
 Gondelvaart 2019 3

Voor actuele informatie: www.gondelvaartgiethoorn.nl

Van de voorzitter
Zaterdag 31 augustus is het weer 
zover: de Gieterse Gondelvaart. 
In het donker varen de verlichte 
versierde kunstwerken door de 
lange dorpsgracht van Giethoorn. 
Voor vele mensen een vast uitje, 
voor sommigen de eerste keer dat 
ze deze varende traditie komen 
bewonderen. We zijn trots op deze 
traditie die al 89 jaar bestaat en 
vorig jaar is bijgeschreven op de 
lijst van ‘Immaterieel Cultureel 
Erfgoed’. 

Langs de toegangswegen van Giethoorn 
is een voorproefje te bewonderen: op 
onze nieuwe reclamedoeken staan de 
foto’s van drie verschillende gondels. 
Elk van deze drie gondels geeft op 
eigen wijze weer wat uniek is aan 
onze gondelvaart. Doordat de gon-
dels gebonden zijn aan een maximale 
hoogte in verband met de vele brug-
gen waar zij onderdoor varen, moet 
er op een creatieve manier gedacht en 
gebouwd worden. Fantasievolle, haast 

intieme, tafereeltjes zijn het resultaat. 
Het licht van de gondels, de weerspie-
geling in het donkere water zorgt voor 
een sprookjesachtige sfeer. Ons dorp 

vormt hierbij een ideale achtergrond: 
mooie boerderijen, prachtige tuinen en 
verlichte bruggen zorgen voor de juiste 
stemming. 
 
In afwachting van de gondelvaart kunt 
u als bezoeker genieten van een goed-
gevuld voorprogramma vol muziek en 
ander vermaak. Naast deze min of meer 
vaste onderdelen van de gondelvaart, is 
er dit jaar een extra activiteit. Om 17.30 
uur zwemmen deelnemers aan Swim to 
Fight Cancer door de dorpsgracht. Ook 
zij verdienen uw aanmoediging!
Entreeprijs voor het hele evenement 
bedraagt € 5,00 per persoon vanaf de 
leeftijd van 13 jaar, kinderen tot en met 
12 jaar € 2,00 en kinderen tot en met 3 
jaar hebben gratis toegang.

In dit magazine leest u meer over ons 
bomvolle programma; niet alleen van 
de zaterdag, maar ook van de feest-
week voorafgaand aan de gondelvaart. 

Heel graag tot ziens!

Dinie Toet

Een topevenement als de gondel-
vaart in Giethoorn heeft eigenlijk 
geen introductie nodig. Want zeg 
nou zelf. Als je elk jaar weer zo’n 
succesnummer weet neer te zetten, 
dan heb je je sporen al meer dan 
verdiend. En laten we eerlijk zijn. 
De gondelvaart en Giethoorn. Dat 
klínkt niet alleen heel logisch, dat 
ís het ook. In de sfeervolle grach-
ten van het bekendste waterdorp 
van Nederland horen de gondels 
als vanzelf thuis. 

Wat wil je nog meer. Een prachtig decor 
van verlichte tuinen, rietgedekte boer-
derijen en de vele bruggetjes die voor 
Giethoorn zo kenmerkend zijn. Een 
programma dat staat als een huis. En 
als klap op de vuurpijl de hoofdact waar 
het allemaal om draait: de versierde 
gondels die achter elkaar als in een 
optocht door de grachten glijden. Hoe 
bijzonder is dat? 

Elk jaar sta ik weer versteld van de 
creativiteit van de gondelbouwers. 
Tegelijkertijd besef ik wat een werk 
het is om het allemaal voor elkaar te 
krijgen. Brainstormen over het thema 
van de gondel, het idee uitwerken in 
een ontwerp en vervolgens met elkaar 
ervoor zorgen dat wat op papier staat 
werkelijkheid wordt. Ik kan u verzeke-
ren dat daar heel wat uren mee gemoeid 
zijn. En het mag best wel eens gezegd 
worden: ik heb grote bewondering voor 
zoveel enthousiasme, betrokkenheid én 
creativiteit. 

Dat de gondelvaart van Giethoorn weer 
veel bezoekers zal trekken, is ook de 
verdienste van de organisatie. Vele vrij-
willigers die maandenlang in touw zijn 
om het publiek iets bijzonders voor te 
schotelen. Het resultaat mag er zijn. 
Entertainment met een hoofdletter en 
een uitroepteken. Want dát is het op de 
laatste zaterdag van augustus. 

Ik wens iedereen – bezoekers, organi-
satoren en gondelbouwers – ook dit jaar 
weer een prachtige gondelvaart!

Rob Bats
Burgemeester van Steenwijkerland

Gondelvaart in Giethoorn: 
succes verzekerd!

Rob Bats
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Kom langs voor hout 
en bouwmaterialen

Meppel | Hoogeveen | Dieverbrug | Dedemsvaart | Steenwijk | Heerenveen
Grijpskerk | Roden | Genemuiden | Dronten | Urk | Elburg

Steenwijk  |  Kortebaan 4

WWW.BOUWCENTERCONCORDIA.NL

Mondzorgcentrum Giethoorn is de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een toonaangevende 
tandartspraktijk. Door ons deskundige team 
van meerdere tandartsen, een mondhygië-
niste, preventie-assistentes en een klinisch-
prothese technicus kunt u bij ons terecht voor 
alle verschillende tandheelkundige behande-
lingen. Van beugel tot kunstgebit, van kronen 
tot bleken. Bij ons wordt u op tijd geholpen, 
kunt u buiten kantooruren terecht, kunt u 
al uw wensen bespreken, wordt er rekening 
gehouden met uw angst en is het ook nog 
mogelijk gratis voor de deur te parkeren. U 
wordt bij ons geholpen met een welgemeende 
glimlach. Onze praktijk is zeer innovatief. 
Wij werken met de nieuwste apparatuur vol-
gens de laatste inzichten en technieken. Zo 
maakten wij als eersten in Nederland digitale 
afdrukken voor het maken van kronen, heb-
ben wij apparatuur voor pijnloze verdoving, 
maken wij digitale röntgenfoto’s en voldoen 
wij aan de meest recente regelgeving op 
gebied van hygiëne. Op www.mzcg.nl kunt u 
terecht voor een eerste kennismaking. Het is 
ons doel dromen uit te laten komen, keer op 
keer te verrassen en mensen beter te maken.

