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3. Coronavirus legt (bijna) alles lam 
4. Eerste kievitseieren gevonden in Krimpenerwaard 
5. Fulcotheater kan volgend theaterseizoen door. 
6. Eerste vijf drijvende eilanden te water gelaten in Kattensingel

 

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

Info over aankondigingen van activiteiten 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 
Restaurant De Schans 
 
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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Ook onze stichting is de dupe van de coronacrisis. De presen-
tatie van onze plannen, die gepland was op 7 april, wordt 
daarom uitgesteld tot een nadere datum. Betrokkenen kun-
nen wel al kenbaar maken dat zij deze bijeenkomst willen bij-
wonen via  
 
www.stichtinghollandscheijsselaltijdanders.nl/doorpakken. 
U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Bestuurders en belanghebbenden nodigen we graag uit 
om mee te denken en praten tijdens de bijeenkomst. 
 

Hoever staat het inmiddels met onze plannen? 
 
Wat doen we om een Hollandsche IJsselcommunity te creëren die 
beseft wat de hele regio te bieden heeft voor toeristen en dagrecre-
anten uit de stedelijke gebieden? 
 
Hoe kunnen we samenwerken om meer dagrecreanten en toeristen 
te trekken naar activiteiten, kernen, natuurgebieden, musea en erf-
goed waar we trots op zijn? 
 
Welke gebiedseigen activiteiten willen we ontwikkelen? 
 
Welke (financiële) inzet verwachten we van overheden en stakehol-
ders om onze plannen gestalte te geven? 
 
Wat wordt de rol van Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders na 
2020? 
 
Dit alles komt aan de orde bij de bijeenkomst.  
Plan Gouden Eeuw Rivier; niet langer dollen maar uitrollen 

Coronavirus legt (bijna) alles lam 
Zo’n beetje alle geplande bijeenkomsten en evenementen zijn 
afgelast of worden verzet naar een andere datum. Niet alles 
ligt daardoor stil, want veel organisaties en bedrijven kiezen 
voor alternatieven, zoals videoconferencing. Wie thuis kan 
werken doet dit en kan en passant zijn kind bijspijkeren. 
Nu hebben we nog wel wat nieuws over de dingen die plaats -
vonden in de afgelopen week, maar dat zal de komende 
dagen steeds minder worden. Alles draait nu om het oplossen 
van de coronavirus en iedereen zet alle zeilen bij om de ge-
volgen beheersbaar te houden. 
 
Als Hollandsche IJssel Altijd Anders kunnen we weinig toe-
voegen aan wat er wereldwijd, nationaal en lokaal over naar 
buiten wordt gebracht. Ondernemers verwijzen we graag naar 
de site van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl/corona 
waar helder staat welke regelingen de regering treft om het 
leed te verzachten en deze periode te overbruggen met be-
houd van zoveel mogelijk werkgelegenheid. 
We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid. 
 
Bestuur en medewerkers Stichting Hollandsche IJssel Altijd 
Anders. 
 

Horeca Gouda vraagt steun bij 
gemeente 
De Goudse Post meldt dat Koninklijke Horeca Nederland af-
deling Gouda het Goudse college schriftelijk heeft gevraagd 
om vrijstelling van precariokosten, het opschorten van toe-
ristenbelasting en uitstel van betaling van de WOZ. Dit alles 
voorlopig voor vier maanden. Deze lastenverlichting moet 
ertoe bijdragen dat er geen horecabedrijven aan de maatre-
gelen die de coronacrisis moeten beteugelen ten onder gaan.

Ook provincie ZH werkt aan 
maatregelen aanpak coronacrisis 
De provincie Zuid-Holland wil de negatieve gevolgen van de 
coronacrisis beperken en steun verlenen aan regionale eco-
nomie, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw en vergun-
ningverlening. “We zijn in gesprek met onze partners en 
kijken creatief wat we kunnen bijdragen in het algemeen 
maatschappelijk belang”, aldus commissaris van de Koning 
Jaap Smit.  
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) zijn daarover in 
gesprek met Rijk, gemeenten, omgevingsdiensten, veilig-
heidsregio’s, bedrijven en belangenorganisaties. Omdat GS 
willen inspelen op veranderende situaties en vragen ze part-
ners waar hulp en ondersteuning gewenst zijn. 
  
