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5. Monumentale Gouwekerk wordt toch hotel 
7. ZHL maakt groene zones voor weidevogels 
8. Boommarter voor het eerste waargenomen in Loetbos 

Ooievaars willen zich nestelen op basiliek in IJsselstein

 

Let op! Vanwege besmettingsgevaar zijn veel publieksruimten, zoals musea 
en theaters  gesloten en activiteiten en bijeenkomsten afgelast of uitgesteld.  

Door ons verstrekte agendainformatie kan daardoor achterhaald zijn.
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PODIA 
 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
ISALA THEATER  

VAN CAPPELLENHUIS 

GOUDA 
DE GOUDSE 
SCHOUWBURG  

DE THEATERBAKKERHEIJ  

KLEINTHEATER DE ZWAAN   

SO WHAT  

HAASTRECHT 
CONCORDIA THEATER 

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 

DE TUYTER  

MONTFOORT 
CULTUREEL MONTFOORT  

IJSSELSTEIN 
FULCO THEATER 

CINEMA 
 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
ISALA FILM  

GOUDA 
CINEMA GOUDA  

FILMHUIS  

IJSSELSTEIN 
FULCO  BIOSCOOP  

IJSSELSTEIN 
Restaurant Rivers 
Beachbar Marnemoende 
 
MONTFOORT 
Oude Stadhuis 
Brasserie Broers 
 
OUDEWATER 
‘t Theehuis 
 
HAASTRECHT 
Het Witte Hof 
Restaurant IJsselborgh 
Over de Brug 
Proeflokaal Bregje 
 
GOUDA 
Rederij de Vrijheid 
IJsselhuis Museumhavencafé 
 
GOUDERAK 
Cafetaria Hapsikee 

NIEUWERKERK A/D IJSSEL 
Theeschenkerij Korenaer  
Eetcafé Rustwat 
Restaurant De Dames 
 
MOORDRECHT 
East End 
Meer Genieten 
China Palace 
 
OUDERKERK A/D IJSSEL 
Trattoria Casa Caminata 
 
KRIMPEN A/D IJSSEL 
Ross Lovell 
Café ’t Anker 
 
CAPELLE A/D IJSSEL 
Restaurant Perceel 
Fuiks eten en drinken 
’t Hooghe Water 
De Beren Capelle-Zandrak
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Het vrijwilligersbestuur van Stichting Hollandsche IJssel Altijd 
Anders begon op initiatief van alle gemeenten langs de IJssel 
in mei 2018 voortvarend met het maken van plannen die de 
vrijetijdseconomie op en langs de rivier kunnen versterken.  
 
Hoever staat het inmiddels met onze plannen? 
Wat doen we om een Hollandsche IJsselcommunity te creë-
ren die beseft wat de hele regio te bieden heeft voor toeristen 
en dagrecreanten uit de stedelijke gebieden? 
Hoe kunnen we samenwerken om meer dagrecreanten en 
toeristen naar activiteiten, kernen, natuurgebieden, musea en 
erfgoed te trekken waar we trots op zijn? 
Welke gebiedseigen activiteiten willen we ontwikkelen? 
Welke (financiële) inzet verwachten we van overheden en 
stakeholders om onze plannen gestalte te geven? 
Wat wordt de rol van Stichting Hollandsche IJssel Altijd An-
ders na 2020? 
 
Bestuurders en belanghebbenden nodigen we 
graag uit om mee te praten.  
 
 Gouden Eeuw Rivier: 

Niet langer dollen,  
maar snel uitrollen  
 

DINSDAG 7 APRIL 15.00-17.30 uur  
Bijeenkomst Hollandsche IJssel Altijd Anders 
Theaterzaal Garenspinnerij | Turfsingel 34a | Gouda 

Opgeven kan tot 31 maart via: 
www.stichtinghollandscheijsselaltijdanders.nl/doorpakken

Programma 
 
14.30 uur Inloop foyer koffie/thee 

Stakeholders kunnen zich profileren. 
 
15.00 uur Opening 

door dagvoorzitter Jan Vellekoop en  
voorzitter Jan Kromwijk 

15.10 uur Belang van samenwerking overheden en  
stakeholders bij gebiedsmarketing 
door burgemeester Pieter Verhoeve (Gouda) 

15.20 uur: Versterken beeld Gouden Eeuw Rivier door  
uitdragen van bestaande en nieuwe iconen 
door Rob Stolk (projectleider) 

15.30 uur Groepsvaarten als gebiedsmarketingtool  
Gouden Eeuw Rivier 
Trekvaarten en Belevingsvaarten 
door Wim Knol 

15.45 uur Hop on Hop off IJsselstein-Gouda vv  
door Piet Six 

 
16.00 uur Koffie/theepauze in foyer 

Stakeholders kunnen zich profileren. 
 
