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Evenementenkrant Maand van het Groene Hart

Lammetjes aaien
en kroelen met kuikens

Proef de smaken
van streekproducten

Er op uit!
Fietsen, varen, wandelen

Meer dan
300 uitjes
en vele kortingen

KIJK OP HET VERNIEUWDE GROENEHART.NL
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fam. de Jong

Oostzijde 119
1426 AJ De Hoef

Telefoon: (0297) 282 256
Fax: (0297) 785 485

Mobiel: 06 282 345 92
E-mail: info@groenehartcamping.nl

www.groenehartcamping.nl

De specialist op gebied van  cadeaus, 
servies  kristal  bestek  keukenartikelen

•••  Voorheen Kortekaas •••

U vindt ons tussen de parkeergarage en de molen

Kruittorenweg 4 • Woerden • tel: 0348-412465
Webshop: http://kitchen2table.ooshopping.nl/
e-mail: info@kitchen2table.nl • www.kitchen2table.nl

U vindt ons tussen de 
parkeergarage en de molen

Kruittorenweg 4
Woerden

tel: 0348-412465

Webshop: 
http://kitchen2table.

ooshopping.nl/

e-mail: info@kitchen2table.nl
www.kitchen2table.nl

Wedgwood
Villeroy&Boch

Maxwell&Williams
Arzberg

Auerhahn
WMF
Gero

Keltum
Wilkens
Alessi

Peugeot
Lampe berger
Schott-Zwiesel

Henckels Zwilling

Dreizack
Global
Fissler
Staub

Demeyre
Le Creuset
Screwpull

Bamix
Solis
Jura
ECM

Magimix
Nespresso

Kitchen  Aid

Weten welke vogel dit is?
Els en Kees Luijkx van  

 vogelexcursies.com vinden gewone
 en zeldzame Europese vogels

Ervaren excursiegidsen voor privé,
 weekend- en buitenlandse vogelreizen.

Onderscheidende excursies door
kennis, kwaliteit en flexibiliteit.

www.vogelexcursies.com   
info@vogelexcursies.com • +31683941939

Shetlanderij de SijphoeveShetlanderij de Sijphoeve
De leukste kinderpartijtjes in de natu

ur!

Ook op lokatie
huifkartochten | schoolfeestjes | beurzen & evenementen
heideritten onder het zadel | straatspeeldagen | kinderpartijtjes

Nieuw-Loosdrechtsedijk 136 - Loosdrecht - 035-5823523 - 06-27575019 - www.shetlanderij.nl 

Hét stadsmuseum van Gouda, Museum Gouda, 
ligt middenin het historisch centrum van Gouda, 
ingeklemd tussen kerk en haven. Museum Gouda toont 
schitterende kunstwerken én de Goudse geschiedenis 
ineen.

Van Daubigny tot Weissenbruch  
11 april 2014 t/m 10 januari 2015
Rembrandt in Zwart-Wit, 100 etsen van dé meester 
1 juli t/m 5 oktober 2014

Museum Gouda | Achter de Kerk 14 | Oosthaven 9 
www.museumgouda.nl | +31(0)182 331000

Roses & Teacups is een sfeer & cadeau winkel, met o.a. brocante,  
cadeautjes en zelfgemaakte sfeerartikelen enz.

U bent van harte welkom, Beja Spruit

Welkom in de theetuin
 

Theetuin B & B 
Is open van maandag tot zaterdag in het hoogseizoen.

Het hele jaar vlak bij Rotterdam, Kinderdijk, Schoonhoven en Gouda.
U kunt hier genieten van een kop koffie of thee met zelfgebakken taart.
Ook leuk, een high tea op afspraak, een picknick in het land of om mee 

te nemen voor onderweg tijdens een fietsroute of een arrangement, 
met daarna een kom soep of pannenkoeken voor als u weer arriveert.

Tevens meerdere arrangementen mogelijk voor  de B & B.
Een dagje door de Krimpenerwaard?? Interesse??

Kijk voor meer informatie op onze website.
 

www.theetuinonderdepannen.nl

In het laag seizoen geopend van 14.00 tot 17.00  
van 12 april tot eind oktober.

Ook is er het gehele seizoen de picknick met verf je beleving.

Welkom 
www.hotelboerderij.nl

www.stichtingpaardenkracht.nl
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“Het Groene Hart biedt veel moois bij jou om de hoek!”

Kees van Velzen geeft de officiële aftrap van de Maand 
van het Groene Hart op 15 maart bij de Joop Zoetemelk 
Classic. Of eigenlijk een fíetstrap, want Van Velzen rijdt 
op de racefiets een stukje mee. “Op de fiets zie je het  
Groene Hart anders, je ontdekt elke keer nieuwe dingen. 
En het is hier zo veelzijdig, je kunt ieder weekend een  
ander rondje rijden.” Van Velzen is inmiddels 9 jaar wet-
houder, eerst 6 jaar in Rijnwoude en nu 3 jaar in Alphen, 
en net begonnen aan een nieuwe termijn. ‘Natuur en  
recreatie’, en daarmee de promotie van het Groene Hart, 
heeft altijd in zijn portefeuille gezeten. “Ik hou van groen, 
bomen, boerenpaden, en ik zet me er heel graag voor in 
om dat te behouden en promoten. En om partijen met 
elkaar in contact te brengen, want dat levert meerwaarde 
op.”

Karin van Veen is samen met haar man Sjaak de 
bedenker en maker van het Groene Hart-harten-
kaasje. De Zoeterwoudse boerderij is sinds 1913 
in de familie en kreeg vorig jaar het predicaat ‘Hof- 
leverancier’. “De boeren zijn het hart van het Groene 
Hart, zonder hen zou het karakteristieke polderlandschap 
niet zo mooi blijven. Wij zetten ons ervoor in om mensen 

dat ook te laten beleven. 
Kaas proeven, bij de  
koeien helpen, door de 
weilanden wandelen: we 
willen dat mensen daar-
mee kunnen kennisma-
ken. Tijdens de Maand 
kan iedereen langs- 
komen in de Kaasbarg.”

Slootje springen
Tijdens de rondleiding 
op de boerderij blijkt 
Kees van Velzen zich 
snel thuis te voelen. 
“De familie van mijn 
vrouw is ook een boe-

renfamilie, in Zegveld en Waarder. Dit komt me dus be-
kend voor. Maar wist je dat 50% van de stadskinderen 
nog nooit op een boerderij geweest is? Oók in Alphen, 
dat middenin de polder ligt! Met het project ‘Groen doet 
goed’ gaan we daar verandering in brengen, we gaan 
provinciebreed kinderen laten kennismaken met dingen 
die ze in hun leven moeten hebben meegemaakt, zoals 
slootje springen of kalfjes aaien.” Karin van Veen doet op 
haar boerderij al veel vergelijkbare activiteiten. “Ik vind 
het goed dat jullie dat provinciebreed doen,” zegt ze te-
gen de wethouder. “We moeten niet allemaal opnieuw het 
wiel uitvinden. En de sleutel om meer mensen naar het  
Groene Hart te krijgen ligt bij de kinderen, als die terug 
willen omdat ze het zo leuk vinden, komen de ouders  
vanzelf.” 

Compleet dagje uit
Samenwerking is een belangrijke factor om bezoekers 
een uniek dagje uit te bieden. Van Velzen: “In het Groene 
Hart is zo veel te doen dat je er makkelijk een complete 

dag mee kunt vullen. ‘s Ochtends varen, lunch op een  
boerderij en ‘s middags voor de jongeren actief bezig zijn 
en voor de ouderen bijvoorbeeld een expositie. Het Groene 
Hart hééft dat allemaal, dat laat de Maand van het Groene 
Hart wel zien. In het weekend van 12 en 13 april en met  
Pasen is er zoveel te doen dat je een overnachting erbij kunt  
boeken en dan nog tijd te kort komt. Ook na de Maand 
gaan we dat bieden met arrangementen en schoolreisjes.” 
Ook Van Veen werkt samen met Zoeterwoudse boeren en 
aanbieders van streekproducten. “Er zijn volop ideeën, 
alleen met een druk bedrijf is het soms lastig die uit te 
werken. Het is goed dat we dat nu samen meer oppakken, 
te beginnen bij de komende Maand van het Groene Hart.” 
Want Van Velzen en Van Veen gunnen iedereen een dagje 
Groene Hart. “Er is zo veel te ontdekken, van de mooie 
plassen bij Nieuwkoop en Vinkeveen tot oude historische 
stadjes. Het Groene Hart is superafwisselend. Zelfs als je 
er middenin woont krijg je nieuwe energie van zo’n dagje 
uit!”

Wat is er zo uniek aan het Groene Hart? Twee 
kenners blikken vooruit op de Maand van het 
Groene Hart: de Alphense wethouder Kees van 
Velzen en boerin en kaasmaakster Karin van 
Veen. “Het Groene Hart is de bijzondere achter-
tuin van de mensen in de stad, hier kun je nieu-
we energie opdoen.” De Maand van het Groene 
Hart is dan ook de gelegenheid om je te laten 
verrassen door de veelzijdigheid van het gebied.

> Rustpunten: even 
bijkomen op de 
boerderij

Ken je dat: je bent heerlijk aan het fietsen en bent 
daar erg dorstig van geworden. Je hebt niks bij je, en 
in de polder is geen restaurant of café in zicht. Vanaf 
dit voorjaar kun je terecht bij 25 splinternieuwe Rust-
punten. Een Rustpunt vind je bij een huis of boerderij, 
waar je zelf bijvoorbeeld koffie of thee met iets lekkers 
kunt pakken. 

Voor elke consumptie laat je in een potje een vergoeding 
achter. Wat er precies verkrijgbaar is, bepaalt degene die 
het Rustpunt beheert. Je mag ook gebruik maken van het 
toilet en er ligt een fietsreparatiesetje. Ook is er een op-
laadpunt voor de elektrische fiets. Veel Rustpunten zijn 
van boeren en particulieren die trots zijn op hun bedrijf en 
de streek. Dat willen ze graag met je delen! Bij sommige 
Rustpunten kun je bijvoorbeeld streekproducten kopen, 
op andere plaatsen is een mini-museum of expositie te 
zien. 

De rustpunten liggen langs knooppuntenroutes en zijn van 
april tot en met september geopend. Je kunt ze herken-
nen aan het bord op het erf, of opzoeken via www.rust-
punt.nu. Er is ook een handige app, de Rustpuntzoeker!

Colofon
Deze krant is een uitgave van:
Groene Hart, kloppend hart: 
www.groenehartkloppendhart.nl
E. projectleider@groenehartkloppendhart.nl &
Stichting Merk & Marketing Groene Hart, 
T: 0348-745492 
E: info@groenehart.nl
Redactie: Mirjam de Graaf, Edith Vos en Fred van Rooij

Hoewel bij het maken van deze Evenementenkrant de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist of na 
publicatie gewijzigd is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van  
activiteiten die worden ondernomen op basis van deze krant, binnen de grenzen van 
de Nederlandse wet.

Peter Franken

Kijk op  www.groenehart.nl/maand
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wij hebben ook oud Hollandse 
spelen parcours

Henk en Ria van Dam

Tel. 079 3515107

mail@dedriemorgen.nl
www.dedriemorgen.nl

Voor uw bedrijf of praktijk:
Hulp bij het werven van klanten
Training social media

Loes Vork
Gravin Beatrixstraat 19

2805 PH Gouda
Telefoon (0182)522 192

loes@vorkcommunicatie.nl
LinkedIn, Twitter, Facebook, Pinterest

Dertig verschillende creatieve workshops in Gouda e.o. of bij u op 
locatie. Ook voor familiefeesten, teambuilding, kinderpartijtjes of 

een creatieve toevoeging aan uw evenement! 0182-522192

Benedenkerkseweg 68
2821 LD Stolwijk
Tel 0182-347088

Rekreatiepark
“De Kooi”

Bezoekers en educatie centrum

Schaapscheerdersfeest 
2e Pinksterdag 9 juni

 
www.schaapskooiottoland.nl
info@schaapskooiottoland.nl 

0184-642293

Sinds  4  mei  j.l  een  nieuwe  accommodaties    erbij!  Geheel  rolstoeltoegankelijk!

      website  www.hetzwaluwnest.nl          U  vindt  ons  in  Ter  Aar

Sinds  4  mei  j.l  een  nieuwe  accommodaties    erbij!  Geheel  rolstoeltoegankelijk!

      website  www.hetzwaluwnest.nl          U  vindt  ons  in  Ter  Aar

Sinds 4 mei j.l 
een nieuwe 

accommodatie erbij! 

Geheel rolstoeltoegankelijk!

website www.hetzwaluwnest.nl     
U vindt ons in Ter Aar

WIJNGAARD-CAMPING

WESTKANAALWEG 123 2461 GW  TER AAR
TELEFOON 0172-605158 • E-MAIL INFO@NAESCAS.NL• WWW.NAESCAS.NL

NAESCAS

Kockengen
www.ontdekdeboerennatuur.nl

Voor: 
- familiebijeenkomsten - personeelsuitjes 

- rondritten met tram/antieke auto’s - trouwvervoer
- off.trouwlokatie gem. Stichtse Vecht 

- vergaderingen - kinderfeestjes

Informatief, sociaal, ontspannend en actief

dick en wilma zwaan
tot ziens

 
 

 
 

Zwemmen    Voor iedereen een           

                     passende activiteit 
                   
Zwemlessen Van A t/m ……..     
 

Sauna           Om even lekker  

                     stoom af te blazen 
 

Zonne-          Voor het lekkere    

studio           vakantiegevoel 
 

Julianalaan 1a –0172-571820 

2421 CV - Nieuwkoop 

www.dewel.nl     
   

 

Zwemmen
het hele jaar door!

We zijn een allround zwembad. Het 
middelpunt in het dorp, waar jong en 
oud samenkomt en elkaar ontmoet 

voor zwemactiviteiten. Waar iedereen 
uit Nieuwkoop en omgeving veilig kan 

komen zwemmen voor sportieve en 
recreatieve doeleinden

Julianalaan 1a – 2421 CV Nieuwkoop
Tel. 0172-571820 -  www.dewel.nl

Groene Hart Cruises; de naam spreekt eigenlijk al voor zich.
Met onze luxe partyschepen maken we vaartochten langs de 

mooiste plekjes van deze streek. We komen daarbij op plaatsen 
waar je uitsluitend via het water kunt komen.

De Olympia en haar kleinere zusje de Ambiance zijn voorzien 
van zeer stille en schone motoren, waardoor wij “fluisterend” 

door de streek schuiven.
Polders Koeien Molens en Meren, echt Holland ten voeten uit!

Aan boord is verder van alles denkbaar, en wij zijn dan ook trots 
op onze bijzonder goed geoutilleerde keuken.

Daarnaast maken we gedurende de maanden  juni t/m  
september 2014 ook individueel te reserveren tochten.

Kijk voor de mogelijkheden op WWW.Partyboot.nl  
of bel 071 5413183 en wij beantwoorden graag uw vragen.

Tot ziens, Sonja en Hans Bosma.
Groene Hart Cruises BV

voor een ontspannen dagje vissen
tevens ook uw adres voor gerookte forel

Broekseweg 28 Meerkerk 

Voor meer informatie zie onze website: 
www.forelvisvijverszederik.nl of bel: 

0183-351625 of 0651362369.

• In de maand van het groene hart kunt  
u voor 6,50 p.d. een fiets huren

• Ook E bike verhuur
• Opstappunt "Rap" E bikes 

• Deze maand van 1.499.- voor 1.199,- OP=OP
• Gratis proefrit van max. 2 uur. 
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> Ganzenworst met 
Patatas Bravas 
en geroosterde 
groenten

Ingrediënten:
vastkokende aardappelen • kerstomaten
aubergine • rode paprika
Gansch de Worst

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 150ºC.
• Snijd de aubergine in stukjes van +/- 1 cm dik, bestrooi ze met 

zout en leg ze op een rooster om uit te lekken. Droog de auber-
ginestukken na een half uurtje af met wat keukenpapier.

• Schil de aardappelen en snijdt ze in blokjes van zo’n 2 cm. Bak 
de blokjes voor in een frituurpan op 150º.

• Snijd de paprika in repen van 1½ cm.

• Leg de stukjes aubergine, de tomaatjes en de repen paprika in 
een ovenschaal en schenk er olijfolie over. Zet de schaal in de 
oven. Na een ½ uur tot 3 kwartier zijn de groenten geroosterd.

