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Vr i j U I T in het Groene Hart
Een leuk sportief uitje voor iedereen

Kanovaren op de Vlist
Vanuit het kanocentrum Haastrecht kan je met de kano de prachtige Vlistroute varen.
Deze route op het riviertje de Vlist heeft een lengte van 10 km en loopt van Haastrecht
naar Schoonhoven. Het is een zeer aantrekkelijke tocht langs vele oude boerderijen,
veel natuurschoon en het mooie dorpje Vlist. Het is een prachtig gebied om vanaf het
water te beleven.
Eigenaar John Hoogenboom vertelt over de
diverse mogelijkheden die je tijdens je kanotocht
kunt beleven.
Je komt langs de twee wipwatermolens; de
‘Bachtenaar’, waarschijnlijk uit 1714 aan de
Visserkade, en ten noorden van Schoonhoven
staat langs de Vlist de ‘Bonrepasmolen’ uit 1600.
Onderweg zijn diverse steigers waar je aan kunt
meren en even kunt gaan zitten.
Voor de inwendige mens zijn er twee uitspanningen
direct aan het water met een ruim terras.
Onderweg passeer je een kaasboerderij waar je
heerlijke kaas kunt kopen.

tip
Wilt u uw bedrijf, museum, winkel
of product promoten via deze
bijlage neem dan nu contact op
met Ben of Melissa Overbeek
0348-561478
of stuur een mail naar
advertentie @ijsselbode.nl

ecreatief

door Cees Reichard

Openingstijden

Bij vertrek krijgen de kanoërs enige instructie
en een routebeschrijving met daarop alle
wetenswaardigheden van onderweg.
Je kunt kiezen uit één-, twee- en
driepersoonskano’s. Hiermee is het mogelijk een
dagdeel of een hele dag het water op te gaan.
De openingstijden zijn in juli en augustus van
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.
In mei, juni en september op vrijdag, zaterdag en
zondag met dezelfde tijden.

Dit jaar heeft het kanocentrum voor het eerst een
prachtig terras waar men na afloop terecht kan
voor een consumptie of een ijsje.
John zegt dat de kanotocht een leuk sportief uitje
voor iedereen is, in het bijzonder voor gezinnen.
Het kanocentrum is te vinden aan het begin van
de Hoogstraat aan de Boezem in Haastrecht.
Voor meer informatie kijk op de site of bel
0182-502245.

 www.kanocentrum-haastrecht.nl

Zes nieuwe sloepensteigers
Afgelopen week heeft de stichting
Oude Hollandse Waterlinie zes nieuwe
sloepensteigers geopend.
De steigers zijn voorzien van lessenaarborden
met uitleg over de vaarroutes. Die dragen
kleurrijke namen als Michiel de Ruyter-route
of Prins Willem III-route.
De steigers liggen in Abcoude, Woerdense
Verlaat, Woerden, Montfoort en Oudewater.
Bij de vaarroutes horen en vaarroute-app
en een vaarroutefolder.
Meer informatie op site

 oudehollandsewaterlinie.nl/routes

 lees verder op 3
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De Twee Hoeven heeft voor het rondleiden een Boerderij App ontwikkeld

Veel uitleg en filmpjes over het boerenbedrijf
Met de Boerderij App maak je een rondleiding op de kaasboerderij de Twee Hoeven aan de Steinsedijk
in Haastrecht. Sinds 1 juni is dit mogelijk. Bezoekers kunnen met de App vrij rondlopen om te ervaren
hoe het boerenleven in de stallen en op het erf is. Ook wordt er aandacht besteed aan de kaasmakerij.
Bezoekers moeten zich melden in de boerderijwinkel en daar krijgen zij tegen betaling van 5 euro per
groep een code en een uitleg hoe het werkt. En dan kan men op pad. De App is in vier talen beschikbaar.
Willemijn den Boer van de Twee Hoeven vertelt
dat er op het bedrijf veel rondleidingen gegeven
worden en deze App is zeer geschikt voor kleine
groepen. Er was bij haar al een tijd een behoefte
hoe je kleine groepen tegemoet kunt komen.
De minimumprijs was voor deze groepen met
2 of 3 personen vaak nog te hoog. Ze mochten
dan zelf rondlopen en alles bekijken.
Helaas bemerkte Willemijn dat men elkaar wel
eens de verkeerde informatie gaf. En daar is zij
over na gaan denken.

