
OPTREDENS

Live

GROOT TERRAS BUITEN

SPRINGKUSSEN

AFGESLOTEN STRAAT

KIDS TATTOOS

Koningsdag

27 APRIL

Koningsdag

OPTREDENSLive
GROOT TERRAS BUITEN

SPRINGKUSSEN
AFGESLOTEN STRAAT

27 APRIL

KIDS TATTOOS

071 - 517 47 58
757.19104 Cafe de Gouwe Abri.indd   1 26-03-19   10:27

OPTREDENS

Live

GROOT TERRAS BUITEN

SPRINGKUSSEN

AFGESLOTEN STRAAT

KIDS TATTOOS

Koningsdag

27 APRIL

Koningsdag

OPTREDENSLive
GROOT TERRAS BUITEN
SPRINGKUSSEN
AFGESLOTEN STRAAT

27 APRIL

KIDS TATTOOS

071 - 517 47 58
757.19104 Cafe de Gouwe Abri.indd   1 26-03-19   10:27

jaargang 3 • nummer 5 • april 2019

De Gouwe Courant





C O L O F O N

Verschijnt in een oplage van 26.000 exemplaren in Oegstgeest, Warmond, Valkenburg (ZH), Rijnsburg, Voorhout en Leiden (Houtkwartier)

© 2019 AAA Mediamarketing bv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar 
gemaakt in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnemen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 

Wij aanvaarden  enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties en/of redactie. Fouten in  telefonisch 
opgegeven advertenties en fouten ontstaan door onduidelijk schrift of zetfouten behoeven door de uitgever niet te worden gecompenseerd. 

VOORWOORD

Uitgeverij: AAA Mediamarketing bv 

Algemeen directeur: Trevor Blonk

Redactie-adres: Sandtlaan 36 E 1b 2223 GG Katwijk ZH

 Telefoon (071) 4063 110

E-mail: redactie@aaamediamarketing.nl 

Hoofdredacteur: Wim Kamerbeek

Advertentie-acquisitie: Trevor Blonk

Vormgeving/productie: AAA Mediamarketing bv, Rinke Velds 

Lieve lezers,

Hier weer even een voorwoord van 
mij.
Ik wil eerst even zeggen dat wij een 
GOUD 2018 hebben gehad.
Jullie allemaal bedankt voor jullie 
klandizie!
De gezelligste woonkamer van 
Oegstgeest wordt maar gezelliger 
en gezelliger.
Voor ons is het heerlijk om te zien 
hoeveel verschillende mensen, 
leeftijden en doelgroepen het leuk 
hebben in de Gouwe!
In 2019 gaan we jullie weer verras-
sen en in de watten leggen.
De vrijmibo’s worden aangekleed 
met bepaalde thema’s, er is weer 
een editie van de Gouwe is de 
Jouwe en er komt vanaf 1 mei een 
totaal nieuwe menukaart met 
mooie vegetarische gerechten.
Er is ook weer veel ruimte voor 
verjaardagen of bruiloften. Vorig 
jaar hebben veel mensen hun ver-
jaardag in de Gouwe gevierd.
Dit gebeurt steeds vaker en daar 
zijn wij blij mee.
Wij kunnen voor een paar tientjes 
per persoon een geweldige avond 
neerzetten, want iedereen wil toch 
in een schoon huis terugkomen?
Dit jaar willen wij het terras ook een 
facelift geven maar dat gaan we in 
het najaar doen want we willen van 
jullie leuke ideeën verzamelen.
De website wordt ook totaal ver-
nieuwd, zodat hij op de mobiel ook 
goed tot zijn recht komt.
Tot slot wil ik jullie, de lezers van 
de Gouwe Courant vragen om 
leuke ideeen te mailen naar 
chris@cafedegouwe.nl
Iedereen bedankt en laten we van-
avond proosten op het leven
Proost!

Chris Schollaardt
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Rob en Ineke Tuinstra, 
stamgasten van Café de Gouwe:

Thijs de Roy van Zuydewijn
'Het is hier fantastisch!'

De Gouwe is de jouwe

Voor alle vaders en moeders



HOOFDGERECHTEN VLEES

CHEF’S PLATE:
Wekelijkse verrassing van de chef 17,95

KIPSATE:
Kippendij,satésaus,atjar,kroepoek 14,50

BIEFSTUK:
Iers hiphung, spek,champignons en ui 15,95

SPARE RIBS:
Dik bevleesd, huisgemarineerd 15,50

BEENHAMMETJE:
Haricots verts, spek, zilverui, rodewijnsaus 14,95

HOOFDGERECHTEN VIS

OOSTERSE ZALM:
Taugé, haricots verts, sesam,oestersaus 14,50

SCHOLFILET:
Knofl ookgamba, kreeftensaus 14,50

KABELJAUW:
Spek, olijven,cherry tomaat, mosterdsaus 14,50
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse groenten en friet.

