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AH Hollandse Elstars       per kilo € 0.89
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Verschijnt wekelijks in Nieuwkoop - Noorden - Woerdense Verlaat - Zevenhoven - Nieuwveen - Aarlanderveen - Ter Aar e.o. 
uw regiodrukker sinds 1931

Een visitekaartje tweezijdig 
in full colour laten drukken 
tot 300 gram? ter grootte van 

uw pinpas?Drukkerij
Middelkoop 
helpt u er bij!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenpartners.nl

Als ondernemer sta je iedere dag voor vragen. Zelf doen  

of uitbesteden? Groeien of stilstaan? Over de grens heen  

of binnen de perken? Bij Kroes en Partners begrijpen we  

die ondernemersdilemma’s. Wij creëren de juiste juridische  

en fiscale randvoorwaarden en geven goed advies.  

Ondernemers maken zelf hun keuzes. Wij zorgen voor  

de onderbouwing. 

ondernemers 
maken  
zelf hun 
keuzes 

Kaas, Noten en meer...
1 Jarig

bestaan!
1

zie onze aanbieding
verderop in deze krant!!   >>>

De Nieuwkoopse Lekkernij

   De TYPECURSUS 
    voor groep 7 en 8
     gaat binnenkort 
weer van start.

Info en inschrijven
 0172 - 573 459 of www.iu4.nl

OPLEIDINGSINSTITUUT
UITTENBOGAARD

 

Bezoekadres
Dorpsstraat 9
Zevenhoven
Openingstijden
vrij. 10.00-18.00u
zat. 10.00-16.00u
Telefoon 
0172 820 221

behang / tapijt / marmoleum
m-flor / gordijnen / shutters

projectinrichting / rolgordijnen
vouwgordijnen / buitenzonwering

horizontale jaloezieën / horren
www.hassingwoninginrichting.nl

Hassing Woninginrichting
Compleet in Woonwensen!

Gratis TomTom bij 10 daagse cursus 
of 40 uur pakket  

*Actie loopt tot 1-10-2014             www.alblas.net – 0172- 408361

Drumlegende Cesar Zuiderwijk 
Nieuwkoop - De drummer van Golden 
Earring komt op zaterdag 20 september 
naar Kaleidoskoop Nieuwkoop! Als er 
in ons land gesproken wordt van een 
levende drumlegende, is dat Cesar Zui-
derwijk! 50 jaar rockdrumt hij al, waar-
van meer dan 40 jaar bij Golden Earring. 
Op deze speciale avond vertelt en drumt 
hij zijn Drummoires: de geheimen van 
de meester voor het eerst onthuld. Een 
masterclass en theatervoorstelling in 
één. Een interactief programma voor 
alle leeftijden en iedereen. Cesar rukt 
uit met groot materieel, waaronder een 
adembenemende lasershow. Verder is 
er voor iedereen een gratis klapstop be-
schikbaar, waarmee interactief ritmes 
worden gespeeld. Naast de voorstelling 
Drummoires is er voor elke bezoeker de 
mogelijkheid om een door Cesar gegeven 

workshop bij te wonen. Deze vindt plaats 
voorafgaand aan de voorstelling. Datum: 
zaterdag 20 september. Tijd: workshop 
18.45-19.45 uur / voorstelling 20.15 uur. 
Kaartjes: € 19,00. Kijk voor meer infor-
matie en reservering van kaartjes op onze 
website: www.kaleidoskoop-nieuwkoop.
nl of kom ze kopen op maandagmiddag 
tussen 13.00-15.00 uur in ons restaurant.

STARTZONDAG 21 SEPTEMBER A.S.
Zondag 21 september a.s. is er weer de 
Startzondag van de Hervormde Kerk 
in Nieuwkoop. Wij willen deze zondag 
weer een feestelijk tintje geven! Na de 
dienst is er koffiedrinken in de Rank. Wij 
vragen daarvoor 2 of 3 personen een lek-
kere appeltaart, boterkoek, cake o.i.d. te 
bakken. Om ongeveer 12.00 uur willen 
wij “inschepen” op de Kraai, een mooie 
schuit, met Cees de Jong aan het roer. Bij 
te veel aanmeldingen worden gemeente-
leden, met een boot, gevraagd passagiers 
mee te nemen en mee te varen achter de 
Kraai. Aan boord wordt gezorgd voor een 
hapje, drankje en broodjes. Om 15.00 uur 
hopen wij weer aan te meren bij de kerk.
We gaan er natuurlijk vanuit dat het mooi 
weer wordt! Mocht het onverhoopt slecht 
zijn dan biedt de Rank ons een alterna-
tief in de vorm van spelletjes en Bingo! 
De kinderen zijn die dag natuurlijk ook 
van harte welkom, zij kunnen zich  o.a. 
laten schminken! Wel graag aanmelden, 

het liefst vóór 17 september bij: Corrie 
van Termeij – tel.no. 571776 of Frouwien 
Wille – tel.no. 574547 / 0622628011. 
Diegenen, die slecht ter been zijn of een 
rollator mee willen nemen, geen pro-
bleem……! Wij helpen u de boot op! 
Vrijwilligers, die ons willen helpen met 
het klaarmaken van hapjes of broodjes, 
drankjes schenken enz.  kunnen zich bij 
bovengenoemde personen melden. Tot 
ziens op 21 september! Namens het or-
ganisatiecomité. 

Route bus Maarse en Kroon
Nieuwkoop - Mogelijk is er wat verwar-
ring ontstaan over de berichtgeving in 
diverse media over de busrit van Maarse 
en Kroon tijdens het Torenschuddersfeest 
komende zaterdag. Voor alle duidelijk-
heid daarom de enige juiste informatie.  
Een kaartje kost € 1,00. Dit kan worden 
gekocht bij het informatiekraampje van 
Maarse en Kroon. Opgestapt wordt bij de 
‘halte’ van de busonderneming op de par-
keerplaats bij Albert Heijn. De bus ver-
trekt vanaf de parkeerplaats en gaat over 

de Achterweg richting rotonde. Daar slaat 
hij rechtsaf naar Nieuwveen.  Vervolgens 
rijdt de bus over de Stationsweg  naar 
Zevenhoven. Bij de Dorpsstraat wordt 
linksaf gegaan richting Noordeinde tot de 
T-kruising Uitenbuurtweg en vervolgens 
naar Blokland en Vrouwenakker. Voor de 
brug wordt over het Nieuwveens Jaagpad 
naar Nieuwveen gereden . Via de kern 
Nieuwveen rijdt de bus vervolgens over 
de Nieuwveenseweg weer naar de halte 
in Nieuwkoop. 



Voor meer sportverslagen: www.rtvlokaal.nl                            Sportverslagen geschreven door: Adrie van Lith

Prachtige start Zevenhoven 
Zevenhoven – Zevenhoven heeft een 
ongekende droomstart gemaakt. Het be-
zoekende Utrechtse Odysseus 91 werd 
met een 6-1 nederlaag naar huis gestuurd. 
Een droomstart omdat coach Dennis van 
der Ing nog volop in de opbouw is met 
zijn team en elk punt in de eerste wed-
strijden van de competitie dus meer dan 
welkom zijn. Toch startte zijn ploeg verre 
van goed en waren de eerste twee kan-
sen voor Odysseus 91. “We hadden geen 
diepte in ons spel en maakte het daarom 
onze tegenstander veel te gemakkelijk. 
Tijdens het duel dat aan de jongens mee-
gegeven en zij pakten het goed op”, aldus 
Van der Ing.

Dat mag gerust een understatement 
worden genoemd, want zijn ploeg stond 
welgeteld vijf minuten later op 3-0! Eerst 
werd Marco Pellegrom de diepte inge-
stuurd, die fraai Roland Verlaan in stel-
ling bracht: 1-0. Even later stuurde Pel-
legrom met een mooie pass Pieter Koen 
van der Plas de diepte in en ook hij faalde 
niet: 2-0. Nog geen twee minuten later 
speelde Koen Ravesloot zich vrij en be-
diende Ivo van der Vlugt op maat: 3-0. 
Eigenlijk was het duel toen al gespeeld. 

De koek was echter nog niet op, na een 
fraaie aanval via Thijs Noordsij hield 
Zevenhoven daar een corner aan over, 
die door Roland van der Laan schitte-
rend werd afgerond: 4-0. Op slag van 
rust duwde Koen Aartman, na aangeven 
van Marco Pellegrom, Odysseus 91 nog 
dieper in de put: 5-0. 

De tweede helft werd een half uur later 
begonnen omdat er gezocht moest wor-
den naar een vervanger voor de ziek ge-
worden dienstdoende referee. “Dat brak 
ons lelijk op, want in het begin waren we 
absoluut niet bij de les”, aldus Van der 
Ing. Hij zag de tegenstander terugkomen 
tot 1-5, maar toen even daarna Ivo van 
der Vlugt de marge weer opvoerde naar 
1-6 was de koers gelopen. 

Van der Ing: “We hebben het duel daar-
na rustig uitgespeeld, geen kansen meer 
weggeven, de punten netjes thuis weten 
te houden, staan nu bovenaan en dat pak-
ken ze ons vandaag niet meer af.” Zoals 
altijd heeft een winnende coach gelijk, 
volgende week wacht Aalsmeer uit, dat 
de openingskraker tegen kampioenskan-
didaat Argon met 3-1 verloor. 

CSW troeft TAVV op alle fronten af
Ter Aar – TAVV heeft zich vanmiddag 
door CSW volledig af laten troeven. Zon-
der echt geweldig te voetballen trokken 
de Wilnissers terecht en niet eens geflat-
teerd met 1-4 aan het langste eind.

Van meet af aan joeg het piepjonge team 
van coach Dennis Sluijk de Ter Aarders 
af, die zich daarmee in de beginfase 
compleet lieten afbluffen. De van Argon 
gekomen Vincent van Hellemond kreeg  
binnen een tijdbestek van tien minuten 
drie mogelijkheden, maar het ontbrak 
hem aan geluk om TAVV in die beginfase 
al pijn te doen. Dat deed hij wel na 37 mi-
nuten spelen toen hij bij een schitterend 
genomen vrije trap van Robert de Kuijer 
knap wegliep van  Reaunu Waandels en 
goalie Bart Vis het nakijken gaf: 0-1. 

