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3. Festiviteit 75 Bevrijding Gouda naar 2021 
4. Belangengroep wil Hollandsche IJsselkering eerder dicht 
5. Kwart buitenlandvakantievierders kiest dit jaar voor Nederland 

Coronavoucher biedt garantie voor toeristen en dagjesmensen
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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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Gouds Virus Festival 
Nu de Goudse Schouwburg gedwongen gesloten is, zitten de 
medewerkers niet stil. Ze maken van de nood een deugd en 
organiseren daarom wekelijks het Gouds Virus Festival: een 
avond vol online entertainment! 
Via live streams op www.goudseschouwburg.nl word je elke 
vrijdagavond vanaf 20.00 uur thuis getrakteerd op theater, 
muziek en cabaret. 

Bijeenkomst voor versterking van 
dagrecreatie en toerisme in 
Hollandsche IJsselregio uitgesteld 
Ook onze stichting is de dupe van de Coronacrisis. De pre-
sentatie van onze plannen, die gepland stond op 7 april, 
wordt daarom uitgesteld tot een nadere datum. 
 
Bestuurders en belanghebbenden en -stellenden  nodigen 
we graag uit om mee te denken en praten tijdens deze bij-
eenkomst. 
 
Betrokkenen nu wel al kenbaar maken dat zij deze bijeen-
komst willen bijwonen via  
www.stichtinghollandscheijsselaltijdanders.nl/doorpakken. 
 

Hoe inventief ben jij? 
We zijn benieuwd naar goede ideeën van uitgaansgelegen-
heden of en welke alternatieven ze hebben gevonden voor 
de periode dat ze gedwongen gesloten zijn. Stuur een be-
richtje naar contact@hollandscheijsselaltijdanders.nl en wij 
schenken er aandacht aan.

Corona, corona, corona en dan ... 
Op dit moment praten over versterking van de vrijetijdseco-
nomie voelt ongepast. Wie wil overleggen over het organise-
ren van groepsevenementen en -activiteiten, als je nergens 
naartoe mag en iedereen thuis moeten wachten, bezorgd 
over hun relaties, vooral ouderen en zwakkeren? 
 
We zijn als organisatie afhankelijk van input en investeringen 
van veel partijen die nu de coronauitbraak te lijf moeten. 
Daarom staan onze plannen even in de ijskast. 
 
Over corona wordt genoeg gemeld door alle overheden en 
media. Hier en op onze site melden we daarom alleen ont-
wikkelingen en maatregelen die gevolgen kunnen hebben 
voor organisaties en ondernemers die straks weer moeten 
opstarten en liefst snel en meer dagrecreanten en toeristen 
willen ontvangen dan voor de crisis. 
 
Ook melden we aan onze volgers, de groeiende Hollandsche 
IJssel Community, over actualiteiten en historie die betrekking 
hebben op ons rivierlandschap, het unieke erfgoed en lokale 
cultuur. 
We wensen alle mensen die getroffen zijn door de ziekte en 
maatregelen veel sterkte en gezondheid. 
 
En voor wie zich verveelt: kijk in onze webwinkel voor een in-
teressant boek over onze regio. 

Festiviteiten in kader van 75 jaar 
bevrijding schuiven door naar 2021 
De stichtingen Goudse Veteranen en 4 en 5 Mei Gouda heb-
ben de instemming van burgemeester Pieter Verhoeve ge-
kregen om alle festiviteiten in het kader van 75 Jaar Vrijheid 
een jaar door te schuiven. Het zou zonde zijn van de voorbe-
reidingen die door de vele vrijwilligers zijn gedaan om de Be-
vrijding  op 4 en 5 mei te herdenken, als activiteiten die zijn 
voorbereid viering niet kunnen gaan. 
 

Hans van Aalst nieuwe 
centrummanager Gouda 
Hans van Aalst van City Masters volgt Ronald van Rossum op 
als centrummanager van Gouda. Van Aalst was tot eind vorig 
jaar centrummanager in Zeist en wordt nu twee dagen per 
week vooral ingezet door SOG en gemeente Gouda om de 
winkelleegstand terug te dringen. Zijn belangrijkste taak is 
voorlopig om de situatie die is ontstaan door de Coronacrisis 
het hoofd te bieden en Goudse ondernemers een hart onder 
de riem te steken en te steunen. Deze week zijn die begonnen 
met de actie Bezorgen zonder Zorgen, waarbij je aankopen 
voor een klein bedrag thuis kunt laten bezorgen. Zijn idee is 
om dit te vieren met een groot evenement, samen met de 
evenementen die niet zijn doorgegaan zodra de crisis voorbij 
is. Marianka Peters hield een interview met hem dat deze 
week in de Goudse Post staat.
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Bewoners Belangen Hollandsche IJssel Buitendijks: 

Mag Hollandsche IJsselkering wat eerder dicht?
Op 9 maart is in Gouderak Bewonersbelangen Hollandsche 
IJssel Buitendijks (BBHIJB) opgericht om de belangen te be-
hartigen van mensen die gedupeerd zijn door de overstro-
mingen van de buitendijkse gebieden langs de Hollandsche 
IJssel. Geen actiegroep, maar een overlegorgaaan, benadrukt 
woordvoerder Karel Engel.  
 