BROOD EN SOEPEN

Breekbroodje met smeersels 4,95
Tomatensoep 4,95
Broccolisoep 4,95

VOORGERECHTEN

CARPACCIO: 
Gerookte ribeye, truff elmayo, gruyère, rucola 9,50

GAMBA’S ON FIRE: 
Zeekraal,venkel, rode peperbesjes  9,50

DE GOUWE BRUSCETTA
Geitenkaas,tomaat,rucola 7,50

CHEFS PLATTER: 
Gamba, bruscetta, broccolisoepje  10,50

SALADES

CAESARSALADE:
Kip,bacon,ei,Parmezaanse kaas,
ansjovis klein 9,50/groot 12,50

VISSALADE:
Gerookte zalm,gerookte forel,
gamba klein 9,50/groot 12,50

SALADE CAPRESE:
Tomaat,mozzarella,basilicum,
pesto klein 8,50/groot 10,50

DESSERTS

OREO CHEESCAKE
Oreo,roomkaas,bosvruchtenijs 6,95

TARTE TATIN
Appel, vanilleijs 6,95

MANGO MANIA
Mango sorbetijs 6,95

Cafe de 

Gouwe DINER

KIDS (tot 12 jaar)

Kroket, kipnuggets of frikadel € 7,50

Spareribje of 
zalm- of scholfi let (kleinere porties ) € 8,75

Beide geserveerd met friet en appelmoes, 
inclusief verrassingsijsje! 

VOORGERECHTEN VEGETARISCH
Broccolisoep met croutons 4,95
Bietencarpaccio: mozzarella,peer, 
pistache, sjalotdressing 9,50
De Gouwe bruscetta:
geitenkaas,tomaat,rucola 7,50

HOOFDGERECHTEN VEGETARISCH
Tomaat-mozzarella burger 14,50
Falafel,mini pita, salade, tzatiki 14,50
Groentenlasagne, warme knofl ooksaus 15,50





Eerst vertellen ze over vroe-
ger. Ineke werkte altijd bij 
Peek & Cloppenburg: “Eerst 

heb ik een jaar modevakschool 
gedaan. Toen kwam ik binnen bij P 
&C op de orderadministratie. Na 
een paar maanden werd ik ge-
vraagd als assistent inkoper en op 
een gegeven moment werd ik de 
eerste vrouwelijke inkoper bij het 
bedrijf. Zo heb ik onder meer de 
kinderafdeling opgezet. Ik weet 
nog dat toen ik inkoper werd, Rob 
op kantoor moest komen. Hoe hij 
het vond dat zijn vrouw met ande-
re mannen op reis ging.”
“Ja hoor, ik vond het meteen 
goed”, lacht Rob. “Zo ging dat in 
die dagen.”
Ineke is geboren in Den Haag, 
maar Rob kwam in 1940 ter wereld 
in het verre Friesland. Hij heeft 
nog vage herinneringen aan de 
oorlog, toen zijn eigen vader zich 
onder de vloer moest verstoppen 
om niet als dwangarbeider naar 
Duitsland gestuurd te worden. 
Toen hij naar het westen verhuis-
de en aanvankelijk geschiedenis 
studeerde, leerde hij Ineke ken-
nen. Hij was 19, zij 16. Rob ging 
werken, had diverse functies bij 
verschillende bedrijven en beland-
de uiteindelijk bij Siemens. Hij 

