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’t Is weer voorbij, een 30e april met
een royale portie zonneschijn.
Koningin Beatrix en haar aanhang
werden ontvangen in het
Limburgse land. Zittend bij de tv
vraag je je dan af wanneer ze een
keer in de Alblasserwaard komt.
Hoewel mijn adviezen doorgaans
welwillend ter zijde worden gelegd,
wil ik vandaag toch een suggestie
doen.
Besturen is nu eenmaal vooruitzien
en daarom richt ik me op het jaar
2013. De Oranjefamilie moet dan
naar de nieuwe gemeente Molenwaard komen. Ik weet zeker dat de
inwoners van de dertien kernen
erin zullen slagen de Majesteit enkele onvergetelijke uren te bezorgen. Het zou ook een totale Alblasserwaardse manifestatie kunnen
worden in een van de grotere gemeenten, met bijdragen uit alle
dorpen. Zeg niet dat zo iets niet
kan, want het is eerder gebeurd.
Weliswaar zonder Oranjetelg,
maar wel een gezamenlijk evenement in het kader van Gorinchem
600 jaar stad. Dat was begin jaren
tachtig van de vorige eeuw.

Natuurlijk, het is niet de Sagrada Familia in Barcelona waar al meer dan
honderd jaar aan gewerkt wordt, maar
ook de Ottolandse gereformeerde kerk
staat sinds begin jaren tachtig regelmatig in de steigers. Dat blijkt wel uit
een korte terugblik van kerkrentmeester Gerrit ... en dominee Mirjam Kollenstaart. “Tegen de trend van ontkerkelijking in”, glimlachen ze. “We hebben hier veel jeugd; de gemiddelde
leeftijd is erg laag. Om de activiteiten
voor kinderen en jongeren meer
ruimte en mogelijkheden te bieden
zijn we met de huidige uitbreiding aan
de slag te gaan.”

soms nieuwe ideeën. Mirjam: “Het
mooie is dat door dit project duidelijk
wordt hoeveel talenten er in de kerk
zijn. Mensen die weinig voelen voor
ambtswerk of het geven van leiding
aan club, kunnen hierbij wel de handen uit de mouwen steken; letterlijk
bouwen aan Gods koninkrijk.”
Ondanks alle inzet van vrijwilligers
brengt het nieuwbouwproject de nodige kosten met zich mee. Met een lu-

Henk Bovekerk

dieke actie probeert de Ottolandse
kerk de benodigde euro’s binnen te
halen. De vierkante meters van het
nieuwe gebouw worden verpacht voor
50 euro per jaar voor een periode van
vijf jaar.
Degenen die dat doen krijgen daarvan
een ofﬁcieel certiﬁcaat. Aanmelden
daarvoor kan via gko@hotmail.nl.
“Notaris Wim van Leussen verpacht
zaterdag 14 mei enkele bijzondere
vierkante meters”, vult Mirjam Kollen-

staart aan. Daarnaast is er die zaterdag
gelegenheid om de voortgang van de
nieuwbouw te bekijken en is er vanaf
16.00 uur een optreden van Drechtsteden Jeugd Orkest en aansluitend een
high tea en de verpachting. “We hebben dit bewust op een zaterdag gepland om zo de drempel zo laag mogelijk te houden. Iedereen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk, is welkom.”
Geurt Mouthaan

De ver- en nieuwbouw vindt in drie fasen plaats. Een nieuw bijgebouw van
tien bij tien meter, waarvan de muren
al overeind staan, moet rond de kerst
af zijn. Het jaar daarna worden de huidige ruimtes naast de kerkzaal aangepakt. “Daar komt onder meer een
nieuwe en grote hal. Als laatste trekken we de huidige hal bij de kerkzaal.
Daar komen bewust geen kerkbanken
te staan, zodat we die multifunctioneel kunnen gebruiken.”
Vrijwilligers
De planning is onder voorbehoud. De
werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht en ter plekke ontstaan
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Hooi als kraamcadeau voor Klaartje
ĤĬįĦīĠĥĢĪĊĥĬĬįīĞĞį Den Hartog
Fouragehandel uit Hoornaar heeft onlangs een bijzonder kraamcadeau afgeleverd bij het natuurcentrum in Gorinchem: een voorraad hooi. Aanleiding was de geboorte van het koekalf
Klaartje van de oude Lakenvelder koe
Hanneke.

