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Vr i j U I T in het Groene Hart

Boerenschepijs, om van te smullen
Weken zon, en dan blijft een ijsje een fantastische lekkernij. Er zijn genoeg mensen die elke dag
om een ijsje gingen en daar ook een blokje extra voor omgingen.
Zo ook een moeder en dochter uit Stolwijk. Zij hadden na 50 km fietsen wel een ijsje verdiend.
Het stel ging hiervoor bij Kaasboerderij Van Eijk in Vlist aan. “Het klopt, wat ze ons verteld hadden.
Dit boerenschepijs is heel, heel lekker.”
Hierbij gaan de complimenten naar Anita van ijsen kaasboerderij ‘t Klooster aan de Steinsedijk 5
in Haastrecht, die klanten in hun eigen en bij
andere boerderijwinkels en omliggende horeca
van boerenijs voorziet. Ook favoriet zijn bij hen
de ijstaarten, glutenvrije ijsjes en sorbetijs
voor mensen met een koemelkallergie,
en hun karnemelk en boerenkaas.

Y www.kaasboerderijklooster.nl.

it de streek
door Lyanne de Laat

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

MUSEUM Gemaal De Hooge Boezem

Kersenijs

Ook ijsboerderij Vernooij aan de Barwoutswaarder
67 in Woerden scoort hoge ogen. Zeker als ook
de Kersentuin in Hekendorp open is.
Inmiddels is het kersenseizoen over, maar het
kersenijs is nog lang niet op. Ook Anja maakt
heerlijke ijstaarten en gaat op verzoek met een
‘bromkar’ of een kraampje naar locaties waar men
een lekker boerenschepijsje weet te waarderen.

Y www.ijsboerderijvernooij.nl.
De boer op

In de Lopikerwaard is ijsboerderij Luciano een
bekende ijsmaker. Ook zij maken tientallen
smaken ijs in hun eigen ijskeuken.
Aan de Lekdijk West 44 in Lopik is, wanneer de
vlag uithangt, ijs ter plekke te koop. In principe
is dat ‘s middags van woensdag t/m zondag.
Ook zij gaan met een grote of kleine ijskar
‘de boer op’.

Y www.ijsboerderijluciano.nl

Open: vrijdag, zaterdag en zondag,
t/m 31 oktober: 13.00 - 16.00 uur

1000 jaar
leven met
dalend land

GRATIS ENTREE • RESERVEREN GEWENST
Hoogstraat 31 • 2851 BB Haastrecht • 06 - 13 74 91 68 • info@gemaalhaastrecht.nl
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September in Haastrecht

Poëzieroute dorpsbewoner
De landschapsdichter Henk Kooijman krijgt in september zijn eigen poëziewandelroute in
Haastrecht. Van 1 t/m 30 september zijn twintig gedichten uit zijn omvangrijk oeuvre te lezen
op even zoveel ramen aan de Hoogstraat. De wandeling gaat vanaf Museum Paulina Bisdom
van Vliet tot aan het eind van de Hoogstraat richting Oudewater.
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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

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
“Peter Visser is eigenlijk de aanstichter van
de route”, vertelt medeorganisator
Corie Grootendorst, voormalig polderdichter van
de Krimpenerwaard. Peter las de laatste tijd vaak
gedichten van Kooijman (1928-1988) en hij
vroeg zich af: ‘kunnen we daar iets mee’.
Dat is bij Corie niet tegen dovemansoren gezegd
en ze ging half juli aan de slag. Samen met
Emmy van Harskamp, bedenker van de
wandeling en vormgever van de bijzondere
poëzieposters, en Nelie Gerritsen van het
Van den Akkerfonds, benaderde ze bewoners
aan de Hoogstraat om een raam beschikbaar te
stellen. Aangestoken door hun enthousiasme zei
iedereen direct ja.