Regionale economie 
De provincie inventariseert met Rijk, gemeenten, VNO-NCW, 
MKB Nederland en LTO-Noord de aard en omvang van de 
problematiek en bepaalt de mogelijkheden om de economi-
sche effecten te verzachten. Met het ministerie van Econo-
mische Zaken wordt gesproken over de uitvoeringscapaciteit 
bij de ondernemers- en subsidieloketten die door de grote 
toestroom aan vragen onder druk staan. Hier kan de provincie 
mogelijk bijspringen. 
 
Verkeer en vervoer 
Beheer en onderhoud van wegen worden gecontinueerd. Zo 
ook de incidentcoördinatie, sluis- en brugbediening en ver-
keerstoezicht. Dit gebeurt in overleg met gemeenten, weg-
beheerders en aannemers. Openbaarvervoerbedrijven 
zorgen ervoor dat de dienstregelingen zo worden aangepast 
dat alle plaatsen in Zuid-Holland goed bereikbaar blijven. 
Waar nodig leveren vervoerders maatwerk.

Bijeenkomst voor versterking van dagrecreatie en 
toerisme in Hollandsche IJsselregio uitgesteld
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Eerste kievitseieren gevonden in Krimpenerwaard 
Foto: kievitsnest Rasbak (GFDL CCO)

Op het land van boer Daan de Vos, lid van Agrarisch Collectief 
Krimpenerwaard (ACK) is het eerste kievitsei gevonden. Bern-
hard de Jong trof het aan in een nest in de polder tussen Krim-
pen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek.  

Boeren die lid zijn van het ACK houden in hun bedrijfsvoering 
rekening met de weidevogels en doen er alles aan om zoveel 
mogelijk weidevogelkuikens te laten opgroeien.

Wilde ganzen uit Krimpenerwaard 
belanden op bord 
Ruim honderd jagers gingen de eerste zaterdag van deze 
maand op pad om wilde ganzen te schieten in de Krimpener-
waard. Zij zijn lid van de jagersvereniging Wildbestuurseen-
heid Krimpenerwaard (WBE Krimpenerwaard). Het afschieten 
gebeurt in opdracht van de provincie om schade te beperken 
die de grote hoeveelheden ganzen veroorzaken door het gra-
zen en poepen. Begrazing van landbouwgewassen levert een 
economische schade op (in 2018 1,2 miljoen euro) en de poep 
zorgt voor vervuiling van het oppervlaktewater. Ook verdringt 
een teveel aan ganzen kwetsbare weidevogels. Het afschot 
van met name de nijlganzen (een groot eendenras) en de Ca-
nadese en grauwe ganzen, vindt plaats aan de hand van een 
faunabeheerplan van de provincie. 
Al dit dierenleed heeft ook een keerzijde, want de afgescho-
ten wilde ganzen worden niet gedumpt, maar als 100% 
scharrelvlees verwerkt in producten als bitterballen, saté, ril-
lettes en gerookte ganzenborst. 
Foto Canadese ganzen: Pexels.com 

 
Brandweer IJsselstein helpt ooievaar 
een handje 
Aan de oproep, die Ria Hooijen-Bos vorige week in Zender-
streeknieuws plaatste, wie een handje kon helpen om voor 
de ooievaars een nieuw nest op het dak van de Sint -Nicolaas 
basiliek in IJsselstein te maken, werd tot haar grote verrassing 
en blijdschap snel gehoor gegeven. De beheerder van de ooi-
evaarsopvang Herwijnen maakte, met hulp van de IJssel-
steinse brandweer, afgelopen zaterdag van takken een stevige 
basis op de schoorsteen. Hier kon de ooievaar, wiens bouw-
pogingen eerder mislukten, klaarblijkelijk wel mee uit de voe-
ten, want tien minuten later landde hij om zijn plek te claimen 
en verder op te bouwen. 
 



Gouds Geluk Festival wordt uitgebreid 
Het Gouds Geluk Festival bij GOUDasfalt en de Theaterbak-
kerheij krijgt een tweede editie op zondag 26 juli. Het festival 
bestaat uit diverse acts: poësie, toneel en muziek passeren de 
revu. Na het succes van vorig jaar was er geen twijfel over een 
vervolg. Het is de bedoeling om het festival dit jaar beter te 
structureren. Er komen daarom drie podia in plaats van twee. 
Een podium voor kleinkunst en singer-song. Het hoofdpo-
dium is voor grotere acts en versterkte bands. Jongerenver-
eniging Yunited regelt het programma voor het derde 
podium. Foodtrucks verhogen de sfeer en zorgen voor de in-
wendige mens. Het festival duurt wat langer dan vorig jaar: 
van 13.00 tot 22.00 uur. 
 

