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met Ben of Melissa Overbeek
0348-561478 
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door Siem van der Burg

Het ‘wow-gevoel’ van ... 
theetuin De Kwakel
“We zijn er continu op uit om mensen 
‘het wow-gevoel’ te geven”, zegt eigenaresse 
Elske Blommers. Wow vanwege de aanblik 
van de tuin en de locatie, de tuindecoratie 
die te koop is, de manier waarop de 
versnaperingen worden gepresenteerd en 
natuurlijk niet te vergeten de rustige en 
gezellige sfeer die er hangt.

Hoe en waar vind je
theetuin De Kwakel
De meeste inwoners van de IJsselstreek kennen 
de theetuin wel. Maar elk seizoen weten ook 
heel veel bezoekers van buitenaf de theetuin te 
vinden aan de Noord-Linschoterzandweg 53-A, 
3425 EL in Snelrewaard op een unieke locatie 
net buiten Oudewater aan het riviertje de
Lange Linschoten.
De theetuin is een mooi start-, eind- of 
tussenpunt voor een wandel- of fi etstocht door 
het Groene Hart. De meeste bezoekers komen 
wandelend of op de fi ets. Een aantal stapt uit 
hun bootje als ze door de Linschoten varen en 
sommigen weten de tuin met de auto te 
bereiken. Dat is wel een uitdaging als de GPS 
aanstaat, omdat de meeste navigatiesystemen 
vanaf Linschoten een verkeerde route aangeven. 
Bij de Vrouwenbrug is het niet naar rechts maar 
naar links.

Het werd per ongeluk een theetuin
In 2004 kocht de familie Blommers de circa 
200 jaar oude boerderij aan de Noord-
Linschoterzandweg 53 in Snelrewaard. 
De boerderij was in originele staat en toe aan 
een grondig herstel en er was al jaren geen 
boerenactiviteit meer.
De boerderij werd grondig verbouwd tot 
woonboerderij en de omgeving weer in oude 
doen hersteld. “Tijdens de verbouwing merkten 
we dat bij ons voor in het land passanten even 
gingen zitten”, zegt Elske. Men spreidde een 
dekentje uit en nam het er even van. Ik maakte 
wel eens een praatje en kreeg te horen, dat ze 
het jammer vonden nergens even iets te kunnen 
drinken en eten in het buitengebied. Zo ben ik op 
het idee van de theetuin gekomen. De naam van 
de theetuin is ontleend aan de stereotype hoge 
(kwakel) bruggetjes over de Linschoten.
Rond de boerderij liggen nu tuinen en is een 
authentieke hoogstamfruitboomgaard aangelegd 
zoals die vroeger bij deze boerderijen hoorde.
Enkele oude fruitbomen zijn nog blijven staan; 
een goudrenet, een peer en drie pruimenbomen. 
Verschillende nieuwe appel-, kersen- en 
perenbomen vormen nu het decor voor de 
theetuin. Afgeschermd met kleurrijke hortensia’s, 
klimop en blauwe regen is de theetuin intussen 
een gezellige en knusse plek geworden.

Maken veel vers en zelf
“Je kan bij ons uiteraard terecht voor vele soorten 
thee maar natuurlijk ook voor koffi e en allerlei 
andere (non) alcoholische drankjes”, vervolgt Elske. 
“We hebben altijd zelfgebakken taart en een 
uitgebreide lunchkaart. Een high tea, borrelplank, 
salade of soep is ook mogelijk.
We doen er alles aan om mensen in onze tuin 
in de stemming te brengen en lekker te laten 
genieten. Ook voor verjaardagsfeestjes en 
groepsbijeenkomsten kan je bij ons terecht.
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Ik probeer elk seizoen weer nieuwe dingen te 
verzinnen. Mijn hotelschool opleiding komt mij 
goed van pas en gelukkig ben ik creatief genoeg 
om het op mijn manier bijzonder te maken. 
Ik doe mijn eigen ding. Als het in mijn ogen  
maar perfect is. Zo bieden we bijvoorbeeld onze 
taartjes op een ‘anders dan andere’ manier aan. 
In een glas. Leuk toch”?

