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Een stroom  
van verbinding 

I
nwoners van Giessen-Oudekerk en omstre-
ken, de gondelbouwers én de vele bezoe-
kers uit de regio kijken allen vol verwachting 
uit naar wat de gondelvaart dit jaar weer 
voor moois gaat brengen. Het is voor mij, 
als waarnemend burgemeester van Gies-

senlanden, de eerste keer dat ik deze festiviteit bij 
ga wonen. Dat het evenement dit jaar al voor de 
37ste keer georganiseerd wordt, geeft wel aan dat 
het iets bijzonders is. Elke twee jaar weer wordt er 
hard gewerkt om er een prachtig schouwspel van 

te maken. En wat zeker zo mooi is, is dat het evenement mensen verbindt: 
als bouwers samen iets moois creëren, als ondernemers ondersteunen met 
een financiële bijdrage, als bezoekers met elkaar een mooie avond bele-
ven. En niet te vergeten de vrijwilligers van de organisatie die de verbin-
dende factor in dit alles zijn. Ik ben gecharmeerd door de schoonheid van 
dit gebied waar de Giessen een onderdeel van is. Van Giessen-Oudekerk 
varen de gondels naar Hardinxveld-Giessendam en weer terug. Zo worden 
door de rivier ook dorpen met elkaar verbonden. Wat prachtig dat dit al-
lemaal zo tot uiting komt met een festiviteit als de Gondelvaart.  
 
Ik wens alle deelnemers en bezoekers een fantastische avond! Ik kijk er naar 
uit! 

 
Rinette Reynvaan-Jansen,
BuRgemeesteR (wnd.) giessenlanden

De grootste Gondelvaart van Nederland 
gaat weer van start!
De Gondelvaart in Giessen-Oudekerk beleeft dit jaar haar 37e editie! De Gondelvaart is een landelijk evenement waar 
meer dan tienduizend bezoekers op af komen. Ruim 21 boten varen mee op rivier de Giessen en ieder beeldt een bepaald 
onderwerp uit. De ontwerpers zorgen niet alleen voor een oogstrelende, maar ook veilige constructie. De metershoge  
gondels zijn een imposant gezicht. Bijpassende figuranten, mooie muziek en niet te vergeten de verlichte tuinen langs de 
route maken het plaatje compleet. De Gondelvaart start omstreeks 19.00 uur in het centrum van Giessen-Oudekerk.

We wensen alle gondelbouwers veel succes met het bouwen van hun gondels en veel plezier tijdens de vaart. Ook aan de 
buurtbewoners wensen we veel plezier met het versieren van hun tuinen en de juryleden veel succes met het beoordelen 
van de tuinen en de gondels!

Namens het bestuur, wil ik ook alle vrijwilligers, sponsoren, adverteerders en de bedrijven die in financieel en materiaal opzicht weer alles uit de kast  
hebben getrokken om de Gondelvaart tot een daverend succes te maken, hartelijk danken voor alles.

Wij hopen u allen te zien op zaterdag 8 september a.s. langs de Giessen.

namens ORanJeveReniging giessen-OudekeRk
vOORzitteR aukJe van diJk

Een feest waar  
iedereen naar uitkijkt
      

D 
it jaar is het alweer de 37e keer dat 
de feestelijke gondels in optocht 
over de Giessen varen! En voor mij 
de eerste keer dat ik de Gondel-
vaart als burgemeester van  
Hardinxveld-Giessendam mee-

maak. Ik kijk er erg naar uit.  
 
Als burgemeester ben ik blij dat wij als Hardinx-
veld-Giessendam ook onze bijdrage kunnen le-
veren! Want die mooie varende creaties, komen 

deels uit Hardinxveld-Giessendam. De samenwerking tussen onze dorpen 
laat zien dat we een krachtige samenleving zijn, mensen die voor elkaar 
klaarstaan en helpen waar nodig.   
 
Het mooie van de gondelvaart is, dat het draait op vrijwilligers die allemaal 
hun steentje bijdragen om een prachtig evenement neer te zetten! En laten 
we de ondernemers en sponsoren niet vergeten.  
Elk jaar lukt het de deelnemers weer om samen een fantastisch evene-
ment neer te zetten met mooie gondels. Mensen komen van heinde en ver 
om van dit schouwspel te genieten.  
 
Ik wens iedereen heel veel plezier met deze editie van de gondelvaart!  
Geniet van dit feestelijk evenement met al die prachtigste drijvende  
creaties.

diRk Hei JkOOp ,
BuRgemeesteR, HaRdinxveld-giessendam

De grootste Gondelvaart van Nederland
Aanschouw een waar spektakel op het water zaterdag 8 september 2018.  
Kale dekschuiten worden omgetoverd tot heuse toneelvoorstellingen.
Een varende optocht trekt aan u voorbij over de Giessen.  
Voor toegang wordt er een bijdrage van €3,- gevraagd.
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Neerpolderseweg 25A

3381 JP Giessenburg 
0184 - 651 033
www.gelecongiessenburg.nl
info@gelecongiessenburg.nl

Systeem

P R O F E S S I O N A L

GELECON 
uw partner in:
n reinigingsmiddelen

n reinigingsmachines

n hygiënepapier

n poetspapier

n poetslappen

n handzepen

n absorptiemateriaal

n hulpmaterialen

n bedrijfskleding

n technische sprays

D A M E N S H I P YA R D S H A R D I N X V E L D

Postbus 60
3370 AB  Hardinxveld-Giessendam

telefoon 0184 61 30 88
fax 0184 61 77 93

info-dsha@damen.com
www.damenshipyardshardinxveld.nl 

Lid van de DAMEN SHIPYARDS GROUP

STANDARD OF EXCELLENCE

MAATWERK IN SERIEBOUW

Maatwerk en serieproductie
Technisch betrouwbaar
Korte levertĳden
Degelĳke ontwerpen
Ontwikkeling in techniek
Betrouwbare partner
Klantgerichte benadering

DAMEN SHOALBUSTER 3512
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Helmink Hoontechniek

Hakgriend 11, 3371 KA

Hardinxveld-Giessendam

Nederland

T. (0184) 61 66 44 

E.  info@hoontechniek.nl 

I.  www.hoontechniek.nl

 

Wie aan Honen denkt,
denkt aan Helmink!

Helmink Hoontechniek is voor vele branches een 

onmisbare schakel. Veel bedrijven weten daarom de weg 

naar Hardinxveld-Giessendam te vinden.

Wie er binnenloopt treft er grote pijpleidingen voor 

de offshore-industrie of immense cilinders voor de 

scheepvaartindustrie aan. Maar ook diverse pneumatische, 

hydraulische, en fijnmechanische systemen profiteren 

optimaal van de specialistische kennis van Helmink. 

 
houwelingen-giessenburg.nl

Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer

C117418

NieuwbouwMachinaal timmerwerk
Verbouw Onderhoud

0184-65 44 43

CV-installaties 
Gas-installaties 
Sanitair
Water-installaties 
Lood-, zink en koperwerken

 Duurzame energie

www.hak-installatieservice.nl
  @Hakinstallatie Hak-Installatie 

• riolering
• hemelwaterafvoer
• water- en gasleiding
• sanitair

A.M.A. van Langeraadweg 16
3381 LB Giessenburg

Tel: 0184–654443
E-mail: info@hak-installatieservice.nl

• koper-, lood-, en zinkwerk
• centrale verwarming
• mechanische ventilatie
• duurzame energie

Voor al uw installatiewerkzaamheden

www.hak-installatieservice.nl
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Deze Gondelvaartspecial is een 
uitgave van Oranjevereniging 
Giessen-Oudekerk en wordt ver-
spreid in een oplage van 10.000 
exemplaren. 

Redactie 
Ria Scholten

FotogRaFie 
Peter Kraaijeveld 
Raymond Birahij

opmaak 
Raymond Birahij

acquisitie   
    Eric Boer

dRuk
Dagservice Reprografie,
Hardinxveld-Giessendam

Heffen entreegeld noodzakelijk
 

Oranjevereniging Giessen-Oudekerk kan er niet onderuit entreegeld te vragen.  
Dit om enigszins te voorzien in de enorme kosten van het evenement en nu al de basis 
te leggen voor de Gondelvaart van 2020. 
Het te heffen bedrag is bewust zeer laag gehouden. Bezoekers betalen een beschei-
den bijdrage van 3,00 euro per persoon (geldt ook voor kinderen).

Programma Gondelvaart

Huizen, tuinen, straten en buurten zijn 
versierd en verlicht van 5 t/m 10 septem-
ber (niet op zondag).