it de streek

door Cees Reichard

Willemijn: “Ik zie tegenwoordig iedereen met een
telefoontje lopen en ik dacht aan de mogelijkheden
van een App. Dan kan iedereen dat gebruiken.”
In deze periode van het coronavirus had
Willemijn meer tijd om dit verder uit te werken.
Ze had precies in haar hoofd hoe ze het wilde
hebben. Dennis van Duin heeft de kennis om een
App te maken en zij benaderde hem om haar te
helpen. Hij reageerde enthousiast en is gelijk
aan de slag gegaan. Vervolgens heeft zij
Josefien Versteeg voor de illustraties van de
informatieborden erbij gehaald. En Willemijn is
zelf gaan filmen en foto’s gaan maken.
En dit is allemaal terug te vinden in de App.

Filmpjes

Er zijn bijvoorbeeld filmpjes gemaakt over
het melken, de geboorte van een kalfje,
de kaasmakerij, kortom, alles wat je op een
boerderij tegen kunt komen.
In elke ruimte is er wel een filmpje te zien.
Voor de kinderen is er ook een spelelement
ingebouwd. Ze kunnen er spelletjes mee doen,
codes zoeken en er is op een leuke manier
gebrachte informatie in de filmpjes te zien.
Voorts zijn er themaborden en kunnen ze
puzzelen.

Picknickmand

Niek en Willemijn den Boer met de App (foto: Dick Molenaar).

Kaasboerderij de Twee Hoeven

Al meerdere generaties lang boert familie Den Boer op deze eeuwenoude boerderij. Het bedrijf heeft
zijn naam sinds 2001 te danken aan de samenvoeging van twee boeren(buur)bedrijven.
De huidige eigenaren Niek en Willemijn den Boer zijn de vierde generatie die de familietraditie
voortzetten. Het is hoofdzakelijk een melkveehouderij met een kaasmakerij. Op basis van rauwe
melk wordt echte Goudse boerenkaas gemaakt. Vanuit de boerderijwinkel wordt een deel van de
gemaakte kaas verkocht, waar ook andere streekproducten te vinden zijn.
Ook worden er veel (educatieve) rondleidingen over het bedrijf gegeven, om jong en oud uit te
leggen hoe alles op het boerenbedrijf reilt en zeilt.
De hooiberg is omgebouwd tot ruimte om groepen te ontvangen voor bijvoorbeeld rondleidingen.
Die ruimte is ook geschikt voor verjaardagen, lunches, kinderpartijtjes enz. Voor meer informatie:

 www.detweehoeven.nl

Handige adressen
TIP Montfoort
06-82863765
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

De Knoperij
06-22427484
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

 www.oudmontfoort.nl

OUDEWATER
TIP Oudewater
0348-561628
Leeuweringerstraaat 10, 3421 AC Oudewater

Molen de Valk
06-51445761
Molenstraat 27, 3417 HR Montfoort

 www.molendevalk.nl

MONTFOORT

Na de rondleiding hoeft men nog niet direct naar
huis. Tegen betaling is het mogelijk om met een
picknickmand het weiland in te gaan.
Andere mogelijkheden zijn een koffiemand
bestellen of aan een kaasproeverij deelnemen.
Als je de App goed gebruikt kan je anderhalf à
twee uur rondlopen. Je kunt zelf kiezen waar je
blijft staan. Is dat bij het kaas maken, bij de
kalfjes of bij de koeien in het weiland.
Het is een mooie activiteit waar je wel een
dagdeel mee zoet bent. Willemijn: “De mensen
die de App gebruikt hebben vonden dit heel leuk
en waren enthousiast. Meestal sluiten zij het
bezoek af met een bezoek aan de boerderijwinkel
of lekker met een ijsje.”

