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Telefoon 0172 571354

Musicalgroep Eigenwijs
in de Muziektent
Nieuwkoop
Zaterdag 16 september
Aanvang rond 10.30 uur

Verschijnt wekelijks in Nieuwkoop - Noorden - Woerdense Verlaat - Zevenhoven - Nieuwveen - Aarlanderveen - Ter Aar e.o.

Regen deert Torenschudders niet
Kom langs in onze showroom
voor een vrijblijvend advies!

Schoonheidsbehandelingen
&
Voetverzorging

• Gordijnen • Vouwgordijnen • Tapijt • Horizontale Jaloezieën
• Shutters • mFloor PVC • Laminaat/Parket • Marmoleum/Vinyl
• Horren • Plisségordijnen • Lamellen • (Duo)Rolgordijnen
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag:
9.30 - 17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Beautysalon
Brigitte
Smidsvuur 8,
2421 MP Nieuwkoop
0172-234353
06-45266462

Bezoekadres:
Industrieweg 3, Nieuwkoop
(aan de Nieuwveenseweg)
T: 0172 - 579 182

www.markpieterse-interieurvisie.nl

De Notaris adviseert U
tot in de kern van de zaak

Notaris Mr. J.K. Schmitz
Smidsvuur 2 - 2421 MP Nieuwkoop
Telefoon(0172) 57 49 00 - nieuwkoop@limesnotarissen.nl

www.limesnotarissen.nl

Voor 27,50 per persoon

Voor 22,50
Zuideinde 6, Nieuwkoop | Tel. 0172 – 571761 | www.zoet-water.com

Handel & Onderneming
Arbeid & Ontslag
Bouw & Vastgoed
Intellectuele eigendom & IT
Media & Entertainment
Scheiding & Nalatenschap

VERVOORN&WERNINK
advocaten

Smidsvuur 10 | 2421 MP Nieuwkoop | vervoornwernink.com | 0172 573 532

Ondernemers uit het
centrum van Nieuwkoop
bundelen hun krachten!
Lees op pagina 3.

Elke week een nieuw

Nieuwkoop - Ondanks het slechte
begin van de dag, heeft de Regthuystoren zaterdag 9 september weer
flink staan schudden. Dit jaarlijkse
eerbetoon aan de Nieuwkoopse vrijwilliger heeft zelfs met regen heel
wat mensen op de been gebracht.
Een enkele standhouder zag het
niet zitten om zaterdagmorgen in de
stromende regen zijn of haar kraampje voor de kunst- en creamarkt in
te richten. Maar, met slechts een
5-tal afmeldingen mocht de organisatie niet klagen en toen het rond
de klok van 11.00 uur droog werd
kwam er nog aardig wat publiek op
de been en werd zelfs hier en daar
nog omzet gedraaid.

Bonusvoordeel bij AH Nieuwkoop
2.49

0.99

ROUTE 0.99

1.32

ROUTE 0.99

0.99

AH Basisgroentesaus of pastasaus

Verkade koek of repen 111 gram

t/m 17 september 2017

t/m 17 september 2017

Per pot

Per verpakking

Albert Heijn Nieuwkoop
Méér dan boodschappen!

facebook.com/albertheijnnieuwkoop
Reghthuysplein 3, 2421 BE Nieuwkoop, tel. 0172-570274, mail: nieuwkoop.ah@gmail.com
Openingstijden: Maandag - Zaterdag: 08.00-21.00 uur - Zondag: 10.00-18.00 uur

Vuurwerk
‘s avond rond een uur of 7 verzamelden zich de eerste boten op de
Noordeinderplas bij Jachthaven
Plaszicht.
Het zonnetje scheen nog volop en
voor de driekoppige jury was er nog
weinig zicht op hoe goed de boten,
die natuurlijk allemaal meedongen
naar een prijs, verlicht waren. Wel
bleek dat het slechte weer van de
voorgaande dagen niet echt had bijgedragen aan de creativiteit van de
deelnemende boten.
Desondanks, toen het eenmaal donker was kreeg de jury toch wel een
goed beeld van wie in de prijzen
zou moeten vallen. De Noordense

jongens van Bass op de Plass bijvoorbeeld, hadden zichzelf weer
overtroffen. Met hun Indiana Jones tempel, compleet met watervallen en licht effecten stalen ze de
show. De jury kon niet anders dan
ze een welverdiende eerste prijs
toekennen. Ook de verlichte tractor
die als blikvanger over de Nieuwkoopse Plassen voer vond de jury
een tweede prijs waard. De derde
prijs was voor Boskopers die elk
jaar weer met een rock ‘n roll boot
de Nieuwkoopse Plassen aandoen.
Dit jaar stond hun boot in het teken
van Elvis. Bij de kleine boten viel
een bootje met een mooie bloem en
gezellige versiering op. ‘Gezelligheid’ dat was nu precies wat deze
familie wilde uitbeelden. Een boot
met tralies, waarachter veel Nieuwkoopse jongeren viel in de prijzen
en ook een piratenbootje met aan
boord piraten die helemaal in stijl
gekleed waren vond de jury een
prijs waard.
Een spetterend vuurwerk dat veel
applaus kreeg sloot het Torenschuddersfeest 2017 af.

Open manegedag op Stal Oosterman
Zaterdag 16 September is het zover, de open dag bij
Stal Oosterman in samenwerking met de FNRS.
Het programma van de dag zal om 10:00
starten en tegen 16:00 ten einde lopen. In
deze tijd zijn er verschillende demonstraties te zien met betrekking tot het lesgeven en is er een hoop paardenplezier te
beleven!
Om 11:00 en 13:00 uur worden er twee
demonstraties gegeven met lesklanten.
Om 11:00 zal er les gegeven worden aan
een volwassene waarbij er gewerkt wordt
aan houding en zit en het rijden van verschillende oefeningen. Om 13:00 zal met een van de pony les klanten een demonstratie
gegeven worden waarbij plezier en vertrouwen op de pony de speerpunten zijn.
Om 11:30 en om 14:00 is er ook mogelijk om een rondje te stappen op de les pony’s / paarden. Om zo te proberen of het iets voor jou is en je net zo geniet als alle andere ruiters.
Er is natuurlijk ook mogelijkheid om een rondleiding te krijgen of een paard of pony te
poetsen. Op het terrein zullen ook verschillende spellen te spelen zijn en de dag wordt
om 15:30 afgesloten met een grote manege quiz waarbij er een gratis les te winnen is.
De kantine zal de gehele dag open zijn voor een versnapering en een kopje koffie of
thee. En vergeet natuurlijk niet deel te nemen aan de foto actie van de FNRS waarbij je
kans maakt op een jaarlang gratis rijlessen. Vond je het gezellig? Je bent altijd welkom
om gezellig nog eens te komen kijken op onze maandelijkse dressuur wedstrijd van RV
De Prestige Ruiters!

We zien jullie graag zaterdag 16 september op Stal Oosterman.
Electronweg 1 2421 KZ Nieuwkoop, achter industrieterein De Olm.

SPORTPAGINA - DE OMROEPER
ZAALVOETBAL

TENNIS

Zaalvoetballers gezocht

Geslaagde Clubkampioenschappen LTV Zevenhoven

Nieuwveen – Voor recreatief zaalvoetvoetbal op de vrijdagavond zoekt
ons zaalvoetbalteam versterking.
Elke vrijdagavond spelen wij van 21.00 - 22.00 uur in onderling verband
(geen competitie) in de Ringkant in Nieuwveen. Ben je een enthousiast
zaalvoetballer en heb je zin in een wekelijks gezellige pot zaalvoetbal?
Kom vrijdagavond langs of bel voor meer info: Bart Duijst: 06 – 49966579
of Piet Melzer: 06 – 51380218.

VOETBAL

Nieuwkoop - Montfoort 0-6
Nieuwkoop – Nieuwkoop speelde
zaterdagmiddag de tweede bekerwedstrijd. Thuis tegen eerste-klasser V.V. Montfoort kon Nieuwkoop
weinig klaarspelen en ging het met
ruimte cijfers onderuit.
De wedstrijd begon een kwartier
later vanwege onweer dat rondom
Nieuwkoop hing. De scheidsrechter besloot de warming-up af te breken en te wachten tot het onweer
ver genoeg weg was. De leidsman
besloot vervolgens om de wedstrijd
een kwartier uit te stellen, zodat de
mannen genoeg tijd hadden om op
te warmen.
Eenmaal begonnen aan de wedstrijd werd Nieuwkoop al snel met
de rug tegen de muur gezet. Montfoort speelde op hoog tempo de bal
rond op de helft van Nieuwkoop en
wist binnen vijf minuten al twee
enorme kansen te creëren. Maar na
acht minuten brak het verzet van
Nieuwkoop en stond Montfoort al
op voorsprong, een hoekschop kon
worden ingekopt.
De oranjehemden leken onder de
indruk van het hoge tempo van de
'Orange machine' en liep na de 0-1
al snel tegen de 0-2 en 0-3 aan. De
tweede tegentreffer viel opnieuw
uit een hoekschop, de derde uit

een keurige aanval. De eerste echte
Nieuwkoop kans viel pas na 19 minuten, uit een vrije trap van Jeffrey
Pieterse. Daarna was Rick Pouw
nog een keer dichtbij een aansluitingstreffer.
Na een half uur wist Montfoort het
duel helemaal te beslissen, een intikkertje zorgde voor de 0-4. Na de
vierde treffer ging Nieuwkoop meer
van zich afbijten, kwam meer in
balbezit en speelde rond op de helft
van Montfoort. Dat op zijn beurt in
de counter de 0-5 wist te produceren. 0-5 was tevens de ruststand.
In de rust waren de woorden van de
Nieuwkoopse hoofdtrainer duidelijk, neem het positieve mee naar de
tweede helft en blijf voetballen. Dat
deed Nieuwkoop ook in de tweede
helft, het wist zich te herpakken en
Montfoort meer onder druk te zetten. Uiteindelijk zagen we nog enkele Nieuwkoopse kansen, maar de
bal ging er niet in. Wel wist Montfoort nog een 0-6 te produceren.
Een goede les voor Nieuwkoop, wat
het volgende week in de laatste bekerronde op neemt tegen CSW uit
Wilnis. Waarna het op 23 september
aan de competitie zal beginnen met
een uitwedstrijd tegen DSO.