16.30 uur Visie gebiedsontwikkeling gericht  

op (water)recreatie rond getijdendeel. 
door Leo Speksnijder (adviseur stichting)  

16.50 uur Evaluatie 
door Jan Vellekoop en Daan de Haas  
(wethouder Zuidplas) 

17.00 uur Presentatie wandel-, fiets- en vaarroutekaarten. 
door Peter Both 
Aansluitend overhandiging van de eerste  
exemplaren routekaarten door Jan Kromwijk en 
 napraten met drankje en hapje in foyer 

 
18.00 uur Sluiting

Oeps... errata 

In de editie van vorige week zijn wat foutjes geslopen. Ze zijn  
verbeterd op de website en in de pdf van de nieuwsbrief edi-
tie 2020-10 nummer 75, deze kan (opnieuw) worden ge-
download via onze website. 
 
Wie probeerde Rob Rosbergen van de Nieuwerkerkse Stich-
ting Molen Kortenoord te bereiken over de Gondelvaart in 
oktober, kreeg nul op het rekest door het foute e-mailadres. 
Zijn e-mailadres moet zijn robertrosbergen@ziggo.nl. 
Jan Suyderhoud van de historische vereniging van Ouderkerk 
aan den IJssel tikte ons op de vingers omdat hij verkeerd werd 
geciteerd. De haven bij het Boeleterrein in Ouderkerk was 
geen vissershaven maar een schippershaven waar vissers-
schepen hebben gelegen. 
Hans du Pré van de Goudse club Sterk aan de IJssel tenslotte 
liet weten dat hij in zijn betoog maar de helft van de lengte 
van de Goudse schutsluis had doorgegeven. Hij heeft het nog 
eens nagemeten en geconcludeerd dat de genoemde 400 
meter 800 meter was. 

Platform Utrechtse Waarden 
organiseert 
Arrangementenbijeenkomst 
Platform de Utrechtse Waarden (bestaande uit gemeenten 
Montfoort, Oudewater, Lopik en IJsselstein en het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden) organiseert op een 
nader te bepalen locatie een Arrangementenbijeenkomst. 
Dit vindt plaats op 13 mei van 19.00 tot 22.00 uur. De be-
doeling is dat op deze avond al dan niet commerciële partijen 
gaan praten over arrangementen voor bezoekers aan dit ge-
bied. Als uitgangspunten dienen de activiteiten van de stich-
tingen Hollandsche IJssel Altijd Anders, Oude Hollandse 
Waterlinie en de Fiets- en wandelkaart Utrechtse Waarden 
van Struinen en Vorsen 
De bijeenkomst wordt ingeleid door korte pitches van verte-
genwoordigers van genoemde stichtingen. 
Meer informatie kunt u krijgen van Angela van Rooijen, be-
leidsadviseur Recreatie & toerisme, kunst & cultuur van Mont-
foort, haar e-mailadres is:  a.v.rooijen@montfoort.nl

Bijeenkomst voor versterking van dagrecreatie en 
toerisme in Hollandsche IJsselregio
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Uitgaan Altijd Anders 
Links voor meer informatie, tickets of reserveringen: HollandscheIJsselAltijdAnders.nl/REGIO-AGENDA

Coronavirus legt uitgaansleven 
plat, maar biedt ook kansen 
Dit is niet het medium om uitgebreid in te gaan op alle 
maatregelen die de regering heeft getroffen om de versprei-
ding van het coronavirus tegen te gaan. Maar zoals u aan 
onze agenda kunt zien, valt er de komende periode daar-
door weinig op cultureel gebied te beleven. 
 
Alle theaters hebben ons laten weten te sluiten tot en met 31 
maart. De Chocoladefabriek in Gouda heeft maatregelen ge-
troffen om besmetting te voorkomen door de afstanden te 
vergroten tussen zitplaatsen en zorgvuldiger schoon te 
maken. We kunnen alleen maar hopen dat het snel over 
waait, dat het weinig slachtoffers kost en dat de materiële en 
psychische schade voor mensen en betrokkenen bij instanties 
die financieel afhankelijk zijn van bijeenkomsten en het uit-
gaansleven, beperkt blijft. Het overkomt je, het is overmacht, 
maar vaste lasten gaan wel gewoon door. 
 
Gelukkig komt er binnen afzienbare tijden een weer eind aan 
de crisis en kan het leven weer worden gevierd  
Veel activiteiten kunnen verschuiven, maar dat geldt niet voor 
alle. We hopen dat alle betrokkenen hun verlies nemen en 
medegedupeerden niet te streng houden aan contractregels, 
want dat maakt het meer kapot dan nodig. 
 
