreeuwijk.nl
Na de vervening van het uitgestrekte moerasgebied 
bij Reeuwijk bleef het huidige plassengebied over. 
Een deel van de polders werd drooggemalen en in 
gebruik genomen als grasland. De andere plassen 
werden gebruikt voor de visserij en jacht wat voor 
veel Sluipwijkse bewoners hun belangrijkste bron 
van inkomsten was. Dat waren dus de broodvissers 
en broodjagers. Maar met hun manier van werken 
waren ze ook landschapsbeschermers.

za 7 en zo 8
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd Za 10.00 - 17.00 uur, zo 14.00 - 17.00 uur.
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

zo 8
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert een 
stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend een 
bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.

zo 8
muziek- en kunstfestival Akoestival
Plaats WOeRDen - Westdampark
Tijd 13.00-19.00 uur 
Info  www.soapwoerden.nl

zo 8
Haastrecht Klassiek
Plaats HaaStRecHt - Concordiaplein, 2851 VV
Tijd vanaf 10.00 uur
 13.00 uur rondrit
Info Facebook/Haastrecht Klassiek
 www.ontdekdewaterlinie.nl
 0182-786830 of 06-44104332 

of per mail: l.eras@telfort.nl
Op het Concordiaplein in Haastrecht zullen diverse 
auto’s, vrachtwagens, motor- en bromfietsen en 
trekkers te bewonderen zijn. Elke bezoeker kan met 
goedvinden van de eigenaar meerijden tijdens de 
rondrit. Na terugkomst en genoten te hebben van 
ons mooie Groene Hart zullen in gebouw Concordia 
de bezoekers muzikaal vermaakt worden door de 
Oudewaters coverband ‘The Oldtimers’. Ook is er 
een historische modeshow. Natuurlijk wordt er aan 
de kinderen gedacht. Zowel bezoek als deelname is 
gratis, ook de aansluitende muzikale middag.

vr 13 en za 14  Open Monumentendag
Herdenking Wilhelmina van pruisen
Plaats HekenDORP - Westkade, Onderdijk, 

Goejanverwelle Sluis
Info www.facebook.com/wilhelmina.vanpruisen 

of twitter: @wpruisen
Lees het programma op pagina 29

vr 13 t/m zo 15
pluspop
Plaats caBaUW - Achter ‘t Witte Paard
Info www.pluspop.nl
Het tweede weekend van september is het weer 
zover, tijd voor PLUSPOP CABAUW. 
Pluspop is een leuk en gezellig jaarlijks terugkerend 
muziekevenement. Voor jong en oud!

za 14 - Open Monumentendag
Plaats ReGiO
Kijk in de IJsselbode van dinsdag 10 september  

voor de actuele programma’s

za 14 - Open Monumentendag
Kunstmarkt - (foto)tentoonstellingen 
concerten en meer
Plaats OUDeWateR - Centrum en omgeving
Info In de IJsselbode van dinsdag 10 september  

of www.oudewater.net
De werkgroep Open Monumentendag organiseert in 
samenwerking met diverse andere partijen weer een 
mooie dag vol activiteiten rond het landelijke thema 
‘plekken van plezier’. (haal de folder bij de TIP)
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OktOber 2019
za 5 en zo 6

t in het Atelier
Plaats MOntFOORt - Klaverpad 6, 3417 LH
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Info www.montfoortskunstenaarscollectief.nl
De deuren van de ateliers staan open voor 
belangstellenden, waar zowel binnen als buiten 
kunstenaars aan het werk zijn, kunst wordt 
geëxposeerd en demonstraties worden gegeven. 
Een goede gelegenheid om met de kunstenaars in 
gesprek te komen en met een thee, of koffie, te 
genieten van kunst in een mooie landelijke 
omgeving.

.za 5 en zo 6
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd Za 10.00 - 17.00 uur, zo 14.00 - 17.00 uur
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’.

zo 6
Oktober Pret in het Park
Plaats MOntFOORt - Park
Tijd 11.00 - 18.00 uur
Prijs Gratis entree volwassenen. 

Kinderen e 5,- inclusief limonade
Info www.pretinhetpark.nl
De STAM gasten zorgen  bij droog weer voor de 
luchtkussens, stormbanen, draaimolen. 
Ook zal er weer een Ukkies hoek zijn voor kids t/m 
3 jaar met o.a. een ballenbak. Muziek vereniging 
Ons Genoegen zorgt deze dag voor groot deel van 
de vrijwilligers én de vrolijke muzikale omlijsting 
met maar liefst 5 dweilorkesten uit de regio 
waaronder natuurlijk het Montfoortse ZWUP. 