Het Beloken Land
06-36331301
Blokland 116, 3417 MR Montfoort

 www.hetbelokenland.com
Landgoed Linschoten
06-49249409
Noord Linschoterdijk 13, 3461 AC Linschoten

 www.landgoedlinschoten.nl

 www.oudewater.net

Museum De Heksenwaag
0348-563400
Leeuweringerstraat 2, 3421 AC Oudewater

 www.heksenwaag.nl

Stadsmuseum Oudewater
Visbrug 1, 3421 AH Oudewater
Meer info: TIP Oudewater

Touwmuseum De Baanschuur
0348-567832
Reijersteeg 4, 3421 SG Oudewater

 www.touwmuseum.nl

nie.nl

Vinkeveense Plassen naar Abcoude
en vandaar via Uithoorn weer terug
naar Woerdense Verlaat. De route
voert langs tal van kleine riviertjes
zoals Kromme Mijdrecht, Angstel
en Waver met schilderachtige
dorpjes, kastelen en diverse forten
uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
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istorisch

Kersen eten
in Hekendorp!

Vaarroutes

39/53/59 km

Genieten
van de natuur en historie

door Siem van der Burg

Varen, fietsen en wandelen

Nu vakantie in eigen land het advies is, biedt varen, fietsen en wandelen de
perfecte escape. In de Oude Hollandse Waterlinie zijn leuke en spannende
routes te vinden. De routes van de Oude Hollandse Waterlinie gaan niet
alleen door prachtige gebieden en vestingsteden, ook nemen ze u mee terug
in de tijd van het rampjaar 1672. Het jaar waarin de Nederlandse Republiek
werd aangevallen door Zonnekoning Lodewijk XIV en waarin de Oude
Hollandse Waterlinie een grote rol speelde. De Oude Hollandse Waterlinie
was bijna 350 jaar geleden onze redding in de oorlog tegen Frankrijk.
Door grote delen land onder water te zetten, kon de vijand niet verder.
In het landschap zijn nog vele restanten te ontdekken met activiteiten, routes
en bezoekjes aan vestingsteden, forten en andere bezienswaardigheden.
Dit jaar zijn er twee nieuwe routes ontwikkeld.
De ‘Archeologische fietsroute’ en de ‘Prins Willem III vaarroute’.
Voor meer informatie over de routes kunt u terecht op de site

 www.oudehollandsewaterlinie.nl/routes

Fotowedstrijd
‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’

En als u dan toch op pad gaat, maak dan een paar leuke foto’s. U heeft nog
tot eind september de tijd om mee te doen met de wedstrijd. Of u het nou
leuk vindt om in de spaarzame vrije avonden een ‘kiekje’ te schieten met uw
smartphone of dat u professioneel fotograaf bent, doe mee met deze
fotowedstrijd. Voorop staat de creativiteit van uw foto.
Dit jaar is het thema: ‘Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie’, waarmee
Sporen
vanophet
Rampjaar
1672 binnen de
wij de aandacht willen
vestigen
gebouwen
en monumenten
Oude Hollandse Waterlinie. De gefotografeerde objecten moeten een
iconische uitstraling hebben. Denk aan vestingsteden, forten en schansen,
zoals het Muiderslot of Fort Loevestein.
Voor de spelregels, eisen waaraan de foto’s moeten voldoen, antwoord op
de vraag ‘wat er te winnen valt’ en hoe de foto’s ingestuurd kunnen worden
kunt u terecht op de site / activiteiten/fotowedstrijd.
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U kunt bg ons:
Afhankelijk van de periode enkele van
de 21 soorten proeven
Diverse sappen en jams van eigen
fruit

G-enieten van heerlijk boeren kersenijs;
G-ezellig zitten op de dijk;

Een maretak bewonderen in een
appelboom op de dijk, deze is in
f.Jederland vrij zeldzaam;

Op aanvraag een rondleiding krijgen
door de boomgaard;
Vanaf eind Juni tot half augustus
7 dagen per week geopend!;

Bereikbaar vanaf de ttollandse IJssel
(aanlegplaats);

G-elegen langs vele mooie fiets en
wandelroutes.

www.groenehartfruit-smorer1burg.r1I
Kersenboomgaard

ma t/m za 09:00 t/m 17 30 uur - zondag 10 30 t/m 1730 uur.
t-tekendorpsebuurt tegenover nr. 75 in Hekendorp

Streekmarkt

Elke zaterdag 9 00 t/m 17 00 uur - Kerkplein, centrum van Woerden.

groenehartfruit@gmfä.com - 06-50 43 lo :A

Varen door de Waterlinie

Wat hebben we toch
een mooi werkgebied
om zo vanaf de IJssel
te bewonderen!