Probeer het positief te zien. Gebruik deze onverwachte rustige 
periode om nieuwe activiteiten te bedenken en voor te be-
reiden of thuis te genieten wat de kunst en cultuurhistorie 
heeft voortgebracht, door te lezen, luisteren en te zien wat 
internet ons brengen kan. 
 

ZONDAG 15-03 
Welkom Grutto excursie 
10.00-ca. 12.00 uur | GOUDA | Het Weegje | ‘t Weegje 4 | start par-
keerplaats Praathuis 

De Grutto staat als ‘gevoelig’ op de Nederlandse Rode lijst en 
dreigt daarmee uit te sterven. Toch is de grutto in ons gebied 
nog te bewonderen. Zij verzamelen zich eerst op voedselrijke 
plas-dras gebiedjes om na hun energievretende trektocht 
weer op te vetten, voordat de paartjes op zoek gaan naar een 
geschikte nestgelegenheid. Het Weegje ten westen van 
Gouda en ten zuiden van Waddinxveen is zo’n verzamelplek, 
waar terugkerende grutto’s met honderden foerageren. IVN 
Natuureducatie IJssel en Gouwe vertelt u er tijdens deze ex-
cursie graag meer over. Meer info: www.ivn.nl/afdeling/ijs-
sel-en-gouwe  
 

DINSDAG 17-03 
Publieke onderzoekersbijeenkomst 
10.00-12.00 uur | GOUDA | Chocoladefabriek | Steenlandzaal (Bgg) 
| Klein Amerika 20 

Het Streekarchief Midden-Holland organiseert een bijeen-
komst voor onderzoekers die regelmatig de archieven raad-
plegen en voor belangstellenden. Het wordt ingeleid door 
presentaties van recente onderzoeken van bezoekers van het 
archief. Ook informatie over ontwikkelingen en mogelijkhe-
den binnen het Streekarchief. Aanmelden via info@samh.nl 

VRIJDAG 20-03 
Start Goudse Verhalen 
20.00uur | GOUDA | Chocoladefabriek | Klein Amerika 20 

Bibliotheek Gouda en het Streekarchief Midden-Holland or-
ganiseren het eerste Verhalenfestival in het kader van Gouda 
750 jaar. Een tweejarig programma om in Gouda verhalen op 
te halen en door te geven. Vivian den Hollander vertelt een 
verhaal en met een VR-bril ziet u Gouda in de toekomst. 
 

ZATERDAG 28-03 
Proef het verhaal achter de Hollandsche 
IJsselbieren bij de steenovens 
19.30 uur | NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL  | Linker turfschuur 
Steenovens Klein Hitland | Klein Hitland 4-7 | € 20,00 | Inloop 19.00 
uur 

De start van een traditie van proeverijen van lokale producten, 
georganiseerd door Stichting Steenovens Klein Hitland. De 
bedoeling is om meer aandacht te krijgen voor de potentie 
van het unieke rijksmonument waar de stichting zich voor 
inzet. De eerste keer draait het om lokaal gebrouwen bier. 
Biersommelier Ramon Adriaanse van Groovy Bieren vertelt 
over het oude maar nog springlevende ambacht van bier-
brouwen, hoe je bier moet proeven en waar je op moet letten. 
Wetenswaardigheden van het bier, de recepten, oorsprong 
en het maakproces bepalen de unieke smaak. 
Rob Rosbergen van Bierig Capelle, vertelt over bier versus ijs-
selsteentjes. Proeven en anekdotes van ambacht en historie 
van de steenovens wisselen elkaar af. Vragen over de steen-
ovens worden beantwoord. 
U proeft minstens zes bieren en er zijn kleine hapjes die het 
samenzijn en proeven veraangenamen. U draagt tevens bij 
tot de instandhouding van de steenovens. Meer info 
www.steenovenskleinhitland.nl  
Aanmelden bij dm.van.leeuwen@ziggo.nl tel 06-12058512. 
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Monumentale Gouwekerk wordt toch hotel

Huis Gouda750 in weeshuiscomplex

De klankbordgroep die met White House Developement 
heeft gezocht naar een nieuwe invulling voor de monumen-
tale Gouwekerk, heeft bekend gemaakt dat gekozen is voor 
de herbestemming als hotel. Iedereen stemt daarmee in, mits 
de verbouw en exploitatie niet teveel overlast veroorzaken 
aan omwonenden. De komst van een hotel voorziet in de 
wens van de gemeente die bezoekers graag langer in de stad 
wil  
 
De klankbordgroep die met de ontwikkelaar praat bestaat uit 
vertegenwoordigers van de omwonenden, historische vereni-
gingen, ondernemers en culturele organisaties en staat onder 
voorzitterschap van Gerard de Kleijn, voormalig directeur  van 
Museum Gouda. 