TAVV stelde daar de eerste helft maar bar 
weinig tegenover en moest het louter van 
bevliegingen hebben, die had men twee 
keer, maar het lukte met name Rijsdam, 
Vogels en Vreeken (rebound) niet om de 
betrouwbare goalie Jordi Wens te ver-
schalken. 

De twee helft startte CSW weer ijzer-
sterk, gunde het TAVV geen meter 
ruimte in de opbouw en de Ter Aarders 
wisten zich met die situatie totaal geen 
raad. Hellemond was dicht bij de 0-2, 

maar stuitte op goalie Bart Vis, even la-
ter vond Hellemond Wijngaarden, maar 
die zag zijn inzet ternauwernood geblokt 
worden door Reaunu Waandels.  Het 
bleek uitstel van executie, in de 53e mi-
nuut kreeg CSW van referee Jager (floot 
uitstekend) een vrij gemakkelijk gegeven 
vrije trap, Robert de Kuijer schoot via de 
vingertoppen van Bart Vis fraai raak: 0-2. 
In de 62 minuut glipte Wijngaarden op 
snelheid langs zijn TAVV verdediger en 
bood Dave Cornelissen een niet te missen 
kans: 0-3 en daarmee was de overwin-
ning een feit. 

CSW liet de teugels enigszins vieren, 
Fanny Waandels profiteerde als enige: 
1-3. Het slotakkoord was echter voor 
CSW, een bijzonder fraai uitgevoerde 
counter bracht Dave Cornelissen in stel-
ling, die simpel binnen kon tikken: 1-4. 
Coach Henry Egberts: “De hele voorbe-
reiding zijn we met het eerste duel van 
de competitie bezig geweest, is het een-
maal zover laten we ons op inzet volledig 
aftroeven, ik begrijp daar helemaal niets 
van!”

Volgende week treft men uit Veensche 
Boys, dat in en tegen Zeewolde met 1-2 
zegevierde. Hoog tijd voor een revan-
che, weer een nederlaag werpt de ploeg 
na twee wedstrijden (onnodig) ver terug. 

Jan van der Marel wint 
de halve Marathon Nieuwkoop

Nieuwkoop – Jan van der Marel uit 
Aarlanderveen heeft de 28e editie van 
de Halve Marathon in Nieuwkoop ge-
wonnen. Van der Marel bleef Noorde-
naar Harry de Boer en Alphenaar Frank 
Heijmink voor.

Van der Marel na afloop van zijn gewon-
nen race in 1:17.38: “Op de Hollandse 
Kade, even voorbij het Woerdense Ver-
laat, loste ik Harry en liep honderd meter 
bij hem vandaan, verder wegkomen lukte 
niet en daarmee hield hij mij dus stevig 

onder druk. Pas één kilometer voor het 
einde wist ik dat ik hem geklopt had.” 
Achter De Boer, die slechts 27 seconden 
achter Van der Marel eindigde,  pakte 
Frank Heijmink uit Alphen aan den Rijn 
de derde plaats.

Bij de dames won Judith Mooy uit Al-
phen aan den Rijn in een tijd van 1:44:04. 
Jorien van den Doel uit Vlaardingen 
werd op eerbiedige afstand tweede en 
het brons was voor het Ter Aarse talent 
en alleskunner Demi Vonk. 

Aarlanderveen zorgt voor surprise
Aarlanderveen – Aarlanderveen heeft 
vriend en vijand in positieve zin doen 
verbazen. In De Kwakel wonnen de Ve-
ners heel knap van KDO: 2-5.
Een prachtige opsteker voor de nieuwe 
coach Arjen Linstra: “Maar niet alleen 
voor mij hoor, dit is in het algemeen goed 
voor de vereniging, maar in het bijzon-
der voor de jongens. Ze werken hard, zo-
wel op de training als in het veld en dat 
heeft vandaag zijn vruchten afgeworpen, 
vooral over de eerste helft ben ik meer 
dan tevreden.”

Aarlanderveen liet toen fris en aanval-
lend voetbal zien, de elf van KDO kwa-
men er in die fase niet aan te pas. Daniel 
van Leeuwen tekende met een puntgave 
hattrick voor de ruststand, twee keer was 
Jorn Poelwijk de aangever. Zelf gaven de 
“Veners” niets weg dus was het heerlijk 
theedrinken.

De tweede helft startte Aarlanderveen 
weer ijzersterk en na de vierde goal 

van Daniel van Leeuwen leek het duel 
beslist: 0-4. “Toen zakten we echter ver 
terug en daar ben ik totaal niet blij mee. 
Achteraf kon dat tegen deze ploeg geen 
kwaad, maar in een volgend duel ga je 
daar toch echt de bietenbrug mee op.”, 
aldus Linstra.

KDO kwam terug naar 1-4 en even later 
zelfs naar 2-4. Gelukkig waren de Veners 
op tijd weer bij de les en liet Jordy Wijfje 
de bevrijdende 2-5 aantekenen. Linstra:  
“De jongens zijn niet gewend om zo 
ruim voor te staan, dan zie gemakzucht 
in de ploeg komen, jongens die voor ei-
gen succes gaan spelen en daarmee het 
teambelang uit het oog verliezen, dat mag 
natuurlijk niet meer gebeuren.”

A.s. zaterdag wacht thuis Legmeervogels 
dat met 1-4 van Roda ’23 verloor. Dan 
maar hopen dat het gezegde: “Als er één 
schaap over de dam is, volgen er meer.”, 
die middag ook van toepassing op Aar-
landerveen zal zijn!

Nicolaaas Boys pakt kostbare punten
Nieuwveen – Nicolaas Boys heeft de 
openingswedstrijd van de competitie, 
thuis tegen UDO uit Oegstgeest, met 1-0 
gewonnen en pakte daarmee drie heel 
kostbare punten. 

De nieuwe coach bij Nicolaas Boys, 
Mark Schols, was vooral over de eerste 
helft goed te spreken. “ Prima gespeeld, 
goed voetbal en veel kansen gecreëerd, 
waarvan er helaas maar één inging, dat 
vond ik het enige minpuntje.” Schols zag 
in de 8e minuut Rob de Boer in kans-
rijke positie van dichtbij naastschieten, 
dat zelfde overkwam junior Fabio Santos 
even later. 

Toen na een half uur spelen de referee 
“vergat” om Nicolaas Boys een geheide 
strafschop toe te kennen (Niels Verhaar 
werd opzichtelijk vastgehouden aldus 
Schols)  leek het toch nog op een rust-

stand van 0-0 af te stevenen. Het venijn 
zat hem echter in de laatste vijf minuten. 
Roy Vermeer pikte de bal op het midden-
veld van zijn tegenstander af en bracht 
direct Niels Verhaar in stelling: 1-0. Een 
minuut voor rust kreeg men zelfs een 
uitgelezen kans op 2-0 maar er werd in 
kansrijke positie recht in de handen van 
de UDO goalie gekopt.

Schols: “De tweede helft was duide-
lijk van een minder niveau,  UDO ging 
achterin één op één spelen en daar werd 
de ploeg toch onrustig van. We gingen 
te snel diep spelen en dat leverde veel 
balverlies op. UDO creëerde zelfs twee 
mooie kansen die gelukkig niet werden 
benut. Het wisselen van een voorhoe-
despeler voor een middenvelder bracht 
weer rust en evenwicht in ons team en op 
basis van het gehele duel vind ik het een 
dik verdiende overwinning.”

Altior doet zichzelf tekort
Hazerswoude Rijndijk – Altior heeft 
zondagmiddag in Hazerswoude Rijndijk 
tegen Bernardus zichzelf tekort gedaan. 
Kansen op een goed resultaat kreeg men 
voldoende, maar men wist die helaas niet 
te benutten, Bernardus scoorde slechts 
eenmaal, maar dat bleek wel voldoende 
voor de winst: 1-0. 

Coach Jan Wouters: “Over de eerste helft 
ben ik dik tevreden, we speelden bij vla-
gen goed voetbal en wisten drie mooie 
kansen te creëren, die gaan er dan niet 
in en dat is jammer. Achterin gaven we 
weinig weg, in het eerste part stonden we 
goed, de dubbelblanke stand bij de thee 
was dan ook een logische: 0-0.”

De tweede helft kwam Bernardus  in de 
65e minuut op voorsprong: 1-0. “Dat 

gebeurde in een fase waarin wij slecht 
speelden, in verhouding met voor de rust 
was het allemaal slordiger.”, aldus Wou-
ters. Er ontspon zich daarna een gelijk-
waardig duel met kansen over en weer, 
gescoord werd er echter niet meer.

Wouters: “Er is nog veel te doen, maar 
dat is helemaal niet erg, we zijn net be-
gonnen en ik zie progressie in de groep. 
We zijn nog maar kort bezig, we moeten 
het nu van leermomenten hebben. De wil 
is er om voor elkaar te knokken, dat is 
heel belangrijk, ik zie de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. Jammer dat Lars 
(Severin red.) en Thom (Lommers red.) 
de kansen vanmiddag niet wisten te ver-
zilveren, dan had de start al veelbelovend 
geweest.”

Voetbal

Zaalvoetballers gezocht
Nieuwveen – Voor gezellig recreatief 
zaalvoetvoetbal op de vrijdagavond ben 
je van harte welkom bij de Ambrozio’s in 
de Ringkant in Nieuwveen.  Zaalvoetbal-
team de Ambrozio’s zoekt enthousiaste  
zaalvoetballers voor een wekelijks gezel-

lig potje zaalvoetbal. Van 21.30 - 22.30 
uur spelen wij in onderling verband (geen 
competitie) elke vrijdagavond in de 
Ringkant in Nieuwveen. Voor meer info: 
bel 06 - 51380218 of 06 - 49966579. 



Voor al uw familie-
drukwerk

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

Met Hart voor Uw Afscheid 

Dag en nacht bereikbaar. 
06 53466227 / 0800 8192 

Energieweg 1F, 2421 LM Nieuwkoop 
Tel. 0172 574000 

W. www.yarden-leliveld.nl 

Keurmerk Stichting Uitvaartzorg 

Thuisopbaring of sfeervolle 
opbaarkamer. 

Voor iedereen met of zonder 
uitvaartverzekering. 