Onze theetuin is heel bijzonder
“We zorgen niet alleen voor bijzondere drankjes 
en menu’s, ook onze entourage is bijzonder. 
De tuin is weelderig gedecoreerd met unieke 
tuindecoraties die handgemaakt worden in 
Tsjechië, Duitsland en Roemenië. Alles is te koop 
en vindt gretig aftrek.
Kinderen zijn van harte welkom. De focus ligt 
echter niet op kindervertier. In onze boomgaard 
kan genoten worden van onze drankjes, hapjes, 
gastvrijheid, gezelligheid, rust en natuur. 
Tenslotte zijn onze toiletten nog wel noemens-
waardig. We hebben een heksen- en vogeltjes-
toilet. Als u het leuk vindt om nog eens 
nagefloten te worden dan moet u, net als mijn 
vader altijd doet, de rechter toilet nemen en de 
heksentoilet links laten liggen”.

Wanneer kunt u terecht?
Vanaf mei zijn we gestart. Eerst alleen met de 
tuindecoratieverkoop en ‘koffie, thee en taart  
to go’. Maar al gauw konden we door het goede 
weer en de opzet van onze tuin alles weer 
redelijk normaal en ‘coronaproof’ opstarten.
Alleen onze huifkartocht (samen met de 
buurman) kunnen we niet aanbieden.
Tijdens de vakantieperiode zijn we met goed 
weer, zeven dagen in de week tot 1 oktober 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Bij regen kunnen we met groepen die hebben 
gereserveerd uitwijken naar de hooiberg.
Neem contact op met Theetuin de Kwakel  
voor reserveringen, vragen, suggesties,  
of opmerkingen via 06-24924304 of via 
theetuindekwakel@gmail.com
Op de website vindt u alle informatie.

Y www.theetuindekwakel.nl

HAASTRECHT

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
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

Handige adressen

ulinair
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Dé kampeerwinkel van het 
Groene Hart

Krekenburg 7, 3417 MH Montfoort
Telefoonnummer: 0297-252526

E-mailadres: webshop@kampeerperfect.nl

Blue holiday 
op het Gemaal
Op 15 en 29 augustus is het blue holiday op het Gemaal, Hoogstraat 31 
in Haastrecht. Kinderen maken op die bewuste zaterdagmiddagen in 
hun zomervakantie buiten onder leiding van kunstenaar Monique van 
Wensveen een kunstwerk in blauw. In de tussentijd worden hun  
(groot)ouders in het Gemaal rondgeleid. Deelname is gratis.
De workshops zijn voor kinderen tussen 6 en 15 jaar. Er zijn er twee per 
middag; van 13.00 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 16.30 uur.
Reserveren is noodzakelijk. Dat kan telefonisch via 06-1374 9168  
of info@gemaalhaastrecht.nl.
Kort na de aanmelding hoor je op welk tijdstip je wordt verwacht.

Blauw
Het verhaal van het Gemaal gaat over waterbewustzijn, waterveiligheid en 
bodemdaling. Met de techniek van blauwdrukken en materialen in en rond 
het Gemaal brengt Van Wensveen kinderen op ideeën en gaan ze aan de 
slag. Na anderhalf uur nemen ze hun eigen kunstwerk - in blauw - mee naar 
huis. Blauwdrukken is een oude fotografische techniek die vooral gebruikt 
werd voor het maken van kopieën van grote technische tekeningen en 
plattegronden. Het blauwdrukken zelf werkt het snelst in de buitenlucht. 
Dat is een gunstige bijkomstigheid in deze coronatijd.

