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Inleiding  

We zijn alweer toe aan het samenstellen van de tiende 
uitgave van ons bulletin, het gaat hard.  
Toen we drie jaar geleden voorzichtig de letters voor het 
eerste bulletin op papier gingen zetten hebben we niet 
gedacht dat in zo'n korte tijd de naam van onze 
vereniging een bekende klank zou zijn binnen ons dorp. 
Nu weet bijna iedereen wat "Golderake" is en is het 
ledental bijna vertienvoudigd naar 215. We zijn daar best 
een beetje trots op en het stimuleert ons om door te gaan.  
Natuurlijk zijn er nog wel wensen. In de eerste plaats een 
ruimte waar we ons archief onder kunnen brengen. Maar 
het ziet er toch naar uit dat dit aan het einde van het jaar 
gaat lukken.  
In de tweede plaats uitbreiding van het aantal mensen dat 
regelmatig een historische bijdrage voor ons bulletin 
levert. We hebben in die richting al meer een oproep 
gedaan en er zijn gelukkig al artikelen binnen gekomen 
waarvan U er in deze uitgave enkele vindt.  
Wanneer U ook een artikel, groot of klein, over een 
onderwerp of gebeurtenis uit de historie van ons dorp wilt 
schrijven neem dan contact op met Dirk van Dam. (tel. 
0182-373368)  

Het bestuur.  
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In memoriam 
 
In de afgelopen maanden zijn twee van onze leden overleden.  

Op 23 april j.l. overleed te Amersfoort  

de heer G.Petersen. 

Zijn echtgenote werd als Gerjaan Oosterom geboren in het 
Boezemhuisje te Gouderak. Wij willen haar en haar kinderen 
op deze plaats onze deelneming betuigen met dit verlies.  

Op zaterdag 9 mei j.l. overleed plotseling te Gouda,  

Bets van Dam-Eegdeman. 
 
Bets is een bekende persoonlijkheid geweest in ons dorp. 
Jarenlang was zij de vriendelijke kruideniersvrouw in de 
winkel aan de Dorpsstraat. Ook aan het verenigingsleven 
heeft zij altijd bijzonder actief deel genomen. En hoewel zij 
de laatste jaren door ziekte niet meer zo aanwezig kon zijn, 
zullen we haar toch missen binnen onze dorpsgemeenschap.  

Frans, de kinderen en kleinkinderen van Bets willen wij op 
deze plaats onze deelneming betuigen.  

Open Monumentendag:  
Met open monumentendag op zaterdag 12 september a.s. 
staan wij dit jaar op het terrein van Riethandel E.Prosman 
aan het Middelblok. Wij laten U daar de toepassingen van 
riet als bouwmateriaal en dakbedekking zien.  
Wij hopen U daar met een kopje koffie te mogen begroeten 
tussen 10.00 en 16.00 uur.  
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Een groep Gouderakse jongemannen die zijn wezen loten 
voor militaire dienst in 1928.  
 
Achterste rij v.l.n.r.: ???????, Hannes Honkoop, Cor 
Rijkaart, Kees Halling, Roel van Duyvendijk, Jan v.d.Eijk en 
Jan v.d. Vlist. zittend v.l.n.r.: Rien Speksnijder, Dirk 
Speksnijder, Jaap Oskam en Jan Arie Nobel.  
zittend in het gras: Jan Terlouw, Co Kramer en Jan de Kraai.  
Het lootje waarmee ze in- of uitgeloot waren voor de dienst 
hebben ze op hun pet gestoken.  
Het glas in de hand onderstreept het verhaal dat er na een 
dag loten altijd een flink glas werd gedronken. Wanneer men 
was uitgeloot was het van vreugde, was men ingeloot dan 
moest het verdriet worden weg gedronken.  
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In gesprek met mevrouw Marie Baas-Boer. 
In haar woning aan de Groene Wetering, met een mooi 
uitzicht over de polder, hebben we een gesprek met 
mevrouw Baas die werd geboren op 2-10-1919, op de 
boerderij bij Stolwijkersluis, als Marie Boer.  