Peter Leliveld 
Uitvaart-Zorg 

Afscheid nemen vraagt aandacht.
Dat verdient elk mens en die geef ik u graag.

Wilt u samen met mij kijken 
naar de mogelijkheden 

rondom uw uitvaart?

Bel mij gerust. 
Ik kom vrijblijvend langs.

Hans Könst 
0172 573 220

Voor uw fullcolour 
drukwerk!

Lieve familie, vrienden en bekenden, 
 

Zoveel belangstelling 
Zoveel warme woorden 

Zoveel brieven, kaarten en e-mails 
Zoveel bloemen 

Zoveel troost 

Hartelijk dank voor jullie blijk van medeleven na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, 
schoonmoeder en oma 

Anneke van Dijkman-Stals 

Familie Van Dijkman 
 
 
Nieuwkoop, september 2014 

Grafmonumenten & Urnen
Meer en Duin 21-23 • Lisse • T: (0252) 413 307 • www.bootnatuursteen.nl • www.urnshop-boot.nl

Bert van der Pijl, 06-55861143, adviseur voor uw regio. Voor een bezoek in onze showroom of bij u thuis. 

Sinds 1902

Inloopochtend 
van Seniorweb

Overstap van Windows 7 naar 8
11 september, 09.30 uur
Locatie: Bibliotheek Nieuwkoop

Kaarten in De Vijverhoek
12 september, 20.00 uur
Locatie: De Vijverhoek

Monumentendag
13 september, 09.00 uur
Locatie: Reghthuysplein

Torenschuddersfeest
13 september, 09.00 uur
Locatie: Reghthuysplein

Hulpdienstendag
20 september, 11.00 uur
Locatie: De Zevensprong

Scootmobiel cursus
22 september, 09.30 uur
Locatie: Dorpskern Zevenhoven

Sjoelen in De Vijverhoek
22 september, 20.00 uur
Locatie: De Vijverhoek

Kaarten in De Vijverhoek
26 september, 20.00 uur
Locatie: De Vijverhoek

Straatkaarten
26 september, 20.00 uur
Locatie: NSV ’46 kantine

Kaarten met vaste maat
26 september, 20.00 uur
Locatie: Sportief kantine

Najaars en winterkledingbeurs
27 september, 11.00 uur
Locatie: De Steupel 

Starten met iPad
30 september, 09.30 uur
Locatie: Bibliotheek Nieuwkoop
Meer agenda: www.rtvlokaal.nl
Agendapunten kunt u opgeven
via redactie@rtvlokaal.nl

Van 11 september
tot en met 30 september

De Omroeper
weekagenda

4de Editie zondag 21 september 2014
R.K. Kerk H. Adrianus, Langeraar

Op 21 september 2014 zal voor de vierde 
keer het regionale en vooral muzikale 
“Groene Hart Matinee” plaatsvinden in 
de H. Adrianuskerk te Langeraar. Een 
gratis inloopconcert met allerlei muziek-
gezelschappen. Het programma is ook 
dit jaar weer bijzonder afwisselend en er 
valt dus weer veel te luisteren en te zien. 
Noteer dus 21 september in uw agenda! 
Wie meedoen dit jaar:  Uit De Ronde Ve-
nen; Kindermusicalkoor De Regenboog 
en het Regionaal Operette- en Musical-
koor (ROMkoor), uit Uithoorn; Passion 
Wereldmuziekkoor, uit Leimuiden het 
Shantykoor De Marconisten en uit Al-
phen aan den Rijn Sound Of Celebration 

en Drie gitaristen van de Alphense mu-
ziekschool. Daarnaast komt er nog een 
jeugdslagwerkgroep van Dice Musica in 
Ter Aar. De gezelschappen zorgen stuk 
voor stuk voor een muzikale verrassing. 
Ieder gezelschap zingt en/of speelt twee 
keer een kwartier. Zo kan iedereen een 
persoonlijke keuze uit het programma 
maken. U bent van (groene) harte uit-
genodigd op 21 september, tussen 13:30 
en 17:00 uur in de H. Adrianuskerk te 
Langeraar. Met uw komst hopen wij er 
weer een spetterend muzikaal feest van te 
maken. Graag tot ziens op 21 september. 
Meer informatie: www.groenehartmati-
nee.nl. Info@ groenehartmatinee.nl.

Bijzonder laatromantisch liedrecital 
in de Remonstrantse kerk

Nieuwkoop - Op 14 september om 15 
uur vindt een bijzonder laatromantisch 
liedrecital plaats in de Remonstrantse 
kerk te Nieuwkoop (dorpsstraat 131). 
Mezzosopraan Claudia Hulshof zingt 
liederen van Richard Strauss en Richard 
Wagner. Ze wordt begeleid door pianist 
Simon Stelling.
Liederen over de liefde en de dood
Uitgevoerd worden eerst een aantal 
prachtige liederen van Strauss. Richard 
Strauss werd dit jaar 150 jaar geleden ge-
boren. Zijn ‘Befreit’, Morgen’ en Freind-
liche Vision behoren tot het mooiste dat 
de laatromantiek heeft opgeleverd. 

Wesendonck Lieder
Na een intermezzo van Brahms, uitge-
voerd door de pianist, volgen de We-
sendonck Lieder van Richard Wagner. 
Deze cyclus schreef Wagner gelijktijdig 
aan zijn opera ‘Tristan und Isolde’. Het 
zijn vijf liederen op tekst van Mathilde 
Wesendonck, de vrouw van Wagners 
beschermheer. Wagners romantische ge-
voelens voor Mathilde zijn terug te ho-
ren in deze prachtige muziek, die niet zo 
vaak integraal wordt uitgevoerd. Waar: 
Remonstrantse kerk, Nieuwkoop. Wan-
neer: 14 september, 15 uur. Toegang €10.

Jeugddienst in 
Woerdense Verlaat 

op zondag 21 
september

Zondagavond om 19.00uur is er weer een 
jeugddienst in de Gereformeerde Kerk 
van Woerdense Verlaat met het thema: 
Geloven, Ervaren en Getuigen. De spre-
ker is Geert Balder en de begeleiding 
wordt verzorgd door de band Latreia uit 
Aalsmeer. Iedereen is van harte welkom! 
Na de dienst staat de koffie en de thee 
klaar!

Boekenfestijn
Nieuwkoop - De Nederlands Hervormde 
Kerk in Nieuwkoop organiseert zaterdag 
13 september vanaf ongeveer 8.00 uur 
tot 13.00 uur een gezellig boekenfestijn 
op het Reghthuysplein te Nieuwkoop. U 
kunt zoeken in ons grote assortiment boe-
ken, cd’s, dvd’s, videobanden en diverse 
andere artikelen. Dit alles voor vriende-
lijke prijzen.



Benza Entertainment
Dorpsstraat 103 
Nieuwkoop

Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte
één hokje. Tegen kontante betaling van € 2.00

 vraag en aanbod 
 in- en verkoop boven € 100.00

Tegen kontante betaling van € 5.50
UITSLUITEND BESTEMD VOOR PARTICULIEREN!!!!

Inleveren in gesloten envelop met gepast geld bij:

Lindenplein 8 - Ter Aar

Stofzuigermarkt  Kranenburg ! 
Stofzuigers, stofzuigerzakken en onderdelen.

 Nu ook witgoed onderdelen te bestellen.
Openingstijden van de winkel. 

Ma van 12:00 tot 17:00 uur. 
Di t/m vrij van 10:00 tot 17:00 uur. 

Zat van 10:00 tot 12:00 uur. 
Bernhardlaan 56 A te Nieuwkoop. 

Op het industrieterrein naast Workx.
Tel. 0172-575056 - www.destofzak.com

Aanvullende therapieën 
op de bestaande gezondheidszorg 

in Nieuwkoop en omgeving

Klassieke Homeopathie
M.T. Ramos, tel. 57 35 38 

(Alphen)

HAIRLINE ANJA
Dorpsstraat 145 

Nieuwkoop
Telefoon 0172 574229

Manege
Pensionstal
OOSTERMAN

Electronweg 1
Tel.06 54 72 01 51
Nieuwkoop

RIJLESSEN/INSTRUCTIE

LET OP. Als u kopij in wil sturen, dan 
mag het alleen bestaan uit, verslagen, 
verenigingnieuws, exposities en goede 
doelacties --------------------------------------------------------Omroepertjes worden alleen geplaatst bij 
volledige invulling van onderstaande bon. 
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en 
elke tussenruimte een hokje en alleen voor 
particulieren--------------------------------------------------------
Te huur opslagruimte in Aarlanderveen. Di-
verse afmetingen. Open halfopen. Tevens 
geisoleerde schuur met krachtstroom, 200 
m2, tel. 06 53265723--------------------------------------------------------
Gevr, oud ijzer, accu’s, wasmachines, 
magnetrons, stofzuigers enz, 06 14345689--------------------------------------------------------
MGB-Cabrio uit ‘79 Taxatierapport
€ 12.500,- vraagprijs € 7950,- Allrisk 
€ 135,- per jaar, tel. 06 42741799 
event. stalling te huur in Nieuwkoop---------------------------------------------------------
Beloning € 1500,- ( vijftienhonderd euro!)
Voor degene die een seriueze koper weet 
voor bovenstaande MGB cabrio 
tel. 06 42741799---------------------------------------------------------
Nieuwe groepen starten in september 
bij willekkerlijnen.nl. Bel. 574197--------------------------------------------------------
Gevraagd. Boeken DVD’s en CD’s voor de 
boeken, Beeld en Geluid verkoop van de 
Herv. Kerk 13 September op het plein bij de 
Rank. Tel 572990--------------------------------------------------------
Gratis kennismakings uurtje 
bij willekkerlijnen.nl, bel. 574197--------------------------------------------------------
Boekenfestival, verkoop van boeken, CD’s 
en DVD’s, op 13 september, Reghthuysplein 
in Nieuwkoop, tbv. de Herv. Kerk.--------------------------------------------------------
Schilder heeft tijd voor binnen en buiten 
schilderwerk, tel. 06 30443555--------------------------------------------------------
Kamer T.H. gevr. 14 nachten p.mnd
Tel. 06 40695304--------------------------------------------------------
14 Dec. kerstmarkt De Hoef. 
Nu inschrijven 0172 577124---------------------------------------------------------
T.H. kantoorruimte € 450,00 p.mnd, all-in
Info tel. 579419

Uitgave: 
Drukkerij Middelkoop 

Atoomweg 1
2421 LZ Nieuwkoop 

Telefoon 0172 57 13 54 
Fax 0172 57 44 02

info@drukkerijmiddelkoop.nl, 
www.drukkerijmiddelkoop.nl

Verschijnt 
iedere woensdag 
huis aan huis in 

Nieuwkoop - Noorden 
- Woerdense Verlaat - 

Zevenhoven- Nieuwveen 
- Ter Aar - Aarlanderveen

Oplage 12.000

De Omroeper
Kopij en advertenties
aanleveren via e-mail.