Bij de herinrichting blijven zoveel mogelijk stijlelementen van 
de kerk in zicht. Zo blijft de kerkvloer bijvoorbeeld geheel in-
tact. De ca. 100 hotelkamers moeten als het ware gaan zwe-
ven in de kerkzaal. 
 
Ook moet er ruimte blijven voor een kleinschalig cultuurpo-
dium waar bijvoorbeeld lunchconcerten kunnen plaatsvinden. 
Gekeken wordt of de kerktoren een uitkijktoren kan worden 
en of de ruimte voor de ingang van de kerk kan worden inge-
richt als autoluw plein waar bootjes kunnen aanleggen. 
 
Op 21 mei komt een informatieavond, waar de nieuwe exploi-
tant waarschijnlijk bekend zal worden gemaakt. 

Detail van tekening Gouwekerk: Kees Belonje

Zaterdag 28 maart opent wethouder Thierry van Vugt om 
11.00 uur het Huis Gouda750 in hartje centrum achter de Sint 
Janskerk aan de Jeruzalemstraat. Vanuit dit pand gaat het pro-
grammateam de viering van 750 stad Gouda voorbereiden. 
Het wordt de hotspot waar geïnteresseerden en organise-
rende partijen elkaar kunnen ontmoeten. Het pand, waarin 
de stoffelijke resten liggen van Gijsbert Raet, de stichter van 
de Jeruzalemkapel, wordt ook wel de schoolmeesterswoning 
genoemd en hoort bij het historische Weeshuiscomplex 
waarvan ook de Jeruzalemkapel deel uitmaakt. In het pand 
was ook al een drukkerij en een atelier/expositieruimte van 
Goudse kunstenaars. 

Whitehouse Developement, die het weeshuiscomplex ont-
wikkelde voor horeca- en appartementen, is de eigenaar van 
het pand en stelt het gratis aan de gemeente beschikbaar. 
 
Voor belangstellenden is na de opening tot 13.00 uur het zo-
genaamde Vidimus (perkament met zegel) van het Goudse 
stadsrecht te bezichtigen dat normaal onder geconditio-
neerde omstandigheden in Streekarchief Midden-Holland 
wordt bewaard. Vanaf 1 april is er elke donderdag spreekuur 
van 16.00-17.00 uur. Aanmelden hiervoor kan via 
info@gouda750.nl.
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Uitgaan Altijd Anders 
Links voor meer informatie, tickets of reserveringen: HollandscheIJsselAltijdAnders.nl/REGIO-AGENDA

ZONDAG 29-03 
Studentenkoor Amsterdam 
Hohe Messe van Bach 

 

14.30 uur | OUDEWATER | Sint Franciscuskerk | € 37,50 (tot 1-2-20 
€ 32,50) | Kerk open 14.00 uur 

Rotaryclubs Oudewater, Woerden en Oude Rijn organiseren 
voor de vijfde keer een lenteconcert. Het koor van 80 men-
sen, onder leiding van Servaas Schreuders, wordt begeleid 
door het Strijkorkest Lundi Blue. 
Kaarten lenteconcert2020rotary@gmail.com 
 
 Coolhaven Quintet 

15.00-17.00 uur | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Van Cappellenhuis | 
Dorpsstraat 164 | € 15,00 | tot 26 jaar € 7,50 | incl pauzedrankje 

Met Armand van Wijck (chromatische mondharmonica & 
composities) Maté Lachegyi (piano), Tiago Lageira (gitaar), Stef 
Joosten (basgitaar) en Floris van Elderen (drums). Armand van 
Wijck verkent met zijn Coolhaven Ouintet nieuw terrein met 
de chromatische mondharmonica: jazz waarin het vertellen 
van verhalen vol emotie en bezinning centraal staat. Compo-
sities worden afgewisseld met vrije improvisaties. 
Info en tickets www.capellenhuis.nl  

ZATERDAG 04-04 
Passieconcert 
20.00 uur | MONTFOORT | Kerk Geboorte Johannes de Doper | Pas-
toor Spaanplein 2 | € 12,50 incl koffie/thee  voor aanvang | 19.30 uur 
inloop. GECANCELD WEGENS CORONAVIRUS 

Samen met Stichting Vrienden van Johannes de Doper orga-
niseert Cultureel Montfoort voor de vierde keer dit passiecon-
cert. Michiel Rozendal dirigeert het projectkoor met 88 
zangers, dat al druk aan het repeteren is. Op het programma 
staan onder andere Ombra mai fu van Händel, Koralen uit de 
Johannes Passion van Bach en werken van Chilcott, Franck, 
Duruflé , Rutter en Nilsson.  
Het koor wordt muzikaal ondersteund door Wim Brands op 
piano/vleugel en orgel,  violiste Anuschka Franken  en cellist 
Jos Teeken. Wilfred Kemp presenteert de avond. Tickets: 
www.cultureelmontfoort.nl en vooraf in de kerk (geen pin). 
 

