
Nieuwsblad met vele aanbiedingen
van de ondernemers uit Haastrecht

Zaterdag 11 mei
van 07.00 - 10.00 uur

Namens de OVH worden de vroege vogels tussen 
07.00 en 10.00 uur verwend met een kop koffi e of thee 
en een heerlijke croissant in de OVH-kraam 
in de Hoogstraat bij/op de Sluis.

Veel koop- en winkelplezier in Haastrecht...
vergeet niet op tijd uw wekker te zetten!

ZONDAG 12 MEI
Moederdag
Tot donderdag 9 mei worden bij alle 
deelnemende OVH-winkeliers formulieren 
uitgedeeld met daarop een slagzin: 
“Ik vind dat mijn moeder een 
moederdagontbijt verdient, omdat....”
Ook alle kinderen van de Haastrechtse 
basisscholen hebben zo’n formulier gekregen.
Maak de slagzin af en lever dit formulier 
voorzien van naam, adres, telefoonnumer en 
leeftijd in voor donderdag 9 mei bij De Echte 
Bakker, Arjan van der Eijk. Vrijdag 10 mei wordt 
de offi ciële trekking verricht door de Notaris. 
De prijswinnaars krijgen zaterdag bericht en 
kunnen hun prijs die middag ophalen bij 
‘Restaurant De IJsselborgh’.

Tot en met zaterdag 11 mei treft u bij tal van 
winkeliers individuele moederdagacties aan, 
waarvan u er al enkele kunt lezen in deze krant!

Vroege vogels zijn zaterdag 11 mei meer dan welkom 
in Haastrecht ...! Zij worden deze dag bij de diverse 
deelnemende winkeliers beloond met verrassende 
aanbiedingen...!
Hoe vroeger u komt, hoe meer voordeel u krijgt...!
Pak uw voordeel!
In deze krant leest u voor welke acties u zeker
vroeg uit uw bed zult gaan...!

ONDERNEMERS VERENIGING HAASTRECHT

Koop Lokaal
Het OVH-bestuur presenteert u met trots deze 
Vroeg Op Actiekrant. Hierin staan, voor u als 
consument, vele aantrekkelijke aanbiedingen 
bij de Haastrechtse winkeliers. 
In deze editie komen enkele voorzitters aan het woord 
van Haastrechtse verenigingen. 

Door lokaal uw aankopen te doen zijn 
de ondernemers/winkeliers in staat 
de vele Haastrechtse verenigingen 
te blijven ondersteunen. 

WINKELEN IN HAASTRECHT, KOOP LOKAAL 
De interviews in deze uitgave zijn alle gemaakt door Simone Abel.

VROEG OP ACTIES



KijKen, Voelen, Passen, ProeVen, KoPen

Al jaren was ik niet meer bij 
clubgebouw Toppunt van TOP geweest 
en daarom kon ik de ingang niet 
vinden; ik stond voor een dicht hek. 
De ingang bleek al jaren geleden 
verplaatst te zijn naar de kant van het 
Amaliahof in Haastrecht.

René Steenbergen:

We zijn te bescheiden om meerdere 
keren een beroep te doen op 
sponsoren

NieuWe ledeN WeRveN
Kinderen vanaf 10 jaar zullen via de scholen 
benaderd worden om lid te worden. 
Voorgesteld zal worden om in plaats van de 
gymnastiekles te gaan tafeltennissen.

In september a.s. wordt gestart met één- tot tweemaal per week 
tafeltennissen voor senioren, van 10.00 tot 13.00 uur. Oproepen 
volgen in De IJsselbode, via social media en er zullen flyers 
opgehangen worden in Amaliahof en in het Hof van Stein.

ActiviteiteN
•	Recreantentoernooi; hieraan doen dit jaar 17 teams mee.

Dit toernooi duurt vijf avonden. Ooit is dit toernooi gestart met 64 
teams, maar het duurde weken voordat iedereen gespeeld had, 
dus 17 teams is minder langdurig en overzichtelijker;

•	Oliebollentoernooi, nieuwjaarstoernooi;
•	Plankentoernooi: iedereen speelt dan met hetzelfde batje;
•	Dubbeltoernooi;
•	Blacklighttoernooi, tafeltennissen in het donker met blacklight.
Er zijn zes competitieteams, hierin spelen voornamelijk mannen. 
Die spelen voorjaars- en najaarscompetitie. Een team bestaat uit drie 
personen, per seizoen spelen ze tien uit- en tien thuiswedstrijden.  
Top 1 speelt 1e klas.
Op woensdag is het recreantenavond, hier komen steeds meer jonge 
mensen bij.
Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers onder de leden die zich inzetten 
voor o.a.: de tuin, de inkoop, de jeugdactiviteiten en de 
barwerkzaamheden. “Hier zijn we erg blij mee”, zegt René trots.