Persberichten
vóór maandag 

09.00 uur.

inleveren 
kant en klare 
advertenties
vóór maandag 

12.00 uur.
omroepertjesbon
inleveren uiterlijk 

tot zaterdag 
16.00 uur

Vergaderen doe je in de Kosterij, Nieuwkoop
Tel. 06 20960590--------------------------------------------------------Werkster heeft een plekje vrij
Tel. 574181--------------------------------------------------------
Kunstgebit reparaties klaar terwijl u wacht
Tel. 575557--------------------------------------------------------
14 Dec. kerstmarkt De Hoef. 
Gelegenheid tot exposeren 0172 577124

Haarstudio
NAN

Bel 
573715
voor een
afspraak
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Geknipt voor 
hem en haar
 

Hetty’s Haarverzorging
Woerdense Verlaat 21a 

Woerdense Verlaat
0172 409501 / 06 41476358

voor jong
en 

oud

voor hem 
en 

haar 

Komt ook bij u thuis

ONDERHOUD

FULL-SERVICE 
IN DE BUURT 

VOOR ALLE MERKEN

Film “All is lost” 

Nieuwkoop - Op donderdag 18 septem-
ber om 20.15 uur draaien wij de prach-
tige film “All is lost”: het gevecht van 
een man tegen de natuur. De man (de 
beroemde Robert Redford) raakt ver-
dwaald op volle zee en worstelt alleen 
tegen de elementen van moeder natuur 
voor slechts één belangrijke zaak: hij zal 
dit hoe dan ook overleven. De omstan-
digheden zijn hem echter niet gunstig 
gezind en hij zal alles op alles moeten 
zetten om in leven te blijven. Kaartjes 
kosten € 7,00, te reserveren via www.ka-
leidoskoop-nieuwkoop.nl of op maandag 
tussen 13.00-15.00 uur in het restaurant 
of een half uur van tevoren aan de zaal.

Orgelconcert op monumentaal 
Knipscheerorgel

Nieuwveen - Op Open Monumentendag  
13 september 2014 wordt in de Ontmoe-
tingskerk, Kerkstraat 45 te Nieuwveen 
van 11.00 tot 12.00 uur een orgelconcert 
gegeven door  organist Anton den Boer. 
De organist zal enige uitleg geven over 
het monumentale Knipscheerorgel, een 
fraai 2 klavier’s orgel gebouwd in 1858 
door de Amsterdamse orgelmaker Her-
manus Knipscheer II. Het programma 

van het concert ziet er als volgt uit: Ri-
cercare in d van Areiaen Willaert (1485?-
1562), Concerto in a - Bach/Vivaldi, Va-
riaties Ah, vous dirai-je Maman  (altijd 
is kortjakje ziek) W. A. Mozart,  Adagio 
uit de 1e Sonate van Samuel de Lange,  
Trompet Tune - Alfred Hommels 1865-
1942, Improvisatie.  U bent van harte 
welkom! De kerk is open vanaf 10.45 
uur.

Afscheid Cees Oskam 
bij de Hypotheekshop

Nieuwkoop - Hiermede willen mijn 
vrouw en ik,iedereen bedanken die de 
moeite heeft genomen, om naar mijn af-
scheidsreceptie van de Hypotheekshop 
aan het Kennedyplein in Nieuwkoop te 
komen. Klanten uit Ter Aar, Nieuwveen, 
Kudelstraart, Zwammerdam, Noorden en 
Zevenhoven. Zelfs uit Delft, Rijswijk en 
Moordrecht. Het is niet te geloven. Ook 
uit Mijdrecht, de Meije en helemaal uit 
Woerdense Verlaat en natuurlijk veel 
Nieuwkopers, zelfs uit de Iepenstraat... 
Overal kwam men vandaan om mij een 
handje te geven en te bedanken, dat 
vond ik zo geweldig.... ik heb stiekem 
een potje zitten janken... Ook voor alle 
cadeau’s zeg ik U hartelijk dank, voor 
de bloemen, de bonnen, pepermuntjes, 
bonbons, appels, paling en zeker ook 

voor alle lekkere drank... Ook dank ik U 
voor de mails en kaarten die ik mocht 
ontvangen.. Ik kan daar thuis mijn kamer 
wel mee behangen.. Uiteraard wil ik ook 
mijn collega’s bedanken: MONIQUE ,die 
bleef maar komen met lekkere hapjes en 
diverse dranken.. en BERT: die heeft 
vreselijk zijn best gedaan.. dat is geen 
grap.. die krijgt van mij de titel “Bertje 
Tap” ook DONNA was blij met de grote 
opkomst..ze liep echt te stralen.... maar 
ik vrees.dat dat over is.. als ze alle reke-
ningen moet betalen.... Nu,weer even se-
rieus: Voor mij zit het erop.. dit was mijn 
6 jarige carriere bij de Hypotheekshop.. 
ik dank U voor de fijne samenwerking 
en het vertrouwen.. en de vele mooie 
kontakten, die ik zeker wil onderhouden.
Cees en Marrie Oskam

Klaverjasseizoen 
bij Altior weer van start

Langeraar - Op vrijdag 26 september 
a.s. begint het nieuwe klaverjasseizoen 
2014/2015 bij Altior. De klaverjasavon-
den worden vanaf deze datum éénmaal 
per veertien dagen op vrij¬dag gehouden 
en zijn in de nieuwe kantine van de Al-
gemene Sportvereniging Altior aan het 
Altiorplein te Langeraar. De aanvang is 
20.00 uur. Iedereen is van harte welkom 
op deze klaverjasavonden, waar gekaart 
wordt op z’n Amsterdams en verplicht 
wordt gespeeld.  Er worden vier potten 
van zestien giften gespeeld met wisselen-

de maat en tegenstanders. Ook jongeren 
vanaf 16 jaar zijn heel hartelijk welkom.  
Het  nieuwe Altior complex ligt aan het 
Altiorplein en is te bereiken via de Sport-
laan. Komt u via de Van Wassenaerstraat 
(langs het oude sportcomplex) dan gaat u 
aan het einde van deze straat rechtsaf de 
Sportlaan in. Komt u via de Ontzigtstraat 
en de A.G.M. van der Hoevenstraat dan 
gaat u aan het eind van deze laatste straat 
rechtsaf en direct linksaf de Sportlaan in. 
In beide gevallen de Sportlaan uitrijden 
tot aan het Altiorplein.

Voor al uw full-color drukwerk



Zeker in deze tijden is het handig 
om te weten dat u mogelijk

flink kunt besparen op 

accountantskosten

Voor al uw 
druk- en printwerk

Gezichtsbehandelingen, 
Permanente Make-up, Verwijder-
bare tattoos, Sugaring, Massage, 

Pedicure

Noordenseweg 17
Nieuwkoop, tel 0172-889252

ingridboekel@balanceinbeauty.net
www.balanceinbeauty.net

BRAM VAN DIERMEN WORLD OF FRESH FISH
elke vrijdag op het Reghthuysplein van 9.00 tot 18.00 uur

VERSE 
ZALMFILET

naturel 
of gemarineerd

100 gram 

WARM 
GEBAKKEN 
KIBBELING
XL familiezak 

(700gr)

+ gratis 
bakje vissalade

€ 9.99

GRAAG TOT ZIENS

AAN DE KRAAM

op het Reghthuysplein

€ 1.99

HOLLANDSE 
NIEUWE

Pst € 1.90
4 voor

5e gratis!
€ 7.00

heeft deze hulpreis mogelijk te maken. 
In Zuid-Afrika is een crèchegebouwtje 
voltooid voor oma Ruth met haar vele 
kinderen. We hebben geholpen in het 
kinderdorp Rehoboth waar weeskinde-
ren met Aids opgevangen worden. Op 
diverse crèches werd kinderwerk geor-
ganiseerd. Talloze mensen zijn bezocht 
en er is voedsel en kleding uitgedeeld 
aan mensen die niets te eten hebben. Voor 
elke deelnemer een zeer indrukwekkende 
ervaring. Info: facebook.com/jeugdinac-
tie.

Jeugd vertelt over Zuid-Afrika

Op zondagochtend 14 september zul-
len de mensen die afgelopen zomer naar 
Zuid-Afrika gegaan zijn in de Dorps-
straatkerk te Zevenhoven vertellen 
over hun reis. Aan de hand van foto’s, 
verhalen, dans en muziek wordt duide-
lijk wat er allemaal gedaan is. Het be-
gint om 9.30. In het voorjaar hebben de 
jongeren uit Zevenhoven, Woerdense 
Verlaat, Nieuwveen en Nieuwkoop heel 
veel geldacties gehouden. Als dank voor 
de brede steun die meer dan € 30.000,- 
opgeleverd heeft wordt er nu iets terug 
gedaan aan een ieder die meegeholpen 

In drie maanden op een goed gewicht
Nieuwkoop - Afvallen!? Ja, ik wil graag 
afvallen! Wil lekker lijnen is op zoek 
naar jou! Na een vakantie met veel zon, 
gezellige barbecues, ijs en lekkere drank-
jes, zijn er zomaar weer een paar kilo’s 
bijgekomen. Ga vanaf september bij Wil 
lekker lijnen aan de slag om die kilo’s 
weer kwijt te raken en dan ook nog eens 
extra voordelig. Want wanneer je per sep-
tember begint hoef je geen inschrijfgeld 
te betalen. Wil lekker lijnen gaat van start 
met nieuwe groepen die wekelijks bij-
eenkomen en zo met elkaar gemotiveerd 
afvallen. Het is gezellig en je stimuleert 
elkaar. En niet alleen jij profiteert van de 
gezonde recepten, maar het hele gezin 
kan er van profiteren. Met gezonde, lek-
kere en makkelijke recepten en tips van 
Wil lekker lijnen gaat het afvallen een 
stuk makkelijker. Geen shakes of pillen, 
maar een gezondere eetgewoonten waar-
mee je goed op gewicht kan blijven. Al in 
drie maanden kun  je een enorme switch 
maken en goed zien en voelen wat er is 
gebeurd. Voor 30 euro per 4 weken is het 
voordelig lijnen. En wanneer je iemand 
uit hetzelfde huishouden meeneemt be-
taalt die maar de helft van de prijs. Wil 
lekker lijnen gaat voor gezond. Een la-
gere bloeddruk en cholesterol en een 
fitter gevoel. De bijeenkomsten zijn op 

diverse momenten in de week. Bespreek 
de mogelijkheden met Wilma. Kijk voor 
meer informatie op www. willekkerlij-
nen.nl of bel vrijblijvend 0172-574197. 
WELKOM BIJ WIL LEKKER LIJNEN .