Ode aan het landschap

Wat kunnen we verwachten van zijn gedichten?
Volgens Corie een heleboel: “Hij is echt een
landschapsdichter van het Groene Hart.
De weiden, de wolken en het licht gaven hem
lucht en ruimte. Hij wist het landschap prachtig
te beschrijven en daarmee ook zijn innerlijke
gemoedstoestand. Die was het hele scala van

Henk Kooijman (foto: erven Kooijman).

door Lyanne de Laat

‘Himmelhoch jauchzend’ tot ‘zum Tode betrübt’.
Zijn zwerftochten door de polders en dorpen
in de Krimpenerwaard inspireerden hem een
leven lang.”
Corie zelf ontmoette de dichter diverse keren.
In 1977 ontving ze een boekje van hem met een
persoonlijke boodschap. “Daar ben ik nog steeds
heel blij mee. Op welke dichtersbijeenkomst ik
ook ben, Kooijman is er altijd bij. En als ik de
gelegenheid krijg, iets voor te dragen, lees ik ook
vaak een gedicht van hem.”
Enkele jaren geleden brachten de eerste vijf
polderdichters van de Krimpenerwaard een
poëziedoosje met hun prachtigste gedichten uit.
Het verbindende element was een dichtregel van
Kooijman: Tussen de weg en de wereldrand.

Wandelend eerbetoon

Gedichten overnemen en publiceren gaat zo
maar niet. Daarvoor heeft Corie contact met de
erven Henk Kooijman. Voor die ene dichtregel
was dat haar eerste kennismaking met hen.
En ook nu weer. Na enig overleg wilden zij heel
graag meewerken aan de poëziewandeltocht
door Haastrecht als hommage aan hun vader.
De twintig gedichten hiervoor zijn afkomstig uit
de verzamelbundel Waar ik ook ben, ik draag
mijn weiland mee. Deze bundel heeft Kooijmans’
vriend Arjen Struik, inmiddels een negentiger,
dertig jaar na diens overlijden uitgebracht.
Het Catharina Gasthuis in Gouda organiseerde ter
gelegenheid daarvan in 2009 een tentoonstelling.
In 2012 plaatste de Haastrechtse Kring een
plaquette aan zijn voormalig woonhuis. Echter de
poëzie van Kooijman is vandaag de dag in zijn
geboorteplaats niet terug te vinden. Vandaar dit
wandelinitiatief.
Corie en haar metgezellen zijn vast van plan een
vervolg aan dit eerbetoon te geven:
“De gedichten van Henk Kooijman verdienen in
Haastrecht een blijvende plek”.

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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Jagen, vissen & vangen als broodwinning
Je dagelijkse kost verdienen is een uitdaging. Nu, maar zeker ook vroeger. Vooral als je het niet
breed had, dan greep je alles aan om een cent bij te verdienen. In de natuur bleken er legio
mogelijkheden te zijn, om wat meer brood - met beleg - op de plank te krijgen. In de compact
ingerichte tentoonstelling ‘Jagen, vissen & vangen als broodwinning’ brengt het Streekmuseum
Reeuwijk dit gegeven tot eind december op een fraaie manier voor het voetlicht.
Het Streekmuseum ligt op een steenworp afstand
van de Reeuwijkse Plassen, aan de Oudeweg 3.
Voor de tentoonstelling zijn daarom deze plassen
ook als bron voor de tentoonstelling gebruikt.
Voor de voorwerpen is geput uit de ruime
collectie van het museum en zijn stukken in
bruikleen gegeven. Te zien zijn onder meer de
otter, de hermelijn, de muskusrat, kieviten,
mollen, eenden en zwanen. Maar ook netten,
manden en andere vangmiddelen.

Voor het nut

Jagen en vissen zit in ons bloed. Het is één van
de oudste manieren om aan voedsel te komen.
Uit de geschiedenisboeken weten we dat de
eerste mensen, jager-verzamelaars, eetbare wilde
planten verzamelden en leefden van de jacht om
te overleven. Ook toen de mensen zich op een
vaste plek settelden, bleken opbrengsten van
jacht en visserij eeuwenlang nog een belangrijke
aanvulling op de maaltijd en het inkomen.
Dat kon omdat wild en vis vroeger in verhouding
veel meer opbracht dan nu. Deze broodvissers en
broodjagers waren met hun manier van werken
ook landschapsbeschermers, al waren zij zich
daar toen niet bewust van. Elke vangst was
namelijk voor het nut. Het moest te eten zijn of
op een andere manier bruikbaar. Veertjes in de
houtsnip dienden voor het fijne schilderwerk
bijvoorbeeld. Veel diersoorten werden gevangen
voor de pels of omdat ze schade toebrachten aan
de wild- en visstand.