Tuin jury  
Ria Tuytel
Geertje Overduin
Roos Meerkerk

Opstellen vloot op zaterdag 8 september 
vanaf 15:00 uur.  De start is om 19:00 uur.

Boot jury   
Yvonne Wansleeben
Hans Bezemer
Mirjam Duran

Informatie over het vaarschema vindt u 
op www.gondelvaart.nl.

Vrijdag 21 september om 20:00 uur is  
de prijsuitreiking van de Gondelvaart  
en de trekking van de verloting in 
café-restaurant Olt-Ghiessen. 

Oranjevereniging: 
De drijvende kracht achter Gondelvaart 

COLOFON

De Gondelvaart is een groots eve-
nement in Giessen-Oudekerk en 
omgeving. Er komt van alles bij 
kijken om dit te organiseren, zo-
als het regelen van sponsoren, de 
samenstelling en uitgave van deze 
Gondelvaartspecial, het selecteren 
van juryleden,  het ophalen van de 
bakken, het regelen van de ver-
gunningen, enz…  Oranjevereni-
ging Giessen-Oudekerk regelt dit 
alles en is daarmee de drijvende 
kracht achter de Gondelvaart. Het 
team steekt graag de handen uit 
de mouwen om de Gondelvaart 
tot een succes te maken. Meestal 
opereren zij op de achtergrond, 
daarom verdienen zij in deze Gon-
delvaartspecial een plekje in de 
spotlights! 

GONDELVAART

Het bestuur bestaat uit: voorzitter Aukje van Dijk, secretaris Jan van der Vlies, pen-
ningmeester Eric Boer. Algemene bestuursleden Jeroen de Hek, Sjaak Oudakker, 
Peter van Someren, Rien van Dijk, Menno van Harten, Anke van Garderen, Leo de 
Bruin, Marcel Roos, Dirk Jan de Kock. Ereleden: C. Zwakhals, D. de Hek, L. Wragge 
en H. van Aken, R. Klein Breteler, E. de Kuyper, G. van Rijswijk, I. Westerhout.

Foto: Peter Kraaijeveld
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Deelnemers 37e Gondelvaart
8 september 2018 in geheel willekeurige volgorde. 

  deelnemeRs uitbeelding

1    Herintreders Met lego kun je alles maken

2    Frenkys family  Frankenstein

3    Den Heeren van den Noord De Heeren vd Noord gaan met pensioen

4    Muziekvereniging Da Capo Music on the Beach 

5    Dreizehn Maß  Gießenburg Bierstuberln 

6   t Hok t Kippenhok

7    Nog "ééntje" dan Horigen achter de poort 

8    De vergeten Hoek Flower Power 

9   Niets is onmogelijk Jungle Book 

10 The Keet Jongens van de Bouw 

11  Watt ALSS en SGSS Free party is not a crime

12  Buurtvereniging van Heul tot Krom Mc Drijf

13 BS Giessen-Oudekerk Hans en Grietje

14 St Moritz Wintersport in Sankt Motitz

15  De Kouwe rakkers Apres ski

16 Kevin & Friends Proud to be fout

17  Salute Cin-Cin

18  Red Bull Racing Team F1 racing team

19  Historische Ver. H'veld-G'dam Verlichte zalmschouw

20  Giessenbuurt Gondel 

21 Fam. Versteeg De Groene Draeck

GIESSEN-OUDEKERK – Steeds meer men-
sen weten de Gondelvaart te vinden. In 
2016 waren dat er ruim 25.000. Ook dit jaar 
zullen er op 8 september 2018 weer veel 
toeschouwers de Gondelvaart bezoeken. 
Het bestuur doet in samenwerking met de 
politie en het waterschap een dringend be-
roep op alle bezoekers om zowel op de 
weg als op het water een chaos te voorko-
men. Daarom zijn de volgende maatregelen 
getroffen, op zaterdag 8 september 2018 
geldt vanaf 18.00 uur tot einde Gondel-
vaart:
-  eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd 

verkeer tussen Hardinxveld-Giessendam 
en Giessenburg via de Binnendams,  
Binnendamseweg, Oudkerkseweg en  
Bovenkerkseweg;

-  eenrichtingsverkeer vanaf Giessenburg rich-
ting Hardinxveld-Giessendam via de Neer-

polderseweg. Door middel van verkeersbor-
den wordt de juiste route en het ingestelde 
eenrichtingsverkeer aangegeven. Uitgezon-
derd zijn natuurlijk de hulpdiensten zoals 
brandweer politie en ambulance.

Hoe kom ik dan bij de Giessen on de 
gondelvaart te zien?
Giessen-Oudekerk is via de Molenweg, 
Damseweg en Kooiweg te bereiken. Vanuit 
Gorinchem is Giessenburg te bereiken via 
de provincialenweg richting Schoonhoven 
door de eerste afslag Giessenburg te  
nemen en via de van Langeraadweg de 
van Houwelingenweg te komen op de 
Neerpolderseweg. Hierna kunt u de auto 
parkeren in de bermen van de polderwe-
gen en uw reis verder lopend voort zetten 
om een mooi plekje aan de Giessen te 
zoeken. Zorg er in ieder geval voor dat de 

weg vrij blijft en tegen foutief parkeren zal 
verbaliserend worden opgetreden. 

Op het water
Bezitters van vaartuigen worden gevraagd 
om zoveel mogelijk rekening te houden 
met het aanmeren van hun vaartuigen. 
Doe dit niet bij open plekken aan de Gies-
senoever omdat daar juist toeschouwers 
mooi zicht kunnen hebben op de onge-
twijfeld prachtige vloot. Verder mogen bij 
de draaipunten van de vloot geen boten 
met daarin personen aanwezig zijn. Eén en 
ander zal zowel door het Waterschap en 
door de Oranjevereniging zoveel mogelijk 
in goede banen worden geleid.  
Wij wensen u een mooie Gondelvaart toe.

Gondelvaart en verkeersmaatregelen

GONDElvAART
2018

Foto: Peter Kraaijeveld

Foto: Peter Kraaijeveld
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Dorpsstraat 71
3381AE Giessenburg
Tel: 0184-651386
Fax:0184-651656

www.agritechniekslingeland.nl
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Uitzenden  |  Detacheren  |  Werving & Selectie

Spindermolen 44              088 - 200 3600                
3371 RN Hardinxveld-                info@doenpersoneel.nl       
Giessendam  www.doenpersoneel.nl

DOEN! Personeel richt zich sterk op lokale bedrijven met een 
goede reputatie. Daarom kun je er bij ons altijd van op aan dat 
we banen te bieden hebben waar je kunt groeien en waar je je 
prettig voelt. Voor vakmensen, doeners en kaderpersoneel. Kom 
gewoon eens langs voor een bak koffie of stuur een email met je 
gegevens. Whatsapp kan ook: 06-12899459.

EEN VASTE BAAN?
Wij bieden vaste banen bij de betere 
werkgevers in de Alblasserwaard!

 

NIEUW:    GTL Fuel blank  

diesel en motorolie   

landvasten en fenders 

waterkaarten en zwemvesten 

masttuigage en railingwerk rvs 

verven voor onder en boven de waterlijn 

                
                                   Pleziervaart   
            

Langeveer 1 

Hardinxveld- Giessendam  

tel. 0184-612223 

www.dekker-stam.nl 

info@dekker-stam.nl 

   Dekker &  Stam bv 
                alles voor de watersport 

 

                
Beroepsvaart             
            

 

NIEUW:    GTL Fuel blank  

diesel en motorolie   

landvasten en fenders 

waterkaarten en zwemvesten 

masttuigage en railingwerk rvs 

verven voor onder en boven de waterlijn 

                
                                   Pleziervaart   
            

Langeveer 1 

Hardinxveld- Giessendam  

tel. 0184-612223 

www.dekker-stam.nl 

info@dekker-stam.nl 

   Dekker &  Stam bv 
                alles voor de watersport 

 

                
Beroepsvaart             
            

Pleziervaart    

NIEUW:    GTL Fuel blank  

diesel en motorolie   

landvasten en fenders 

waterkaarten en zwemvesten 

masttuigage en railingwerk rvs 

verven voor onder en boven de waterlijn 

                
                                   Pleziervaart   
            

Langeveer 1 

Hardinxveld- Giessendam  

tel. 0184-612223 

www.dekker-stam.nl 

info@dekker-stam.nl 

   Dekker &  Stam bv 
                alles voor de watersport 

 

                
Beroepsvaart             
            

 

NIEUW:    GTL Fuel blank  

diesel en motorolie   

landvasten en fenders 

waterkaarten en zwemvesten 

masttuigage en railingwerk rvs 

verven voor onder en boven de waterlijn 

                
                                   Pleziervaart   
            

Langeveer 1 

Hardinxveld- Giessendam  

tel. 0184-612223 

www.dekker-stam.nl 

info@dekker-stam.nl 

   Dekker &  Stam bv 
                alles voor de watersport 

 

                
Beroepsvaart             
            

autobelettering
EN NOG VEEL MEER

Wij   maken   

WWW.THOKA.NL   Info@thoka.nl    |    0184     42  19  40
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Boerman Transport: 
transport van (exceptionele) 

ladingen met (zware) 
autolaadkranen. 