werkte zich op mede dankzij vele 
jaren avondstudie. Toen hun twee 
dochters werden geboren, bleef 
Ineke gewoon doorwerken. Dat 
was niet vanzelfsprekend in die 
dagen, al nam ze natuurlijk wel 
zwangerschapsverlof.
Veertig jaar geleden raakte Rob 
gedeeltelijk verlamd door een 
virale complicatie in het zenuw-
stelsel na een griep. Hij werd 
daarna geconfronteerd met een 
aantal heupoperaties: “Toen wil-
den ze mij eigenlijk in de WAO 
hebben maar ik heb me daar 
natuurlijk tegen verzet. Niet ach-
ter de geraniums! Dus ik bleef 
werken. In die periode kon ik niet 
autorijden, en toen heeft Henk, de 
vader van Chris Schollaardt, die 
ook bij Siemens werkte, me regel-
matig 's ochtends opgepikt om 
me mee naar Siemens te nemen 
en 's avonds weer thuis af te leve-
ren. Ik reisde veel in die tijd en 
ben later ook nog directeur van 
het Siemens pensioenfonds 
geworden.” Rob loopt nog steeds 
met krukken maar voelt dat 
beslist niet als een beperking.
In de jaren 80 ging Ineke werken in 
een kledingzaak in Voorschoten, 
voor de inkoop en de verkoop. Rob 
werd na zijn pensionering, naast zijn 

vrijwilligerswerk in een verpleegte-
huis in Oegstgeest, BABS oftewel 
buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand. Hij verbindt jonge 
stellen in de echt, op verzoek. “Zo 
heb ik honderden echtparen 
getrouwd in Oegstgeest en naburige 
plaatsen maar ook zelfs een keer in 
Frankrijk. Ik kom ze nog overal 
tegen, bij de supermarkt, op straat, 
en ook wel hier in De Gouwe. Al 
moet ik eerlijk zeggen dat ik ze niet 
altijd direct herken, maar gelukkig 
kennen ze mij nog wel.”
Nu passen Ineke en Rob, naast hun 
werkzaamheden, een paar keer in 
de week op hun kleinkinderen. Ze 
hebben er twee van hun dochter 
die in Amsterdam woont van 2 en 7 
jaar oud. En nog twee van hun 
andere dochter die in Oegstgeest 
woont van 10 en 13 jaar. 
27 jaar geleden kwamen Rob en 
Ineke in Oegstgeest wonen, vlak-
bij Café de Gouwe, maar pas zo'n 
vijf jaar geleden ontdekten ze de 
gezelligste huiskamer van 
Oegstgeest. “We wonen hier heer-
lijk. Overal vlakbij, vooral toen 
onze dochters gingen studeren in 
Leiden. En we zijn gek op de zee 
en het strand. We gaan dan ook 
vaak naar Noordwijk”, vertelt 
Ineke. Rob gaat verder: “Jammer 

dat we De Gouwe pas zo laat heb-
ben ontdekt. We hebben hier altijd 
het gevoel dat we onder een 
warme deken kruipen. Ik kan me 
niet voorstellen dat we hier een 
avond zouden zijn en geen enkele 
bekende tegenkwamen.”
“Ja, die bijnaam 'de gezelligste 
huiskamer van Oegstgeest' is zo 
toepasselijk”, vervolgt Ineke: 
“Sommige mensen hebben een 
hele verkeerde voorstelling bij een 
bar. We komen hier regelmatig en 
zoals nu met de kleinkinderen erbij. 
Vaak komen we hier uit ons werk 
met borreltijd en ook op zondag-
middag als er een bandje optreedt. 
Ik vind het trouwens ook heerlijk als 
er alleen een gitarist zit te tokkelen. 
Bij het Springkussenfestival komen 
we altijd even langs met de klein-
kinderen en ook op Koningsdag 
lopen we altijd langs, al was het 
alleen maar om een sateetje te 
eten. Ik adviseer alleenstaande 
vriendinnen van me om ook gewoon 
eens een keer mee te gaan. Je leert 
hier mensen op een heel andere 
manier kennen. Als ze je bijvoor-
beeld een tijdje niet gezien hebben, 
bellen ze op hoe het met je is. Ik 
vind het vooral leuk dat er mensen 
van alle leeftijden en alle sociale 
achtergronden komen.”

Iedereen wil oud worden maar niemand wil oud zijn...Tenzij je oud mag worden zoals Ineke en Rob 
Tuinstra. Ze zijn 75 en 78 jaar oud (of jong, zo je wilt) en al 54 jaar getrouwd. Ze leiden een actief leven. 
Zo actief dat je je afvraagt hoe actief hun levens er dan wel niet uitzagen vóór ze met pensioen gingen. De 
Gouwe speelt een belangrijke rol in hun leven.