Nieuwkoopse ondernemer Hennie van der Paauw heeft het Europese 
patent op een zelfbedacht systeem genaamd “HandyFerro” verkregen

Nieuwkoopse ondernemer Hennie 
van der Paauw, bekend van de Kunst-
Siersmederij aan de Industrieweg, heeft 
het Europese patent op een systeem ge-
naamd “HandyFerro” verkregen. Met 
dit unieke systeem kunnen smeedijzeren 
sierhekken, meubels en woonaccessoires 

eenvoudig samengesteld worden. Stijl-
vol, prestigieus en onverwoestbaar.
Smeedijzeren producten zijn stijlvol, 
prestigieus en onverwoestbaar. Geen 
wonder dat de vraag naar deze produc-
ten met de dag groter wordt. De moderne 
technologie van HandyFerro maakt het 
mogelijk om deze ambacht goedkoper 
aan te bieden zonder dat het zijn unieke 
karakter verliest. Ieder sierhekwerk of 
meubel is immers een eigen ontworpen 
creatie. Hoe werkt het? Het systeem 
maakt zogeheten modulaire delen. De 
producten krijgen hun stevigheid door 
alle afzonderlijke onderdelen samen 
te stellen. Hier komt geen laswerk aan 
te pas. Handig, want op deze manier 
wordt het samenstellen van, bijvoor-
beeld, je sierhek of tafel een fluitje van 
een cent!Auteur: Refresh Media - www.
refresh-media.nl

Nieuwkoop een uniek Europees patent rijker

Scout-oud kamp 2015!!!
Nieuwkoop - In de zomer van 2014 
zijn een aantal oud scouts van Scouting 
Nieuwkoop bij elkaar gekomen. Na een 
brainstormsessie hebben wij het plan op-
gevat om in het hemelvaarts weekeind 
van 2015 een kamp voor oud leden en 
leiding (alle speltakken) vanaf 45 jaar 
van Scouting Nieuwkoop te organise-
ren. Dit kamp zal net als vroeger gehou-
den worden met patrouilles, een staf en 
gaan wij natuurlijk een portje Stratego of 
vlaggenroof doen, een dropping en een 
hike horen er natuurlijk ook bij. Er zal 
natuurlijk gekookt worden op houtvuur. 
Het slapen doen wij in de onverwoest-
bare legertenten uit de 2e wereldoorlog 

die het Amerikaanse leger indertijd aan 
ons gedoneerd heeft. Daarnaast zal er 
avonds natuurlijk uitgebreid de moge-
lijkheid zijn om sterke verhalen bij het 
kampvuur uit te wisselen want ja vroeger 
was alles beter. Wij hebben een mooie 
locatie gevonden waar wij op de fiets 
naar toe gaan. Ben je enthousiast en nog 
jong van geest schroom dan niet en geef 
je op. Wij gaan er een mooi kamp van 
maken. Vanaf heden openen wij de in-
schrijving, dit kan via: scout-oud2015@
scoutingnieuwkoop.nl. De inschrijving 
geschiedt op basis van volgorde van bin-
nenkomst. De uiterste inschrijfdatum is 
17 oktober 2015.



Simon van Cape lweg 33 •  Telefoon: 0172 -  407 295

Inkoop -Verkoop - Reparatie - Verhuur

K M N
TUIN-BOSBOUW MACHINES

KOOMAN MECHANISAT I E  N O O R D E N

BOTENSTALLING NIEUWKOOP
Gun uw boot een prima overwintering in onze stalling.

Ook voor jaarlijks onderhoud en reparatie
www.botenstallingnieuwkoop.nl

info@botenstallingnieuwkoop.nl tel: 06 51156609

G. Tamboer
aanhangwagenbouw

* LAS- EN CONSTRUCTIEWERK

* SIERSMEEDHEKWERKEN

* SPECIAALBOUW

* ONDERDELEN

* REPARATIE

* ONDERHOUD

* ONDERHOUD IN AANHANGWAGENS

* BOOTTRAILERS/ CARAVANS Energieweg 41
2421 LX Nieuwkoop
tel.: (0172) 57 86 70
www.tamboer-aanhangwagenbouw.nl
info@tamboer-aanhangwagenbouw.nl

Nieuwveenseweg 41a | Nieuwkoop 

T 0172-57 47 38 | M 06-53 41 69 34 | www.lverduyn.nl

Neem snel 
contact op via:

specialist    in   tuinplezier

GRONDVERZET,ZETRZET
VAKKUNDIG IN:

STEIGERS
& SIER-BESTRATINGENBESTRAT

BESCHOEIINGEN ,

 Hij was vaak op reis, altijd onderweg maar elke avond belde hij  
dan om 22.00 uur op. 

Nu hij voor altijd weg is blijft het om 22.00 uur heel erg stil. 
 

Afscheid nemen doe je van de kleine dingen. 
Yarden / Peter Leliveld Uitvaart-Zorg   www.yarden-leliveld.nl 

Hardlopen voor beginners in Ter-Aar
Wat wil je nog meer.. Beginnen met hard-
lopen en dat ook nog met professionele 
begeleiding! Schoenen aan en hardlopen 
maar, makkelijker kan het niet.... Voor de 
14 maal op rij organiseert het Gezond-
heidscentrum Ter Aar een hardlooptrai-
ning voor beginners. Een ideale manier 
voor jou om met een aantal gelijkgestem-
den de uitdaging aan te gaan: het hardlo-
pen oppakken en tegelijkertijd aan tech-
niek en conditie werken! En het mooie is: 
na afloop van deze hardlooptraining be-
staat de mogelijkheid om door te stromen 
naar de vaste hardloopgroep van het Ge-
zondheidscentrum Ter Aar! Al met al dé 

manier om de hardloop-draad op te pak-
ken en die nooit meer los te laten.. Don-
derdag 25 september a.s. gaan we met 
deze hardlooptraining van start. Er wordt 
in groepsverband getraind gedurende een 
periode van 3 maanden, begeleiding is in 
de deskundige handen van Cora Broer. In 
deze periode zal, als gezegd, aan techniek 
en conditie gewerkt worden. Doelstelling 
voor de hardlooptraining is het volbren-
gen van een duurloop binnen een tijd van 
rond de 30 minuten. De trainingstijden 
zijn op de donderdagavond van 20.45 uur 
- 21:45 uur, verzamelpunt is het Gezond-
heidscentrum Ter Aar.

Oud papier week later
Langeraar - In verband met de Lan-
geraarse Braderie wordt het oud in de 
dorpskernen Langeraar en Papenveer en 
op de Geerweg en Paradijsweg een week 
later opgehaald. Zaterdag 20 september 
wordt er in de genoemde kernen oud 
papier opgehaald. Wanneer het oude pa-
pier voor 8.30 uur voor aan de weg wordt 
aangeboden, bent u er zeker van dat het 

wordt opgehaald. Voor bedrijfsmatig pa-
pier of grote hoeveelheden buiten de ker-
nen kunt u mailen met oudpapier@dice-
musica.nl of bellen naar 0172-897087. 
De opbrengsten komen ten goede aan 
Drum- & Showband Dice Musica. Ko-
mend jaar gaan zij nieuwe uniformen 
aanschaffen.

Bijzondere expositie Origami
Ter Aar - In Bibliotheek ‘de Aarlezer’ is 
tot 1 oktober de bijzondere origamiten-
toonstelling (vouwkunst) van Jannie van 
Schuylenburg te bewonderen. De ten-
toonstelling bestaat uit de thema’s Licht, 
Schepen en Feest. Jannie van Schuylen-
burg is origamidocente, -ontwerper en 
auteur van diverse hobbyboeken, waar-
onder 12 origamiboeken. Alle kunstwer-
ken zijn van haar hand. In de bibliotheek 
zijn drie vitrines opgesteld. De drie vi-
trines in de bibliotheek hebben ieder een 
eigen onderwerp met gevouwen model-
len uit de boeken met de thema’s Licht, 
Schepen en Feest. Drie Vitrines, drie 
thema’s. De vitrine Licht is gevuld met 
diverse vazen en bakjes van vuurvast pa-
pier, waarin waxinelichtjes kunnen bran-
den. Schepen bevat boten van watervast 
papier en kunnen daardoor echt in water 

varen. In de vitrine Feest zijn modellen 
van het jongste origamiboek van Jannie, 
Slinger je wens op de post, uit 2014 te 
bekijken. Dit boek is vanaf september 
te leen bij de bibliotheek. Extra: work-
shops. Jannie van Schuylenburg geeft 
ook twee workshops in de bibliotheek in 
Ter Aar. 1. Voor volwassenen: donder-
dag 18 september van 20.00 uur-22.00 
uur. Bijzondere kerstkaarten maken met 
vouwtechnieken. 2. Voor kinderen vanaf 
± 6 jaar: woensdag 1 oktober van 15.00 
uur-16.30 uur. Maak je eigen boek. De 
expositie is gratis te bezoeken tijdens 
openingstijden van de bibliotheek in Ter 
Aar, Beukenpad 1 en loopt tot 1 oktober. 
Voor meer informatie over de workshops 
en inschrijven kunt u terecht op www.
bibliotheekrijnenvenen.nl.