Lijnbaanplein 12 • 0184-651367 • ah-dekreij@live.nl

Giessenburg

   

 Hét adres voor al uw zonweringen 

         

      Ervaar de kwaliteit in onze showroom 

   
      Van Beukelaarweg 12         Bleskensgraaf  

       Tel. 0184-654985                info@umbra.nl 

                             WWW.UMBRA.NL     
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* (zip)-Screens 
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AUTOBANDEN IN 
IEDERE PRIJSKLASSE

Schelluinen / Sliedrecht • Tel: 0184 413 516
www.leenpostbanden.nl

Bestel- en personenwagen banden
Vrachtwagenbanden
Heftruckbanden
Landbouwbanden
Velgen / accu’s / uitlijnen

• Snelle (wissel-)service
• Makkelijk bereikbaar
• Groot assortiment op voorraad
• Hoge kortingen
• Merkonafhankelijk

Kom langs voor hoge kortingen!

Wijn- en drankenhandel 
Fred van den Heuvel

Slijterij, Wijn, Drankenhandel 
& Kerstpakketten

Wij verzorgen graag voor u de dranken 
om uw feestje compleet te maken!

www.fredvandenheuvel.nl
info@fredvandenheuvel.nl

0184-651593

Untitled-2   1 04-07-18   21:57

De Makers vanFeestelijke kaartjes

     De KaartjesMakers
 

voor al uw kaartjes

www.dekaartjesmakers.nl

DeKaartjesMakers Tel 0184-630455
info@dekaartjesmakers.nl
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Van Noordenne Groep
Postbus 196
3370 AD Hardinxveld-Giessendam 
Transportweg 11-29
3371 MA Hardinxveld-Giessendam
T 0184 - 675875 | F 0184 - 618487
E info@noordennegroep.nl
I  www.noordennegroep.nl

GROOTS IN GLAS

www.dendunnenbv.nl
Hardinxveld GiessendamRivierdijk 401

3372 BV
T. 0184-617486
F. 0184-614731

DEN DUNNEN
Bouwonderneming bv

Project ontwikkeling

Woningbouw
Gespecialiseerd in:

Utiliteitsbouw
Restauratie

Daarom kiest u voor 
RegioBank

Versluis assurantiën
Neerpolderseweg 3
3381 JP GIESSENBURG
T (0184) 65 14 14
E info@versluisass-giessenburg.nl
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Een Oktoberfest met bier, braadworst en haantjes aan het spit

Door Ria Scholten   Foto Peter Kraaijeveld 

“
De Gondelvaart van twee jaar 
geleden was prachtig en daarom 
hebben we na afloop de koppen 
bij elkaar gestoken en gezegd 
‘nu moet het er maar eens van 
komen’. Met zo’n klein clubje be-

gin je echter niet veel”, vertelt het drietal. 
“We hebben toen contact gezocht met an-
dere vriendengroepen en zijn een avond 
bij elkaar gekomen om te brainstormen. 

Onder het genot van een biertje hebben 
we besloten om mee te doen. Omdat 
we met z’n dertienen waren, hebben we 
gekozen voor de naam Dreizehn Maß. De 
naam staat voor dertien van de beroemde 
bierpullen met een inhoud van één liter, 
waarvan er tijdens het Oktoberfest in de 
Zuid-Duitse stad München ontelbaren 
worden getapt. Eigenlijk klopt onze naam 
niet meer, want inmiddels heeft zich een 
veertiende bouwer aangemeld.”  
 
Ten tijde van het interview is de bouw van 
het decor in volle gang. “We zijn op 27 
maart begonnen en komen één avond 
per week bij elkaar op het industrieterrein 
in Giessenburg”, vertellen de mannen. 
“We hebben met elkaar gemeen dat we 
allemaal aanpakkers zijn. Niemand staat 
met zijn armen over elkaar. Dit maakt 
het mogelijk om in twee uur een enorme 
hoeveelheid werk te verzetten. Vervolgens 
praten we onder het genot van een drank-
je en iets hartigs nog gezellig een tijdje 
na.” De bak is ongeveer zeventien meter 
lang en een meter of zes breed. Hierop 
worden een  ‘Bierhalle’, een ‘Biergarten’ 
en een ‘Wurst Stube’ geplaatst. Door de 
deuren van de Bierhalle, die gastvrij open 

staan, is de bar op de begane grond goed 
zichtbaar. Er is gekozen voor Paulaner, 
een van de zes biermerken die op het 
Oktoberfest worden getapt. In de Biergar-
ten staan lange tafels opgesteld, waaraan 
de feestgangers (familie en vrienden) 
kunnen plaatsnemen om van hun biertjes 
te genieten. De serveersters zijn gekleed 
in de bekende dirndls. Natuurlijk ont-
breken bij de mannen de lederhosen 
niet. In de Wurst Stube wordt genoten 
van braadworst en haantjes aan het spit.  
Het tafereel wordt omlijst door passende 
muziek.  
 
De voorpret spat er bij de mannen vanaf. 
“Alle onderdelen zijn inmiddels gereed en 
worden nu in elkaar gezet”, vertellen zij. 
“Het wordt een bouwpakket, dat we straks 
met twee vrachtwagens naar de bak gaan 
vervoeren. Het streven is om alles op 
de woensdag vóór de Gondelvaart klaar 
te hebben. Het is mooi dat er in onze 
groep heel veel beroepen vertegenwoor-
digd zijn. Zo hebben we een slager, een 
projectleider, een werkvoorbereider, een 
hovenier, timmerlieden, stratenmaker, 
materieelbeheerders bij een aannemer, 
een vrachtwagenchauffeur en zonwering-
monteurs. Een goede verlichting doet 
heel veel en daarom is het mooi dat we 
twee elektriciens in de groep hebben. Een 
van de leden is actief in de internationale 
handel en zeer bedreven in het werven 
van sponsoren. We krijgen van alle 
kanten materialen, gereedschappen en 
faciliteiten aangeboden, waar we uiter-
aard ontzettend blij mee zijn.”  
 
"Het publiek hoeft van ons geen hu-
zarenstukje te verwachten”, laten de 
mannen tot besluit weten. ,,We vinden 
het meedoen belangrijker dan winnen en 
daarom houden we het simpel. We willen 
echter wel iets moois bouwen, dat ook 
nog bouwkundig en constructief goed in 
elkaar steekt.”

Dreizehn Maß

Ze hadden het al meerdere malen 
tegen elkaar gezegd:  
“We zouden een keer mee moeten 
doen met de Gondelvaart.”  
En dit jaar is het dan eindelijk zover. 
Samen met een aantal andere  
vriendengroepen hebben Jasper de 
Bruin, Evert Rietveld en Piet van 
den Berg zich onder de naam  
Dreizehn Maß ingeschreven voor de 
editie van 2018. 
Hun thema: Oktoberfest.
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TRANSPORT
RIEN BOOM & ZN B.V.

CONTAINER LOGISTIEK

Griendweg 50
NL-4209 DB  Schelluinen

T  +31 (0)183 583555
F  +31 (0)183 581831

E  martin@rienboom.nl
I    www.rienboom.nl

www.welkoop.nl

Welkoop Giessenburg 
Peursumseweg 25a 

Giessenburg 
Tel. (0184) 659026

J. van Vliet
Vlechtwerken BV

Nijverheidsstraat 42
Postbus 132

3370 AC Hardinxveld-Giessendam

Telefoon: 0184 - 61 38 00
Telefax: 0184 - 61 78 03

TRABOR
GEVELPROJECTEN B.V.

Kiest u voor Trabor, dan kiest u voor 

vakwerk en kwaliteit. Onze bedrijfs-

kenmerken: professioneel, betrouwbaar 

en flexibel. 

Met ruim 20 jaar ervaring mogen wij 

ons specialist noemen. Wij werken 

alleen met hoogwaardige materialen. 

Montage gebeurt door vakmensen in 

eigen beheer. Wij informeren u graag 

over  de diverse mogelijkheden.