Het typeert de vrouw van een brandweerman (haar man 
Jan Willem Baas was jarenlang brandweercommandant 
in Gouderak) dat aan het begin van ons gesprek er wordt 
gesproken over de grote brand van 1941 in ons dorp.  

In dat jaar gingen twee boerderijen, die van Klaas Boer en 
Piet de Vries aan het Middelblok, tegelijk in vlammen op. 
Door het verbranden van takkenbossen kwamen er 
vonken op het rieten dak van de boerderij van Klaas Boer 
en deze vloog in brand. Er stond echter een strakke 
oostenwind en daardoor sloeg het vuur al snel over op de 
boerderij van de familie de Vries.  

We laten mevrouw Baas nu verder aan het woord 
om haar te laten vertellen over wat ze zich nog van 
vroeger kan herinneren.  

Ik was de oudste van dertien kinderen en een meisje dus 
de onmisbare hulp voor m'n moeder en daardoor heb ik 
ook het grootste gedeelte van m'n jeugd op de boerderij 
doorgebracht.  

Toen we zes jaar waren moesten m'n broer en ik naar 
school, eerst werd nog overwogen om ons naar Gouda op 
school te doen, maar vader zei: "Jullie gaan maar naar 
Gouderak, daar heb ik zelf ook school gegaan".  

Het was voor ons een hele overgang want we waren in die 
tijd meer georiënteerd op Gouda, daar woonden we veel 
dichter bij, vooral toen de oude tolbrug er nog was. Ik was 
b.v. ook in Gouda op de zondagschool geweest.   

»>  
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Op het Gouderakse dorp kenden we toen bijna niemand 
maar onze buurjongen Jan Verkerk nam ons mee en die was 
bij de hand genoeg om ons weg wijs te maken. Jan durfde 
alles te besteken en daar kon je regelmatig enorm mee lachen.  
 
 

>> 

 
mevrouw Marie Baas – Boer. 



-8-  

Tussen de middag gingen we natuurlijk niet naar huis en 
moesten we op school blijven. Maar het was zo, dat we alleen 
ons brood op mochten eten in de school en dan moesten we er 
uit en ging de deur op slot, je liep dan maar op dorp te 
zwalken. Maar we deden dan wel spelletjes, zoals 
"opgaregie" en dan liep je wat af en kwam vaak te laat op 
school. We gaven dan altijd de kerkklok van Moordrecht de 
schuld want die liep wat achter.  
De lagere school heb ik dus doorlopen op de openbare school 
in Gouderak, doorleren was er beslist niet bij, de lagere 
school heb ik zelfs niet helemaal afgemaakt want het was 
crisistijd en ook de boeren hadden het in de jaren dertig niet 
best. Het dienstmeisje kon niet meer worden betaald dus 
moest ik van school komen. Toen ik veertien was zat ik al 
twee maal op een dag te melken.  
Ik kan me nog herinneren dat we een keer, in de zomer-
maanden, tongblaar onder de koeien kregen en daar door alle 
kaas in brokken viel. Nou, dat was een ramp want dan had je 
geen inkomsten  

Een jeugd heb ik dan ook eigenlijk niet gehad, we woonden 
drie kwartier lopen van het dorp en je moest om negen uur 
thuis zijn, was je vijf minuten te laat dan mocht je helemaal 
niet meer weg. Het was streng in die tijd en niet alleen bij ons 
maar bij iedereen. Toch was het altijd gezellig bij ons thuis, 
zowel mijn moeder als mijn vader hielden van een grapje en 
we vormden eigenlijk met de buren, de families Verkerk, 
Molenaar en van de Berg één gemeenschap. De familie v.d. 
Berg woonde toen op de boerderij waar nu Vis op zit.  
Ja het was bij ons thuis altijd bijzonder gezellig want later, 
toen er kleinkinderen kwamen waren die er dol op om bij 
oma te logeren.  

