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Vr i j U I T in het Groene Hart
Van sterrenrestaurant tot afhaalchinees

De horeca-keuze is reuze!
Of je er nu woont of recreërt......in de IJsselstreek zorgt de horeca ervoor dat je volledig aan je
trekken komt. Restaurants met of zonder een Michelinster of ‘Bib Gourmand’-aanbeveling,
eetcafé’s, uitspanningen en plekken voor een snelle hap of snack; je vindt het allemaal en in
ruime mate in de IJsselstreek. En dan natuurlijk, niet te vergeten, de geweldige terrassen in de
historische kernen van de dorpen en stadjes in de IJsselstreek.

Restaurants met een ‘ster’ of ‘Bib Gourmand’
Restaurant ‘De Burgemeester’ in Linschoten
heeft een Michelinster. ‘Bij Mette’ in Linschoten
en ‘De Schans” in Montfoort hebben een

door Siem van der Burg

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

‘Bib Gourmand’-aanbeveling van Michelin.
Ze zijn de parels van culinair Montfoort en
Linschoten.

Restaurant 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 nieuwe eigenaars Mike en Wesley de Leeuw (geen familie) zijn trots
op hun ‘Bib Gourmand’-aanbeveling.
Die aanbeveling kan je verdienen als je een driegangenkeuzemenu van een goede kwaliteit voor een
maximale prijs van 39 euro biedt. 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.
Tijdens de periode dat de coronamaatregelen golden is de zaak compleet verbouwd. Het interieur is
aangepast om meer gasten te kunnen ontvangen en heeft een modernisatieslag ondergaan.
Ook het terras achter het restaurant is opgefrist.
De nieuwe eigenaren willen naast de vaste clientèle ook een jonger publiek aanspreken.
Dezelfde kwaliteit bieden als voorheen tegen een iets vriendelijker prijs.
Bij ‘De Schans wordt uitsluitend gewerkt met verse producten, liefst uit eigen streek,
waarbij de seizoenen waar producten bij horen worden gerespecteerd.
Gerechten worden op een ambachtelijke manier bereid met natuurzuivere ingrediënten.
Op Tripadviser scoort ‘De Schans’ een 9,4. Er staat: ‘met een nieuwe chef in de keuken moet je altijd
maar afwachten of de kwaliteit gelijk blijft. Gelukkig komt er met de chefs/eigenaren een heerlijk
gerecht uit de keuken. Het restaurant is meer dan een bezoekje waard’.
De Schans, Willeskop 87, 3417 MC Montfoort.
Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u er
terecht van 12.00 tot 16.00
en van 18.00 tot 21.30 uur.
Op zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur
en op zondag van 12.00 tot 21.30 uur.
Mailen kan via algemeen@restdeschans.nl
Meer informatie is te vinden op

 restaurantdeschans.nl

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

ulinair
Culinair Linschoten

‘Bij Mette’ kunt u vinden in de dorpskern van
Linschoten (Dorpsstraat 41) rechts naast
‘de rooster’. Naast het restaurantgedeelte op de
begane grond is er ook een ‘chambre séparée’
op de eerste verdieping.
Bij Mette wordt gekookt op een ambachtelijk en
folkloristisch manier die past bij de ambiance
van Linschoten en de sfeer van het pand.
Restaurant ‘De Burgemeester’ bevindt zich
in het voormalige raadhuis van Linschoten.
Sinds 2010 heeft ‘De Burgemeester’ een
Michelinster. De Burgemeester levert
topkwaliteit en laat gasten genieten van een
persoonlijke benadering en ongebruikelijke
combinaties van ingrediënten en manieren van
bereiden.
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en in de sfeervol ingerichte Marokkaanse zithoek kunt u ontsnappen aan de
hectiek van alledag en genieten van de heerlijkste zelfgebakken taarten met
noten en fruit uit eigen tuin. Theetuin De Schapenlaan is open in de
zomermaanden, in weekenden met goed weer.

Snelle hap, pizza, chinees en snacks

Gaat het u niet om een culinair hoogtepunt maar lekker makkelijk eten dan
kunt u altijd nog terecht bij de vele pizzeria’s, snackbars, Chinese- en Griekse
restaurants. In elke stad en dorp is er op dit terrein wel het een en ander te
vinden. Het zijn er teveel om hier allemaal op te noemen.
Dat wordt dus even Googelen als u niet bekend bent in de IJsselstreek.

Terrassen

Bij heel veel restaurants en op talloze plekken in de steden en dorpen in de
IJsselstreek vindt u een keur aan terrassen. Op de Visbrug in Oudewater
kunt u genieten op de terrassen van restaurant Joia en 3 Keuken & Bar.