Weekloon

Al het werk gebeurde kleinschalig en met de hand.
Rietmaaien gebeurde om vanuit schiethutten
jacht op eenden te kunnen maken.
Een model hiervan met jager Piet is te zien in de
tentoonstelling. Net als een lange warme jas en
mof van geprepareerde mollenhuidjes. De vleug
van het mollenvelletje vond men mooi, daarom
was het geliefd. Eén mollenvelletje bracht in
hoogtijdagen wel twee gulden op. Als je er zes
of zeven op een dag wist te vangen, was je

Onder de grond
Onder de grond
Onder de grond
Daar woont een mol
Met een jasje van bont
Hij graaft daar een gang
Tien meter lang
Zand op zijn neusje
En zand op zijn wang
Molletje kan bijna niet zien
Is dat soms gevaarlijk misschien
Molletje straks stoot je je kop
Zet voortaan je brilletje op
@ Lea Smulders en Hans Peters jr.

spekkoper. Je had dan al een weekloon verdiend.
Vroeger werden de mollen vaak niet met klemmen
gevangen, maar met een schop uit de molshoop
gewipt.
Ook bekend is dat met het vangen muskusratten
aardig wat jongelui zo een fiets of brommer bij
elkaar hebben weten te sparen. Als je de rat bij de
politie inleverde kreeg je er tot midden jaren ‘80
5 gulden voor. Huid van zwanen is lang gebruikt
voor versiersels op trouwkleding. Voor dons en
vlees waren ook klanten. Op de plas Ravenberg
is nog een oude kievitenvangbaan in bedrijf.
Hier worden alleen trekvogels geringd die in
Reeuwijk overwinteren.

Kooikerhondje

In de tentoonstelling lees je over het voortbestaan
van het 40 cm hoge kooikerhondje. Op verzoek
van baronesse Van Hardenbroeck van Ammerstol

door Lyanne de Laat

ging een marskramer bij boerderijen op zoek naar
een kooikerhond, die moest lijken op de foto die
hij bij zich had. Tommie werd gevonden en is de
uiteindelijke stammoeder van het Kooikerhondje
geworden. In 1971 kwam de officiële erkenning
van dit ras.

De pijp uitgaan

Dit spreekwoord heeft te maken met het vangen
van eenden via een eendenkooi. Het woord zelf
is afgeleid van het Engelse dekoy, dat lokeend
betekent. Op topografische kaarten zijn in de
waterrijke delen nog de vroegere eendenkooien
te zien. Nabij de A12 zijn nog resten te zien.
Ooit heeft een kooi in de polder gelegen waar nu
de surfplas is. In het Beloken Land in Montfoort
worden excursies naar een eendenkooi
georganiseerd.

IJstoren

In de zoetwatervisserij zijn voor de handel nu
nog aal en snoekbaars interessant.
Hoe het deze bedrijfstak in het verleden is
vergaan, wordt ook toegelicht. Pronkstuk bij dit
onderdeel is de 117 cm lange paling, die ome
Teun in de plas Elfhoven ooit heeft gevangen.
In de tentoonstelling staat een model van een
rondvormig stenen bouwsel met rieten dak;
een ijstoren. Een tweede klas afdeling weg- en
waterbouw van de MBO Gouda heeft deze toren
in 1986 gemaakt. Model hiervoor stond de
laatste Sluipwijkse ijstoren die in 1869 werd
gebouwd voor Vishandel Van der Starre.
De spouwmuren waren gevuld met turfmolm.
Het ijs werd gebruikt bij het verzenden van vis
naar België, Frankrijk en Engeland. Boeren
haalden hier ijs voor het karnen.

STREEKMUSEUM REEUWIJK

Oudeweg 3, 2811 NM Reeuwijk
Openingstijden: woensdag, vrijdag t/m zondag.
In deze coronatijd, alleen op afspraak.
Reserveren gaat het snelst door te bellen naar
0182-395045 of 0172-615286 of stuur een mail
naar groep@streekmuseumreeuwijk.nl

Y www.streekmuseumreeuwijk.nl

Foto: Streekmuseum Reeuwijk
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Wandelen en
Fietsen door de
Krimpenerwaard
12 september van 09.00 tot 11.15 uur:

ecreatief

Logeren bij
uw ‘Vrienden op de Fiets’

Maakt u graag lange wandelingen of fietstochten door Nederland? Wanneer u zich aansluit bij
Vrienden op de Fiets kunt u na een lange dag wandelen of fietsen logeren bij een van de 6.000
gastadressen. Voor 22,50 euro per nacht verblijft u bij een van de vrienden en krijgt u een ontbijt.
Van Harlingen tot Helmond, bijna overal is wel
een gastadres te vinden. U vindt de adressen op
de website of in het boekje dat u krijgt, wanneer
u lid wordt. Even bellen of er plek is, en u fietst of
wandelt naar het gastadres. Geweldig toch!