Rob en Ineke Tuinstra, stamgasten van Café de Gouwe

GEEN TIJD VOOR DE GERANIUMS
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DE GOUWE IS DE JOUWE
Betere catering dan Expeditie Robinson, minder gedoe dan Temptation Island, korter dan Utopia en veel 
gezelliger dan Twee voor Twaalf. 'De Gouwe is de jouwe' is een nieuw en bijzonder spel waarbij zes kop-
pels strijden om een fraai geldbedrag. Winnaar is het koppel dat op een zaterdagavond de hoogste omzet 
scoort. Ja, u leest het goed: de zes deelnemende koppels krijgen een hele zaterdagavond toegewezen 
waarop ze alles uit de kast moeten halen om zo veel mogelijk omzet te maken. Hoe ze dat doen, moeten 
ze zelf weten, maar het helpt natuurlijk wel als ze zo veel mogelijk vrienden, familie, clubgenoten en 
stapmaatjes kunnen overtuigen om die avond langs te komen. De deelnemers krijgen op zo'n avond wel 
de volledige support van de medewerkers van Café de Gouwe voor de bar, de bediening en de keuken. 
Weer zo'n gouden idee uit de koker van eigenaar Chris Schollaardt.

Het eerste deelnemende kop-
pel is trouwens al bekend. Op 
11 mei a.s. komt het team 

van Marina Bosman, de voormalige 
eigenaresse van Café Ons Hoekje uit 
Leiden, langs om De Gouwe hele-
maal vol te trekken met oude beken-
den, waarbij uiteraard ieder ander 

ook van harte welkom is.
Er kunnen zich nog vijf teams 
inschrijven, en dit kunnen afvaar-
digingen van sportverenigingen 
zijn,  vriendenteams, studenten-
clubs, de blauwe knoop, een vege-
tarische eetclub, de klaverjasver-
eniging: noem maar op. Inschrijven 

kan tot 19 mei bij Chris Schollaardt 
op chris@cafedegouwe.nl, met 
een beschrijving van hoe de avond 
er uit gaat zien, waarbij Chris zich 
wel het recht voorbehoudt om een 
selectie te maken. Het zou dus 
zomaar kunnen dat 65-plus nudis-
tenvereniging 'De Naakte 

Waarheid' niet door de selectie 
komt, maar jeu de boulesclub 'Als 
een Balletje' wel.  
Hadden we de hoofdprijs al 
genoemd? Nee? Die bedraagt 
maar liefst 500 euro voor het win-
nende koppel. Dat is makkelijk en 
gezellig verdiend. 



Zet de BBQ aan en maak snel dit heerlijke zomers vispakketje. Dit 
pakketje heb je in een handomdraai op de BBQ. En leuk is het ook, 
want de visite kan zelf het vispakketje uitpakken. Geen mooi weer? 
Don't worry! Dit gerecht kan je ook prima in de oven klaarmaken.

Ingrediënten
• 4 pangasiusfilets van 150 gram
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 teen knoflook, geperst
• 1 eetlepel citroensap
• ½ eetlepel pikante paprikapoeder
• zwarte peper, versgemalen
• 1 venkelknol, in flinterdunne reepjes
• 8 zwarte olijven zonder pit, in plakjes
• 2 eetlepels verse tijmblaadjes
• 4 takjes met kleine trostomaten

Bereiding
1. Meng de olijfolie met knoflook, citroensap, paprikapoeder en 

wat zout en peper naar smaak. Bestrijk de visfilets rondom met 
dit mengsel.

2. Spreid vier grote stukken aluminiumfolie uit en verdeel de ven-
kelreepjes met de olijven en een eetlepel tijm over het midden 
van de stukken folie. Strooi er wat zout en peper over. Leg de 
visfilets op de venkel en strooi de rest van de tijm erover. Leg er 
een takje met trostomaatjes op.

3. Vouw het folie omhoog en vouw het boven de vis tot pakketjes 
dicht.

4. Leg de pakketjes op een gloeiende barbecue of in een warme 
oven van 200 °C en laat de vis en venkel in 12-15 minuten gaar 
worden.

Zomers vispakketje 
van de BBQ

R E C E P T

Wij zijn op zoek naar leuke verkoopsters om ons team te versterken 
in Oegstgeest en Lisse.

Heb je gevoel voor mode en stijl en opzoek naar een leuke baan 
voor de zaterdag (Lisse) of voor 1 tot 3 dagen in de week (Oegstgeest)? 