Brasserie Het Witte Hof

Midden in Haastrecht ligt Het Witte Hof. Sinds 1960 is het partycentrum
en restaurant, gesitueerd in een prachtig monumentaal pand, grenzend
aan de Hollandsche IJssel.
Het pand werd in 1840 gebouwd als burgemeesterswoning voor
Marcellus Bisdom van Vliet. In 2012 heeft het een metamorfose
ondergaan. De buitenkant heeft een nieuwe kleur gekregen, het interieur
is vernieuwd met eigentijdse, verrassende en hippe elementen, de kleuren
zijn fris en vrolijk en er zijn fraaie terrassen aangelegd aan de voorzijde en
achter aan de IJssel.
Sinds september 2015 zijn Donnie en Babette Diemel de eigenaren.
Inwoners van de IJsselstreek zullen Het Witte Hof wel kennen.
Het is een begrip in Haastrecht en omstreken. Bij velen bekend vanwege
een feest dat ze er ooit hebben gevierd, een drankje dat ze hebben
gedronken op het schitterende terras aan de IJssel of het besloten diner
of feest dat gevierd werd in het Boenhuis.
Maar ook de brasserie is aanbevelenswaardig. De inrichting is sfeervol,
vrolijk en eigentijds. Hier bent u welkom voor een kop koffie, een
heerlijke lunch, borrel of diner. De kaart is gevarieerd en wordt regelmatig
vernieuwd met heerlijke verrassende gerechten.
De culinaire keukenbrigade heeft service hoog in het vaandel staan en
past de gerechten graag aan naar uw wensen. Met zorg en aandacht
worden de gerechten vers uit eigen keuken bereid. Kom eens langs voor
een diner, buffet, barbecue, brunch, walking dinner of high tea.
Het Witte Hof, Hoogstraat 152 in Haastrecht
Geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 tot 22.00 uur.
Bereikbaar: tel. 0182-501361 of per mail info@hetwittehof.nl
Meer informatie vindt u online op

Y www.hetwittehof.nl

Brasserieën, restaurants en uitspanningen

In de IJsselstreek vindt u een ongekende hoeveelheid restaurants,
brasserieën en uitspanningen.
In Oudewater zijn Brasserie Joia, 3 Keuken & Bar en
restaurant Hex ‘the places to be’.
Ze scoren allemaal erg hoog op kwaliteit van het eten en de service.
In Montfoort/ Linschoten zijn de ‘aanraders’ (naast de restaurants
genoemd bij die met een Michelinster of Bib Gourmand)
restaurant de Heeren van Montfoort, Grand Café the Old Bakery
en restaurant en stadscafé Het Oude Stadhuis.
In Vlist vindt u dan nog restaurant de Vlisterstee
en in Haastrecht restaurant De IJsselborgh en Brasserie Het Witte Hof.

Eetcafe’s

Ook eetcafé’s ontbreken niet in de IJsselstreek. In Oudewater zijn Lumière
en Jill House op de Markt te vinden. In Papekop eetcafé de Dijketelg en in
Hekendorp Uitspanning Goejanverwelle.
Dan is er in Haastrecht nog het eetcafé Over de Brug en in de Vlist
Café de Vlist. Allemaal plekken waar u na een wandeling of een fietstocht
terecht kunt voor een hapje en een drankje in een relaxte omgeving.
Bij mooi weer kan dat bij alle gelegenheden op een gezellig terras.

Theehuis en theetuinen

Na een ontspannende wandeling rond Oudewater kan je langs de IJssel
terecht in ‘t Theehuis aan de Oude Hekendorperweg. Je bent daar welkom
voor een kopje verse thee of koffie, taart, een High Tea/High Wine,
een borrel of een eenvoudige lunch.
Ook in Theetuin De Kwakel aan de Noord-Linschoterzandweg 53a
in Snelrewaard is het goed toeven. Genieten in een fruitboomgaard op een
unieke locatie. Met speelgelegenheid voor de kleintjes en leuke artikelen
voor uw tuin. Theetuin De Schapenlaan ligt op het Landgoed Linschoten, in
een schitterende cultuurhistorische omgeving. In de lommerrijke boomgaard

De Markt in Oudewater fungeert als een groot terras waar u wordt bediend
door eetcafé Lumiere, restaurant Hex en eetcafé Jillhouse.
In Haastrecht hebben drie restaurants schitterende terrassen aan de IJssel
(Restaurant de IJsselborgh, Eetcafé over de Brug en brasserie Het Wiite Hof)
en dan niet te vergeten Café de Vlist en restaurant Vlisterstee aan de Vlist.
In Montfoort vinden we wel het meest bijzondere terras van dit seizoen.
Bij het St. Joseph Zalencentrum in Montfoort. Daarnaast zijn er terrassen in
Montfoort bij Het Oude Stadhuis en The Old Bakery.