Bij deze bijeenkomst waren ook mensen uit Zuidplas en Ca-
pelle en Krimpen aan den IJssel aanwezig. De bewoners 
waren vooral geschrokken van het onverwacht hoge water in 
de afgelopen maanden, waardoor straten onder water raak-
ten en er veel schade ontstond aan kelders, tuinen en auto’s.  

BBHIJB wil er in overleg met de gemeenten en Rijkswaterstaat 
voor zorgen dat de kering bij de Algerabrug niet bij een wa-
terstand van meer dan 2,25 meter NAP, maar bij 2,00 meter 
sluit.  
 
Nu gebeurt dat in de praktijk bij 2,15 meter, maar dat blijkt 
door de windopstuwing op een aantal plekken in het getijde-
deel in de praktijk onvoldoende. Volgens Het Kontakt heeft 
het college van Krimpenerwaard inmiddels contact opgeno-
men met Rijkswaterstaat. Wie zich bij BHIJB wil aansluiten, 
kan een e-mail sturen naar  
bbHollandscheIJsselbuitendijks@gmail.com.

Leefgoed de Olifant maakt zich op voor 
de Beeldentuin 2020 
Het personeel van Leefgoed de Olifant bij de werkhaven op 
Ver-Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel maakt van de 
nood een deugd. Nu het restaurant en de de vergaderfacili-
teiten gewongen gesloten zijn, kan er groot onderhoud wor-
den gepleegd aan het houten tuinmeubilair en wordt de tuin 
flink onderhanden genomen in afwachting van het moment 
dat er weer gasten kunnen komen en de Beeldentuin opent. 
 
‘Helaas moesten we alle mensen die hadden gereserveerd 
voor de evenementen dit voorjaar teleurstellen. Zo vervallen 
de familiebrunches die voor de Paasdagen waren gepland en 
Moederdag. Onze klanten nemen het gelukkig sportief op’, 
vertelt Mirjam, die de supervisie heeft over de activiteiten op 
de vergader- en partijenlocaties. ’Er zijn zelfs klanten die vra-
gen of we de paasbrunch in het najaar alsnog willen organi-
seren, omdat ze het zo’n leuk familieuitje vinden.’ 
 
‘De maatregelen hebben er niet alleen voor gezorgd dat Res-
taurant De Dames op het Leefgoed de deuren moest sluiten, 

maar gooien ook de planning voor de Beeldentuin in de war’, 
weet Bart Belonje, die als vrijwlliger dit evenement trekt. 
‘Twee van de tien kunstenaars zitten door de maatregelen 
zelfs nog vast in Zuid-Europa. Het gaat wel door, maar de 
opening zal later plaatsvinden dan gepland. In afwachting 
daarvan gaan we wel al beginnen met de voorbereidingen en 
inrichting. Dat geldt ook voor de bouw van land-art-objecten.’ 
 
Een van de land-art-kunstenaars, Piet Kouwenhoven is al druk 
in de slag met de creatie van een object met de natuurlijke 
materialen die op het Leefgoed ruim voorhanden zijn. De vijf 
geplande land-art-projecten zijn bedoeld als teaser voor een 
festival dat, als het aan Belonje ligt, in de komende jaren 
op Park Hitland georganiseerd gaat worden. De vijf kunste-
naars die dit jaar de objecten maken op het Leefgoed worden 
gesubsideerd door de gemeente Zuidplas in het kader van 10 
Jaar Zuidplas Samen. 
Het begin van de objecten van Piet Kouwenhoven (Foto Bart Belonje) 
 

Oudewaterse yoghurt en kaas beste van 
Nederland 
De oude kaas van de Spruithoeve en de yoghurt van Rofmed-
dow uit Oudewater werden donderdag 11 maart winnaars bij 
de landelijke keuring van de Bond van Boerderij Zuivelberei-
ders. Niet alleen kaaskeurmeesters, maar ook journalisten, 
koks en vinologen worden betrokken bij de beoordeling van 
de ingezonden producten. Rofmeddow yoghurt, gemaakt 
door Mariëlla van den Brink, won de Cum Laude Award in de 
categorie zuivel en zachte kaas. De lactosevrije yoghurt wordt 
verkocht op de boerderij aan Ruige Weide 37 en in de stad 
Oudewater bij ’t Kaasmeisje aan de Leeuweringerstraat en de 
Jumbo. De oude kaas van de familie Spruit, die de titel Beste 
kaas van Nederland mag voeren, is ondermeer in Oudewater 
verkrijgbaar vanuit de kaasautomaat bij de boerderij op Wil-
leskop 125.