Kozijnen
Ramen
Deuren

Terrasoverkappingen
Palazzo

(Prefab) Dakkapellen
Knipping

‘Alles verliep volgens planning en de ruimte die we erbij 
hebben gekregen, enorm! Wat een vakwerk. Super tevreden.

Dhr. en Mevr. Jansen, Giessenburg

U bent van harte 
welkom in onze 

showroom!
Ook voor:
• vlieghorren
• rolluiken
• zonwering
• screens etc Ambachtsweg 6   3381 LN Giessenburg   0184-653585 www.trabor.nl   info@trabor.nl
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restaurantkampanje.nl
Troelstrastraat 5, 3371 VJ Hardinxveld-Giessendam

0184 - 612 613

FEESTEN & CATERING

LUNCHEN & DINEREN

VERGADEREN & PRESENTEREN

Gratis proefles?
0184- 770 351
Info@fitterbijdewit.nl 

Kijk voor meer informatie op:
www.fitterbijdewit.nl

Speciaal voor iedereen 
die wil werken aan 

een fitter en gezonder 
lichaam!

Van der Padt 
& Partners
Architecten

Uw partner in  
originaliteit 
en kwaliteit.

T. 0184 651 845  •  www.padtenpartners.nl   

Van Hennaertweg 4
2952 CA Alblasserdam
T (078) 69 20 120

T O U R I N G C A R S

Voor de mooiste toertochten, de leukste steden, boeiende musea,
gezellige boottochten en lekkerste restaurants, stappen u én uw gezelschap
in de groene toerbus van SnelleVliet. Ook als u minder mobiel bent!

Waar mogen wij u heen brengen?

Travel. Meet. Enjoy.       www.snellevliet.nl

Adv 100 x 140 touringcars algemeen_Opmaak 1  03-05-15  13:08  Pagina 1
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Damsteegt.indd   1 12/03/18   09:13

  KRAANVERHUUR

  RECYCLING

  GRONDVERZET  ZUIGTECHNIEK

  TE HUUR MET OF ZONDER OPERATOR

  VERHUUR VAN MACHINES

25 JAAR

Jubileum

          sinds 1993

www.gmdamsteegt.nl

Kraanverhuur, Grondverzet, Recycling en Zuigtechniek

Tel. 0184 69 27 67
info@gmdamsteegt.nl
www.gmdamsteegt.nl

G.M. Damsteegt B.V.
Westeinde 46
2969 BM Oud-Alblas

Admin i s t ra t ie

Be las t ingen

Lonen

Adv ies

F inanc ie r ingen

ondernemen is gewoon doen!

w w w . a d m i n a n c e . n l

Nijverheidsweg 11

3381 LM  Giessenburg

E offerte@adminance.nl

T (0184) 631287 F (0184) 631297

0152333.pdf   1 22-9-2015   10:20:15
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graafmachine op de bak, laad 
alle aggregaten aan boord en 
lever ze een voor een op locatie 
af. Een belangrijke verbetering 
ten opzichte van de vorige me-
thode, waarmee 2 tot 3 avonden 
gemoeid waren. Het karwei 
is nu in één avond gefikst. De 
maandag na de Gondelvaart 
haal ik ze allemaal weer op. In 
dit verband wil ik mijn werkge-
ver, De Kuiper uit Noordeloos, 
even noemen. Hij stelt de 
machine gratis beschikbaar.” 

Op de avond van de Gondel-
vaart heeft Grob ook een vaste 
taak. “Ik ben schipper op de 
eerste sleepboot, die de bak 
van Muziekvereniging Da Capo 
voorttrekt”, vertelt hij. “Vanaf 
de ‘commandoboot’ houd ik 
contact met de leden van het 
bestuur, die de vaarsnelheid 
aangeven. Die ligt gemiddeld 
rond de vier kilometer per uur. 

De bakken varen op veilige 
afstand van elkaar. Achter de 
bak hangt aan een touw een 
melkbus, die als anker dient. 
Als de sleepboot stopt, slaat 
deze in de bodem en stopt de 
bak ook. Bij de keerpunten zien 
wij alle bakken langsvaren. We 
maken dan een inschatting van 
wie er in de prijzen gaan vallen 
en 9 van de 10 keer komt onze 
voorspelling nog uit ook. Veel 
bewondering heb ik voor de 
bouwers van De Heeren van 
den Noord, die de edities van 
2012, 2014 en 2016 op hun 
naam wisten te schrijven. Zij 
steken er echt megaveel tijd in.” 
 
In de jaren dat er geen Gondel-
vaart is, heeft Grob na afloop 
van het tentfeest een bijzon-
dere taak. Hij vertelt: ,,Als het 
gras waar de tent heeft gestaan 
beschadigd is, dan egaliseer ik 
het terrein. Vervolgens zaai ik 
het met behulp van mijn rotor/
zaaimachine opnieuw in.”

‘Ze zijn hier nogal van de bijnamen en zo werd ik Grob’

Door Ria Scholten   Foto Peter Kraaijeveld 

“
Veel mensen weten niet eens dat ik Dirk heet”, vertelt hij 
met een brede lach. ”Hoe het zo is gekomen? Een jaar of 
dertig geleden zat ik voor mijn werk op een heel klein 
graafmachientje. Zelf ben ik tamelijk groot en dat deed 
de mensen aan een van de Grobbebollen uit de televi-
sieserie TiTaTovenaar denken. Ze zijn hier nogal van de 

bijnamen en zo werd ik Grob.”  
 
Eenentwintig jaar geleden verhuisde Grob van Papendrecht 
naar Hardinxveld-Giessendam. Al snel maakte hij kennis met de 
Gondelvaart. “Zelf heb ik 3 of 4 keer meegebouwd aan de bak van 
‘De oudere jeugd van Oudekerk’, vertelt hij. “Het was mooi om 
daarna met elkaar het water op te gaan. Sinds enkele jaren zit ik in 
het bestuur van IJsclub Sint-Moritz, die al jaren meedoet. Als ik tijd 

over heb dan help ik mee met bouwen. Ik geniet van de samenho-
righeid die de Gondelvaart bij de mensen oproept. Het is prachtig 
dat je zo’n enorme klus met elkaar kunt klaren en om te zien wat 
mensenhanden met elkaar kunnen maken. En dat allemaal op 
vrijwillige basis.”  
 
Grob is een vaste waarde in de voorbereiding van het evenement. 
Met de graafmachine van zijn werkgever tilt hij de aggregaten 
op de bakken. “Voordat ik dit deed moesten de bakken naar een 
bepaald punt worden gevaren, waar de aggregaten met behulp 
van een autokraan aan boord werden gezet”, legt hij uit. “Ik rijd de 

Dirk van Houwelingen

Dirk van Houwelingen, 
bij heel veel mensen beter 
bekend als Grob, is al 
eenentwintig jaar op 
verschillende manieren bij 
de Gondelvaart betrokken. 
Al vijf  of  zes edities tilt 
met zijn graafmachine de 
aggregaten op de bakken. 
Daarnaast is hij schip-
per op de eerste sleepboot. 
In de jaren dat er geen 
Gondelvaart is, steekt hij 
een helpende hand uit bij 
het tentfeest.
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ENGINEERING
THE FUTURE
OFWATER

Industrieweg 24
3361 HJ Sliedrecht

Van den Herik-Sliedrecht T +31 (0)184 - 412881
E sliedrecht@herik.nl
www.herik.nl

FORTODAY AND
THE DAY AFTER
TOMORROW

TOP DEALER
AWARD 2017

Een familiebedrijf met 

service van de hoogste graad 

de nieuwste Kia modellen en

een uitgebreid assortiment aan occasions

Al bijna een kwart eeuw uw Kia-dealer 
voor Gorinchem en omstreken.

Autobedrijf Van Muijlwijk 
Schelluinen

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag   08:00 tot 18:00 

Maandag t/m Donderdag  19:30 tot 20:30  
  s'avonds op afspraak!

Zaterdag   09:00 tot 17:00

Zondag   Gesloten 
  (rustdag)

Autobedrijf
van Muijlwijk

Voor Service & 
Zekerheid

voor meer informatie

kia-schelluinen.nl

Autobedrijf Van Muijlwijk
Sportlaan 1D, Schelluinen, 
Tel. (0183) 621 710

Weten wat uw auto waard is? 
Doe de gratis                    op www.kia-schelluinen.nlDoe de gratis                    op 

www.tilgroep.nl

Bruiloften
Vergaderingen
Evenementen

D.K.S. b.v. Nijverheidsstraat 26 3371 XE Hardinxveld
Giessendam Tel: 0184-61 87 37 Email: info@d-k-s.nl WWW.D-K-S.NL

DKS.indd   1 04-07-18   21:32
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IEDERE 
DAG DE 
NIEUWSTE 
MODE
WWW.VERSCHOORSTORE.NL

De Jong’s Pijpleidingfabriek is een in 1951
opgericht familiebedrijf.

Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
produceren en installeren van pijplei-

dingsystemen voor de maritieme sector 
en industrie.

Het bedrijf heeft ruime ervaring op 
het gebied van advies en ontwerp tot 
prefabricage en montage.

De werkzaamheden van DJPS, in 
de maritieme sector, omvatten 
complete installaties ten behoeve 
van Baggerbouw, Zeevaart, Vis-
serij, Binnenvaart en Jachtbouw 
zoals Hopper- en Cutterzuigers, 
Containerschepen, Sleepbo-
ten, Chemicaliëntankers en 
Luxejachten.

Voor de industrie worden 
projecten uitgevoerd ten 
behoeve van onder andere 
Aggregatenbouwers, 
Lierenbouwers, Drinkwater-
leidingbedrijven en Afvalwa-
terzuiveringsinstallaties.

Mede door meer dan 60 jaar 
ervaring, beschikt DJPS over 
een grote hoeveelheid prakti-
sche ervaring en inzicht.

van de Giessen Metaal
machinebouw   •   montage   •   onderhoud

VOOR AL UW 
ELEKTRAWERKZAAMHEDEN

 06-54264014
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 Rivierdijk 641 - 3371 EE Hardinxveld-Giessendam
Tel: 0184 - 61 22 25 - Email: info@buykconstructies.nl

www.buykconstructies.nl

Staalconstructies   Kunstwerken   Montage•   •   

Tel.: 0184 651306
fax. 0184 652127

ElectronicPartner
EP:EP:EP:Van Houwelingen BVVan Houwelingen BVVan Houwelingen BVVan Houwelingen BVVan Houwelingen BVVan Houwelingen BV

EP: EP: EP: die doet hetdie doet hetdie doet het

DE BESTE KWALITEIT EN SERVICE

ALTIJD EEN DESKUNDIG ADVIES

UITGEBREID ASSORTIMENT 
HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

BEZORGEN EN INSTALLEREN 
WANNEER HET U UITKOMT

ZORGELOOS GENIETEN DANKZIJ 
EP:SERVICEPLAN

VOOR AL UW HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

Gijbelandsedijk 127 - 2974 VH Brandwijk - Tel. (0184) 64 12 92 - www.epvanhouwelingen.nl

Zuivelboerderij ’De Vlag’
Hoefweg West 3
3381 MA Giessenburg
Telefoon 0184 - 65 12 68

De lekkerste Boerderijkaas!
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onder de toepasselijke naam 
De kouwe rakkers. We gaan de 
hoogte in met een flinke berg 
met halverwege een après-ski 
hut. De berg wordt gemaakt 
van steigermateriaal en heel 
veel piepschuim. Het decor 
wordt omlijst door bijpas-
sende muziek. Op onze boot is 
ruimte voor 60 tot 80 feest-
gangers. Omdat de berg nogal 
veel plaats inneemt, willen we 
de standaardbak uitbouwen.”  
 
"De basistekeningen zijn 
klaar en worden nu op de 
computer verder uitgewerkt”, 
vult Casper aan. “Binnen een 
grote groep als de onze kun-
nen de meningen weleens 
verschillen. Dan is het goed 
dat er een tekening is die als 
leidraad kan dienen. Veel van 
het materiaal hebben we zelf 
geregeld. Groot materieel, 
zoals een hoogwerker, kunnen 
we lenen van De Heeren van 
de Noord. Dat is gemakkelijk 
omdat we op hetzelfde terrein 
aan het bouwen zijn. Wat er 

veranderd is ten opzichte van 
de vorige keer? We hebben nu 
een wat vastere taakverdeling. 
Vier man sturen de groep aan. 
Verder hebben we een stukje 
structuur in het bouwproces 
aangebracht, al moet het 
allemaal niet te strak worden. 
Aan de verlichting zal meer 
aandacht worden besteed.” 
 
Robin vertelt: “We bouwen op 
vijf doordeweekse avonden en 
de zaterdag. Op vrijdag en in 
het weekend doen we het wat 
rustiger aan met iets lekkers 
van de barbecue en een bier-
tje. Wij willen andere jongeren 
oproepen om vooral een keer 
mee te doen. Het is gezellig 
en goed voor de teamspirit. 
Wij kijken met heel veel ple-
zier terug op onze eerste deel-
name. Het is belangrijk dat er 
een nieuwe generatie opstaat 
om de toekomst van de Gon-
delvaart veilig te stellen. Het 
zou ontzettend jammer zijn als 
het evenement op den duur 
zou verdwijnen. Als er groepen 
zijn die belangstelling hebben 
dan willen wij hen best advies 
geven en meedenken over een 
geschikte locatie.”  
 
Het motto ‘meedoen is 
belangrijker dan winnen’ 
geldt voor de Jeugd van 
Giessen-Oudekerk niet meer 
voor de volgende editie van 
de Gondelvaart. “De plannen 
voor de editie van 2020 liggen 
al klaar”, klinkt het enthou-
siast. “We gaan dan met een 
sierboot meedoen voor de 
prijzen.” 

‘De plannen voor de editie van 2020 liggen al klaar’

Door Ria Scholten   Foto’s Peter Kraaijeveld 

"
Wij zijn allemaal 
opgegroeid met de 
schoolboot”, vertelt 
het drietal. ‘’De Jeugd 
van Giessen-Oudekerk 
bestaat uit een 

kleine twintig man die deel 
uitmaken van drie verschil-
lende vriendengroepen. Ons 
grote voorbeeld is de groep 
De Heeren van de Noord, waar 
Luke’s vader nauw bij betrok-
ken is. Zover zijn we echter 
nog lang niet. We hebben het 
eerste jaar alles zelf gedaan. 
Natuurlijk is niet alles vlek-
keloos verlopen en hebben we 
een aantal beginnersfouten 
gemaakt, waar we zeker van 
geleerd hebben. We waren 
toen allemaal rond de 16 of 
17. Nu is iedereen minimaal 
18 én in het bezit van een 
rijbewijs. Scooters en fietsen 
hebben voor een groot deel 
plaatsgemaakt voor auto’s en 
zelfs een vrachtwagen.”
 
"Twee jaar geleden lag het ac-
cent vooral op het feesten. Nu 

doen we ons best om er echt 
iets moois van te maken”, ver-
telt Luke. “Dit jaar hebben we 
gekozen voor het thema Après-
ski. Onze bak is ingeschreven 

De Jeugd van 
Giessen-Oudekerk

De Jeugd van Giessen-
Oudekerk deed in 2016 
voor de eerste keer mee met 
de Gondelvaart.  
“We hebben de Star 
Beach gebouwd, een echte 
feestboot met dans en  
muziek”, vertellen Luke 
van Someren, Casper van 
der Padt en Robin Visser. 
Zij kijken met plezier  
terug op hun deelname, 
die naast een prachtige 
avond ook de nodige  
leermomenten heeft opge-
leverd.



door de 
jaren heen
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Bakkerij Soeteman: 
ambachtelijke 

brood- en banketbakkerij

De Giessenpoort, Talmastraat 12, 3371 VG Hardinxveld 
Tel. 0184-618711, Fax. 0184-630753
 www.bakkerijsoeteman.nl

Gebak, Koeken, Hartige snacks,
Kleine taartjes, Taarten, Vlaaien,
Luxe petit fours, Cake

Soeteman.indd   1 14-07-16   08:23
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Kloevelaan 39
3381 LG Giessenburg
+ 31 (0) 184-670930
+ 31 (0) 184-670931
info@oudcomb.com
www.oudcomb.com

scheepvaartbedrijf

OUDCOMB BV

A A N N E M I N G S B E D R I J F

0184 651 737 info@dehekbv.nl

Bouw of verbouw
plannen?
Van droom naar
realisatie
www.dehekbv.nl

Bovenkerkseweg 50b
3381 KC  GIESSENBURG
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voor al  uw schi lderwerken
06 53 96 96 31    henkdeschi lder@live.nl

Openingstijden showroom 
 
Vrijdag         9.00 tot 17.30 uur  
zaterdag      9.00 tot 14.00 uur

Uiteraard is een afspraak buiten  
de openingstijden mogelijk!