St. Joseph Beach terras

Dit seizoen beschikt het Zalencentrum Verenigingsgebouw St. Joseph
over een heus ‘Beach Terras’. Geopend tot en met de maand augustus
van woensdag tot en met zondag van 15.00 tot 22.00 uur als het kwik
opgelopen is tot 20 graden Celcius of meer. De ingang van het St. Joseph
gebouw vindt u normaalgesproken aan de Heiliglevenstraat in Montfoort.
Het Beach terras is nu te vinden via de parkeerplaats aan de Achterdijk.
Als u er bent waant u zich op een echt strand, maar dan midden in de
stad. Geen lange reis naar de kust, zoeken naar en veel betalen voor een
parkeerplaats. Lekker genieten van zand, water, drankjes en hapjes.
Bittergarnituur en lekkere gerechten van de kleine kaart vervolmaken het
strandgevoel. Het is het ultieme genieten voor het hele gezin. Vaders,
moeders, opa’s en oma’s zullen geen kind hebben aan hun kroost.
Welkom op het St. Joseph Beach Terras bij 20 graden Celcius of meer!
Het St. Josephgebouw, Heiliglevenstraat 4 Montfoort.
Bereikbaar: tel. 0348 471473 of per mail info@sint-joseph.nl
Meer informatie vindt u via online op

Y www.sint-joseph.nl

Culinaire stadswandeling
in Oudewater
In Oudewater bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een culinaire
stadswandeling. De naam van dit arrangement is ‘Happen en Stappen’.
Lekker eten in gerenommeerde restaurants en prachtige rondwandelingen
onder leiding van een ervaren gids.
Meer informatie is te verkrijgen bij het Toeristisch Informatie Punt (TIP)
in de Leeuweringerstraat 10, Oudewater.

Dinercheque

Bij TIP Oudewater en TIP Montfoort is de regionale Dinerbon verkrijgbaar in
vier verschillende coupures, namelijk 10, 12,50, 25 en 50 euro.
Vrijwel alle genoemde restaurants nemen deel.
De Dinerbon kan ook gebruikt voor een lunch of een drankje.
Leuk om cadeau te doen en u steunt er de TIP’s mee.
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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
fietsend, 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 0348-562309
nabijgelegen Montfoort
komt de overheerlijke Doruvael kaas.
- RESTAURANTDESCHANS.NL
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.

WELKOM OP ONS BEACHTERRAS

het lekkerste cadeau 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
Geopend op zonnige
dagen
boven
de 20 graden
en ingrediënten die het gebied levert.
woensdag t/m zondag van 15:00 tot 22:00.
Bij het Toeristisch Informatie Punt
in Oudewater zijn ‘Dinercheques’
Zalencentrum Sint Joseph,
Heiliglevenstraat
4, Montfoort
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

LE ACTIE

U bent welkom voor een
kop koﬃe met gebak,
Arrangementen
eenSTAPPEN
heerlijke lunch,
HAPPEN EN
borrel of diner.
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

MET HET 1-JARIG
ONZE BRASSERIE

Onze kaart is verrassend
OPgevarieerd,
ZOEK NAAR
EEN
en
en daarnaast
LEUK
zullen
wij CADEAU?
een wisselend
menu aanbieden.

VERRAS IEMAND MET
0182-501361
ONZE
CADEAUBON!
gen week menu
r maar HAP EN STAP
info@hetwittehof.nl
Lunch met een stadswandeling

25,-

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
minimaal
Hoogstraat
152, Tvoor
0182-501361
8 personen bij het TIP-kantoor, tel. 0348-561628 of tip@oudewater.net

halve prijs!

ren gewenst

w w w. h et w i tte h o f. n l

WWW.HETWITTEHOF.NL
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inercheques
D
D
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

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

2851 BV
Haastrecht

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

2851 BJ
Haastrecht

Restaurant De IJsselborgh
Veerstraat 1
0182-502555

2851 BK
Haastrecht

Brasserie Het Witte Hof
Hoogstraat 152
0182-501361

2851 BK
Haastrecht

Restaurant De Vlisterstee
West Vlisterdijk 57
0182-501918

2855 AK
Vlist

DEELNEMENDE RESTAURANTS MONTFOORT
Restaurant De Burgemeester

Grand Café The Old Bakery

Restaurant
De Heren van Montfoort

Restaurant & Stadscafé
Het Oude Stadhuis

Restaurant Bij Mette

Restaurant De Schans

Raadhuisstraat 17
0348-414040

Hoogstraat 41
0348-471229
Dorpstraat 41
0348-499939

3461 CW
Linschoten

3417 HB
Montfoort

3461 CP
Linschoten

De Plaats 1
0348-214070

3417 EC
Montfoort

Hoogstraat 36
0348-474004
Willeskop 87
0348-562309

3417 HD
Montfoort

3417 MC
Montfoort

DEELNEMENDE RESTAURANTS OUDEWATER
Restaurant Abrona
Broeckerstraat 20
0348-567466