Concert ‘Ode aan de Vrijheid’

Het is weliswaar nog even weg, maar noteert u alvast in uw agenda dat de
stichting Oude Hollandse Waterlinie dit najaar in samenwerking met het
Orkest van het Groene Hart een concert met het thema: ‘Ode aan de Vrijheid’
organiseert. Het concert wordt gehouden ter herinnering aan het Rampjaar
1672. Er is, niet toevallig, een link gelegd met het Nationale Beethovenjaar.
Toen Beethoven werd geboren, was de Hollandse Waterlinie nog volop in
functie, en toen hij overleed was er alweer een nieuwe waterlinie in aanleg.
Het concert vindt plaats op 7 november om 20.00 uur in het Zalencentrum
in Oudewater. Houd voor meer informatie de website in de gaten.

 www.oudehollandsewaterlinie.nl

HAASTRECHT
Gemaal
06-13749168
Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht

 www.gemaalhaastrecht.nl
Museum Paulina Bisdom van Vliet
0182-501354
Hoogstraat 166, 2851 BE Haastrecht

 www.bisdomvanvliet.nl
Boezemmolen nr.6

010-2722222
Oost Vlisterdijk 1, 2851 ET Haastrecht

 www.boezemmolen.nl

Hoogstraat 58,
3417 HD Montfoort
0348 46 91 71
www.jacobimakelaardij.nl
0348 46 91 71 | www.jacobimakelaardij.nl

0348 47 19 39 | www.finnadviseurs.nl

Streekmuseum Reeuwijk is weer open
Het Streekmuseum Reeuwijk gaat met ingang
van zaterdag 4 juli weer open.
U bent van harte welkom op woensdag, vrijdag,
zaterdag of zondag.
Op de website kunt u een dag en tijdstip
reserveren. U kunt ook even bellen naar
mevrouw C. Perdijk, tel. 0182-395045
of mevrouw J. van Kippersluis, tel. 0172-615286
of mailen naar: groep@streekmuseumreeuwijk.nl
De vrijwilligers hebben het museum gereedgemaakt voor de opening en aangepast aan de
eisen van de overheid, zodat zij de bezoekers op
een goede en verantwoorde wijze kunnen
ontvangen.

 www.streekmuseumreeuwijk.nl
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Camperplaatsen in de IJsselstreek
Veel reislustige kampeerders en camperaars
blijven dit jaar dichter bij huis. Soms zelfs heel
dicht bij huis. Of er komen vrienden of
familieleden op bezoek die wel met hun eigen
camper komen en zonder problemen gezellig bij
een ander in de tuin willen zitten, maar toch
liever in hun eigen onderkomen slapen.
Nu zijn er in de IJsselstreek al een aantal
campings en camperplaatsen bekend,
maar het worden er inmiddels steeds meer.
Zo zijn er twee nieuwe camperplaatsen aan het
arsenaal toegevoegd.
Op kampeerterreinen kun je ook met een camper
terecht. En die heb je in overvloed:
De Boerderij en De Oude Boomgaard op de
Zuid-Linschoterzandweg, De Boogaard en
De Mulderije of Bij Groen Geluk in de
Hekendorpse Buurt, Camping Midden op ‘t Landt
in Benschop en Camping Streefland in Haastrecht
en er zijn er meer in de nabije omgeving.
Vervolgens heb je camperplaatsen in o.a. Lopik
(De Willige Waard), in Oudewater (Statenland)
en in IJsselstein (Marnemoende).
Maar de keuze is nu nog groter nog geworden …