za 12
Pullen op de Plaats
Plaats MOntFOORt - De Plaats
Tijd 16.00 - 00.00 uur
Info www.pullenopdeplaats.nl
Voor dit Oktoberfest (uitsluitend toegang 18 plus) 
zal De Plaats worden overkapt met de STAM tent. 
Door de zijkanten van de tent op te rollen en de 
deuren van de cafés open te laten ontstaat een 
groot indoor Oktoberfest terrein vol met veel Duitse 
schlagermuziek, Nederlandse meezingers en 
Montfoortse gezelligheid.

za 12
Cultureel Montfoort: 
De cabaretpoel ‘Vier keer leuk’
Plaats MOntFOORt - Heiliglevenstraat 4, 3417 HL
 Zalencentrum Sint Joseph
Tijd 20.00 uur
Prijs e 15,00

Reserveren via de site of aan de zaal.
Info www.cultureelmontfoort.nl 
Een afwisselende avond met uiteenlopende 
cabaretgenres. Vier cabaretvoorstellingen voor de 
prijs van één en met voor elk wat wils.

za 12
rondwandelingen in parkbos Landgoed Linschoten
Start LinScHOten - Parkeerplaats 

M.A. Reinaldaweg, 3461 AC
Tijd 10.30 - ± 12.30 uur
Prijs e 5,- p.p.
Info Yvonne Postma, tel. 0348-432823 / 

yvonnepostma45@gmail.com 
www.landgoedlinschoten.nl

De rondwandeling gaat door het doorgaans voor 
publiek afgesloten parkbos rond Huis te Linschoten, 
met zijn unieke flora en fauna. Ook wordt de 
ijskelder bezichtigd. Het parkbos maakt onderdeel 
uit van het ongeveer 500 hectare grote Landgoed 
Linschoten. In de pauze krijgt u in het koetshuis een 
kopje koffie of thee aangeboden. Gaarne vooraf 
aanmelden. Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee, 
maar honden niet.

za 19 en zo 20
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd Van 14.00 tot 17.00 uur.
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

zo 20
Stadswandeling
Plaats OUDeWateR - Leeuweringerstraat 10, 3421 AC
Tijd 14.00 uur
Prijs e 8,00 p.p. - Reserveren: tip@oudewater.net
Info TIP-kantoor - 0348-561628
 www.oudewater.net
Het Toeristisch Informatie Punt (TIP) organiseert een 
stadswandeling o.l.v. een gids met aansluitend een 
bezoek aan het oude stadhuis inclusief het 
Stadsmuseum. In het combiticket is een drankje in 
één van de Oudewaterse horecagelegenheden 
inbegrepen.

za 26
Nacht van de Nacht
Plaats LanDeLiJk
Info www.nachtvandenacht.nl
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de 
nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht 
van de Nacht is een jaarlijks evenement 
georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. 
Er worden door het hele land honderden 
evenementen georganiseerd in het donker en doven 
honderden bedrijven en gemeenten lichten van 
gebouwen en reclameverlichting. 

za 26 en zo 27
Stadsmuseum Open
Plaats OUDeWateR - Visbrug, 3421 AH
Tijd Van 14.00 tot 17.00 uur.
Prijs De toegang is gratis
Info www.geschiedkundigeverenigingoudewater.nl
Tentoonstelling ‘Oudewater in roerige tijden’

koeienmuseum
Midden in het Groene Hart, in Papekop, vind je 
het koeien-museum. terwijl nederland toch echt 
een koeienland is, lijkt dit het enige in zijn soort. 
Voor wie de koe in het nederlandse landschap 
hoog in het vaandel heeft staan, vat de koe bij 
de horens en brengt een bezoekje aan dit heel 
bijzondere museum: een schitterende 
verzameling waarin de koe centraal staat.
Eigenlijk is het geen museum, maar gewoon een 
woonhuis, waar de eigenaresse en haar man 
tussen de koeienspullen wonen. Alles wat je in 
het koeienmuseum ziet, heeft met koeien te 
maken. Gordijnen met een koeienmotief, hele 
serviezen, kop en schotels, borden, mokken, 
flessen en nog veel meer gebruiksvoorwerpen 
waar de koe als motief gebruikt wordt. Maar ook 
schilderijen, lampen, tafeltjes, stoelen met koeien 
erop, en natuurlijk beeldjes en beelden van 
koeien. Bijna alles is vergaard op (rommel)
markten, gekregen, overgenomen, meegebracht 
door vrienden, kennissen, soms zelfs 
onbekenden. Veel items komen uit Nederland, 
maar ook uit andere landen binnen Europa of ver 
daarbuiten. Het museum is na afspraak het hele 
jaar door te bezoeken. Een afspraak regel je met 
mevrouw Jannie Verwoerd, tel. 0348-561283 of 
06-10598621. Het adres: Papekopperdijk 7, 
3464 HT Papekop.