Metaalvakschool 
zet zich in voor stageplekken

Nieuwkoop - Donderdag 28 augustus 
sloot de Metaalvakschool te Nieuwkoop 
zich officieel aan bij het Project Ambas-
sadeurs Leerbedrijf, onderdeel van het 
Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 
in regio Holland-Rijnland.  Voorzitter 
Rob Spaans ondertekende het contract, 
waarmee de Metaalvakschool Ambassa-
deur Leerbedrijf wordt, vanuit de doel-
stelling om voldoende technisch talent 
op te kunnen leiden voor de technische 
sector in de regio. ‘Juist nu de econo-
mische crisis over het hoogtepunt is, is 
het heel belangrijk om weer te investe-
ren in de nieuwe generatie. Zij zijn de 
toekomst van de technische bedrijven 
en hard nodig als de babyboomers met 
pensioen gaan.’  Met het ondertekenen 
van het convenant geven beide partij-

en aan zich te zullen inzetten voor het 
stimuleren van de groei van het aantal 
erkende leerbedrijven in de regio. Doel 
is voldoende stage- en leerwerkplekken 
te creëren voor MBO studenten. Mede 
door de economische crisis bleef de af-
gelopen jaren een deel van de studenten 
zonder stage achter. Om het tekort aan 
plekken terug te dringen stimuleren de 
Metaalvakschool en andere ambassa-
deurs organisaties in hun netwerk om 
erkend leerbedrijf te worden. Door niet 
alleen zelf ruimte te bieden voor studen-
ten maar tevens anderen aan te sporen dit 
ook te doen hopen de ambassadeurs een 
positieve bijdrage te leveren aan de ont-
wikkeling van stage- en leerwerkplekken 
om daarmee de kansen van jongeren op 
de arbeidsmarkt te verbeteren.

Vrijwel alle beroeps chauffeurs 
bezig met nascholing

Woerdense Verlaat - Ruim 33.000 Ne-
derlandse beroepschauffeurs hebben tot 
en met 2013 al aan de Code 95-nascho-
lingsplicht voldaan. Zo’n 153.000 chauf-
feurs waren vóór 1 januari 2014 bezig 
met de nascholing en hadden op dat mo-
ment een of meerdere nascholingsdagen 
op hun naam staan. En het aantal chauf-
feurs dat sinds de invoering van de Richt-
lijn Vakbekwaamheid minimaal drie na-
scholingsdagen volgde, lag in diezelfde 
periode op bijna 90.000. “Met het oog op 
de deadline van een grote groep vracht-
autochauffeurs in 2016 lijkt van een po-
sitieve tussenstand sprake”, zo laat CBR-
woordvoerster Nathalie Dingeldein des-
gevraagd weten. “Probleem is wel dat we 
niet precies weten hoeveel chauffeurs er 
aan de bijscholing moeten voldoen.” Het 
bureau spreekt daarmee berichtgeving in 
media voor de logistieke sector enigszins 
tegen. Er werd vorige week gemeld dat 
een ruime meerderheid van alle vracht-
auto-chauffeurs te laat klaar dreigt te 
zijn met de verplichte nascholing en hun 
bevoegdheid dus mogelijk kwijtraakt. 
Nascholing. Maar die conclusie moet ge-
nuanceerd worden, antwoordt het CBR. 
De gemaakte berekening is immers niet 
volledig, omdat alleen de afgeronde Code 
95-nascholingen geteld zijn. Daarnaast 
zijn de gebruikte cijfers van eind 2013, 
wat ook de meest recente cijfers zijn. Het 
aantal gevolgde nascholingsdagen, maar 
ook het aantal afgeronde bijscholingen, 
is inmiddels alweer verder opgelopen. 
“Het ligt dus iets genuanceerder dan het 
geschetste beeld”, aldus Dingeldein. Het 

werkelijke aantal chauffeurs dat te laat 
zal zijn, ligt volgens haar waarschijnlijk 
een stuk lager dan wat is geschetst. Er 
zijn immers al 90.000 chauffeurs die al 
meerdere dagen gevolgd hebben en op 
schema liggen op tijd te zijn, maar de 
totale nascholing nog niet hebben afge-
rond. En vrijwel alle chauffeurs zijn er 
al mee bezig geweest. Chauffeurs. Pro-
bleem is echter dat niet bekend is hoeveel 
chauffeurs er in totaal moeten voldoen 
aan Code 95. De totale groep bestaat 
volgens schattingen uit zo’n 160.000 
chauffeurs. Daarnaast kunnen chauffeurs 
die wonen in of werken voor een bedrijf 
uit een andere EU-lidstaat hun nascho-
ling daar volgen. Pas als de nascholing 
helemaal is afgerond, wordt dit bij het 
CBR geregistreerd. Beroepschauffeurs en 
werkgevers moeten wel alert blijven op 
de naderende deadline van 10 september 
2016 voor een grote groep vrachtauto-
chauffeurs, zo waarschuwde het CBR 
afgelopen februari al. De verplichte prak-
tijktrainingen kunnen maar met een be-
perkt aantal deelnemers gedaan worden. 
Er kan daardoor een tekort in opleidings-
capaciteit ontstaan. Chauffeurs kunnen 
zien hoe ze ervoor staan als ze inloggen 
op Mijn CBR. In de regio. Frank Korlas 
van Alblas rijschool geeft ook aan dat er 
een toename te zien is bij zijn verkeers-
school in de Code 95 aanmeldingen. Bij 
Alblas is zo’n volledige nascholing van 
35 uur is bij Alblas € 995. Voor meer info 
bel 088 – 0241 888. Bron: Verkeerspro/
Alblas

Ook voor uw familiedrukwerk



Uw winkel voor streekproducten en landelijke cadeau artikelen. 
Tevens kunt u bij ons logeren of bent u op zoek naar tijdelijke woonruimte?

Tijdens de werkzaamheden aan de Nieuw-
veenseweg zijn wij gewoon bereikbaar!

Kom gezellig bij ons Landwinkelen!

nieuwveenseweg 102, 2435 nW Zevenhoven 
www.jannieuwenhuizen.com

Jan Nieuwenhuizen 

Newhouse 
Logies

luxe vakantiewoningen

Doe ook eens de fysiotherapie check 
Fysiotherapie Manuele therapie FysioSport Bedrijfsfysiotherapie

Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop, T: 0172-575261 
www.bakkerendevos.nl      info@bakkerendevos.nl

       Van de Vlag Groenbeheer       
* Tuinaanleg           * Beschoeiingen   
en onderhoud                Vlonders   
     Joris Zudde 22                         Steigers 
       Nieuwkoop                    Tel: 06 - 246 020 96 

Info@vandevlaggroenbeheer.nl             06 - 148 367 42                               

           www.vandevlaggroenbeheer.nl 
 

Heeft u smerige ramen 
en komt uw 
glazenwasser 
niet op tijd 
of helemaal niet, 

bel Blom schoonmaakorganisatie B.V. 
telefoon 0172-570053 tussen 8.30 en 12.30 uur, 
Wij komen wel! Wij spreken met u van tevoren de frequentie en de 
prijs af zodat u weet waar u aan toe bent. 

Al zowat 30 jaar hebben wij tevreden klanten.

Basketbaldames 
dringend op zoek naar versterking!

Nieuwkoop - Het damesteam van basket-
balvereniging Novo Stars is dringend op 
zoek naar versterking. Wij zijn op zoek 
naar sportieve dames  die het leuk vinden 
om in een team te sporten. De leeftijd in 
ons team ligt tussen de 18 en 35 jaar. Je 
hoeft zeker geen basketbaltallent te zijn, 
we leren je graag wat bij! We trainen op 

de maandagavond om 20.00 in sporthal 
de Steupel in Nieuwkoop. De wedstrijden 
zijn voornamelijk op zaterdagmiddag/
avond. Je mag 3x gratis meetrainen! We 
zien je graag tegemoet. Heb je vragen of 
wil je meer informatie, stuur dan een mail 
naar: secretariaat@novostars.nl.

De kerk is open
Zaterdag 13 september staan de deuren 
van Hervormde kerk aan het Reghthuys-
plein voor u open. De kerk, de brug en 
het orgel staan op de monumentenlijst. 
Open Monumentendag is dan ook een 
mooie gelegenheid om meer over het 
kerkgebouw te weten te komen. Wel-
licht wilt u weten, wat de relatie was 

van Johan de Bruyn van Buytewegh of 
de schilder J. Beerstraeten tot de kerk of 
wat Hendrik Battjes over de kerk heeft 
geschreven. In ieder geval is er veel over 
deze dorpskerk, gelegen aan de Nieuw-
koopse Plassen, te vertellen. U bent van 
harte welkom!

Hierhebikpijn op 
www.bakkerendevos.nl

Nieuwkoop - De website van Bakker & 
De Vos, Centrum voor bewegen en ge-
zondheid geeft sinds kort ook toegang 
tot de hierhebikpijn.nl. Op deze web-
site staat uitgebreide informatie over een 
grote hoeveelheid aandoeningen. Per 
aandoening wordt ook beschreven wat 
daarbij de meest voor de hand liggende 
behandeling is. Op hierhebikpijn.nl kunt 
u gratis uw klachten controleren door 
middel van een interactieve fysiothera-
pie-check. Door de vragen in deze check 
te beantwoorden en de tests uit te voeren, 
worden uw klachten vergeleken met de 
meest voorkomende fysiotherapeutische 
aandoeningen. De check geeft een indi-
catie van de aandoening(en) waar u mo-
gelijk mee te maken heeft. Deze uitslag 
is geen vervanging voor een bezoek aan 
de huisarts en/of de fysiotherapeut. Het 
doel van deze website is mensen inzicht 
te geven in de eigen klachten en gemak-

kelijk de weg naar de fysiotherapeut in 
de buurt te laten vinden. Door het be-
antwoorden van de vragen in de online 
check, wordt de gebruiker gestimuleerd 
na te denken over de eigen lichamelijke 
klachten. Waar doet het pijn? Hoe zijn de 
klachten ontstaan? En bij welke bewe-
gingen of activiteiten spelen de klachten 
het meest op? Na het doorlopen van de 
check volgt direct een overzicht van aan-
doeningen en blessures die mogelijk de 
oorzaak van de klachten verklaren. Ook 
is het mogelijk een brief uit te printen 
met de belangrijkste informatie uit de fy-
siotherapie-check. Deze kan vervolgens, 
ter informatie, meegenomen worden 
naar de fysiotherapeut. Uiteraard vindt u 
veel meer informatie op de website van 
Bakker & De Vos. Wilt u direct contact? 
Bel dan naar 0172-575261 of mail naar 
info@bakkerendevos.nl.