Uitslag Jeugdgondelvaart 2018
1. Ons mooie Gieterse strand ??!!
 bouwgroep Gieterse Gondelgirls met 181 punten
2. Hans en Grietje, maar dan anders
 bouwgroep Het Gieters Kwartet met 179 punten
3. De Fanfare 1955 vs 2018
 bouwgroep De BoschWinters met 169 punten
3. 3D Snoep
 bouwgroep De Mannegies van Smit met 169 punten
5. Make love not war
 bouwgroep De bende uut Zuudende 
 van Smit 
 met 162 punten
5. De onderwaterwereld van de Spettervilla
 bouwgroep De Spettervilla 
 met 90 punten 
 - niet gefinisht

Uitslag Gondelvaart 2018
1. War of the Worlds
 bouwgroep Hylkemaweg met 207 punten
2. De Mythische wezens; Geytenhoren 1230 
 bouwgroep De Noorderschool met 197 punten
3. Elias, de kleine reddingsboot
 bouwgroep De Baggerharkers met 191 punten
4. Paleis van de Weemoed 
 bouwgroep Piratenkoor De Waterlanders 
 met 183 punten
5. Flower Power
 bouwgroep Piratenkoor De Waterlanders 
 met 177 punten
6 Madagascar goes Giethoorn  
 bouwgroep Last Minute met 174 punten
7. Rupsje nooit genoeg  
 bouwgroep Een Zomerzotheid met 169 punten
8. When Two Tribes go to war  
 bouwgroep Buren Binnenpad met 165 punten

Swim to Fight Cancer 
Giethoorn

Tijdens dit recreatieve  zwem-
event op zaterdag 31 augustus 
halen deelnemers en teams zo veel 
mogelijk donaties op voor Fight 
Cancer. Deze stichting werft fond-
sen voor wetenschappelijk kanker-
onderzoek en preventie via KWF 
Kankerbestrijding. De zwemmers 
leggen ongeveer twee kilometer af 
in de dorpsgracht van Giethoorn. 

Kom de zwemmers aanmoedigen bij dit 
bruisende feelgood-evenement en maak 
samen met hen een vuist tegen kanker!

17.30 uur Start Swim De Witte Hoeve
18.00 uur Start Junior Swim De Fanfare

Voor 

actuele 

informatie: 

zie onze website

wwwgondel-

vaartgiethoorn.nl
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Gondelbouwgroepen 2019
Jeugdgondels
De Geheime Bouwers
Wij zijn de Geheime Bouwers, we zijn 
nog geheim voor het grote publiek … 
Dat gaat hopelijk snel veranderen! We 
doen namelijk voor het eerst mee met 
onze eigen jeugdgondel.
We hebben de kunst al een beetje afge-
keken bij onze ouders, die ook bouwen. 
Dat vonden we zo leuk, dat we hebben 
besloten om het zelf ook te gaan doen. 
Wel met een klein beetje hulp natuurlijk!  
We zijn allemaal gek op het superpopu-
laire spel Fortnite. Als we niet aan het 
bouwen zijn, zijn we aan het gamen! Wij 
hebben voor de gondel onze eigen ‘map’ 
(wereld) gebouwd  …

De Stoezebolten.
Wij zijn Melle en Tom van bouwgroep De 
Stoezebolten. Wij zijn allebei 5 jaar en 
ook al vijf jaar beste vrienden. Vorige 
jaren hebben we samen gekeken naar 
de gondelvaart en nu doen we voor het 
eerst mee. Het lijkt ons heel leuk en 
we hopen dat er veel mensen komen 
kijken. O ja, en voor wie het niet weet 
‘Stoezebolten’ betekent rietsigaren, 
maar dan in het Gieters. Die zie je hier 
overal langs de waterkant. Wij vonden 
dat wel een stoere naam.

Hoofdgondels
Buren Binnenpad
Wij, Buren Binnenpad, zijn vooral een 
heel gezellige bouwgroep. We bouwen 

al sinds 1993! In januari komen we al 
bij elkaar (nieuwjaarsborrel) bij onze 
hoofdsponsor Grandcafé Fanfare om 
te brainstormen over het onderwerp. 
‘Onder het genot van’ ontstaan wilde 
ideeën, bijzondere onderwerpen en 
prachtige ontwerpen. En die avond 
wordt onze gondel dan ook vaak gebo-
ren! Buren Binnenpad heeft al heel 
wat mooie prijzen in ontvangst mogen 
nemen, waarbij de derde en vierde 
plaats favoriet werden in de loop der 
jaren. Ooit mochten wij de felbegeerde 
wisseltrofee in ontvangst nemen. Ons 
hoogtepunt was in het jaar 2015 met 
de gondel ‘De Baggerkoning’. Een kroon 
op onze ideeën én werk! 
De bouwers zijn van diverse pluimage; 
zo beschikken we over een timmerman, 
een elektricien, een financiële man, 
leiders, creatieve geesten, handige 
jongens, maar vooral harde werkers. 
Er loopt zelfs een art director rond! 
Gezelligheid voert de boventoon bij 
Buren Binnenpad, dus een glaasje op 
zijn tijd hoort er zeker bij. Ook heeft 
het gondelbouwen de saamhorigheid in 
onze buurt zeker versterkt. Daarnaast 
blijf je ook een beetje bij met de 
dorpsroddels. Gondelbouwen is voor 
ons een prachtige traditie, die wij heel 
graag in ere willen houden met onze 
buurt. Wie mee wil bouwen, kan aan-
schuiven. 
Wie een kijkje wil komen nemen, is 
welkom op de donderdagavond vanaf 
19.00 uur. website: 
www.burenbinnenpad.nl contact: 
Maureen Boer – 0625341997