Oefengroep Artrose
Ter Aar - Door gewrichtsartrose
kunt u last hebben van pijn en stijfheid en beperkingen ondervinden
bij uw dagelijkse bezigheden.
U kunt b.v. moeite hebben met lopen en u kunt minder makkelijk
boodschappen doen, de hond uitlaten, uw vereniging bezoeken en
deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten.
Door bewegen kunnen klachten van
pijn en stijfheid verminderen.
In de oefengroep voor mensen met
artrose leert u hoe u veilig en gezond kunt bewegen met uw artroseklachten. Centraal hierbij staat het
oefenen, gericht op het verbeteren
van activiteiten in het dagelijks
leven en het verbeteren van mogelijkheden voor werk (ook vrijwilligerswerk) en/of vrijetijdsbesteding.
Om dat te bereiken wordt gewerkt
aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen, beweeglijkheid van
de gewrichten, stabiliteit, balans en
spierkracht. Ook looptraining, houdingsoefeningen en tilinstructie maken deel uit van het programma.
Vanwege het belang van blijven
bewegen wordt toegewerkt naar
het hervatten van uw eigen sport- of

beweegactiviteit. Bovendien krijgt
u adviezen waarmee u beter leert
met uw klachten om te gaan, zodat
u daardoor zo min mogelijk wordt
gehinderd. Desgewenst kunt u ook
ervaringen en tips uitwisselen met
andere deelnemers.
U oefent op uw eigen niveau met
uw eigen schema. Tijdens een individuele intake worden uw klachten
en persoonlijke doelen geïnventariseerd en worden enkele testen
afgenomen. Gedurende de deelnameperiode worden deze tests
herhaald, zodat u inzicht krijgt in
uw vorderingen. Een optimaal resultaat is alleen mogelijk als u ook
thuis oefent. In overleg met u wordt
daarom ook een oefenschema voor
thuis opgesteld.
De oefengroep voor artrosepatiënten wordt begeleid door een Karin
Verlaan, gespecialiseerd oefentherapeut artrose.
De groep zal starten op woensdag
25 oktober 10 uur.
De groep zal maximaal uit 8 deelnemers bestaan.
Voor info of aanmelden voor de artrose-oefengroep bij Karin Verlaan
0172-604087

JE KOMT TOCH OOK?
N

E
KUSS

ING

SPR

DIVERSE
CULTURELE
HA PJES

23 September

vanaf 10.00uur tot 16.00uur

En waar vind ik al dit leuks?
Maarten Freeke Wije 2D, Nieuwkoop

Zevenhoven – Van 1 t/m 10 september waren bij tennisclub LTV Zevenhoven de jaarlijkse Clubkampioenschappen, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Er waren veel spannende wedstrijden en het
terras en de tribunes waren weer gezellig gevuld. De
jeugdteams gemengd dubbel zijn door de organisatie
ingedeeld. Dat leverde erg leuke wedstrijden op die
de jeugd zelf erg goed oppakte. Er was veel hulp van
ouders om alle wedstrijden soepel te laten verlopen.
Woensdag is de hele middag gespeeld in poules.
* Twee rode poules met elk 8 kinderen met daarin ook
vrienden en klasgenoten. De poule winnaars waren
Joel den Boer en Dewy Roseboom en zij speelden
zondag finale. De drie rode sets eindigden in 7-6 en
maakten er een spannende wedstrijd van. Joel is met
twee gewonnen sets onze rode kampioen geworden.
* Oranje poules met poulewinnaars Esmee Bos en
Luke Schoonenwolf. Ook zij speelden zondag finale:
Esmee is de Oranje kampioen van 2017 geworden.
De andere clubkampioenen van 2017 zijn geworden:
- Herendubbel:
1. Ruud Bos en Seb Tesselaar en
2. Onno Mathessius en Kees Reyngoud.
- Gemengd dubbel:
1. Suzanne Bos en Ruud Bos en
2. Bianca Sassen en Kees Reyngoud.

- Dames dubbel:
1. Saskia Janmaat en Marieke Janmaat en
2. Kate Clarke en Annelies Boon.
- Herendubbel poule B:
1. Remco Kragtwijk en Martijn Hilders en
2. Paul Putman en Dirk van der Schaft.
- Gemengd dubbel poule B:
1. Onno Mathessius en Marian van Vulpen.
- Dames dubbel poule B:
1. Larissa Koppers en Laura Kroes en
2. Marijke Kat en Ingeborg Koperberg.
- Jeugd gemengd dubbel A:
1. Bram Verboom en Gina den Haan.
Ook Tijn Akerboom, Jasmijn Bos, Joost Sassen
en Romi Tromp speelden mee.
- Jeugd gemengd dubbel B:
1. Skype Tromp en Stijn de Boer. Verder speelden
mee Jack Schoonenwolf, Teun Burgy, Niels Voshart
en Kim Verboom.
- Meisjes enkel: 1. Jasmijn Bos.
Verder deden Gina den Haan en Romi Tromp mee.
- Jongens enkel A:
1. Bram Verboom.
Verder speelden Joost Sassen en Tijn Akerboom mee.
- Enkel B:
1. Skype Tromp en 2. Kim Verboom.
- Rood: Joel den Boer.
- Oranje: Esmee Bos.

ROEIEN

Clinics met Drakenboten bij
Roeivereniging ‘De Meije’
Nieuwkoop - Roeivereniging ‘De
Meije’ organiseert op het terrein van
haar home aan het Meijepad clinics
met Drakenboten, samen met de
Dutch Dragons uit Zoetermeer. De
eerste vereniging in ons land die is
opgericht om het “Drakenvaren” te
promoten o.a. door wedstrijden en
clinics te organiseren.
Rv. De Meije er in geslaagd The
Dutch Dragons naar Nieuwkoop
te halen ter opluistering van haar
45 jaar bestaan, aan het Meijepad.

Dit hele jaar zijn er diverse festiviteiten vanwege het negende
lustrumjaar: de presentatie en
de promotie van het varen met
Drakenboten is daar één van. De
happening vindt plaats op zaterdagmiddag 16 september a.s. De
clinics starten vanaf de noordelijke steiger van het terrein van de
roeivereniging. Er wordt geroeid
in acht manches met telkens zestien roeiers. De ploegen bestaan
uit leden van De Meije. Voor onze
plaatselijke roeivereniging is het

een spectaculair spektakel dat
mogelijk is door bijdragen van diverse sponsors. Drakenbootvaren
is een oude Chinese traditie die
terug gaat tot meer dn 2000 jaar
geleden. Drakenboot-races werden
gehouden als vruchtbaarheidsritueel voor de goden om de gewassen
elk jaar weer te laten groeien. De
draak is het belangrijkste symbool
van Azië, symbool voor water. De
races werden gebruikt om de zeeën
en rivieren de baas te zijn en de
regen en wolken te overheersen.

Realisatie IKC, sporthal, (zorg)
woningen en rotonde in Ter Aar
weer een stap dichterbij
Ter Aar – Ruim 10 jaar geleden
droomde Ter Aar van een project
waarin wonen, zorg, jeugd & onderwijs en sport een kwaliteitsimpuls zouden krijgen: project Ter Aar
Vernieuwd Verbonden.
De tijden veranderden en de uitwerking van het plan werd verschillende keren bijgesteld. Toch
worden nog veel van de oorspronkelijke doelen gerealiseerd. Zo zijn
de 44 huurwoningen volgens het
projectplan vernieuwd en is het
voetbalcomplex TAVV onder andere voorzien van kunstgras. De
grond van de waterzuivering is
aangekocht. Dit najaar starten we
met het verleggen van de tennisbanen. Hiermee ontstaat ruimte voor
het Integraal Kindcentrum (IKC)

en de nieuwe sporthal. De (zorg)
woningen voor ouderen die in het
oorspronkelijke plan naast het IKC
gebouwd zouden, staan ingepland
op de huidige schoollocaties. Ook
zijn er onderdelen aan het plan toegevoegd, zoals de sporthal en de
aanleg van een rotonde bij de Aardamsebrug.
Ontwerp bestemmingsplan ter
inzage
Om de plannen uit te kunnen voeren, moet er een bestemmingsplan
komen dat de bouw van het IKC, de
sporthal, de rotonde en de woningen op de schoollocaties mogelijk
maakt. Het ontwerpbestemmingsplan Vernieuwd Verbonden ligt
vanaf donderdag
14 september 2017 tot en met

woensdag 25 oktober 2017 voor
zes weken ter inzage. Tijdens deze
periode kunnen inwoners en belangstellenden op het ontwerpplan
reageren.
Het plan wordt gepubliceerd op
www.ruimtelijkeplannen.nl en is in
te zien bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.
Op 18 september 2017 is er een
inloopbijeenkomst in het gemeentehuis in Nieuwveen. Medewerkers
van de gemeente Nieuwkoop lichten tijdens deze avond het bestemmingsplan toe en zullen vragen beantwoorden. Belangstellenden zijn
18 september van harte welkom
tussen 19.00 en 21.00 uur (Teylersplein 1, Nieuwveen).