SpoNSoReN
TOP kan niet zonder sponsoren. Het is een belangrijke inkomstenbron. 
“Het blijft lastig om sponsoren te vragen om te sponsoren, daarvoor 
is de club eigenlijk te bescheiden”.
De club heeft sponsoren vanuit OVH, maar ook van buiten Haastrecht. 
“We hebben bordsponsoren en sponsoren met een advertentie en 

Bij binnenkomst waren een aantal recreanten aan het tafeltennissen, 
vanwege het Recreantentoernooi. Dan komt voorzitter René 
Steenbergen binnen, hij is 63 jaar en geboren en getogen in 
Haastrecht, maar woont al tien jaar in Reeuwijk. René is tien jaar 
voorzitter en al 36 jaar lid van deze club. Voor zijn voorzitterschap 
zat hij vijftien jaar in het bestuur en was hij redacteur van het clubblad. 
Afgelopen jaar is het clubblad opgeheven en is al het nieuws te 
vinden op onze website. “TOP gaat ook mee in de digitale wereld.”
René was jaren geleden eigenaar van een buurtsuper in de 
Haastrechtse Leeuwerikstraat, de Combinatie. In deze tijd had hij ook 
als hobby fotograferen. Hij fotografeerde ook voor de Havekedrechter 
en de VlisterVisie en vanuit TOP werd hem toen gevraagd om foto’s 
te maken voor het clubblad.

top 65 jAAR
Na de sobere jaren 1940-1945 kwam de wederopbouw van 
Nederland op gang en daarmee het verenigingsleven. In de 
beginjaren van 1950 kwam het spel tafeltennis in de publiciteit. 
Jonge mannen, die uit Indonesië kwamen, brachten van daaruit de 
spelregels mee, want tafeltennis was en is in Azië zeer populair. 
Zodoende werd in 1953 de tafeltennisvereniging S.O.A. ‘Snelheid 
overwint alles’ opgericht. Ook van de Katholieke jongerenbeweging 
K.A.J. was er veel animo voor dit spel, en al spoedig kon men op 
zelfgemaakte tafeltennistafels dit spel op zondagmorgen spelen in 
het R.K. Verenigingsgebouw. TOP werd op 13 april 1954 opgericht 
door o.a. Bertus Verkleij, Jan Bakker en Martien Stolwijk met als 
geestelijke leider Pater Hilarion.
Op 13 april jl. is het 65-jarig bestaan gevierd met een feestavond 
met pubquiz, oud-Hollandse spelen en gezellige muziek. Verder 
wordt er niets georganiseerd omdat het 60-jarig bestaan uitgebreid 
gevierd is. TOP is een relatief kleine vereniging heeft zestig leden, 
waarvan slechts drie jeugdleden en tien donateurs.



banners op de website. De meeste sponsoring is in geld, maar 
toernooien worden ook met middelen gesponsord; van wedstrijdbekers 
tot gehaktballen’. Het recreantentoernooi wordt bijvoorbeeld 
gesponsord door administratiekantoor Van der Voet en Overbeek 
Transport. De Regiobank is shirtsponsor van TOP.”
Als vereniging doet TOP vooral aankopen bij plaatselijke 
ondernemers. Dat maakt het dan wel weer makkelijker om te vragen 
om sponsoring, maar de sponsoren worden niet overvraagd.

Waarom lid Worden  
van ToP?
Op de vraag waarom je lid zou moeten 
worden van TOP hoeft René niet lang na te 
denken.
“De helft van de leden is vrijwilliger, TOP is 
een gezellige familie”, zegt René trots. 
De meeste leden zijn langer dan tien jaar 
lid, er is weinig verloop. Je hoeft de 
vrijwilligers niets te vragen, ze doen gewoon 
de taken die nodig zijn, schoonmaken, 
brievenbus weghalen met oud en nieuw en 
diverse voorkomende andere taken.

Kom in je pyjama!
tussen 08.00 en 10.00 uur*... 

... dan betaal je e 22.50 voor een 
wassen/knipbehandeling incl. product

Abonnementhouders krijgen 
e 2,50 korting op een verkoopproduct

VOL = VOL
Mini ontbijt: Croissant met koffie of thee.

*Op afspraak

ZAterdAg
11 Mei

08.00 - 10.00
VrOeg Op 

ACtie

Carola's haarmode
Kleine Haven 3 a - 2851 BP Haastrecht
0182-502639
info@carolahaarmode.nl
www.carolahaarmode.nl

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 09:00 - 17:30
Vrijdagavond 18:30 - 20:30

(alleen heren)
Zaterdag 08:00 - 13:00

Hamstra Plisséhordeur Allure
Kan in vrijwel alle deuren gemonteerd worden. Met geplisseerd gaas.  
Zeer platte ondergeleiding. Min hoogte 194 cm / max hoogte 290 cm.  
In breedte 96, 130, 160, 180 en 200 cm.  

INMETEN + MONTEREN.

vanaf  315.-*
*  vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

Hubo XL Haastrecht
Kuiperstraat 6 - 2851 AV Haastrecht - Tel: 0182 501 246

E-mail: haastrecht@hubo.nl - hubo.nl

Hamstra Plisséhordeur Allure
Kan in vrijwel alle deuren gemonteerd worden. Met geplisseerd gaas.  
Zeer platte ondergeleiding. Min hoogte 194 cm / max hoogte 290 cm.  
In breedte 96, 130, 160, 180 en 200 cm.  

INMETEN + MONTEREN.

vanaf  315.-*
*  vraag naar de voorwaarden in de winkel. 

“Iedereen speelt wel eens tafeltennis, maar lid worden van een club, 
dat is dan net een stap te ver. Ik kan iedereen aanraden om lid te 
worden, voor beweging en lage contributie en daarvoor kun je zo 
veel spelen als je wilt.” 
Nog even snel een foto maken, want René moet als voorzitter het 
recreantentoernooi openen en de recreanten kunnen niet langer 
wachten.