Piratenkoor de Waterlanders
Al sinds 1996 zijn wij piraten druk 
doende om eind augustus een gondel 
in de vaart te brengen. Natuurlijk is het 
leuk om hoog in de ranglijst te eindigen, 
maar dit is niet wat de Waterlanders 
drijft om ieder jaar weer maanden bezig 
te zijn voor dit evenement. Maar wat is 
er dan wél zo leuk aan gondelbouwen? 
Voor onze groep is dat vooral de lol en 
gezelligheid. Eerst tijdens de brainstor-
mavond waar de ideeën op tafel komen.
Daarna tijdens de bouwavonden, het 
met elkaar bezig zijn. Ontspannen knut-
selen, meezingen en lekker ouwehoeren 
met elkaar. 
Wij piraten zijn vrije jongens (met 1 
dame) en bouwen niet volgens teke-
ning, maar voor de vuist weg en dat 
geeft ons altijd de mogelijkheid om 
tijdens de bouw het plan te wijzigen. 
Zeker niet onbelangrijk voor onze groep 
is het gezellig om de tafel zitten, kof-
fiedrinken in de ‘pauze’ en aan het eind 
van de avond met z’n allen een biertje 
pakken. 
Eigenlijk kunnen wij ons helemaal geen 
zomer zonder gondelbouwen voorstel-
len. De gezelligheid, de hectiek op 
de dag van de gondelvaart en dan... 
het moment suprême: de Gondelvaart! 
Genieten van de avond, genieten van 
het publiek; dat is waar we het voor 
doen!!! 
Laat de Gondelvaart Giethoorn varen! 
Aan de Waterlanders zal het zeker niet 
liggen!

Paleis van de Weemoed  
(de Waterlanders

When Two Tribes Go To War (Buren Binnenpad)
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HV Hollands Venetie
À LA CARTE - RONDVAARTEN - FEESTEN & PARTIJEN

HV Hollands Venetie
À LA CARTE - RONDVAARTEN - FEESTEN & PARTIJEN

De Witte Hoeve
Zuiderpad 32, 8355 CA Giethoorn

Tel: 0521 36 14 28
Email: info@dewittehoeve.nl

Wij zijn een gezellig, 
kindvriendelijk pannenkoeken-
restaurant met een eigentijdse 

uitstraling, waarbij er meer 
geboden wordt dan 

pannenkoeken alléén.

 Wij verwelkomen u graag in 
De Witte Hoeve.

G I E T H O O R N

Beleef waar een 
klein dorp groot in is!
     www.giethoornhotel.com

Epaper:(www.klomp-ongediertebestrijding.nl)

1 24-3

BROODJES EN SALADES • 

PANNENKOEKEN • 

HIGH TEA • 

A LA CARTE RESTAURANT • 

GROOT TERRAS • 

DE LEKKERSTE SPARERIBS VAN NL • 

• IEDERE VRIJDAG 
   ONBEPERKT DE LEKKERSTE  
   SPARERIBS VAN NEDERLAND 

• IEDERE 1E ZATERDAG VAN DE  
   MAAND ALL-YOU-CAN-TASTE 

• RONDVAART EN BOOTVERHUUR 

Winnaar van de Spareribs Trophy

• IMPREGNERING INJECTERING 

 EN REINIGING VAN GEVELS EN 

 VLOEREN 

• MOS EN ALG BESTRIJDING 

 VAN RIET EN DAKPANNEN 

• STRALEN EN VOEGWERK 

• KRUIPRUIMTE ISOLATIE

Hans Kollen
Zuiderpad 5 A, 8355 CA GIETHOORN 
TEL. 0521-362011 MOB.0615134449
EMAIL: hanskollen@ziggo.nl
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Hylkemaweg
Sinds 1985 zijn wij, de gondelbouwers 
van de Ds. T.O. Hylkemaweg, actief met 
het gondelbouwen. Onze groep bouwt 
het langst mee aan de gondelvaart. De 
groep bestaat uit een twaalftal enthou-
siaste bouwers met ieder zijn of haar 
eigen kwaliteiten. Ook mogen wij ons 
gelukkig prijzen met de aanwas van jon-
gere bouwers. Meer dan dertig gondels 
zijn er in die vele jaren, met wisselend 
succes in de prijzen, gebouwd. De laat-
ste jaren behoren we zelfs tot de top 3. 
Onder andere de bijzondere manier van 
verlichten en de hoogte opzoeken is een 
van de hoogstandjes van de groep. In 
2018 sleepten we met de gondel ‘War of 
the Worlds’ de eerste prijs in de wacht. 
Dit jaar moet de titel dus verdedigd 
worden. We worden financieel gesteund 
door de bedrijven en bewoners aan de 
Ds. T.O. Hylkemaweg. Het jaarlijks deel-
nemen aan de gondelvaart is eigenlijk 
geen discussie: de gondelvaart hoort 
bij Giethoorn. Om deze traditie voort 
te zetten is deelnemen het allerbelang-
rijkst. Als groep sluiten we ons jaarlijks 
hierbij graag aan. Naast het deelnemen, 
is het bouwen ook een mooi sociaal 
gebeuren en goed voor het onderlinge 
samenhorigheidsgevoel. Het kijken naar 
de gondelvaart op zaterdagavond is 
voor bouwers heel anders dan ‘gewoon 
als toeschouwer langs de kant staan’. Je 
voelt toch altijd die gezonde spanning 
van ‘daar komt onze gondel aan’. 
In het voorjaar bedenken wij het con-
cept, wat gelukkig nog steeds een vrije 
invulling mag zijn. In mei start de bouw 
met een keer per week op donderdag-
avond. Het laswerk wordt het eerst 
gedaan, waarna de verlichting wordt 
aangebracht en de verdere aankleding 
plaatsvindt. Wij maken gebruik van indi-
recte LED-verlichting die weggewerkt 
wordt achter stoffen of kunststofmateri-

aal. Het bijzonder kleurrijke effect doet 
de rest heeft zich al uitbetaald in eerste, 
tweede en derde prijzen. Uiteraard loopt 
de stress de laatste weken flink op en 
dan bouwen we ook meerdere avonden 
per week. Ons idee komt dit jaar uit de 
sciencefictionfilm ‘Avatar’. Met een ver-
nieuwende manier van verlichten en de 
hoogte weer in te gaan, hopen we weer 
de top te kunnen bereiken. Zal ons dit 
lukken op de 12 m² die we ter beschik-
king hebben en een maximale hoogte 
van 1,75 meter? 