Eetcafé De Dijketelg
Papekopperstraatweg 2
0348-562279

3421 BL
Oudewater
3464 HL
Papekop

Brasserie Joia
Havenstraat 1-2
0348-567150

Chinees Rest. De Lange Muur

Leeuweringerstraat 37
3421 AB
0348-562655
Oudewater

Uitspanning Goejanverwelle

Eetcafé Lumière

Eetcafé Jill House

3 keuken & bar

Goejanverwelle 29a
0182-503044
Markt Westzijde 3
0348-561500

3467 PN
Hekendorp

3421 AN
Oudewater

Ervaar het
Culinair Groene Hart

3421 BS
Oudewater

Markt Westzijde 7
0348-560004
Visbrug 3
0348-723923

Restaurant Hex

Markt Oostzijde 14
06-83898441

3421 AN
Oudewater
3421 AH
Oudewater
3421 AE
Oudewater

Geef eens een dinercheque cadeau !

 www.oudewater.net
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Na de kerk ...
naar de kroeg

it de streek

In de Recreatiebijlage van vorige week stond een artikeltje over kerken
in de IJsselstreek en het vervolg zou eigenlijk een artikeltje over
kroegen moeten zijn, maar … we beperken ons tot bierbrouwerijen in
de IJsselstreek. We gaan van Bodegraven, via Gouda en Schoonhoven
naar Oudewater. Maar eerst even een heel klein stukje geschiedenis.
De ‘ontdekking’ van het bier wordt toegeschreven aan de Sumeriërs, die
ruim 5000 jaar geleden leefden in, zeg maar, wat nu Irak heet. Zij waren een
van de eerste volken die zich hadden bekwaamd in de graanteelt. En daar
vloeide dus ook het eerste bier. Daarvandaan kwam het al zo’n vier eeuwen
geleden naar Europa en in onze contreien werd bijna zeker rond het begin
van de jaartelling al bier gebrouwen. Dit was toen nog vooral voor eigen
gebruik en het waren vooral vrouwen die brouwden. Maar in de vroege
middeleeuwen begonnen ook kloosterlingen te brouwen om in hun
levensonderhoud te voorzien, en in de tijd van Karel de Grote (rond 800)
ontstonden al grotere brouwerijen. Langzamerhand kwam naast het thuis
brouwen ook het zogenaamde koopbrouwen door ambachtslieden in
gebruik en daarmee dus de commerciële bierbrouwerij.

De ontwikkeling van bier

Het bier dat de middeleeuwer dagelijks dronk bevatte nauwelijks alcohol en
smaakte waarschijnlijk vrij zuur. Men dronk bier in plaats van water, menen
velen, omdat dat toen uit sloten en grachten werd gehaald en veel bacteriën
bevatte en zodoende kon leiden tot ziektes. Hoewel elders te lezen valt dat
dit een fabeltje is: ‘op enkele steden na was de waterkwaliteit in het
algemeen voldoende en het werd dan ook zeker gedronken. Bier werd
vooral gedronken omdat het voedzaam was, maar ook gewoon lekkerder.
En veel keuze uit andere dranken had men nog niet’.
Het aantal bierbrouwerijen steeg in deze tijd gestaag. Steden met meer dan
100 brouwerijen waren geen uitzondering, waaronder Gouda. In de talrijke
kloosters en abdijen werd de kunst van het bierbrouwen steeds verder
verfijnd. Waarschijnlijk ontstond ook daar het idee hop te gaan gebruiken,
wat in een aantal opzichten beter was. Vanaf de vijftiende eeuw werd vrijwel
uitsluitend nog maar hoppebier gebrouwen.

De grote en belangrijkste technologische ontwikkelingen in de
bierbrouwerijen kwamen pas na ongeveer 1800: het pasteuriseren.
In Tsjechië werd in die tijd een nieuwe biersoort uitgevonden; een bier dat
we nu kennen onder de naam pils. Halverwege de jaren tachtig van de
vorige eeuw vond opnieuw een nieuwe ontwikkeling plaats.
De zogenaamde speciaalbieren uit België werden populair en het duurde niet
lang voordat bestaande en nieuwe kleine brouwerijen ook in Nederland
begonnen met het brouwen van speciaalbier. Zo ook in de IJsselstreek.