MAANDAG 13-04 
Blues aan de IJssel 
16.00-20.00 uur | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | Restaurant ’t Hooge 
Water | Groenedijk 48 | € 10,00 

Genieten van twee live bands tijdens deze Bluesmiddag. Ui-
teraard kunt u tijdens of na het optreden een hapje eten, hier-
voor reserveren kan via www.hoogewater.nl  
 

DINSDAG 07-04 

Bijeenkomst over versterking 
vrijetijdseconomie Hollandsche IJssel 
15.00-17.00 uur | GOUDA | Garenspinnerij | Turfsingel 34a 

Voor wie belang heeft bij de versterking van de vrijetijdseco-
nomie in de regio Hollandsche IJssel organiseert Stichting 
Hollandsche IJssel Altijd Anders een bijeenkomst in de Thea-
terzaal van Cultuurhuis de Garenspinnerij in Gouda. Hier wor-
den de plannen die zijn ontwikkeld toegelicht. Het 
programma vindt u op pagina 3. Inschrijven kan via  
www.hollandscheijsselaltijdanders.nl/doorpakken 
 

ZATERDAG 18-04 
Concert The Beatles tributeband 

One After 909  
20.30 uur | MONTFOORT | Zalencentrum St Joseph | Heilige 
Levenstraat 4 | € 15.00 
Om de gecancelde lustrumvoorstelling van Cultureel Mont-
foort in november vorig jaar goed te maken, komt de band 
One After 909 met vier blazers van The Blue Meanies, voor 
kenners bekend van de Yellow Submarine, zodat de show nog 
spectaculairder wordt. Deze band heeft zelfs in het hol van 
de leeuw, de Liverpoolse Cavern Club gespeeld en in de Indra 
in Hamburg, waar de wereldwijde zegetocht van The Beatles 
begon. Om in de sfeer te komen draait The Vinylboy’s muziek 
uit de Beatles-tijd. Tickets www.oneafter909.nl



Krimpenerwaard draagt vier miljoen bij 
voor studie Algeracorridor 
Aan de studie over de oplossing van verbetering van de ont-
sluiting van de Krimpenerwaard draagt de gemeente Krim-
penerwaard 4 miljoen euro bij. Dat maakt het beschikbare 
budget 90 miljoen en zorgt er voor dat Krimpenerwaard aan 
mag schuiven bij de bestuurstafel die zich de komende vijf 
jaar moet buigen over de mogelijkheden, zo meldt Het Kon-
takt. De ingrepen zullen waarschijnlijk niet op het grondge-
bied van gemeente Krimpenerwaard plaatsvinden, maar 
dragen wel aan de bereikbaarheid van het gebied. Niet alle 
politici hebben vertrouwen in een snelle oplossing. Het pro-
bleem speelt al 40 jaar en zal binnen 10 jaar niet zijn opge-
lost. 
 

Ad van Dongen pleit voor behoud van 
straatverlichting designer Friso Kramer 
Zenderstreeknieuws kwam met een opmerkelijk bericht over 
straatverlichting in IJsselstein. Daar worden lampen naar ont-
werp van Friso Kramer een van de wereldberoemde designi-
conen van Nederland namelijk vervangen voor nieuwe 
lantaarns. Inwoner Ad van Dongen, die in zijn werk vaak met 
design te maken had, breek een lans voor het behoud van 
deze lampen in het straatbeeld van IJsselstein. Friso Kramer 
is bekend van veel voorwerpen die vanwege hun tijdloze de-
sign als onderdeel van ons bestaan worden ervaren. Neem de 
groene brievenbussen, of schoolmeubilair. Ook de straatlan-
taarns die de afgelopen decennia vooral op pleinen en in 

plantsoenen zijn geplaatst behoren daartoe. De ontwerper, 
die op 96-jarige leeftijd overleed, heeft het ontwerp van deze 
lantaarns in 2013 nog aangepast voor ledverlichting. Als het 
aan Ad van Dongen ligt worden de zijns inziens foeilelijke 
nieuwe armaturen op de Walkade weer echte Kramers. 
 