»>  
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De familie Boer met dertien kinderen 
en Schoonzoon Jan Willem Baas bij het 
25-jarig huwelijksfeest  
 
 
Door dat we zo ver van het dorp woonden kwam er ook 
van mee doen aan het verenigingsleven niet zoveel terecht. 
Je moest alles lopende doen. Toen we nog school gingen 
moesten we al heel vroeg van huis en dan gebeurde het wel 
dat de kinderen die op dorp woonden nog op bed lagen en 
dan liepen wij al rond de school.  
Ik heb alleen een poosje op een kinderkoor gegaan bij Jan 
Piet Oskam maar dat was in de wintermaanden, wanneer 
we in het donker weer langs de dijk terug moesten, ook 
geen pretje dus ben ik daar ook weer afgegaan.  »>  
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Toen we later ouder werden gingen we wel naar de 
uitvoeringen van de muziek, de gym en het volksonderwijs. 
Die werden allemaal gehouden bij Metje boven het café en 
daar moest alles plaats vinden.  
Willem Ooms sliep normaal in een kamertje dat tijdens de 
uitvoeringen dienst deed als kleedkamer. Dus Willem kon 
tijdens een uitvoering niet naar bed. Tijdens één van deze 
uitvoeringen heb ik mijn man Jan Willem leren kennen.  

Toen de oorlog begon, in mei 1940, was ik nog thuis en ik kan 
me nog herinneren hóe het begon. We stonden klaar om te 
gaan melken, mijn vader was bezig om de schouw te laden, je 
hoorde in de verte vliegtuigen en mijn vader hoorde ik aan 
buurman Verkerk roepen: "Het is donderen".  
Maar we gingen toch melken en ik was net klaar met melken, 
maar mijn vader had de laatste nog niet uit gemolken toen er 
een vliegtuig laag over kwam en die schoot op een gedempte 
sloot bij de boerderij van Dogterom in Haastrecht. Een 
meisje dat daar ook zat te melken werd toen in haar been 
geschoten.  

We zijn vaak enorm bang geweest in de oorlog want er stond 
bij ons achter in het land een draailicht van de Duitsers en 
dat was regelmatig doelwit van beschietingen en 
bombardementen.  
Soms moest je achteraf ook wel weer eens lachen om je eigen 
want ik kan me nog herinneren dat er een keer een vliegtuig 
over kwam en wij allemaal tegelijk het huis in wilden en over 
elkaar naar binnen rolden.  
Ook is het gebeurd dat er bommen vlak bij onze boerderij 
zijn gevallen waardoor de scherven bij ons over de zolder 
vlogen waar we met z'n negenen lagen te slapen.  
Bij boer Molenaar in Beierse zijn in dat gezin toen enkele 
kinderen om het leven gekomen.  »>  
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Dat zoeklicht bracht toch veel extra spanning mee, er 
liepen steeds Duitsers bij ons over de werf die er naar toe 
moesten want er waren steeds een aantal soldaten bij 
aanwezig. Op een nacht hoorden we ook weer voetstappen 
rond de boerderij, toen waren het officieren die op zoek 
waren naar de plaats waar het licht stond. Mijn vader 
ging er uit en toen moest hij ze de weg wijzen.  
Hij vertelde later dat toen ze bij de wacht aankwamen 
deze lag te slapen en dus verschrikkelijk op z'n falie 
kreeg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
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Op 17 september 1942 zijn Jan Willem en ik getrouwd en we 
zijn toen gaan wonen in het huis van Jan de Bruin de smid 
aan het begin van het dorp.  
Maar het was niet zo prettig om daar te wonen want je had 
vooral boven op zolder enorm veel last van de rook vanuit de 
smederij.  
Na de oorlog toen mijn schoonvader, Jan Baas, was overleden 
werd het café gesloten en zij n we daar gaan wonen.  