door Aad Kuiper

Op de grens van Oudewater
en Haastrecht

Wat doe je als ondernemer als je door Covid19
zes maanden wordt stilgelegd …
Dan zoek je naar alternatieve mogelijkheden.
Zo begon Carla Oskam sinds Hemelvaartsdag
de pop-up minicamping/camperplaats
‘Nooitgedacht’.
Carla Oskam vertelt dat de pop-up
minicamperplaats tien plaatsen telt en laat het
inderdaad schitterende uitzicht zien; in de verte
zie je de torens van Oudewater: “Er is hier rust,
ruimte en er zijn veel mogelijkheden voor
recreatie. Het is een uitvalbasis om te fietsen en
te wandelen en je kunt in de buurt gaan suppen
(Richard Proost Sport in Oudewater) of
kanovaren op de Vlist (Kanocentrum Haastrecht).
Oudewater, Schoonhoven en Gouda zijn
prachtige historische plaatsen dichtbij en
interessant om te bezoeken.
Zelf ben ik vrijwilliger bij TIP Oudewater en daar
valt met o.a. de Heksenwaag en het Touwmuseum
veel te zien. Maar er is nog veel meer.
Ook kaasstad Gouda is een bezoek waard met
o.a. de onlangs geopende Cheese Experience;
dat is echt een belevenis.

De Krimpenerwaard en de Lopikerwaard bieden
bijzonder mooie wandel- en fietsroutes.
Je zit hier echt midden in het Groene Hart.”
Teun, Carla en John Oskam zijn wijd en zijd
bekend met hun bedrijf Klaproos Culturele
Ondersteuning. Zij verzorgen met hun team de
technische ondersteuning op het gebied van licht,
geluid en projectie bij uiteenlopende evenementen,
maar er waren door de coronacrisis even niet zo
heel veel evenementen; geen per saldo. Daarom
gingen ze op zoek naar meer alternatieven.
Zo hebben ze livestreamsessies ondersteund voor
onder andere OnderNamen, Woerden, maar ze
leverden ook de techniek voor de babbelbox bij
De Wulverhorst, die door Jan Snel geplaatst en
mede mogelijk gemaakt werd door Rabobank en
NOVO. Hierdoor konden de bewoners veilig
kletsen met hun familieleden.
Een ander initiatief was ‘Weids’, een plek waar je
met een wat grotere groep kan eten en dan was
de pop-up minicamperplaats een vrij logisch
vervolg met zoveel ruimte, zo’n mooi uitzicht en
zo’n schitterende omgeving. Er waren al eerder
gasten, maar het afgelopen weekend kwam er
iemand met de camper om een verjaardag te
vieren, want de combinatie mini-camperplaats en
plek om te eten is daar uiteraard uitstekend voor
geschikt.
Het avontuur begon een dikke maand geleden en
op Campercontact.nl staan nu al een aantal
bijzonder lovende reviews te lezen met als
gemiddelde beoordeling bijna een negen.
En voor belangstellenden is er uiteraard hun
facebookpagina te belijken.

camperplekken

Dit is een uitgave van Drukkerij Heno
uitgever van o.a. De IJsselbode

Montfoort

Zo wordt op 17 juli in Montfoort Camperplaats
Nieuw Vogelenzang op Blokland 126 officieel
geopend door burgemeester Van Hartskamp.
“In 1980 zijn wij verhuisd naar Blokland vanuit
Willeskop, waar onze oude boerderij, genaamd
Vogelenzang stond. De huidige wijk Vogelenzang
die is gebouwd op de plaats van de oude
boerderij is ernaar vernoemd.
Na 37 jaar te hebben geboerd op Blokland 126
zijn wij in 2017 gestopt met het melkvee,”
laten Dick en Elly van der Neut weten. Omdat er
veel vraag bleek naar caravanstallingplaatsen,
hebben zij de stal en de loods daartoe
opgeknapt. En, omdat zij in een prachtig stukje
Nederland wonen, vonden ze het wel een mooi
idee om daar ook anderen van te laten
meegenieten: “Afgelopen jaar is er hard gewerkt
om alles ervoor in orde te maken.
Nieuw sanitair en hier en daar gezorgd voor wat
meer ruimte zodat er een praktische oprit en
ruime standplaatsen gerealiseerd konden worden.
In mei zijn wij voorzichtig opengegaan.”
En ze heten ook u van harte welkom.

w www.nieuwvogelenzang.nl

Dé kampeerwinkel van het
Groene Hart
Krekenburg 7, 3417 MH Montfoort
Telefoonnummer: 0297-252526
E-mailadres: webshop@kampeerperfect.nl