Fotoproject 10 jaar Zuidplas voor jong 
en oud 
Ter gelegenheid van 10 jaar Zuidplas organiseert de stichting 
Steenovens Klein Hitland een fotoproject voor jong en oud. 
Als je in de Zuidplas woont, werkt, recreëert, naar school of 
een vereniging gaat of er zo maar doorheen beweegt, ieder-
een kan mee doen.  
Het fotoproject met als thema ‘Zuidplas bindt - Zuidplas ver-
bindt’ gaat over de bewoners van en bezoekers aan de ge-
meente Zuidplas. Wat is dat toch voor een gebied waar je 
dagelijks in verblijft’? Wat is het mooie, bijzondere, of mis-
schien wel het heel gewone, dat je deelt met je familie, buren, 
je collega’s of vrienden? 
Voorwaarde is dat de foto’s in 2020 in de gemeente Zuidplas 
gemaakt zijn en dat ze, samen met het verhaal dat erbij hoort, 
voor 12 september in hoge resolutie binnen zijn bij st.steen-
ovens.klein.hitland@gmail.com. 
De foto’s worden eerst geëxposeerd in de steenovens, waarna 
ze een ronde doen in de verschillende dorpen van Zuidplas. 
Op 3 april organiseert Stichting Steenovens Klein Hitland een 
fotoworkshop onder leiding van een fotograaf, dat tevens de 
start van het project betekent. Die wordt gehouden in de lin-
kerturfschuur van de steenovens aan de Groenendijk in Nieu-
werkerk aan den IJssel. 
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Kievitskuiken moet direct zelf op zoek naar voedsel. (Foto CCO) 
 

Zuid-Hollands Landschap maakt groene zones voor weidevogels
Boswachter Maarten Breedveld van stichting Zuid-Hollands 
Landschap (ZHL) meldt in Het Kontakt dat ZHL er onder-
meer in Polder de Nesse bij Ouderkerk aan den IJssel en 
Veenweidepark bij Gouda van grasland bloemrijke vochtige 
weides gaan maken. Daarvoor wordt vaker gemaaid na het 
broedseizoen en wordt het maaisel afgevoerd om de grond 
te verarmen. Dit komt de biodiversiteit ten goede, met meer 
kruiden en bloemen. Dit trekt insecten aan die het voedsel 
zijn voor de jonge weidevogels.

Net als bij kippen, moeten kuikens van weidevogels zichzelf 
redden zodra ze uit het ei zijn gekomen. Dit betekent dat 
voedsel voorhanden moet zijn en voldoende begroeiing waar 
ze in kunnen schuilen. 
 
De situatie noemt Maarten Breedveld alarmerend. Het aantal 
weidevogels in Zuid-Holland is gehalveerd. Vooral onze na-
tionale trots de grutto gaat hard achteruit. Die is voor overle-
ving nagenoeg geheel afhankelijk van de broedmogelijkheid 
die Nederland biedt.



Door middel van een wildcamera is een foto ge-
maakt van een boommarter in het Loetbos.. De 
teamleider van Staatsbosbeheer Harm Blom, was 
daar natuurlijk heel gelukkig mee. Het is voor het 
eerst dat een boommarter daar is gezien. De camera 
was er opgehangen om activiteiten van de bevers 
vast te leggen. De boommarter maakt gebruik van 
de holtes in oudere bomen, waarin ze kunnen schui-
len. Het diertje viel op doordat het over een omge-
zaagde boom liep. 
 
Het Loetbos aan de N210 is nu 40 jaar oud en begint aller-
hande leven aan te trekken. Niet alleen natuurliefhebbers en 
dagrecreanten, maar ook dieren. De al eerder waargenomen 
bevers hebben zich er definitief gevestigd, want die zijn nu 

bezig met het bouwen van een burcht.  
Ook ransuilen vonden afgelopen najaar hun weg naar dit ge-
bied en er zijn reeën opgedoken. Het kappen van aangetaste 
essen heeft kennelijk geen indruk gemaakt op de nieuwko-
mers. Op de kaalgevallen stukken worden 35 verschillende 
soorten bomen en struiken geplant om de biodiversiteit te 
vergroten en het risico op ziektes te beperken. 
 
De boommarter komt steeds vaker voor in Nederland. Vooral 
in bosgebieden en moerasachtige gebieden zoals de Bies-
bosch en Nieuwkoopse Plassen. Ze lijken op de steenmarter 
en zijn alleseters. Niet alleen insecten, muizen en kuikens 
staan op het menu, maar ook vruchten en bessen. Door hun 
uitwerpselen verraden ze hun aanwezigheid, want de kans dat 
je dit schuwe nachtdier tegenkomt, is uiterst klein. Het Kon-
takt schreef er deze week uitgebreid over. 
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Boommarter voor het eerst waargenomen in Loetbos

 
Een paar ooievaars doet verwoede pogingen om op de Sint 
Nicolaasbasiliek in IJsselstein een nest te bouwen. Maar de 
takken die ze aanslepen vallen er steeds af. Reden genoeg om 
een handje te helpen, want, zo menen de omwonenden, ooi-
evaars horen op de basiliek en zijn een bezoekerstrekker voor 
het centrum van het stadje aan de IJssel. 