door Aad kuiper

Bodegraven kent sinds 2004 Brouwerij de Molen
met inmiddels wel zo’n 23 soorten bier die,
zonder uitzondering, bijzondere namen dragen,
zoals bijvoorbeeld ‘Vuur & Vlam’. En men kan in
het nabijgelegen Brouwcafé de Molen naast iets
lekkers te drinken ook terecht voor een smakelijk
hapje.
Gouda telt een tweetal brouwerijen. Bunnik’s
Bierbrouwerij met een flink aantal lekkere soorten
van Bunnik’s Blondje via Bunnik’s Brammetje tot
en met Bunnik’s Black.
Stadsbrouwerij de Goudsche Leeuw bestaat
feitelijk al sinds 1999 met weliswaar een tijdelijke
drooglegging maar opnieuw opgestart in 2012.
Ze hebben standaard zes bieren in het
assortiment, maar steeds worden er weer
soorten, soms tijdelijk, aan toegevoegd.
Sinds 2014 is Schoonhoven ook weer een
brouwerij rijk: Stadsbrouwerij Argentum.
Zij hebben bijvoorbeeld Hooibier, met een vrij
laag alcoholpercentage en een wat steviger
Tripel.

De Dorstige Geelbuik
o.a. verkrijgbaar in
Oudewater bij:
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Proost!
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Volg ons!
Instagram: de_dorstige_geelbuik
Facebook: De Dorstige Geelbuik

ige Ge
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En ook bij:
Hotel Montfoort
Bij de Sluis in Haastrecht
Bierloods in Woerden

r

Grandi Vini
Mitra Oostendorp
Restaurant Hex
3 Keuken en Bar
Jillhouse
Brasserie Joia
Kaasboerderij de Ruyge Weide

Oudewaters bier

Uiteraard kende Oudewater vroeger ook heel
wat brouwerijen. De namen van een aantal van
die brouwerijen komen terug bij de bieren van
Stadsbrouwerij Oudewater die sinds 2019 actief is.
De bekendste is ‘t Swaert, maar ze hebben er
inmiddels meer.
Frans Verboom van Stadsbrouwerij Oudewater
laat weten dat het sinds de aftrap prima liep met
het bier, corona tijdelijk even roet in het eten
gooide, maar dat het inmiddels weer aantrekt.
Ze hebben kortgeleden van hun witbier,
Het Witte Hert, en De Poort, hun tripel, een
voorraadje laten maken, maar daar zijn ze nu
alweer doorheen. “Het komt er binnenkort weer
aan”, belooft Frans. Na de ‘lancering’ van het
‘t Swaert bij Lumière liep het bier van de
Stadsbrouwerij als een trein: “Bij Pracht aan de
Gracht bijvoorbeeld. Ook daar liep het boven
verwachting. En in de herfst hebben we aan een
bokbierfestival in Woerden meegedaan met
De Gekroonde Dissel. Al onze bieren zijn
vernoemd naar voormalige brouwerijen uit
Oudewater. En ze vinden allemaal gretig aftrek.
Het is echt leuk om hiermee bezig te zijn.”

Frans Verboom is zo sportief om ook zijn collega’s
van De Dorstige Geelbuik te noemen die
‘Nog eentje dan!’ als blond bier in hun
assortiment hebben en een IPA met de naam
‘De Hopsnor’. Marnix Vronik, die samen met
zijn maten Jerry en Rick, collega’s bij TeBi,
De Dorstige geelbuik ‘runnen’ vertelt dat dit
initiatief een uit de hand gelopen grap is,
maar nu dus een serieuze hobby.
“We zijn in 2019 begonnen met een
brouwpakketje, waarmee je een liter of vijf
maakt. Dat lukte zo goed dat we een vat van
30 liter hebben aangeschaft, maar we waren ook
toen binnen no-time door onze voorraad heen.
Toen zijn we met onze specials bij een grotere
brouwerij terecht gekomen.”
De Oudewaterse biertjes zijn o.a. te koop bij
Mitra Oostendorp en Grandi Vini en staan in
verschillende (eet)gelegenheden op de kaart.
Terwijl Joia Brasserie ‘Nog eentje dan!’ op de tap
heeft, is dat voor Lumière ‘t Swaert.
Proost!