DE NOTARIS EN HET 
VOOGDIJTESTAMENT VOOR 

OUDERS MET JONGE KINDEREN
Nieuwkoop - Als ouders door een ver-
keersongeluk overlijden, staan hun kin-
deren er ineens helemaal alleen voor. Als 
de kinderen nog geen 18 jaar zijn, kan 
daarvoor iets worden geregeld in een tes-
tament; dit wordt het voogdijtestament 
genoemd. Met een voogdijtestament 
wijst een ouder een voogd aan die voor 
de kinderen zorgt als de ouders zijn over-
leden. Deze voogd neemt de verzorging 
en opvoeding van de kinderen over als 
de kinderen op het moment dat de ou-
ders overlijden nog geen 18 jaar zijn. Een 
voogd die in een testament wordt aange-
wezen is niet verplicht voor de kinderen 
te zorgen. Misschien is de voogd zelf 
ook al overleden of door ziekte niet in 
staat voor de kinderen te zorgen. Voor die 
situatie kan een ‘reservevoogd’ worden 
aangewezen. 
Ouders hoeven de personen die in hun 
testament als voogd worden benoemd dat 
niet te vertellen. Het mag natuurlijk wel, 
als ouders het prettig vinden om te weten 
of de voogd er voor voelt de kinderen op 
te vangen als dat nodig mocht zijn. 
De voogd regelt ook de financiële zaken 
van de kinderen en beheert voor hen de 
erfenis van de overleden ouders totdat 
het kind 18 jaar is. Vanaf dat moment 

krijgt het kind de erfenis in handen. Er 
zijn ouders die dat te jong vinden; zij 
kunnen dan hun testament uitbreiden 
tot een voogdij-en bewindtestament. Er 
wordt dan niet alleen een voogd maar 
ook een bewindvoerder aangewezen. De 
bewindvoerder neemt tot de leeftijd die 
een ouder in het testament kiest, de erfe-
nis onder zijn hoede en zorgt ervoor dat 
het geld uit de erfenis op verantwoorde 
wijze wordt besteed, bijvoorbeeld aan de 
studie van het kind. 
Voor gescheiden ouders zijn er speci-
ale voogdijtestamenten. Die testamenten 
kunnen met een scheidingsregeling wor-
den uitgebreid. Een scheidingsregeling 
zorgt ervoor dat de andere ouder van de 
kinderen niet erft als een kind jong komt 
te overlijden nadat dit kind van de eerder 
overleden ouder heeft geërfd. 
Wij kunnen u adviseren over de moge-
lijkheden van een voogdijtestament in uw 
situatie, eventueel uitgebreid met een be-
wind- en/of scheidingsregeling.
VOOR INFORMATIE KUNT U 
TERECHT BIJ NOTARIS MR J.K. 
SCHMITZ, LIMES NETWERK NO-
TARISSEN, SMIDSVUUR 2, 2421 MP 
NIEUWKOOP, TELEFOON 0172-
574900.

Euromarkt 131, 2408 BE  Alphen a/d Rijn

0172 - 42 44 99
* Reparatie (met garantie) Onderhoud 
* voor levering van nieuwe en gebruikte apparaten 
(ook inbouw); snelle service en vakkundig advies

BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM
WIJ STAAN DAGELIJKS VOOR U KLAAR.

UW SPECIALIST 
OP HET GEBIED 

VAN HUISHOUDELIJKE 
APPARATEN

Smidsvuur 10 - Nieuwkoop - tel. (0172) 57 35 32
www.vervoornadvocaten.nlhuurrecht

contracten
incassozaken
mediation
echtscheidingen

arbeidsrecht
bouwrecht

geschillen met de 
overheid

ondernemingsrecht

Worstenloop succes!!!
Nieuwkoop - Op donderdag 28 augustus 
is de traditionele worstenloop weer ge-
houden tijdens het Bruggenbuurtfeest in 
Nieuwkoop. Een 150 deelnemers waren 
er op komen dagen om de traditionele 
ronde nabij het zuideinde te volbrengen. 
Een grote regenbui trof de kinderloop 
maar deze lieten zich er niet van weer-
houden om hun prestaties te tonen. Bij 
de 5 en 10 km klaarde het weer gelukkig 
weer op maar toch was de dijk voor vele 

weer de bekende nekkenbreker. Harrie de 
Boer volbracht de 10 km als 1e gevolgd 
door Jan van de Marel en Arjan van der 
Laan. Uitslagen. 10 km heren : 1: Harrie 
de Boer 2: Jan vd Marel 3: Arjan van der 
Laan. 10 km dames: 1; Arida Verweij 2: 
Anita van der Laan 3: Kirsten Veenboer
5 km heren: 1: Sander Eijs 2: Jelle Keus 
3: Floyd v Klink. 5 km dames: Ageeth 
Heemskerk 2: Mirianda v Leeuwen 3: 
Emma Toor



Seizoen 2014-2015
Kamermuziekserie Nieuwkoop  
Zes concerten / drie lezingen

ZATERDAG 25 OKTOBER 2014 
Aanvang: 20.00 uur
Remonstrantse Kerk Nieuwkoop 
Dorpsstraat 131, Nieuwkoop

Albert Attenelle, piano
Spaanse pianomuziek: Granados, Albéniz, 
Mompou, de Falla

ZONDAG 11 JANUARI 2015  
Aanvang: 15.00 uur (!)
Hervormde Kerk: Nieuwjaarsconcert
Reghthuysplein 18, Nieuwkoop

ZONDAG 30 NOVEMBER 2014 
Aanvang: 14.30 uur
Remonstrantse Kerk 
Dorpsstraat 131, Nieuwkoop

WOENSDAG 12 NOVEMBER 2014
Aanvang: 19.30 - 22.00 uur
De Kosterij van de Remonstrantse Kerk
Dorpsstraat 131, Nieuwkoop

Erik Bosgraaf, blokfl uit 
Divers programma met tien blokfl uiten, 
o.a. Van Eyck, Telemann, Stravinsky

Silbersee, zang, cello, piano, dans
Muziek van David Lang, o.a.: The Little 
Match Girl Passion naar teksten van 
Andersen in de vertaling van Paull, 
Picander en het Matthäus-evangelie

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015 
Aanvang: 20.00 uur
Remonstrantse Kerk
Dorpsstraat 131, Nieuwkoop

Christian Immler, bariton 
David Kuyken, fortepiano
Schubert Winterreise  

ZONDAG 15 MAART 2015 
Aanvang: 14.30 uur
Remonstrantse Kerk: Paasconcert
Dorpsstraat 131, Nieuwkoop
Voorafgaand om 13.30 uur:
inleidende lezing in de Kosterij

Berlage Saxophone Quartet 
Sabine Wüthrich, sopraan  
Francine Vis, mezzosopraan
o.a. Schubert Fantasie in f kl.t. voor vier 
handen, in dit geval acht saxofoonhanden,
Pergolesi Stabat Mater

Voorverkoop kaarten en abonnementen
www.kamermuziek-nieuwkoop.nl
KeesRoos@kamermuziek-nieuwkoop.nl
0172 40 82 82
Voorverkoop kaarten
‘t Gouden Hart van Nieuwkoop, 
Dorpsstraat 105, 0172 57 92 92 

Lezing door David Kuyken: 
Chopin met andere oren beluisterd
Reserveren: 
KeesRoos@kamermuziek-nieuwkoop.nl 
(gratis voor Vrienden)

ZATERDAG 18 APRIL 2015
Aanvang: 20.00 uur 
Remonstrantse Kerk
Dorpsstraat 131, Nieuwkoop
Voorafgaand om 19.00 uur:
inleidende lezing in de Kosterij

Ties Mellema, saxofoon
o.a. Terry Riley en Ian Wilson fragmenten 
uit de theatervoorstelling The End Of 
Desire voor saxofoon en electronica

Lezing

Prijzen, inclusief koffi e/thee in de pauze
- Abonnement voor zes concerten  3  110,00
- Losse kaarten concerten  3  25,00
- Kinderen en jongeren t/m 18 jaar  3  5,00
- Inleidende lezing  3  5,00 
 Lezing: gratis voor Vrienden

Volg ons op Facebook en plaats een 
bericht: www.facebook.com/
stichting.kamermuzieknieuwkoop

U kunt zich aanmelden voor onze 
digitale nieuwsbrief via:
MechteldvanRemmen@kamermuziek-nieuwkoop.nl

TOEGANGSKAARTEN
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Kaas, Noten en meer...
Ter viering van ons                    
krijgt u bij ons op vrijdag 
12 en zaterdag 13 september;

De Nieuwkoopse Lekkernij

1Jarig bestaan1

BOTER, KAAS EN EIEREN

Bij vanaf 500 gram KAAS naar keuze;

GRATIS pakje roomboter!
Èn

GRATIS 6 scharrel-eieren!

U bent 
van harte welkom bij 
RONALD en RENAAT

Kaas, Noten en meer...
De Nieuwkoopse Lekkernij

Dorpsstraat 85 (t.o. ’t Vliegend Paard)
Nieuwkoop

Klaverjassen?
Zevenhoven - Ja ,dat kan dit seizoen 
ook weer bij de Bouwbond/Lto in party-
centrum het Trefpunt te Zevenhoven .En 
iedereen is welkom Lid of geen lid dik 
of dun jong of oud het maakt niets uit 
. Wij hebben mooie - lekkere en leuke 
prijzen er is zelfs een prijs voor de eerste 
pit en de eerste natte . Er zijn 3 koppel-
kaartavonden en 5 competitieavonden 
waarvan de hoogste vier tellen u mag dus 
één avond missen,na de laatste competi-
tieavond is er de prijsuitreiking voor de 
plaatsen 1-2-en3 ook plaats 13 valt in de 

prijzen bovendien is er een poedelprijs 
en als klap op de vuurpijl een pittenprijs 
.Genoeg redenen om het eens bij ons te 
proberen lijkt mij . De datums (zet ze in 
uw agenda) koppelkaarten 3 okt. Com-
petitiekaarten 24 okt. en 21 nov. Kop-
pelkaarten 12 dec. Competitiekaarten 9 
jan -30 jan. en 20 febr. en dan de laatste 
kaartavond is nog een koppeljasavond. 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur 
Zegt het voort en tot ziens in het Tref-
punt.