Binnendamseweg 26a
3381 KM Giessenburg

T  06-45130833
E  info@boxmanvanwijk.nl

WWW.BOXMANVANWIJK.NL

Gashaarden  •  Houthaarden  •  CV Haarden  •  Vuurtafels  •  Buitenvuren  •  Maatwerk

Wij wensen u veel (kijk)plezier
tijdens de Gondelvaart!

Klop Watersport heeft een naam hoog te houden 
als het gaat om een grote presentatie en voor-raad van 
topmodellen speedboten, sloepen, buitenboordmotoren en 
watersportaccessoires.  Meer dan 60 modellen op voorraad 
gepresenteerd in een moderne showroom. U kunt altijd rekenen 
op de technische service afdeling voor onderhoud en reparatie. 
Ook via het water bereikbaar.

CHAPARRAL BOATS  |  BAVARIA MOTORBOATS  |  
QUICKSILVER  |  GALEON  |  ANTARIS  |  TRACKER BOATS  |  
MARIL BOATS
Rivierdijk 34  |  3372 BG  Hardinxveld-Giessendam  |  Telefoon (0184) 61 22 27  |   
info@klopwatersport.nl  |  www.klopwatersport.nl

ZOEKT U EEN SLOEP
 OF MOTORBOOT?

KLOP Watersport biedt 
u alle 

vaarplezier!
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www.giessenlanden.nl

Giessenlanden is buitengewoon veelzijdig in vele 
opzichten. Te midden van prachtig natuurschoon 
met mooie vergezichten is het heerlijk varen, 
vissen, wandelen, zwemmen of fi etsen. In Gies-
senlanden bent u sportief en actief bezig terwijl 
u geniet van het schilderachtige landschap. Deze 
combinatie maakt uw uitstapjes in Giessenlanden 
buitengewoon plezierig. 

Uitstapjes in Giessenlanden

GG adv 95 x 130 mm.indd   1 29-09-2009   11:16:26
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Foto's: Peter Kraaijeveldwww.blokland.nl

Veel (kijk)plezier tijdens de Gondelvaart!

BML-adv-gondelvaart-wt2-180702.indd   1 02/07/2018   09:40
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‘Olt Ghiessen is verweven met de Gondelvaart’

Door Ria Scholten   Foto Peter Kraaijeveld 

O
lt Ghiessen werd 
op 1 augustus 
1971 door 
Gerrit van den 
Heuvel sr. en 
zijn inmiddels 

overleden vrouw Gerrie 
overgenomen van oprichter 
Dirk van Beuzekom. Omdat er 
bij bedrijven en particulieren 
behoefte aan bleek te bestaan, 
werd er al snel na de over-
name met catering begonnen. 
Het klassieke café behoort al 
weer een jaar of vijftien tot het 
verleden. Het accent ligt te-
genwoordig naast de catering 
op feesten en partijen. Op 21 
april 2017 hebben  Gerrit jr. 
en zijn vrouw Gerda de zaak 
overgenomen. Op het moment 
van de overname was senior 
de langst zittende kastelein in 
de Alblasserwaard.  
 
"Het café is op acht vrijdagen 
per jaar vanaf 16:00 uur 
geopend voor de Vrijdagmid-
dagborrel”, vertelt Gerda. 

“Iedereen is dan welkom om 
onder het genot van een hapje 
en een drankje het weekend 
in te luiden. De data na de zo-
mervakantie zijn: 14 septem-
ber, 5 oktober, 2 november en 
7 december. Gerrit en Gerda 
hebben nauwe banden met 
de Gondelvaart. “Wij hebben 
vanaf jonge leeftijd meege-
varen”, vertellen zij. “Eerst op 
de schoolboot en later met 
vriendengroepen. Veel van 
onze vrienden varen ook dit 
jaar weer mee. Onze kinderen 
hebben met de schoolboot 
meegevaren tot zij naar het 
voortgezet onderwijs gingen.” 
 
Op de dag van de Gondelvaart 
is het feest bij Olt Ghiessen. 
“Het is vanaf een uur of twee 
al erg gezellig”, vertelt het 
echtpaar. “Vanaf ons terras 
heb je namelijk een prachtig 
uitzicht op de bakken, die op 
de Giessen liggen te wachten 
tot zij mogen gaan varen. 
Natuurlijk is er veel aandacht 

Gerrit en Gerda 
van den Heuvel

voor de inwendige mens. Buiten op het pad staat een tent met 
een biertap en aan de weg staat de snackwagen. Op het terras 
wordt eveneens een biertje getapt. Alle tafels en stoelen worden 
opgeslagen en maken plaats voor een beperkt aantal hangta-
fels. Het merendeel van de  gasten komt uit de omgeving. Veel 
Giessen-Oudekerkers kijken vanuit hun eigen tuin of bij familie 
en bekenden. Waaraan we nog weleens terugdenken? Een 
aantal jaren geleden was het prachtig weer en na afloop van de 
Gondelvaart stond de weg voor ons café zo vol met mensen dat 
er geen beweging in te krijgen was. Een politieagent op een 
scooter werd opgepiept en zei ‘stuur maar een ander, want ík sta 
helemaal vast’.” 
 
"De Oranjevereniging is springlevend”, constateert Gerrit. “Haar 
ledenvergadering wordt hier gehouden en trekt gemiddeld zo’n 
tachtig man. Het is bijzonder dat één vereniging, samen met 
de inwoners, een evenement van deze grootte voor elkaar kan 
krijgen. Ik vind het mooi dat er steeds meer groepen uit de om-
liggende dorpen mee doen. Ook dit jaar zijn de verwachtingen 
weer hoog gespannen, want de Gondelvaart wordt elke twee jaar 
groter en mooier. Ik vraag me dan ook weleens af waar dit gaat 
eindigen. In onze jonge jaren keken we uit naar de laatste bak. 
Die was van de brandweer en zorgde voor het nodige spektakel. 
In de loop van de jaren is het niveau zo hoog geworden, dat er 
op elke bak wel iets te beleven valt. Ik heb bewondering voor 
de jongens van The Keet, die in 2016 debuteerden en tweede 
werden. Groepen als zij zijn de toekomst van de Gondelvaart. 
Verder wil ik de belangeloze steun van de ondernemers in de 
regio even noemen. Zonder hen is dit allemaal niet te betalen.”

Café Olt Ghiessen is 
een begrip in de regio. 
Het heeft net als de 
Gondelvaart een lange 
geschiedenis. Bezoekers 
hebben vanaf  het terras 
een schitterend uitzicht op 
de Gondelvaart. Op de 
avond van het evenement 
is Olt Ghiessen vooral een 
feestcafé voor twintigers en 
dertigers uit de omgeving. 
Zij maken er een spette-
rend feest van.
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Bezoekadres
Moerbei 5, 3371 NZ
Hardinxveld-Giessendam

Contact 
T  +31 (0)184 620 888
E  info@gebroedersblokland.nl

Bouwen voor morgen 
vraagt om ideeën, 
ambitie en visie

www.gebroedersblokland.nl

Hulsenboschstraat 3, 
4251 LR Werkendam,
Handelsstraat 4,
3371 XC Hardinxveld-Giessendam,
Tel. (0184) 67 54 00,
info@aspect-ict.nl

 

aspect-ict.nl

Ieder detail bekeken!

“Uw vertrouwde  
ICT-partner uit de regio.”

Klijn Daksystemen BV | Hardinxveld-Giessendam
Info@klijndaksystemen.nl | Tel. 085 - 4861930

n Bitumeuze dakbedekking
n Kunststof dakbedekking
n EPDM dakbedekking
n Permanente veiligheid
n Onderhoud en dakbehoud
n Sedum vegetatiedaken

www.meerkerkhoutbouw.nl

Meerkerk Houtbouw

Novafront Showroom, Griendaak 5
3371 KH Hardinxveld-Giessendam, 0184 - 714 214

Novafront Fabriek, Wiedhaak 18
3371 KD Hardinxveld-Giessendam, 0184 - 714 214

Wij leveren een compleet assortiment van sierbestrating en erfver-
harding waaronder siertegels, trommelstenen, bandjes, klinkers, 
siergrind etc. Daarnaast hebben wij wisselende voorraden 
van restpartijen en B-keuze materiaal tegen aantrekkelijke prijzen.

Indien gewenst bezorgen wij thuis tegen een redelijke vergoeding.

Ons bedrijf is gevestigd aan de Doetseweg 58,
3381 KL Giessenburg.
Telefoon: 0184-652054, Fax: 0184-652547

www.johdegroot.nl 
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 Foto: Peter Kraaijeveld

Marine solutions that work for you

T +31 (0)184 621 423    E info@neptunemarine.com    W www.neptunemarine.com

We design, build, repair, convert and mobilize 

vessels for the maritime industry including 

offshore, renewables, marine infrastructure 

and aquaculture. It is our aim to offer you the 

best solution through creativity, cooperation 

and fl exibility. In other words, we work together. 