In 1953 bij de watersnood kregen we ook het water 45 cm in 
huis. Ik was s'middags boodschappen wezen doen en toen ik 
terug kwam in de Veerstraat stond het water nog steeds erg 
hoog terwijl het eigenlijk moest vallen en het waaide ook zo 
erg hard. Ik zei tegen de toenmalige veerman Jan Marelisse: 
"zit je niet in de war, het water staat nog zo hoog en er moet 
nog een vloed over heen komen". "Nee hoor" zei hij "het zal 
wel loslopen"  
We waren wel bang maar er toch niet helemaal op 
voorbereid dat het water in huis zou komen want dat 
gebeurde nooit. Het onderhuis hadden we wel leeg gehaald 
daar stonden o.a. de aardappels en de was. Daar is Nard 
Terlouw nog mee wezen helpen want Jan Willem kon niet zo 
veel doen omdat hij pas uit het ziekenhuis was van een 
blindedarm operatie.  
Maar we gingen niet uit het huis, ik had nog kolen op de 
kachel gegooid en de deur op slot gedaan maar het water 
kwam steeds hoger en plotseling stond er zo veel water tegen 
de deur dat hij open klapte.  
Ja, toen moesten we de deur wel uit, de was lag door het huis 
te drijven en we hadden geen licht meer. We hebben toen bij 
Bram de Hoog, de kapper, boven gezeten.  
En in mijn zenuwen deed ik niet anders dan lachen. Maar ik 
weet nog dat Bram tegen me zei: “Wacht maar als je straks 
de rotzooi ziet, dan zal je niet meer lachen”. Nou hij heeft 
gelijk gekregen, het was een rotzootje.                                            
>> 
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Uit m'n jeugd kan ik me ook nog de grote brand van de 
kaarsenfabriek herinneren, daar woonden wij recht 
tegenover. Ik weet wel dat het een angstig gebeuren was, 
enorm veel vonken vlogen er over de IJssel en we waren 
natuurlijk enorm bang dat ook bij ons boeren de boel in 
de brand zou gaan. Het kaarsvet dreef achter de 
boerderij in de sloot.  

Zo vertelt zij verder' over vroeger, Gouderak en de 
Gouderakkers en pratende weg komt zij steeds 
meer op haar praatstoel te zitten,  
Na een paar gezellige uren nemen wij afscheid van 
deze vitale vrouw die op maandag nog altijd haar 
eigen tuin, aan de rand van de polder, keurig op 
orde houdt,  

 
D.v.D. 

-o-o-o-o-o-o-o- 
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Tuberculose - kuurhokje - openluchtschool  

In de jaren veertig hadden verschillende mensen in 
Gouderak deze ziekte, kortweg t.b.c. genoemd en omdat 
men dacht dat rust en buitenlucht voor genezing kon 
zorgen, kreeg men van het Groene Kruis een houten hokje, 
dat aan één zijde open was en draaibaar daardoor kon men 
het steeds met de zon meedraaien.  
De patiënt moest dan de gehele dag op een ijzeren ledikant 
hierin doorbrengen.  
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Eén van die Gouderakse bedlegerigen was Corrie Evengroen, 
U ziet haar op de foto in haar bed (bovenste rij in het 
midden) omringd door familie en vrienden. Haar hokje stond 
achter het dorp aan de IJsselkant, waar nu de Zellingwijk is. 
Destijds kwam er nog frisse lucht over de IJssel.  

Ook Dirk van Dam heeft gekuurd in een dergelijk hokje dat 
in de tuin bij de familie Tom stond. Dirk had geen t.b.c. maar 
pleuritis, een andere longziekte die ook niet verwaarloosd 
mag worden.  