Museum Gouda zet stip op de horizon 
Museum Gouda zit tijdens de sluiting niet bij de pakken neer. 
Ze daagt iedereen uit om deel te nemen aan de invulling van 
een kunstwerk met als thema stip op de horizon. Op de web-
site staat een bestand van een afbeelding met een stip op de 
horizon dat via www.museumgouda.nl kan worden ge-
download en moet worden afgemaakt. Dit mag in de vorm 
van een tekening, schilderij of door computerbewerking. 
Het resultaat kan worden gemaild in de vorm van een be-
stand of foto naar pr@museumgouda.nl. 
Alle creaties worden gedeeld op het instagramaccount. Het 
is de bedoeling om van de inzendingen een groot kunstwerk 
te maken dat na de crisis in het museum te zien is. 

Coronavoucher voor vakantiegarantie in 
eigen land 
Tachtig procent van de campinghouders, botenverhuurders 
en bungalowparken heeft het moeilijk. Annuleringen voor de 
zomermaanden stromen binnen en nieuwe reserveringen 
blijven achterwege, terwijl ze toch gewoon open zijn. 
Als dit zo doorzet gaan er klappen vallen volgens Geert Dijks, 
de directeur van de koepelorganisatie van de toerisme- en re-
creatiesector HISWA-RECRON, in het AD van afgelopen 
woensdag. 
 
De koepelorganisatie HISWA-RECRON wil daarom op korte 
termijn een coronavoucher ontwikkelen . Dit moet voorko-
men dat ondernemers in deze sector vanwege terugbetalin-
gen bij annuleringen niet omvallen. In dat geval zullen 
vakantiegangers en toeristen die wel komen een failliete boe-
del aantreffen en daar zit ook niemand op te wachten. 
 
De brancheorganisatie gaat samen met provincies een Toe-
ristisch Corona Garantiefonds op poten te zetten. De Corno-
navoucher is garantie voor toeristen en dagjesmensen en 
houdt de liquiditeitspositie van ondernemers overeind. De 
provincies staan garant voor terugebetaling van de voucher 
als een ondernemer toch omvalt. 
Branche en reisorganisatie ANVR kwam al eerder met een co-
ronavoucher voor reizigers van wie de reis is geannuleerd van-
wege het coronavirus.
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Kwart buitenlandvakantievierders kiest dit jaar voor Nederland
Als de maatregelen tegen verspreding van het coronavirus het 
mogelijk maken zal een kwart van de mensen die normaal 
hun vakantie in het buitenland vieren i(10 miljoen in 2018 
CBS) in Nederland blijven, volgens een onderzoek onder 
9.000 mensen door 27vakantiedagen.nl. Dat gaat dus om 
zo’n 2,5 miljoen mensen. Het is niet te verwachten dat alle 
toeristen uit de ons omringende landen die naar Nederland 
komen, weg zulllen blijven.  
 
Veel oosterburen, voor wie onze waterrecreatiegebieden 
langs de kust en meren relatief dichtbij zijn, hebben een vast 
vakantieverblijf en zullen niet wegblijven. De vakantiegangers 
die in Nederland wil blijven kunnen voor extra drukte zorgen. 
Vooral in de dagrecreatiegebieden. Het is niet te verwachten 

dat die de stadse toeristische centra zullen bezoeken, zoals 
Amsterdam, maar eerder de natuurgebieden opzoeken. 
 
Voor de horeca in onze IJsselregio is het erg dubbel. Zet de 
crisis door, dan is dit zomerseizoen een verloren zaak, maar 
worden de maatregelen voor de zomervakantie ingetrokken, 
dan kunnen de uitbaters hun mouwen opstropen, want dan 
kunnen ze rekenen op een significant grotere toeloop dan 
voorgaande jaren en kan het verlies dat nu wordt geleden een 
beetje worden weggepoetst.  
 
Misschien een ideetje om, als het losgaat, in de zomervakantie 
populaire vakantielandengerechten op de kaart te zetten, om 
ze wat meer vakantiegevoel te geven?
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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,-
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