 Vereniging: T.O.P.
 Sport: Tafeltennis
 Locatie: Toppunt, Julianalaan 65
 Website: www.ttv-top.nl



Steenbakkerstraat 4     2851 AX Haastrecht
Telefoon 0182-502734

info@floorhaastrecht.nl     www.floorhaastrecht.nl

U kunt bij ons terecht voor:

Grote Haven 1 | 2851 BM  Haastrecht
info@Q4U.nl | www.Q4U.nl

Q4U Bouwconsutants BV
t  0182-303510

 Projectmanagement;
 NEN Metingen;
 Second opinions

 Bouwmanagement en directievoering;
 Schade inspecties en opnames;

En alle andere consultants behorende bij de bouw

Opnieuw OVH lid:
Brouwer de Koning 
Uitvaartzorg 
Verheugd zijn wij met de 
lidmaatschapsondersteuning  
van Brouwer de Koning Uitvaartzorg.  
Wij zijn blij dat ook Wiro van der Werf  
de OVH een warm hart toedraagt! 
Hartelijk welkom bij de OVH !

www.b rouwe rdekon ing .n l

Wiro van der Werf
Danielle Verwaal

U kunt ons 24 uur per dag 
bereiken op telefoonnummer:
0348 - 56 23 98

      IN

S T ALLATIEBEDRIJF 
Grote Haven 20 - 2851 BM Haastrecht

0182-502721 - info@jmimpen.nl

IN
S

T ALLATIEBEDRIJF

l id van de

Grote Haven 20
2851 BM Haastrecht

Telefoon: 0182 - 502721
Fax       : 0182 - 502966

IN
S

T ALLATIEBEDRIJF

l id van de

Grote Haven 20
2851 BM Haastrecht

Telefoon: 0182 - 502721
Fax       : 0182 - 502966

- Zonne–energie
- Gasinstallaties
- Sanitair
- Rioleringen
- Waterleidingen
- C.V.
- Dakbedekkingen
- Onderhoud



Tussen 07.00-08.00

2e bakkie koffie 
gratis

Wij zijn altijd vroeg op
Hotel#24/7

Tot Zo!
 Hotel eetcafé Over de Brug

Veerlaan 1 • 2851 BV Haastrecht •  0182-501210
 www.hoteloverdebrug.nl

Kom zaterdag 11 mei langs!
Tijdens de

Vroeg-Op-Actie
hebben wij 

leuke aanbiedingen 
in de winkel.

Hoogstraat 85 - 2851 BD Haastrecht

Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht

Hoogstraat 166
2851 BE Haastrecht
� 0182-501354

� info@bisdomvanvliet.nl
www.bisdomvanvliet.nl

 bisdomvanvliet

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.

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

© Marco Bakker © Marco Bakker

“Het lijkt alsof mevrouw even uit is met de koets.
Ze zou zo weer binnen kunnen komen…”



Wees loyaal, koop lokaal

Simone Abel

06 - 10 43 47 58

www.abeloffice.nl

• Management en evenement ondersteuning

• Wandelen en fietsen Krimpenerwaard

Steinsedijk 7a 

2851 LA  Haastrecht

info@abeloffice.nl

Ron de Ruiter (59 jaar) is in het dagelijks leven werkzaam bij 
Sanoma uitgevers, waar hij al 42 jaar werkt. Hij werkt fulltime, 
maar vindt toch nog tijd om zich volop in te zetten voor zijn 
hobby, VCH. Daarnaast is hij lid van de programmaraad van 
Theater Concordia, waarvoor hij ook mede de pubquiz 
organiseert. Ron is een actieve vrijwilliger.
De taken van Ron binnen VCH zijn divers; hij is voorzitter, maar 
hij doet ook de sponsorwerving, de ledenadministratie, bestelt de 
kleding voor de teams en zit in de technische commissie. “Ik kan 
moeilijk delegeren en doe het liefst alles zelf”, zegt Ron iets 
beschaamd. Natuurlijk volleybalt hij zelf ook, in twee teams zelfs.
VCH bestaat 51 jaar, vorig jaar is er een groot feest georganiseerd 
voor het vijftigjarig bestaan. Twee ereleden van VCH ontvingen uit 
handen van de burgemeester een lintje. Vanwege dit jubileum 
werd er tijdens de Jaarmarkt in Haastrecht een 
beachvolleybalwedstrijd georganiseerd en werd samen met de 
115 leden, plus oud-leden een feest gegeven in Theater Concordia. 
“Het was een groot en feestelijk succes”.

De jeugD
Drie jaar geleden had VCH helemaal geen jeugdleden meer; toen 
is een actieve werving opgezet door middel van flyeren op scholen 
en tijdens het jaarlijkse Huttendorp in Haastrecht. “Dat heeft flink 
wat nieuwe jeugdleden opgeleverd”, zegt Ron vol trots.
Op dit moment zijn er 25 jeugdleden, bijna 40 recreanten en 45 
overige leden. Er zijn vier competitieteams, twee dames- en twee 
herenteams. Sinds begin dit jaar ook een meisjes-C team dat 
direct in hun eerste jaar kampioen is geworden.

Ron de Ruiter:

VCH kan niet zonder Haastrechtse 
sponsoren

De trainingen zijn op maandag, woensdag en donderdag en 
deze worden gegeven in de sporthal in Haastrecht.

ACtieVe VeReniging
VCH is een actieve vereniging. Naast de wekelijkse wedstrijden 
wordt er ieder jaar een Oliebollentoernooi georganiseerd voor 
leden en hun familie en vrienden. Ook is er jaarlijks een 
recreantentoernooi dat georganiseerd wordt voor recreantenteams 
uit de omgeving; volleyballers uit Waddinxveen, Gouda, Boskoop, 
Vianen, Moordrecht en Oudewater strijden dan om de eer. 
En voor ieder team is er na afloop een heerlijke zelfgemaakte 
huzarensalade.
Voor de jeugdspelers organiseert VCH ieder jaar bij camping 
Streefland het Tentenkamp.
Daarnaast heeft ieder team zijn eigen toernooien en teamuitjes.
Een vaste activiteit tijdens het Haastrechtse Huttendorp is een 
dagdeel volleyballen, georganiseerd door de vrijwilligers van 
VCH.