Den Hartog heeft een wagen vol vers
hooi het terrein bij het G. van Andelpark opgereden. De fouragehandelaar
is al sinds de start van het natuurcentrum op 4 oktober 2003 de vaste leverancier van hooi en stro.
Ook levert het bedrijf altijd ‘sterke
mannen’ die de pakken hooi bovenop

de hooiberg werken. Deze hulp betekent veel voor het natuurcentrum,
waar veel mensen met een beperking
en jonge vrijwilligers werken. Het kalf
Klaartje is het kalf van de ‘mascotte’
van het natuurcentrum: de dertien
jaar oude Lakenvelder koe Hanneke.
De gemiddelde koe in Nederland haalt
deze leeftijd niet, maar Hanneke hoeft
dan ook niets te produceren en kan
volgens het natuurcentrum nog veel
jaren mee. Jaren achtereen kreeg Hanneke stierkalfjes. De medewerkers zijn
erg blij dat er nu een koekalfje is geboren. De komst van Klaartje is gevierd
met beschuit met roze muisjes.

Mijn eerste keus is dus 2013. Blijkt
echter dat er binnen enkele jaren
een nog grotere herindeling van
gemeenten in deze regio komt dan
wachten we even. De Commissaris
van de Koningin moet er bij de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Molenwaard rekening mee houden dat er hoog bezoek komt. Ik bedoel dat er een
ervaren magistraat wordt aangewezen om de Koninklijke hoogheden figuurlijk bij de hand te nemen.
Burgemeester Van der Borg – mijn
kandidaat voor Molenwaard –
weet die klus zeker moeiteloos te
klaren. Overigens, waar bemoei ik
me mee?
Als boerenzoon hecht ik eraan dat
het accent ligt op de agrarische bedrijvigheid. Een paar programmatips: wedstrijd handmelken, kaasmaken, hooischudden, kruiwagenrace, melkbussen tillen,
trekkerbehendigheid, speerwerpen
met hooivorken etc. We laten de
Koninklijke gasten ook een wedje
doen op de uitkomst van koeplak
droppen. In de volksmond spreken
we van koeschijten, maar dat
woord kan ik voor deze gelegenheid niet over mijn lippen krijgen.
Er moet een synoniem gezocht
worden. Uiteindelijk gaat het om
het resultaat (geld) en niet om de
naam. Oranje in Molenwaard, reken er maar op dat het op dinsdag
30 april 2013 een groot volksfeest
wordt.
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Ottolandse kerk ‘verpacht’ nieuwbouw
ĬııĬĩĞīġ Om ruimte te bieden aan
met name de vele jeugd is de gereformeerde kerk aan een grote uitbreiding
van het kerkgebouw begonnen. Zaterdag 14 mei is voor iedereen de voortgang te zien én op een ludieke manier
te sponsoren.

Molenwaard:
Oranje komt
in 2013!

accent

Alblasserwaard

Pannenkoeken
Bij het natuurcentrum horen een kinderboerderij, een educatief centrum
en een theehuis. In het theehuis zijn
soep, broodjes en pannenkoeken verkrijgbaar.
Op de kinderboerderij wonen behalve
Hanneke en Klaartje onder andere
ook ezels, varkens en geitjes. Verder is
er een educatief centrum waar ook
scholen ontvangen worden.
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Lentewandelingen door Ottoland
ĬııĬĩĞīġ  Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) en Schaapskooi Ottoland
hebben voor zondag 8 mei diverse
wandelroutes uitgestippeld.
Deelnemers kunnen tussen 11.00 en
15.00 uur starten vanaf de Schaapskooi op het adres A89. Er zijn vier routes, de kortste is 4,5 kilometer en is
voorzien van puzzelopdrachten voor
kinderen, de langste is 15 kilometer.
Het is ook mogelijk om onder deskundige leiding van een gids deel te nemen aan een excursie. De excursie begint om 14.00 uur. Het is raadzaam
om een verrekijker mee te nemen.
Deelname aan de excursie kost 1 euro,

kinderen betalen 0,50 euro. Iedere
deelnemer ontvangt een herinnering.
De Schaapskooi Ottoland is de hele
dag open voor publiek. In het educatief centrum vinden bezoekers informatie over de streek, oude gereedschappen en informatie over natuurbeheer en de schaapskudde. In het
bezoekerscentrum is onder andere
kofﬁe, thee en soep verkrijgbaar. De
herder verzorgt demonstraties schapen drijven.
De schaapskooi is bereikbaar via de
N214 in de Alblasserwaard, de N216
richting Goudriaan, na 1,9 kilometer
linksaf richting Ottoland, de weg

rechtdoor volgen tot bij de Nederlands
hervormde kerk aan de rechterzijde,
hier rechtsaf het brugje over en gelijk
linksaf.
De wandelingen hebben als motto ‘Er
op uit in ‘t Groen? ... Doen!’ Net als vorige jaren is aan deze wandelingen een
actie verbonden. Deelnemers krijgen
een stempelkaart. Bij elke wandeling
van G.Z-H ontvangen wandelaars een
stempel. Bij acht of meer stempels
mogen ze een boompje planten in recreatiegebied Midden-Delﬂand.
Bij de schaapskooi staat op 8 mei de
‘groenbus’ van G.Z-H.
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Geslaagden EHBO
ĪĢĢįĨĢįĨ De groep acht-leerlingen
van cbs De Rank in Meerkerk slaagden onlangs allemaal voor hun jeugd
EHBO A-examen. Ze oefenden hier
acht weken voor.
De geslaagden zijn: Amando Benschop, Sanne Bikker, Rachel Breijer,
Ilse den Burger, Koen Dekker, Patrick
Druyff, Rémon van der Ham, Marieke
Heinenberg, Klaas Hijkoop, Arno de
Jong, Aron de Jong, Colinda de Jong,
Dorina de Jong, Iris de Jong, Robin de
Jong, Sjoerd de Jong, Jolien de Langen, Daniël de Leeuw, Eimert van
Middelkoop, Joeri den Ouden, Soﬁeke
Smit, Nikki Stehouwer, Roëlle Vos,
Carine Weeda en Marit van der Wel.

Uitslagen Ammers
ĤįĬĬıĉĞĪĪĢįİ In Groot-Ammers
vond zaterdag een succesvolle playbackshow plaats. De belangstellenden kregen dertig optredens met uiteenlopende liedjes te zien en te horen. De prijswinnaars in de
verschillende categorieën waren:
jeugd tot en met zeven jaar, eerste
prijs: Amber v.d. Berg als Ilse de
Lange; jeugd acht tot enmet twaalf
jaar, eerste prijs: Ilse v.d. Ham als Miley Cyrus; tweede prijs: Monique en
Richella als Laura Janssen; derde
prijs: Karlijn en Kelly als Lady Gaga en
Beyonce.
Playback volwassenen, eerste prijs:
Tessa Oort als Shania Twain; tweede
prijs: Hanneke van de Poll en Ton
Vink als meneer en mevrouw De Bok;
derde prijs: Esther en Eva als Aqua.
Acts: Eerste prijs: onder anderen Wesley de Jong met Metallica (zij prolongeerden de titel); tweede prijs: Georgian en Richard als Nick en Simon;
derde prijs: Johan Bleijenberg en Barbara Polder als Jetti Paletti. De publieksprijs werd uitgereikt aan The
Young Ones. Bij de stratenspelen op
Koninginnedag waren de uitslagen:
jeugd: 1. Graaﬂand 2, 2. Voetbal
chicks, 3. De Kelder; volwassenen: 1.
De goddelijke lichamen en Martijn, 2.
Emmastraat/Fortuynplein, 3. Sluis.