Stuur dan je sollicitatie en CV met foto naar info@g-level.nl

Terweeweg 3D, 2341 CL Oegstgeest Telefoon 071 515 0946
Kanaalstraat 23, 2161 JA Lisse

www.g-level.nl

MODSTRÖM – DIESEL - AAIKO – REPLAY – YAYA – PME LEGEND – CATWALKJUNKIE – CAST IRON – OBJECT – 
KULTIVATE – RAMATUELLE SWIMWEAR – HAPPYSOCKS – PIG & HEN - HAVAIANAS



Thijs de Roy van Zuydewijn

'HET IS HIER FANTASTISCH!'

in Leiden, maar misschien in 
Amsterdam. Als ik in Leiden word 
ingeloot, blijf ik gewoon in 
Oegstgeest wonen en dan blijf ik 
ook bij De Gouwe werken, maar 
wel minder uurtjes.” Eerder stu-
deerde hij een jaar sportkunde, 
maar die studie beviel hem niet. 
Hij laste een sabbatical in, en 
maakte met twee vrienden een 
wereldreis, die hen onder meer 
voerde naar Zuid-Afrika, Thailand, 
Maleisië en Vietnam. “Dat was 
echt de reis van mijn leven. Terwijl 
ik wacht op het begin van mijn 
volgende studie werk ik fulltime 
bij De Gouwe. Dit werk is in één 

woord fantastisch. Er komen hier 
leuke mensen van allerlei leeftij-
den en achtergronden. Je kan 
echt hele interessante gesprek-
ken hebben met de gasten. Verder 
is eigenaar Chris een fijne baas 
om voor te werken. Tot slot zijn de 
meeste van mijn collega's eigen-
lijk ook mijn vrienden geworden. 
Ik leer hier echt dingen voor later. 
Je moet toch sociaal bezig zijn in 
de horeca en als fysiotherapeut is 
de omgang met patiënten ook 
belangrijk. Alleen drinken ze dan 
geen alcohol, haha. Hoe leuk de 
horeca ook is, ik denk niet dat ik 
er na mijn studie in blijf werken. 

Al weet je het nooit natuurlijk.”
Thijs is ook een getalenteerde en 
gepassioneerde voetballer. Hij is 
lid van de eerste selectie van 
tweede divisieclub Rijnsburgse 
Boys, maar speelt meestal als 
rechtsback in het tweede. Hij 
traint drie keer per week. Volgend 
seizoen gaat hij echter zijn geluk 
beproeven bij UVS in Leiden. Dat 
speelt in de eerste klasse en hier 
hoopt Thijs basisspeler te worden 
in het eerste. Thijs is op nationaal 
voetbalniveau fan van Feyenoord.  
Nou, ziet u wel: veel gewoner dan 
Thijs vind je ze niet. 

Thijs de Roy van Zuydewijn is géén familie van Edwin de R van Z. Dan weet u dat. “Dat is meestal het eer-
ste wat mensen vragen als ze mijn achternaam horen. Nee, ik ben geen familie en ik ben geen kakker. Ik 
kom uit een heel gewoon gezin dat in een heel gewoon huis woont”, vertelt De Gouwe-medewerker Thijs. 
Maak kennis met een hele gewone jongen. 

Thijs is 20 jaar oud en werkt 
nu alweer drie jaar bij De 
Gouwe waar hij zo ongeveer 

alles doet wat er in een café ge-
daan moet worden, behalve in de 
keuken staan. “Ik werkte hier dus 
al toen ik nog niet legaal een bier-
tje mocht kopen”, lacht hij. 
Thijs is tevens belast met de 
drank inkoop en aanspreekpunt 
voor alle medewerkers als hen 
iets dwars zit of van het hart 
moet. Hij werkt momenteel rond 
de 40 uur per week, maar dat zal 
binnenkort wel veranderen. In 
september begint Thijs namelijk 
een studie fysiotherapie: “Hopelijk 



AAA MediaMarketing B.V. x Sandtlaan 36 E-1b x 2223 GG Katwijk ZH
Telefoon 071-40 63 110  x  www.aaamediamarketing.nl

Ook uw eigen relatiemagazine of krant, gratis? 

Dat kan!
Een betere band met uw zakenrelaties bereikt u met interes-
sante informatie en achtergronden van uw bedrijf.
AAA Media Marketing is uw partner in het uitgeven van gratis 
relatiemagazines en kranten.
AAA Media Marketing heeft al meer dan 30 jaar ervaring in 
het uitgeven van relatiemagazines, tijdschriften, kranten en 
drukwerk.

Wij zijn de ideale partner om uw relatiemagazine of krant tot een 
succes te maken.

Interesse of meer informatie?
Mail naar trevor.blonk@aaamediamarketing.nl of bel naar Trevor 
Blonk, 06 83998035 of 071 4063110.
Graag kom ik bij u langs voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. 