SponSoRing
De samenwerking van VCH met de plaatselijke winkeliers is van 
groot belang. Sinds drie jaar hebben alle teams een kledingsponsor, 

Op de avond dat Ajax tegen Juventus speelt spreek ik Ron 
de Ruiter, voorzitter van Volleybalclub Haastrecht (VCH) in 
het Grand Café van Theater Concordia. 



DE OVH-CADEAUBON
LEUK OM TE GEVEN EN LEUK OM TE KRIJGEN

ook vanuit enkele Haastrechtse winkeliers. Dat wordt door het 
bestuur en de leden van VCH erg gewaardeerd. Bij de VCH 
toernooien kunnen zij altijd een beroep doen op een bijdrage van 
de Haastrechtse winkeliers.
Sponsoring gebeurt zowel in geld als in middelen. “Ook het 
sponsoren van broodjes van bakker Arjan van der Eijk of lekkere 
hapjes van Slager Boere, fl esjes water en appels van de COOP, 
pizza’s van Portofi no op de jaarmarkt zijn zeer welkom”. VCH 
kan eigenlijk niet zonder sponsoren. De leden zijn zich hiervan 
ook bewust.
Er is een grote gunfactor en omdat door met name shirtsponsoring 
de naam van de sponsor vaker in het zicht is, is er (wellicht 
onbewust) toch meer aandacht voor deze winkeliers.
De herenteams worden gesponsord door Insight24.
De mini’s worden door Echte bakker Arjan van der Eijk en de 
Rabobank Krimpenerwaard gesponsord.
COOP steunt dames 2, en Welkoop, Camping Streefl and, en 
Signed Reclamemakers sponsoren dames 1. De recreanten 
hebben als sponsor Grand Café Concordia en Greenfi eld Fashion.
Op de website en in de nieuwsbrief is het mogelijk voor bedrijven 
om te adverteren voor vijftig euro per jaar. Hiervan wordt volop 
gebruik gemaakt. “Natuurlijk zijn nieuwe sponsoren van harte 
welkom, want in 2020 lopen de contracten af.”
VCH kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Ze zijn op zoek naar 
algemeen bestuursleden, vrijwilligers voor de kledingcommissie 
en de sponsorcommissie: zij kunnen zich melden bij Ron de Ruiter.
Op de vraag waarom je lid zou moeten worden van VCH geeft 
voorzitter Ron als antwoord: “VCH is de meest gezellige en 
sportieve vereniging van Haastrecht”.
Voor de foto lopen we naar de sporthal waar de jeugdspelers en 
een herenteam aan het trainen is. Ondertussen vraag ik welke yell 
VCH heeft. Ron vindt dit wel iets voor een prijsvraag; “Wie weet 
een leuke yell voor VCH?”

Zondag 19 mei 
op het plein

amazing Stroopwafels
& Change of Key

aanvang 14.00 uur - toegang gratis

Uw gastheer,
Rob van Zuijlen 
0182 - 502202 
06 - 53873551

Concordiaplein 1
2851 VV  haastrecht

Bij slecht weer 
binnen in 
theater & 
grand Café

PortofinOpizzeria & grillroom

PortofinOpizzeria & grillroom

Kleine Haven 2 - 2851 AZ Haastrecht
www.portofi no-online.nl

 Vereniging: VCH
 Sport: Volleybal
 Locatie: Sportzaal, Concordiaplein 1
 Website: www.volleybalclubhaastrecht.nl



Provincialeweg West 22
2851 EL Haastrecht
Telefoon 0182-501325

www.garage-eegdeman.nl

Autobedrijf Marcel Eegdeman

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

Compleet, goed
betaalbaar

Sinds 1931

Gespecialiseerd in Peugeot / Renault / Citroën

Op zaterdag 11 mei 
van 07.00 tot 10.00 uur 

5 cent extra korting!

Hoogstraat 146 - HAASTRECHT

Tijdens de Vroeg-Op-actie 
is er tussen 7 en 8 uur voor 

de kaasklanten een extraatje.
Ook is er een leuk presentje 

tijdens het vroege uurtje 
voor kinderen (tot 16 jaar) 
die alvast hun Moederdag-

boodschappen doen!

Verkaik Kaashal 
is inmiddels al

40 jaar
een begrip in 
Haastrecht.

Elke donderdag en zaterdag 
geopend met een heerlijk 

vers assortiment kaas, 
eieren en noten!

Tot ziens 
in de Kaashal!

 

 Bloembinderij 'Gewoon Natuurlijk' 
 Kleine Haven 7 

2851BP Haastrecht 
0182-501322 

De mooiste bloemen voor 
moeder koop je bij ons! 

Zaterdag 11 mei zijn wij open van: 
7:00-16:00 

De allermooiste snijbloemen, boeketten, 
kamerplanten, tuinplanten en heel veel 

leuke cadeautjes. 

Voor alle kinderen een fleurig cadeautje! 

Coop Haastrecht 
Kleine Haven 11

Maak Sinterklaas en Kerst nog leuker 
door te sparen voor Safaries.
Bij iedere €5,-* aan boodschappen ontvang je een 
zegel. Op 23 november ontvang je zelfs dubbele 
zegels. Bij 8 zegels heb je een volle spaarkaart en 
betaal je maar €7,- voor de Safaries. 

Spaar bij Coop Kleine Haven 
Haastrecht voor korting op 
Safaries t.w.v. 22,95!

Deze actie loopt vanaf maandag 5 november t/m zaterdag 29 december 2018. 
De spaarkaarten kunnen t/m zaterdag 5 januari 2019 ingeleverd worden.

* Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, 
 slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten en telefoonkaarten).
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Helaas doen wij dit keer niet mee 
aan de Vroeg-Op-aktie...

... maar in plaats daarvan 
hebben wij diverse 

aanbiedingen in onze 
winkel op Hoogstraat 55

én geven wij bij 
iedere aankoop een leuke 

attentie weg. 

Zeker de moeite van een 
bezoekje waard dus!

Bakker Budget Store.nl

Voordelig en stijlvol je huis inrichten

Hoogstraat 55 - Haastrecht
0182 - 501313 / 502230

We hebben .... 
Kinderfietsen
Moederfiets

Schoolfietsen
Sportfietsen en Racefietsen

Kijk op onze site, bel of kom langs!

Slingerland
fietsen

Slingerland
fietsen

Hoogstraat 142  0182 - 502452
www.slingerland-fietsen.nl

Wij hebben nog enkele 
OVERJARIGE fietsen 

in de opruiming
Profiteer nu van 

extra hoge kortingen! 

Onze nieuwe showroom
vindt u op de

Hoogstraat 2b in Haastrecht

Pantone drukkleuren:
blauw PMS 287
geel yellow C
oranje PMS 158

Wij gaan verhuizen
per 15 juni 2019

-------------------------------------------------------------------------------

Nu ook bereikbaar via Whatsapp
0182-502678

de pauw

Hoogstraat - HaastrecHt
0182-502825

Voor sfeervol dineren 
in Oosterse sferen, 

zowel uit als thuis, gaat u naar...

Maandag gesloten
(behalve op feestdagen)

Dinsdag t/m donderdag
16.00 - 21.30 uur

Vrijdag t/m zondag
12.00 - 22.00 uur

Wij bezorgen ook thuis: 
van 17.00 tot 20.00 uur

Binnen 5 km: e 2,50
Buiten 5 km: e 5,00

Moederdag actie:  
Afhaal: 

Familie Menu nu voor e 18,50
Restaurant: 

Rijsttafel voor 2 pers. (3 gangen) voor e 35,00

chinees-indisch restaurant



Betrokken Bij de klant - BetrouwBaar

De vereniging telt ongeveer driehonderd seniorenleden en veertig 
jeugdleden. Om meer jeugdleden te krijgen en te houden wordt 
actief getracht om tennis bij de jeugd in Haastrecht onder de 
aandacht te brengen. Komende tijd worden middels een flyer 
‘zomerleden’ geworven.
Met een sportcoach van de gemeente Krimpenerwaard wordt 
volgend jaar een schooltoernooi georganiseerd om de tennissport 
meer bekendheid te geven.

50-jarig bestaan
Bergvliet bestaat dit jaar 50 jaar. Het hele seizoen door worden 
er festiviteiten georganiseerd. Op 30 maart jl. werd na een 
gezellig onderling toernooi de vlag gehesen op het vijftigjarig 
bestaan. Oud-leden waren hierbij aanwezen, waarvan er een 
aantal in het zonnetje zijn gezet. Op 31 augustus wordt er tijdens 
het open 2.Orange toernooi een groot feest georganiseerd 
waarbij een afvaardiging van het bestuur van de KNLTB aanwezig 
zal zijn. Ook is men bezig om de geschiedenis van de club vast 
te leggen; er zijn oude clubbladen opgezocht en er zijn ook veel 

bert van noord:

bedrijven en verenigingen  
kunnen elkaar versterken

Op een zonnige woensdagmiddag kom ik bij de gezellige Tennisvereniging Bergvliet waar een 
groep kinderen tennisles heeft. Daar is ook voorzitter Bert van Noord waarmee ik in gesprek ga. 
De 70-jarige Bert komt uit Geleen, woont sinds 1992 in Gouda Goverwelle en is voor het derde 
seizoen voorzitter van Tennisvereniging Bergvliet. Voor zijn pensionering was hij interim manager 
bij met name zorgverzekeraars en zorginstellingen.

foto’s verzameld. Hiervan wordt een collage gemaakt voor in het 
clubhuis.
De kosten van de festiviteiten worden deels uit eigen reserve 
bekostigd, maar ook de sponsoren doen een duit in het zakje.

activiteiten
Tennisvereniging Bergvliet organiseert een aantal activiteiten van 
april t/m september o.a.:
•	Open toernooi, gesponsord door 2.Orange.
•	Open toernooi 40 +, gesponsord door Asbest Assist.

Padelbanen
Er wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor het realiseren van 
twee padelbanen. Dat is een mix van tennis en squash. Bij padel 
moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) 
geslagen worden, zonder dat de bal eerst een van de wanden 
raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te 
slaan.



Waarom lid Worden van Tennisvereniging 
BergvlieT?
•	Je	 kunt	 er	binnenkort	 twee	 sporten	beoefenen	op	één	 terrein;	

tennis	en	padel.
•	Tennis	is	een	sport	die	je	van	jong	tot	oud	kan	beoefenen,	zeker	

in	 combinatie	 met	 padel.	 Je	 blijft	 in	 beweging	 en	 het	 is	 een	
familiesport.

•	70	tot	80	leden	doen	vrijwilligerswerk	binnen	de	club,	er	is	een	
enorme	saamhorigheid	en	groot	clubgevoel.

•	De	gezelligheid	en	de	druk	bezochte	open	toernooien.
•	Het	 is	een	goed	onderhouden	en	mooi	park,	dankzij	de	vele	

vrijwilligers.

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,-

Ze zijn er weer...
...de asperges!
Kom bij ons de lekkerste 
aspergegerechten proeven.