Rondleiding
Vanwege de coronamaatregelen opent het Gemaal alleen op zaterdag- en 
zondagmiddag haar deuren. Bezoekers zijn welkom na reservering.  
Wat is gezelliger om samen met je (klein)kind op pad te gaan, zoals naar het 
Gemaal en dat ieder daarbij een eigen programma heeft? Als ouder of opa 
en oma krijg je een rondleiding in een klein groepje en de kinderen maken 
intussen een blauw kunstwerk. De middagen zijn mogelijk door een bijdrage 
van de gemeente Krimpenerwaard.

door Lyanne de Laat

Winkelen in de IJsselstreek
Wie eens een gezellig middagje wil gaan winkelen kan daarvoor zowel in Haastrecht, Montfoort 
als in Oudewater terecht. Naast gezellige straatjes met kwaliteitswinkels tref je er ook heel 
bijzondere winkels aan. Ongetwijfeld zullen er inwoners en winkeliers tevergeefs naar juist die 
ene winkel zoeken, waarvan zij vinden dat die in dit stukje had moeten staan en ze hebben 
gelijk. Hij had er moeten staan, want uiteraard hadden we hier wel alle winkels willen 
vermelden, maar, u begrijpt dat dit ons verhaal veel minder aardig zou maken. Wij willen de 
lezers dan ook uitnodigen niet alleen naar de hier vermelde winkels te gaan, maar ook eens 
verder te kijken in die gezellige straatjes en de zijstraatjes met al die aardige winkels in de 
plaatsen van de IJsselstreek.

door Aad kuiper

In Haastrecht kun je voor een leuk cadeautje 
terecht bij In mijn straatje in de Hoogstraat. Via 
internet worden er heel wat aanbevelingen 
gedaan om er eens naar binnen te stappen. 
En Dappie, ook in de Hoogstraat, is nog zo 
splinternieuw dat deze winkel, die onder andere 
originele tassen in de verkoop heeft, nog niet 
eens op internet te vinden is. Leuk plaatsje 
trouwens, Haastrecht!

Van Haastrecht naar Montfoort
Op weg van Haastrecht naar Oudewater vind je 
de Welkoop die menig bezoeker die er nog nooit 
binnen is geweest zal verrassen, want hun 
assortiment is bijzonder uiteenlopend en het is 
leuk om er eens te grasduinen. We slaan 
Oudewater even over en gaan eerst eens in 
Montfoort kijken. Hoewel ze daar ongetwijfeld 
ook winkels met bovengenoemde artikelen 
hebben, tappen we daar uit een ander vaatje: 
smikkelen en smullen. Wat te denken van Daan’s 
Droomijs, Onder de boompjes in Montfoort, met 
tal van smaken. Ze krijgen veel complimenten via 
internet: ze leveren ook genoeg smaken voor 
iemand met een koemelkallergie; bij slecht ter 
been zijnde mensen bezorgden ze een keer een 
grote bak ijs aan huis en weer een ander laat 
weten: ‘ieder ijsje bij Daan’s Droomijs is een 
hoogtepunt’. In de Hoogstraat kun je voor een 
ander soort trek bijvoorbeeld terecht bij 
De IJsselpoort Kaas & Noten, gespecialiseerd in 
Hollandse kaas, buitenlandse kaas, vers gebrande 
noten, zuidvruchten, olijven, tapas, salades en 
geschenkverpakkingen. Voor weer iets totaal 
anders zou je in de Keizerstraat kunnen gaan 
winkelen bij Groente en Fruit Montfoort.; goed 
voor de gezonde en lekkere trek. Wie een leuk 
fietstochtje aan het maken is, kan even buiten 
Montfoort ook zijn slag slaan.

it de streek

e lees verder op pagina 4
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Buitenom naar Oudewater
Op het adres M.A. Reinaldaweg 66 bevindt zich de Plattelandswinkel van 
Vlooswijk, een echt familiebedrijf: ‘Al drie generaties wordt er fruit geteeld, 
gesorteerd en verkocht door de familie Vlooswijk. In de loop der jaren zijn er 
heel veel familieleden op allerlei manieren betrokken geweest bij dat bedrijf. 
En dat allemaal met hetzelfde doel’, zoals ze zelf vertellen, ‘om een lekkere 
en lokaal geteelde appel, peer, kers of aardbei aan de man te brengen’. 
En dan die andere Vlooswijk: Kaasboerderij Doruvael, te vinden op Blokland 
95. Daar is ook een winkel aan verbonden, maar die is - let op - slechts op 
beperkte tijden open. Maar wie een product van de kaasboerderij per se wil 
hebben, kan in ruimere mate terecht bij ‘t Kaasmeisje in Oudewater. 
Voor we daar gaan kijken gaan we vanuit Montfoort richting Oudewater en 
passeren dan, even voorbij het bord dat je in Oudewater bent, De Broedkorf; 
een wel heel bijzondere winkel: ‘Van etalagemanden voor de bakker tot de 
lectuurbak in de wacht- of woonkamer en van een rieten stoel tot een 
compleet rotan bankstel en van een houten krukje tot een reusachtige 
teakhouten buitenbank … en zeker veel … heel veel kleine 
woonaccessoires.’ Dit staat te lezen op de website. Je krijgt daar prachtige 
plaatjes te zien van houten meubelen, manden op maat, stoelmatten en 
andere woonaccessoires. En niet te vergeten zie je ook nog enig ‘kunst- en 
vlechtwerk’. Alles in die winkel is gemaakt van natuurlijke materialen; je kijkt 
je ogen uit.
Eenmaal in het stadshart van Oudewater tref je vlakbij ‘t Kaasmeisje in de 
Leeuweringerstraat Roberto, een ijssalon met meer dan 60 smaken ijs 
waaronder Griekse yoghurt mango en Tony Chocolonely. En op nog geen 
steenworp afstand het bijzondere snoepwinkeltje: Hocus Pocus Zoetwaren 
met chocolade, oud-Hollands snoep (kaneelkussentjes, Haagse hopjes, 
polkabrokken; te veel om op te noemen). Nog meer te snoepen valt er bij 
Bakkerij Steinman; naast natuurlijk alle gebruikelijke producten bij een 
bakkerij vind je er een typische Oudewaters Bakkie Gebakkie, de 
Oudewaterse kus (niet onhandig sinds er veel minder praktisch gekust kan 
worden: kun je toch een kus geven; meerdere zelfs) en het Geelbuikje, een 
bijzonder populair koekje met de bijnaam van Oudewaternaren. En wie niet 
weet waar die naam vandaan komt, en het graag wil weten, kan dat vast 
wel ergens vinden.

Pop-up stores
Ook leuk om eens binnen te lopen is de nieuwe pop-up winkel Henny’s Home 
& Kids by Liss. Voorheen zat Henny’s Home op de Vinkenbuurt, maar toen 
er een pand vrijkwam hebben ze dat, samen met Kids by Liss, als pop-up 
store in gebruik genomen. Het werd wel de eerste anderhalvemeter winkel 
genoemd met zijn bijzonder brede paden en ruime overzicht. Ze hebben heel 
veel hebbedingetjes in de verkoop, het is alleen al leuk om er gewoon eens 
rond te snuffelen. En er komt er nog een, een pop-upstore: Poco Local.
In de Wijdstraat staat voor een periode van slechts twee weken met ingang 
van 9 september de pop-upshop Poco Local die als kenmerken hip, creatief 
én duurzaam voert.
Natuurlijk mag Ot en Sien, de kringloopwinkel van zo’n 1.000 m2 op het 
nabijgelegen industrieterrein, niet onvermeld blijven: er is ook daar altijd wel 
iets leuks of bijzonders te vinden. En ten slotte, in deze tijden van corona, 
moet De Hexameter genoemd worden. De Hexameter is een intieme, 
gezellige stoffenwinkel in het historisch hart van Oudewater, in de 
Gasthuissteeg. Naast een vaste collectie basisstoffen vindt U er 
seizoensgebonden modestoffen en een uitgebreid assortiment 
kleinvakartikelen. In de zomerperiode sluit Margo haar winkel altijd voor een 
zekere periode, maar deze keer doet ze dat anders, laat ze weten: 
“De winkel gaat wel dicht, behalve op woensdag.” Margo is bang dat de 
mondkapjesregel wordt uitgebreid en ze wil, als dat nodig blijkt, alle 
benodigdheden inslaan en haar trouwe klanten ter wille zijn; maar anderen 
zijn uiteraard ook welkom. Op woensdag 29 juli is de winkel nog gewoon 
open, maar dus ook op 5, 12 en 19 augustus. Vanaf 26 augustus zijn er 
weer de gebruikelijke openingstijden. Een bezoekje aan De Hexameter kan 
dus mooi gecombineerd worden met een bezoek aan de lokale weekmarkt 
in Oudewater die altijd op woensdagen wordt gehouden.

Wij zetten 
graag een
stap extra!

0348 46 91 71  |  www.jacobimakelaardij.nl 0348 47 19 39  |  www.finnadviseurs.nl

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

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

15 augustus 2020 • 13.00 - 16.30 uur 
29 augustus 2020 • 13.00 - 16.30 uur 

workshop

blue holiday
blauwdrukken in de open lucht voor kinderen van 6-15 jaar 

Gemaal De Hooge Boezem • Hoogstraat 31 • Haastrecht

MUSEUM Gemaal de hooge boezem

GRATIS ENTREE • vooRAf RESERvEREN

Riviernatuur komt tot leven!

Bezoek het natuurmuseum 
de Wielewaal en beleef de 
riviernatuur op De Bol
Staatsbosbeheer organiseert, in samenwerking met natuurmuseum  
de Wielewaal, op zaterdag 15 augustus een bezoek aan het 
natuurmuseum en een natuur ontdekkingstocht op riviereiland de Bol 
bij Schoonhoven. Door de invloed van de rivier de Lek heeft het eiland 
een grote variatie aan natuur en tijdens de wandeling zal hier volop 
aandacht aan besteed worden.
De deelnemers bezoeken eerst het museum waar tijdens het drinken van een 
kopje koffie de ontstaansgeschiedenis en de huidige situatie van het 
museum wordt verteld. In het natuurmuseum zijn exposities van dieren en 
prachtige muurschilderingen van diverse vergezichten uit de omgeving te 
zien. Na het bezoek aan het museum vertrekken de deelnemers samen met 
de Groene Hart gidsen naar riviereiland de Bol.
Het buitendijkse natuurgebied van de Lek is net een openluchtmuseum. 
De gidsen laten de deelnemers de mooiste plekken op het eiland de Bol zien 
en aan den lijve de rivierdynamiek ervaren. Zo zijn er nog levende 
rivierduinen aanwezig en zijn er door de rivier stijlrandjes en kreken 
gevormd. Juist hier zijn vele bijzondere dieren te vinden zoals de 
oeverzwaluw, graafbijen en graafwespen. De bloeiende planten en de 
aanwezigheid van de vele vogels maken het extra speciaal.
Deze speciale activiteit begint om 09.30 uur bij het Natuurmuseum de 
Wielewaal aan de Tiendweg 26, 3411 NB te Willige Langerak (Lopik). 
De wandelexcursie inclusief het bezoek aan het natuurmuseum de Wielewaal 
zal ongeveer 3 uur duren. De wandeling op zich is plm. 4 kilometer en duurt 
plm. 1,5 uur. De kosten zijn 10 euro voor deelnemers vanaf 12 jaar en 
4 euro en voor kinderen tot twaalf jaar inclusief een consumptie en bezoek 
museum. Zorg voor goede wandelkleding en schoeisel, een verrekijker 
vergroot het kijkplezier. De deelnemers dienen zich op te geven via  
utrechtsewaarden@staatsbosbeheer.nl  
onder vermelding van naam, aantal personen en telefoonnummer. 
We hanteren de coronamaatregelen. Dus voldoende afstand houden. 
Hebt U corona gerelateerde ziekteverschijnselen kom dat niet.