• Bak de ganzenworstjes op middelmatig vuur, ca. 7 minuten per 
kant. Tip: leg de worstje tegen de rand van de pan aan, dan 
kleurt de zijkant ook. Of bak de worstjes aan en zet de pan met 
worstjes daarna nog 20 minuten in de oven met de groenten.

• Frituur de blokjes aardappel op 180ºC en strooi er na het frituren 
pimentón (Spaans gerookt paprikapoeder) over, naar eigen keus 
zoet of pikant.

 Eet smakelijk!

Het was rond de eeuwwisseling dat Paul van den  
Hoven tv zat te kijken en zag hoe een Londense man zijn  
flatje verkocht, een boerderijtje in Dorset betrok en 
daar zelfvoorzienend werd. Toen deze pionier van zijn 
eerste scharrelvarken worsten maakte, dacht Paul: 
‘Dát kan ik ook! Ik ga doen waar mijn hart ligt’. Een  
kleine dertien jaar later won hij met zijn ganzenworst 
de prijs voor Groene Hart Streekproduct van het Jaar.

“Ik was beretrots, dat ik als Rotterdamse stadsjongen een 
prijs van plattelandsproducenten won!”, geniet hij nog na. 
Toch is het niet zo gek als je zijn uitgangspunten kent. 
“Ik hou van lekker eten, van zelf de smaak bepalen en 
van eerlijke producten. En ik vind dat we respectvol om 
moeten gaan met ons voedsel. Daarop baseer ik alles wat 
ik doe.”

Gemankeerde kok
“Worstenmakers zijn eigenlijk gemankeerde koks. We 
kunnen maar één ding: een heerlijk vleesgerecht maken 
en dat vervolgens verpakken. Als je dat goed doet, dan is 
worst ook een gerecht op zich, en niet een restje vlees dat 
je nou eenmaal moet verwerken. Ik geef bijna wekelijks 
workshops worst maken. Mensen zijn altijd verrast: ‘Dit is 
véél lekkerder dan die eenheidsworst van de supermarkt’. 

Je bent baas over je eigen smaak, er 
zijn zo veel bijzondere combinaties 
te maken.” Speciaal voor de Maand 
van het Groene Hart heeft Paul dan 
ook een recept voor ons. “Natuurlijk 
is dat een recept bij mijn prijswinnen-
de worstje, met een Spaans tintje: 
Ganzenworst met Patatas Bravas en 
geroosterde groenten.”

Eerlijk eten
“Ik woon op vijf kilometer fietsen van 
het Groene Hart en werk graag sa-
men met boeren en producenten in 
deze streek. Zo veroorzaak je ook 
geen vervuiling door het vervoer. Ik 
ben altijd op zoek naar eerlijk voed-
sel, ik ga zelf kijken bij de boer hoe 
die zijn beesten houdt, pasgeleden 
nog in Hoogmade. Het Groene Hart 
barst van de mensen die met hart en 
ziel goeie producten maken, dat vind ik mooi.”

De worsten van Paul zijn onder meer te koop via de  
Groene Hart Marktwagen en op markten die hij 

aankondigt via Twitter @wildvleesch en
 www.facebook.com/wildvleesch.Meedoen aan een 
workshop kan onder meer op 29 maart of kijk op 
www.facebook.com/workshopworstmaken.

> Winnaar Groene Hart streekproduct: 
“Een goed gemaakte worst is zó lekker!”

Wandelen in Vlist
Wandelend genieten van het 
oer-Hollandse poldergebied
De gemeente Vlist bestaat uit de dorpen Haastrecht, Stolwijk en 
Vlist. De prachtige groene omgeving, de gezellige dorpskernen en de  
rivieren de Vlist en de Hollandse IJssel vormen een unieke combinatie 
voor bewoners en bezoekers. 
En wat is er leuker dan wandelend al het moois te ontdekken? Dank-
zij de opening van nieuwe wandelpaden is het nu nog makkelijker 
om vanuit de drie dorpen een ommetje óf een lange wandeling te 
maken. Wandelen in Vlist is genieten van het oer-Hollandse groene 
poldergebied. Ontdek in alle rust deze prachtige omgeving, lopend 
over onverharde paden, door weidse weilanden en langs het door 
knotwilgen omzoomde riviertje de Vlist. 

De wandelpaden
Onlangs zijn twee nieuwe wandelpaden in Vlist geopend: Het Kraam-
vrouwenpad en de Bergvlietsekade. Het Kraamvrouwenpad is een 
boerenlandpad over particulier terrein en loopt van de Bergvlietse-
kade naar de West-Vlisterdijk. De Bergvlietsekade loopt van Natuur-
gebied Bilwijk naar het Geerpad. De Bergvlietsekade vormt de rug-
gengraat van Vlist, tussen de drie kernen. Door de opening van beide 
paden is het mogelijk om vanuit alle kernen een rondje te lopen. De 
Bergvlietsekade is een van de oudste onverharde kades in de Krim-
penerwaard. Je beleeft er stilte, natuur en ruimte. 

Wandelknooppuntennetwerk
De twee nieuwe wandelpaden maken onderdeel uit van het wan-
delknooppuntennetwerk in de Krimpenerwaard. Net als het fiets-
knooppuntennetwerk werkt dit met nummers. Hiermee bepaalt de 
wandelaar zelf de route en lengte van de wandeling. Het wandel-
knooppuntennetwerk is gericht op onverhard wandelen en wordt ge-
opend in juli 2014.

Folder
De gemeente Vlist heeft samen met VlistOnderneemt de folder ‘Wan-
delen in Vlist’ gemaakt waarin wandeltips, routes en paden staan. De 
wandelfolder is verkrijgbaar bij diverse informatiepunten in de kernen 
en te downloaden via www.vlistonderneemt.nl en www.gemeente-
vlist.nl. 

De dorpen
Haastrecht, Stolwijk en Vlist zijn gezellige dorpen met leuke horeca-
gelegenheden en winkels. Het perfecte startpunt of afsluiting voor 
een wandeling.
• Historisch Haastrecht
In het historische hart van Haastrecht vindt u sfeervolle straatjes, leu-
ke winkels en terrassen. De Hollandse IJssel, die door Haastrecht 
stroomt, zorgt met de vele bootjes die langs varen voor gezelligheid 
en levendigheid in het dorp. En natuurlijk zijn museum Bisdom van 
Vliet, Gemaal de Hooge Boezem en de Molen (geopend als de wie-
ken draaien) een bezoekje waard.
• Sfeervol Stolwijk
Stolwijk is een uitstekende tussenstop tijdens een wandeling door de 
Krimpenerwaard. Even uitrusten op het gezellige dorpsplein, genieten 
van de gastvrijheid en ambachtelijke producten van de lokale onder-
nemers. Dit grootste dorp van de gemeente Vlist, is de plek waar de 
beroemde Stolkse boerenkaas vandaan komt. Stolwijk is daarom dé 
uitvalsbasis voor een bezoek aan een kaasboerderij. En ook voor een 
ambachtelijk boerenijsje kunt u hier terecht. 
• Veelzijdig Vlist
Tijdens de wandeling naar Vlist, langs het veenriviertje de Vlist, loopt 
u langs knotwilgen, cultuurhistorische boerderijen en heeft u prachti-
ge doorzichten op het eeuwenoude slagenlandschap. Bij de ambach-
telijke kaasboerderijen bent u welkom voor boerenkaas en boerenijs.

Bezoek Vlist en ontdek dat er veel te zien en te beleven is. 
Van harte welkom!
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Theehuis De Noordhoek 
 

Wij maken u blij met  onze huisgemaakte 
appeltaart, lunch of high tea en onze 

bijzondere bediening. 
Landelijke gelegen, met een zonnig terras 

en prachtig uitzicht. 
 

Extra: kaarsenmakerij en curiosawinkel!  
De Noordhoek, waar u als gast bijzonder 

welkom wordt geheten.
 

Hogedijk 1, 2431 AA Noorden
T.  0172 - 407 105

Geopend:
ma - vrij: 9.30 - 16.30 uur

zat - zon: 10.30 - 16.30 uur

Verhuur Verhuur Verhuur Verhuur fluisterboten 

VerkoopVerkoopVerkoopVerkoop boten en motoren 

Werkplaats Werkplaats Werkplaats Werkplaats boten    en motoren    

WinterstallingWinterstallingWinterstallingWinterstalling    

    E info@stille-wateren.com  T 06—11771404 
 F stillewaterenbv  RIJPWETERING 

FLUISTEREND GENIETEN OP DE KAGERPLASSENFLUISTEREND GENIETEN OP DE KAGERPLASSENFLUISTEREND GENIETEN OP DE KAGERPLASSENFLUISTEREND GENIETEN OP DE KAGERPLASSEN    

Lingebos Vuren/Gorinchem
www.lentiade.nl

11 t/m 13 april 2014

5-jarig jubileum!

stichting voor behoud en ontwikkeling van boerderijen, erven en andere landelijke 
bebouwing - voor iedereen die meer wil weten over de boerderijen in de streek of 
over een specifieke boerderij 

kennis- en beeldbank •  voorlichting  •  bijstand  •  bemiddeling  • subsidie- aanvraag  
•   publicaties   •   boerderijenroutes   •   planontwikkeling  •  exposities  •  advies

VOOR € 17,50 PER JAAR BENT U BEGUNSTIGER
VRAAG GRATIS ONLINE NIEUWSBRIEF AAN

W W W . B O E R D E R I J E N E R F. N L
SECRETARIAAT: 
Sluis 57  |  2964 AT  Groot-Ammers  |  tel. 0184-661425  |  secretariaat@boerderijenerf.nl

RRECREATIEECREATIE  LLANDSCHAPANDSCHAP  
RROSENBOOMOSENBOOM. .   

Kamperen midden in het Groene hart. Kamperen midden in het Groene hart.   
Ruime plaatsen. Verwarmd sanitair. Ruime plaatsen. Verwarmd sanitair.   
Verhuur van kano’s en fluisterboten. Verhuur van kano’s en fluisterboten.   
WandelWandel----  en fietsroutes. Uitkijktoren.en fietsroutes. Uitkijktoren.  

Gasterij. Oplaadpunt. Gasterij. Oplaadpunt.   

www.recreatielandschaprosenboom.nlwww.recreatielandschaprosenboom.nl  

zoekt u
• een sfeervol dierenbegraafplaats
• in een landelijke omgeving
• met een eigen tuin voor urnen 
• midden in de Randstad
• en altijd open.

Hogedijk 10 • 2435 NC Zevenhoven • T 0172 - 40 83 40
M 06 - 53 27 71 56  •  info@dierenbegraafplaats.com

www.dierenbegraafplaats.com
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Maatschap Vernooij
Barwoutswaarder 67
3449 HJ Woerden
www.ijsboerderijvernooij.nl

info@ijsboerderijvernooij.nl
Tel: +31 0348 417618

Mobiel: +31 (0) 629096954
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Sjaak en Karin van Veen

www.kaasboerderijvanveen.nl

Agrarisch
Ondernemer 2009

Weipoortseweg 72a • 2381 NG Zoeterwoude
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Sjaak en Karin van Veen

www.kaasboerderijvanveen.nl

Agrarisch
Ondernemer 2009

Fam. Heijkoop
T: (0031) - 184 -692404

E: info@knotwilg.com
www.knotwilg.com
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vanaf 1 maart ook RUSTPUNT 
voor het groene hart.

Theehuis met terras 
Feesten & Partijen 

Trouwlocatie 
B&B Hotel*** 

Vergaderruimte 
Bloemenpluktuin   

   Dagelijks geopend van: 
 9.00-18.00uur 

Pluktuin zondag gesloten 

    Hogendijk 5 
     2441 CK Nieuwveen (ZH)  
     T. 0172 538642 
     www.sfeerstal.nl   

Agendatips 2014: 
* zat. 29 maart Lentedag 10.00-17.00uur 
* zat. 2 aug. Pluktuindag 10.00-17.00uur 
* vr. 12 dec. Kerstfair 14.00-21.00uur 

      

 WINNAAR   
  TerrassenTrofee 2013 

Tel. (0348) 41 21 15

Zuid-Linschoterzandweg 15

Oudewater

www.natuurcampingdeboerderij.nl

Camping • Bed&Breakfast

Kanovaren • Polsstokverspringen

Ook in 2014 staat Betty Blue stevig op de kaart!
Met catering, kookclubs en creatieve kook-

workshops in de gezellige binnenstad van Gouda.
 

Kijk op www.betty-blue.nl voor de mogelijkheden,
of bel Jolanda 06-23983235.
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Activiteitenagenda  Check voor adressen en meer informatie www.groenehart.nl

Overnachten
Nieuwer ter Aa,  
Hooiberghut 
Overnacht tussen tussen 15 
maart en 30 april in een gezelli-
ge Hooiberghut van Plus Oultre 
en maak een frisse wandeling 
naar Hoeve Landzicht. Daar krijg 
je 10% korting op de gehele 
rekening! 

Nieuwpoort, 
Prinsessenarrangement
Heerlijk weekendje weg met 
2 overnachtingen in B&B De 
Uitspanning,  en een fietsroute 
langs de Waterlinie met fietshuur 
en lunch inbegrepen. 5% korting 
vanwege de Maand!

Nieuwpoort, 
Molenarrangement
Verken het historische Nieuw-
poort, fiets naar Kinderdijk en 
slaap in B&B De Uitspanning. 
Driedaags arrangement met 5% 
Maandkorting.

Nieuwpoort, 
Pelgrimsarrangement
Wandelen over het Pelgrimspad 
of het Floris-V-pad en slapen in 
B&B De Uitspanning. De gast-
vrouw brengt je naar je gewenste 
startpunt zodat je het pad kunt 
blijven volgen. 5% korting van-
wege de Maand!

Capelle a/d IJssel, 
B&B met korting
Aan de rand van het Groene 
Hart is B&B Janz de perfecte 
uitvalsbasis voor een bezoek aan 
de Maand van het Groene Hart. 
Boek je twee nachten tijdens de 
Maand, dan krijg je 15% korting.

Kockengen, Te Hooi en Te 
Kunst arrangement
Mis niets van Te Hooi en Te Kunst. 
Op Boerderij Hazenveld, één van 
de deelnemende locaties, boek 
je een speciaal campingarrange-
ment voor 2 personen. Je komt 
vrijdag 11 april aan en vertrekt 
zondag 13 of maandag 14 april. 

Schoonhoven, 
Zilverstadarrangement
Luxe overnachten in B&B In de 
oude praktijk. Bij een overnach-
ting in maart of april krijg je een 
gratis toegangsbewijs voor het 
Zilvermuseum.

Woerden, 
Sloeparrangement
Slapen in het beste B&B van 
Nederland en lekker varen in een 
sloepje van Marina Rijnsburg. 
Met de sloep vaar je door naar de 
Hertog Inn in Rijpwetering waar je 
de tweede nacht slaapt.

Zegveld, 
Kunst en Kaas Safari
Met de 4x4 Landrover Camper  
van Freeheart drie dagen dwars 
door het Groene Hart. Kunst 
kijken, kaas proeven en overnach-
ten onderweg.

Zegveld, 
Slapen op een eiland
Romantisch slapen in het vakan-
tiehuisje op ‘Hortensiaeiland’. En 
alleen tijdens de Maand krijg je 
10% korting op je verblijf!

Van deze uitjes 
kun je (bijna) 
de hele Maand 
genieten!

15.03-05.04 
Hardinxveld-Giessendam
Expositie
In ‘Mode ontmoet streekdracht’ 
geeft Museum de Koperen Knop 
een overzicht van de ontwikke-
ling van streekklederdracht in de 
Alblasserwaard.

15.03-30.03 Gouda
Expositie
In Museum Gouda zie je 
schilderijen van de veelzijdige 
19e-eeuwse Franse schilder Henri 
Fantin-Latour. 

15.03-30.04 Kinderdijk
Varen met korting
Vaar vanaf Rotterdam relaxed 
naar de wereldberoemde molens 
van Kinderdijk.
Op vertoon van de Maandkrant 
20% korting per persoon!

15.03-30.04 Giessenburg
In een rijtuig
Laat je vervoeren in paardentram 
of huifkar. Elke zaterdag kies je bij 
Stal-Vonk uit twee arrangemen-
ten: een snertrit langs de Graan-
schuur en de Kolenbeurs met 
een kop snert, of een voorjaarsrit 
langs de Graanschuur met koffie 
met lekkere hapjes onderweg.