Alleen een basisconstructie kan ervoor zorgen dat de nestel-
pogingen wel gaan lukken en daarom wil liefhebber Ria van 
Domburg actie ondernemen om ze te helpen. Een nest dat 
op het dierenasiel De Rijpickerwaard is gebouwd, maar nooit 
in de smaak van de vogels is gevallen, kan naar de basiliek 
worden verhuisd. De kerkcommssie heeft er niets op tegen 
en ook burgemeester Van Domburg, die vlakbij de kerk 
woont, is enthousiast. 
 
Ria is nu op zoek naar enthousiast mensen of bedrijven die in 
natura of met geld willen helpen om het nest te verhuizen en 
op de basiliek te bevestigen. Zenderstreeknieuws besteedde 
er deze week uitgebreid aandacht aan. 
 
 

Nestkastjes voor koolmezen tegen 
eikenprocessierupsen 
In Krimpen aan den IJssel heeft de gemeente 30 nestkastjes 
voor koolmezen opgehangen om overlast van de eikenpro-
cessierups tegen te gaan. Dit doet de gemeente samen met 
de Jeugdnatuurwacht. Op drie plaatsen zijn testlocaties op-
gesteld. Op basis van het aantal meldingen wordt bekeken of 
de maatregel soelaas biedt.

Ooievaars willen zich graag nestelen op basiliek in IJsselstein
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 Underneath a Surface van Aanhane en Winkel 

t/m 22-03 | WO t/m ZO 12.00-17.00 uur | GOUDA | Firma 
van Drie | Achter de Kerk 13 | Gratis 
Zoals de titel al doet vermoeden is gelaagdheid de rode draad 
in het werk van beiden kunstenaars. 
Aanhane werkt intuïtief en dat levert zowel installaties als 
sculpturen op met wisselende formaten. 
Winkel gebruikt haar eigen tekeningen als basis voor haar 
etsen. Beiden werken samen aan een project waarin honderd  
etsen en tientallen sculpturen worden verbonden. Zie ook 
www.firmavandrie.nl  

 10 Jaar voetbalvereniging DCV
 

t/m 05-04 | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | Streekmuseum 
Krimpenerwaard | IJsseldijk 312 | Volw. € 6,- | t/m 14 jaar gratis 
| CJP en 65+  € 3,- | Museumkaart gratis 
De Krimpense voetbalclub DCV bestaat 100 jaar en dat is een 
aanleiding om de verzamelingen van (oud)leden van de voet-
balvereniging met de  nodige foto’s en spullen uit de oude 
doos voor het voetlicht te brengen. ‘Door Combinatie Verkre-
gen’ ontstond in 1919 door het samengaan van ‘Steeds Hoo-
ger’, ‘Stormvogels’ en ‘Quick’. In de jaren 90 speelde de club 
nog hoofdklasse. Een aanrader dus voor voetbalhistorielief-
hebbers.  
 
 ArToll - verrückt/verrukt, ... een inrichting 

25-03 t/m 19-04 | WO t/m ZO 12.00-17.00 uur | GOUDA | 
Firma van Drie | Achter de Kerk 13 | Gratis 
Het resultaat van een week werken In de kunstruimte van Ar-
Toll op het terrein van een psychiatrische inrichting in Bed-
burg-Hau (D) door Frances van Gool (knipsels), Mieke de Haan 
(tekeningen), Claudia Huft (schilderijen, tekeningen), Jan Mos-
tert (houten sculpturen), Bram Tackenberg (fotografie), Ria 
Volk (wandtekeningen, film), Arjenne Vossepoel (installatie), 
Kees Vossestein (tekeningen) en Petra Werlich (tekeningen en 
sculpturen). Zie ook www.firmavandrie.nl   
 
 
 Jaap van den Berg | Langs de Hollandsche IJssel

 
t/m 30-04 | GOUDA | Music Art Centre | Oosthaven 12 
Fototentoonstelling in het kader van fotoproject Grenzen van 
de Polder, gevormd door de Vlist, de Hollandsche IJssel en de 
Lek. De natuur en geografische structuur worden vastgeld in 
scherpe dronebeelden. Meer van zijn werk is te zien via 
www.beeldenmeer.nl  
 
 Stilleven

 
t/m 10-05 | | DI t/m ZO 11.00-17.00 uur | GOUDA |  Museum 
Gouda | Oosthaven 9 & Achter de Kerk 14 | Volw. € 11,- | 5 t/m 
17 jr € 4,- | CJP € 8,- 
 
De tentoonstelling Stilleven toont een prachtig, vernieuwend 
beeld van het Nederlandse en Belgische stilleven van om-
streeks 1870 tot nu en onderzoekt de betekenis voor kunste-
naars. Aan het einde van de negentiende eeuw stappen 
Nederlandse en Vlaamse schilders af van de klassieke, uiterst 
realistisch geschilderde en gearrangeerde composities. Kun-
stenaars zien het stilleven als ultieme expressievorm. De ra-
dicale vernieuwingen in de moderne kunst beïnvloeden ook 
het stilleven. Tot op de dag van vandaag is het stilleven po-
pulair, ook in de fotografie. 