Krimpenerwaard,
in de voetsporen van Otto Dicke
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Expositie van Marco Bakker nu in Schoonhoven
Vanaf 1 juli jl. is in de bibliotheek van Schoonhoven de reizende expositie ‘Krimpenerwaard, in
de voetsporen van Otto Dicke’ te zien. Burgemeester Roel Cazemier opende deze digitaal.
Kunstenaar Marco Bakker liet zich inspireren door het boekje ‘Reisdagboek uit de
Krimpenerwaard’ van Nico Rost.
Bakker werkt met pen en oost-indische inkt.
Toen hij genoemd reisdagboek las, werd hij
geraakt door de illustraties van Otto Dicke uit
1954 in dit boekwerkje. Marco: “Ik vond het zo
mooi wat deze Otto maakte, dat ik bedacht, laat
ik naar dezelfde plekken van toen gaan en
tekenen hoe nu de situatie is. Ik deed dat vorig
jaar, en net als Otto in september en oktober.
Een extra reden voor mij om in zijn voetsporen te
treden was het feit dat hij ook met pen en
oost-indische inkt werkt.”

door Lyanne de Laat

Oud en nieuw naast elkaar

Marco heeft in die twee herfstmaanden de
hele Krimpenerwaard doorgereisd en
achttien dorps- en stadsgezichten gemaakt.
“Op best wel wat plaatsen is
veel veranderd. Soms moest
ik historisch onderzoek doen,
om op de goede plek te
komen waar Otto Dicke
65 jaar daarvoor ook heeft
gestaan. Ik wilde precies het
zicht van diezelfde locatie
hebben.”
Het leuke van de expositie is
dat mensen de tekeningen
van Marco die met Otto
Dicke kunnen vergelijken.
Diens erven hebben namelijk
toestemming gegeven om
reproducties van zijn
tekeningen uit 1954 naast
die van Marco uit 2019 te
hangen.

In september en oktober is de expositie te zien
in de Amaliahof in Haastrecht.
Daarna nog in het Cultuurhuis in Krimpen aan
de Lek en in de Breeje Hendrik in Lekkerkerk.
Marco zegt tot slot dat zijn tekeningen
nadien te koop zijn.

Wat is de mooiste foto
van museum Paulina Bisdom van Vliet
Iedereen die iets van museum Paulina Bisdom van Vliet op de foto
heeft gezet, er misschien wel trouwfoto’s heeft laten maken, of een
voorouder heeft die werkzaam was voor Paulina Bisdom van Vliet,
wordt opgeroepen zijn of haar favoriete foto in te sturen voor de
speciale ‘Koetshuistentoonstelling’ van dit museum.
Museum Paulina Bisdom van Vliet is nu gesloten voor bezoekers vanwege
restauratie- en onderhoudswerkzaamheden, maar in het naastgelegen
Koetshuis wil het beroemde woonhuismuseum uit Haastrecht - als onderdeel
van een speciale, tijdelijke tentoonstelling - foto’s laten zien die bezoekers
hebben ingezonden.
Het Koetshuis was ooit van de in 1923 overleden weduwe Paulina Maria le
Fèvre de Montigny-Bisdom van Vliet. In de loop van de vorige eeuw
verkocht het inmiddels bijna honderd jaar oude museum dit pand, maar
vorig jaar heeft Stichting Bisdom van Vliet het Koetshuis weer verworven
om het bij het museum te betrekken.

MUSEUM Gemaal De Hooge Boezem

Open: 4 juli t/m 31 oktober 2020
zaterdag en zondag: 13.00 - 16.00 uur
GRATIS ENTREE • RESERVEREN GEWENST

1000 jaar
leven met
dalend land

Hoogstraat 31 • 2851 BB Haastrecht • 06 - 13 74 91 68 • info@gemaalhaastrecht.nl

Vanaf aankomende september wordt in dit Koetshuis door de vrijwilligers
van het museum een tentoonstelling ingericht met meerdere onderwerpen
onder de noemer ‘Kom kijken in het Koetshuis’.
Met afbeeldingen, teksten, en persoonlijke toelichtingen worden verhalen
over Paulina en Haastrecht verteld: de geschiedenis van het Koetshuis,
de band van Paulina en haar familie met Haastrecht, maar ook een
‘verborgen collectie’ - objecten uit het museum die normaal voor
bezoekers niet zijn te zien.
Een groot aantal van de door bezoekers ingezonden foto’s worden
onderdeel van deze tijdelijke tentoonstelling.
Een jury van aan het museum verbonden vrijwilligers zal de meest
bijzondere foto’s uit alle inzendingen uitkiezen.
Wilt u uw eigen foto beroemd maken?
Stuur dan uw foto uit of over museum Paulina Bisdom van Vliet vóór
1 augustus 2020 per e-mail naar info@bisdomvanvliet.nl
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Gemaal
06-13749168
Hoogstraat 31, 2851 BB Haastrecht

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

Y www.bisdomvanvliet.nl
Boezemmolen nr.6

EMPATHIE | Geen mens is een eiland

Foto-expositie

Suat Ögüt | TFTI or TNHOTR | 2012-2018
(foto: Eva Broekema).