15.03-30.04 Lexmond
Wandelen met Shetlanders
Op pad door natuurgebied de 
Zouweboezem samen met een 
stoere shetlandpony.
€ 1,50 korting per persoon in de 
Maand van het Groene Hart!

15.03-30.04 IJsselstein
Happen en trappen
45 kilometer fietsen door het 
Groene Hart met vijf stops waar je 
een heerlijk  gerecht eet. Start en 
finish bij Hotel Epping.

15.03-30.04 Alphen a/d Rijn
Krantenexpositie
De Historische Vereniging Alphen 
brengt de geschiedenis van Alp-
hense kranten in beeld.

15.03-30.04 Vlist
Wandelen en koffie
Ontdek de mooie wandelpaden 
in en om Vlist. Op vertoon van de 
wandelfolder van Vlist Onder-
neemt! krijg je in de Maand bij de 
Vlisterstee koffie met appelgebak 
en slagroom voor de actieprijs 
van € 3,75

15.03-30.04 Zegveld
Kunst en Kaas Safari
Met de 4x4 Landrover Camper  
van Freeheart drie dagen dwars 
door het Groene Hart. Kunst 
kijken, kaas proeven en overnach-
ten onderweg.

15.03-30.04 Reeuwijk
Kompaslopen
Op pad door het Reeuwijkse 
Plassengebied vanaf De Water-
snip met kompas, coördinaten 
en verrekijker. Je leert hoe het 
veengebied is ontstaan en ziet 
vele vogelsoorten.

15.03-30.04 Boskoop
Bomen inpakken
In het Boomkwekerijmuseum kijk 
je terug hoe vroeger ‘paktijd’ ver-
liep; de drukke tijd dat alle bomen 
en planten op transport gingen.

15.03-30.04 Gouda
Lessen in jezelf begrijpen
Tienwerk coacht je bij het kiezen 
van de  rol die bij je past. 

15.03-30.04 Leerdam
Vissen kijken
Bewonder de vele bijzondere vis-
sen bij Aquazoo, elke woensdag 
en zondag open.
Alleen op vertoon van de Maand-
krant € 1,- korting per persoon!

15.03-30.04 Krimpen a/d IJssel
Spelletje spelen
Streekmuseum Krimpenerwaard 
bestaat 60 jaar en heeft speciaal 
daarvoor een eigen spel laten 
maken. Speel het bordspel of doe 
de variant met de fietsroute!

15.03-30.04 Gouda
Gouwe Vrouwe Rondje
Ideaal vriendinnenuitje. Heleen 
Janssens vertelt je de vrouwenge-
heimen die achter de historische 
gevels schuilen. 
Tijdens de Maand van het Groene 
Hart 10% korting op de wande-
ling!

15.03-30.04 Haarzuilens
Fietsen met korting
Eens een andere omgeving ont-
dekken? Kom met de auto naar 
het Groene Hart en huur een fiets! 
Bij Fietsverhuur Verhoef krijg je 
tijdens de maand € 2,- korting op 
fietshuur (€ 2,50 voor e-bikes).

15.03-30.04 Reeuwijk
Sieraad maken
Eindelijk een sieraad helemaal 
volgens jouw wens in de work-
shop van Uniek Sieraad.
Met de code “Groen Hart 2014” 
krijg je 10% korting!

15.03-30.04 Woerden
Expositie
In Stadsmuseum Woerden zie je 
aquarellen van Jan Roelof van 
den Brink met het verhaal van 
Woerdens weeskind Everardus 
Bogardus die in 1633 naar New 
York vertrok.

15.03-30.04 Gouda
Gratis stroopwafel
Kom tussen al die activiteiten in 
Gouda door even koffiedrinken bij 
Tearoom Herfst en krijg tijdens de 
Maand een gratis stroopwafel bij 
je koffie.

15.03-30.04 Reeuwijk
Sieraden maken
Caroline Devilee leert je de basis-
technieken van het sieraden ma-
ken en daarna ga je aan de slag 
met het materiaal van je keuze.

15.03-30.04 Zegveld
Polstok verspringen
Het demonstratieteam van Free-
heart leert je springen op de nieu-
we baan. Wie haalt de overkant 
van de sloot?

15.03-30.04 Zegveld
Kano en koken
Kanoën over de Meije en daarna 
je eigen diner roken in de rook-
kast op de Blauwe Meije met 
regionale producten. Dat wordt 
smullen!

15.03-30.04 Zegveld
Wandelen en wijn
Je maakt eerst de Willem Bakker 
wandeling door het boerenland, 
en bij terugkomst op de Blauwe 
Meije staat een wijnproeverij klaar.

15.03-30.04 Zegveld
Boerenlandarrangement
Vanaf de Blauwe Meije fiets of 
vaar je langs of over de Meije. 
Op de schraallanden maak je 
een wandeling, daarna varen de 
fietsers terug en andersom.

15.03-30.04 Groene Hart
Uit eten!
Iedere vrijdag Steakavond met lo-
kale vleesproducten bij Brasserie 
Bodelo in Bodegraven.
Elke week een nieuw streekme-
nu bij Restaurant De Kwakel in 
Polsbroek.
Ontdek het maandelijkse menu bij 
Restaurant JanZen in Woerden.

15.03-30.04 Gouda
Lente-expositie
Bij Galerie Montulet zie je hoe de 
ontluikende natuur in het voorjaar 
kunstenaars inspireert.

15.03-30.04 Lekkerkerk
Spellencircuit  de Paashaas 
Origineel paasuitje met spelletjes 
als de Eierfontein, Eitje bakken 
en stokvangen; en pannenkoe-
ken of boerenomelet bakken op 
houtvuur.

15.03-30.04 Lekkerkerk
Spellencircuit Koetje Boe
Lol verzekerd met spelletjes als 
Bibbervissen en Koe melken, 
daarna eet je lekkere ketelsoep 
van het houtvuur.

15.03-30.04 Nieuwkoop
Sloepentocht
Varen via de Nieuwkoopse 
Plassen naar de enige in bedrijf 
zijnde Molenviergang ter wereld in 
Aarlanderveen. 

15.03-30.04 Nieuwkoop
Biermolentocht
Lekker varen naar Bodegraven 
waar je een bezoek brengt aan de 
Biermolen, met proeverij.

15.03-30.04 Nieuwkoop
Natuurfluistertocht
Ontdek de stilte op de Nieuw-
koopse Plassen,  wandel en 
lunch op een van de eilandjes en 
bezoek Natuurmonumenten.

15.03-30.04 Nieuwkoop
Kunst en natuur
Arrangement  met vaartocht over 
de Nieuwkoopse Plassen, bezoek 
aan Galerie Rijlaarsdam en be-
klimming van de Reghthuystoren.

15.03-30.04 Breukelen
Expositie
RHC Vecht en Venen geeft je een 
blik in het leven op de buiten-
plaatsen van weleer met o.a. 
familiealbums, koopaktes, unifor-
men en menukaarten.

15.03-30.04 Polsbroek
QR-Route
Ontdek Polsbroek met deze splin-
ternieuwe wandelroute ‘Klavertje 
van Polsbroek’ aan de hand van 
QR-codes. Met verhalen over 
Herman de Man en stier Herman.

15.03-30.04 Leimuiden
Varen
Laat je lekker varen of nog beter: 
organiseer een feestje op het 
Partyschip. Met interessante 
kortingen tijdens de Maand van 
het Groene Hart!

29.03-20.04 Alphen a/d Rijn
Rondvaart
Rondvaart over de vele mooie 
wateren van het Groene Hart met 
de luxe boot van Rederij Avifauna.

20.03-30.04 Alphen a/d Rijn
Live Cooking Brunch of Diner
Elke zaterdag en zondag genieten 
in Avifauna van een warm en 
koud buffet en meekijken hoe de 
kok jouw eten maakt. Inclusief 
bezoek aan het vogelpark.

30.03-30.04 Hoogmade
Expositie
In deze bijzondere tuin zie je 
beelden van kunstenaars uit het 

kunstenaarsdorp Tengenenge in 
Zimbabwe. 

01-30.04 Alphen a/d Rijn
Brunchboot
Elke zondag lekker varen met 
Rederij Avifauna en aan boord 
smullen van een brunch. Na af-
loop bezoek je het vogelpark.

05-30.04 Reeuwijk
Jubileumexpo
Streekmuseum Reeuwijk jubileert 
en licht iedere maand een bijzon-
der deel van de collectie uit, van 
oud naar nieuw.

13.04-30.04 Gouda
Expositie
In Museum Gouda zie je grafisch 
werk van Sees Vlag.

14.04-30.04 Harmelen
Expositie
Zwart-witfoto’s met kleurelement 
van Simone van Groenestijn laten 
alledaagse beelden zien uit omge-
ving Woerden, in de bibliotheek.

15.04-30.04 Hoogmade
Fietsen en thee
Per fiets door het Groene Hart 
en bijkomen met een high tea bij 
Horta Clementia.

22.04-30.04 Hoogmade
Wandelen en thee
Een rondje Hoogmade te voet, 
inclusief klimmen over hekken, en 
een heerlijke high tea in de tuin 
van Horta Clementia.
 

Maart

15.03 Leiden e.o.
Joop Zoetemelk Classic
Ontdek de prachtige polders 
van het Groene Hart op de fiets! 
Keuze uit 25, 50, 75, 100 of 150 
kilometer, en Joop doet zelf mee! 

15.03 Boskoop
Postzegelbeurs
Op zoek naar die ene postzegel? 
In Wijkgebouw De Stek halen 
verzamelaars hun hart op.

15.03 Vlist
Beauty & Brains
Actieve verwenmiddag voor vrou-
wen, met workshops, een maaltijd 
en ‘s avonds cabaret waar de 
mannen ook welkom zijn.

15.03 Gouda
Wandeling
Het Goudse Gidsen Gilde leidt je 
door Gouda met als thema De ze-
ven werken van barmhartigheid.

15.03 Reeuwijk
High tea les 
Patissiers Femke en Sander leren 
je de lekkerste zoete en hartige 
hapjes maken, van scones tot 
thee-fizz.

15.03 Reeuwijk
Patisserieles
Lekker taartjes maken bij Patis-
siers Femke en Sander! Onder 
andere citroen meringue taartje 
en vruchtentartelet.

15+16.03 Alphen a/d Rijn
Winter Diner 
Kijk mee hoe de koks je gerech-
ten bereiden tijdens dit Winter 
Live Cooking diner in Avifauna.

16.03 Reeuwijk
Bonbon les
Lekker knoeien met chocolade en 
aan het einde van de workshop 
van Patissiers Femke en Sander 
heb je overheerlijke bonbons

16.03 Reeuwijk
Vogelexcursie
Ontdek de winter- en zomergas-
ten op de Reeuwijkse Plassen 
(zie p.12)

16.03 Alphen a/d Rijn
Winter Brunch
De een-na-laatste Live Cooking 
Winter Brunch in Avifauna. Smul-
len van het buffet en na afloop 
rondkijken in het vogelpark.

16.03 Gouda
Storytrail
Beleef het verhaal van schippers-
zoon Wouter in 1552, het jaar 
van de Bieroorlog, tijdens deze 
bijzondere stadswandeling.
5 euro korting met de actiecode 
“groenehart”!

16.03 Cabauw
Allard “The Rockier”
Swingen in ‘t Witte Paard met 
pop- en rockliedjes van de jaren 
zeventig tot nu. En omdat het St. 
Patricks Day is ook wat heerlijke 
Ierse muziek.

17.03 Alphen 
Lezing industrie
Pieter van Stipdonk schetst in een 
lezing van de HVA de opkomst 
en ondergang van de Alphense 
maakindustrie.

17.03 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

19.03 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

19.03 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

19.03 Gouda
Stempels maken
Tijdens deze workshop van Boek-
selen maak je een stempel van 
gum en een mooi doosje om de 
gum in te bewaren.

19.03 Kamerik
Beschuit met muisjes
Kom vieren dat er veel nieuwe 
geitjes en lammetjes geboren zijn 
op kinderboerderij Oortjespad! Je 
kunt er ook lekker knutselen.

19.03 Gouda
Workshop 3-luik 
In de workshop biografisch-3-luik  
van Reinke Chavannes ga je op 
zoek naar wat jou werkelijk drijft 
en wat je wilt. Door deze inzichten 
maak je bewuster keuzes. 

19.03 Gouda
Wijnproeverij
Robert Berger laat je kennisma-
ken met fruitwijnen uit de streek. 
Met amuses en omlijst met 
pianomuziek.

20.03 Gouda
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

20.03 Vlist
Kookworkshop
Klassiekers van restaurant De 
Nieuwe Polderkeuken.
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20.03 Hardinxveld-Giessendam
Workshop
Workshop hoed maken in Muse-
um de Koperen Knop in het kader 
van de tentoonstelling ‘Mode 
ontmoet streekdracht’.

20.03 Wilnis & Krimpen
Wereldverteldag
In Wilnis vind je een avond vol 
verrassende verhalen en kunst 
rond het thema ‘Monsters en 
draken’ van BinnensteBuiten.
In Streekmuseum Krimpener-
waard hoor je van de vertellers 
van Het Zingende Paard verhalen 
over o.a. Narcissus en het Lelijke 
Eendje. Omlijst door muziek.

20.03 Harmelen
Doedag
Wordt het chinees schilderen, ge-
woon schilderen of een glaswork-
shop? Je kunt zelf kiezen tijdens 
de Doedag in Het Kunstgebouw.

20.03 Oudewater
Workshop haken
Haal het voorjaar in huis door een 
kleurrijk bosje bloemen te haken. 
Geschikt voor beginners!

21.03 Alphen a/d Rijn
Avifauna zingt Hazes
Sing-a-long voor alle Hazes-fans, 
met quiz, bierproeverij en after-
party!

21.03 Alphen a/d Rijn
Meezingfestijn
Ketelbinkie, de Zuiderzeeballade, 
Het kleine café...heerlijke num-
mers om luidkeels mee te brullen 
in Avifauna.

21.03 Gouda
Workshop 3-luik 
In de workshop biografisch-3-luik 
van Reinke Chavannes ga je op 
zoek naar wat jou werkelijk drijft 
en wat je wilt. Door deze inzichten 
maak je bewuster keuzes. 

21.03 Polsbroek
Workshop Energiebalans
Breng lichaam en geest in balans 
door je voedselkeuze, fysieke 
activiteiten, rust en ontspanning. 
Met creatieve oefeningen en 
coaching van Astrid Meijer en 
Mariken Snijdoodt.

21.03 Gouda
Kookworkshop
Met Betty Blue ga je langs de 
vakmannen van de stad voor 
ham, vis en chocola. Je leert hoe 
ze dat uitbenen en fileren maakt 
er daarna een viergangenmenu 
van.

22.03 Lopik
Beleef het landschap
Ontdek het landschap bij natuur-
museum de Wielewaal met een 
digitale camera in deze fotowork-
shop van Staatsbosbeheer.

22.03 Gouda
Workshop Kartonnage
Je bekleedt een kartonnen voor-
werp met stof, een leuke manier 
om persoonlijke cadeautjes te 
maken.

22.03 Muiden
Open huis 
Tussen 10-16 uur rondscharrelen 
op Zorgboerderij Hoogerlust en 
verkoop ambachtelijke boeren-
producten.

22.03 Papekop
Wandeling
Een lekker rondje Papekop met 
start en finish bij Hoeve Spoor-
zicht.

22.03 Weesp
Aetsveldroute 
Wandeling van 10 kilometer langs 
de slingerende Vecht naar de 

Aetsveldsche Polder. Onderweg 
kom je langs delen van oude 
verdedigingslinies.

22.03 Weesp
Help op de boerderij
De dieren van biologische 
boerderij De Groene Griffioen 
krijgen een mooier erf. Help mee 
met schoonmaken, picnicktafels 
maken enz.

22+23.03 Alphen a/d Rijn
Winter Diner 
Kijk mee hoe de koks je gerech-
ten bereiden tijdens dit Winter 
Live Cooking diner in Avifauna.

23.03 Gorinchem e.o.
Lentewandelmeditatie
Met Iris Keasberry wandel je door 
de uiterwaarden bij De Avelingen, 
een moment van bezinning en 
rust.

23.03 Hoogmade
Opening tuin
Horta Clementia is een verscholen 
pareltje: 450 m2 planten, bomen 
en groenten. Vanaf vandaag weer 
open!

23.03 Alphen a/d Rijn
Winter Brunch
De allerlaatste Live Cooking Win-
ter Brunch in Avifauna. Smullen 
van het buffet en na afloop rond-
kijken in het vogelpark.