Neptune. Marine solutions that work for you.
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www.brandwijkenkon.nl

Voor al uw: • tuinverlichting  • lampen  
 • spots  • prikkabel  • enz.  enz.

Eetcafé tel: 0184-635661
Snackhoek tel: 0184-636926

Sportplein 2
3381 LL Giessenburg

www.plein2.com
pleintwee@gmail.com

www.dapdelekstreek.nl
dapdelekstreek.blogspot.com

Behandeling op afspraak
Telefonisch consult: werkdagen van 08.00 – 16.00
In geval van spoed dag en nacht bereikbaar

Hekwerk en techniek

Nijverheidsweg 8c – 3381 LM Giessenburg – 0184-654651 – info@kwmhekwerk.nl
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Binnendams 101E | 0184 621 715 | 3373 AC Hardinxveld-Giessendam

info@vanderpadt.nl | www.vanderpadt.nl

Woningbouw / Particulier / Industrie

Foto's: Peter Kraaijeveld

0184 65 4010
GIESSENBURG

Verkoop | Aankoop
Taxaties | Nieuwbouw W
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| Rietveld BV 
| Nijverheidsweg 13
| 3381LM Giessenburg
| +31 (0)184 65 29 10 
| www.rietveld.nl

| Rietveld B

| Rietveld BV 
| Nijverheidsweg 13
| 3381LM Giessenburg
| +31 (0)184 65 29 10 
| www.rietveld.nl

| Rietveld B

| Rietveld BV 
| Nijverheidsweg 13
| 3381LM Giessenburg
| +31 (0)184 65 29 10 
| www.rietveld.nl

| Rietveld B

| Boordcomputers

| Fleetmanagement

| Brandstofmanagement

| Klimaatbeheersing

Postbus 37, 3371 XD Hardinxveld-Giessendam, 
Industriestraat 4b , Tel. 0184-613877, Fax 0184-613640

WWW.LOCKTRANSPORT.NL

Veel 
(kijk)plezier!
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www.bouwmeesterwatersport.nl

U kunt bij Bouwmeester Watersport terecht voor de meest uiteenlopende werkzaamheden!

- Buitenboordmotor onderhoud
- Buitenboordmotor winterklaarmaken
- Buitenboordmotor reparaties
- Inboardmotor onderhoud
- inboardmotor winterklaarmaken
- Inboardmotor reparaties
- Trailer reparatie
- Trailer inspectie
- Trailer keuring

- Waterscooter onderhoud
- Waterscooter winterklaarmaken
- Waterscooter reparaties
- Boot onderhoud
- Boot reparaties
- Boot bestickering
- Boot schoonmaak
- Radio/navigatie installatie
- Winterstalling

 
u verzorgen. Wij hebben het grootste onderdelen magazijn van Nederland!

Uw vaarplezier begint hier!

Bouwmeester Watersport
Binnendams 40
3373 AD, Hardinxveld-Giessendam

Ga op avontuur!
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‘Ik ben een radertje in een heel groot geheel’

Door Ria Scholten   Foto Peter Kraaijeveld 

"
Mijn deelname aan 
de Gondelvaart begon 
in 1994”, blikt Jeroen 
terug. “Ik ben toen 
met vier vrienden 
begonnen met een 

klein bootje. Drie van hen 
maken nog steeds deel uit van 
de huidige vriendengroep, die 
uit zes stellen bestaat: Anja en 
Valentijn de Hek, Wendy en 
Gert-Jan van Peet, Jaco en Ma-
rieke de Bruin, Marcel Berends 
en Monique Westerhout, 
Marcel en Inge Westerhout en 
mijn persoon en mijn vrouw 
Sheila. In de loop van de tijd 
heeft elk stel twee kinderen 

gekregen. In februari hebben 
we tijdens een gezamenlijk 
weekendje weg besloten om 
weer mee te doen. We hebben 
toen meteen van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om te 
brainstormen over het thema 
en daar waren we redelijk 
snel uit. We hebben allemaal 
jonge gezinnen en daarom is 
gekozen voor het motto ‘Met 
Lego kun je alles maken’. 
 
"Het wordt een gezellige boel”, 
weet Jeroen zeker. ,,Het is 
namelijk de bedoeling dat dit 
jaar voor de eerste maal álle 
kinderen meegaan op de bak. 
Het decor bestaat uit een geel 
lego huisje met het bekende 
dak van rode steentjes. Met de 
legokraan wordt hard gewerkt 
aan de bouw van het tweede 
huisje. De volwassen worden 
getransformeerd tot legopop-
petjes, de kinderen gaan we 
verkleden als legoblokjes. Wij 
zien het als een uitdaging om 
met een bescheiden budget 
een optimaal resultaat neer te 
zetten. Daarom worden veel 
materialen hergebruikt.” 
 
Jeroen heeft voor en tijdens 
de Gondelvaart een gevari-
eerd takenpakket. “De vrijdag 
ervoor zet ik met een aantal 
collega-bestuursleden het 
verkeersplan uit”, vertelt hij. 
“Verder zorg ik ervoor dat de 
lootjes en de entreebewijzen 
gedrukt worden. Op de avond 
van de Gondelvaart verzorg ik 
samen met Jan de coördinatie 
op het water. Wij onderhou-
den het contact met de boten 
van de andere bestuursleden 
en met Dirk van Houwelingen, 
de schipper van eerste sleep-
boot.”  Algemeen bestuurslid 
Marcel Roos neemt voor 
de eerste maal de algehele 

coördinatie van het gebeuren 
voor zijn rekening. Hij volgt 
in die hoedanigheid Goof 
van Rijswijk op, die voor het 
eerst in vele jaren kan gaan 
genieten van het schouwspel 
op het water. Marcel wordt 
in het zenuwcentrum in de 
Basisschool Giessen-Oudekerk 
ondersteund door collega-
bestuurslid Rien van Dijk.”   
 
Ten tijde van het interview 
hebben zich al 17 grote 
bakken en 2 kleine boten 
aangemeld. “Het bestuur zorgt 
er op de zaterdagmiddag van 
de Gondelvaart voor dat de 
bakken in de juiste volgorde 

komen te liggen”, legt Jeroen 
uit. “Het is heel bijzonder dat 
vrijwilligers in hun vrije tijd 
zulke mooie dingen kunnen 
maken. De laatste jaren is 
het in de twee weken vóór de 
vaart erg mooi weer geweest. 
Dat zie je terug in de kwaliteit 
van de decors, die elke keer 
mooier worden. De samen-
stelling van de jury wisselt 
regelmatig. Dit zorgt ervoor 
dat er altijd met een frisse 
blik naar de bakken wordt 
gekeken.” Over zijn eigen rol 
is Jeroen bescheiden: “Ik ben 
een radertje in een heel groot 
geheel.”  

Jeroen de Hek

Ten opzichte van de 
Gondelvaart 2016 is 
er in het bestuur het een 
en ander gewijzigd. Jan 
van der Vlies heeft de 
taken van secretaris Goof  
van Rijswijk overgeno-
men. Penningmeester 
Inge Westerhout heeft de 
administratie overgedragen 
aan Eric Boer. Jeroen 
de Hek is al vele jaren 
algemeen bestuurslid en 
maakt tevens deel uit van 
vriendengroep De Herin-
treders, die aan de vorige 
editie van de Gondelvaart 
meedeed met De Smurfen 
en ook dit jaar weer van 
de partij is.



GONDELVAART 34

• Telescoop glasbewassing (tot 15 meter)
• Hoogwerker
• Dakgootreiniging
• Gevelreiniging/beplating
• Hout/kunststof reiniging
• Schoonmaakwerkzaamheden
•Spinbestrijding

KvK: 27 13 50 32     ( 06 52 87 88 57     * pierrepieters2@gmail.com

In– en verkoop van bedrijfswagens en 
getrokken materiaal. Verkoop van   

nieuwe en gebruikte DAF onderdelen. 

Hoge Giessen 4, 4223 MB Hoornaar 
Telefoon: 0183-582515 FAX: 0183-581288 

Manege Leeuwenhoeve

www.manegeleeuwenhoeve.nl

« Manegelessen
« Pensionstalling
« Kindersfeestjes

Manege Leeuwenhoeve.indd   1 05-07-18   11:22



GONDElvAARTdoor de 
jaren heen

Foto's: Peter Kraaijeveld
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Trapezium 350    3364 DL   Sliedrecht       0184 618 495 info@vwsl.nl 

Actief als partner in Bouw, Industrie & Infra 

Namens ons hele Thuis in de regio team,  

wensen we iedereen een fijne gondelvaart !! 