HOOGSTRAAT  102  |  2851  BJ  HAASTRECHT
0182  -  503375    |    INFO@BIJDESLUIS.COM

Wij willen je graag laten ervaren hoe mooi en lekker 
diverse soorten gin uit verschillende landen zijn. 
Deze avond, onder leiding van Wouter van Tol van 
Bresser & Timmer, ontdek je de mogelijkheden en 

de geheimen van gin.
Wil je meer weten, kijk dan op 

www.bijdesluis.com/evenementen
Aanmelden

Je kunt je aanmelden via info@bijdesluis.com of 
in de winkel aan de Hoogstraat 102 in Haastrecht. 
De bijdrage is 25 euro per persoon. Ben jij erbij?

Our favorite!
Gin with a twist!

Woensdag 22 mei organiseren 
wij een Gin Proeverij bij

Hotel en eetcafé Over de Brug 
in Haastrecht. 

 Vereniging: H.L.T.C. Bergvliet
 Sport: Tennis / Padel
 Locatie: Sportpark Wilgenoord, Provincialeweg West 3
 Website: www.bergvliet.nl

De	 padelbanen	 worden	 gesubsidieerd	 door	 het	 Rijk,	 via	 crowd	
funding	door	de	leden,	en	via	subsidie	van	museum	Paulina	Bisdom	
van	 Vliet	 en	 het	 Stimuleringsfonds	 (Rabobank).	 Van	 het	 Van	 de	
Akkerfonds	 en	 van	 de	 Haastrechtse	 IJsclub	 wordt	 geld	 geleend	
tegen	aantrekkelijke	voorwaarden.
Deze	banen	zijn	het	hele	jaar	door	te	gebruiken	en	dit	zal	naar	
verwachting	nieuwe	leden	opleveren.

sponsoren
De	 vereniging	 is	 hun	 sponsoren	 zeer	 erkentelijk.	 Zij	 maken	 het	
onder	andere	mogelijk	om	de	grotere	evenementen	zoals	het	Open	
Toernooi	 (2.Orange)	 en	 het	 40+Toernooi	 (Asbest	 Assist)	 extra	
luister	bij	te	zetten.	Daarnaast	stellen	ze	hen	in	staat	het	park	en	het	
clubgebouw	op	orde	te	brengen	en	te	houden.
Elk	 jaar	 wordt	 een	 sponsoravond	 georganiseerd,	 maar	 over	 de	
invulling	voor	komend	jaar	wordt	nog	nagedacht.
Bedrijven	en	verenigingen	kunnen	elkaar	versterken	door	middel	
van	 bijvoorbeeld	 het	 uitgeven	 van	 een	 kortingskaart	 in	
samenwerking	 met	 alle	 sportclubs	 in	 Haastrecht.	 Ook	 koopt	 de	
vereniging	zoveel	mogelijk	bij	de	plaatselijk	OVH	ondernemers.

Voor in uw agenda: zaterdag 25 mei
Jaarmarkt in Haastrecht



40 jaar Ondernemers Vereniging HaastrecHt

VVH heeft 470 leden, meer jeugd dan senioren. Ongeveer 25% 
van de leden komt uit Gouda, maar er zijn ook leden uit de 
omliggende dorpen.
In 2021 bestaat VVH honderd jaar. Een jubileumcommissie is al 
gestart met de voorbereidingen voor dit feestelijke jaar. Er zullen 
dan het hele jaar door festiviteiten georganiseerd worden en daar 
zal VVH zeker ook sponsoren voor benaderen.

SponSoractiviteiten
VVH kan niet zonder sponsoren en daarom vindt Lejan de 
aandacht voor sponsoren heel belangrijk. “Zonder sponsoren en 
onze vrijwilligers geen VVH”, zegt Lejan.
De komende maanden zijn er een aantal activiteiten gepland 
vanuit de voetbalvereniging:

Lejan Duran:

Sponsoren verdienen  
waardering en aandacht

•	Sponsordiner op 6 juni 2019. Deze avond was met 105 gasten 
al binnen twee weken helemaal uitverkocht. Sponsors kunnen 
deze avond genieten van een driegangen diner verzorgd door 
het Witte Hof, de IJsselborgh en een aantal spelers uit de 
selectie.

•	Het Overbeek Tentenkamp van 15 t/m 16 juni: dit jaarlijks 
terugkerende tentenkamp voor de jeugd tot 13 jaar wordt dit 
jaar door de COOP en Overbeek containers gesponsord.

•	Valenciakamp van 25 t/m 27 juli: dit voetbalkamp voor de 
jeugd tot 14 jaar betreft een driedagenkamp, waar zij training 
krijgen van Spaanse trainers uit Valencia.

 Dit kamp wordt gesponsord door de COOP met o.a. broodjes 
en vleeswaren. Vers fruit wordt gesponsord door Harva uit 
Waddinxveen en Administratiekantoor Van der Voet sponsort 
het ijsje voor de voetballertjes.

•	Het Huis den Hoek voetbaltoernooi zit in de planning in 
augustus. Dit toernooi wordt gesponsord en georganiseerd door 
Café-bar Huis den Hoek.

Het is van groot belang dat er goed contact is met de sponsoren. 
De sponsorcommissie streeft naar een goede communicatie en 
geeft hen de aandacht zie ze verdienen.
Op deze manier ontstaan er veel samenwerkingsverbanden die 
van groot belang zijn voor de club, maar ook voor de sponsoren. 
Zo is niet alleen de middenstand in Haastrecht sponsor, maar 
melden ook kleine en grote bedrijven uit de hele regio zich bij 
VVH.