Ondergetekende heeft eerst thuis gelegen maar toen rust en 
frisse lucht niet hielpen, moest ik naar het Zeehospitium in 
Katwijk aan Zee voor de ligprijs van fl 1. 75 per dag, dat 
door de gemeente werd betaald.  
Omdat ik inmiddels 7 jaar was ging ik naar de Openlucht 
School voor aan t.b.c. lijdende kinderen gebouwd, met ramen 
op het zuiden, die altijd open stonden, zelfs bij strenge vorst. 
In de duinen waren leskuilen waar we liggende op britsen 
met lorries naar toe werden gebracht.  
Mijn eerste rapport van de School met de Bijbel te Gouderak 
is van december 1943, ik was toen al ruim 8 jaar.  
Het Zeehospitium lag in het "Spergebiet" en omdat de 
Atlanticwall daar door de Duitsers gebouwd werd werden 
alle 150 patiënten per trein overgebracht naar het 
familiehotel in Paterswolde, allemaal op brancards in de 
bagagenetten.  
Dit was in november 1942 en na de lange reis kregen we bij 
aankomst van het Rode Kruis een kop bouillon.  
Toen ik weer thuis in Gouderak kwam kreeg ik, om op te 
sterken, geklutste eieren met brandewijn, levertraan en 
kruikjeswater, wat een ramp was dat. Maar het heeft 
geholpen.  

Corry Loendersloot- de Leede.  
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Koster in Gouderak - anno 1807.  

De 9e november 1807 vond tijdens een kerken- 
raadsvergadering een wel zeer bijzondere gebeurtenis 
plaats. Het betrof de verkiezing voor de functies van 
koster, voorzanger en doodgraver.  
Wie hierbij denkt aan drie personen tegelijk, vergist zich 
deerlijk.  
Deze taken werden namelijk aan één en dezelfde persoon 
toebedacht, die daarbij ook nog schoolmeester was! Als 
schoolmeester werd hij benoemd door het 
gemeentebestuur, voor de andere functies door de 
kerkmeesters en/of kerkenraad.  
Pas in 1807 werd in Gouderak een definitief reglement 
voor de koster opgesteld, waarin alle werkzaamheden 
werden opgesomd, die van hem werden verwacht en welke 
wederzijds moest worden ondertekend. In de jaren 
daarvoor waren nauwelijks regels vastgelegd in Gouderak.  
Dit was ook wel te begrijpen, daar Pieter van Loon sinds 
1761 "met alle loven naauwkeurigheid dien Post alhier 
waergenomen hadt. "  
Een respectabele kosters-periode van ruim 46 jaar.  
En wie van de oud-Gouderakkers herinnert zich Pieter 
Kok niet? Ook hij was gedurende 45 jaar (1906 - 1951) als 
koster aan de Gouderaks kerk verbonden. Hij werd toen 
opgevolgd door zijn zoon Arie.  
Het nieuwe reglement van 1807 luidde als volgt:  

"Instructie voor den Koster en Voorzanger te Gouderak.  

Art. 1 - Dezelve zal verplicht zijn met den Heer 
Schout, Gezworens, Secretaris, En Predikant in 
goede verstandhouding te leven. 