Landschapsfotografie Lein Kaland 
Ter Aar - In de Bibliotheek Ter Aar zijn 
tot en met 30 september de expressieve 
landschapsfoto’s van Lein Kaland te 
bewonderen. In deze expositie laat de 
fotograaf zijn eigen interpretatie van 
landschappen uit Europa zien. De Eu-
ropese natuur. De foto’s zijn een eigen 
interpretatie van de kleuren, vormen en 
lijnen van de Europese natuur en heb-
ben Lein Kaland geïnspireerd tot eigen 
beeld. Ook is er een selectie te zien van 
opnamen die Lein Kaland in Scandinavië 
heeft gemaakt over milieuvervuiling die 
optreedt nadat bewoners, uit bepaalde 
gebieden, zijn vertrokken. Verder zijn er 
een aantal uitvergrotingen van scans te 
zien van eerder gemaakte polaroids met 

4x5” polaroid film. 
Expressie, potlood en aquarel.
Enkele foto’s van Lein Kaland zijn be-
werkt. De meeste foto’s zijn een expe-
riment met fotografische technieken, 
die tijdens de opnames zijn uitgevoerd. 
Door veelal te experimenteren met be-
lichting bij extreme lichtomstandigheden 
probeert Lein Kaland zijn ideeën uit te 
voeren en deze in zijn afbeeldingen te 
verwezenlijken. In de Scandinavische se-
lectie heeft Kaland extra expressie weten 
toe te voegen door deze na het afdrukken 
met de hand na te bewerken met potlood 
en aquarel. De expositie is gratis te be-
zoeken tijdens de openingsuren van de 
Bibliotheek Ter Aar, Beukenpad 1.

Bijzondere kerstkaarten maken
Ter Aar - In de Bibliotheek in Ter Aar 
wordt op donderdagavond 18 september 
a.s. een workshop gegeven voor het ma-
ken van kerstkaarten of kerstdecoraties. 
De workshop start om 20.00 uur. Voor 
mensen, die hun familie of vrienden zou-
den willen verrassen met een originele 
kerstkaart of hun huis willen opluisteren 

met een zelfgemaakte fraaie kerstversie-
ring, is dit dé kans. Onder leiding van 
origamidocente en creatief auteur Jannie 
van Schuylenburg gaan de deelnemers 
aan de slag om zelf kerstkaarten en kerst-
versieringen te maken. De workshop kost 
€ 7,50 voor leden en € 9,00 voor niet-
leden van de bibliotheek.

DAN Speelweek record aantal bezoekers

Nieuwveen – De tweede Speelweek in 
Nieuwveen, georganiseerd door Stich-
ting DAN, was wederom een succes. 
Met een record aantal van 200 bezoeker-
tjes op maandag begon de week onstui-
mig. Ook de andere activiteiten werden 
druk bezocht, met een hoogtepunt op 
de woensdagmiddag; Restaurant Lek-
ker DAN serveerde voor 250 gasten een 
5-gangen diner. Voorbereid en geserveerd 
door kinderen! “Meer dan 120 mensen 

helpen ons mee deze week een succes te 
maken. In 1,5 jaar tijd is onze stichting 
uitgegroeid tot een hele grote groep su-
per enthousiaste mensen. Van sponsors, 
gemeente tot de onmisbare vrijwilligers; 
we voelen ons gesteund door het hele 
dorp en dat is fantastisch!”, aldus Mi-
chael Hoogervorst, de coördinator van de 
Speelweek (bij de kinderen beter bekend 
als Meester Michael). “In maart beginnen 
we met de voorbereidingen voor 2015. 
Dan worden de commissies gevormd die 
zich elk bezig houden met een verschil-
lende activiteit. Natuurlijk is hier altijd 
plek voor meer mensen en nieuwe idee-
en.”  Dat Stichting DAN niet bang is voor 
een uitdaging blijkt uit een operatie als 
Restaurant Lekker DAN; een gigantische 
klus die in 2 maanden tijd van de grond is 
gekomen. 60 kinderkoks maakten echte 
‘haute cuisine’ gerechten klaar, onder 
toeziend oog van Ashley Maliekhadien 
van Penelope Events. “Het was even 
spannend of het allemaal op tijd ging luk-
ken. Maar als je dan uiteindelijk naast de 
cocktailbar staat, en naar de koppies van 
de kinderen kijkt als ze ‘hun’ gerechten 
supertrots uitserveren op dat bomvolle 
terras dan weet je weer waar je het voor 
doet.” Foto’s van alle activiteiten zijn te 
vinden op www.facebook.com/stichting-
dan en http://imageprovider.viewbook.
com/ en www.stichtingdan.nl.

VREDESWEEK 2014
Ter Aar - Wapen je met vrede! Als je 
denkt aan vrede, dan ben je geneigd naar 
de situatie in de wereld te kijken. Bij de 
verhalen over oorlog komt vanzelf de 
vraag: wat kan ik daar nu, in mijn be-
perkte situatie, aan doen? Maar zijn we 
wel zo machteloos? Sjaloom, salam, vre-
de en alle goeds De viering zal gehouden 

worden op zondagavond 21 september in 
Oecumenischverband in de Gereformeer-
de kerk van Ter Aar. aanvang 19.00 uur. 
Voorgangers Ds. M v d Zwaag de Haan 
en Pastor W. Broeders. Het koor ‘Nooit 
Alleen’ o.l.v. Annie Könst verleent even-
eens haar medewerking aan deze viering.

Sharin Blommers en Rutger Baans clubkampioenen
Bij Tennisvereniging Nieuwkoop zijn 
afgelopen week de clubkampioenschap-
pen gehouden. Elk jaar wordt er door de 
organiserende clubkampioenschappen-
commissie een feest van gemaakt. Ook 
dit jaar weer met een loterij en een feest 
op zaterdag en een stralende spectacu-
laire finaledag op zondag. De hele week 
zijn loten verkocht en elke avond was er 
een trekking. Zaterdag gingen alle loten 
in de kofferbak van een vijftig jaar oude 
Toyota; even oud als de dit jaar jubile-
rende tennisvereniging. In de Toyota zal 
‘de voorzitter van het eerste uur’.  Ge-
huld in sigarenrook en op oude pantoffels 
deed hij de trekking. De Hoofdprijs, een 

prachtige fiets, gesponsord door Twee-
wieler Borst ging naar de familie Bod-
deke. Zondag stond er op het tennispark 
een echte Amerikaanse Hotdogkar, ge-
sponsord door Resto A4. Edwin de Vries 
en Nico van den Belt waren, geheel in 
stijl, gestoken in Uncle Sam pakken om 
iedereen van een gratis hotdog te voor-
zien. Natuurlijk werd er ook getennist. 
Spannende finale partijen in diverse ca-
tegoriën; van beginners tot gevorderden 
en er was zelfs een 50+ kampioenschap. 
Uiteindelijke winnaars in de hoogste ca-
tegorie bij de dames werd Sharin Blom-
mers en bij de heren Rutger Baans

Wij zijn op zoek naar een

medewerker(ster):
Voor op de vrijdag en de zaterdag 
voor ongeveer 18 uur per week.

Ben je klantvriendelijk, flexibel en kan je goed 
in een team werken, dan zijn wij op zoek naar jou. 

Solliciteren kan door even binnen te lopen in de slagerij 
aan het Kennedyplein. Telefoon: 0172-571548 

en vraag naar Jeroen of Luc. 
Email: info@vanwijk.keurslager.nl 

VAN   WIJK, keurslager
Kennedyplein 7 - Telefoon 57 15 48
www.vanwijk.keurslager.nl
email: info@vanwijk.keurslager.nl



DE VERSSPECIALISTEN VAN HET KENNNEDYPLEIN

Kennedyplein 3a 
Nieuwkoop

Telefoon 0172 57 15 12  
De aanbiedingen zijn geldig 
van donderdag  t/m zaterdag

GROENTEMAN
van het

KENNEDYPLEIN
Hollandse nieuwe oogst

Cox en Elstar appels 
héél kilo€ 1,25

Sappige Mineola’s
héél kilo € 1,99

Maaltijd van de week
Wraps (met runderge-
hakt en verse groente)

per stuk € 3,50
Gekruide Krieltjes 

diverse smaken 
500 gram € 1,99

Zaterdag aanbieding
Hollandse

La-zoet Pruimen
500 gram € 0,99

  

Keurspecial
Funghi porcini 

gehakt met truffelsmaak 
100 gram € 1.75

Vrijdag en Zaterdag aanbieding
800 gram Bami of Nasi 

en 2 verse Kip Loempia’s
voor  € 8.95 

VAN   WIJK, keurslager
Kennedyplein 7 - Telefoon 57 15 48
www.vanwijk.keurslager.nl
email: info@vanwijk.keurslager.nl

Snack Tip 
250 gram Leverworst, 

hele Grillworst 
en maantje Kookworst

samen voor € 7.50

Makkelijk winkelen kijk eens in onze Webshop

  

Ons eigen rundvlees
3 Baklapjes 

voor € 6.95

Deze advertentie is geldig 
t/m zaterdag 13 september

kijk in onze winkel 
voor onze dagaanbiedingen

Salade v/d week
Eisalade 

100 gram € 1.45

Bovenop onze laagsteprijsgarantie

Geldig van wo 10 sep t/m di 16 sep 2014

Ribkarbonade
Naturel of gemarineerd
Per 500 gram

     3,49

Knorr Wereldgerechten
Alle soorten, 3 dozen à 139-478 gram

     5,94 - 8,61
3,96 - 5,74
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Kilo 4,982

    Jumbo  , Nieuwkoop, Kennedyplein 1                                         facebook.com/jumbosupermarkten 
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