‘Een Zomerzotheid’
C. van Marxveldt, schreef een boek 
onder deze titel. Wij verblijven in 
Giethoorn in de kapschuur en besteden
onze zomervakantie aan de gondelbou-
werij, daarvoor moet je wel een beetje 
‘zot’ zijn. Nadat we in eerste
instantie vaak meebouwden aan de 
schoolgondel, jeugdgondel of een buurt-
gondel, is spontaan een eigen bouw-
groep ontstaan. De ruimte is voorhan-
den en de klik was er. We hebben de luxe 
om binnen te bouwen en doen dit met 
inmiddels vier gezinnen (Duinkerken, 
Koppers, Bijl en Boers). We bouwen al 

een aantal jaren, maar hebben ook wel 
eens overgeslagen. Toch voelt dat dan 
kaal; je hebt dan toch minder ‘feeling’ 
bij het hele feest. Dus ook in 2019 doen 
we weer mee in de ‘vaart der gondelen’. 
We zijn budgetbouwers; we hergebrui-
ken veel en zijn altijd op zoek naar 
goedkope materialen. Wat kijkers vaak 
onderschatten, is dat je rekening moet 
houden met brughoogten en bochten,
niet te hoog en niet te lang, kortom: 
een uitdaging. Op de zaterdag eten we 
gezamenlijk, dan volgt de tewaterlating 
en natuurlijk het hoogtepunt: de gon-
delvaart. Daarna met z’n allen naar de 
tent tot in de vroege uurtjes. We hopen 
dat de kijkers net zo veel plezier zul-
len beleven aan het bekijken van de 
gondelvaart als wij lol hebben in traject 
ernaartoe.

De Baggerharkers
Een gondelbouwgroep met een rijke 
historie. In 1992 zijn we begonnen als 
bouwgroep d’Olde Smidse. Onze groep 
bestaat uit dertien mannen en vrouwen 
van wie sommigen al vanaf het eerste 
uur bouwen. Het gondelbouwen zit ons 
in de genen, we zijn er mee geboren en 
geven het door aan de volgende
generatie. Een aantal van onze kinderen 
bouwen ook al gondel! Het is vooral heel 
leuk om met een groep mensen iets 
moois door de gracht te laten varen op 
de laatste zaterdag in augustus. Vorig 
jaar hebben we met ‘Elias, de kleine 
reddingsboot’ de derde prijs gewon-
nen. Dit jaar doen we een gooi naar de 
prijzen met een gondel met de titel ‘El 
Dorado’. Meedoen vinden we belangrij-
ker dan winnen, en de gondeltraditie 
mag wat ons betreft zeker niet verloren 
gaan.

War of the Worlds (Hylkemaweg)

Rupsje nooitgenoeg (Een Zomerzotheid)
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Kapelweg 1
8355 VG Giethoorn

( 0 5 2 1 )  3 6  1 3  5 2   i n f o @ e v e n h u i s . n l

Ds. T.O. Hylkemaweg 15
8355 CE Giethoorn
Tel. (0521)-361833
www.rietstulp.nl

Restaurant
de Rietstulp;
ook voor ùw
sfeervolle
locatie
voor o.a.:

Tevens sfeervol vakantiehuis in Giethoorn voor groepen tot max. 20 personen
www.vakantiehuis-giethoorn.nl

- à la carte dineren
- plate service
- menu’s
- buffetten (warm/koud)
- combi-arrangementen
- high-tea
- brunch
- koffietafels
- rondvaarten
- bootverhuur
- puzzeltochten

Nieuw in 2018 
onze aangebouwde 

(verwarmde) 
serre

Lekker Dineren Lekker Lunchen Lekker Lounchen
Gewoon lekker gezellig

Ds. to Hylkemaweg 43 8355 CE Giethoorn
info@achtehuus.nl  www.achterhuus.nl 0521-361674

BOTEN  MOTOREN  ACCESSOIRES

woltman.nl  watersportwinkel.biz  yamahafunshop.nl

Bartus Warnersweg  7 Giethoorn Tel. 0521 362500 

Woltman
Watersport

Ds. T.O. Hylkemaweg 12
8355 CD Giethoorn

Tel. 0521-361339 Mobiel 06-51280629

Winkel Giethoorn juni t/m augustus dagelijks 
geopend van 11.00 tot 18.00 uur, mei en 

september maandag gesloten.

Oktober t/m april do./vr./za. geopend van 
11.00 tot 18.00 uur. 

Elke donderdag in de Oosterboer te Meppel
Elke vrijdag in de Koedijkslanden te Meppel

Elke zaterdag in Nijeveen.
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Op ’t Leste Moment

Op Facebook zag een 
van ons deze oproep:

Er werd getagd en op 9 juni zaten we 
dan op verjaardag bij een van ons en 
– mede door de alcoholische versna-
peringen – werd het enthousiasme per 
halfuur uur groter. Er is toen een klein 
groepje ontstaan dat de uitdaging aan-
durfde een gondel te bouwen. Er moest 
natuurlijk nog van alles komen, zoals 
een vlot en een ruimte om te bouwen. 
Dat viel nog niet mee! We wonen name-
lijk allemaal buiten Giethoorn, maar 
in de groep zitten wel enkele oud-
Gietersen die het belangrijk vinden dat 
de gondelvaart doorgaat. Via wat oude 
contacten in het dorp is het gelukt om 
bouwruimte te vinden en ook een vlot. 
We konden beginnen! Op het laatste 
nippertje hebben we ons ingeschreven 
en toen was het bouwen geblazen! 
Het onderwerp van onze gondel is een 
spreekwoord met een wat cynische 
kwinkslag. We willen niet te veel ver-
klappen, maar we vragen ons af of 
spreekwoorden in onze multiculturele 
samenleving überhaupt nog worden 
begrepen … ‘Wij spelen dit jaar onder 1 
hoedje’ We zijn een kleine bouwgroep, 
maar gaan enorm ons best doen om 
iets moois in de vaart te ‘gooien’. Wie 
weet bevalt ons dit wel en gaan we dit 
vaker doen! 