  »>  
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Art. 2 - Hij zal ook goede acht moeten neemen op de kerk, 
door dezelve ook ten behoorlijken tijde te openen en te 
sluijten, op de klok, op de boeken, En zorgen dat deze gelegt 
worden ter plaatze daar 't behoort En dezelven des noods 
weg leggen, ook op de Kussen(s) door die behoorlijk op te 
schudden, Enz.  
Art. 3 - Eenmael in 't Jaar moet de kerk behoorlijk 
schoongemaakt en voorts nog 3 mael gereijnigt worden op 
dien tijd en wijze als alhier gebruikelijk is.  
Art. 4 -Op Zon of Eenige andere dagen 't zij van godsdienst 
als anderszins zal hij de klok moeten luijden of Kleppen, zo 
dikwijls hem dit door 't gemeenbestuur , kerkeraedt of 
Kerkmeesters geordonneert wordt. Voorts zal hij ijdere dag 
des voordem.(iddag) ten 11 Uur de klok Eenige tijd moeten 
Luijden, Zelfs des Zondags maar na het Eijndigen van den 
Godsdienst.  
Art. 5 - Ingeval van Brand of Watersnood zal hij op order 
van Schout, Gemeentebestuur, Brandmeesters, Opper en 
onder commandeurs van de brandspuijt de klok moeten 
Kleppen.  
Art. 6 - Voor den aanvang van den Godsdienst zal hij bij den 
Predikant moeten verneem en, wat er geleezen en gezongen 
zal worden.  
Vervolgens zal hij in de kerk leezen 's Morgens de Wet des 
Heeren, 's nam.(iddags) de 12 Art.(ikelen des Geloovs. En 
verder leezen dat gedeelte van Gods H(heilig) Woord 't geen 
opgegeven is. En Zingen die Psalm of Gezang, welk 
opgegeven zal worden.  
Art. 7 - Zo dikwijls een Kind ten doop aangeboden word, zal 
hij het Doopbekken met kout of warm water na vereijsch van 
't Seizoen, moeten bezorgen in de kerk En Ordentelijk 
Schoonhouden. »>  
 
 

>> 
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Art. 8 - Ten tijde van het Uitdeelen van 't H(eilig) Avondmael 
zal hij al voorens, het brood, wijn, Bekers, Linnen als 
andersmoeten bezorgen in de kerk, de tafel in orde stellen, En 
hetzelve na den Godsdienst weder moeten opruimen. En 
verder verrichten hetgeen alsdan nodig zal bevonden worden 
b.v. te leezen onder de bediening des Avondmaels, wanneer 
het En dat Verkozen wordt.  

Art. 9 - Niemand zal voor den Voorzanger den Kerkendienst 
mogen waarneemen dan na voorafgaende kennisgave En 
Toestemming van den Predikant, en bij Absentie van dien, 
van den President Ouderling.  

Art. 10 - Bij elke weekelijksche Catechisatie moet Er in de 
Consistorie een behoorlijk Vuur aangelegt worden. Verder 
van November tot Paasschen Stooven met vuur gezet in de 
kerk, En wel, voor gemeentebestuur, Voor den Predikant en 
Zijne vrouw, voor Kerkenraad, Kerk en Armmeester, zo 
regeerenden als aftredenden. En de Kaarschen in de kerk 
gebruikt wordende, moeten dezelve op en aangestoken 
worden En wederom uitgedaen gelijk van ouds in de kerk 
gebruikelijk geweest is.  

Art. 11 - Zal ook op order van den Kerkenraedt moeten 
Citeeren sodanige Persoonen, als dezelve zullen komen te 
requirceren (ter vergadering roepen). Op last van den 
Predikant Kerkenraedt bij Eenroepen, En wanneer die 
vergaderd is behoorlijk moeten oppassen en ten dienste staan, 
En dezelve van Papier, inkt, En Pen te verzorgen.  

»>  
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Art. 12 - Zal Een Contra boek moeten houden van  

't Doop En Trouwregister. Ook de briefjes moeten schrijven 
of des geschreevene opgeeven voor Gebeden en 
Dankzeggingen.  

Art. 13 - De Koster en voorzanger Zal voor de waarneminge 
van alle de bovengemelde Diensten  

's jaarlijks genieten de somme van 60 gld. En 40 ton turf 
door de kerkmeesteren te betalen. Ook zal hij alleen 
vermogen, stoelen in 't Hekje (het doophek) der kerk te 
zetten bij 't Doopen of trouwen tegen behoorlijke belooning.  

