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 ACTIVITEITENOVERZICHT 
 VERLICHTE PROEVERIJENROUTE KRIMPENERWAARD

Met deze route laat een aantal deelnemende adressen u genieten van 
producten dat van eigen erf komt of uit de streek, de Krimpenerwaard; 
met kleine ‘proeverijen op de boerderijen’ of bij een aanschuifmaaltijd. 
In het activiteitenoverzicht hierna staan de diverse unieke ‘proef’
boerderijen opgenomen. TIP: neemt u een zaklamp voor onderweg mee. 

Meer informatie en reserveren via www.verlichteproeverijen.nl. 

1 februari  Bustour voor de Zonnebloem Krimpenerwaard, 
                langs de verlichte boerderijen, met gids en enkele   
   proeverijen / bezoeken. Volgeboekt. 

2 februari  Boergondische aanschuifmaaltijd in Stolwijk, 
   bij John en Andrea Reijm, Hillegonda Hoeve,    
   Bovenkerkseweg 112. 

8 februari  Bustour voor wie zich bijtijds opgeeft, want vol = vol, 
                langs de verlichte boerderijen, met gids en enkele   
   proeverijen / bezoeken.   

ROUTE A 
 
4.  Benedenkerkseweg 62, Stolwijk, De Zeven Linden, 

 fam. Peye en Corrie Verdoold-Verdoold 
 2, 9 en 16 februari 
Na een bezoek aan deze kaasboerderij weet u wat ‘tik in de kaas’ is. Peye 
en Corrie Verdoold leiden de bezoekers rond door hun kaasmakerij. 
Hier maken ze dagelijks baby-boerenkaasjes. Het merendeel wordt op 
Schiphol verkocht en op genoemde avonden. Dan is er ook een proeverij 
van boerenkaas in alle kleuren van de regenboog. Leden van LTO Noord 
Krimpenerwaard schenken hier koffie en bakken pannenkoeken.

6.  Benedenkerkseweg 77, Stolwijk, De Uylenhoeve, 
 fam. Frank en Yvonne Uijlenbroek-van der Knaap
 1, 8 en 15 februari

Het verhaal gaat dat de voormalige burgemeestersvrouw in Haastrecht 
Pauline Bisdom van Vliet 99 boerderijen bezat. De Historische Vereni-
ging Haastrecht toont het voorlopige resultaat van haar speurwerk. 
Yvonne, vrouw des huizes, deed voor haar studie Kunst- en Cultuur-
wetenschappen onderzoek naar haar. Vandaar op deze boerderij uit 1905 
deze kleine expositie, die wordt aangevuld met schilderijen en foto’s van 
deelnemende boerderijen aan deze route. 
Gelieve te parkeren op de parkeerplaats voor de campinggasten bij 
Recreatiepark De Kooi, op Benedenkerkseweg 68. Via het bruggetje komt 
u dan op de smalle kant van deze weg. Kijkt u uit bij het oversteken? 

7.  Benedenkerkseweg 68, Stolwijk, Recreatiepark De Kooi, 
 fam. Kees en Carolina Breedijk   
 8, 9, 10 en 15 februari

Drie opeenvolgende avonden is een schilderijententoonstelling van 
de cursisten van Hans Visser, over het boerenleven of gemaakt in de 
omgeving van Stolwijk. Ook twee kunstenaars van de Bovenkerkseweg 
exposeren: Piet Snel met realistisch werk en Ria Koolwijk met een 
imposant aantal vogels gemaakt van oude blikken en fietsbanden. 
Op 15 februari geeft de 100-jarige Harmonie Stolwijk tussen 19.30 en 
21.30 uur een jubileumconcert. De opbrengst van de consumpties is voor 
het bouwproject van World Servants in Ghana. Op genoemde avonden 
presenteert Stollywood haar Stolly en schenkt warme chocolademelk. 
Gelieve te parkeren op de parkeerplaats voor de campinggasten. 

9.  Benedenkerkseweg 85, Stolwijk, fam. Henk en Ans de Jong-Dingemans
 2, 9 en 16 februari    

Op zolder kunt u, onder het genot van een kopje koffie, naar hartenlust 
rondstruinen in de uitgebreide collectie van de Historische Vereniging 
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Oud Stolwijck. Het is veel oud boerengereedschap, dat in de loop der tijd 
is verzameld en geschonken door Stolwijkers. Verder zijn verkrijgbaar de 
boekjes Foto’s van Toen, Dirk de slapende boer uit Stolwijk en Moord in 
het Beijersche van Nel van Dorp. 