Noorderschool
De Bouwgroep Noorderschool bestaat 
uit een groepje ouders van kinderen
van de Noorderschool. Op school verzin-
nen de kinderen van de bovenbouw
in groepjes of alleen een onderwerp 
voor de schoolgondel. Al deze ideeën 
worden gebundeld en drie van de ont-
werpen gaan mee in de verkiezing. Op 
school stemmen de kinderen dan op het 
ontwerp dat hun het meest aanspreekt 
en dit idee gaat de gondelcommissie dan 

uitwerken. Gelukkig krijgt deze commis-
sie hulp van enkele ouders, leraren en 
andere betrokkenen. Vorig jaar was de 
gondel een groot succes, hij kreeg de 
tweede prijs! Tevens won onze school 
de persprijs. En wat voor de bouwende 
ouders nog leuker was: ze kregen ook 
de gondelbouwersprijs – en dat al voor 
de tweede keer! Voor deze prijs geven 
de bouwgroepen elkaar punten.

Zuiderbasisschool
Hallo allemaal ... OUD PAPIER hier !
De leerlingen en de ouders van 
Zuiderschool brengen dit jaar ook weer 
een gondel in de vaart. We vinden het 
belangrijk dat deze mooie traditie in 
Giethoorn blijft bestaan. Alle kinderen 
van groep 0 tot en met groep 8 hebben 
gegondelknutseld op school met jawél 
… OUD PAPIER! Ook meteen het goede 
voorbeeld qua recyclen …Wat zijn de 
kinderen toch enthousiast als ze een 
gpndelopdracht in de klas mogen uit-
voeren. Opperste concentratie van groot 
tot klein, wetende dat hun gondelknutsel 
te zien is op de schoolgondel als ze zelf 
langs de gracht zitten om de Gieterse 
gondelvaart te bekijken op de laatste 
zaterdag van augustus Ook zijn wij als 
school heel blij dat wij het oud papier in 
het dorp mogen ophalen, want het zorgt 
voor een mooi spaarpotje om samen met 
de kinderen leuke extra’s te kunnen doen 
gedurende het schooljaar OUD PAPIER … 
onze school vaart er wél bij! We hopen 
dat we dit nog heel lang mogen blijven 
doen maar de laatste jaren moeten we 
steeds vaker om tafel met de gemeente 
en het inzamelbedrijf om dit te kunnen 
realiseren, dus bij deze nogmaals … 
OUD PAPIER hier ! Komen jullie allemaal 
kijken naar onze mooie Gondelvaart? 
Groetjes van alle leerlingen en de ouders 
van Zuiderbasisschool Giethoorn

Van Alles Wat
Voor de naam is gekozen, omdat som-
mige bouwers uit Hollandscheveld en 
omstreken komen. Initiatiefnemer Henri 
Klaver komt van oorsprong uit Giethoorn. 
“Ik heb er 47 jaar gewoond en heb vaak 
aan gondels meegebouwd. Sinds ik met 
mijn vrouw in Hollandscheveld woon, is 
het er eigenlijk nooit meer van gekomen. 
Toen ik op Facebook het bericht las dat er 
nog gondels bij konden, dacht ik: dit is 
het moment, ik doe weer mee! 
Ik heb even gebeld met Hilbert Bakker en 
zijn vrouw Janneke. Die werden enthou-
siast en zeiden spontaan ‘wij doen ook 
mee’; en ook hun twee dochters zagen 
het wel zitten. Toen hebben we nog wat 
mensen uit omgeving Hollandscheveld 
gevraagd om mee te doen. 
Het clubje is toen aangevuld met Harry 
en Jacqueline en moeder en dochter Ada 
en Patricia, echte Drenten! De titel van 
onze boot is De Parade. Eigenlijk hoort 
er nog een woord bij, maar dat blijft nog 
even een verrassing. 
Wij vinden het prachtig om mee te doen. 
Het gaat ons er niet om een prijs te 
behalen, meedoen is gewoon altijd al 
supermooi!” 

Peuteropvang Wip Wap
Hoi! Wij zijn de gondelbouwgroep van 
peuteropvang Wip Wap. De ouders van 
de kinderen bij ons op de groep kwamen 
met het idee om een gondel te bouwen 
en mee te doen aan de Gondelvaart in 
Giethoorn. Na kort vergaderen waren we 
allemaal enthousiast en zijn we ons idee 
gaan uitwerken. 
Dit heeft geresulteerd in veel plezier, 
een beetje commercie en weer een extra 
gondel in de gracht! Wij hebben er zin in, 
u toch ook?! 
Tot ziens op zaterdag 31 augustus! 
Peuteropvang Wip Wap, ouders en peuters.

Mytische wezens (Noorderschool)
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Bestel je
boodschappen 
op plus.nl

plus.nl

ter Schure / Eendrachtsplein 4 // 8355 DL Giethoorn // T: 0521-361234

Openingstijden: ma - za 8.00 - 21.00 | zo 9.00 - 20.00

Beulakerweg 94
8355 AL Giethoorn
Telefoon 0521-361500
Telefax 0521-362391
www.mulder-watersport.nl

DEALER VAN
BOTEN
* Topcraft vis/consoleboten
* Oudhuyzer sloepen
* Whisper (elektro) punters

MOTOREN
* Mercury & Yamaha
* Combi, Thruster & Motorguide 
 elektromotoren
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Programma feestweek 2019
Alle dagen van de feestweek:
Tijdens de feestweek is er een 
kleinschalige kermis (vanaf 15.00 
uur open) op het feestterrein bij 
de feesttent op de gemeentelijke 
parkeerplaats achter de Ds. T.O. 
Hylkemaweg. Met onder meer een 
zweefmolen, spelletjes voor leuke 
prijzen en kraampjes met lekker-
nijen. Een avondwandeling door het 
dorp met verlichte bruggen, tuinen 
en woningen is tijdens de feestweek 
zeker een aanrader.
Wanneer er omstandigheden zijn die
buiten het organiserend vermo-
gen van de Vereniging Gondelvaart 
Giethoorn vallen, kunnen genoemde 
activiteiten uitgesteld worden of 
komen te vervallen. U heeft in dat 
geval geen recht op restitutie van 
betaalde toegangsprijzen. 