Art. 14 - Bij het begraven der dooden zal hij de klok moeten 
luijden als hier gebruikelijk is, En zal genieten voor Eens 
(eenmaal) luijden 4 St(uivers), 2 maal luijden 8 Stv. 
Mitsgaders van 't maeken van Een grav in de kerk 1-12 (= 1 
gulden + 12 stuivers).  
Voor een grav op 't Kerkhof 1-4 - (= 1 gulden en 4 . stuivers)  
Voor een grav van Een kind in de kerk dat bij avond 
begraven word 1-4-. Edoch Wanneer Een bedeelde arme 
van onze Eigen plaats begraven word Zal hij Slechts 
genieten in 't Geheel 1 gld. Voor een kind 10 Stv. 
Daarentegen zal hij ook behoorlijk moeten Zorg dragen 
voor het doodkleed of kleden.  

Art. 15 - Doch ingevalle onverhoopt de Meergem(elde) 
Koster en Voorzanger in al het bovenstaende Zich zelf in 
alle getrouwheijd niet kwam te gedragen of zich in Leer en 
Leven te Ontgaen, zullen Kerkenraedt Kerkmeesters 
vermogen hem leder y,. Jaer zijne demissie te verleenen, en 
van dezelfs dienst te ontslaan, behoudende aan Zich het regt 
om ten allen tijde In deeze Instructie Zodanige verandering, 
Vermeerdering Enz. te maken als men meenen te behooren 
.... " »>  
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Een vijftal sollicitanten kwam op 11 december 1807 naar  

Gouderak. In de kerk hebben zij voor gemeente-en 
kerkbesturen "hun gaven laten horen".  
Dit bestond uit het voorlezen van een hoofdstuk uit de Bijbel 
en het voorzingen van een Psalm. Een voorzanger diende 
over een draagkrachtig stemgeluid te beschikken, aangezien 
hij leiding moest geven aan de zang van de gemeente. Pas in 
1888 kwam het orgel in de kerk.  

Uit de vijf kandidaten koos men : Jan Borsje, voorheen 
Schoolmeester en Voorzanger te Waerder, bij Woerden."  
Bron: Kerkarchief 
Gouderak. A. Uitbeijerse  

*  

De artikelen zijn overgenomen met alle ( in onze ogen) 
taal-en spel fouten en het te pas en onpas gebruiken 
van hoofdletters.  

 

 

 

Naschrift.  

Uit bovenstaande artikelen kan je opmaken hoe feodaal de 
samenleving in die tijd nog was geregeld. En dan denken we 
aan het feit dat slechts voor een beperkt aantal mensen stoven 
werden geplaatst en ook aan het noemen van het ambt van 
armmeester.  
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Een rustig tefareeltje in het Biesbosch museum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscheping voor de tocht door de Biesbosch. 
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Reis naar de Biesbosch.  

Op zaterdag 9 mei j.l. brachten wij met leden van onze 
vereniging een bezoek aan de Biesbosch en het Biesbosch 
museum.  

Er was veel belangstelling voor deze reis en zo trokken we 
met twee gevulde bussen richting Werkendam. En met 
prachtig weer werd het een bijzonder gezellige en geslaagde 
excursie naar dit mooie stukje Nederland. Eerst bezochten we 
het museum waar een film over het gebied werd vertoond en 
na de koffie werden de exposities over het leven en werken in 
dit natuurgebied bekeken. Prachtige, levensechte taferelen 
waren te bewonderen en nadat iedereen hiervoor ruim 
voldoende de tijd had gehad werd ingescheept voor de 
boottocht door de Biesbosch. Tijdens deze tocht werd ook 
voor de inwendige mens gezorgd en ' s avonds kwamen we 
voldaan en voorzien van prachtige indrukken weer in 
Gouderak terug.  

We willen op deze plaats Jo Loendersloot en Han Boevé dan 
ook hartelijk bedanken voor de perfecte organisatie van deze 
excursie.  

-0-0-0-0-0-0-  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