‘No man is an island entire of itself’
- John Donne, 1624 (fragment) -

in IJsselsteinse Kasteeltoren
Museum IJsselstein opent het eerste deel van een nieuwe tentoonstelling over empathie.
Vanaf 3 juli zijn in de IJsselsteinse binnenstad meerdere kunstprojecten te zien, waaronder een
foto-expositie in de Kasteeltoren.
Koos Breukel, een van Nederland’s bekendste
portretfotografen, stelde voor Museum IJsselstein
een prachtige foto-expositie samen.
In de 16e-eeuwse Kasteeltoren zie je intiem
fotografisch werk. Op zaterdag en zondag is de
toren open voor bezoek. Op andere dagen zijn er
rondleidingen. Voor de actuele agenda,
toegankelijkheid en aanmelden verwijzen we
naar de website.
Deelnemende fotografen: Hans Bol, Koos Breukel,
Paul Cupido, Cuny Janssen, Hans de Kort,
Annaleen Louwes en Dustin Thierry

Kunstprojecten
in de IJsselsteinse binnenstad

De tentoonstelling wordt de komende weken
verder uitgebreid. In de binnenstad zal –
openbaar toegankelijk - werk te zien zijn van
onder meer Suat Ögüt, Niels Post en
Sarah van Sonsbeeck.

Vanaf september
ook in het museum

Vanaf september is ‘Empathie | Geen mens is
een eiland’ in het geheel te zien, inclusief een
expositie in het museum. Tot die tijd is in
Museum IJsselstein ‘Ongetemd |
Toekomstbeelden van mens en natuur’
te bezoeken.
In ‘Empathie | Geen mens is een eiland’
zie je werk van onder meer: Francis Alÿs,
Hans Bol, Koos Breukel, Paul Cupido, Caz Egelie,
Jasper Griepink, Mylan Hoezen, Kasper Jacobs
en Frank Koolen (online), Cuny Janssen,
Hans de Kort, Annaleen Louwes, Suat Ögüt,
De Onkruidenier, Niels Post, Bernadet de Prins,
Fedor van Rossem, Sarah van Sonsbeeck,
Martine Stig en Dustin Thierry

Over Empathie

We leven in een tijd van sterk individualisme.
Een tijd waarin de maakbaarheid van ons
menselijke bestaan binnen ons bereik lijkt.
Onze samenleving is gericht op ontwikkeling van
‘het zelf’. We zijn ervan overtuigd dat de weg
naar geluk de weg van zelfontplooiing is.
Het ‘wij versus de ander’ lijkt de basis van ons
bestaan.
Maar mensen zijn sociale wezens. We bezitten het
bijzondere vermogen om emoties van anderen te
kunnen meevoelen. We zijn ook wie we zijn door
de aanwezigheid van de ander. We hebben de
ander bovendien nodig voor ons voortbestaan.
Een belangrijke verbindende factor tussen
mensen is nieuwsgierigheid. Daar komen ook
kunst en empathie samen. Een open en
nieuwsgierige houding naar alles wat anders is,
zonder oordeel, gaat de vervreemding tussen
mensen tegen.
Kijk. Luister. Want geen mens is een eiland.

Museum IJsselstein

Openingstijden museum
Woensdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur
Walkade 2-4, 3401 DS IJsselstein
tel. 030 - 688 6800
Bekijk online de actuele bezoekersinformatie
en reserveer je kaart(en)
Paul Cupido | Suave | 2016 (foto: Eva Broekema).

Y www.museumijsselstein.nl

010-2722222
Oost Vlisterdijk 1, 2851 ET Haastrecht

Y www.boezemmolen.nl

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

Y www.oudewater.net

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

Y www.heksenwaag.nl

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

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

Y www.touwmuseum.nl

MONTFOORT
TIP Montfoort
06-82863765
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

De Knoperij
06-22427484
Keizerstraat 25, 3417 EA Montfoort

Y www.oudmontfoort.nl
Molen de Valk

06-51445761
Molenstraat 27, 3417 HR Montfoort

Y www.molendevalk.nl
Het Beloken Land

06-36331301
Blokland 116, 3417 MR Montfoort

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

Y www.landgoedlinschoten.nl
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KampeerPerfect
heeft alles voor een perfecte vakantie
Het is een jaar waarbij de vakantie er toch iets anders uit zal zien.
Gelukkig is er nog de optie om te gaan kamperen! Kamperen geeft je een gevoel van vrijheid,
je leeft grotendeels buiten. Daarnaast heb je extra veel tijd met het gezin of je partner.
Ga jij dit jaar ook kamperen in eigen land of het buitenland? Laat je dan adviseren over
kampeerartikelen door de kampeerspecialisten van KampeerPerfect!
Inmiddels is de kampeerwinkel van
KampeerPerfect al langer dan een jaar gevestigd
in Montfoort, Krekenburg 7. De kampeerwinkel
en webshop zijn vorig jaar overgenomen door
Maurice van den Hadelkamp en verhuisde van
Uithoorn naar Montfoort.