Kijk voor uitgebreide info 
op gondelvaartgiethoorn.nl

Woensdag 28 augustus 2019
● 19.00 uur
Gieterse Kampioenschappen
(voor leden van 16 jaar en ouder). 
Opgeven via de website
(opgave activiteiten). Prijsuitreiking 
22.00 uur in de feesttent; daarna 
muziek met DJ Niels

Donderdag 29 augustus 2019
● 18.30 uur
‘Preuv-in-de-tent’
Proeverij, drinken en live muziek;
gratis welkomsthapje tussen 18.30 

en 19.00 uur. Gratis voor leden op 
vertoon ledenkaart. €7,50 voor niet-
leden.

Vrijdag 30 augustus 2019 
● Vrijdagochtend
Kinderochtend groep 1 t/m 4  
Voorstelling ‘Ondersteboven’ in de 
feesttent plus  verkleedwedstrijd.
● Vrijdagmiddag 
Workshops groep 5 t/m 8
Onder meer handlettering, bezoek 
eendenkooi Smit’s Paviljoen, cupcakes 
decoreren en een voetbalclinic.
● Om 18.00 uur
Rondvaart door het dorp speciaal voor 
leden van 55 jaar en ouder.
 
Vrijdag 30 augustus 2019 
● vanaf 20.30 uur
GIETHOORN LIVE!
Zangtalent uit het eigen dorp 
brengt onder begeleiding van Stella 
Vermeulen en haar professionele band 
eigen gekozen nummers ten gehore. 
Tent open om 20:30 uur; aanvang 
21:30 uur. Kaarten in de voorver-
koop vanaf 13 augustus bij de VVV. 
Toegangsprijs voor leden €10; niet-
leden €12,50. Aan de tent kosten de 
kaarten €15 voor leden en niet-leden.

Zaterdag 31 augustus 2019 
● Vanaf 16.00 uur
Vermaak in het dorp: muziek in en 
aan de gracht. Toegang: kinderen t/m 
3 jaar gratis, 4 t/m 12 jaar € 2,- en 
13 jaar en ouder € 5,- per persoon.

● Vanaf 17.30 uur 
Swim to Fight Cancer in de 
dorpsgracht
● 17.30 uur 
Start Swim De Witte Hoeve
● 18.00 uur 
Start Junior Swim De Fanfare
● 18.30 uur
Afvaart Toet’n en Bloaz’n
● Vanaf  20.00 uur
Afvaart (jeugd)gondelvaart.
● Vanaf 23.00 uur
Gondelbal in de feesttent met
muziek van de Super Sundays en 
rond
● 01.00 uur
de bekendmaking van de
prijswinnaars (jeugd) gondelvaart,
persprijs.

Zondag 1 september 2019 
● 10.30 uur
Gezamenlijke tentdienst van de 
Doopsgezinde en Hervormde kerk uit 
Giethoorn. Thema: Opzij, opzij, opzij. 
Voorganger: ds. Gerke van Hiele. 
Muziek van Bloxy Music met dirigent 
Barbara Lok. Eenieder is welkom.

Restaurant Lindenhof
Beulakerweg 77  Giethoorn 0521 361444

EDELSTENEN-KRISTALLEN-MINERALEN
SIERADEN-DEMONSTRATIE-EXPOSITIE

APPARATUUR-ZELF SLIJPEN

KANAALDIJK 18 GIETHOORN 0521361544
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Hoveniersbedrijf Arno Smit
Zuiderpad 3 8355 CA Giethoorn

Otter Dienstverlening

Dwarsgracht 42
8355 CW Giethoorn
Tel.: 0521-361008

b.g.g.: 06-22661518
E-mail: hjtotter@home.nl

______________________________________
Beschoeiingen-Vlonders

Terrassen-Steigers

Beulakerweg 133 Giethoorn
www.bakkertransport.com
Tel. 0521-36 01 04 tel. 06-53 49 27 51

www.fluisterboot.nl

  Bed & Boot Mol/Groenewegen 
 Binnenpad 28 NL-8355 BR GIETHOORN

  T 0521 - 36 1359  M 06 - 4499 4037 

Genieten van Giethoorn ... 
... begint bij Mol/Groenewegen!

HUUR jE kaNO Of 
fLUIsTERBOOT BIj 

Grote Akkerstraat 22 

te Meppel

tel.: 0522-242573

advocaten@vanderveer.

nl

www.vanderveer.nl 
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Voor actuele informatie: www.gondelvaartgiethoorn.nl

Avondprogramma feesttent
donderdag 29 augustus

Tweede Gieterse Preuverij

Donderdagavond 
29 augustus 
wordt de gondel-
vaartfeesttent 
omgetoverd tot 
één groot, gezel-
lig restaurant! U 
kunt die avond 
genieten van de 
tweede Gieterse 
preuverij! Circa 
tien Gieterse 
horecabedrijven, 
ieder met een 
eigen kraampje, 
gaan u die avond 
verwennen met 
hun lekkernijen.

Zij bereiden alle-
maal kleine hapjes/
gerechtjes zodat 
u bij meerdere 
kraampjes iets kunt 
proeven. Een hapje 
kost één of twee 
muntjes. De muntjes kunt u kopen 
bij de kassa in de tent en u net als 
altijd ook gebruiken voor een drankje 
aan de bar. Centraal in de tent, mid-

den tussen de kraampjes, creëert de 
feesttentcommissie een groot terras, 
waar u gezellig kunt zitten. Tijdens 
de ‘preuverij’ kunt u genieten van 

de tweestemmig 
muziek van sin-
ger-songwriterduo 
ROO. De tent is 
open om 18.30 
uur en de mini-
restaurants zijn 
open vanaf 19.00 
uur. Gasten die 
binnenkomen tus-
sen 18.30 uur en 
19.00 uur krijgen 
een gratis ‘wel-
komstmunt’, aan-
geboden door de 
deelnemende
Horeca. Met deze 
‘munt’ kunt u een 
gerecht halen bij 
een van de deel-
nemers. De deel-
nemer waar u 
uw gratis gerecht 
kunt halen staat 
aangegeven op 
deze ‘munt. De 

eetkraampjes zijn tot ongeveer 22.30 
uur geopend. Ontmoet elkaar onder 
het genot van een hapje en een 
drankje en een fijn stukje muziek.