 
 
 
 
 
 
 
 Chris Lanooy | Experimentele glazuren

 
t/m 17-05 | DI t/m ZO 11.00-17.00 uur | GOUDA |  Museum 
Gouda | Oosthaven 9 & Achter de Kerk 14 | Volw. € 11,- | 5 t/m 
17 jr € 4,- |CJP € 8,- 
Chris Lanooy (1881-1948) was pionier in de Nederlandse ke-
ramiek. Van 1907 tot 1919 is deze eigenzinnige Zeeuw als zelf-
standig keramist werkzaam in Gouda. Hier geeft hij zich 
volledig over aan het experiment met glazuren. Hij laat de tra-
ditionele, met de hand beschilderde, versiering volledig los. 
Het is een werkwijze die al eeuwen wordt gebruikt in China 
en Japan. De natuur is een grote bron van inspiratie voor La-
nooy. 
 
 Expositie over  Rampjaar 1672-1673

 
t/m 09-06 | DI t/m VR 10.00-17.00 uur | ZA en ZO 12.30-
17.00 uur | UTRECHT | Het Utrechts Archief | Hamburger-
straat| € 2,50 | MJK gratis 
In het Rampjaar 1672 werd de provincie Utrecht met de ste-
den IJsselstein, Montfoort en Oudewater werden bezet en 
leed onder de brandschattende en plunderende Fransen.  Via 
persoonlijke getuigenissen ze je tijdens een expositie die in 
het Utrechts Archief aan de Hamburgerstraat in Utrecht wordt 
gehouden, hoe bewoners van Utrechters de rampen door-
stonden. 
Zie ook het UtrechtsArchief.nl 
 
 Wereldvrouwen van Michiel José Donatz

 
t/m 01-07 | MA t/m ZA vanaf 17.00 uur | HAASTRECHT | 
Theater Concordia | Concordiaplein 1 | Toegang gratis buiten 
voorstellingen 
Ter ere van Internationale Vrouwendag 2019 portretteerde 
fotograaf José Donatz twaalf vrouwen die wonen in de Krim-
penerwaard. Ze komen oorspornkelijk uit Eritrea, Ginea, India, 
Japan, Kenia, Nederland, Palestina, Singapore, Somalië, Syrië. 
José: ‘Het fotograferen van de vrouwen was een feestje. De 
vrouwen zijn prachtig. Ze stralen kracht en trots uit!  
De expositie is mede mogelijk gemaakt door:  
Jose Donatz Fotografie 
Mariëlle Azim - van der Hulst 
Krimpenerwaard Verbindt 
Krimpenerwaard Intercultureel 
 
 150 Jaar J.A. Beijerinkgemaal

 
t/m 15-08 | ZA 13.00-16.00 uur | CAPELLE AAN DEN IJSSEL 
| Capels Historisch Museum | Bermweg 13 | Toegang gratis 
Het Jan Anne Beijerinckgemaal heeft een belangrijke rol ge-
speeld in de vorming van het landschap in de Polder Prins 
Alexander. 
Het gemaal werd gebouwd als onderdeel van het plan van 
drooglegging van 14 veenplassen na 1856. 
Het nieuwe land kon worden ingericht voor tuinbouw en vee-
teelt en vanaf 1961 voor de nieuwbouwwijken in Rotterdam 
en in Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel.
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Anne Westenberg 

ILLUSTRATIES Lizzy Nieuwenhuis 

Het spannende v
erhaal van een

 muis die woont tussen de
 

bakstenen van
 de steenoven

s aan de Hollandsche IJssel

Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders, die verbetering van de 
toegankelijkheid van het erfgoed langs de rivier hoog in het vaandel 
heeft staan, maakte de uitgave van dit kinderboek mede mogelijk, 
omdat het kinderen en hun ouders naar de erfgoedlocatie trekt, 

waar het spannende verhaal, prachtig geïllustreerd, zich afspeelt. 
 
De opbrengst van dit boek is bestemd voor de stichting Steenovens 
Klein Hitland.

Mijn naam is Frederik,  
Frederik Steenmuis 
Verhaal: Anne Westenberg 
Illustraties: Lizzy Nieuwenhuis 
Uitgever: Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders 
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