18. Benedenkerkseweg 139, Stolwijk, fam. M.J. Verburg en T. van de Wel
 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17 februari

Hier zijn fraaie foto’s van erf- en weidevogels vanuit de Natuur- en 
Vogelwerkgroep Krimpenerwaard, www.nvwk.nl te bekijken. De vijfde 
generatie Verburg vertelt over hun manier van boeren. Theetuin Onder 
de Pannen uit Lekkerkerk verzorgt iets lekkers bij de koffie, thee of 
een beker verse melk. Op de deel organiseert Trea een mini-workshop 
landelijke bloemstukjes à € 8,50. Opgeven kan via E verbur09@kpnmail.
nl. Op dit adres is ook zelfgemaakte decoratie te koop. 

22. Benedenheulseweg 2, Stolwijk, VONZ, Mirjam en Carolien Gijzen
 9, 10, 16 en 17 februari

Op stal organiseren Mirjam en zus Carolien een open atelier. Zij houden 
zelf schapen en maken onder de naam VONZ producten van pure 
Nederlandse schapenwol. De wol die ze gebruiken is vrij van chemische 
bestanddelen. Ter plaatse is te zien en te voelen wat het tweetal van dit 
veelzijdige natuurlijke materiaal maakt voor interieur, accessoires en 
tassen, www.studiovonz.nl.
  

33. Benedenheulseweg 31, Stolwijk, fam. Marinus en Arja de Vries-Bogaard 
 15 en 16 februari 

De 130 melkkoeien lopen op stro in een zogeheten vrijloopstal. In deze 
‘open’ stal uit 2013 hebben ze veel bewegingsruimte. Bijkomend voordeel 
is dat de gemiddelde leeftijd van de dieren flink is gestegen. Familie De 
Vries vertelt waarom ze voor deze stal heeft gekozen. 

44. Achterbroek 25, fam. Henk en Alie Dekker-van den Broek
 1, 8 en 20 februari 

Het wordt een gezellige aftrap. Op 1 februari zingen de Vlisterzangers om 
19.15, 20.00, 20.45 en 21.30 uur zeemansliedjes en levensliederen. Dit koor 
bestaat vijftien jaar, www.vlisterzangers.nl. 
Op 8 februari geniet u van een voorproefje van het toneelstuk dat de 
Dotters, ook uit de Vlist, in 16 en 17 maart op de bühne brengen. Eén klein 
tipje van de sluier: het gaat over een hele bekende prinses. De speeltijden 
zijn circa 19.15, 20.15 en 21.15 uur. 
Op 20 februari vertelt deskundige Herbert van den Berge over oude 
wandtegels in boerderijen. Aanvang 20.00 uur. 

50. Achterbroek 47-47A, Berkenwoude, 
 fam. Teus en Marjanne Verdoold-Renes 
 2, 3, 9, 10, 16 en 17 februari

In de voormalige hooischuur kunt u iets proeven van wild uit de polder, 
dat www.hetwildhuys.nl en www.hollandswild.info presenteren. De 
Wildbeheereenheid Krimpenerwaard is aanwezig en u kunt zien hoe 
een broedkorf wordt gevlochten. Voor kinderen ligt er een gebint van 
een boerderij, om in elkaar te leggen. Stichting Boerderij & Erf Alblasser-
waard, Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden komt met boerderijboeken 
en een maquette van een middeleeuwse ontginningsboerderij. Er is 
koffie en thee met Fonteynkoeck en glühwein. Ook kan men een kijkje 
nemen in het zomerhuis en bij de schapen.

54. Achterbroek 20, Berkenwoude, Timmerbedrijf van den Broek, 
 fam. J.C. van den Broek
 1, 8 en 15 februari

In de werkplaats ziet u mallen van decoratieve windveren, afdrukken van 
vroeg 20e-eeuwse blauwdruktekeningen van boerderijen in de buurt en 
kasboeken uit vervlogen tijden. Dit timmerbedrijf heeft nog een bokken-
kar en vertelt zijn verhaal bij de verzameling gesmede spijkers, zagen, 
het oude houten handgereedschap en wat er nog meer getoond wordt.