maal kleine hapjes/maal kleine hapjes/
gerechtjes zodat 
u bij meerdere 
kraampjes iets kunt 
proeven. Een hapje 

Gratis welkomsthapje 
tussen 18:30 uur en 19:00 uur

Tent open 18:30  uur 
mini-restaurants geopend van 19:00 uur tot 22:30 uur

2 9  a u g u s t u s  2 0 1 9

PREUV - IN - DE - TENT
H O R E N  ●  Z I E N  ●  P R O E V E N

Met muziek van:

ROO (tweestemmige 
singer-songwriter pop)
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Passerende gondelvaart 

Verwarmd terras 

Vriendelijke service 

Bitterballen  * 

 * Laat  uw  advertentie  afvinken 
   en  krijg  4  bitterballen! 
 

 

Binnenpad    14 

 

Passerende gondelvaart 

Panorama-terras  

Vriendelijke service 

Langs de route in 20200 

  
 
 

 

Binnenpad    29A 

MONTEURS  
GEZOCHT!

Belisol Steenwijk
Roomweg 3, 8334 NR Tuk

0521-57 10 15, steenwijk@belisol.nl
www.belisol.nl

TE
NT
EN

CA
TE
RIN

G

&

TENTEN

OOSTERNIJKERK

CATERING

Van Kammen 
Tenten & Catering
't Oogh 10
9137 SL Oosternijkerk
Tel.: 0519 - 24 15 84
Fax: 0519 - 24 12 98
info@vankammententen.nl

ALU-HALLEN

SPANTENTEN 

EVENEMENT - VLOEREN

(OVERDEKTE) PODIA

VERHUUR AGGREGATEN

CATERING

COMPLETE INRICHTING

kijk ook op: www.vankammententen.nl

Méér dan
alleen

een tent...

Van Kammen
Tenten & Catering
‘t Oogh 10
9137 SL Oosternijkerk
Tel: 0519 - 24 15 84
Fax: 0519 - 24 12 98
info@vankammententen.nl
www.vankammententen.nl

www.zeilmakerijboer.nl

Herma Lantinga
Binnenpad 102

8355 BX Giethoorn
Tel.: (0521) 36 22 27
Fax: (0521) 36 24 81

www.natuurmonumenten.nl/bcdewieden

UITWAAIEN IN DE WIEDEN

KOMT
DAT
ZIEN
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Na de gondelvaart in de dorpsgracht 
is de feesttent de place to be! Vorig 
jaar een groot succes, dus we vroe-
gen ze gewoon nog een keer … De 
band Super Sundays verzorgt zoals 
zij zelf zeggen ‘Always a Dazzling 
Party’. 

Een ijzersterk frontduo en een superstrak-
ke band die de tent op zijn kop zetten: 
dát is SUPER SUNDAYS! Met het brede 
en up-to-date repertoire schakelt SUPER 
SUNDAYS in hoog tempo moeiteloos tus-
sen verschillende nummers en genres. Tel 
daar de enthousiaste presentatie, een vet 
geluid, special effects en een waanzinnige 
lichtshow bij op en het plaatje is compleet. 
SUPER SUNDAYS moet je gezien heb-
ben! Rond de klok van 01.00 uur stijgt de 
spanning in de feesttent voor de gondel-
bouwers weer naar de top. Dan is het tijd 
voor de uitslag van de gondelvaart. Welke 
bouwgroepen vallen dit jaar in de prijzen?

Zaterdagavond: Gondelbal met Super Sundays

Iedereen is welkom 

op dit ultieme feestje 

en de toegang is gratis.

VRIJDAGAVOND DE VIERDE EDITIE VAN: LIVE!
Avondprogramma feesttent
vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus

Ook in 2019 krijgt Gieters talent de 
kans om te stralen op de bühne. De 
Vereniging Gondelvaart Giethoorn geeft 
deze avond weer in handen van Stella 
Vermeulen. Stella, onder andere bekend 
van de feestband Glamourama, heeft dit 
jaar maar liefst dertien zangers en zan-
geressen klaargestoomd om met elkaar 
een avondvullende show te geven onder 
begeleiding van een professionele band. 
Het is dus geen wedstrijd, soundmix-
show of karaoke; het is live en het is 
samen. Het concept van deze show is 

een gevarieerde mix van lokale deelne-
mers samen te brengen, die vervolgens 
met elkaar een grandioze show wegge-
ven. De Gieterse deelnemers zijn door 
de organisatie benaderd. Mensen van 
wie je niet weet of verwacht dat ze kun-
nen zingen, maar juist ook mensen die 
al vaker op het podium gestaan hebben, 
alleen nu in een totaal andere setting. 
Ook dit jaar staat een geweldige groep 
mensen klaar om Giethoorn op vrijdag-
avond in de feesttent aangenaam te 
verrassen.

Giethoorn
Een avondvullende show met 
Gieters talent en showband
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Davide & Salvatore
Scamacca

Restaurant Fratelli
Binnenpad 113

8355 BV Giethoorn
Tel: (0521) 36 07 67

info@ristorantefratelli.nl
www.ristorantefratelli.nlLekker eten op z’n Italiaans

Ristorante è Pizzeria

Kolderveen 49 | 7948 NH | Nijeveen | tel: 0522 850 254

mob. 06-51646493 | www.faberit.nl | henri@faberit.nl

Het Wapen van Giethoorn
Ds T.O. Hylkemaweg 10c
8355 CD Giethoorn
Telefoon 0521 853 577
Parkeerplaats P1 (groen)
www.hetwapenvangiethoorn.nl

EAT
DRINK 
& SHOP

De langste en mooiste

door het oude dorp 
Giethoorn en omgeving

Jos en Corry v.d. Zande, 
Maaiensteeg 1

8355 CC  Giethoorn
Tel.: 0521-361210 www.zuideinde.nl

info@zuideinde.nl

Café-Restaurant
Botenverhuur

Rondvaartbedrijf

* bootverhuur * koffietafels
• rondvaarten * gratis parkeren
• fietsverhuur * terras aan de 
* plate service  dorpsgracht
* barbecue * verzorgde 
* k en w buffet   arrangementen 
   van 2 uur tot hele dag

