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Beste buurtgenoten, 

Met trots presenteren we weer dit boekje, inmiddels 

al het derde jaar dat we dit uitbrengen. We hebben 

geprobeerd er weer een interessant boekje van te 

maken. 

We willen de Opperduitse adverteerders bedanken 

voor het plaatsen van de advertenties. Hierdoor is 

het mogelijk gemaakt om dit boekje te financieren.  

Langs deze weg willen wij ook alle mensen bedanken 

die ons helpen met het ophalen van oud papier, het 

rondbrengen van flyers, het opzetten van de tent, 

het maken van foto’s, etc.  Onmisbaar voor de buurt! 

Wij hopen u te ontmoeten tijdens onze feestavond in 

Amicitia op zaterdag 18 november. De toneelspelers 

hebben al heel wat oefenuurtjes erop zitten om ons 

een gezellig avondje te bezorgen. 

Bestuur de Gulden Vrijheid 

 

  

Colofon 

Verschijnt: 

Oktober 2017 

 

Oplage: 

240 stuks 

 

Redactie: 

Margret Boere 

06-23582878 

 

Contactgegevens: 

Buurtver.guldenvrijheid@

gmail.com 

 

Informatie: 

www.deguldenvrijheid.nl 

en wij zijn te volgen via 

Facebook. 

mailto:Buurtver.guldenvrijheid@gmail.com
mailto:Buurtver.guldenvrijheid@gmail.com
http://www.deguldenvrijheid.nl/
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Het bestuur stelt zich voor…. 

 

V.l.n.r. Jan Nobel, Edith de Bruin, Martin de Waal, Fred Klein, Jolande de Graaf, Wim 

Bol en Margret Boere 

 

Ik ben Jan Nobel. 44 jaar geleden kwam ik met mijn ouders in de 

Scheepmakersstraat wonen en natuurlijk werd je dan lid van de buurtvereniging.  Ik 

werd al gauw gevraagd om hand en spandiensten te verrichten met het opzetten van 

de erepoort en het maken van de praalwagen voor de allegorische optocht. Op het 

jaarlijkse buurtfeest leerde ik Ria mijn  vrouw kennen. Zij is een echte Opperduiter.  

Inmiddels zijn we 37 jaar getrouwd en wonen nog steeds in de Scheepmakersstraat.  

We hebben 2 dochters die wonen niet meer thuis maar zijn wel lid van de 

buurtvereniging.  Vanaf 1990 zit ik in het bestuur van de buurtvereniging en in 2014 

werd ik gekozen als voorzitter. In het dagelijkse leven ben ik timmerman , 

voornamelijk doe ik onderhoud en renovatie werkzaamheden. Ik hoop nog vele jaren 

bij  de Buurtvereniging betrokken te zijn en nog veel leuke evenementen mee te 

mogen maken.  



 

6 

Het bestuur stelt zich voor… 
 

In 2014 ben ik, Edith de Bruin, in het bestuur gekomen. (overgehaald door Wim 

Bol bij de buurtBBQ ). Ik woon samen met mijn man Peter en 2 kinderen, Isa (5) en 

Jorn (3) sinds 2013 in Opperduit. Echte schaatsers zijn we. Ook doe ik veel aan 

hardlopen en houd ik van reizen en muziek. Daarnaast werk ik zelf drie dagen in het 

vastgoed in Rotterdam in de buitendienst voor een particuliere belegger.  

Voor de buurtvereniging zet ik de berichtjes op Facebook, houd ik de site bij en help 

ik graag mee met het organiseren van de jaarlijkse activiteiten. Ik vind het erg leuk 

om in het bestuur te zitten, zo krijg je toch meer contact met je buurtgenoten. En als 

je dan je buurtgenoten, kinderen, volwassenen zo ziet genieten van een activiteit, 

dan kan je dag toch al niet meer stuk, daar doen we het voor!  Op naar weer een jaar 

vol gezellige en leuke activiteiten met de buurt en met elkaar!  

Ik ben Jolanda van der Graaf-Mazurel, ben 53 jaar, werkzaam als Credit 

Controller bij ZF Marine Krimpen BV en moeder van een 15-jarige tweeling. Nu 

inmiddels 25 jaar, met plezier, woonachtig op de Opperduit, maar van origine een 

Schoonhovenaar. Ik vind het in deze huidige tijd belangrijk om als buurtschap bij 

elkaar betrokken te zijn en van tijd tot tijd met elkaar gezellige en leuke dingen te 

doen. Persoonlijk contact in plaats van sociale media. Daar wil ik mij voor inzetten. 

Ik ben Wim Bol. Ben 45 jaar geleden geboren in Opperduit, waar ik nog steeds 

woon met mijn gezin. Ik werk in de G.W.W. als allround medewerker. Zit ruim 7 jaar 

in het bestuur van de buurtvereniging, waar ik algemeen bestuurslid ben. Ik 

coördineer het ophalen van het oud papier en ben team coach bij het poldertreffen.  
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Het bestuur stelt zich voor… 
 

Mijn naam is Martin de Waal. Ik ben sinds enkele jaren penningmeester van de 

Buurtvereniging. We hebben een leuk en enthousiast bestuur en het is leuk voor je 

buurt als vrijwilliger wat te doen. We proberen voor een ieder leuke activiteiten te 

organiseren en volgens mij lukt dat goed. Op deze manier brengt de buurtvereniging 

door middel van sport, spel en vermaak de bewoners wat dichter bij elkaar en geeft 

het een ieder de gelegenheid contacten te leggen in een gemoedelijke en gezellige 

sfeer. Het is leuk hier aan mee te mogen werken. Daarbij is het ook fijn dat de 

buurtvereniging een financieel gezonde vereniging is. Ikzelf werk alweer ruim 20 jaar 

bij de Rabobank. Mijn hobby’s zijn o.a. zwemmen, voetbal, hardlopen/wandelen. 

Wat ik zo leuk aan de Opperduit vind, is de ruimte en de natuur. Mooie polders bij de 

Hoekse Weg en natuurlijk de Lek waar ik graag in zwem (ja, ook met de 

nieuwjaarsduik!) 

 Ik ben Fred Klein en zit sinds 3 jaar in het bestuur van de vereniging. 

Ca. 5 jaar geleden reed ik over de Opperduit en reed onder de poort door van de 

vereniging die op dat moment was neergezet. Dit gaf mij toen een gevoel van 

gezelligheid. Niet lang daarna zijn Ellen, Els, Daan en ik vanuit Rotterdam verhuisd 

naar de Opperduit. 

1,5 jaar later ben in toegetreden tot het bestuur van de vereniging en probeer op 

deze manier mijn steentje bij te dragen aan het organiseren van leuke activiteiten op 

de dijk en omgeving. 

In het dagelijks (werkende) leven ben ik projectinkoper bij een installatiebedrijf in 

Rotterdam en in mijn vrije tijd ben ik het liefst buiten in de tuin en rondom het huis 

bezig. Ook sporten, zoals hardlopen en badmintonnen doe ik graag. 

Ik ben Margret Boere, getrouwd met Peter en moeder van Ties en Giel en 

woonachtig op nummer 418. Ik werk op een basisschool in Gouda als intern 

begeleider/zorgcoördinator. Ik loop graag met onze hond, daarnaast houd ik van 

klussen in huis en tuin en houd ik erg van leuke dingen doen met m’n gezin en met 

vrienden. Ruim 3 jaar zit ik in het bestuur van de buurtvereniging en dit doe ik met 

veel plezier. Ik ben de secretaresse, dus ik verzorg o.a. de mails, brieven en flyers. 

Maar ik hou er ook van om leuke activiteiten te organiseren, zoals ‘happen en 

trappen’,  de schoonmaakactie, dauwtrappen, busreisje, etc. Wat ik zo leuk vind aan 

de buurtvereniging is dat gezelligheid en plezier voorop staat! Ben trots dat ik een 

Opperduiter ben! 
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Jaaroverzicht 2016-2017 
 

12 november 2016 

De toneelgroep van Opperduit voerde het toneelstuk ‘Gouwe oudjes’ op. Veel vaste 

fans kwamen richting Amicitia om te genieten van een avondje ouderwets lachen. Na 

het toneelstuk was er een verloting. De avond werd afgesloten met een gezellige 

feestavond o.l.v. DJ Erik. 

 

12 januari 2017 

We startten het nieuwe jaar met een jaarvergadering. 16 personen waren aanwezig 

op de zolder bij familie Velsink. We bespraken de jaarverslagen en er was ruimte om 

vragen te stellen aan het bestuur. De avond sloten we af met een borrel. 

 

11 maart 2017  

Veel enthousiaste Opperduiters, raadsleden en mensen van ‘Schoonhoven Schoon’ 

ruimden al het zwerfafval weer op. Het blijft verbazingwekkend hoeveel afval er elke 

keer weer ligt. 

25 mei 2017 

33 mensen gingen op Hemelvaartsdag al vroeg 

op pad om te genieten van de Opperduitse polders. Halverwege de route stond een 

ontbijtje klaar. We konden genieten van een schitterende zonsopgang in de dauw. 

  

We hebben heel veel rotzooi gevonden! 

Thom heeft zelfs een fiets gevonden. Het 

was heel leuk. 

Geschreven door Giel Boere 
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Jaaroverzicht 2016-2017 

 

1 juli 2017  

Op zaterdag 1 juli gingen we weer de strijd 

aan tegen Schuwacht. Het ging zeer gelijk op, 

maar uiteindelijk namen de volwassen 

deelnemers én de jongeren van Opperduit de 

felbegeerde emmers mee naar huis! 

 

 

2 september 2017  

29 enthousiaste kinderen gingen 

met de bus naar Drievliet. We 

genoten van erg mooi weer en een 

erg gezellige sfeer. Leuk om te zien 

dat de kinderen het met elkaar het 

zo goed kunnen vinden. 

 

 

22 september 2017 

Ook dit jaar gingen we met 22 jongeren t/m 16 jaar karten in Dordrecht. Er werd 

hard gestreden om de snelste karter van Opperduit te zijn. Uiteindelijk waren de 

winnaars Roy Streefland en Anouschka Reijm.  

  

In de bus was het heel gezellig. Er werd lekker veel gekletst. We  waren om tien uur in 

Drievliet. Ik ging als eerst in het schommel schip. Ik  werd gelukkig niet misselijk. Ik  ging 

daarna in de mijnkarretjes. En natuurlijk nog veel meer attracties. Het allerleukste vond ik 

de mijnkarretjes. Omdat die op eens heel snel gingen. Tussen de middag gingen we lekker 

patat eten. En tussen door kregen we een zakje chips. Ik ben ook in de boomstammen 

geweest .ik ben nat geworden maar het zonnetje scheen. Het was super tof!!!! 

Geschreven door Alieke Broere 
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-Verhuur van grondverzetmachines 

-Aanneming van grondverzetwerkzaamheden 

-Agrarisch loonwerk 

-Straat en beschoeiingswerk 

-Verhuur rijplaten en draglineschotten 

-Handel in zand, grond, menggranulaat, hout en pvc 

Verlengde Luijtenstraat 32 

2941 CH Lekkerkerk 

T 0180-661287 

M 06-55777286 

E info@broerelekkerkerk.nl 

 

BROERE 
LEKKERKERK  

https://www.facebook.com/234860256705897/photos/446981048827149/
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Zaterdag 18 november 
Te Amicitia 

20.00 uur Opening 

20.15 uur Eerste en tweede bedrijf 

Pauze 

22.00 uur Derde bedrijf 

22.30 uur Verloting 

23.00 uur Start feestavond met DJ & 

zanger Eric 
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Toneelstuk  “Hotel de Meerpaal” 

 
Gerda en Pieter Kreukniet, runnen een familiehotel. De zaken lopen niet zo 

best en daarom wil Gerda tijdens het winterseizoen open blijven om extra 

omzet te kunnen maken en daarmee de verkoopprijs op te krikken.  Ze 

plaatsen een advertentie en er melden zich 5 gasten.   

De zeer gierige Dara Blok en haar zus Clara, die het geld graag laat rollen.  

Tweelingzussen, maar beslist niet eeneiig.  Dan de baron, zijn vrouw en 

gezelschapsdame die bereid lijken te zijn om extra te betalen voor meer 

privacy.  

Wat voert dit vreemde clubje naar het hotel. En waarom komt agent 

Hoekema steeds langs?  

Gelukkig hebben ze voor dit winterseizoen nog wel betrouwbaar personeel 

kunnen vinden, zoals de hulpvaardige buurman T(B)eun de Haas die op zijn 

tijd een lekker borreltje lust en de nieuwsgierige werkster Sientje.   Maar of 

dit seizoen nou de winst brengt waarop het echtpaar hoopt, dat valt nog te 

bezien. 
 

 

 

***Oproep***Oproep*** Oproep***Oproep 

 

Wij zijn op zoek naar versterking en/of uitbreiding van onze toneelgroep.  Wij 

zouden er heel graag wat heren bij hebben. Dus heren…. schroom niet en 

meld je aan. Ervaring is meegenomen, maar hoeft niet. 

De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot plm. 22.00 

uur. Meestal is het voor de zomervakantie één of twee keer 

lezen en na de zomervakantie beginnen de repetities, 

natuurlijk eerst een kop koffie en na afloop even gezellig na 

kletsen met een drankje.  
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Rolverdeling 
 

Pieter Kreukniet, hotelhouder    Gijs Eerland 

Gerda Kreukniet, zijn vrouw    Petra Mos 

Sientje, de werkster     Hennie van de Hoven 

Teun de Haas, de hulpvaardige buurman  Michel van de Hoven 

Casper van Kwakkelstein, baron   Leen Brand 

Henriette van Kwakkelstein, barones   Jolanda van der Graaf 

Isabel de Kwaadsteniet, huisdame   Angela de Pater 

Dora Blok      Elly de Kooker 

Clara Blok, haar tweelingzus    Susan de Mik 

Brigadier Hoekema, agent    Bram van Oostrom 

 

Crew 

Regie   Jolanda van der Graaf 

Souffleur  Anita Hoek 

Grime   Jolanda Nobel 

Geluid   Gerrit den Oudsten 

 

 

  

Wilt u extra kaarten bestellen? 

Stuur een mail naar 

buurtver.guldenvrijheid@gmail.com             

of bel naar 06-23582878 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKt6S_377WAhVBKlAKHTOrD08QjRwIBw&url=https://www.123rf.com/clipart-vector/producer.html&psig=AFQjCNEeTgx9efUFcOecEWr6ipaQGJDpgA&ust=1506374230821008
mailto:buurtver.guldenvrijheid@gmail.com
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Jaarplanning 2018 

Januari   Nieuwjaarsduik  

Januari   Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel 

Maart   Schoonmaakactie Opperduit 

Mei    Happen en Trappen 

Juni   Buurtbarbeque 

September  Busreisje 6 t/m 12 jaar 

September  Activiteit 13 t/m 16 jaar 

November  Toneelavond 

 

Verhuur tent 

Wist u dat onze buurtvereniging ook een mooie partytent 

in de verhuur heeft?  Leuk voor een feestje bij u thuis in de 

tuin, of voor het feest van de vereniging.  

De tent heeft een afmeting van 7 x 13 meter en wordt 

opgezet en afgebroken door vrijwilligers van de vereniging in 

samenwerking met de huurder. 

Verhuurprijs 

Leden  € 200,=     

Niet leden € 300,= 

Verenigingen € 250,=  

Informatie en boekingen via de  

email buurtver.guldenvrijheid@gmail.com  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOfp0N6vmMgCFcpXGgodRQYNDA&url=http://www.bmned.com/nederlands/nieuws-en-projecten/projecten_1/nieuws_93-359_kantoorruimte-te-huur-in-terneuzen.html&psig=AFQjCNEIWF4DW9LVqyAdyBkF91IoCEIfYg&ust=1443483092460622
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Een bijzonder bedrijf in Opperduit 

 

Wat op een erf kan in Opperduit kan ook op veel andere plaatsen in de wereld. 

Door de jaren heen heeft Oskam V/F kleine mobiele machines ontwikkeld om op bouwlocaties 

leemstenen en leemmortels te produceren. Hiermee kan een lokale aannemer of 

hulporganisatie relatief eenvoudig zelf bouwmaterialen produceren, ook in afgelegen 

gebieden.  

De steen wordt geperst uit ter plaatse aanwezige aarde in plaats van gebakken waardoor maar 

1% van de energie nodig is ten opzichte van baksteen. 1 klein huis in bijvoorbeeld Afrika spaart 

14 grote bomen die anders gekapt zouden worden voor brandstof in veldovens om stenen te 

bakken. 

Momenteel draaien in 12 Afrikaanse landen machines bijv. in Mali voor scholen en 

lerarenhuizen. In Oeganda zijn 300 huisjes gebouwd voor oma’s met wees kleinkinderen voor 

een aids gerelateerd hulpproject.  

Ook worden er stenen gemaakt in Bangladesh voor een project van Woord en Daad. Voor de 

natuurlijk uitstraling start er binnenkort een project in het moderne centrum van Riyadh, Saudi 

Arabië. 

Voor de Nederlandse markt zijn verkrijgbaar leemstenen, leemstuc, leemfinish en leemverf in 

veel mooie kleuren. Toepasbaar in o.a. woningbouw, massakachels, warmtemuren, 

serremuren, pizza-ovens etc. De nieuwe dierentuin in Emmen is gedeeltelijk gebouwd met 

leemstenen die daar geproduceerd zijn met keileem van de locatie.  

Een leemstenen muur neemt snel warmte en vocht op en geeft dit traag weer af waardoor een 

behaaglijk binnenklimaat ontstaat: het is warm in de winter en koel in de zomer. Op veel 

plaatsen staan mensen letterlijk op een prachtig bouwmateriaal (aarde). 
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Links: Namanganda´s oude huis 

in Uganda. 

 

 

Onder: Namaganda’s nieuwe 

huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

School in Mali  
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