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Vr i j U I T in het Groene Hart
Ook al kunnen we nog niet geheel ‘Vrij Uit’, toch willen we bezoekers en
bewoners van de IJsselstreek de komende periode informeren over wat er zoal
te zien en beleven is in het gebied tussen IJssel en Lek. De historische dorpen en
stadjes, midden in het ‘Groene Hart van Nederland’, zijn een bezoek meer dan
waard. Wilt u een dag, weekend of misschien een week uit? Alleen, met gezin
of vriendengroep? De IJsselstreek biedt u een breed scala aan mogelijkheden.
Voor ieder wat wils. Van het genieten van de natuur en de rust tot het bezoek
aan de evenementen en activiteten die er ondanks de corona-maatregelen zijn.
Daarover gaat dit deel van de krant. Welkom en veel plezier in de IJsselstreek!

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

Op de Elektrische Scooter
door het ‘Groene Hart’
De nieuwste manier om het ‘Groene Hart’
te beleven is sinds kort te vinden op de
Hekendorpse buurt 51 in Oudewater.
Tweeëntwintig vrolijk ‘gepimpte’ E-scooters
staan klaar voor een onvergetelijke dag in het
Groene Hart. Door het grote aantal E-scooters en
de verschillende kinderzitjes is het een gezellig
en veilig uitje voor het gezin, de groep collega’s
of vrienden-/vriendinnen-groep.
“Scooter Tours het Groene Hart is uniek op een
aantal manieren”, zeggen de eigenaren Wilfried
en Inge”. “Wij hebben tweeëntwintig E-scooters,
rusten die indien gewenst uit met verantwoorde
kinderzitjes (twee types; een voor kinderen tot
6 jaar en een voor kinderen vanaf 6 jaar) die we
zelf maken in ons autobedrijf in Oudewater en
we zitten op een centrale plek in het Groene Hart

door Siem van der Burg

waardoor je vanaf onze boerderij schitterende
trips kan maken. Je kunt op onze E-scooters
70 kilometer relaxed (max 25 km/h met of
zonder helm) door de omgeving rijden. Je ziet
dan heel veel van de leuke plekken, steden en
dorpen in de IJsselstreek. Het is niet alleen leuk
voor toeristen maar zeker ook voor inwoners van
de IJsselstreek. Wij kunnen gezinnen met kleine
kinderen en grote groepen tot 22 man/vrouw
van dienst zijn. Daar maken inmiddels heel veel
toeristen en inwoners uit de streek gebruik van.”
Eind 2019 zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan met de importeur van deze
E-scooters. Wij zijn nu de hoofddealer van deze
E-scooters in Nederland en doen voor onze
klanten het onderhoud en reparaties, maar ook
de eventuele garantiegevallen. Onze E-scooters
zijn niet alleen te huur maar ook te koop.
Mensen die er op gereden hebben zijn
enthousiast, komen terug en zorgen voor
positieve mond op mond reclame. We zijn van
plan onze service steeds verder uit te breiden.
We verzorgen tours als groepen dat willen,
regelen indien gewenst volle picknickmanden, of
een mandje voor de hond, zodat die ook gezellig
mee kan. Wilfried: “Huur bij ons de E-scooters en
je beleeft een unieke en gezellige dag in het
Groene Hart. Echt superleuk voor jezelf maar
zeker ook voor de mensen die je tegen komt, die
krijgen spontaan een glimlach op hun gezicht als
er ineens een paar van die grappige E-scooters
voorbij komen rijden. Hoe leuk is dat!”

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

ecreatief

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina bij Scooter Tour Het Groene Hart
of op hun internetsite.

 scootertours.nl
Reserveren kan door te bellen of Whatsappen
met 06-38437720.
Mailen kan naar info@scootertours.nl
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Kerseneten in de IJsselstreek
Het kersenseizoen is zojuist weer begonnen en wie er van houdt om kersen
te eten in de boomgaard waar ze net geplukt zijn, kan o.a. in de
Hekendorpse Buurt tegenover nummer 75 bij de kersenboomgaard van
Groene Hart Fruit een week of zeven, acht terecht. En er is daar nog meer
lekkers te koop. De kersenboomgaard ging afgelopen donderdag 18 juni
open en de kersen trokken direct al behoorlijk wat liefhebbers.
Veel mensen blijven deze zomer in hun eigen streek; voor de lezers van
De IJsselbode is dat de IJsselstreek dus. Toch lijken er ook nog heel wat
bezoekers naar dit gebied te komen, dit jaar voornamelijk uit ons eigen land.
Niet zo’n gek idee, want je kunt hier heerlijk fietsen en wandelen en
onderweg kun je dan bijvoorbeeld zomaar langs een kersenboomgaard
komen waar het goed kersen eten is.
door Aad Kuiper