Y www.jannies-koeienmuseum.nl

Fiets de klavertje Vier Routes
Kom genieten van het plattelandsleven rondom Woerden. Er zijn vier fietsroutes uitgezet van circa  
45 kilometer met Woerden als middelpunt. Samen vormen de routes een klavertje vier.
Deze routes zijn opgenomen op de Klavertje Vier fietskaart. Onderweg is er van alles te doen en te 
beleven, uiteenlopend van een bezoek aan een streekmarkt, kaasboerderij of streekmuseum tot 
poldersporten, vaararrangementen, creatieve workshops en landelijke overnachtingen.
Meer dan tachtig plattelandstoeristische activiteiten en verkooppunten van streekproducten staan op 
de kaart vermeld. De routes kunnen gefietst worden met behulp van de kaart met fietsknooppunten. 
Natuurlijk kunt u ook uw eigen route samenstellen. De Klavertje Vier fietskaart is gratis verkrijgbaar 
bij de deelnemers aan de routes, herkenbaar aan het Klavertje Vier bord op het erf, elke zaterdag op 
de Streekmarkt in Woerden en bij de VVV’s- en TIP-kantoren in het Groene Hart.

Y www.struinenenvorsen.nl/projecten/Fiets-de-klavertje-vier-routes

Fietsen langs dijken, gemalen en sluizen
Op de site van waterschap De Stichtse Rijnlanden kun je enkele kortere en langere fietsroutes door 
westelijk deel van Utrecht downloaden. Woerden is daarbij steeds het middelpunt.

Y www.hdsr.nl/werk/recreatie/fietsroutes
Onderweg passeer je dan een groot aantal oude en nieuwe zogeheten ‘waterkunstwerken’. 
Bij de beschrijving van deze routes wordt het verhaal van deze kunstwerken verteld.

app voor fietsroutes in Utrecht
Inmiddels maken al heel veel fietsers gebruik 
van fietsknooppunten. Enerzijds is dat heel 
handig,  
maar je zou zo maar een aardige 
bezienswaardigheid kunnen missen of niet 
weten dat er relatief dichtbij een bijzonder 
leuke horecagelegenheid is. Daarvoor is ‘De 
Fietsnetwerk App’ ontwikkeld. Deze app geeft 
vóór elk knooppunt informatie over het 
volgende deel van de route én 
omgevingsinformatie: bezienswaardigheden en 
horecagelegenheden, soms zelfs met een 
aanbieding van een lokale onderneming. In de 
app zijn ondertussen al 2.200 afstap-
momenten opgenomen en dat aantal zal alleen 
maar groeien. De techniek is zodanig 
innovatief dat het batterij- en dataverbruik tot 
een minimum beperkt blijven en dat is 
natuurlijk best handig en maakt het niet al te 
duur. De laatste informatie op de app komt 
door de nieuwste technieken ook binnen 
zonder direct internet. De Fietsnetwerk App is 
gratis te downloaden voor Android en IOS en 
wordt intussen al door meer dan 40.000 
enthousiaste fietsers gebruikt.

Y www.fietsnetwerk.nl
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Ben of ken jij een heks? Of wil je juist zeker weten dat je geen heks bent?  
Kom dan voor een weegproef naar de Heksenwaag in Oudewater.
Midden in het historische hart van Oudewater staat de Heksenwaag.  
Al sinds de 16e eeuw komen mensen naar de Heksenwaag in Oudewater 
om zich te laten wegen. 

Vroeger dacht men dat heksen bestonden en met hun toverkunsten allerlei kwaad 

aanrichtten. Een heks woog bijna niets, want hij of zij moest kunnen vliegen op een 

bezem. Wie werd beschuldigd van hekserij kon zich in Oudewater laten wegen.

Had je een normaal gewicht dan kreeg je een 'Certificaet van Weginghe', een bewijs dat 

je geen heks was. Bijzonder aan de Heksenwaag is dat hier altijd eerlijk gewogen werd. 

Nooit werd in Oudewater iemand te licht bevonden.

De heksenwaag is tegenwoordig een museum voor jong en oud, waar onder andere een 

expositie en verschillende films over heksenvervolging te zien zijn. Voor kinderen is er 

een spannende en leerzame speurtocht. En uiteraard word je gewogen op de oude 

weegschaal uit 1482 en krijg je het felbegeerde certificaat, waarmee je voor eens en 

voor altijd kunt bewijzen geen heks te zijn.

Museum de Heksenwaag is ook een aanrader voor een familiereünie, bedrijfsuitje of 

kinderfeestje. Kijk voor de mogelijkheden en tarieven op onze website 

of mail voor meer informatie: info@heksenwaag.nl

oudewater

Leeuweringerstraat 2
3421 AC Oudewater

0348-563400
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Volwassenen  e 6,50 

Kinderen  e 3,00

Gratis entree met Museumkaart

 

Geopend van dinsdag t/m 

zondag van 11.00 tot 17.00 uur

 

Ook op maandag 2e Paasdag 

en maandag 2e Pinksterdag

Voor meer informatie en aangepaste openingstijden zie onze website 

www.heksenwaag.nl
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