60. Achterbroek 30, Berkenwoude, Jaap en Petra
 bord welkom

Wanneer het toegangshek op de brug openstaat, bereiden Jaap en Petra 
u een gastvrij onthaal in deze woonboerderij met architectonische 
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elementen uit de jaren dertig. De entree is via de serre. Vanzelfsprekend 
is er koffie, thee en wat lekkers. Laat u verrassen wat hier te zien is. 

61. Achterbroek 99, Berkenwoude, Atelier La Luna, fam. Tineke Maatje
 8, 9 en 10 februari

Een van de oude stallen is omgebouwd tot Kunstatelier La Luna. Hier 
geeft Tineke beeldhouw- en schilderlessen, presenteert ze haar eigen 
werk, www.kunstatelierlaluna.nl en er is iets warms verkrijgbaar. In het 
atelier verblijven ook gasten van over de hele wereld, want het doet ook 
dienst als B&B. Gelieve te parkeren op Achterbroek 89. 

65. Achterbroek 32, Berkenwoude, fam. Dennis en Tineke Vermeulen-Rehorst
 alle avonden

Komt u ook eten tussen de koeien? Kinderen kunnen dicht bij de kalfjes 
en schapen kleuren. Familie en vrienden organiseren een minifair met 
curiosa en een proeverij met hamburgers van eigen koeien, pannen-
koeken en warme chocolade. 
Een deel van de opbrengst gaat naar de Nierstichting, omdat een van 
de vennoten in de toekomst veel baat kan hebben bij de draagbare 
kunstnier, http://actie.nierstichting.nl/etenmetdekoeien.

66. Achterbroek 113, Berkenwoude, fam. Tjeerd en Monique Meij
 3, 10 en 17 februari 

Waar tot 2015 een boerderij uit vermoedelijk 1800 stond, zijn sindsdien 
drie nieuwe woningen gerealiseerd. In de moderne zwarte schuurwoning 
toont Monique grote schilderijen - portretten en naakten - van eigen 
hand, www.voorhaven7.nl. 

68. Beijerscheweg 96, Stolwijk, Zorgboerderij De Regenboog, 
 fam. J.C. de Pater
 2, 3, 8, 9, 16 en 17 februari

Hier kunt u genieten van een proeverij met eigenbereide boerderijpro-
ducten zoals (drink)yoghurt, chocolademelk, biest, kaas, weipap en vers 
gebakken pannenkoeken. Kinderen mogen een broodje bakken of marsh-
mallows roosteren, konijntjes en kalfjes knuffelen of een van de andere 
activiteiten op deze zorgboerderij, www.zorgboerenzuidholland.nl/zorg
boer/zorgboerderij_de_regenboog. Alles is kosteloos, maar de familie is 
erg blij met een gift voor het bouwproject van World Servants in Ghana.

79. Beijerscheweg 19, Stolwijk, fam. Kees en Trudy Anker 
 alle avonden

De huidige bewoners van deze boerderij uit midden 17e eeuw zijn 
waarschijnlijk al de zesde generatie. Op hun bedrijf zijn jonge lammetjes 
en het jongvee te zien. 

80. Beijerscheweg 12, Stolwijk, fam. Jan en Yfke Boer-den Boer
 2, 3, 9, 10, 16 en 17 februari

In de zomer verkaast de vijfde generatie Boer alle melk van hun 60 
koeien. ’s Winters staan die in een grupstal, ’s zomers in de wei. Familie 
Boer organiseert een proeverij van verse melk en diverse leeftijden 
boerenkaas en - als die er is - van biest. Later dit jaar start de verkoop van 
hun boerenkaas en streekproducten vanuit de nieuwe boerderijwinkel. 

ROUTE B 

85. Zuidbroek 167, Bergambacht, Huize Soede, fam. L. Soede
 1, 8 en 15 februari  

In de loop der jaren heeft de familie Soede een flinke verzameling wand-
tegels vanaf de 17e eeuw vergaard. In dit voormalig bijhuis van Zuidbroek 
169 heeft u een unieke gelegenheid deze te komen bekijken. 

87. Zuidbroek 153, Bergambacht, Kaasboerderij Schep, 
 fam. Jaap Schep en Rianne de Wit    
 2, 3, 9, 10, 16 en 17 februari   

Het team van Schep biedt kaashapjes aan waaronder kaastosti’s en 
kaasfondue. Uiteraard bent u welkom een kijkje te nemen bij de koeien. 
Al decennia lang wordt op deze boerderij kaas gemaakt, waaronder 
kazen van 25, 30 en 60 kg. De kaas van deze boerderij is uiteraard te 
proeven en te koop. Op 9 februari wordt vanaf 19.00 uur live kaas 
gemaakt, www.kaasboerderijschep.nl.    