Lejan Duran is algemeen bestuurslid van Voetbalvereniging 
Haastrecht (VVH). Geboren en getogen in Gouderak, maar 
al 25 jaar woonachtig in Haastrecht met zijn vrouw Petra 
en hun dochter en zoon. Lejan werkt full-time bij de Post-
groep en is al tien jaar betrokken bij VVH: eerst als leider 
bij zijn voetballende kinderen, sinds drie jaar als 
commissielid van de sponsorcommissie en nu ook één jaar 
als bestuurslid algemene zaken. Hij schat zijn vrijwillige 
inzet op gemiddeld 5 uur per week. “Mijn vrouw zal wel 
zeggen dat het zeker tien uur per week is”, zegt Lejan 
lachend. Hij is nog steeds heel enthousiast en hoopt nog 
lang actief te zijn bij VVH.



Clubpas
Toen 3 jaar geleden onze nieuwe sportaccommodatie is gebouwd 
en opgeleverd heeft VVH er veel enthousiaste sponsoren bij 
gekregen, waaronder veel bord-, pakket- en shirtsponsoren.
De sponsorcommissie onderzoekt de mogelijkheid om in de 
toekomst te gaan werken met een clubpas waarmee je korting kan 
krijgen bij een aantal sponsoren van VVH. “Het is de opzet om 
voor elkaar wat te kunnen betekenen, zo kunnen bedrijven en de 
vereniging elkaar versterken”, zegt Lejan.
De sponsoring gebeurt hoofdzakelijk door middel van een 
financiële bijdrage, maar soms ook met middelen, zoals bij 
activiteiten. VVH is daarom gebaat bij het winkelen in eigen dorp 
bij de plaatselijke ondernemers. Want zonder deze ondernemers 
is er geen sponsoring voor de verenigingen mogelijk!
Dit is voor de sponsorcommissie een reden om niet in zee te gaan 
met internetbedrijven die via ons websites willen promoten om 
producten van diverse bedrijven aan te bieden.

Vrijwilligers
Net als veel andere clubs is VVH nog steeds op zoek naar 
vrijwilligers. De jeugd wordt opgeroepen om zich meer in te 
zetten. Er wordt o.a. nog gezocht naar een enthousiaste voorzitter, 
invulling van de bestuursdienst en alle commissies kunnen wel wat 
extra handjes gebruiken. Het varieert van schoonmakers, leiders, 
trainers tot aan barmedewerkers.
Alle leden moeten verplicht een vrijwilligerstaak uitoefenen, dit is 
noodzakelijk om alles draaiende te houden. “VVH is eigenlijk een 
groot bedrijf, waar heel wat bij komt kijken om alles in goede 
banen te leiden”.
Lejan vindt dat VVH een geweldige en leuke club is, de grootste 
vereniging in Haastrecht, die naast het voetballen veel organiseert. 
En natuurlijk een vereniging met een prachtige accommodatie! 
Op sociaal maatschappelijk vlak heeft VVH veel te bieden. Het is 
belangrijk voor kinderen om een teamsport te beoefenen en deze 
sport helpt kinderen om in beweging te komen en te blijven.
Terwijl de selectie aan het trainen is, maak ik een foto van deze 
actieve en enthousiaste vrijwilliger van VVH, Lejan Duran.
Gelukkig zijn we zijn op tijd klaar met het interview. De reden? 
“Nu kan ik op mijn gemak naar de spannende wedstrijd Juventus-
Ajax gaan kijken”.

Als beloning voor uw vroeg opstaan,
bij besteding vanaf €10,- krijgt u

tussen 7:00 - 8:00 uur een cadeaubon t.w.v. € 10,- 
tussen 8:00 - 9:00 uur een cadeaubon t.w.v € 7,50
tussen 9:00 - 10:00 uur een cadeaubon t.w.v. € 5,-

Te verzilveren bij uw volgende aankoop

Atelier Natuurschatten

Vroeg op actie
Zaterdag 11 mei

Hoogstraat 94
2851 BH Haastrecht

0182 - 359 048
www.natuurschatten.nl

VERRAS MOEDER
MET EEN PRACHTIG BOEKET

EN EEN CADEAUBON!
ALLEEN EVEN VROEG UIT DE VEREN

tussen 9:00 - 10:00 uur een cadeaubon t.w.v. € 5,-

Te verzilveren bij uw volgende aankoop

Atelier NatuurschattenAtelier Natuurschatten

Hoogstraat 94
2851 BH Haastrecht

0182 - 359 048
www.natuurschatten.nl

VERRAS MOEDER
MET EEN PRACHTIG BOEKET

EN EEN CADEAUBON!
ALLEEN EVEN VROEG UIT DE VERENALLEEN EVEN VROEG UIT DE VEREN

Hoogstraat 94

ALLEEN EVEN VROEG UIT DE VEREN

 Vereniging: VVH
 Sport: Voetbal
 Locatie: Sportpark Wilgenoord, Provincialeweg West 3
 Website: www.vvhaastrecht.nl

Zaterdag 11 mei
van 07.00 - 10.00 uur

VrOeg Op aCTies

Vroege vogels…
welkom bij Highstreet-Fashion
07:00 - 08:00 30% KORTING
08:00 - 09:00 20% KORTING
09:00 - 10:00 10% KORTING
OP DE GEHELE COLLECTIE

Damesmode - Accessoires - Schoenen

BIBO B
schoenen



DROGISTERIJ J. FLACH HAASTRECHT
Tijdens de Vroeg-Op-actie krijgt u tegen 

inlevering van deze advertentie 
tussen 07.00 en 09.00 uur

20% korting
op ons assortiment

m.u.v.: cadeaubonnen, stomerijartikelen, 
reeds bestaande aanbiedingen 

en Sandd postzegels.