De familie Van den Hadelkamp heeft al
jarenlange ervaring met webshops en
bijbehorende showrooms. Zij zijn onder andere
eigenaar van Koelbox4you, Wijnkoeling4you,
Kampeerstoelen4you, Outdoorliving4you en
natuurlijk Van den Hadelkamp Auto’s.

Met het vestigen van KampeerPerfect in
hetzelfde pand kan de klant alles voor een
geslaagde kampeervakantie op één plek vinden!

Voorpret begint bij de aanschaf
van kampeerspullen

Ga je dit jaar voor het eerst kamperen en wil je
duidelijk advies? Of ben je een ervaren
kampeerder en gun je een ander of jezelf die
nieuwe kampeerspullen? Dat snappen ze bij
KampeerPerfect helemaal! Met het kopen van de
nieuwe kampeerartikelen bereid je je niet alleen
voor op het kamperen, de voorpret voor de
vakantie en kamperen begint dan ook al.
Op deze manier kun je helemaal enthousiast
worden van de nieuwe producten die je al snel
gaat gebruiken.

Webshop KampeerPerfect

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

In de webshop is een heel ruim aanbod aan
kampeerartikelen verkrijgbaar. Bij deze
kampeerartikelen is een omschrijving beschikbaar
met informatie over het artikel. Daarnaast zijn er
nog extra specificaties over het product. Hierdoor
is het eenvoudig om te zien of een product niet
te veel ruimte inneemt in de bagage. Op deze
pagina is ook te zien of het product op voorraad
is. Is het product op voorraad en heeft u voor
17.00 uur besteld? Dan versturen zij het product
nog dezelfde dag én heeft u het product de
volgende dag in huis.

Kampeerwinkel Montfoort

In de kampeerwinkel in Montfoort zijn
verschillende producten verkrijgbaar. Niet alle
producten die beschikbaar zijn in de webshop zijn
te bekijken in de winkel. Toch is er alsnog een
ruim assortiment te bewonderen. In de
kampeerwinkel vind je veelal de kleinere handige
kampeerproducten. Er zijn diverse producten te
koop zoals: slaapmatten, luchtbedden en
slaapzakken. Maar ook diverse kampeertafels,
stoelen, chillmatten en relaxstoelen zijn te zien en
uit te proberen bij KampeerPerfect.

 kampeerperfect.nl
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Spelen met water en zand
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Wat doe je als kind liever dan spelen met water en zand?
Sinds juni is de natuurspeeltuin in het Brediuspark in Woerden open.
Jonge en ook ouderen kinderen kunnen hier hun hart ophalen.
Je kan water pompen, modderkastelen bouwen of gewoon lekker
pootjebaden. Klimmen en klauteren kan over boomstammen, door
tunnels en in de prachtige bloementuin.

Lekker vies

Natuurspeeltuinen, een plek waar kinderen vrij kunnen spelen in de natuur,
zie je steeds vaker, ook bij ons in de regio. In plaats van vastomlijnde
speeltuinen met speeltoestellen, bieden natuurspeeltuinen alle ruimte voor
fantasiespel en, misschien wel het allerleukst, kinderen mogen lekker vies
worden.

Samen spelen

Wie kan ik beter als proefkonijn inzetten dan dochter Fien (3)? Schoenen uit
en het water in! Samen met andere kinderen maakt ze ‘pannenkoeken’ van
zand. Zand halen, mengen met water en kneden maar. Al snel zit ze van top
tot teen onder de modder, net als de vele andere kinderen in de speeltuin.
Om ons heen klinken veel vrolijke stemmen van kinderen die net als Fien
genieten van het spelen met alles wat de speeltuin biedt. Ouders kijken op
veilige afstand toe vanaf het strandje of één van de vele bankjes rondom de
speeltuin. Meespelen kan natuurlijk ook. Als het tijd is om naar huis te gaan
spoelen we onze handen en voeten schoon aan de waterpomp. Lekker fris!

Wij zetten
graag een
stap extra!

Gouda

Ook in Gouda kunnen kinderen zich lekker uitleven in natuurspeeltuinen.
In het Steinse Groen aan de Willenskade roets je over het water aan een
kabelbaan. Op speeltuin Het Eiland (ingang op de hoek van de Bleysstraat/
Gedenklaan) dat is omringd door slootjes, staat zelfs een heuse zandfabriek.
Ook in de natuurspeeltuin in het Goudse Hout kunnen kinderen heerlijk
ravotten in het water.
Veel speelplezier gewenst!

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