Foto-essay van Jaap van den Berg over 
Hollandsche IJssel in De Architect 
Fotograaf Jaap van den Berg uit Bergambacht trok langs de 
Hollandsche IJssel waarbij hij de natuur en geografische struc-
tuur vastlegt van de grenzen. Dit als onderdeel van een foto-
project van de Krimpenerwaard.  
Een aantal foto’s daarvan zijn te bewonderen onder de kop 
Grenzen van een polder - Rivier als levensader in het maart-
nummer van het gerenommeerde blad De Architect via de 
link www.dearchitect.nl/stedenbouw/gebiedsontwikkeling 

Fulcotheater kan nog een 
theaterseizoen door 
De gemeente IJsselstein heeft afgelopen woensdag 18 maart 
besloten om 677.000 euro subsidie te verstrekken aan de 
Stichting Fulcotheater, zodat die door kan gaan tot 30 juni 
2021. De afspraak is dat er een nieuwe directeur wordt ge-
zocht die Ed Caris moet vervangen. Het college wil nog niet 
besluiten over het betalen van de overlap die ontstaat bij het 
inwerken van een nieuwe directeur. Door dit besluit kan de 
stichting de programmering voor het volgende seizoen gaan 
maken en ontstaat er een toekomstperspectief.  
 
Eerder dit jaar gaf Caris aan dat de stichting de handoek in de 
ring wilde gooien, nadat de gemeente had besloten twee ton 
te korten op de subsidie van eerdere jaren, in plaats van een 
meerbedrag, waar de stichting om had gevraagd.  
 
Het idee van de gemeente om kostenbesparing te bereiken 
door de bibliotheek bij het theater in te laten trekken, viel niet 
in goede aarde. Er ontstond een overlegcrisis die ervoor 
zorgde dat de betrokken wethouder van de zaak werd ge-
haald en wethouder Bernd Roks met de stichting om tafel 
ging zitten in een poging de theaterfuncties te behouden. 
 
De nieuwe directeur wordt door de Raad van Toezicht van de 
Stichting Fulcotheater aangesteld, zo staat in het artikel ge-
schreven door Peter Bekkering in het AD van 19 maart.
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Illustratie: Tafelblad met de zeven hoofdzonden, 1500-1525 van Jeroen Bosch. 
 

Vaudeville - De Zeven Hoofdzonden
Vrijdag 19 en zaterdag  20 juni komt Stichting Mevrouw Klein 
Sprokkelhorst met een nieuwe voorstelling in IJsselstein. Het 
wordt een weekend in het Kasteelpark met korte voorstellin-
gen vol muziek, zang en dans.  

Foodtrucks, straatterrasjes en een straattheater maken de 
sfeer compleet. Volgens Marieke van der Linden van Me-
vrouw Klein Sprokkelhorst wordt het een geweldige belevenis. 
De nieuwe website is www.sprokkelhorstpresenteert.nl 



Om coronavirusbesmetting te voorkomen, zijn, zonder ge-
plande feestelijke bijeenkomst, de vijf grote drijvende tuinen 
te water gelaten in de Goudse Kattensingel. Nu ogen ze nog 
een beetje kaal. Maar over een paar weken zullen we een 
weelderig en kleurrijk beeld zien.  

Op de foto’s, die intiatiefnemer Singel Park Gouda ons 
stuurde, kun je zien dat het eerste waterhoentje al een ne-
stelplekje aan het zoeken is. Deze watertuinen zijn goed voor 
de biodiversiteit waar ook libellen en vlinders op af moeten 
komen. 
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Eerste vijf drijvende eilanden tewater gelaten in Goudse Kattensingel