Wist u dat...

... u bij ons pasfoto’s kunt laten maken?

... wij een DHL servicepunt zijn?

... u uw stoomgoed bij ons in kunt leveren?

... wij bij ziekte uw boodschappen thuis 
kunnen bezorgen, zonder bijkomende kosten?

... wij GEEN koopavond meer hebben?

Drogisterij j. Flach
Hoogstraat 138 - 2851 BK  Haastrecht

0182-501360

 Vroeg Op ...
Iedere Vrijdag, Zaterdag & Zondag
open vanaf 11:00 uur …
Woensdag en Donderdag vanaf 17:30 uur ...

 Al ruim 6 jaar ...
het All Inn Menu … lekker eten voor een 
vaste prijs e 25.- incl. wijn & water (óf 2 drankjes)

 Al ruim 23 jaar ...
in het gezellige Haastrecht aan de IJssel!

 Gezellig Tuin-Terras ...
Met een boompje, een bloemetje een mosje  
en een grasje ... kortom daar voel je je thuis!

Veerstraat 1, 2851 BK Haastrecht   -   0182 - 50 25 55
www.deijsselborgh.nl

Vleeswarenkoopje

Filet speciaal

150 gram € 1,98

Keurslagerkoopje

Rundergehakt
tweede 500 gram voor de

halve prijs
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KEURSLAGERTROTS

Beenhammetje 

met gratis saus

1 kg

10

00

SOEP VAN DE WEEK

Mosterdsoep

1 liter

4

95

VLEESWARENKOOPJE

100 g rosbief + 150 g filet

samen

4

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

VIB Burgers

gratis ui bieslooksaus

4 voor

5

95

SPECIAL

Peanut Pie

20 min op 200 C

per stuk

1

75

J. Boere, Keurslager

Hoogstraat 116, 2851 BJ  HAASTRECHT

Tel. 0182-501869, Fax 0182-522185

www.boere.keurslager.nl

info@boere.keurslager.nl

John Boere,
keurslager
Hoogstraat 116, HaastrecHt
0182-501869 www.boere.keurslager.nl

Geen verrassingen bij het 
onderhouden van uw auto

Dit is slechts een 
greep uit onze 
vaste prijzen.

Meer informatie op: 
smitsauto.nl/
auto-onderhoud

BERGAMBACHT  –  CAPELLE AAN DEN IJSSEL  –  HAASTRECHT  –  KRIMPEN AAN DE LEK  –  WADDINXVEEN  –  WATERINGEN  –  ZOETERMEER

De voordelen 
van Smits Auto:
 Online afspraak maken op 
 smitsauto.nl/afspraak-maken
 BOVAG reparatiegarantie
 Scherpe vaste prijzen
 Altijd dichtbij!
 Vervangend vervoer
 Ruim aanbod occasions
 Erkend duurzaam
 Ook voor bedrijven

Volg ons!

BUDGET-
BEURT 

98.- 179.-
JAARBEURT

+APK

29.-
APK AL

L-
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 2
5.-

Geen verrassingen bij het 
onderhouden van uw auto

Dit is slechts een 
greep uit onze 
vaste prijzen.

Meer informatie op: 
smitsauto.nl/
auto-onderhoud
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De voordelen 
van Smits Auto:

 Online afspraak maken op 
 smitsauto.nl/afspraak-maken

 BOVAG reparatiegarantie
 Scherpe vaste prijzen
 Altijd dichtbij!
 Vervangend vervoer
 Ruim aanbod occasions
 Erkend duurzaam
 Ook voor bedrijven

Dit is slechts een greep 
uit onze vaste prijzen.

Meer informatie op:
smitsauto.nl/auto-onderhoud



HAASTRECHT

OUDEWATER

MONTFOORT

 

LOPIKERWAARDKRIMPENERWAARD

Ook uw bedrijf of 
vereniging promoten 
middels een bijlage
in De IJsselbode...

Bel naar Drukkerij Heno
0348-561478 en vraag naar 

de onmogelijkheden!

Arjan van der Eijk
De Echte Bakker

www.arjanvandereijk.nl

croissants 

GRATIS!

croissants 

GRATIS!

croissants GRATIS!

Grote Haven 48 - Haastrecht - 0182-501208

Van 09:00
tot 10:00
ontvangt u 2

Van 08:00
tot 09:003 ontvangt u

Van 07:00
tot 08:00
ontvangt u 4

Zaterdag 11 mei Moederdag!
Vroeg op naar uw Echte Bakker en 

ontvang GRATIS Roomboter Croissants!

Speciaal voor
de vroege vogels:

20 % KORTING*
op al onze vogels

* Deze korting is alleen geldig 
tijdens de vroeg-op-actie

op zaterdag 11 mei van 07.00 - 10.00 uur

Kijk ook eens op onze website 
voor leuke Moederdagcadeautjes!
www.wereldwinkelhaastrecht.nl

en volg ons op Facebook
WERELDWINKEL, De Fairtrade cadeauwinkel

EEN EERLIJKE ZAAK
Hoogstraat 51 - 2851 BB HaastrechtHaastrecht  

Provincialeweg Oost 34a - 0182-502597 www.welkoop.nl

Kom zaterdag 11 mei van 10.00-14.00 uur
je Moederdagpotje versieren 

tijdens de grote plantjesmarkt



Van der Voet Assurantiën BV 0182-502755 info@vdvoet-assurantien.nl
Administratiekantoor van der Voet BV 0182-502233 info@vdvoet.nl

Kleine Haven 1 - 2851 BP Haastrecht www.vdvoet.nl
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