Leonie en Frank Blaak: de kracht en charme 

van familiebedrijven

IT’S A FAMILY AFFAIR
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Nieuw in uw regio:Gratis puzzelplezier bij u thuisbezorgd!
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Groot Schagen
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www.depuzzelgids.nl

Tandprotheticus Pjer Slijkerman maakt 

kunst- of klikgebit op maat

Jan Steenstraat 8 | 1741 KE Schagen

Telefoon 0224 296508 | www.slijkermankunstgebitten.nl

Vergoeding door elke 

zorgverzekeraar!
Express Zo Tuitjenhorn
Een gezellige eetgelegenheid voor iedereen!

Kalverdijk 2a
1747 GL Tuitjenhorn

Telefoon 0226 395 356

B.g.g. mobiel: 06 339 54 609

www.expresszo.com

Nieuw in uw regio:

Gratis puzzelplezier bij u thuisbezorgd!

WEST BRABANT 5e JAARGANG NUMMER 3, WEEK 12 2017 TEL. 071 4063 110 

AUTONIEUWS AAN HUIS • WWW.AUTOGIDS.NL

Ford Iriks
Iriks Middelharnis B.V.
De Hofjes 44 - MiddelharnisTelefoon 0187 - 482 644
Iriks Steenbergen B.V.
Drukkerij 1, 4651 SL SteenbergenTelefoon: 0167-566662

www.ford-iriks.nl

NIEUWE RENAULT CAPTUR,MET EXTRA ALLURE
Renault presenteert op de Autosalon in Genève de nieuwe Captur. Met een upgrade van het exterieur, het 
interieur en nieuwe features is deze B-segment crossover klaar om het succes voort te zetten en zijn lei-
dende positie in Europa (verkoopaantal van 215.670 in 2016) vast te houden.

Geneva International Motor Show 2017INTERESSANT NIEUWS VAN VELE MERKEN! 

Lees verder op pagina 5

Solliciteer via info@kwikfitgovers.nl of +31  (0) 165 - 514 368

MEDEWERKERS GEZOCHT VOOR WINNEND TEAM! 

Kom jij 
mijn team 
versterken?
Eric Govers
Filiaalmanager KwikFit Govers

Wil jij werken bij het bedrijf met de sterkste carrosserie in de branche? KwikFit  staat als een huis in de markt en is al jaren nummer 1! Dagelijks werken wij hard om onze klanten optimaal te bedienen. 

Om ons te helpen aan de top te blijven, zijn wij op zoek naar toppers met een winnaarsmentaliteit en een fijn gevoel voor service.  
 
Voor onze vestiging KwikFit Govers in Oud Gastel zoeken wij:  BBL monteur   APK keurmeester

Govers
Standerdmolen 12,4751 VJ Oud GastelTelefoon: 0165 514 368 | info@kwik� tgovers.nl

De goedkoopste banden van Nederland
vanaf

25
euro

WWW.VAKGARAGEWILLSCHRAVEN.NL
Antwerpsestraatweg 262 | 4624 JK, Bergen op ZoomTel: 0164-235130 | info@vakgaragewillschraven.nl

meer vermogen, minder verbruik



VOOR ALLE VADERS EN MOEDERS
Voor degenen onder u die datums vergeten (meestal zijn dat mannen), volgt hier een waarschuwing: op zon-
dag 12 mei a.s. is het Moederdag. Knoop het in uw oren, stel een alarm in op uw smartphone, schrijf het in 
uw agenda of zeg tegen uw secretaresse dat ze bloemen en een cadeau inkoopt op de vrijdag vóór Moederdag. 
Op zondag 16 juni is het vervolgens Vaderdag, maar over het algemeen vergeten de meeste vrouwen dat niet. 
Vaders zelf vergeten het misschien wel, maar dat is leuk want dan zijn ze des te meer verrast.  