Fietstocht Club 50+ Noorden

Club 50+ Noorden gaat weer fietsen op woensdag 20 september. Deze keer is het een verrassingstocht waar
oude herinneringen naar boven zullen komen. Onderweg houden we een koffiestop. De kosten zijn voor eigen
rekening. De afstand is ongeveer 35 km. Deelname kost € 0,50 p.p. U hoeft geen lid te zijn van Club 50+ om
mee te mogen fietsen. U fietst op eigen risico. We vertrekken om 9:30 uur vanaf de parkeerplaats tegenover
de RK-kerk in Noorden. Voor meer info: J. Leliveld (0172-409148) of J. Goes (0172-409380)
LEES DE OMROEPER ONLINE OP: WWW.DRUKKERIJMIDDELKOOP.NL/OMROEPER

Wees stellig in uw stelling!

H.W. van der Peet & Zn. is een
familiebedrijf, gevestigd in Nieuwkoop
en al meer dan 65 jaar gespecialiseerd
in ontwerpen, bouwen en verkopen
van carrosserieën en trailers voor
hoofdzakelijk los gestorte producten.

GEZOCHT:

ZATERDAG- EN
VAKANTIE HULP M/V

Nieuwkoop - Waar kiest u voor?
NIEUWKOOP SLAAPDORP OF
NIEUWKOOP PAREL AAN DE
PLAS!!!
U als inwoner doet er toe en uw mening doet er toe.
Wij hebben als dorp goud in handen, maar kijken er naar als blik.
Een prachtig klein historisch centrum gelegen aan een van de mooiste natuurgebieden van het land.
Hoe kan het dan dat het zo stilletjes
is in het dorp en op het water?
Het antwoord is eenvoudig. Wij
worden en werden niet goed op de
kaart en in de kaart gezet.
Wij hebben in de loop van de jaren verschuivingen gezien van het
centrum boven naar het Kennedy
plein beneden. Dit in verband met
de nieuwbouwplannen in het historisch centrum. Dat heeft geleid tot
een versplein beneden. Niets mis
mee toch, een fijn versplein, waar
iedereen makkelijk kan parkeren
en snel alle boodschappen in huis
kan halen.
Daar is op zich niets mis mee, maar
als dit leidt tot leegstand in het Hart
van Nieuwkoop hebben wij een
lege oester aan het water en gaan
mensen elders parels zoeken.
Minder of weinig toeristen. Een teruglopende horeca. Veel lege panden en banen op straat.
De gemeente Nieuwkoop weet allang dat dit speelt, maar……….?
Gelukkig, de gemeente heeft een

onafhankelijk advies platvorm ingeschakeld ( DE Nieuwe Winkelstraat) om in kaart te krijgen wat er
toch aan de hand is en na maanden
hebben wij een transparant en onafhankelijk advies. Daar kunnen we
wat mee.
Het advies is: bundel de krachten
en de winkels. Facilitair bereikbaarheid en parkeerplaatsen en het totaalplaatje is een sterk winkelhart
met een toekomst.
Doen ze goed die gemeente, zou je
denken.
Jammer mensen. We hebben met
het rapport wel een leidraad tot een
vruchtbare toekomst in handen,
maar wie gaat het uitvoeren? Precies, de gemeente, maar niet dus.
Prima rapport, prima idee, maar
misschien over tien jaar?
Zolang kan Nieuwkoop niet wachten, want het spook spookt al rond.
Nu denkt u, kom maar op met die
stellingen.
Welnu, hier komen ze..
SAMEN ZIJN WE STERKER OF
TWEE IS MEER DAN EEN!
Nieuwkoop kent (nu) nog geen
ruimte voor groei, maar samen
vormen we een echt dorpshart.Een
dorpshart dat alle ondernemers de
kans biedt om te blijven
ondernemen en te blijven groeien.
Wij zijn gewoon te klein voor twee
centra.
Dit is dan ook de kern van het advies wat dit onafhankelijke plat-

vorm heeft gegeven.
Nu is de vraag of er genoeg parels
in de gemeenteraad zitten die begrijpen wat er op het spel staat.
Denkt u niet dat het zo een vaart
niet loopt. De Blokker is de eerste
keten die in Nieuwkoop omvalt.
Grijpt de gemeente niet in gaan er
meer volgen.
Hoe ziet u Nieuwkoop het liefst?
Een gezellig compact en levendig
centrum met een aantrekkelijke
markt op zaterdag of lege straten,
lege panden, en geen ondernemers
meer in het centrum, want heus, dat
is geen toekomstmuziek, maar een
vals orkest dat nu al speelt.
Uiteindelijk zal een leeg centrum er
toe leiden dat mensen elders gaan
shoppen en de horeca gaan opzoeken en tja, dan neem je toch ook
maar gelijk de boodschappen mee.
Op termijn is het maar de vraag hoe
lang het vers blijft op het vers plein.
Oh, nog vergeten, maar wie komt er
dan nog in Nieuwkoop wonen, want
zo leuk is het dan niet meer!
De verkiezingen staan weer voor de
deur. Gaan de verschillende partijen
weer gebakken lucht verkopen? Er
is in 2009 al een beleidsnota geschreven die voor samenvoeging
pleit, maar jammer inwoners. Vele
raadsleden hebben grote lades in
hun bureaus waar menig duur betaald plan in verdwijnt.
Laat uw stem horen en wees stellig
in uw stelling!!

Eerste jubileum Zanggroep Musica

Wat zijn zo al de werkzaamheden:
- Schoonmaken van diverse machines;
- Veeg- en opruimwerkzaamheden;
- Afvalbakken legen;
- Materiaal bij diverse werkplekken zetten;
- Binnengekomen goederen opruimen;
- Schoonhouden van het buitenterrein;
- Trailers wassen;
- Stickers verwijderen van trailers.
Werktijden:
- Zaterdag (± 40x per jaar) van 7.30 uur tot 12.00 uur;
- In de vakantie in overleg en op toerbeurt
met andere vakantiekrachten.
Ben je minimaal 15 jaar oud, wil je iets bijverdienen
en weet je van aanpakken?
Informeer dan bij H.W. van der Peet & Zn. naar de mogelijkheden
of stuur een mailtje naar info@vanderpeet.nl t.a.v. Colinda Slof.
Bezoekadres:
Transportweg 64, 2421 LS Nieuwkoop, telefoon 0172-579318.

Van Wijk, keurslager
‘Een klasse apart!’
Wij zijn op zoek naar een

Winkelmedewerker(ster)
Voor de donderdag middag en vrijdag middag
•
Vindt je het leuk om met mensen om te gaan
•
Je houdt van afwisselend werk
•
En je bent tussen 20 en de 30 jaar
Lijkt het jou wat?
Neem dan contact op met ons via onderstaande mail
aders, mail ons of kom langs in de winkel en vraag naar
Jeroen, Luc of Selma.

Regio – Zanggroep Musica viert dit
najaar haar eerste lustrum. Er is binnenkort een lustrumconcert.
In 2012 heeft een drietal zangers het
initiatief genomen om Musica op te
richten. Het was al snel een succes.
Eén van de drijvende krachten achter de zanggroep is Kees Oskam uit
Nieuwveen. Samen met zijn vrouw
is het hij jarenlang actief geweest
bij de Leidse Operettevereniging
Crescendo en inmiddels is Kees samen met zijn vrouw Dicky alweer
bijna vijf jaar actief in deze regio.
Dicky zingt vooral en bemoeit zich
met de kleding. Kees is vooral actief met de organisatie. Hij regelt de
optredens en alle zaken die daarmee
verband houden. Dat doet hij met
verve, want alles moet kloppen.
‘Da’s prettig voor de leden van de
zanggroep, maar ook voor de orga-

nisaties waar we op bezoek komen.’
Het koor heeft een vaste ladyspeaker, die de zangnummers introduceert en de liedjes worden op de piano begeleid door en vaste pianiste.
Afkomstig vanuit de operettehoek,
was het niet vreemd dat de Oostenrijkse uitstraling werd gezocht.
Het repertoire is in de afgelopen
vijf jaar al flink aangepast en uitgebreid. Nederlandstalige meezingers zoals “Aan de Amsterdamse
Grachten, Tulpen uit Amsterdam en
Dat kleine café “ ontbreken vrijwel
nooit tijdens een optreden. Maar het
kan ook plechtiger / serieuzer met
“Droom land of Land van Hoop en
Glorie”. Musica is een niet-kerkelijk koor dat bestaat uit leden waarvan de meeste 50 + zijn. Wekelijks
repeteren de leden en bijna elke
maand is er een optreden. Vaak is

dat in een accommodatie van of
voor ouderen.
De zanggroep is aangesloten bij de
landelijke bond voor A-capella en
Lichte muziek zingende koren. Dat
betekent dat onder andere alle verplichte Buma rechten worden voldaan. ‘Je kan het maar beter goed
geregeld hebben,’ licht Oskam toe.
Het eerste lustrum gaat gevierd
worden op 19 september met een
lustrumconcert. Dat zal vooral een
concert zijn voor de bewoners en
vrijwilligers van Het Hoge Heem,
ook de bewoners van de aanleunwoningen worden uitgenodigd.
Wie meer wil weten over het koor.
Wie wil meezingen of een optreden
wil aanvragen, kan terecht bij Dicky
en Kees Oskam, tel 06 29283733
of per e-mail: zanggroepmusica@
kpnmail.nl

Kennedyplein 7, Nieuwkoop.
Tel. (0172)571548
Mail: info@vanwijk.keurslager.nl

Cursus klassieke muziek in Nieuwkoop
U houdt van klassieke muziek en u wilt daar meer over weten?
Kom dan naar deze cursus in het Reghthuys.
6 bijeenkomsten op maandag, 14:00-16:30 uur. Start 4 oktober.
Info: zie www.reghthuys-nieuwkoop/activiteiten/cursussen