‘De drie zussen’

Op Heeswijk 38 in Montfoort heb je sinds 2017 ‘De drie zussen’ waar u tot
eind augustus terecht kunt. In de jongste kersenboomgaard van de familie
Oosterom zijn in mei 2016 de bomen geplant waarbij de drie zusjes
Oosterom mee hebben geholpen. Hier dankt de boomgaard zijn naam aan.
Er staan verschillende soorten van vroeg tot laat om hier het hele seizoen
kersen te kunnen plukken.
De kersenboomgaard ‘De drie zussen’ is in de kersentijd geopend van
maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur.
Daarnaast zijn de kersen van ‘De drie zussen’ ook te vinden op de
Streekmarkt in Woerden.
Al sinds de oprichting in augustus 2003 is Oosterom Kersen hier te vinden
met hun kersen en aardbeien.
Lars en Anneke staan hier voor u klaar, en helpen u met plezier.

Y www.oosterom-kersen.nl/kersenboomgaard-heeswijk

Kom kersen eten bij
De drie zussen!!

www.oosterom-kersen.nl

Ariën Smorenburg op zijn eigen terras
waar mensen genieten van kersen en ijs.

it de streek

Groene Hart fruit

In de Hekendorpse Buurt, tussen Oudewater en Hekendorp, kom je ook een
kersenboomgaard tegen: Groene Hart fruit van Ariën en Annet Smorenburg
die zo’n anderhalve hectare groot is. Spandoeken hangen uitnodigend bij de
boomgaard, tafeltjes en stoeltjes staan klaar en Ariën Smorenburg heeft op
de tweede dag dat ze open zijn tussen het verkopen van zijn kersen door,
wel even tijd om bij te praten. Deze boomgaard bestaat nu zo’n 24 jaar en
Ariën nam hem een jaar of 17 geleden over. Hij had al een flinke boomgaard
in Woerden, waar nu de wijk Waterrijk te vinden is, maar die moest weg.
Daarom heeft hij nu in Montfoort 10 ha voor het kweken van peren, 5 ha
voor appels en een halve ha voor pruimen.

Hekendorpsebuurt en de Streekmarkt in Woerden

Maar ook van deze 1,5 ha in de Hekendorpse Buurt geniet hij enorm:
“We kweken 21 soorten kersen, maar de ene soort is vroeger dan de
andere. We hebben daarom meestal maar drie soorten in de verkoop.
En dan vooral voor mensen die hier langskomen of die naar de Streekmarkt
in Woerden gaan (elke zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur, red.). Hier hebben
we het gezellig ingericht en van mensen die voor het eerst komen krijgen we
veel complimenten, maar natuurlijk ook van de mensen die hier inmiddels al
jaren kersen komen kopen. Ze zijn blij dat er weer kersen zijn.”

Onze slogan is ‘bewust op smaak geteeld’

“Sinds 1980 hebben wij, mijn vrouw Annet en ik, het familiebedrijf
voortgezet. Het telen van appels, peren, kersen en pruimen is dus al een
jarenlange traditie. Dit doen wij zoveel mogelijk op biologische wijze.
Maar de goede elementen van geïntegreerde teelt verliezen we zeker niet uit
het oog. Wij zijn bewust duurzaam bezig. En dat doen we natuurlijk niet met
zijn tweeën, want er is heel veel werk, zeker in deze tijd. Dat doen we met
een aantal vaste medewerkers en natuurlijk wat seizoenkrachten. En het
loopt allemaal heel goed.”
“Het zat dit jaar wel een beetje tegen met het weer, maar gelukkig hebben
we nog heel wat kunnen redden.” Ariën Smorenburg vertelt een verhaal
over een flink aantal malen nachtvorst achter elkaar, scherp droog weer, een
schrale oostenwind en iets over stuifmeel en stamper, maar dat zal de
bezoeker niet zoveel kunnen schelen. Die zijn blij dat er weer kersen zijn.
Ze verkopen in de kersenboomgaard trouwens ook bijzondere appels,
Wellant appels; die werden tot voor kort gebruikt in de bekende
appeltaarten van Abrona, maar gelukkig zijn ze ook op de Streekmarkt en in
andere, veelal kleine winkels te koop.
“We maken van die Wellant appels ook appelsap en soms ook cider, maar
dat hebben we hier nu niet. Van de kersen maken we ook kersenjam en
kersenijs. Nou ja, we; dat laatste doet Anja Vernooij. Zij is bijna tien jaar
bezig met het bereiden van ambachtelijk boerenschepijs en wilde voor ons
wel kersenijs maken. Het is de enige soort ijs die we hier verkopen en de
bezoekers zijn er dol op. Kijk maar: je ziet iedereen genieten!”
En dat is zonder meer waar.

Y www.groenehartfruit-smorenburg.nl
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Kersen eten
in Hekendorp!
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;

@Jan Trouwborst

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

Handige adressen

Welkom in Haastrecht
‘Zilveren’ Gemaal
opent haar deuren
Vanaf zaterdag 4 juli is het Gemaal in Haastrecht weer op de zaterdag- en
zondagmiddagen te bezoeken. Dit kan - vooralsnog - alleen op afspraak,
steeds voor maximaal vijf personen en in de tijdvakken 13.30-14.30 en
15.00-16.00 uur. Vanwege het 25-jarig bestaan van het Gemaal wordt geen
entree gevraagd.
De vrijwilligers vertellen bezoekers graag het verhaal van het Gemaal:
waarom we kunnen wonen, werken en op stap kunnen in een bijzonder stuk
Nederland, op nog geen 15 km van het laagste punt van ons land.
Voor een veilig en plezierig bezoek, vragen we de bezoekers minimaal één
dag van tevoren te reserveren. Dit kan heel eenvoudig. Door even te bellen
met 06-13749168 of een mailtje te sturen naar info@gemaalhaastrecht.nl
met naam, aantal personen, de gewenste dag en tijd dat u wilt komen.
Daarop volgt via telefoon of mail een snelle reactie.

Legpuzzelen

Op de website staat te lezen hoe het Gemaal ‘coronaproof’ is gemaakt.
Hier noemen we alvast dat een gids de bezoekers begeleidt en uitleg geeft
bij onze paradepaardjes, de 20 m2 grote vloerkaart en de poldermaquette.
Vanzelfsprekend zijn de noodzakelijke hygiëne-maatregelen genomen.
Ook staat op de homepage een link naar een puzzel van het Gemaal.
Dit, voor wie van legpuzzelen houdt en dit wel eens digitaal wil doen.

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

Y www.gemaalhaastrecht.nl

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
Emaille Kabinet
0348-433767
Engherzandweg 8, 3461 AD Linschoten

Landgoed Linschoten
06-49249409
Noord Linschoterdijk 13, 3461 AC Linschoten

Y www.landgoedlinschoten.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

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
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Galerie De Drye Coninghen:
een pareltje

ultureel

De Drye Coninghen in Oudewater als pand is
een pareltje - daar schreven we al eens over in
De IJsselbode of Recreatiekrant -, maar de
galerie die erin gehuisvest is, hoewel van een
heel andere orde, doet er absoluut niet voor
onder: wat een indrukwekkende schilderijen van
o.a. Jacques Turk tref je daar. Maar er is meer.
En een bezoekje dus meer dan waard.
In de IJsselstreek zijn meer galerieën: ook in
Oudewater tot in de zeer wijde omgeving is
Galerie Sille (sillekunst.nl) terecht bijzonder
bekend, maar er zijn er ook in Gouda,
Schoonhoven en Woerden enkele te vinden.
Sinds een paar jaar is er nu ook Galerie De Drye
Coninghen in Oudewater . Deze is gevestigd in
een van de eerste woonhuizen die Paemburch
(bouwmeester en burgemeester in en van
Oudewater) bouwde: zijn eigen woonhuis,
nu Havenstraat 4, dat hij in 1594 voltooide.
De gevel van het huis ziet er nog steeds uit als
een reclamefolder voor een bouwmeester;
elke verdieping heeft een iets andere stijl.
De naam van het huis, ‘de drye coninghen’,
is nog ouder. In het begin van de zestiende eeuw,
voor de brand, stond hier al een herberg die zo
heette.
In dit prachtige historische pand, op een prachtige
plek, is nu die galerie te vinden met een prachtige
collectie die om de paar maanden wisselt.
Katja van den Nieuwendijk van Galerie De Drye
Coninghen kende Oudewater al langer want ze
woonde lange tijd in Woerden en kwam er vaak,
maar ze kwam drie jaar geleden naar het
monumentale stadje aan de IJssel verhuizen:
“Een prachtige, kleine, historische stad en daar
wilde ik wel wonen, maar dan wel in het centrum.
En dat is gelukt. Alles is hier op loopafstand en
we hebben het enorm naar ons zin.
De benedenverdieping van De Drye Coninghen
werd hiervoor als een soort kantoor gebruikt en
we hebben boven genoeg ruimte om te wonen.
Ik schilderde al veel langer en nu had ik de
gelegenheid de benedenverdieping als galerie in
te richten en naast dat van mezelf ook het werk
van anderen te laten zien.”

Openstelling
Sint Franciscuskerk

De werkgroep gastvrouwen en gastheren van de
Roomskatholieke geloofsgemeenschap
Oudewater vinden het fijn om hun kerk weer
open te kunnen stellen voor bezoekers.
Vanaf heden zijn bezoekers weer van harte welkom
op de woensdag en de zaterdag
van 14.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk met inachtneming van de voorschriften
van het RIVM:
De kerk is te vinden aan de Kapellestraat 13

Platform voor kunstenaars

“Ik wil kunstenaars heel graag een platform
bieden, zodat ze kunnen laten zien wat ze
maken. In het buitenland (Katja is deeltijd
stewardess bij de KLM) bezoek in vaak galerietjes
om te kijken wat daar hangt en staat en ik vind
dat heerlijk. Ik word er nu zelf heel blij van om te
zien hoe mensen hier, bij mij, in de galerie
genieten van alles wat er te zien is. Er hangen op
dit moment in de galerie indrukwekkende
schilderijen van Jacques Turk. Maar er is ook nog
steeds keramische werk van Heleen van Ulden,
schilderijen van Tineke Hoepman, monumentale
kettingen van Hettie van Wijk van Wijngaarden
en natuurlijk werk van mijzelf in de galerie te
zien. Maar over niet al te lange tijd is er weer
andere werk om van te genieten.”
Het blijkt dat Katja van den Nieuwendijk de liefde
voor de kunst van geen vreemde heeft. De vader
van Katja schilderde naast zijn docentschap al
heel lang en is ook bijzonder actief bij de
Kunstkring Woerden. Een broer van Katja, Pepijn,
is professioneel schilder en keramist.
“Ik werd al heel jong meegenomen naar
bijvoorbeeld allerlei musea en dan praatte ik met
mijn vader en later ook mijn broer over kunst.

door Aad Kuiper

Omdat zij zo goed waren durfde ik jarenlang niet
eens een potlood aan te raken, maar toen ik een
jaar of dertig was ben ik een aquarelcursus gaan
volgen en mijn vader vond het heel goed wat ik
maakte. Naast mijn werk besteedde ik daarna
veel tijd aan schilderen. Ik werk zelf vaak
abstract, maar ook figuratief en ik houd ervan om
te experimenteren en ik ben nog lang niet klaar,
want ik wil nog veel meer proberen en
ontdekken. Ik ben zelf heel veelzijdig en zie dat
ook graag terug bij mensen waarvan ik werk in
de galerie wil hebben.”
En dat zie je terug: veelzijdig en afwisselend,
maar steeds heeft het werk duidelijk kwaliteit.
Meestal is Galerie De Drye Coninghen op
woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur open, maar in verband met het werk
van Katja, kan het wel eens anders zijn; dus is
het verstandig de website even te checken.
En dan zie je snel genoeg waarom het de moeite
waard is er even te gaan kijken.

Y www.dedryeconinghen.nl

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