Vroeger vormden man en vrouw 
wel een gezin, maar de heren 
zaten toch iets te vaak in de 

kroeg, waar ze het huishoudgeld 
verzopen en verzeild raakten in al-
lerlei soorten moeilijkheden. Om 
vrouwen en moeders te steunen en 
te eren werd in het midden van de 
19e eeuw Moederdag bedacht. In 
1870 startte rechter Julia Ward Howe 
uit Philadelphia een grote publici-
teitscampagne voor Moederdag, dat 
in het teken moest staan van paci-
fisme en ontwapening door vrouwen. 
Het succes kwam echter pas nadat 
Anna Marie Jarvis (1864-1948) in 
1907 Moederdag begon te promoten 
als een dag van waardering voor 
moeders. In 1908 organiseerde zij de 
eerste Moederdag, vooral om haar 
moeder Ann Reeves Jarvis te her-
denken, die in de Amerikaanse 
Burgeroorlog zogenoemde Mother's 
Day Work Clubs had georganiseerd 
om voor voedsel en medicijnen voor 
hulpbehoevende moeders te zorgen. 
Het idee sloeg aan, en Jarvis zette 
door om meer mensen over te halen. 
In 1914 besloot president Woodrow 
Wilson dat elke tweede zondag in 
mei voortaan Mother's Day zou zijn, 
een nationale feestdag. 

De feestdag heeft zich in zijn hui-
dige vorm vanuit de Verenigde 
Staten over de rest van de wester-
se wereld verspreid. In Nederland 
begon de traditie rond 1925. 
Naar verluidt is Vaderdag in 1909 
geïntroduceerd door de 
Amerikaanse mevrouw Sonora 
Smart Dodd, waarbij zij haar 
vader, William Jackson Smart, 
wilde eren. Hij was een veteraan 
uit de Amerikaanse Burgeroorlog, 
die weduwnaar was geworden, 
nadat zijn vrouw in het kraambed 

bij de geboorte van hun zesde 
kind gestorven was. Toen zijn 
dochter volwassen geworden was, 
wilde ze de kracht en het doorzet-
tingsvermogen van haar vader 
onder de aandacht brengen. Zij 
was hiervoor geïnspireerd door 
Anna Jarvis, die een jaar eerder 
Moederdag had gelanceerd. 
De eerste Vaderdag vond plaats op 19 
juni 1910 in het stadje Spokane. 
President Coolidge steunde in 1924 
het idee om een Vaderdag te vieren, 
maar het geheel uit mannen bestaan-

de Amerikaanse congres wilde niet 
iets doorvoeren dat zo de mannen in 
het zonnetje zette. Het effect hiervan 
was dat de dag pas officieel in de VS 
erkend werd tijdens het president-
schap van Richard Nixon in 1972. 
In Nederland werd vanaf 1937 in 
oktober Vaderdag gevierd. Op ini-
tiatief van de toenmalige 
Nederlandse Bond van 
Herenmodedetaillisten werd in 
1948 afgesproken dat Vaderdag 
verplaatst zou worden naar de 
derde zondag van juni.
Café de Gouwe zou niet Café de 
Gouwe zijn, als het niet insprong op 
Vader- en Moederdag. Ook omdat De 
Gouwe een café is waar vaders en 
moeders elkaar met een gerust hart 
heen kunnen laten gaan, zonder de 
kans op ouderwetse dronkenschap 
of onverkwikkelijke taferelen. Op 
Vader- en Moederdag kunnen vaders 
en moeders samen naar De Gouwe 
komen voor een diner voor twee, 
met een leuk presentje toe. 
Romantischer wordt het niet. Vaders 
en dochters, zonen en moeders en 
alle andere combinaties van twee 
mensen zijn ook welkom. 
Wel graag even reserveren op 
www.cafedegouwe.nl/reservations

“If evolution really works, 
how come mothers only 

have two hands?” 
Milton Berle

“Any man can be a father, 
but it takes someone spe-

cial to be a Dad." 
Anne Geddes



DOS
m o d e

De Kempenaerstraat 1F  Oegstgeest
Telefoon 071 - 532 74 51

www.dosmode.nl 

UNO
D a m e s m o d e

De Kempenaerstraat 7 Oegstgeest
Telefoon 071 - 517 40 78
www.unodamesmode.nl

De voorjaarscollectie is binnen!

Bij ons slaagt u altijd!



Onze agenda staat ook online op www.cafedegouwe.nl

Café De Gouwe agenda
Zondag 14 april 

16:00 – 19:00	 	live	muziek:	Fleetway	van	16/19
Zaterdag 20 april 

aanvang	20:00  Foute	Bingo,	bingokaart	15	euro

Vrijdag 26 april
21:30  	 	Koningsnacht,	live	zanger	Bart	Heemskerk,	heerlijke	

meezingers

Zaterdag 27 april  Koningsdag	2019
9:00 uur	 	 	geopend	met	koffie	en	oranje	gebak,	

springkussens,	kindertattoo,	buiten	bar	en	terras	en	
diverse	live	optredens

12:30	 	 BB	&	THE	soULMaTEs
15:00	 	 BaRRY	BadPaK
15:45	 	 JaCK	&	FRiEnds
vanaf 18:00 uur	 	binnen	in	de	gouwe:	zanger	Lucas	Meijer,	

onze	gouwe	topper!	
gEgaRandEERd	FEEsT

de	straat	is	afgesloten	en	er	is	zat	te	doen!
Koningsdag	viER	JE	BiJ	dE	goUwE!