88. Zuidbroek 147, Bergambacht, Hoeve Maria, 
 fam. Albert en Dirry Mudde-Renneboom
 2, 3, 9, 10, 16 en 17 februari   

Op deze woonboerderij is een groepslocatie voor vieringen en kleine 
evenementen, www.hoevemaria.nl. In de buitenkeuken trakteert het 
echtpaar u op stoofperen, boerenwafels en zelfgemaakte advocaat. 
Parkeren kan bij kaasboerderij Schep op Zuidbroek 153.

90. Zuidbroek 143, Bergambacht, Denk en Werk, 
 fam. Martin en Arianne Verhoef-Oudijk 
 2, 8, 16 en 17 februari

Martin en Arianne zijn een van de tien kaasmakers in Nederland, wiens 
boerenkaas in AH-winkels te koop is. Hier kunt u een kijkje nemen in de 
nieuwe kaasmakerij met pekelruimte, de kaasopslag en door de stal met 
170 melkkoeien gaan. Natuurlijk kan er ook kaas geproefd en gekocht 
worden. 

96. Benedenberg 90, Bergambacht, Kaasboerderij Jongenhoeve, 
 fam. F. de Jong-van Everdingen  
 alle avonden

Ook bij De Jongenhoeve draait het om de productie van boerenkaas. 
Tot 20.30 uur ziet u het melken van de koeien in de carrousel. In de 
boerderijwinkel is een proeverij met verschillende soorten boerenkaas, 
wijnen van Entwines, www.entwines.nl en streeksappen van boomgaard 
De Lekbongerd, www.delekbongerd.nl. Deze producten zijn ook te koop, 
www.jongenhoeve.nl.

 Molenlaan 16, Bergambacht, Pannenkoekenrestaurant Onder de Molen
 alle avonden 

Op enkele stappen van korenmolen Den Arend vindt u in Onder de Molen, 
het enige pannenkoekenrestaurant in de gemeente Krimpenerwaard. 
Gaat u ook voorafgaand aan de lichttour een heerlijke pannenkoek, 
bereid van molenmeel van Den Arend, eten? Vooraf reserveren kan via 
T 0182 351 300 of E info@pannenkoekenrestaurantonderdemolen.nl. 
Een smakelijk eten alvast.  

120. West Vlisterdijk 64, Tot hier an toe, Vlist, fam. Jan en Teuni Rijneveld
 2, 3, 9, 10, 16 en 17 februari 

Op deze oudste boerderij in de Krimpenerwaard combineert de vijfde 
generatie Rijneveld het melkveebedrijf van 65 koeien met een manege. U 
kunt hier kijken bij de melkrobot, in de koeienstal en de boxen waar zo’n 
12 paarden en pony’s staan. Verder zijn er heerlijke vers gebakken wafels 
en een warme consumptie verkrijgbaar. 

138. Oost Vlisterdijk 4, Vlist, Kaasboerderij Van Eijk, 
 fam. Adrie en Henriëtte van Eijk-Saarloos
 15, 16 en 17 februari 
De melk van de 60 koeien op deze boerderij aan de Vlist wordt allemaal 
verkaast en voor een deel vanuit de gezellige boerderijwinkel verkocht. In 
2015 kreeg de boerenbelegen kaas van Adrie en Henriëtte het predikaat 
Cum Laude, www.kaasboerderijvaneijk.nl.
Op de open avonden bent u welkom in de nieuwe kaasmakerij en bij de 
koeien in de nieuwe stal. In de boerderijwinkel is een proeverij met de 
eigen kaassoorten. Verder is er kaas- en tomatensoep, Vlisterkaasbrood 
en diverse warme melkdranken te verkrijgen.

 
 Lezing Wandtegels in boerderijen

Op dinsdag 20 februari vertelt boerderijbewoner, deelnemer en 
tegeldeskundige Herbert van den Berge over wandtegels in boerderijen. 
U maakt de avond nog interessanter door zelf tegels of scherven van 
tegels mee te brengen. We vinden het plezierig als u zich even van te 
voren aanmeldt bij Stichting Het Platteland, t.a.v. Lyanne de Laat, 
via E info@verlichteproeverijen.nl of T 06 3001 3037. 

Aanvang:  20.00 uur
Locatie:   Achterbroek 25, Berkenwoude
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