Zuiderpad 58 - 8355 CC Giethoorn
Tel. 0521-361625 Fax 0521-362823
Internet: www.smitgiethoorn.nl
E-mail: info@smitgiethoorn.nl

Afvaart gondels 
om 20.00 uur

Entree volwassenen 
€ 5.00 

kinderen tot 4 jaar 
gratis en 

vanaf 4 t/m 12 jaar 
€ 2.00

ZATERDAG 
31 AUGUSTUS 2019

Gondelvaart
Giethoorn
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Toet’n en Bloaz’n
Muziek in de dorpsgracht

Altijd een lekkere opwarmer voor 
de Gondelvaart is het ‘Toet’n en 
Bloaz’n’-festival. We hebben ook 
dit jaar weer geweldige gangma-
kers gecontracteerd voor een boel 
gezelligheid in en aan de gracht! 
Geef er vooral blijk van als wat 
u hoort en ziet u aanspreekt: 
klap,dans, spring en zing luidkeels 
mee, hiermee scoren de orkesten 
belangrijke punten in de compe-
titie en helpt u ze naar een mooie 
notering. Alle gezelschappen stap-
pen rond 18.30 uur op de boot aan 
de Maaiensteeg en varen het par-
cours van de Gondelvaart.
 
We stellen de deelnemers 
graag even aan u voor:

Uit Uffelte begroeten we dit jaar 
dweilorkest Frederikshaven. 
Een vrolijk gezelschap dat al 17 jaar 
met veel plezier samen muziek maakt. 
Op het veelzijdige repertoire staan zo’n 
veertig nummers uit binnen- en buiten-
land. Er is – naar eigen zeggen - geen 
feest als dweilorkest Frederikshaven 
niet is geweest, dus dat belooft wat!

Loat Goan uit Langeveen, maakt al vijftien jaar in diverse samenstellingen muziek 
en zijn al een aantal keren bij ons te gast geweest. Ook deze gondelvaart laten we 
ze natuurlijk weer graag hun muzikale gang gaan.

Blaaskapel de 
Hanewakkers

uit Hattem doet ook al een paar jaar 
mee met het Toet’n en Bloaz’n- festi-
val. De groep speelt naar eigen zeggen 
‘blaasmuziek op maat’ en heeft een 
breed repertoire paraat. Er komen dus 
altijd wel een paar klinkende meezin-
gers voorbij!

Ook dweilorkest Blaaskapel de Knollentrekkers komt dit jaar weer naar 
Giethoorn. De enthousiaste Zwollenaren houden zelf van muziek en gezelligheid en 
ze maken er dan ook graag samen met u een mooi feestje van. 

Ook van de partij: Oertetters uit Ureterp. Ook geen onbekende voor ons dorp. 
Het Friese dweilorkest speelt in wisselende samenstellingen, maar met harde kern, 
onvermoeibaar de vonken uit hun blaasinstrumenten.
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Tentdienst zondag 1 september: 
Opzij, opzij, opzij!

Op de eerste zondag van septem-
ber sluiten we de festiviteiten in 
Giethoorn af met een tentdienst in 
de grote tent op het terrein achter 
de PLUS. Het thema is: Opzij, opzij, 
opzij, we hebben ongelooflijke 
haast.

We gaan deze ochtend met elkaar op 
zoek naar een goede balans tussen 
inspanning en ontspanning. Ook staan 
we stil bij stress en gejaagdheid en de 
waarde van rustpunten; en wie weet 
zelfs bij de kunst van het nietsdoen …. 
Bijbelse inspiratie vinden we in de wijs-
heid van het sabbatsgebod (Exodus 20: 
Deut. 5) en de woorden van Jezus uit de 
Bergrede  (Mattheüs 6)  over bezorgd-
heid,  en het voorbeeld van de vogels 
die vliegen in de lucht en de lelies die 
groeien in het veld. 

Voorganger is ds. Gerke van Hiele. 
Voor de kinderen is er een aangepast 
programma. Sprankelende muziek van 
Bloxy Music. Bloxy Music is een enthou-
siast gemengd popkoor uit Blokzijl o.l.v. 
Barbara Lok. Hun repertoire bestaat 
uit popmuziek uit alle decennia van de 
popgeschiedenis. Alle belangstellenden 
zijn van harte welkom; de dienst begint 
om 10.30 uur. Barbara Lok

Hier kunt u in het centrum van Giethoorn, aan de dorpsgracht met zijn vele 
nostalgische bruggetjes lekker eten (restaria, snackbar, ijssalon, super barbecues). 

Ook zijn wij gespecialiseerd in het verhuren van boten (fluisterboten, (zeil)punters, 
kano’s, kajaks, luxe sloepen, rondvaarten) en fietsen! Broer Botenverhuur is het enige 
bedrijf in Giethoorn die een grote vloot van 40 originele eikenhouten Gieterse punters 
verhuurt! Wij stellen leuke arrangementen samen voor kleine en grote groepen 
(ongeveer tot +/- 200 personen). 

Onze tijd staat tot uw beschikking!

Recreatiebedrijf Geythorn maakt 
uw dagje Giethoorn tot een echt succes!

Recreatiebedrijf Geythorn
Binnenpad 42, 8355 BS Giethoorn, tel. 0521-361954, www.geythorn.nl  

RECREATIE BEDRIJF

RECREATIE BEDRIJF

BROER

BOTENVERHUUR GIETHOORN

botenverhuur 
giethoorn

recreatiebedrijf

Beulakerweg 131c 8355 AE Giethoorn tel: 0521 - 36 00 00

Verbouw  -  onderhoud  -  nieuwbouw   -  levering bouwmaterialen
Bouwbedrijf Bart Smit

www.bouwbedrijfbartsmit.nl

Piaccio Boats
Aluminium 
consoleboten
Kalf boottrailers, Boothelling
Onderhoud, Ligplaatsen haven
Honda & Mercury buitenboordmotoren
Beulakerweg 133c Giethoorn
tel. 0521-362730
www.smit-watersport.nl  www.piaccio.nl