24.03 Gouda
Workshop 3-luik 
In de workshop biografisch-3-luik 
van Reinke Chavannes ga je op 
zoek naar wat jou werkelijk drijft 
en wat je wilt. Door deze inzichten 
maak je bewuster keuzes. 

24.03 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

 25.03 Alphen a/d Rijn
Eten uit de achtertuin
In deze lezing van het IVN hoor 
je hoe je zelf groenten, fruit en 
kruiden kunt kweken in potten en 
in de tuin. Inclusief proeverij!

26.03 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

26.03 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

27.03 Gouda
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

27.03 Woubrugge
Asperges!
Bij Aspergehof start het asperge-
seizoen. Op naar het witte goud 
uit het Groene Hart!

27.03 Harmelen
Doedag
Wordt het chinees schilderen, ge-
woon schilderen of een glaswork-
shop? Je kunt zelf kiezen tijdens 
de Doedag in Het Kunstgebouw.

27.03 Gouda
Je weet niet wat je eet
Deze Table d’Hote van Traiterie 
Fanteur zet je op het verkeerde 

been. Het lijkt vis, maar is… En 
die croquet, wat zit daar eigenlijk 
in?

28.03 Alphen a/d Rijn
Orgelconcert
Sander Booij speelt een gevari-
eerd programma in de Advents-
kerk.

28.03 Nieuwerbrug
Aanschuifdiner
Groene Hart Catering ser-
veert een viergangendiner met 
streekproducten op verschillende 
boerenlocaties.

28.03 Gouda
Workshop Leer
Maak bij Bag me van leer een 
toilettasje of hoes of eenvoudig 
tasje voor telefoon of tablet, of 
pimp je riem.

29.03 Vlist
Diner en Dansen 
Een eigentijdse band, swingende 
muziek en een rijk gevuld buffet 
bij restaurant De Nieuwe Polder-
keuken.

29.03 Nederhorst den Berg
Bommelsteinroute 
Wandeling van 10 kilometer langs 
de Vecht met wijde uitzichten over 
de veenweiden, georganiseerd 
door Fuwera.

29.03 Gouda
Boekselen
Maak van een oud boek een 
nieuw kunstwerk door tekst en 
afbeeldingen te gebruiken in col-
lages of andere creatieve werken.

29.03 Weesp
Kaas maken
Maak je eigen biologische kaasje 
bij De Groene Griffioen.

29.03 Gouda
Geluksroute
Geniet van workshops, een stilte-
wandeling, een voorleessessie en 
andere spontane activiteiten waar 
mensen gelukkig van worden. 
O.a. workshop Geluksboekselen.

29.03 Boskoop
Natuurwandeling 
Ontdek de voorjaarsbloemen, 
hoor de vogels en ga op zoek 
naar de eerste vlinders langs het 
Heempad.

29.03 Gouda
Workshop
Je maakt een enveloppeboekje 
van papier bij Ilona van Eck.
15% korting via het Groene Hart!

29.03 Reeuwijk
Het hazenpad kiezen
Dat wist je allemaal nog niet van 
de haas! Een bijzondere fiets-
excursie van Staatsbosbeheer 
inclusief een bezoek aan het 
Grootmoederstijd museum.

29.03 Brandwijk
Wintergasten spotten
Duizenden ganzen en andere 
vogels overwinteren in de Donkse 
Laagten. Met de boswachter van 
Staatsbosbeheer ga je naar ze 
op zoek.

29.03 Alphen a/d Rijn
Seizoenstart Avifauna
Zie ze vliegen tijdens de vogelde-
monstratie, voer zelf de kleurrijke 
lori’s en geniet van het voorjaar.

29.03 Gorinchem e.o.
Opschoondag
Help om natuurgebied De Avelin-
gen mooi te houden en doe mee 
aan de opschoonactie van Iris 
Keasberry.

29.03 Vlist
Après ski
Gezellige avond met muziek in de 
Vlisterstee, georganiseerd door 
Dorpsvereniging Vlist en Panic 
roadshow.

29.03 Reeuwijk
High tea les 
Patissiers Femke en Sander leren 
je de lekkerste zoete en hartige 
hapjes maken, van scones tot 
thee-fizz.

29.03 Bodegraven
Diner-Dansant
Waag een dansje tussen de gan-
gen door bij Brasserie Bodelo.

29.03 Reeuwijk
Patisserieles
Lekker taartjes maken bij Patis-
siers Femke en Sander! Onder 
andere citroen meringue taartje 
en vruchtentartelet.

29.03 Reeuwijk
Bonbon les
Lekker knoeien met chocolade en 
aan het einde van de workshop 
van Patissiers Femke en Sander 
heb je overheerlijke bonbons

29+30.03 Boskoop
Open kwekerij
Bij Herman Geers vind je kraam-
pjes met verschillende planten en 
tuingereedschappen, en er zijn 
interessante lezingen.

30.03 Nieuwerbrug
Opeten of weggooien
Evenement van Slow Food 
Groene Hart in het kader van het 
EU-jaar tegen voedselverspilling.

30.03 Boskoop
Minigolf
Minigolfbaan Boskoop houdt 
een open middag om je te laten 
kennismaken met deze gezellige 
precisiesport.

30.03 Reeuwijk
Borrelhapjes amuse les 
Workshop in het maken van 
heerlijke hartige hapjes van Patis-
siers Femke en Sander. Maak de 
boerenkaaskroket, hartige cake 
en meer.

31.03 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 
 

April
01.04 Pampus
Seizoensopening
Forteiland Pampus gaat weer 
open. Ontdek het fort met de 
interactieve Xperience, voor de 
kinderen zijn er leuke speurtoch-
ten.

01.04 Nieuwer Ter Aa
Seizoensopening
Hoeve Landzicht is klaar voor het 
buitenseizoen met o.a. steprou-
tes, handboogschieten en ‘lopen 
over water’.

02.04 Woerden
Lezing
Hoe zet je micro-organismes in 
voor een gezondere (moes)tuin? 
Je hoort het van Simone Vos bij 
Alles is liefde.

02.04 Harmelen
Computerworkshop 
In deze workshop voor kinderen 
ontdek je hoe je creatief met 
de computer kunt werken, met 
bijvoorbeeld foto’s, stop motion 
animaties en computerspellen.

02.04 Nieuwkoop
Torenbeklimming
Kijk vanaf de top van de 
Regthuystoren kilometers ver over 
het Groene Hart. Aanmelden bij 
TIP Nieuwkoop.

02+04.04 Gouda
Workshop 3-luik 
In de workshop biografisch-3-luik 
van Reinke Chavannes ga je op 
zoek naar wat jou werkelijk drijft 
en wat je wilt. Door deze inzichten 
maak je bewuster keuzes. 

02.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

02.04 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

02.04 Haastrecht
Voorjaarsworkshop
Bij Gewoon Natuurlijk maak je een 
tafelstuk met verse snijbloemen, 
bolletjes, takken en decoratie.

03.04 Gouda
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

03.04 Harmelen
Doedag
Wordt het chinees schilderen, ge-
woon schilderen of een glaswork-
shop? Je kunt zelf kiezen tijdens 
de Doedag in Het Kunstgebouw.

03.04 Gouda
Kaaswandeling
Gezellige wandeling door de bin-
nenstad van het Goudse Gidsen 
Gilde tijdens de Kaasmarkt.

04.04 Nieuwerbrug
Aanschuifdiner
Groene Hart Catering serveert 
een viergangendiner met streek-
producten op verschillende 
boerenlocaties.

04.04 Gouda
Clicks maken
In deze workshop van Bag me 
versier je sleutelhangers, armban-
den of telefoonhoesjes met clicks.

04.04 Gouda
Voorjaarsworkshop
Maak bij Ilona van Eck een pas-
pop van 50 cm met bloemen.
15% korting via het Groene Hart!

04.04 Alphen a/d Rijn
Bingo diner
Lekker eten en ondertussen drie 
rondes bingo spelen om mooie 
prijzen bij Avifauna.

04.04 Nieuwkoop
Vaartocht
Beleef op de boot van Natuur-
monumenten hoe dotterbloemen 
de oevers van de Nieuwkoopse 
Plassen goudgeel kleuren.

04+05.04 Krimpen a/d IJssel
Lentefair
Lekker shoppen in de kraampjes 
met tuindecoratie, brocante en 
cadeautjes bij Streekmuseum 
Krimpenerwaard. Ook zijn er 
demonstraties, spelletjes voor 
kinderen, live muziek en lekkere 
taart.

05.04 Nieuwerbrug
Aanschuifdiner
Groene Hart Catering ser-

veert een viergangendiner met 
streekproducten op verschillende 
boerenlocaties.

05.04 Zevenhoven
Lentedag
Kuikentjes aaien, streekproducten 
proeven, de boerderij verkennen 
en nog veel meer bij Landwinkel 
Jan Nieuwenhuizen.

05.04 Polsbroek
Koken met onkruid
Astrid Meijer leert je brandne-
tels, paardenbloemen en ander 
‘onkruid’ te gebruiken in lekkere 
gerechten als hartige taart of 
pesto.

05.04 Woerden
Groene Hart Wandeltocht
Ontdek al wandelend het 
prachtige polderlandschap rond 
Woerden. Je kunt kiezen uit 5, 10, 
15, 20, 30 of 40 kilometer.

05.04 Vinkeveen
Verhalenavond
Muziek en bijzondere verhalen 
verteld door onder meer Elza van 
Binnenstebuiten.

05.04 Cabauw
Tribute to the Cats
Wegens groot succes herhaald: 
swingen op de klassiekers van de 
Cats in ‘t Witte Paard.

05.04 Nieuwerbrug
Aanschuifdiner
Smullen van een vijfgangen- 
menu met streekproducten aan 
de lange gezellige tafels op 
Boerderij Buitenland.

05.04 Woerden
Operaconcert 
Het Orkest van het Groene Hart 
brengt een uniek operaconcert 
met aria’s van Mozart, delen van 
Carmen en nog veel meer.

05.04 Gouda
Voorjaarsworkshop
Maak bij Ilona van Eck een pas-
pop van 50 cm met bloemen.
15% korting via het Groene Hart!

05.04 Streefkerk
Expositie
Kunstenaars uit de Alblasser-
waard exposeren in Korenmolen 
De Liefde. Geniet ook van het 
uitzicht over de Lek!

05.04 Haastrecht
Open dag gemaal
Kom alles te weten over verleden, 
heden en toekomst van de pol-
derbemaling tijdens de open dag 
van Gemaal De Hooge Boezem.

05.04 De Hoef
Lentekriebels
Mozaïekworkshop, je maakt 
een pot, een wespenhanger of 
vogelhuisje voor in de tuin of op 
balkon.

05.04 Alphen a/d Rijn
Open dag Adventskerk
Rondleidingen langs de Ju-
gendstil-elementen en de kleine 
exposities, carillonspel en en 
gratis orgelconcerten van Simon 
Stelling.

05.04 Gouda
Mozaieken
Atelier de Muzen organiseert een 
leuke workshop mozaïek, inclusief 
lunch.

05.04 Gouda
Wandeling
Naar buiten bij Gouwestek en 
Mallemolen voor een Groene 
Hart wandeling van 1,5 uur onder 
leiding van Marina Perdijk (elke 
zaterdag een andere route).

Activiteitenagenda  Check voor adressen en meer informatie www.groenehart.nl
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05.04 Gouda
Fietstocht
Vanuit Gouwestek met de fiets 
dwars door het Groene Hart, rich-
ting Landwinkel Sonneveld voor 
de lunch, of met een picknick-
mand voor onderweg.

05.04 Hazerswoude
Rondvaart
Lekker varen over de Rietveldse 
vaart vanaf Theetuin ‘t Woutje ter-
wijl de schipper je van alles vertelt 
over het gebied.

05.04 Gouda
Maak je lunch
Boven het smeulende vuur bij 
Gouwestek je broodje bereiden 
en smullen van ‘Blote Billetjes in 
het Gras’.

05.04 Gouda
Molenarrangement
Ontdek de Mallemolen, doe mee 
met een knutselactiviteit van 
Creatief Gouda en proef streek-
producten van De Heerlijkheid bij 
Gouwestek. 

05.04 Gouda
Stadswandeling
Ontdek met kunsthistorica Heleen 
Janssens de verhalen achter 
de gevels in de binnenstad van 
Gouda, met streeklunch in het 
Museumhavencafé.

05.04 Reeuwijk
Heel Groene Hart Bakt
Bij Patissiers Femke en Sander 
maak je tarte tatin, koffiebroodjes 
en kaaskroketten met ingrediën-
ten uit het Groene Hart.

05.04 Giessenburg
Opening theetuin
Theetuin HannesHeerlijkHeid gaat 
weer open. Even lekker uitrusten 
en taart eten tijdens een fiets- of 
wandeltocht.

05+06.04 Gouda
Museumweekend
Activiteiten, muziek en natuurlijk 
exposities in Museum Gouda.

06.04 Hoogmade
Opening tuinseizoen
Gezellige open dag in de tuin van 
Horta Clementia met proeverijen 
en leuke hebbedingetjes.

06.04 Reeuwijk
Vogels spotten
De polder bruist van het nieuwe 
leven! Ga mee met een gids 
op zoek naar weidevogels alles 
wat bloeit in de polder Stein. 

06.04 Gouda
Storytrail
Beleef het verhaal van schippers-
zoon Wouter in 1552, het jaar 
van de Bieroorlog, tijdens deze 
bijzondere stadswandeling.
5 euro korting met de actiecode 
“groenehart”!

06.04 Hilversum
Beeldentuin
Opening voorjaarsexpositie Beel-
dentuin Keigaaf met glaskunst, 
keramiek, houten objecten en 
stenen beelden.

07.04 Woubrugge
Asperge-actie
De eerste 10 aspergeklanten 
van de dag ontvangen een leuke 
attentie op de Aspergehof.

07.04 Gouda
Workshop 3-luik 
In de workshop biografisch-3-luik  
van Reinke Chavannes ga je op 
zoek naar wat jou werkelijk drijft 
en wat je wilt. Door deze inzichten 
maak je bewuster keuzes. 

07.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

08.04 Gouda
Taxatiedag
Heb jij een schat op zolder? Laat 
schilderijen, zilverwerk en andere 
kunstwerken taxeren en eventueel 
veilen in Museum Gouda.

09.04 Harmelen
Computerworkshop 
In deze workshop voor kinderen 
ontdek je hoe je creatief met 
de computer kunt werken, met 
bijvoorbeeld foto’s, stop motion 
animaties en computerspellen.

09.04 Nieuwveen
Paaseieren zoeken
Alvast oefenen voor de paasda-
gen; hoeveel eieren vind jij op de 
kinderboerderij van Landgoed 
Ursula?

09.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

09.04 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

10.04 Gouda
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

10.04 Harmelen
Doedag
Wordt het chinees schilderen, ge-
woon schilderen of een glaswork-
shop? Je kunt zelf kiezen tijdens 
de Doedag in Het Kunstgebouw.

10.04 Gouda
Kaaswandeling
Gezellige wandeling door de bin-
nenstad van het Goudse Gidsen 
Gilde tijdens de Kaasmarkt.

10.04 Oudewater
Workshop haken
Haal het voorjaar in huis door een 
kleurrijk bosje bloemen te haken. 
Geschikt voor beginners!

10.04 Hazerswoude
Paasworkshop
Bij Theetuin ’t Woutje maak je een 
tafelstuk van buxus, mos, takken 
en kwartelei, gedecoreerd in elke 
gewenste kleur.

10-12.04 Giessenburg
Brocante 
Kom lekker snuffelen tussen de 
brocante in de Graanbuurt. Op 
Brocante aan de Giessen vind je 
ook  lenteaanbiedingen, hebbe-
dingetjes en proeverijen.

11.04 Nieuwkoop
Vaartocht
Beleef op de boot van Natuur-
monumenten hoe dotterbloemen 
de oevers van de Nieuwkoopse 
Plassen goudgeel kleuren.

11.04 Nieuwkoop
Workshop schilderen
Ervaar het bijzondere van het vrij 
schilderen in de buitenlucht bij 
José van den Helder. Voor begin-
ners en ervaren schilders.

11 t/m 13.04 Gorinchem
Lentiade
Voorjaarsfair met gezellige kraam-
pjes, leuke demonstraties, lekker 
eten, live muziek en vanwege het 
lustrum ook het NK taartdecora-
tie voor hobbybakkers. Inclusief 
wilgenteen vlechten van Joop en 
Ineke Visser.

12.04 Alphen a/d Rijn
Aanschuiflunch
Heerlijk lunchen in de bebloe-
semde boomgaard van Boerderij 
Landlust met een streekpro-
ductenmenu van De Dansende 
Boom.

12.04 Hazerswoude
Rondvaart
Lekker varen over de Rietveldse 
vaart vanaf Theetuin ‘t Woutje ter-
wijl de schipper je van alles vertelt 
over het gebied.

12.04 Oudewater
Operaconcert 
Het Orkest van het Groene Hart 
brengt een uniek operaconcert 
met aria’s van Mozart, delen van 
Carmen en nog veel meer.

12.04 Kamerik
Wandeltochten
Laat je verleiden in de polder! 
Deze wandeltochten (12-32 kilo-
meter) voeren je door weilanden 
en over de prachtige Grechtkade.

12.04 Kamerik
Kamerikse Weteringloop
Lekker actief bezig zijn kan 
bij deze recreatieve hardloop-
wedstrijd door Kamerik. Er zijn 
verschillende afstanden en er is 
een jeugdloop!

12.04 Gouda
Wandeling
Naar buiten bij Gouwestek en 
Mallemolen voor een  Groene 
Hart wandeling van 1,5 uur onder 
leiding van Marina Perdijk (elke 
zaterdag een andere route).

12.04 Gouda
Fietstocht
Vanuit Gouwestek met de fiets 
dwars door het Groene Hart, rich-
ting Landwinkel Sonneveld voor 
de lunch, of met een picknick-
mand voor onderweg.

12.04 Wilnis
Spoordijkroute
13 kilometer wandelen langs de 
voormalige Haarlemmermeer-
spoorlijn. De rails zijn weg maar 
veel mooie stations en wachter-
woningen zijn behouden.

12.04 Gouda
Maak je lunch
Boven het smeulende vuur bij 
Gouwestek je broodje bereiden 
en smullen van ‘Blote Billetjes in 
het Gras’.

12.04 Boskoop
Postzegelbeurs
Op zoek naar die ene postzegel? 
In Wijkgebouw De Stek halen 
verzamelaars hun hart op.

12.04 Gouda
Molenarrangement
Ontdek de Mallemolen, doe mee 
met een knutselactiviteit van 
Creatief Gouda en proef streek-
producten van De Heerlijkheid bij 
Gouwestek. 

12.04 Woerden
Paasstreekmarkt
Ga ‘De Boer op’ vanaf Streek-
markt Woerden. Proef de 
streekproducten en kijk achter de 
schermen bij de boerderijen die 
deze producten maken.

12.04 Nieuwerbrug
Aanschuifdiner
Smullen van een vijfgangenme-
nu met streekproducten aan de 
lange gezellige tafels op Boerderij 
Buitenland.

12.04 Rijnsburg
Sloepvaren
Lijkt varen in een sloepje je 
heerlijk maar heb je het nog nooit 
gedaan? De schipper van Marina 
Rijnsburg vertelt terwijl jij vaart.

12.04 Alphen a/d Rijn
Lunchen uit de natuur
In deze workshop van IVN ga je 
op zoek naar eetbare planten uit 
de natuur, waarmee je een heerlij-
ke lunch maakt.

12.04 Waverveen
Fietstocht
Fietsen langs de Amstel en de 
Drecht vanaf Kwekerij Van Vliet in 
een route van 25 of 40 km. Op-
brengst gaat naar het goede doel.

12.04 Leidschendam
Opening Klimpark
Seizoensopening van het Klim-
park in Vlietland, met een specta-
culair nieuw klimelement.

12.04 Gouda
Open dag keramiek
Bij SBB Gouda kom je alles te 
weten over hun keramiekoplei-
ding, en je kunt zelf aan de slag 
met klei om het te proberen.
  
12.04 Reeuwijk
High tea les 
Patissiers Femke en Sander leren 
je de lekkerste zoete en hartige 
hapjes maken, van scones tot 
thee-fizz.

12.04 Reeuwijk
Borrelhapjes amuse les 
Workshop in het maken van 
heerlijke hartige hapjes van Patis-
siers Femke en Sander. Maak de 
boerenkaaskroket, hartige cake 
en meer.

12+13.04 Utrechtse Venen
Open dag B&B
Luxe slapen in het Groene Hart 
met persoonlijke aandacht? Dat 
kan bij de B&B’s van Goeden8. 
Dit weekend kun je vrijblijvend 
binnen kijken bij o.a.
Le Plus Oultre - Nieuwer ter AA
Onder den Peerenboom - Ben-
schop
Hazenveld - Kockengen
De Ruige Weide - Oudewater
 
12+13.04 Gouda
Open atelier
Binnenkijken bij meer dan 80 
kunstenaars (zie pagina 17).

12 +13.04
Alphen a/d Rijn
Duin en Bollen tocht 
Fietstocht door de bollenvelden 
en Kaag en Braassem (zie p. 
17) 

12+13.04 Gouda
Open dag golf
Golfbaan IJsselweide laat je zien 
hoe leuk golfen is. Met kennisma-
kingslessen, een putparcours en 
de Joost Hage Golfshow.

12+13.04 Nieuwveen
Amstelfair
Haal het voorjaar in huis bij Tuin-
plantencentrum Coen van Dijk (zie 
pagina 19).

12+13.04 Ouderkerk a/d Amstel
ANWB Kampeerdagen
Alles over outdoor en kamperen, 
inclusief workshops en kinder-
activiteiten in recreatiegebied 
Oudkerkerplas.

12+13.04 Kamerik e.o.
Te Hooi en Te Kunst
Exposities, demonstraties en 
workshops van kunstenaars op 
10 boerenlocaties (zie pagina 15).

12+13.04 Noorden
Expositie
De cursisten van Jan Pieterse 
laten hun schilderwerk zien in 
Loopstal Zevensprong. 

13.04 Gouda
Concert
Kamertrio La Tour de Léman 
speelt Mozart en Sjostakovitsj in 
Museum Gouda.

13.04 Reeuwijk
Patisserieles
Lekker taartjes maken bij Patis-
siers Femke en Sander! Onder 
andere citroen meringue taartje 
en vruchtentartelet.

13.04 Reeuwijk
Bonbon les
Lekker knoeien met chocolade en 
aan het einde van de workshop 
van Patissiers Femke en Sander 
heb je overheerlijke bonbons

13.04 Schoonhoven
Culturele zondag
Meer dan 40 ateliers, galeries, 
theaters en musea in deze crea-
tieve zilverstad zijn open.

13.04 Montfoort
Engherkaderoute
Fuwera neemt je mee op een 
wandeling van 12 km dwars door 
weids poldergebied langs twee 
oude plaatsjes en twee riviertjes.

13.04 Alphen a/d Rijn
Vogels kijken
De gids van IVN neemt je mee 
naar Zaans Rietveld, een paradijs 
met maar liefst 210 soorten 
vogels. Ga op zoek naar de eerste 
zomergasten! 

13.04 Huizen
Leer smeden
Workship van Vuurspetters, maak 
je eigen kachelpook of kandelaar.

13.04 Nieuwerkerk a/d IJssel
Open dag golf
Kom kennismaken met de 
golfsport bij Hitland, en geniet 
van een lekkere barbecue op het 
terras.

14.04 Ter Aar
Workshop met groen
Maak een buitenspiegel of een 
tafelstuk met narcissen bij De 
Uilentuin.

14.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

14+16.04 Gouda
Workshop 3-luik 
In de workshop biografisch-3-luik 
van Reinke Chavannes ga je op 
zoek naar wat jou werkelijk drijft 
en wat je wilt. Door deze inzichten 
maak je bewuster keuzes. 

16.04 Gouda
Wijnproeverij
Robert Berger laat je kennisma-
ken met fruitwijnen uit de streek. 
Met amuses en omlijst met 
pianomuziek.

16.04 Harmelen
Computerworkshop 
In deze workshop voor kinderen 
ontdek je hoe je creatief met 
de computer kunt werken, met 
bijvoorbeeld foto’s, stop motion 
animaties en computerspellen.

16.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

16.04 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

16+17.04 Boskoop
Sieraad maken
AMH Design laat je zien hoe je 
zelf je allermooiste sieraad kan 
maken met zilver, edelstenen en 
parels. 

17.04 Gouda
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

17.04 Woubrugge
Secretaresse-actie
Secretaressedag: zet een secre-
taresse in het zonnetje met een 
aspergemand van Aspergehof. 

17.04 Harmelen
Doedag
Wordt het chinees schilderen, ge-
woon schilderen of een glaswork-
shop? Je kunt zelf kiezen tijdens 
de Doedag in Het Kunstgebouw.

17.04 Gouda
Kaaswandeling
Gezellige wandeling door de bin-
nenstad van het Goudse Gidsen 
Gilde tijdens de Kaasmarkt.

18.04 Nieuwkoop
Eieren zoeken
Welke vogels hebben hun eieren 
verstopt op de eilanden in de 
Nieuwkoopse Plassen? Ontdek 
het met Natuurmonumenten.

18.04 Gouda
Swap
Regenboogswap bij Boekselen: 
maak creatief werk volgens de 
spelregels en ruil het met de 
andere deelnemers. Kleur: zwart 
en wit 

Activiteitenagenda  Check voor adressen en meer informatie www.groenehart.nl
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18.04 Gouda
Workshop
Bij Ilona van Eck maak je een 
vintage camera album.
15% korting via het Groene Hart!

18-21.04 Groot-Ammers
Beeldhouwen
Maak kennis met beeldhouwen 
en hoor alles over workshops in 
Ooievaarsdorp Het Liesvelt.

19.04 Gouda
Wandeling
Naar buiten bij Gouwestek en 
Mallemolen voor een  Groene 
Hart wandeling van 1,5 uur onder 
leiding van Marina Perdijk (elke 
zaterdag een andere route).

19.04 Montfoort
Ontdek de eendenkooi
Wandel met de gids van Staats-
bosbeheer langs de eendenkooi 
van Broek en Blokland en hoor de 
mooiste verhalen.

19.04 Vinkeveen
Demmerikroute
Een tocht van 12 km rond de 
open polder van Demmerik over 
een groene spoorbaan, houtka-
des, landwegen en recreatieter-
reinen.

19.04 Gouda
Fietstocht
Vanuit Gouwestek met de fiets 
dwars door het Groene Hart, rich-
ting Landwinkel Sonneveld voor 
de lunch, of met een picknick-
mand voor onderweg.

19.04 Gouda
Maak je lunch
Boven het smeulende vuur bij 
Gouwestek je broodje bereiden 
en smullen van ‘Blote Billetjes in 
het Gras’.

19.04 Warmond
Open dag
Kom kijken op boerderij Pen-
nings, je krijgt een rondleiding, er 
is een markt, bakdemonstraties, 
proeverijen en  verschillende 
kinderactiviteiten.

19.04 Gouda
Molenarrangement
Ontdek de Mallemolen, doe mee 
met een knutselactiviteit van 
Creatief Gouda en proef streek-
producten van De Heerlijkheid bij 
Gouwestek. 

19.04 Woerden 
Beleef de Romeinen
Vaar op een Romeins vrachtschip 
van 25 meter door de singels van 
Woerden en hoor alles over de 
Romeinse geschiedenis van het 
Groene Hart.

19.04 Leerdam
Open dag
Op Bezoekboerderij Het Achter-
huis kun je binnenkijken bij de 
dieren, snuffelen bij kraampjes 
met leuke spullen en allerlei de-
monstraties bekijken.

19.04 Hazerswoude
Rondvaart
Lekker varen over de Rietveldse 
vaart vanaf Theetuin ‘t Woutje ter-
wijl de schipper je van alles vertelt 
over het gebied.

19.04 Gouda
Sketchcrawl 
Samen tekenen binnen en buiten 
op een mooie locatie in Gouda.

19.04 Reeuwijk
Wandelen met de bus
Je gaat met de bus naar Hoeve 
Stein, Fort Wierickerschans of 
Waarder en kunt kiezen uit 10 
wandelingen tussen de haltes.

19.04 Gouda
Schilderen
Workshop van  Ilona van Eck:  
schilderen op groot doek. 
15% korting via het Groene Hart!

19.04 Meerkerk
Profkoers
Zie hoe de profs strijden om de 
prijzen in de Arno Wallaard Me-
morial door de Alblasserwaard.

Pasen

19+21.04 Kamerik
Lammetjesdag
Lammetjes aaien, smullen van 
streekproducten, actief bezig zijn: 
alles kan bij De Boerinn (zie p 14)

19 t/m 21.04 Nieuwkoop
Paasexpositie
Beelden en schilderijen van de 
familie Aarsen in loopstal Zevens-
prong,

20.04 Nieuwkoop
Torenpop
Live muziekoptredens rondom de 
Reghthuystoren. 
20.04 Kamerik
Paasfeest
Vier Pasen op Recreatieterrein 
Oortjespad, met natuurlijk eieren 
schilderen en volop andere (kin-
der) activiteiten.

20.04 Schoonhoven
Storytrail
Wat is er vroeger allemaal aan de 
Lek gebeurd? Je maakt kennis 
met de historische helden van 
Schoonhoven op deze wandel-
vertelling.
5 euro korting met de actiecode 
“groenehart”!

20.04 Nieuwerkerk a/d IJssel
Hitlandroute
Hitland is een oase van rust op de 
grens van het Groene Hart en de 
Randstad. Met Fuwera maak je er 
een wandeling van 10 km.

20+21.04 Nieuwkoop
Eieren zoeken
Welke vogels hebben hun eieren 
verstopt op de eilanden in de 
Nieuwkoopse Plassen? Ontdek 
het met Natuurmonumenten.

20+21.04 Hazerswoude
Paasbrunch
Heerlijk smullen in theetuin 
‘tWoutje van vers afgebakken 
broodjes, paasstol, scones, een 
eitje en vers fruit.

20+21.04 Pampus
Paasbrunch
Lekker paasbrunchen op Fortei-
land Pampus, met paasbrood, 
salades, cheesecake, scones en 
Pampusbombom’s.

20+21.04 Kamerik
Paasbrunch
Genieten van een brunchbuffet 
met streekproducten en kruiden 
uit eigen tuin. Leuk te combine-
ren met de paasactiviteiten van 
Oortjespad.

21.04 Alphen a/d Rijn
Eieren zoeken
Dat is een uitdaging: paaseieren 
vinden tussen de vele gekleurde 
vogels van Avifauna! Zoek ze met 
behulp van de gratis speurtocht! 

21.04 Reeuwijk
Vogels spotten
De polder bruist van het nieuwe 
leven! Ga mee met een gids op 
zoek naar weidevogels en alles 
wat bloeit in de polder Stein. 

21.04 Benschop
Eieren en uileballen
Eieren zoeken en versieren, uilen-
ballen uitpluizen en wandelen op 
Boerderij De Haan.

21.04 Nieuwerbrug
Aanschuifdiner
Groene Hart Catering ser-
veert een viergangendiner met 
streekproducten op verschillende 
boerenlocaties.

21.04 Ottoland
Beleef het schaap
Op Schaapskooi Ottoland hoor, 
zie en proef je alles van het 
Schoonebekerschaap. Met verha-
len van de herder en proeverijen 
van Slow Food Groene Hart.

21.04 Nieuwkoop
Vaartocht
Beleef op de boot van Natuur-
monumenten hoe dotterbloemen 
de oevers van de Nieuwkoopse 
Plassen goudgeel kleuren.

21.04 Reeuwijk
Eieren zoeken
Het is een traditie: ook deze 
Tweede Paasdag zijn in Streek-
museum Reeuwijk op de gekste 
plaatsen eieren te vinden! Ook 
knutselactiviteiten.

21.04 Meerkerk
Fietstocht
Arno Wallaard Memorial Toertocht 
voor recreatieve fietsers 
(zie pagina 17).

Laatste week
23.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

23.04 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

24.04 Gouda
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

24.04 Haastrecht
Workshop Brandnetel
Zalf en thee maken en zo dit ‘on-
kruid’ nuttig inzetten bij Mengel-
moestuin de Heerlijkheid.

24.04 Kamerik
Ooievaardag
 Fietsarrangement vanaf Recre-
atieterrein Oortjespad, 30 km 
fietsen langs plaatsen waar je 
regelmatig ooievaars kunt zien. 

24.04 Gouda
Kaaswandeling
Gezellige wandeling door de bin-
nenstad van het Goudse Gidsen 
Gilde tijdens de Kaasmarkt.

24.04 Harmelen
Doedag
Wordt het chinees schilderen, ge-
woon schilderen of een glaswork-
shop? Je kunt zelf kiezen tijdens 
de Doedag in Het Kunstgebouw.

24.04 Gouda
Groene Hart in de keuken
Unieke workshop van Betty Blue: 
eerst zelf paling vangen, kijken 
hoe de slager vlees uitbeent en 
met de ingrediënten een viergan-
gendiner bereiden.

25.04 Gouda
Workshop Leer
Maak bij Bag me van leer een 
toilettasje of hoes of eenvoudig 
tasje voor telefoon of tablet, of 
pimp je riem.

26.04 Zoeterwoude
Koken op houtvuur
Avontuurlijk koken! Het Buiten 
laat je op boerderij Rustdam zien 
hoe je eten kunt klaarmaken op 
houtvuur.

26.04 Gouda
Molenarrangement
Ontdek de Mallemolen, doe mee 
met een inloopworkshop Boekse-
len van Creatief Gouda en proef 
streekproducten van De Heerlijk-
heid bij Gouwestek. 

26.04 Gouda
Wandeling
Naar buiten bij Gouwestek en 
Mallemolen voor een  Groene 
Hart wandeling van 1,5 uur onder 
leiding van Marina Perdijk (elke 
zaterdag een andere route).

26.04 Gouda
Fietstocht
Vanuit Gouwestek met de fiets 
dwars door het Groene Hart, rich-
ting Landwinkel Sonneveld voor 
de lunch, of met een picknick-
mand voor onderweg.

26.04 Nieuwersluis
Angstelroute
Met Fuwera wandel je 11 km 
langs de Vecht en het zijriviertje 
de Angstel.

26.04 Gouda
Maak je lunch
Boven het smeulende vuur bij 
Gouwestek je broodje bereiden 
en smullen van ‘Blote Billetjes in 
het Gras’.

26.04 Woerden 
Beleef de Romeinen 
Vaar op een Romeins vrachtschip 
van 25 meter door de singels van 
Woerden en hoor alles over de 
Romeinse geschiedenis van het 
Groene Hart.

26.04 Gouda
Workshop
Bij  Ilona van Eck maak je een 
zwart-wit album. 
15% korting via het Groene Hart!

26.04 Hazerswoude
Rondvaart
Lekker varen over de Rietveldse 
vaart vanaf Theetuin ‘t Woutje ter-
wijl de schipper je van alles vertelt 
over het gebied.

26.04 Gouda
Workshop Kartonnage
Je bekleedt een kartonnen voor-
werp met stof, een leuke manier 
om persoonlijke cadeautjes te 
maken.

26.04 Boskoop
Natuurwandeling 
Ontdek de voorjaarsbloemen, 
hoor de vogels en ga op zoek 
naar de eerste vlinders langs het 
Heempad.

27.04 Reeuwijk
Fotoworkshop
Via het scherm van je digitale ca-
mera kijk je op een andere manier 
naar de natuur. Hoe fotografeer 
je het landschap bij Reeuwijk het 
mooist? Staatsbosbeheer vertelt 
het je.

27.04 Gouda
Kookworkshop
Laat je kinderen voor je koken 
in deze workshop van Traiterie 
Fanteur.

28.04 Ter Aar
Workshop met groen
Maak een buitenspiegel of een 
tafelstuk met narcissen bij De 
Uilentuin.

28.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

28.04 Nieuwkoop 
Zeilles
Ideaal voor de meivakantie: zeilles 
voor kinderen van 7-16 jaar. Vijf 
dagen zeilen op de Nieuwkoopse 
Plassen. Wel aanmelden voor 
1 april.

29.04 Gouda
Workshop
Atelier de Muzen laat je zien hoe 
je van een oud t-shirt een uniek 
tuinbeeld maakt.

29.04 Haastrecht
Workshop Brandnetel
Zalf en thee maken en zo dit ‘on-
kruid’ nuttig inzetten bij Mengel-
moestuin de Heerlijkheid.

30.04 Linschoten
Introductieles djembé
Leer djembé spelen: de bekend-
ste handtrommel uit Afrika. Bij 
Natuurlijk Ritme leer je stap-
voor-stap een eenvoudig ritme te 
spelen. 

30.04 Linschoten
Afrikaans zingen
Kom swingend zingen op ritmes! 
Doe mee met Natuurlijk Ritme en 
geniet van zielsbetoverende stuk-
ken waar de energie vanaf spat. 

30.04 Boskoop
Oranje  fietstocht
Fietstoerclub Avanti organiseert 
de Oranjetocht. Je kunt starten 
op de afstanden 20-40-60 en 90 
kilometer.

30.04 Reeuwijk
Kaas maken
Je maakt je eigen kaasje van melk 
van de eigen koeien van Kaas-
boerderij Van der Werf.

Activiteitenagenda  Check voor adressen en meer informatie www.groenehart.nl

> Uit eten met 
streek- 
producten

Om streekproducten te 
proeven kun je tijdens de 
Maand van het Groene 
Hart ook naar het restau-
rant! Verschillende restau-
rants serveren weer het 
Groene Hart Maandme-
nu; een drie- of viergan-
gendiner gemaakt met 
streekproducten. In deze 
restaurants kun je in ieder 
geval terecht:

Koeien en Kaas - Gouda

Dertien - Rotterdam

Watergeus - Noorden

Avifauna - 
Alphen aan den Rijn

De Florijn - Nieuwerbrug

Kameryck - Kamerik

Restaurant De Dyck -  
Woubrugge

Hotel Abrona - 
Oudewater

Kijk op 
www.groenehart.nl/
maandmenu voor een 
meest actuele overzicht 
van restaurants die het 
maandmenu serveren.
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Bed & Breakfast 'Pax Tibi'
Overnachten in een monumentale ambience..

 

Middelburgseweg 11 - 2811 PM Reeuwijk - 0182-301260
www.pax-tibi.nl - info@pax-tibi.nl

Wij creëren de sfeer die u zoekt! 
Bruiloften en Partijen • Styling • Kookworkshops

Buffetten • High tea’s

Esma Sayem
06-46213021 - esma@marrakechathome.nl

www.marrakechathome.nl

Welkom aan boord!

Voor meer informatie en reserveren

www.romeinsschipwoerden.nl

Elke zaterdag excursies
om 14.00 en 15.00 uur

Vaarseizoen: 
medio april tot 29 september

Arrangementen voor 
groepen mogelijk

Welkom aan boord!

Voor meer informatie en reserveren

www.romeinsschipwoerden.nl

Elke zaterdag excursies
om 14.00 en 15.00 uur

Vaarseizoen: 
medio april tot 29 september

Arrangementen voor 
groepen mogelijk

Welkom aan boord!

Voor meer informatie en reserveren

www.romeinsschipwoerden.nl

Elke zaterdag excursies
om 14.00 en 15.00 uur

Vaarseizoen: 
medio april tot 29 september

Arrangementen voor 
groepen mogelijk

Welkom aan boord!

Voor meer informatie en reserveren

www.romeinsschipwoerden.nl

Elke zaterdag excursies
om 14.00 en 15.00 uur

Vaarseizoen: 
medio april tot 29 september

Arrangementen voor 
groepen mogelijk

Welkom aan boord!

Voor meer informatie en reserveren

www.romeinsschipwoerden.nl

Elke zaterdag excursies
om 14.00 en 15.00 uur

Vaarseizoen: 
medio april tot 29 september

Arrangementen voor 
groepen mogelijk

Arrangementen op maat 
voor kleine en grote groepen

Vaarseizoen: 
19 april t/m 4 oktober

Elke zaterdag excursie 
om 15.00 uur

Uw dierbaars op doek? 
Olieverfschilderijen in opdracht door Sylvia Heeren 

www.schilderenmetpassie.com  

Neem een kijkje tijdens de Kunstroute 
van Nieuwkoop met Pinksteren op 8 en 9 juni 
In de Heemtuin-Kennedylaan 33 in Nieuwkoop

Lessen in jezelf begrijpen

Je kunt een wereldreis maken om te ontdekken wie je bent.  
Je kunt ook thuis leren komen bij jezelf. 

In de training: ”Lessen in jezelf begrijpen”, biedt Tienwerk je  
een pas op de plaats moment aan.

Ga je door met waar je mee bezig bent of ga je voor jezelf  
zorgen zodat je krijgt wat je nodig hebt?  

In de training wordt duidelijk waarom je nog niet eerder tot  
deze keuze bent gekomen. Na deze inspirerende training heb  

je je handleiding klaar om de regie van je leven in handen te nemen.
 

Kijk voor data, waarop de training in Gouda van start gaat, op www.tienwerk.nl.

Opening in het seizoen:  van 29 maart tot en met half september. 
Di t/m zo 10.00 -17.00uur 

volwassenen € 3,50, kinderen € 2,- 
Activiteiten onder begeleiding zie website 
vergader-, feestarrangement op aanvraag. 

Zaterdag 3 mei 2014 StreekParade 
Parkeren is gratis.

Streekcentrum Ooievaarsdorp ‘Het Liesvelt’, Wilgenweg 3, 
2964AM  Groot Ammers, tel 0184 602616

info@streekcentrum.nl - www.streekcentrum.nl
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Bij een verblijf van 2 nachten op 
vertoon van deze bon een smakelijk 
welkom. Wel vooraf reserveren.

Cafe terras Fort-Zuid

Boezemkade11 - Spaarndam • 0235379954 / 0624701203 • www.fort-zuid.nl
Voor al uw feesten en partijen en tevens sloeparrangementen 

Theeroosweide 37
3448 ZN Woerden
Tel. 0348 - 422106
06. 14106496

www.logopediemolenvliet.nl
m.l.brummans@logopediemolenvliet.nl

Marie - Louise Brummans

Koolwijkseweg 6 | 2821 NV Stolwijk
T 0182-341573 | M 06-53879569

www.mooimekkerland.nl | famverhoef@mooimekkerland.nl

Melkgeitenbedrijf
MooiMekkerland

Machtig Lekker!
dinsdag en vrijdag
boerderijwinkel open  
van 14:00 t/m 20:00
excursies op afspraak  
boven de 10 personen

Opstaprondvaarten over de Vecht
Op vakantie in de Vechtstreek? Ineens een dagje vrij? Iemand 
verrassen? Ontspan en laat je varen over de Vecht! Maak een 
rondvaart in één van onze luxe, knusse salonboten en waan je op 
vakantie! Prijs € 18,-- per persoon. Dat is onverwacht genieten! 
Geniet van de prachtige buitenplaatsen, kastelen en schitterende 
natuur. In juli en augustus zijn er elke dag afvaarten.
Kijk voor de afvaardata op:
http://www.rederijvonk.nl/opstap-rondvaarten-vecht 

De Fietsboot, lijndienst voor  
fietsers op de Vecht
De Vechtstreek mag zich een van de mooiste historische 
Landschappen noemen. In de Vechtstreek is het heerlijk fietsen. 
Door de combinatie van fietsen en varen met fietsboot kun je aan je 
fietstocht een bijzondere dimensie geven. Vanaf de Fietsboot op de 
Vecht heb je schitterend zicht op het adembenemende landschap met 
statige buitenplaatsen, theekoepeltjes en kastelen. Als je verder wilt 
fietsen, stap je gewoon met je fiets van boord.  Voor de dienstregeling 
en vaarroute kijk op : www.defietsboot.nl

Rederij Vonk
Rijksstraatweg 11 • 3631 AA Nieuwersluis
0294-237403 • 0653-886490
info@rederijvonk.nl

De Fietsboot
De fietsboot is onderdeel van Rederij Vonk
info@defietsboot.nl

Deze uitgave werd 

gerealiseerd dankzij de 

enthousiaste medewerking

van alle adverteerders.
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“Het water kwam ruim duizend jaar geleden anderhalve 
meter hoger’’, legt Gerard van den Haak vrijwilliger bij 
Staatsbosbeheer uit. “Dat de grond nu anderhalve me-
ter lager ligt heeft te maken met de ontpoldering die vele 
eeuwen terug in gang is gezet.’’ Met een groep van elf 
mannen en vrouwen luisteren we naar zijn verhaal, we 
gaan een natuurtocht maken rondom de surfplas en hoe-
wel het gebied nu vooral een natuurgebied is, is het ont-
staan door mensenhanden. “De Reeuwijkse Plassen zelf 
zijn ontstaan door het afgraven van turf dat we gebruikten 
om de huizen te verwarmen’’, vervolgt Gerard. ”Daar zie 
je nog de legakkers waarop het veen lag te drogen om er 
turf van te maken.’’

We wandelen de 6.5 kilometer lange route samen met 
Gerard en zijn collega Theo Egberts. Drie uur lang doce-
ren ze ons over het gebied dat een waar paradijs is. ”Hier 
heerst een perfect samenspel tussen mens, dier en na-
tuur’’, verklaart Theo het unieke gebied. Er is een strand 
waar zomers duizenden mensen genieten van de zon en 
het water. Surfers scheren met goede wind over de plas 
en duikers zoeken hun weg in de 35 meter diepe plas. 
Wat verderop de plas dobberen duizenden smienten. “Dit 
zijn echte wintergasten, als het in het hoge noorden te 
koud is, komen ze naar Nederland om als de lente eraan 
komt weer terug te keren om daar voor het nageslacht 
te zorgen. Als je goed kijkt kun je de oranjerode kopjes  

onderscheiden’’, zegt Theo.  
“Het fluitende geluid van 
de mannetjes is kenmer-
kend en hoor je vooral als 
ze opvliegen, dan zie je 
ook pas echt hoeveel het 
er zijn.’’ 

“Soms huizen hier tienduizenden vogels’’, vertelt Theo met 
glimmende oogjes. Dat maakt de Reeuwijkse Plassen tot 
een bijzonder gebied. Op de gebieden van Staatsbos- 
beheer, naast de plassen, doen duizenden ganzen zich 
tegoed aan het gras om daarna op de plas te gaan  
rusten. Maar we spotten meer: krakeenden bijvoorbeeld. 
“Die herken je aan die twee witte streepjes achterop’’, 
legt Theo uit. ”Dat onderscheidt ze van de wilde eend.’’ 
Bij een boerderij waar we even genieten van een bakje 
koffie en een kampvuurtje zien we zelfs nog de bergeend, 
die nestelen in, bijvoorbeeld, konijnenholen. Hun naam 
heeft in ieder geval niets te maken met bergen.

Veel mensen wandelen dit rondje, ik ook. Maar nu weet ik 
wat ik al die tijd niet zag en met dat in mijn achterhoofd 
weet ik dat een nieuwe wandeling rondom die surfplas 
nooit meer hetzelfde zal zijn. De verrekijker gaat mee, elk 
seizoen. Theo en Gerard maakten ons al lekker voor die 
andere seizoenen, de vogels die dan in het riet broeden, 
de koekoek die zijn ei in het nest van een karekiet legt, 
stiekem. De foto die Theo laat zien van de kleine karekiet 
die een enorm koekoeksjong opvoedt, wekt verbazing. 
Als we dat toch eens konden zien.

Tekst: Fred van Rooij

> Reeuwijkse Plassen: paradijs voor mens, dier en natuur

> Zelf de Reeuwijkse Plassen ontdekken? 
Op 29 maart, 6 april en 21 april kun je mee op vergelijkbare excursies met 
Staatsbosbeheer. 

Ook kun je vanaf 19 april op eigen gelegenheid door de Meije met de buurtbus. 
Ook leuk is wandelen met een kompas, een arrangement dat je iedere dag van de 
Maand kunt doen bij de Watersnip. Ergens anders heen dan naar Reeuwijk kan 
ook; bijvoorbeeld de omgeving van Kamerik tijdens de Kamerikse Weteringloop op  
12 april of de Groene Hart Wandeltocht rondom Woerden op 5 april.
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www.aspergehofnoordam.nl

“Asperges en  
landelijke uitjes”

 
Aspergeseizoen 2014 komt eraan.   

De aspergeplant zijn nog in rust maar we 
verwachten eind maart de eerste asperges 

te gaan steken.

Nieuw in 2014 is het wandelpad door de 
polder. Met of zonder gids kunt u genieten 
van de ruimte en diversiteit in de polder. 

Een picknick onderweg, laat het ons weten 
en wij zorgen voor een heerlijk gevulde 
mand met een streekpicknick. U kunt 

ook terecht voor klompengolf, schilderen, 
familiedag, lunch, BBQ of kookworkshops. 

Informeer naar de mogelijkheden.

De Recreatiekrant verschijnt eind maart 2014 en 
loopt door tot en met december 2014. De krant staat 
weer boordevol informatie over leuke activiteiten in 
Nieuwkoop en omgeving.. U kunt de krant gratis bij ons 
ophalen, daarnaast zijn er meer dan 160 uitgiftepunten in 
het Groene Hart. De krant kan ook gedownload worden op  
www.tipnieuwkoop.nl 

Toeristisch Informatie 
Punt Nieuwkoop 
• Arrangementen (ook op maat).
• Fietsverhuur, 15 Cruisers, 6 elek-

trische fietsen, 6 gewone fietsen 
en een kinderfiets en zitje.

• Routekaarten voor wandelaars, 
fietsers en waterrecreanten.

Toeristisch Informatie Punt Nieuwkoop
Noordenseweg 23A - 2421XW Nieuwkoop
info@tipnieuwkoop.nl  - tel.: 0172-571120

www.facebook.com/tipnieuwkoop.nl  - www.tipnieuwkoop.nl

• Streekproducten verpakt in cadeaupapier, boeken, 
Nieuwkoopse wijn

• TIP Recreatiekrant 2014

Welkom op de Melkwegfarm

Vergaderen tot 40 personen, workshop met lunch in onze skybox,
Groepsrondleidingen voor alle leeftijden op ons moderne  
melkveehouderij bedrijf.

Vanaf nu ook;  wees een dag de boer of boerin bij ons en werk mee!
Informatie;  info@melkwegfarm.nl

Familie Romijn Schep,
Melkweg 3, 2967LA Langerak  
(op een kwartiertje afstand van Kinderdijk)
Cora; 06-22255407
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• Ontdek het Groene Hart van Nederland
• Overnachten in een landelijk geleger, luxe accomodatie bij gastvrije families.

• Discover Holland’s Green Heart
• Stay at a rural luxurious accomodation in a warm and friendly environment.

• landelijke rust • www.groenehartlogies.nl • luxe accomodaties •

www.groenehartlogies.nl
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Van Harte Welkom
0348-470040 • www.hotelmontfoort.nl

IJSBOERDERIJ ‘t KOEIESTALLETJE
Al eens échte roomijs gegeten? Kom dan eens bij ons langs. 
Of wilt u een heerlijke ijstaart bestellen, in de smaak die u
zelf wil? Of gewoon een kopje koffie of thee drinken, maar
ook voor een feestje of vergadering, u bent van harte welkom.
We hebben een ijskar voor evenementen.
Stopplaats of stempelpost voor b.v. auto / fietstocht.
Oplaadpaal voor fietsen - Campererf.

Fam. van Krimpen,Westeinde 26,Wijngaarden
Tel.0184-413358.e-mail:ijsboerderijkrimpen@live.nl
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Knutselen!
Tijdens de Lentefair van Streekmuseum Krimpenerwaard 
op 4 en 5 april is er van alles te doen. Bijvoorbeeld een 
kinderworkshop waarin ze een vrolijk paasmandje knip-
pen en plakken van gekleurd papier. Handig voor het 
paaseieren zoeken! Ook zijn er demonstraties, kraampjes 
met leuke spullen en natuurlijk allerlei lekkers.

Pasen in Archeon 
Tijdens de paasdagen trekken de minderbroeders door 
het middeleeuwse stadje met een paasprocessie. De 
zeelui en Vikingen bezetten de rest van het park met een 
kampement, demonstraties en shows. 

Kinderen kunnen paasbroodjes bakken, paas-
vlechten, en het ridderdiploma halen om een 
echte stoere ridder te worden. Natuurlijk is 
er een afsluitend gladiatorengevecht!

Lammetjesdag
De publieksfavoriet van de Maand van 
het Groene Hart: Lammetjesdag bij de 
Boerinn in Kamerik. Vanwege het gro-
te succes dit jaar voor het eerst op twee 
dagen in het Paasweekend: 19 en 21 april. 
Kinderen kunnen alles op de boerderij ont-
dekken, natuurlijk de lammetjes maar ook kip-
pen, schapen en pony’s. Ook heeft de paashaas 

eieren verstopt, is er een boerendoolhof en zijn 
er sportieve activiteiten voor de oudere kinde-

ren. Krijg je trek, dan kun je er smullen van 
overheerlijke streekproducten.

Beschuit met muisjes
Het is voorjaar en dus worden overal 
lammetjes en geitjes geboren. Dat vraagt 
om een feestje! Kom jij ook beschuit met 

muisjes eten op Recreatieterrein Oortjes-
pad in Kamerik? Op woensdag 19 maart 

tussen 13.30 uur en 15.30 uur kun je alle 
schattige jonge dieren bewonderen.

Vogels kijken
Vanaf 29 maart begint het seizoen weer bij Vogelpark Avi-
fauna. Je kunt weer dagelijks genieten van de spannende 
vogeldemonstratie en interessante voederpraatjes.  Kin-
deren kunnen zelf de lori’s voeren,  nachtdieren ontdek-
ken en zich uitleven in de speeltuin. Avifauna is druk bezig 
met de bouw van een nieuw verblijf. Vanaf Pasen kun je 
de  leuke nieuwe bewoners bekijken! (Ook leuk: paaseie-
ren zoeken in het vogelpark op 20 en 21 april).

> Lekker weg met de kinderen!
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Het Groene Hart heeft volop leuke bed&breakfasts 
waar je luxe slaapt in een landelijke sfeer. Zo werd De 
Posthoorn in 2013 door Bed&Breakfast Nederland ver-
kozen tot beste B&B van Nederland. We belden met 
gastvrouw Saskia Aerts en stoorden haar bij het poet-
sen. En dat was niet toevallig.

“Elke gast moet bij ons het gevoel krijgen dat hij de eer-
ste gast is na een verbouwing, zo schoon moet het zijn. 
Dat betekent dat ik vaak sta te poetsen. Maar als de gas-
ten bij binnenkomst roepen ‘het is nog mooier dan op de 
foto!’ dan is het dat zeker waard.”

Hoe word je de beste B&B van Nederland?
“Daar is geen standaard-recept voor. Wij hebben zelf 
veel gereisd en dus veel ervaring met verblijven op hotel- 
kamers. We vinden het belangrijk dat gasten veel privacy 
en ruimte hebben. Onze twee accommodaties, de Deel en 
het Hooihuys, zijn allebei meer dan 100m2, het Hooihuys 
heeft zelfs een wasmachine en een afwasmachine. En we 
hebben topbedden staan, daar draait een BED&breakfast 
toch om.”

En dat ontbijt dan?
“De mystery guest van Bed&Breakfast Nederland was 
daar razend enthousiast over, omdat we streekproducten 
serveren. Kijk, we zitten in kaasstad Woerden en daar zijn 
we trots op, dat laten we ook zien.”

Waar komen gasten voor terug?
“Behalve de rust en ruimte is dat zeker de hottub die 
mensen kunnen huren.” 

Hottub, dat klinkt luxe?
“Onze B&B heeft ook vijf tulpen, de hoogste categorie 
voor B&B’s. Gasten krijgen snelle wifi, badjassen, een 
bosje bloemen op tafel en meer van dat soort dingen. We 
willen dat ze optimaal genieten, bij ons en in Woerden.”

Waarom is een B&B leuker dan een hotel?
“Als je het aan onze gasten vraagt is dan toch de per-
soonlijke service. Ik vind dat normaal, maar mensen zijn 
er door verrast.”

Zie ook het arrangement van De Posthoorn op p. 5

Te Hooi en Te Kunst is een fiets-kunstroute waar je on-
derweg kunst bekijkt bij boeren tussen Leidsche Rijn en 
Woerden. Er zijn kleine exposities en kunstenaars die de-
monstraties geven. Zo kun je op zaterdag 12 april langs 
bij biologisch varkenshouder Floor de Heer en daar de 
schilderijen van Tinka Schilperoort bewonderen. Een leu-
ke combinatie want Tinka schildert vooral koeien!

Tinka begon in 2009 met schilderen en heeft zichzelf de 
schildertechnieken aangeleerd. “Ik schilderde een keer 
een koe en daar ben ik niet meer van afgestapt,” zegt de 
parttime kunstenares. “Een koe heeft veel kleur en een 
prachtige natte neus. En dan die ogen, die zijn fantas-
tisch! Het is een heel expressief dier.” Haar olieverfwer-
ken zijn zeer realistisch. “Ik werk aan de hand van een 

digitale foto om details goed te kunnen zien. Het begint 
met een schets, dan zet ik de kleur op en bouw het schil-
derij laag voor laag op. En ineens is het echt: dan is de 
koe geboren!”

Alles vragen
Boer Floor de Heer ziet het evenement als een soort 
open dag. “Iedereen kan het bedrijf bezichtigen en din-
gen aan mij vragen.” Ook Tinka is de hele dag aanwezig. 
“Het is leuk om te zien hoe mensen op de kunstwerken 
reageren. De drempel om een praatje te maken is laag.” 
Veel mensen vragen hoe lang ze met een werk bezig 
is. “Dat hangt van het formaat af, maar het is minimaal  
25 uur, soms 60 of 70 uur,” licht ze toe. “Ja, dat is best 
lang, maar het is heerlijk om te schilderen.”

Deelnemers en locaties

Blik op de Polder, Kamerik
Jenny Kapteijn, schilderijen
Rianne Willemsen, glaskunst

De Boerinn, Kamerik
Cobi de Jong, tekeningen
Lucy van de Leemkolk, schilderijen en fotografie

Rodenburg Tuincentrum, Woerden
Kunstkring Woerden (ovb)

Fruittuin De Ooievaar, Harmelen
Iris Bekkers, schilderijen

Boerderij Hazenveld, Kockengen
Jean Groenendijk, beelden
Lia Meiborg, textielkunst

Bon-Vivre, Kamerik
Jacob Bos, glaskunst

Geertjeshoeve, Haarzuilens
Marcel Timmers, beelden van RVS

Biologische varkenshouderij Floor De Heer, Kanis 
(alleen zaterdag)
Tinka Schilperoort, schilderijen

www.tehooitekunst.nl

> Slapen in luxe en rust

>  ‘De ogen van koeien zijn fantastisch’

> En wat vinden de gasten van 
logeren in het Groene Hart?

Jan en Iza van Gorsel, eigenaars van Korenmolen 
“De Verwachting” en molenwinkel “De Vlaswiek” in 
Tholen, deden een Molenarrangement in B&B de Uit-
spanning in Nieuwpoort: 
“We kregen dit arrangement van onze kinderen, vanwe-
ge onze eigen molen natuurlijk. In de B&B voelde het 
alsof  we thuiskwamen. Een huiselijke sfeer, gezellige 
gastvrouw, goede bedden en een heerlijk ontbijt. Per-
fect! En we hebben genoten van de omgeving, de Al-
blasserwaard is in één woord prachtig. Dijkjes, sloten, 
oude boerderijen, en als je oog hebt voor de natuur is 
er van alles te zien. Vestingstadje Nieuwpoort is ook erg 
mooi, goed behouden en rustig. Dat zien we liever dan 
de drukte in Amsterdam.”

Julia, in het gastenboek van Blik op de Polder in  
Kamerik: 
“We had a great time at Blikopdepolder. It is a perfect 
spot to come to rest and enjoy nature (and that within 
only 30 minutes distance of Amsterdam!). It’s peaceful 
and quiet. The apartments are very comfortable and 
equiped with all amenities. Annie and Jan made us feel 
very welcome and were so kind and helpful.”

Gonny, op Zoover over B&B Onder den Peerenboom 
in Benschop:
”Deze B&B is alles wat je mag verwachten van een B&B 
in een, prachtig verbouwde, boerderij met bijgebouwen. 
Wij zijn allerhartelijkst ontvangen en werden tijdens ons 
verblijf van alle tips voorzien over de omgeving en even-
tueel te bezoeken restaurants. De verschillende ontbijt-
jes, door de gastvrouw zelf vers klaargemaakt waren 
super en uiterst doordacht en verzorgd.”



16 Hart voor Groen en Cultuur
1974 – 2014 Veertig jaar Boomkwekerijmuseum Boskoop

♥ het gehele jaar door 500 jaar boomkwekerijgeschiedenis. Gratis audiotour.
♥ het gehele jaar door boomkwekerswoning en museumkwekerij. Wonen en werken rond 1910.
♥ van 28/2 t/m 31/5, ‘De paktijd zoals het toen was’. Een expositie over de drukste tijd van het jaar 

in de boomkwekerij.
♥ van 12/6 t/m 20/12  ‘Van stoffige zolder tot centrum voor groen en cultuur’. Een expositie over 

40 jaar Boomkwekerijmuseum.

Boomkwekerijmuseum, Hart voor Groen en Cultuur
Reijerskoop 54, 2771 BR Boskoop
Voor meer informatie bv. openingstijden en tarieven www.boomkwekerijmuseum.nl

Marjo Kietselaer
Dammolen 67 • 3481 AL • Harmelen
T. 0348-442561 • E. marjo@in-lakesh.nl
www.in-lakesh.nl

Mooie, vernieuwde Camper-Camping!

Kaagweg in Abbenes. 

Een landelijke omgeving en een prachtig 
fietsgebied. Centraal gelegen voor het doen van 

vele uitstapjes. Vlakbij de keukenhof!  
Nu ook met douche en toilet  

Wees welkom op “Het Groene Hart!”

www.camperplaatshetgroenehart.nl

EEN BLIJVENDE 
HERINNERING 
VAN UW  
EVENEMENT!!

Heeft u iets te vieren, of u organiseert een evenement?
Geef uw gasten eens iets bijzonders. Iets waardoor ze nog vaak met een glimlach  
terugdenken aan dit moment!  Geef een originele verrassing met onze komst. “Over-
stekend Wild”  komt, steekt even over en laat u daarna in prettige verwarring achter. 
Leuke meerstemmige en “wilde” muzikanten, uw gezelligheid is onze drive!!
Wat het ook is: een boottochtje, een housewarming, een kampvuur, een verjaardagsfeest, een huwelijks- 
ceremonie, noem maar op: niets is ons te dol!
Nieuwsgierig geworden? Zie info op onze website www.bandOverstekendWild.nl Bellen kan ook 0172-507377. 
Of kom naar ons optreden bij de Villa Kakelbont ‘ Brocantescharrelschuurverkoop’ op zaterdag, 12 april 
in Leimuiden!!
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De beste manier om het Groene Hart te leren kennen is 
vanaf het water. Tenminste, dat zeggen de kenners! Je 
kunt dat tijdens de Maand van het Groene Hart natuur-
lijk zelf gaan uittesten. Het lastigste is nog om te kie-
zen; huur je een zeilboot aan de Vinkeveense Plassen, 
ga je met een schipper het Braassemermeer op, wil je 
met een kano door het oude Woerden, of kies je voor 
een rondvaart naar Kinderdijk? Keuze te over in het  
gebied met de meeste waterkilometers van Nederland!

In de Maand van het Groene Hart zijn er wateruitjes met 
leuke kortingen. Zo kun je vanaf 5 april aanmeren op de 
Boompjeskade in Rotterdam voor een bootexcursie naar 
Kinderdijk. Op vertoon van deze Maandkrant krijg je 20% 
korting van Rebus Varende Evenementen. Verder kun je 
bij Het Partyschip in Leimuiden mee op een rondvaart van 
twee uur. Wil je een feestje geven aan boord dan krijg je in 
de Maand van het Groene Hart 33% korting op de boot-
huur. 

Zelf varen
Kano’s, sloepen, zeilboten en fluisterbootjes; ze zijn op 
verschillende plekken te huur om zelf het Groene Hart te 
verkennen. Voor een langer verblijf is ook een motorkrui-
ser een leuk idee. Bij P.A. v/d Laan jacht- en scheepwerf 
in Woubrugge zijn deze motorboten te huur voor een 
weekend, week of langere verblijf in het Groene Hart. Voor 
de boten heb je geen vaarbewijs nodig en er zijn 4 tot 6 
slaapplaatsen.

Laat je varen
Meevaren met een schipper is op veel plekken mogelijk. 
Leuke sloepenarrangementen boek je bij ‘Be A Team-
Sloep’ in Nieuwkoop. En in Rijnsburg stap je in je eigen 

sloep en vertelt de meevarende schipper van Marina 
Rijnsburg je de ins en outs van varen in het Groene Hart. 
Mee op rondvaart met de schipper kan verder elke zater-
dag over de Rietveldse vaart bij Hazerswoude. Een leuke 
vaartocht is er ook op 21 april bij de Nieuwkoopse Plas-
sen. Daarbij ga je mee op de boot van Natuurmonumen-
ten en kun je zien hoe dotterbloemen de oevers goudgeel 
kleuren. 

Ben je benieuwd hoe een kunstenaar zijn werk maakt of 
wat de betekenis is van een bepaald kunstwerk? Dan 
moet je 12 en 13 april in Gouda zijn. Tijdens Open Atelier 
Gouda ben je welkom in maar liefst 50 ateliers. Je ziet er 
beeldende kunst, schilderkunst, fotografie, textielkunst en 
nog veel meer. Lid van de werkgroep Open Atelier Gou-
da en dus mede-organisator Diane Montulet van Galerie 
Montulet: “Er doen meer dan 80 kunstenaars mee. Het 
leuke is dat je door met hen te praten veel meer van het 
werk begrijpt. Bij ons exposeert Marcel Witte bijvoorbeeld 
zijn werk ‘Safe’; een kanarie op een zwart vlak. Dat klinkt 

simpel, maar het verhaal erachter is dat vroeger mijnwer-
kers zo’n vogeltje meenamen om de mijngangen te con-
troleren op gebrek aan zuurstof. Dan kijk je heel anders 
naar het werk. “ Bij Galerie Montulet zijn naast schilderijen 
ook bijzondere sieraden van goudsmeden uit binnen- en 
buitenland te zien. “Elke locatie is anders,” zegt Montulet. 
“Op sommige plaatsen zijn er kinderactiviteiten, bij John 
Wassenaar komt een bijzondere opstelling met een wis-
selwerking tussen beeldende kunst en schilderkunst. Er is 
een handige folder met een route en alle locaties, zodat je 
als bezoeker zelf kunt bepalen wat bij jou past.”

Joop Zoetemelk Classic

Tipgever: Luuk Jacobs (43), stapte op zijn 15e voor het 
eerst op de racefiets.

Tocht: De Joop Zoetemelk Classic is een supergoede ma-
nier om het seizoen te beginnen. Omdat je je moet voorbe-
reiden ga je tóch trainen vooraf, ook al is het koud en nat. 
En voor ervaren toerfietsers is het een uitstekende test om 
te kijken hoe je ervoor staat met het oog op klassiekers als 
de Ronde van Vlaanderen.

Fietservaring: De eerste twintig kilometer van de route is 
het best druk, ook omdat die grotendeels over fietspaden 
gaan. Daarna trek je echt het Groene Hart door en is het 
heerlijk rijden op een uitstekend uitgepijlde route.

Omgeving: De weidsheid van het Groene Hart is prachtig. 
Je kijkt kilometers ver over de polders, met van die oer-Hol-
landse wolkenpartijen erboven. Het is geweldig dat dat zo 
dicht bij de stad te vinden is.

Datum: 15 maart

Start: Leiden

Afstanden: 25, 50, 75, 100, 150 km

www.swift-joopzoetemelkclassic.nl

Duin- en bollenroute

Tipgever: Mirjam Korthout (50), zes jaar lid van fietsclub 
Avanti.

Tocht: Deze tocht is zo leuk omdat het voor iedereen ge-
schikt is, van ongetrainde fietsers op een gewone fiets tot 
ervaren wielrenners op de racefiets. Je kunt op eigen gele-
genheid fietsen, of je aansluiten bij een ‘niveaugroep’ van 
Avanti die een bepaalde gemiddelde snelheid fietst. Ook 
handig: het is op twee dagen, dus staat het weer op zater-
dag je niet aan, dan kom je op zondag.

Fietservaring: De verschillende afstanden starten op ver-
schillende tijden dus je rijdt elkaar niet in de weg. De route 
is goed uitgepijld, maar je krijgt ook een routebeschrijving 
mee. En het is vooral ontzettend gezellig, dat is de reden 
dat ik ‘m al zes keer heb gereden.

Omgeving: Je krijgt een voorjaarsgevoel want je rijdt langs 
bollenvelden die in bloei staan. Als het droog is ruikt het zo 
lekker!

Datum: 12 en 13 april

Start: Alphen aan den Rijn

Afstanden: 30, 70, 90 en 120 km

www.wtcavanti.nl

Arno Wallaard Memorial Toertocht

Tipgever: Tineke Nijssen (42), op haar 18e gegrepen door 
het fiets-virus.

Tocht: Het evenement is vooral gericht op recreatieve fiet-
sers en gezinnen, om lekker een dagje te fietsen. Maar de 
langste afstand is dit jaar 100 in plaats van 90 kilometer dus 
als fanatieke racefietser kun je ook lekker knallen.

Fietservaring: Start en finish zijn in een authentiek dorps-
café in Meerkerk dat garant staat voor gezelligheid. Het is 
niet alleen even fietsen en weer wegwezen, maar echt een 
dagje uit. En het heeft toch iets magisch dat je rijdt over 
hetzelfde parcours als de profwielrenners de dag ervoor.

Omgeving: De polders van de Vijfheerenlanden en de Al-
blasserwaard met boerendorpjes molens en dat in combi-
natie met de Lek. Een aantal routes komt dit jaar ook langs 
Lexmond. In het dagelijks leven hebben we vaak te veel 
haast om de schoonheid van het Groene Hart te zien, op 
een fietstocht als deze heb je de tijd en rust om het te er-
varen.

Datum: 21 april

Start: Meerkerk

Afstanden: 30, 60 en 100 km

www.arnowallaardmemorial.nl/

> Het water op!

> Lekker fietsen!
De Maand van het Groene Hart kent drie grote fietstoertochten. Bekijk de tips van ervaren fietsers om te zien welke tocht bij jou past! 

12+13 april Open Atelier Gouda 

> Binnenkijken bij de kunstenaar
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Heerlijk Buiten, genieten  
in het Groene Hart! 
Kwetterende vogels op veenriviertjes, kleurrijke bloemen langs 
de wandelpaden en betoverende stilte in de polder. Kom dit 
voorjaar naar de veelzijdige recreatie- en natuurgebieden in het 
Groene Hart. Zoek je rust, ontspanning en sportieve inspanning? Er is voor ieder wat 
wils. Ontdek de groene parels van de Krimpenerwaard of de Reeuwijkse Plassen.

Reeuwijkse Plassen, voor ieder wat wils
In het centrum van het Groene Hart liggen de Reeuwijkse Plassen, een karakteristiek veenlandschap met wei-
degebieden voor weidevogels, bospercelen en recreatiegebieden. 
Waterliefhebbers komen ruimschoots aan hun trekken: Op vaste plekken kunnen zij met kano, boot en surf-
plank het water op, vissers gooien er hun hengel uit en zwemmers kunnen er het water in. Er is zelfs een 
plek voor duikers. Ga je liever picknicken en zonnen? Strijk dan neer op de strandjes en speelweides. 
Fietsers kunnen hun hart ophalen op de prachtige fietspaden rondom en tussen de plassen. De paden 
leiden je langs een groot aantal gezellige tussenstops waar je met een kop koffie en een hapje op adem 
kunt komen en je fiets kunt opladen bij fietscafés. Een mooi startpunt is het Toeristisch Overstappunt (TOP) 
Reeuwijkse Hout.

Oostpolder, een walhalla voor vogelliefhebbers 
Met de camera en de verrekijker in de aanslag, is het jongste recreatiegebied van de Reeuwijkse Plassen 
een walhalla voor vogelaars. Vooral de Oostpolder, ten zuidwesten van Gouda, is een belangrijk weidevo-
gelgebied. Bijzonder is het vlonderpad dat dwars door de Oostpolder heenloopt en je de mogelijkheid biedt 
de vogels van dichtbij te aanschouwen. Om de dieren de noodzakelijke rust te gunnen tijdens het broedsei-
zoen is het pad van 1 maart tot 1 juli afgesloten. In die periode zijn de vogels vanaf het fietspad en vanaf 
een vogelkijkscherm te zien en te beluisteren.

Wandelen in ‘t Weegje
Verbonden met de Oostpolder via een spoorviaduct is ’t Weegje. Ook in dit gebied schieten in het voor-
jaar oren en ogen te kort. Op de aangelegde paden kun je zowel wandelen als fietsen. Degenen die de 
omgeving te voet wil ontdekken, kan een 11 kilometer lange ANWB–wandeling maken naar het gebied. De 
wandeltocht heet ’t Weegje en begint bij het NS station Waddinxveen. Voor een hapje en een drankje kun je 
terecht bij restaurant het Praathuis. ’t Weegje is uitstekend per fiets en auto bereikbaar.

150 kilometer fietsplezier 
Ben je hopeloos in de weg vinden? Altijd een gepuzzel welk pad je zult inslaan? Of wil je niet meer dan 
20 kilometer trappen? Met het uitgebreide fietsknooppuntennetwerk stippel je onderweg met gemak jouw 
route uit en bepaal je van tevoren precies hoeveel kilometers je maakt. Bij de knooppunten staat de afstand 
tussen de twee knooppunten aangegeven zodat je de totale lengte van een fietstocht kunt bereken. Er 
is keuze te over, want er ligt voor 150 kilometer aan aaneengesloten fietsplezier in en om de gemeenten 
Bodegraven, Boskoop, Reeuwijk, Gouda, Nieuwerkerk aan de IJssel, Haastrecht, Zuidplas, Benthuizen, 
Waddinxveen en Gouda. Het knooppuntennet brengt je langs mooie dorpjes, gevarieerde natuur- en recre-
atiegebieden, cultuurhistorische gebouwen, kinderboerderijen, bruggen, fietspaden en horecagelegenhe-
den. Het netwerk is met informatieborden bewegwijzerd.

De Krimpenerwaard: moeras, bos en weiland
Oer-Hollandse poldernatuur is het eerste waar je aan denkt bij de Krimpenerwaard. Net onder Gouda, midden in 
het Groene Hart, ligt het zeer afwisselende landschap waar moeras, bos en weilanden elkaar afwisselen. De Krim-
penerwaard wordt omsloten door de rivieren de Lek, de Vlist en de Hollandsche IJssel. Een gebied waar ruimte is 
voor rust en natuur en waar je op de veenriviertjes tussen de polders verrassende kanotochten kunt maken. 

Lekker spelen in de polder!
Slootje springen, bruggen, dammen en hutten bouwen, zespotige beestjes bestuderen, op je rug naar de 
wolken kijken, vissen in de sloot… Spelen in de polder is het einde voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar 
oud. En misschien ook voor papa’s en mama’s die van de vrije natuur houden. De speelpolder is een plek 
in de polder waar kinderen oneindig mogen knutselen en bouwen met riet, boomstammen, wilgentenen, 
bladeren, gras en bloemen. Voor de lekkere trek pluk je gewoon een appel, peer of noten uit een van de 
bomen. En aan het eind van de dag mag iedereen aan de modder op je broek zien dat je buiten bent ge-
weest. Ontdek de speelpolders in Krimpen a/d Lek, Bergambacht, Stolwijk, Ouderkerk en Ammerstol. Kijk 
per speelpolder hoe je er het beste kunt komen op www.speelpolders.nl.   

Het Loetbos, kanoën langs eilandjes en kreken
In het hart van misschien wel het fraaiste stukje Krimpenerwaard ligt het Loetbos. Het riviertje de Loet is 
een van de mooiste veenriviertjes van Zuid-Holland en nog niet ontdekt door de massa. Dit prachtige stukje 
ongerepte natuur langs eilandjes en kreken kun je per kano of kajak ontdekken. In het gebied gaan vogels 
en planten ongestoord hun gang. Kanocentrum Loetbos, gelegen op een TOP naast de Hooiberg van de 
Hendrikshoeve, heeft nieuwe afwisselende routes uitgezet door de polder, het bos en langs dorpen. Wil je 
het Loetbos en de Krimperwaard liever met je eigen boot of kano ontdekken, dan kun je die bij de steiger bij 
het kanocentrum in het water laten. 

180 kilometer wandelplezier
Wandelaars in de Krimpenerwaard kunnen binnenkort hun geluk niet op. Een nieuw netwerk van bijna 180 
km wandelplezier wordt in het gebied aangelegd. De route van wandelknooppunten gaat door het prach-
tige gebied over kades en tiendwegen met aftakking vanuit de dorpen. Op verschillende plekken kom je 
onderweg informatie over het netwerk tegen. De oplevering duurt nog heel even, de route is gereed medio 
juni 2014.

Waar ligt het? 
In de Krimpenerwaard ligt het Loetbos en de Krimpenerhout. 
In de Reeuwijkse Plassen en omgeving ligt de Reeuwijkse Hout, ‘t Weegje, Oostpolder, Twaalfmorgen, 
Elfhoeven, Goudse Hout en Gouwebos. Kijk per recreatiegebied hoe je er het beste kunt komen op 
www.heerlijkbuiten.nl. 

Heerlijk Buiten
Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en ontwikkelingen in onze natuur- en recreatiegebieden via 
onze Facebookpagina. Volg ons op Twitter @heerlijkbuiten en Facebook en deel je berichten met ons. 
Lees meer op onze website of bekijk een van de vele routes op www.heerlijkbuiten.nl

Dit is een gezamenlijk bericht van het Natuur- en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving en 
Krimpenerwaard.

Weegje

riviertje de Loet 
(fotografie kanocentrum)
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> Vier de lente!
Met de Maand van het Groene Hart beginnen ook de 
voorjaarskriebels. Lekker erop uit, en huis en tuin in voor-
jaarssferen brengen. Tijdens de Maand kun je je hart op-
halen bij drie gezellige voorjaarsfairs. Op zaterdag 5 april 
is de Lentedag bij Landwinkel Jan Nieuwenhuizen in  
Zevenhoven. Een dag voor het hele gezin, waar de  
kinderen kuikentjes kunnen aaien, marsepeinen  
beestjes kunnen maken en zich kunnen uitleven op het  
springkussen. Voor de ouders is er allerlei lekkers te  
proeven in de landwinkel en ze kunnen alle delen van 
het bedrijf bezichtigen, ook de appartementen zijn vrij  
toegankelijk deze dag. 

Het weekend erna, van 11 t/m 13 april, viert de  
Lentiade zijn lustrum in het Lingebos. Heerlijk shoppen 
bij de 130 kraampjes met onder meer country lifestyle, 

fair trade, kunst, mode, tuinmeubelen en streekproducten.  
Er zijn allerlei demonstraties, een Middeleeuws Dorp met 
Meiboom en spannende verhalen voor de kinderen van 
Donderelf en natuurlijk volop live muziek. En wie van taar-
ten houdt moet er zeker bij zijn: vanwege het jubileum is 
er het eerste NK taartdecoratie voor hobbybakkers! 

Zoek je het meer in vrolijke bloemen en planten, dan is de  
Amstelfair in Nieuwveen wat voor jou . Al is er op 12 
en 13 april bij Tuincentrum Coen van Dijk veel meer te  
beleven dan alleen tuinieren; ook hier vind je  
kraampjes met woonaccessoires, brocante en lekkernijen. 
De kinderen kunnen onder meer ponyrijden en zich laten  
schminken. De sfeer komt er nog eens extra in door 
Shantykoor de Marconisten. Laat dat lentegevoel maar 
komen!

ONTDEKKEN PROEVEN GENIETEN BELEVEN

www.groenehart.nl

Ontdek het Groene Hart van Holland
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Het Groene Hart van Holland is een uniek 

polderlandschap met een rijke cultuurhisto-

rie en biedt volop recreatie mogelijkheden. 

De website groenehart.nl biedt u talloze 

tips voor vermaak of ontspanning in dit 

veelzijdige gebied. 

Van streekproducten en wandelingen tot 

kunstexposities en fietsroutes. 

U maakt kennis met organisaties die

met hart en ziel aan hun producten werken 

en die trots zijn op hún Groene Hart. 
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Hart van Holland via Groenehart.nl.
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Het Groene Hart van Holland is een uniek  
polderlandschap met een rijke cultuurhistorie 
en biedt volop recreatie mogelijkheden. 
De website groenehart.nl biedt u talloze 
tips voor vermaak of ontspanning in dit 
veelzijdige gebied. Van streekproducten en 
wandelingen tot kunstexposities en fietsroutes. 
U maakt kennis met organisaties die 

met hart en ziel aan hun producten werken 
en die trots zijn op hún Groene Hart. 
Door het veelzijdige aanbod stelt u uw 
ideale dagje uit of weekendje weg heel 
gemakkelijk samen. Ontdek het Groene 
Hart van Holland via Groenehart.nl. 
Meer informatie? info@groenehart.nl

Groenehart.nl, het startpunt voor een leuke dag uit!
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