Zondag 28 april
aanvang 15:00 uur		PoPQUiZ,	6	euro	inschrijfgeld

Zondag 5 mei
vanaf 10 uur		 de	Kemp	Fair
	 	 	 Het	gouwe	Beleg	
	 	 	 groot	terras	met	podium	
10:00	 	 FLEETwaY
12:00	 	 BB	&	THE	soULMaTEs
15:00	 	 soUL	soCiETY
vanaf 18:00 uur	 	saté	eten	in	de	gouwe	en	dansen	op	feestmuziek

Zaterdag 11 mei 
   de	gouwe	is	de	Jouwe	2019

Zondag 12 mei
aanvang 17:00 uur		Moederdag	in	de	gouwe!	we	hebben	een	moederdag-

menu	speciaal	voor	alle	lieve	moeders

Zondag 19 mei
aanvang 16:00 uur		LivE	MUZiEK:	dE	dEiK,	binnen	zonder	kloppen!	dansen	

en	meezingen



 R E T T I B E J N A R O I N C 
 A R S F G E D F E E S T D A G 
 E U E N N S G O P U V N W H G 
 E U E E I P I U E S O J U B N 
 H T G P G E B E O T R I M R I 
 G N T O N L I P P A S T A A L   
 A O S L I L E L R J T N R D E   
 D M G K N E R L E I E A G E D   
 S L E A O T E S K D N T R R N   
 G I O Z K J M V J A H S I I A   
 N R G E Z E L L I G U N E E W  
 I B G E L S N A P F I O T S E   
 N E S K I N G G S T S C H E P   
 O R E D N A X E L A M I X A M  
 K R A A N E S S A W I L L E M   

Lever deze bon vóór 30 april 2019 in aan de bar van Café de Gouwe, krijg een gratis kopje 
koffie en maak kans op een dinerbon voor De Gouwe met een waarde van 75 euro

Naam .....................................................................................................................................................................................................

Telefoonnummer ...................................................................................................................................................................................

Oplossing ..............................................................................................................................................................................................

ALEXANDER

BRADERIE

BRILMONTUUR

CONSTANTIJN

FEEST

FEESTDAG

GEZELLIG

HUISJESMELKER

BIER

KONINGIN

KONINGSDAG

MARGRIET

MAXIMA

OEGSTGEEST

SCHEP

ORANJEBITTER

KING

PRINSES

REPUBLIKEIN

SPELLETJES

SPIJKERPOEPEN

VLAG

VORSTENHUIS

WANDELING

WASSENAAR

WILLEM

ZAKLOPEN

Win een dinerbon t.w.v. 75 euro

GOUWE WOORDZOEKER
Bon inleveren? Gratis kop koffie!

Vul deze woordzoeker in en vind de slagzin. Iedereen die de bon aan de bar inlevert, krijgt een kop heerlijk dampende koffie. Is gelijk een mooie kans om de gezel-
ligste huiskamer van Oegstgeest vrijblijvend te leren kennen. Onder de goede inzendingen wordt een dinerbon voor De Gouwe met een waarde van 75 euro verloot. 
Inleveren kan tot en met 30 april 2019.  Zoek onderstaande woorden horizontaal, verticaal of diagonaal in het diagram. Streep ze weg. De overblijvende letters vormen 
van links naar rechts een slagzin. Vul deze in op de bon en voeg uw naam en telefoonnummer toe. De winnaar krijgt een dinerbon voor De Gouwe ter waarde van 75 
euro. Inleveren aan de bar. Iedereen die een bon inlevert, krijgt een gratis kopje koffie. (Maximaal één koffie per persoon.)



ZONDAG 21 APRIL 2019

DE PAASBORREL 
HOME NOORDWIJK

Aanvang 19.00 uur tickets te bestellen op: www.fm-events.nl

WILLEM BARTH - DANNY NICOLAY  
RAY BENJAMIN - BOB VAN VEEN - JOHN MEDLEY 

Tickets te bestellen op www.fm-events.nl
Entree € 17,50
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