In de regio

Ook in onze regio kunt u terecht bij ‘Vrienden op
de Fiets’. Bij Jet en Kees Vermeij in Oudewater
bent u van harte welkom. Het stel heeft in de
afgelopen drie jaar al heel wat mensen
ontvangen. “Zelfs mensen uit Zuid-Afrika. Daar
hebben we een wandeling mee gemaakt door
Oudewater.” Bij de familie Vermeij staan twee
eenpersoonsbedden klaar en staat de volgende
ochtend een lekker ontbijt voor u klaar. Als het
even kan ontbijten Jet en Kees gezellig mee.
Ria en Ton Vergeer uit Montfoort maakten zelf al
jaren gebruik van het concept. Ria: “Het is heel

door Ellen van Leeuwen

verrassend waar je terecht komt: echt bij iemand
in huis of in een buitenverblijf. Soms eenvoudig
en een andere keer lijkt het wel een hotel.”
Toen de kinderen de deur uit waren besloten ze
hun eigen huis - in het buitengebied - ook aan te
bieden als logeerverblijf. Op de zolder van de
schuur zijn nu twee slaapkamers. Ook kunt u
gebruik maken van een buitenruimte.
“Gasten hebben privacy bij ons.”
Voor 8 euro per kalenderjaar wordt u lid van
Vrienden op de Fiets. U krijgt een inlogcode voor
de website, waarop u alle aangesloten adressen
vindt. Ook krijgt u een adressengids.
Meer informatie vindt u op site

Y www.vriendenopdefiets.nl

Kruidenplukwandeling
met kruidenroomboter
maken
Ontdek de eetbare planten in de natuur van
polder Stein tijdens een wandeltocht met gids.
Bij terugkomst maken we een kruidenboter met
de gevonden kruiden onder het genot van koffie/
thee en taart. Je krijgt een recept mee waarmee
je ook thuis met de geplukte kruiden aan de slag
kunt in de keuken.
Deze wandel-pluktocht kost € 17,50 p.p.
inclusief koffie/thee, stukje taart, roomboter en
recepten.
Trek stevige wandelschoenen aan en neem voor
de geplukte planten een plukmandje of een zakje
en handschoenen mee. Er kunnen maximaal tien
deelnemers mee.
Als je ook wilt weten welke kruiden en
wilde planten in de natuur eetbaar zijn,
geef je dan op voor de Kruidenplukwandeling
via info@abeloffice.nl.
Deze wandeling, onder begeleiding van gids
Maurice Kruk, start vanaf de Steinsedijk 7a
in Haastrecht.

Wandelen en
Fietsen
Krimpenerwaard
organiseert in
september twee
arrangementen!
9 september van 10.00 tot 14.00 uur

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

Hollandse Fietstocht door
de Krimpenerwaard
Hollandse luchten, de molenaar laat de wieken
draaien, wind in je haren, vergezichten over de
polder en streekproducten. Alles zit verpakt in
deze fietstocht door de prachtige polders van de
Krimpenerwaard.
Fiets je mee met gids Maurice Kruk voor een
Hollandse fietstocht?
We bezoeken de 6e Boezemmolen in Haastrecht
en lunchen bij het Schapenschuurtje. Onderweg
vertelt de gids over de cultuur, het landschap en
de natuur. De kosten voor dit arrangement
bedragen 25 euro inclusief gids, bezichtiging van
de Boezemmolen en een lunch bestaande uit
twee belegde broodjes en een flesje fruitsap. We
verwachten om ongeveer 14.00 uur weer terug
te zijn in Haastrecht.
De start is om 10.00 uur vanaf het
Concordiaplein in Haastrecht.
Aanmelden kan via info@abeloffice.nl