Als Wijngaarden Groothandel en Super Safe Bedrijfskleding uit Sliedrecht zijn 
we trots op een evenement als de Gondelvaart.  
 
Al sinds 1987 zijn wij met ons team actief als partner in bouw, industrie en infra 
voor vele bedrijven in de regio Alblasserwaard, daar zijn we ook trots op. 
 
De Alblasserwaard is een boeiende regio met een grote diversiteit aan activi-
teiten. Iedereen die professioneel gebruiker is van ijzerwaren en gereedschap-
pen, hang– en sluitwerk, bedrijfskleding en PBM, in de breedste zin van het 
woord, zijn we dan ook graag van dienst.  
 
Dat doen we met een hecht team van meer dan 30 medewerkers vanuit Slied-
recht, centraal gelegen en direct bij de op en afrit 25 van de A15.  
Iedere werkdag van 07:00-18:00 en op zaterdag van 09:00  -  12:00  
 
Van harte welkom! 
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Oudkerkseweg 25
3381 KP Giessen-Oudekerk
T0184 651501
www.oltghiessen.nl

Voor al uw feesten en partijen!

Dames-  en  Herensa lon  
uitsluitend op afspraak!

Dames-  en  Herensa lon  
uitsluitend op afspraak!

Dames-  en  Herensa lon  
uitsluitend op afspraak!

Dames-  en  Herensa lon  
uitsluitend op afspraak!

Bloemen

Planten

Potterie

Mandwerk

Kado artikelen

Bruids- en grafwerk

Dorpsstraat 80
Giessenburg

Tel. 0184 - 652709

Klimop

Klimop.indd   1 08-07-18   11:33

Bloemsierkunst

De ondersteunende organisatie voor 
onderhoud, technisch beheer en 
verbouwingen van bedrijfs onroerend 
goed. Ook voor stalen kozijnen op maat 
gemaakt in eigen werkplaats, klassiek, 
industrieel of brandwerend voor  
nieuwbouw, verbouw of renovatie.

Ambachtsweg 8a-10, Giessenburg 
www.fdvgroep.nl
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Ontwerp – Aanleg – Onderhoud 
Giessenburg Tel: 06-12856007

Sonnema.indd   1 22-07-16   15:58

HARDINXVELD BV
PROJECTSTOFFERING

Telefoon: 0184-612710      www.deko-projecstoffering.nl

Deko Stoffering.indd   1 16-07-16   11:49

Wij wensen iedereen 
een pretti  ge gondelvaart!

Uw adres voor:
•  Barbecue
• Saladeschotels
• Warme kipsaté

Ook met de gondelvaart is het mogelijk om de bo-
venstaande spullen bij u te laten bezorgen, en halen 
de spullen na het weekend weer bij u op.

Voor meer informatie kunt u ons bellen, mailen of 
langs komen in onze winkel.

Talmastraat 10, 3371 VG Hardinxveld Giessendam
Tel. 0184 612196
info@slagerijvanprooijen.nl
www.slagerijvanprooijen.nl

 

 

 
 

 

Specialiteitenslagerij Jaap van Prooijen

Prooijen 2018.indd   1 04-07-18   22:17G.J. van Garderen
Transport

Nationaal en Internationaal 
Volume Transport

Binnendamseweg 46 B, 
3381 GC Giessen-Oudekerk

Telefoon: (+31) 06 49 48 54 46

E-mail: info@gjvangarderentransport.nl
www: gjvangarderentransport.nl

Adv Gondelvaart v Garderen 2018_Opmaak 1  11-6-2018  21:06  Pagina 1

Nijverheidsweg 4a
3381 LM Giessenburg
T: 0184-659149
I: www.aannemingsbedrijfkorevaar.nl

Voor al uw nieuwbouw, verbouw en metselwerken

Damstraat 47
Hardinxveld-Giessendam

0184 - 612 548
www.arievandijk.nl
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Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper
Heideweg 2 • 3381 KH Giessen-Oudekerk • 0184-652719

www.giessenlander.nl

              www.facebook.com/BoerderijKuiper

Voor de lekkerste echte boerenkaas!
• Ambachtelijke zuivelproducten

• Interessante excursies
• Boerenspelen voor jong en oud
• Verschillende arrangementen

• Sfeervolle boerenzaal voor feesten

Openingstijden
winkel:
Dinsdag

13.30 - 16.00
Vrijdag

09.00 - 17.00
Zaterdag

09.00 - 15.00

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag 9.30 - 17.30 uur, dinsdag gesloten, 
donderdag 9.30 - 21.00 uur, zaterdag 9.30 - 17.00 uur, koopzondag gesloten.

NL Label 

zonwering

Mix & Match: kies uit ons ruime 

assortiment vouwgordijnen, horizontale, 

houten en verticale jaloezieen, multishades, 

plissés, duettes en rolgordijnen. 

Alle combinaties mogelijk.

Op de 
2e NL Label
zonwering

25%
KORTING
Korting geldt op 

goedkoopste 
product.

T 0184 - 413 103
E info@blokland-bouwpartners.nl

Blokland Bouwpartners B.V.
Parallelweg 39
3371 GB  Hardinxveld-Giessendam

MEER INFO? WWW.BLOKLAND-BOUWPARTNERS.NL

UW PARTNER IN...
...BOUW & 

ONTWIKKELING!

WONINGBOUW  |  UTILITEITSBOUW  |  PROJECTONTWIKKELING

...BOUW &
ONTWIKKELING!
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Infrastructuur Infrastructurele 
Bouwwerken

Engineering

EEN BEHOUDEN VAART
WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS

 info@dekuiperinfrabouw.nl 085 - 040 97 00

dekuiperinfrabouw.nl
Wiedhaak 20  |  3371 KD Hardinxveld-Giessendam

BARENDRECHT
Woonboulevard Reijerwaard
Van ‘t Hoffstraat 28 (INhouse)

tel. 010-4827520
Van ‘t Hoffstraat 36 (H&H/Xooon)

tel. 010-7200958

BREDA
Woonboulevard Breda

Kruisvoort 50 (INhouse/Xooon)
tel. 076-5217560

Kruisvoort 78 (H&H)
tel. 076-5150965

DEN BOSCH
De Bossche Woonboulevard, 

Reitscheweg 8 
tel. 073-6442061 

DEN HAAG
Megastores Den Haag

Nieuw Laakhaven
Van der Kunstraat 131

tel. 070-3888824

ROTTERDAM
Woonmall Alexandrium

Watermanweg 19
tel. 010-4211743

SPIJKENISSE
Woonboulevard Spijkenisse

Lucebertstraat 72
tel. 0181-724600

iedere
ZONDAG

iedere
ZONDAG

iedere
ZONDAG

SIT, RELAXSIT, RELAX
ENJOY!

OOK IEDERE ZONDAG OPEN - WWW.HOOGENBOEZEM.NL

21705 - IH advertentie Hoogeboezem.indd   1 15-05-18   10:34
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Altijd een audiovisuele 
oplossing op maat.
www.dejongav.nl   
0184  659 138

prachtenpraal.com
M 06-30096853

E info@prachtenpraal.com
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Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig
Of ga naar jouw Rabobank.

Kom maar op met de toekomst

Hoeveel heb jij straks 
nodig voor de aankoop 
van een eigen huis?
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www.genpower.nlGENPOWER B.V.  |  Energieweg 3  |  2964 LE Groot-Ammers  |  T (0184) 601 990  |  E info@genpower.nl  |  genpower.nl

V E R H U U R  |  V E R KO O P  |  S E R V I C E  |  O N D E R H O U D

Wij helpen bedrijven die tijdelijk energie nodig hebben snel en vakkundig aan het juiste aggregaat. Dat onze 
aggregaten betrouwbaar zijn is vanzelfsprekend. Wij bouwen veel van onze aggregaten zelf, zijn op dit vlak een 
echte specialist. Waar onze toegevoegde waarde werkelijk in zit, is in onze service. Wij zijn toegankelijk, kennen onze 
klanten goed en denken proactief mee in wat voor u de beste oplossing is. Wij zijn zo ingericht dat we snel kunnen 
schakelen en zetten altijd net dat stapje extra dat u niet van anderen gewend bent. Wij merken dat we onze klanten 
daar blij mee maken. En als u blij bent, dan zijn wij dat ook.

DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN!

LAAT U VERRASSEN DOOR 
ONZE SERVICE!