28 mannen en 17 vrouwen dingen naar 
burgermeesterschap Oudewater  
Maar liefst 45 mensen hebben belangstelling voor het bur-
gemeesterschap van het op een na kleinste stadje van Ne-
derland. Oudewater heeft iets meer dan 10.000 inwoners. 
Vooral VVD-ers en CDA-ers tonen belangstelling voor deze 
post. Van vijf kandidaten is de politieke voorkeur niet bekend. 
Het is aan de Commissaris van de Koning om een selectie te 
maken uit de kandidaten. hij bespreekt die vervolgens met de 
vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.  
Na sollicitatiegesprekken draag de gemeenteraad twee kan-
didaten voor bij de Minister van Binnenlandse Zaken. Wie 
voorkeur krijgt, wordt openbaar gemaakt. Als alles volgens 
planning verloopt kan de opvolger van Pieter Verhoeven, nu 
burgemeester van Gouda, in juli worden benoemd. 
 

Deel Oudewaterse Sint Franciscuskerk 
weer als nieuw 
De derde fase van de restauratie van de Sint Franciscuskerk 
van de Parochie Pax Christie in Oudewater, is klaar, zo meldt 
Zenderstreeknieuws deze week. Precies een jaar geleden 
begon Stichting Reddingsplan Sint Franciscuskerk met een 
grondige aanpak van de monumentale kerk uit 1882. 
 
De transept en de viering zijn nu helemaal klaar, zowel binnen 
als buiten. Ook de tien gebrandschilderde Goudse Glazen zijn 
in oude glorie hersteld. De restauratie van deze ramen duurde 
langer dan gepland, omdat er meer werk bij kwam kijken dan 
voorzien. Door de inzet van veel vrijwilligers kon alles netjes 
binnen de begroting plaatsvinden. Het laatste dat moest ge-
beuren was een flinke schoonmaakbeurt. Ook hier sprongen 
de vrijwilligers bij om ervoor te zorgen dat de schoonmakers 
bij de hoge gewelven konden. De zijbeuken en het midden-
schip van het door Evert Margry ontworpen gebouw, zijn als 
volgende aan de beurt. Eerst moet het geld hiervoor worden 
gevonden. 

Meevaren op erfgoed tussen erfgoed 
aan onze getijdenrivier 
Op de tweede zaterdag van september kunnen belangstel-
lenden met historiche binnenvaartschepen gratis varen tus-
sen de aanmeerplekken waar de samenwerkende organisaties 
in de dorpen langs het getijdegedeelte activiteiten organise-
ren in het kader van Open Monumentendag (OMD). Er wor-
den diensten onderhouden van de Goudse Veerstal tot de 
aanlegsteiger bij het Vuykpark in Capelle. De op en afstap-
plekken zijn verder bij de Schelvernaer in Krimpen aan den 
IJssel, de haven van Gouderak, de steiger bij Molen Windlust 
Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel en de haven van 
Ouderkerk aan den IJssel. 
De deelnemende historIsche schepen zijn de Zeldenrust, 
Goede-Gunst, Barito, Elizabeth. Ook neemt rondvaartboot 
Libra verbindingen voor zijn rekening. Deelname van het 
voormalige Dinteloordse suikertransportschip Barito kan door 
een bijdrage van Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders. 
 
Wie mee wil varen, doet dit geheel op eigen risico. Buiten de 
bemanning kunnen in de meeste gevallen twaalf passagiers 
mee. Het is de bedoeling dat die bij de eerstvolgende haven 
uitstappen om iets te gaan bezoeken en om plaats te maken 
voor nieuwe passagiers. Met een volgend schip kunnen ze 
weer terug of naar een volgende haven. 
Niet ver van de aanmeerplekken zijn er bushaltes voor het 
geval de volgende boot vol is of mensen te laat zijn voor de 
terugvaart. Arriva maakt via de beeldschermen in de bussen 
vooraf promotie om de lokale monumenten te bezoeken. 
Tussen de aanmeerplekken en de erfgoedlocaties of 
musea/oudheidskamers wordt alternatief vervoer ingezet. Zo 
rijden er een huifkar, een postkoets en twee old timerbussen. 
Het is de bedoeling dat een van die bussen tussen korenmo-
len Windlust en Streekmuseum Zevenhuizen-Moerkappele 
gaat rijden. 
De verbinding over water moet het historische belang van de 
rivier benadrukken. De organisatoren hopen dat dit initiatief 
ook in het gekanaliseerde deel wordt opgepakt.
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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 
Hardcover | 21 x 21 cm | 22 pagina’s  | € 15,- KINDERCADEAU 
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