Jumbo sponsoractie
voor de Wereldwinkel
Nieuwkoop - Woensdag 13 september zal
de Jumbo sponsoractie weer van start gaat.
Eén van de deelnemende verenigingen is Wereldwinkel de Toren. Zes weken lang krijgt u
bij de kassa van Jumbo op het Kennedyplein
bij iedere 15 euro aan boodschappen en bij
diverse actieproducten een sponsorvoucher.
Deze sponsorvoucher moet geactiveerd worden op: www.jumbonieuwkoop.nl/doneer.
Nieuw dit jaar is dat degene die de voucher
activeert, zelf 6 weken lang iedere dag kans
maakt op een Jumbo cadeaukaart t.w.v. 25
euro.
De waarde van de voucher is variabel, van 10
cent oplopend tot 25 euro. Deze waarde kan

gedoneerd worden aan een vereniging. Wij
hopen dat velen aan de Toren willen doneren.
De opbrengst gaat naar Stichting Jalihal, het
project voor alleenstaande vrouwen in India
dat wij steunen. Zie www.jalihal.nl
De bewoners van de nieuwe woningen in
Nieuwkoop en Nieuwveen, zullen binnenkort
een flyer van de Toren ontvangen. Hierop zit
een kortingsbon van 20% op de eerste aankoop die u in de Toren doet.
Wij zien u graag in onze winkel op het Reghthuysplein in Nieuwkoop.
Open woensdag t/m zaterdag 10.00 tot 16.00
uur.

Cursus Aquarelleren

Ter Aar - Maandag 18 september start Marjan Vriezen weer een nieuw seizoen met cursussen aquarelleren. Op maandagmiddag en
dinsdagmiddag is er nog ruimte om aan deze
cursus deel te nemen.
Gezamenlijk in een kleine groep met je eigen
creativiteit bezig zijn! Het werkt stimulerend
en ontspannend tegelijk. Je leert o.a. hoe je
een aquarel in lagen opbouwt en dat je wit
alleen verkrijgt door gedeeltes van je papier
uit te sparen. De zgn. nat-in-nat techniek
waarbij de verf in elkaar vervloeid is een ken-

Computerclub Het Groene Hart
Nieuwveen - Zaterdag 16 september 2017
houdt Computerclub Het Groene Hart weer
haar maandelijkse computerbijeenkomst.
Deze wordt gehouden in De Mettenburcht,
W.P. Speelmanweg 22a te Nieuwveen. (Naast
het voetbalveld van Nic Boys)
De aanvang is 10.00 uur en de bijeenkomst
afgelopen om 16.00 uur.
Er zullen de volgende demonstraties gegeven
worden:
Fotobewerking met Photoshop, fotobeheer
met Lightroom, vliegen met de Flightsimulator, rijden met de Trainsimulator (voel je weer
net als vroeger toen je op je zolderkamertje
een heuse treinbaan had aangelegd), Digitale

video bewerken en vele andere programma’s,
het programma Basecamp, het werken met
een gps-apparaat, we gaan een route met
Basecamp en plaatsen deze op het gps-apparaat. Dit is wel onder voorbehoud van de
aanwezigheid van leden die de programma’s
gebruiken. We kunnen u ook adviseren bij de
aanschaf van een nieuwe computer of andere
hardware.
Lid worden kan ook, de kosten zijn € 20,00
per jaar.
Voor verdere informatie kun je bellen met Jan
Kranenburg, 0172-742549 of kijk op onze
website www.computerclubhetgroenehart.nl

BINGO in Theater
Kaleidoskoop
Nieuwkoop - Veel mensen waarbij het bingospel niet bekend is, zullen zeggen dat dit
alleen gespeeld wordt door oudere dames en
dat het maar saai is. Maar geloof ons: niets is
minder waar! Een bingo-avond is voor veel
mensen een gezellig avondje uit. Combineer
de gezelligheid en het samen zijn met vrienden en vriendinnen met de spanning van het

spel en je hebt geheid een gezellige avond.
Daarnaast zijn er ook nog eens mooie prijzen
te winnen! De bingo-avond is voor iedereen
toegankelijk. Voor € 12,50 kan je al de hele
avond bingo spelen. Dinsdagavond 26 september bent u van harte welkom in het restaurant van Theater Kaleidoskoop. Zaal open:
19.30 uur. Aanvang bingo: 20.00 uur.

JE KOMT TOCH OOK?
NA
HEN REN
E
D
L
SCHI

23 September
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En waar vind ik al dit leuks?
Maarten Freeke Wije 2D, Nieuwkoop

merkende techniek me aquarelleren. Voorafgaand aan het schilderen is het tekenen, wat
met zich meebrengt dat je goed leert kijken.
Ben je al vertrouwt met de aquareltechniek,
dan kan ik je verder helpen bij je ontwikkeling hierin. Deze cursus aquarel biedt je de
mogelijkheid om je creativiteit te ontwikkelen en deze te laten stromen.
Geïnteresseerd?
Geef je op kom voor een proefles.
http://de-morgenster.com/2017/08/24/309/

Spetterend optreden musicalvereniging EigenWijs
Nieuwkoop – Nieuwkoopse Musicalgroep
EigenWijs zet spetterend optreden neer tijdens opening cultureel seizoen Nieuwkoop
in theater Kaleidoskoop.
De elfjes en fauntjes van EigenWijs waren de
jongste deelnemers aan dit evenement.
Zij kregen met dans, zang en grappige teksten
de zaal al snel op hun hand.

Musicallessen in Nieuwkoop
Voor de leden van EigenWijs (6 tot 20 jaar
oud) begonnen de lessen afgelopen woensdag
6 september weer. Kinderen die geintresseerd
zijn mogen komende weken gratis een les
meedraaien. De lessen worden woensdagmiddag gehouden in de theaterzaal van de
Kaleidoskoop, Nieuwkoop.
Voor meer informatie: www.eigenwijs.tv

Kerkproeverij
Ontmoetingskerk Nieuwveen
De Ontmoetingskerk in Nieuwveen nodigt
mensen uit voor de campagne kerkproeverij
op zondag 17 september.
De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien
uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken,
maar aan de kerk? Toch is dat de gedachte
achter de campagne die mensen uitnodigt om
op zondag 17 september de drempel van de
kerk over te stappen. De uitnodigende partij
zijn kerkleden die in hun omgeving iemand
zoeken om die zondag mee te nemen naar de
kerk. Een buur, een kennis, een vriend die
niet (meer) naar de kerk gaat, misschien u

wel! En dat vanuit de gedachte om eens iemand mee te nemen naar een plek die voor
haar of hem belangrijk is, in de hoop dat de
ander er inspiratie opdoet.
In Nieuwveen doet de protestantse Ontmoetingskerk mee aan de campagne Kerkproeverij. Dus wees niet verbaasd als u een uitnodiging krijgt om mee te gaan op zondag 17
september. U kunt natuurlijk ook op eigen
gelegenheid komen.
Fijn als u toehapt, misschien smaakt het naar
meer!
Plaats: Kerkstraat 45, Nieuwveen
Tijd: 09.30. Een uurtje, daarna welkom bij
koffiedrinken en een fietstocht

Culturen Dag Nieuwkoop
Volgende week zaterdag 23 september is naast de ingang van sporthal De Steupel
de Culturen Dag Nieuwkoop.
Er zijn diverse workshops en rond 14.00 uur is er een internationale modeshow.
Op het evenemententerrein organiseert Jongerenwerk Nieuwkoop sportactiviteiten
voor de jeugd met verschillende culturele achtergronden.
Het begint rond 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Volg de pagina’s op Facebook: Burendag Nieuwkoop en Jongerenwerk Nieuwkoop.

Wilt u uw rouwadvertentie
in De Omroeper plaatsen?

~ Overlijden ~

Graag aanleveren
vóór maandag 14:00 uur

Vertrouw op de Here met uw ganse hart
Spreuken 3 : 5

Zijn leven, humor, en liefde voor ons, laten een onuitwisbare
herinnering bij ons achter. In alle rust en liefde heeft hij van ons
afscheid genomen,

Matthijs Leonard Broeken

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekent, laten wij u
weten dat na een periode van afnemende krachten is overleden
onze lieve mama en oma

in de leeftijd van 37 jaar.

Lina Goedhart-Vossepoel

Richard Broeken
† Arie Broeken

Sinds 14 december 2009 weduwe van Jan Goedhart

* 19 juli 1925

† 5 september 2017

Nieuwveen

Woubrugge

Persberichten:
Vóór maandag 08:00 uur

---------------------------------------------------Gevraagd oud ijzer, accu’s, wasmachines, Magnetrons, stofzuigers enz.
06 14345689
-----------------------------------------------------Schilder met steiger nodig? (voor binnen en buiten)
Btw 6% ipv 21% Bel VIP Schilders;
0172-413436 en of 06-41599299
vipschilders@gmail.com
-----------------------------------------------------Gooi u oude fiets niet weg, haal ze graag
op, 538947
---------------------------------------------------Te koop: Serama kippen. Geb. juni
Tel. 437418
---------------------------------------------------Wie heeft mijn SPINFIETS geleend of
verplaatst medio juli uit De Ringkant?
Petra de Bruin
---------------------------------------------------Te koop: SPINFIETS € 350,Petra de Bruin.
---------------------------------------------------Wegens verhuizing. Te koop droger, gr.
koelkast, glazen tafel en linnenkasten
tegen spotprijsjes 573457
---------------------------------------------------Lezing geven? Huur de Kosterij voor, inl.
06 20960590
---------------------------------------------------Uw heg knippen of straatje opknappen
enz, 574678
----------------------------------------------------

Portugal-Algarve
• Te huur luxe villa of appartement.
• Een sapkuur vakantie in Villa Chara
is ook mogelijk.

Meer weten? Kijk op:

www.rpholidays-algarve.nl

Marleen en Jan Dekker-Goedhart
Jan en Larissa
Frank en Chris
Coen en Carol

Matthijs is overgebracht naar gebouw “De Rank”te
Nieuwkoop, alwaar geen bezoek.
Wij nemen afscheid van Matthijs in besloten kring op zaterdag
16 september van 14:15 tot 15:15 uur in gebouw “De Rank”,
Reghthuysplein 19 te Nieuwkoop.

Caroline en Klaas de Jong-Goedhart
Marco en Elise
Mirjam en Matthijs ♥
Chris

LET OP. Als u kopij in wil sturen,
dan mag het alleen bestaan uit:

Bezorgklachten?
Bel 0172 - 571354

6 september 2017
Larixstraat 22, 2421 VP Nieuwkoop

Pauline in liefdevolle herinnering

Kopij en advertenties aanleveren via:
e-mail: info@drukkerijmiddelkoop.nl

Verslagen, Exposities,
Verenigingsnieuws,
Goede Doelacties

Wim en Gerrie Goedhart-Dam
Silvan

Iedereen is welkom om aansluitend op de dienst, om 15:15 uur,
mee te lopen met de optocht door Nieuwkoop als eerbetoon aan
Matthijs.

Correspondentie-adres:

Caroline Goedhart, Zuideinde 18-B, 2445 AV Aarlanderveen
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden
Onze speciale dank gaat uit naar medewerkers zorglocatie Woudsoord te Woubrugge
voor hun toewijding en lieve, goede zorgen.

Gelieve vrolijke en kleurrijke kleding te dragen, geen zwart.
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De begrafenis vindt daarna plaats op de nabijgelegen algemene
begraafplaats.

23 September

vanaf 10.00uur tot 16.00uur

En waar vind ik al dit leuks?
Maarten Freeke Wije 2D, Nieuwkoop

“Wij beseﬀen dat het een enorme
impact heeft om iemand te verliezen
van wie je houdt.”
Wilco Kramer de la Rie
Uitvaartverzorger

Energieweg 1A,
2421 LM Nieuwkoop
Tel.: 0172 573 220
info@konstendunweg.nl
www.konstendunweg.nl

TE HUUR

Representatieve kantoorruimte voor kleine zelfstandigen op het industrieterrein in Nieuwkoop incl. telefoon,
internetverbinding, afsluitbaar, toilet, parkeergelegenheid.
€ 450,00 excl. gas, water en elektra per maand.
Meer info via 0654712955.

Uitvaartonderneming Gea van der Hee
Aarlanderveen en wijde omgeving

0172 53 23 00 of 06 - 27 27 88 98

Musicalgroep Eigenwijs in de
Muziektent op 16 september
Op zaterdag 16 september zal Musicalgroep Eigenwijs een spetterend
optreden verzorgen in en om de Muziektent. Het optreden begint rond
10.30 uur. Het recente optreden van de musicalgroep in Kaleidoskoop
tijdens de opening van het culturele seizoen zorgde voor laaiend enthousiaste reacties. Dus komt dart zien!

----------------------------------------------------

Grote collectie
Geboortekaartjes!
Bij uw bestelling een gratis knuffel!

Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte
één hokje. Tegen kontante betaling van € 2.20

www.geavanderhee.nl

Bij een overlijden bén ik er voor u.
. crematie of begrafenis (bekend met de kerken), geregeld met hart en verstand .
. u ontzorgen of actief mee laten helpen
maatwerk in drukwerk .
. ook als u verzekerd bent
vrijblijvend voorgesprek met evt. begroting .
Kunstgebitten
Aanmeten - Vervaardigen
Repareren - Opvullen

Meubels stofferen?
meubel-stoffeerderij
ook voor boot en caravan
vrijblijvend prijsopgave!

Ook voor uw klikgebit

Bel Wisker Tandtechniek

Inleveren in gesloten envelop met gepast geld bij:

Reghthuysplein 3

Lindenplein 8 - Ter Aar

PAULIEN VAN DEN HELDER
ZUIDEINDE 157 - 2421 AD NIEUWKOOP

vraag en aanbod
in- en verkoop boven € 100.00
Tegen kontante betaling van € 5.50
UITSLUITEND BESTEMD VOOR PARTICULIEREN!!!!

Haarstudio
NAN
Geknipt voor
hem en haar

Bel

573715

voor een
afspraak

0172-575557
Energieweg 1J Nieuwkoop

Installatietechniek

Elektra - ICT - Gas
Water - Sanitair - CV
Nieuwkoop
0172-523060
www.gresnigt.info

Molenweg 40 - 3474 KZ Zegveld
Telefoon (0348) 69 18 79
Werkplaats: Hoofdweg 80, Zegveld
Telefoon 06 - 55 90 24 32

Manege
Pensionstal
OOSTERMAN
RIJLESSEN/
INSTRUCTIE
Electronweg 1
Tel.06 54 72 01 51
Nieuwkoop

Nieuwe toekomst voor Aar en Amstel

De stille kracht
Durf ik daarover te schrijven, zal het iemand wat interesseren…?
Want ik denk zo vaak…
Dat er achter mij en iedere uitvaartbegeleider die ik ken, lieve mensen
staan die ons helpen. Ons helpen omdat ze erachter staan waar wij voor
gekozen hebben. In emotionele zin, om ons verhaal bij te doen. Omdat
het soms nodig is om te delen wat we meegemaakt hebben die dag, zodat
we weer verder kunnen en professioneel kunnen blijven kijken naar waar
we op dat moment mee bezig zijn. Omdat we weten dat we hen kunnen
vertrouwen. Om mee te sparren hoe iets op te lossen of te reageren op een
situatie. Want ja, het is eigenlijk best een eenzaam beroep, ondanks dat je
altijd onder de mensen bent.
Maar ook vaak in praktische zin. Om ons bij te staan en mee te denken
in de hectiek die we ervaren bij een melding. Vragen of we onze telefoon
bij ons hebben, ik noem maar wat simpels. Of bijstaan bij het inladen van
onze auto of zware spullen weer ophalen als het werk erop zit en omdat het
gewoon niet meer in je auto past. Of maar weer een extra dag thuiswerken
omdat we er ineens vandoor zijn en er toch iemand thuis moet zijn als
de kinderen uit school komen. Of een zoon die laat op de avond gebeld
wordt om je uit de brand te helpen als de pc er ineens mee ophoudt of
dat de vraag om een foto te bewerken nét even te groot is voor jouw maat
schoenen. Of een dochter die naast haar eigen werk een kerkboekje uit staat
te delen of koffie schenkt. Of koekjes bakken en koffiezetten voor bij een
rouwbezoek in een aula waar geen voorzieningen zijn. En het daarna weer
zonder morren opruimen terwijl wij ons nette pak uittrekken.
Iedere collega heeft zo zijn eigen zwakke plekken of ondersteuning nodig.
Tenminste, de collega’s die ik goed genoeg ken en zich naar mij toe niet
beter voordoen dan ze zijn.
En eerlijk is eerlijk: we kunnen niet zonder. Niet als we samenleven met
anderen en rekening moeten houden met elkaar. Lieve mensen die er dus
voor zorgen dat wij dit werk kunnen doen. Die uit liefde een stap opzij doen
om ons dit werk te láten doen. Werk dat qua werktijden niet te plannen is en
altijd voorgaat. Al ben je zelf jarig of moet één van de kinderen afzwemmen.
Het is geen uitzondering om eerder van een verjaardag of feestje weg te
gaan omdat ‘de plicht roept’.
En gelukkig kunnen we het weer ‘rechttrekken’ op dagen dat we niet met
een uitvaart bezig zijn, maar toch. Daarom schrijf ik er een keer over.
Dit is voor alle lieve helden achter alle uitvaartbegeleiders:
Dank je wel, dat je bent wie je bent
Dat je de moeite neemt er voor mij te zijn en mijn zwakheden kent
Dat je bereid bent zo belangeloos te geven
Dat omgaan met de dood, door mijn keus ook zomaar deel is van
jóuw leven
Dank je wel, lieve stille kracht
O, m’n telefoon gaat. Schat, ik ben weg vannacht!
Beste lezers, vier het leven! Wilt u meer weten, kijk gerust eens rond op
mijn site, mail of bel me voor een informatiepakketje | www.geavanderhee.nl
06-27278898 | info@geavanderhee.nl Reacties op dit verhaal zijn ook
altijd welkom!

Lezing over Luther
Nieuwkoop – Het is precies 500
jaar geleden dat Maarten Luther
zijn beroemde 95 stellingen verkondigde. De stellingen waren de
verwoording van reeds lang smeulende vragen en ontevredenheid bij
de bevolking. Uiteindelijk leidde dit
tot de Reformatie en de scheuring
van kerkelijk Europa.
Nu is het heel normaal om over
Luther te spreken, dat was het in
de 16e eeuw allerminst. Een expastoor van Woerden, Jan de Bakker kwam in de problemen nadat
hij voor zijn Lutherse sympathieën
uitkwam. In de kerkers van het kasteel te Woerden wachtte hij zijn ketterproces af. Ook Dignum Gerrits-

dochter uit Aarlanderveen belandde
in de kerkers. Zij werd in Leiden op
heterdaad betrapt in het huis waar
Claes van der Elst, een ex-pastoor
hen onderricht gaf uit de Bijbel.
Hoe liep het met deze mensen af?
Hoe ontwikkelde de Reformatie
zich in onze streek?
Culturele vereniging ’t Reghthuys
organiseert over dit onderwerp een
lezing op donderdag 21 september
in het Reghthuys te Nieuwkoop,
aanvang 20:00 uur. Toegang €5.
Spreker is Sander Wassing, deskundig in de Nederlandse geschiedenis
van de 16e en 17e eeuw. U bent van
harte welkom.

Nieuwkoop - Op zondagmiddag
17 september is er een speciaal
Muziekcafé voor de ‘country-liefhebbers’! Dan treedt in het restaurant van Theater Kaleidoskoop de
countryband ‘Indian Summer’ op.
De band treedt al meer dan 20 jaar
op bijna elk country festival in Ne-

derland op en dit keer tijdens het
Kaleidoskoop-lustrum in Nieuwkoop. De band bestaat uit vijf muzikanten en is zeer geliefd bij luisteraars en linedancers. U bent van
harte uitgenodigd op deze gezellige
muziekmiddag. Aanvang: 15.30
uur. De entree is GRATIS!

Transformatie
Het oude verzorgingshuis bezat
meer dan 60 (kleine) kamers waar
zorgbehoevende ouderen via zorginstelling WIJdezorg woonden.
Met de wettelijke ontwikkelingen
rond het scheiden van wonen en
zorg kon WIJdezorg niet anders dan
de huur opzeggen, waardoor WSN
zich moest beraden op de toekomst
van dit gebouw uit de jaren 80.
WSN besloot het gebouw te herontwikkelen van een klassiek verzorgingshuis met kleine kamers

Autismecafé
Nieuwkoop
27 september:
gedrag
begrijpen,
voorkomen
Op 27 september is er weer een autismecafé in het gebouw “de Bun”
in Noorden. Ons onderwerp deze
avond is: Gedrag beter begrijpen en
probleem gedrag voorkomen,
Alice Patmos van het CCE is deze
avond onze gastspreekster.
Voor expertise over probleemgedrag bent u bij het CCE aan het
juiste adres. Zij geven advies aan
zorgprofessionals over cliënten die
in een uitzichtloze situatie dreigen
te komen. Vaak is er sprake van
probleemgedrag en perspectief op
verbetering lijkt te ontbreken. Zij
kunnen ook ondersteunen bij het
uitvoeren van dit advies.
Alice komt ons uitleg geven over
bepaald gedrag bij mensen met een
vorm van autisme en geeft ons tips
en adviezen hoe we bepaald gedrag
kunnen voorkomen.
Natuurlijk is er voldoende ruimte
voor vragen, opmerkingen en eigen ervaringen. Het autismecafé is
er ouders, verzorgers, betrokkenen
van kinderen en volwassenen met
een vorm van autisme.
Het autisme café Nieuwkoop
opent om 19.45u zijn deuren in het
“gebouw”de Bun in Noorden. Entree en de koffie en de thee zijn gratis. Aanmelden is niet verplicht, wel
prettig via autismecafenieuwkoop@
hotmail.com

tot een modern woongebouw met
sociale huurwoningen. Ouderen
kunnen hier zelfstandig, comfortabel en veilig wonen. De renovatie
is eind 2016 gestart en deze zomer
afgerond. Vink + Veenman BV uit
Nieuwkoop voerde de werkzaamheden uit naar ontwerp van GBS
Architecten uit Boskoop.
Woningen en voorzieningen
In het nieuwe Aar en Amstel zijn 41
twee- en driekamer appartementen
gerealiseerd. Op de plek waar de
oude gaarkeuken zat is een stalling

voor fietsen en scootmobielen gemaakt. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte die in de komende
periode in samenspraak met de
toekomstige bewoners met gelden
uit het legaat van Tienhoven wordt
ingericht. Ook de parkeerplekken
en groenvoorziening zijn opnieuw
ingericht, waarbij op de begane
grond veel bewoners de beschikking krijgen over een eigen tuin.
Het hele pand heeft zowel aan de
binnen-, als buitenzijde een nieuwe,
frisse uitstraling gekregen met eigentijdse kleuren.

Gezellige middag met
“de Brug aan tafel”
Nieuwkoop - Op donderdagmiddag 21 september 2017 organiseren wij “met de Brug aan tafel”
een gezellige middag. Tijdens deze
middag willen we creatief bezig
zijn of u kunt (geheel vrijblijvend)
een spelletje doen. Daarna gaan we
genieten van een heerlijke warme
maaltijd. U bent van harte welkom
vanaf 15.30 u, we sluiten af rond
19.00 u. Deze middag en maaltijd
is bedoelt voor mensen (55+ ) uit
Nieuwkoop en omgeving. Wij (
het team van de Evangelische Ge-

meente de Brug) verwelkomen u
graag aan de Nieuwveenseweg 15
te Nieuwkoop. Indien u een dieet
volgt of vervoer nodig heeft om
naar de Brug te komen, kunt u dit
aangeven tijdens uw aanmelding.
De kosten bedragen: €7,50 euro
per persoon.
Aanmelden kan tot 17 september bij
bij Marjo van Valkenburg telefoonnummer 06-20994733.
We hopen op uw komst en verheugen ons op een gezellige middag.
Het team “Met de Brug aan tafel”.

Blij met minder kilo’s
en meer energie!
Nieuwkoop - Banen zwemmen of
toch liever een groepsles? Aquajoggen, Bootcamp, Fifty-Fit+….. met
de 12 badenkaart van Zwembad De
Wel kun je alle kanten op! Hoe jong
of oud je ook bent!
Het superslimme Online Voedingsprogramma van Gewicht Op Niveau helpt je tijdens deze 12 weken
af te vallen en het maximale uit je
training te halen. Voedingsdeskundige Petra Schoen begeleidt jou om
op een andere manier naar voeding
te kijken. Afvallen wordt gemakkelijker met de persoonlijke weekmenu’s, praktische tips, kant-en-klare
boodschappenlijstjes en lekkere recepten voor het hele gezin.
Ben jij klaar voor verandering en

specialist in tuinplezier

Muziekcafé Kaleidoskoop:
Countryband ‘Indian Summer’

Nieuwkoop - Aar en Amstel was
oorspronkelijk een verzorgingshuis dat werd gehuurd door WIJdezorg. Toen WIJdezorg in 2013 de
huur opzegde, is Woningstichting
Nieuwkoop aan de slag gegaan met
het onderzoeken van de toekomstwaarde van dit oude gebouw. Vanuit zowel de samenleving, onze
huurdersorganisatie, platform gehandicapten Nieuwkoop en de politiek werd een appel aan WSN gedaan om het gebouw te behouden.
Op basis van een onderzoek onder
ouderen werd bevestigd, dat de samenleving in Nieuwkoop Aar en
Amstel wilde behouden voor haar
ouderen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft WSN
een plan voor het behoud van Aar
en Amstel ontwikkeld. Deze week
wordt het gebouw opgeleverd, met
41 appartementen waarin Nieuwkoopse ouderen op een veilige en
prettige manier zelfstandig kunnen
wonen. In het najaar zal er een feestelijke heropening plaatsvinden.

durf jij deze duik aan?
Meld je dan aan voor de Presentatie/Inschrijfavond op woensdag 20
september 2017 om 19:30 – 21:30
uur – Zwembad De Wel te Nieuwkoop.
Vragen? Neem contact op voor
het zwemdeel met Zwembad De
Wel info@dewel.nl en voor vragen
over het Voedingsprogramma met
Gewicht Op Niveau/Petra Schoen
0172 57 32 62, info@gewichtopniveau.nl of kijk op www.gewichtopniveau.nl.
In de meeste gevallen worden de
consulten van Gewicht Op Niveau
geheel of gedeeltelijk vergoed via
de zorgverzekeraar.

VAKKUNDIG IN:

GRONDVERRZZEETT,T
BESCHOEIINGEN , STEIGERS
& SIER-BBEESSTTRRAATTINGEN
Nieuwveenseweg 41a | Nieuwkoop
T 0172-57 47 38 | M 06-53 41 69 34 | www.lverduyn.nl

Neem snel
:
contact op via

JE KOMT TOCH OOK?

Lezing over de schilder
Mondriaan

wordt mede mogelijk gemaakt door
Lions club • Rotary club • Gemeente Nieuwkoop
met ondersteuning van Tom in de buurt

Culturele maaltijd
voor nieuwe Nieuwkopers
Nieuwkoop – Zondagmiddag 17 september is er in de PKN kerk aan de
Achterweg 4 in Nieuwkoop een culture maaltijd speciaal voor nieuwe
Nieuwkopers. De maaltijd is een samenwerking tussen de Activiteiten
commissie van deze kerk en de deelnemers en begeleiders van de taallessen
die georganiseerd worden van uit de Bibliotheek. De maaltijd wordt verzorgd door Naveed Malik, een uit Pakistan afkomstige nieuwe Nieuwkoper. Met vrijwillige bijdragen voor deze maaltijd probeert hij geld bijeen te
brengen om zijn oude school in Pakistan te sponsoren Tijdens de maaltijd
zal aandacht besteed worden aan zijn project. Iedereen die belangstelling
heeft is van harte welkom.
Opgeven bij Jan Roos, tel: 0643596618 (sms of app), e-mail: jan.roos@
planet.nl
De maaltijd begint om 16.00 uur

Film ‘Snatched’ in Kaleidoskoop
Nieuwkoop - Wilt u weer eens lekker lachen? Kom dan donderdagavond 21 september om 20.15 uur
naar Filmhuis Nieuwkoop in Theater Kaleidoskoop. Daar wordt de
komische actiefilm ‘Snatched’ gedraaid met in de hoofdrollen Amy
Schumer en Goldie Hawn. Deze
twee briljante comédiennes spelen
als moeder en dochter een duo dat

in een aaneenschakeling van gênante situaties tijdens een vakantie
in Zuid-Amerika terechtkomt. Een
amusante film om even van te genieten. Kaartjes kosten € 7,50 en
zijn te reserveren via www.theaterkaleidoskoop.nl Ook te koop op
maandagmiddag tussen 13.00-15.00
uur of vanaf een half uur van tevoren aan de zaal.

Muziektheater LOS tijdens
Lustrumviering Kaleidoskoop
Nieuwkoop - Dit jaar bestaat Theater Kaleidoskoop vijf jaar en dat
moet gevierd worden met zoveel
mogelijk bezoekers. Daarom is er
van vrijdag 15 tot en met zondag
17 september een Lustrum-weekend. Zo komen op zaterdagavond
16 september de dames van LOS
Muziektheater weer langs met een
geheel nieuwe voorstelling vol komische en muzikale uitspattingen.
Al een aantal keer hebben de vier
dames in Theater Kaleidoskoop
voor een volle zaal gespeeld. De
hilarische en herkenbare situaties
in hun voorstelling spreken vrou-

wen van alle leeftijden aan (maar
ook mannen zijn van harte welkom). Bent u binnenkort jarig en
wilt u uw verjaardag eens op een
andere manier vieren: kom dat gezellig doen in het theater. U heeft
beslist een superleuke avond met
uw vriendin(nen), (schoon)moeder, dochter(s). Een kaartje voor
deze speciale avond kost slechts
€ 12,50 (inclusief een drankje en
hapjes). Wij verwachten weer een
volle zaal, dus reserveer meteen op
www.theater-kaleidoskoop.nl of bel
snel met 0172-728001 voordat de
kaartjes uitverkocht zijn!

Klaverjasseizoen
start 22 September weer!

Langeraar - Vrijdag 29 september organiseert de KBO
een culturele middag met een lezing over de Nederlandse Schilder Mondriaan.
Wie zich de lezing van vorig jaar herinnerd over Jeroen Bosch weet zich verzekerd op 29 september van
weer een zeer interessante middag, en wederom zeer
enthousiast verzorgd door Mevrouw drs. Willy Atema
(kunsthistoricus).
Mondri(a)n en het eeuwfeest van De Stijl) Het gemeente museum van den Haag, dat zelf 300 Mondriaans bezit, haalde alle bruiklenen terug om een zo compleet
mogelijk overzicht te bieden voor de laatste grote tentoonstelling in het Mondriaan jaar 2017.
Mondriaan ( 1872-1944) kreeg zijn opleiding in een
periode die kunsthistorisch werd gedomineerd door de
Haagse School. Maar als hij 1911 voor het eerst de
kubistische werken van Picasso en Braque ziet, weet hij
waar hij voor zijn modernistische inspiratie moet zijn.
Hij verliest geen tijd meer, verbreekt zijn verloving en
vestigt zich in Parijs. Zijn verdere ontwikkeling is ongelooflijk interessant en in zijn schilderijen stap voor

stap spectaculair te volgen. De oorlogsjaren 1914-1918
brengt Mondriaan gedwongen in Nederland door.
Hij ontmoet in die periode Theo van Doesburg en Bart
van der Leck met wie hij dien ontwikkeld over het neoplastisime: De Stijl. Hij is niet ‘ afraid of red yellow
and blue’
De lezing verteld met veel mooi beeldmateriaal, hoe
hij uitkomt bij het gewenste ‘nieuwe beelding’
Mondriaan was een interessante man? Geen droogkloot
zoals men wellicht zou denken, maar zeer geliefd bij
vrouwen, Een zeer goede danser en een buitengewoon
spirituele schilder
Kom meer over hem te weten in deze lezing ( met
klank en beeld ) met uitleg over tijd, leven en werk.
Je weet het meest over Mondriaan als je bij de lezing
bent geweest.
Iedereen is dus van harte welkom
Vrijdag 29 september
Locatie: Partycentrum Parola Langeraar
Zaal open: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur
Entree: 5 euro inclusief koffie en bingo

Koppelklaverjassen met buffet
Aarlanderveen - Op zondagmiddag 24 september organiseert tafeltennisvereniging Spinmill weer
een gezellige kaartmiddag in Studio
Oosterman (Noordeinde 62, Aarlanderveen). Naast het klaverjassen

kun je ook nog genieten van een
heerlijk Italiaans buffet. De spelwijze is “Rotterdams”, de aanvang
is om 15.30 uur en het inleggeld is
14,-- Euro per persoon (kaarten en
buffet). Koppels van 2 personen

die mee willen doen kunnen zich
opgeven bij Studio Oosterman tel.
0172-573374 of Sjaak Leliveld 0625118163 of per Email; fam.leliveld@hetnet.nl.

Sponsors en vrijwilliger BEDANKT !!!
Stichting ½ Marathon wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet op welke manier dan ook!!
Zonder hun kan een sportevenement zoals 3 september is geweest niet plaatsvinden.

Nieuwkoop - Heeft u zin in een gezellig avondje uit? Dan bent u vrijdag 22 september van harte welkom
in het Parochiehuis in Nieuwkoop.
Dan start het klaverjasseizoen en
kunt u elke maand weer gezellig
klaverjassen.
We starten op 22 september om
20.00 uur en spelen 3 potjes. We
spelen op zijn Rotterdams (verplicht gaan en maatslag introeven).
Tussendoor kunt u gezellig bijklet-

sen en genieten van een hapje en
een drankje. Kosten van deelname
3,50 euro.
De andere kaartavonden van dit seizoen zijn op 20 oktober, 24 november, 22 december en op 19 januari,
16 februari, 16 maart en 13 april.
Noteer deze data in uw agenda.
Graag tot vrijdag de 22ste! Hartelijke groet, Activiteiten Comité R.K.
Kerk Nieuwkoop

Voor al uw drukwerk naar:

Running & Walking center, Refresh Media, Automobielbedrijf J. Oudshoorn , Bakker en de Vos,Wed. J. de Bruyn en Zonen B.V. ,
De Vleespijl, Design Stone, Hypotheekshop, Taxi van der Laan B.V. ,Verhoef Touringcarbedrijf,
WPO Nieuwkoop, Mensink banden en wielen, Benton Autobedrijf, Van der Pijl Vleesbewerking B.V.
Ruud Kuyf beschoeiingen/vuilcontainers, Grand Cafe de Steupel, Maas Autogroep,Groene Hart Hoveniers
Sportcentrum Nieuwkoop, Albert Heijn Nieuwkoop, EHBO Nieuwkoop, Happy Duck 2.0, Hans Jansen Staalkabels
Fresh drive inn, De zeepkist, BYSPECIAL en fotograaf Pim Bakker en speaker John Kwakkenbos.

Tot volgend jaar ! De 1e zondag van september 2018 !
LEES DE OMROEPER ONLINE OP: WWW.DRUKKERIJMIDDELKOOP.NL/OMROEPER

Blij met minder kilo’s en meer energie!

Survivalzwemmen
in de herfstvakantie
Ben jij de dappere jongen of het stoere meisje dat
graag wil leren hoe je jezelf redt als je in de sloot
valt? Wil jij leren hoe je een ander kan redden uit het
water? Wil je handige trucjes leren om bijvoorbeeld
makkelijker te drijven? Meld je dan snel aan voor de
workshop Survivalzwemmen!

Banen zwemmen of toch liever een groepsles? Aquajoggen,
Bootcamp, Fifty-Fit+….. met de 12 badenkaart van
Zwembad De Wel kun je alle kanten op! Hoe jong of oud
je ook bent!
Het superslimme Online Voedingsprogramma van Gewicht Op Niveau helpt
je tijdens deze 12 weken af te vallen en het maximale uit je training te halen.
Voedingsdeskundige Petra Schoen begeleidt jou om op een andere manier
naar voeding te kijken. Afvallen wordt gemakkelijker met de persoonlijke
weekmenu’s, praktische tips, kant-en-klare boodschappenlijstjes en lekkere
recepten voor het hele gezin.
Ben jij klaar voor verandering en durf jij deze duik aan? Meld je dan aan
voor de Presentatie/Inschrijfavond op woensdag 20 september 2017 om
19:30 – 21:30 uur – Zwembad De Wel te Nieuwkoop.
VRAGEN?
Neem contact op voor het zwemdeel met Zwembad De Wel info@dewel.nl en
voor vragen over het Voedingsprogramma met Gewicht Op Niveau /
Petra Schoen 0172 57 32 62, info@gewichtopniveau.nl of kijk op
www.gewichtopniveau.nl
In de meeste gevallen worden de consulten van Gewicht Op Niveau geheel of
gedeeltelijk vergoed via de zorgverzekeraar.

“Groene Hart Matinee”
Een muzikale middag in de H. Adrianuskerk te Langeraar.

Op zondag 17 september 2017 zal voor de
zevende keer het muzikale “Groene Hart Matinee” plaatsvinden in de H. Adrianuskerk te
Langeraar. Het programma is ook dit jaar
weer bijzonder afwisselend en er valt dus
weer veel te luisteren en te zien.
De deelnemers van dit jaar zijn:
• FF Anders uit Oude Wetering
• Leerlingen van Mijngitaarschool.nl uit
Nieuwveen
• POP-IN koor uit Boskoop
• Koor Lords Voice uit Aarlanderveen
• Vocaal ensemble Korenbloem uit
Alphen aan den Rijn.
• Regionaal Operette- en Musicalkoor
(ROM-koor) uit De Ronde Venen
• Orkest Crescendo uit Nieuwveen.
Zij gaan u diverse muzikale verrassingen
bezorgen. U bent van (groene) harte uitgenodigd op 17 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. Om
uit de kosten te komen vragen wij een bescheiden toegangsprijs van € 5,=. Kinderen
t/m 12 jaar hebben gratis toegang. Kaarten
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de
deelnemende muziekgezelschappen, de Gemakswinkels in Langeraar en Leimuiden, de
Coöp Supermarkt in Nieuwveen, tijdens de

braderie in Langeraar op 9 september in de
stand bij de ingang van de kerk, of op zondag
17 september aan de ingang.
Voor meer informatie:
www.groenehartmatinee.nl
Info@ groenehartmatinee.nl

Deze workshop wordt gegeven op vrijdag 20 oktober van 8.45
tot 11.30 uur. Voor €29,50 heb je een ochtend plezier, je leert
een heleboel, je krijgt drinken en wat lekkers en na afloop van
de workshop ben je in het bezit van het diploma Survival 1, 2
of 3! Voor survivalzwemmen moet je best sterk zijn. Daarom
zien we het liefst dat je je C-diploma al hebt. Heb je nog geen
C-diploma maar wel je B? Dan moet je minimaal 7 jaar zijn om
deel te mogen nemen aan het survivalzwemmen.

Geef nierpatiënten
hun leven terug!
Geef aan de collectant in Nieuwkoop tijdens de nierstichting collecte
Nieuwkoop – Ruim 70.000 vrijwilligers
gaan van 17 tot en met 23 september in
heel Nederland van deur tot deur tijdens de
collecteweek van de Nierstichting. Ook in
de gemeente Nieuwkoop gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Alle bijdragen
helpen om nierpatiënten hun leven terug te
geven. En dat is hard nodig, want dialyseren is geen leven, maar overleven. Daarom
zet de Nierstichting alles op alles voor de
draagbare kunstnier.
Na twee mislukte transplantaties moet Fabian Cornelissen (37) dialyseren om in leven te blijven. 40 uur per week zit hij vast
aan een enorm dialyseapparaat en kan hij
geen kant op. In die tijd kan hij niet werken,
niet naar buiten, niet op pad met zijn gezin.
De draagbare kunstnier die de Nierstichting
ontwikkelt, geeft Fabian en andere nierpatiënten hun leven terug.

Het geeft nierpatiënten meer bewegingsvrijheid en de vrijheid om zelf hun leven in te
richten, en hiermee hun leven terug.”

Draagbare kunstnier
“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit
klinkt misschien hard, maar is helaas wel
de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur
van de Nierstichting. “Dialyseren houdt
nierpatiënten in leven, maar is loodzwaar.
Patiënten zitten urenlang per week vast aan
een groot apparaat in het ziekenhuis en kunnen geen kant op. De draagbare kunstnier is
een kleine, lichtere en gebruiksvriendelijkere versie van de bestaande dialyseapparatuur. Daardoor makkelijker mee te nemen.
Patiënten kunnen zo meerdere uren, overdag
of ’s nachts, dialyseren op een plaats die zij
zelf kiezen, en zijn voor het dialyseren niet
meer gebonden aan het ziekenhuis.

In cijfers
• 6.500 mensen moeten dialyseren om in
leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 op
de 6.
• 50.000 mensen hebben momenteel ernstige nierschade en krijgen mogelijk te
maken met dialyse of transplantatie. Zij
hebben hoog risico op hart- en vaatziekten.
• 16.000 mensen hebben nierfalen, waarvoor ze een nierfunctievervangende behandeling (hebben) ontvangen: dialyse of
transplantatie.
• In 2016 besteedde de Nierstichting 15,8
miljoen aan een beter leven van nierpatiënten en de preventie van nierziekten.

Collecte essentieel
Donaties zijn de enige bron van inkomsten
van de Nierstichting, die geen structurele
subsidie ontvangt van de overheid. “De
collecte is essentieel voor het werk van de
Nierstichting”, benadrukt Evert van Coolwijk, collectecoördinator van de Nierstichting in de gemeente Nieuwkoop “Iedere
bijdrage aan de collecte helpt om nierpatiënten hun leven terug te geven.” Dat kan
alleen dankzij de inzet van collectanten en
steun van donateurs. Draag ook bij en geef
nierpatiënten hun leven terug. Geef aan de
collectant of draag direct bij: SMS NIER
naar 4333 voor een eenmalige donatie van
2 euro of geef via nierstichting.nl.

DE NOTARIS: WAT IS ER PER 1 SEPTEMBER
IN DE ERFWET VERANDERD?
Nieuwkoop - Vanaf 1 september 2016 geldt een
nieuwe wet voor mensen die van iemand erven.
De wet gaat over de keuze die erfgenamen kunnen maken in een erfenis. Als erfgenamen een
erfenis accepteren en de erfenis heeft meer
schulden dan bezittingen, dan moeten de erfgenamen dit tekort uit hun eigen portemonnee betalen. Erfgenamen hoeven het tekort niet uit hun
eigen portemonnee te betalen als zij de erfenis
verwerpen of beneficiair aanvaarden.
Toen in de eerste crisisjaren duidelijk werd dat er
steeds meer van deze schulderfenissen kwamen,
hebben Netwerk Notarissen en het Centrum voor
Notarieel Recht van de Radboud Universiteit, de
politiek geadviseerd de wet aan te passen om erfgenamen te beschermen tegen schulderfenissen.
Zij schreven daarvoor een rapport over de knelpunten in de wet. Een paar van die knelpunten
worden nu geregeld. Door de nieuwe wet worden
erfgenamen beter beschermd tegen schulden in
een erfenis.
DE WET REGELT DUIDELIJKER WANNEER EEN
ERFGENAAM DE ERFENIS ACCEPTEERT
Als erfgenaam kun je met een verklaring voor
de rechtbank kiezen of je de erfenis accepteert,
verwerpt of beneficiair aanvaardt. Maar de wet
kent ook de regel dat je als erfgenaam een erfenis accepteert als je je gedraagt als erfgenaam.
Als dat gebeurt, moet je eventuele schulden uit
je eigen zak betalen, als de erfenis niet groot genoeg is. In de nieuwe wet is duidelijker gemaakt
met welke gedragingen een erfgenaam de erfenis accepteert. De basisregel is dat je geen handelingen mag verrichten die nadelig zijn voor de
schuldeisers. Je mag bijvoorbeeld geen rekeningen betalen of spullen van waarde meenemen
of verkopen. Wel mag je spullen zonder waarde
meenemen (zoals een fotoalbum), alle spullen
uitzoeken en dingen zonder waarde wegbrengen naar de kringloop of een factuur betalen om
incassomaatregelen te voorkomen. Ook kun je
waardevolle spullen (sieraden of schilderijen) thuis
bewaren, maar dit moet je wel op een inventarisatielijst zetten zodat de schuldeisers hiervan op
de hoogte zijn.
EEN ESCAPE BIJ ONVERWACHTE SCHULDEN
Je kunt maar één keer kiezen of je de erfenis accepteert, verwerpt of beneficiair aanvaardt. Heb

je de erfenis geaccepteerd en blijkt achteraf
dat de overledene meer schulden had dan verwacht, dan kun je niet op je keuze terugkomen.
De nieuwe wet kent één escape. De erfgenamen
kunnen de rechter vragen of zij de erfenis alsnog
beneficiair mogen aanvaarden als de overledene
schulden had die niet uit zijn administratie blijken,
zodat zij de schulden niet uit eigen zak hoeven
te betalen. Deze schulden worden ‘onverwachte
schulden’ genoemd. Denk bijvoorbeeld aan een
schuld bij een online account, zoals een PayPalrekening die je niet in de administratie van de
overledene kunt terugvinden. Ook in stieffamiliesituaties kan de nieuwe wet uitkomst bieden. Het
kan dan voorkomen dat de overledene zonder
dat de erfgenamen het weten schulden heeft als
zijn of haar partner eerder is overleden. Dit is het
geval als kinderen van die partner nog een claim
op de erfenis hebben.
Beneficiair aanvaarden betekent dat je als erfgenaam niet met je eigen geld de schulden uit de
erfenis hoeft te betalen. Er wordt dan een optelsom gemaakt van de bezittingen en schulden.
Zijn er meer schulden dan geld, dan moeten de
schuldeisers samen het geld delen dat er is. Is
er meer geld dan schulden, dan krijgen de erfgenamen wat overblijft na het betalen van de
schulden.
Voor meer informatie kun je terecht bij:

Marco de Hollander
kiest voor Zeeland!
Marco de Hollander gaat met zijn
fans weer op reis. Na het succes
van dit jaar, een drie daagse fanreis
naar Volendam, heeft de populaire
zanger besloten om een vervolg te
geven aan zijn FanWeekend. De datum is bekend. De zanger gaat van
26 t/m 28 januari op reis. De locatie
dit keer wordt Zeeland. “En let op,
want er zijn nog maar 20 plaatsen
beschikbaar. Dan zijn de drie bussen vol geboekt” aldus een trotse
Marco!
Reis samen met Marco de Hollander naar de Zeeuwse kust en geniet
volop van de Zeeuwse gezelligheid,
muziek en sfeer. Samen met Marco
bezoekt u Middelburg, Goes en

Zierikzee en maakt u een boottocht
om de zeehonden te spotten. Ook
brengt u een bezoek aan de Oesterij in het Zeeuwse Yerseke, waar
u van alles te weten komt over de
Zeeuwse schaal- en schelpdieren.
Uiteraard kan er ook geproefd worden. Tijdens deze 3-daagse busreis
verblijft u in het 4* Van der Valk
Hotel Goes. Naast Marco de Hollander, reizen diverse surprises
artiesten mee. En worden er live
radioprogramma’s verzorgt en zijn
er twee geweldige feestavonden.
Meer informatie over de reis, vind
u op www.marcodehollander.nl/
jubileum Voor vragen kunt u ook
bellen 0172 469696

Blij met minder kilo’s
en meer energie!
Nieuwkoop – Banen zwemmen of
toch liever een groepsles? Aquajoggen, Bootcamp, