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Beste buurtgenoten, 

Voor u ligt het jaarboekje weer van buurtvereniging De 

Gulden Vrijheid.  De vierde op rij! We hebben geprobeerd 

er weer een leuk boekje van te maken. 

De meeste foto’s die in het boekje staan, zijn aangeleverd 

door diverse leden. Mooie foto’s van onze mooie buurt! 

Bedankt voor het inzenden! 

We willen de Opperduitse adverteerders bedanken voor 

het plaatsen van de advertenties. Hierdoor is het mogelijk 

gemaakt om dit boekje te financieren.  

Wij hopen u te ontmoeten tijdens onze feestavond in 

Amicitia op zaterdag 17 november. In dit boekje staat ook 

alvast een voorproefje op deze avond. 

 

Bestuur de Gulden Vrijheid, 

Jan Nobel, Martin de Waal, Fred Klein, Wim Bol 

Jolanda van der Graaf, Edith de Bruin en 

Margret Boere 

 

  

Colofon 

 

Oktober 2018 

Jaargang 4 

 

Oplage: 

230 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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Nieuwjaarsduik 
12 jaar geleden had Joost Eerland met een paar vrienden het plan om het 

nieuwjaar fris te starten met een duik in de Lek.  Dit vond plaats op het 

strandje bij de haven.  

Met de dijk verzwaring moesten ze uitwijken naar een andere locatie. Die 

werd gevonden bij het strandje van het voormalige Boskalis terrein. 

Dit evenement groeide uit tot een echte Nieuwjaarsduik met Unox muts en 

erwtensoep die in de hele Krimpenerwaard bekend werd waar zo´n 50 tot 80 

personen op afkomen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door vele 

vrijwilligers en sponsoren. 

Joost gaf verleden jaar aan met de organisatie van de Nieuwjaarsduik te 

willen stoppen en vroeg aan het bestuur van de buurtvereniging of deze de 

organisatie van de Nieuwjaarsduik wilde voortzetten. Dit wilde het bestuur 

wel gaan proberen, als ook de vrijwilligers die jaren hun steentje hadden 

bijgedragen hier mee door wilde gaan.  

Dus aan de Nieuwjaarsduik is  niets veranderd alleen de organisatie wordt nu 

gedaan door buurtvereniging De Gulden Vrijheid met dank aan sponsoren en 

vrijwilligers. 

Tot ziens op 1 januari….want dan gaan we weer fris het nieuwe jaar in! 
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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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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 een feest van een 

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,=  

 

De tent wordt alleen verhuurd in de periode mei t/m september 

Informatie en boekingen via de email buurtver.guldenvrijheid@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 17 november 
20.00 uur 

 
Toneelstuk Het Veenspook 

en 
DJ & zanger Eric 
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Toneelstuk  “Het Veenspook” 
Plattelandskomedie in 3 bedrijven door D.J. Eggengoor 

Door eeuwenoude bossen en geheimzinnige veenmoerassen loopt de Oude 

Hessenweg richting Duitsland . Aan deze weg, vlak bij de Duitse grens,  ligt de 

boerenherberg “De vier Winden”. Verlopen en danig in verval omdat de 

Oude Hessenweg niet meer wordt gebruikt en er dus ook al jaren geen 

gasten meer komen overnachten in de herberg. En wie hier tegenwoordig 

wel om logies vraagt krijgt steevast te horen ; “Ik ben vol!!” 

De herberg wordt bewoont door de eigenzinnige eigenaresse Treute 

Wapsebokse en haar hulp in de huishouding Lijsje Lorresnor, een vrij simpel 

en naïef vrouwtje.  

Er valt hier zeer weinig te beleven, behalve dan dat je Gore Gerrit de 

kippenkoper verdacht vaak langs stille smokkelpaadjes naar de herberg ziet 

lopen.  

Maar… áls er dan iets gebeurt…. dan gebeurt ook álles tegelijk.  

Er arriveert een ambtenaar van W.V.C. met zijn secretaresse die samen de 

roofvogelstand in het gebied willen inventariseren.  

Tegelijkertijd wordt er een nieuwe grenscommies benoemd, die nog carrière 

wil maken en die het smokkelen een halt moet toeroepen.  

Een concurrerende pensioenhoudster uit het dorp komt nog langs en als klap 

op de vuurpijl een nicht van Treute uit Zeeland die haar moeders erfdeel 

komt opeisen. 

Als dan ook nog op maanloze avonden het veenspook Sjouke Gepkema de 

mensen de stuipen op het lijf gaat jagen, dan blijken niet alle mensen te zijn 

wie ze zeggen te zijn …………… 
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Rolverdeling 
Treute Wapsebokse, eigenaresse van De vier Winden  Hennie van de Hoven 

Betty Ceulemans, haar nichtje     Ellie de Kooker 

Gore Gerrit, kippenkoper en scharrelaar       Michel van de Hoven 

Winnifred Wipjes, pensionhoudster   Petra Mos 

Bennie van der Leiden, grenscommies   Bram van Oosterom 

Mr. Eelco de Beer, ambtenaar van W.V.C.   Koos Booy 

Charlotte Hunkermuller, zijn secretaresse  Marijke Boersma 

Lijsje Lorresnor, huishoudelijke hulp   Lenie van Oosterom 

 

Crew 
Regie   Jolanda van der Graaf 

Souffleur  Anita Hoek 

Grime   Jolanda Nobel en Marielle Mudde 

Decor/Kleding  Jolanda van der Graaf en Angela de Pater 

 

Met dank aan 

Museum “de Vrijheid” 
Opperduit 14 te Lekkerkerk 

 

Wilt u extra kaarten bestellen? 

Stuur een mail naar buurtver.guldenvrijheid@gmail.com             

of bel naar 06-23582878 

 

mailto:buurtver.guldenvrijheid@gmail.com


 

15 

De toneelgroep stelt zich voor…. 
Het is traditie dat er op de jaarlijkse feestavond een toneelstuk wordt 

opgevoerd. Een vaste, enthousiaste groep Opperduiters begint in april met 

het oefenen en worden hierin bijgestaan door een aantal, eveneens 

enthousiaste, mensen van buiten Opperduit. 

Onze oefenavonden worden gekenmerkt door gezelligheid, gelach en hard 

werken. Feit wil dat we weinig aanwas hebben van jonge(re) mensen 

waardoor de leeftijdsgrens hoger wordt, maar dat mag onze pret niet 

drukken. Het zou fijn zijn als er wat meer mannen zich bij ons aan zouden 

willen sluiten. 

Onze groep bestaat geheel uit vrijwilligers. Ook mensen rondom ons, die 

zorgen dat het decor wordt opgebouwd, de spullen worden vervoerd, die 

voor de grime zorgen of het geluid zijn allemaal vrijwilligers. Zonder deze 

mensen zijn we nergens. Aan iedereen die ons meehelpt : Hartelijk dank voor 

jullie steun en hulp. 

Namens de toneel groep, Jolanda van der Graaf 

 

 

 

 

 

 

 

Onderste rij v.l.n.r.  Michel  vd Hoven – Petra Mos – Lenie van Oosterom – Marijke Boersma – Koos Booy 

Bovenste rij en staand v.l.n.r. Jolanda van der Graaf – Bram van Oosterom – Ellie de Kooker – Anita Hoek –  

Hennie vd Hoven – Angela de Pater 
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Jaarplanning 2019 
Januari   Nieuwjaarsduik  

Januari   Jaarvergadering en nieuwjaarsborrel 

Maart   Schoonmaakactie Opperduit 

Mei    activiteit voor 65+ 

6 juli   Poldertreffen 

September  Busreisje 6 t/m 12 jaar 

September  Activiteit 13 t/m 16 jaar 

November  Toneelavond 

 

 

Oud papier 2019 
Ook in 2019 haalt de buurtvereniging weer het oud papier op in Opperduit, 

de Scheepmakerstraat en de Wetering. Zet u het weer aan de dijk? 

✓ 12 januari 
✓ 9 maart 
✓ 11 mei 
✓ 13 juli 
✓ 14 september 
✓ 9 november 

 
 

Wist u dat: 

- De opbrengst van het oud papier ongeveer € 150,-  per keer is? 

- Wij deze opbrengst gebruiken voor het betalen van het busreisje 

voor de kinderen? 

- Wij de vrijwilligers hartelijk bedanken voor het ophalen van het oud 

papier! 
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Een bijzonder bedrijf in Opperduit 

 

 

Ons familiebedrijf is opgericht in 1898 en van oudsher in Lekkerkerk 

gevestigd, waarvan de langste tijd in Opperduit. Het zal voor buurtgenoten 

misschien niet duidelijk zijn wat we doen, dus het is leuk daar iets over te 

vertellen.  

We zijn gespecialiseerd in bijzonder vervoer over water. Zowel binnenlands 

als overzee. We vervoeren alles wat niet met een conventioneel 

binnenvaartschip vervoerd kan worden. Dat doen we met pontons. Dat zijn 

schepen zonder motor en zonder ruim, maar met een plat dek en 

benedendeks is het schip voorzien van veel compartimenten, zodat we de 

pontons kunnen ballasten met water als dat nodig is om de stabiliteit te 

waarborgen. De pontons worden gesleept of geduwd door onze 

sleep/duwboten. We vervoeren vooral projectlading, zoals tanks, kranen, 

bruggen, offshore  onderdelen, etc etc. Lading wordt vaak aan boord gehesen 

met mobiele kranen of drijvende bokken, maar soms wordt lading aan boord 

gereden (roll on/roll off vervoer).  
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We beschikken over grote oprij-kleppen om dat te faciliteren en in zulke 

gevallen is het noodzakelijk pontons te ballasten tijdens het oprijden van de 

lading. Als dat niet gebeurt, komt de stabiliteit van het ponton in gevaar. We 

doen dat met grote pompen.  

Wij leveren de klant een totaal pakket, om de klant zoveel mogelijk te 

“ontzorgen”. Daarom beschikken wij over veel hulpmateriaal. Denk aan 

pompen, stalen constructies om lading op te zetten, materiaal om lading 

goed vast te kunnen zetten tijdens het vervoer (overzee), aggregaten, etc.  

Onze pontons worden ook regelmatig verhuurd, zoals bij waterbouw werken. 

En ze kunnen ook dienen als podium voor bijvoorbeeld de Veerhaven 

concerten in Rotterdam.  Natuurlijk doen we ook nog traditioneel sleepwerk 

en soms tewaterlatingen van schepen.  

We hopen dat we hiermee wat meer inzicht hebben gegeven over ons 

bedrijf. 
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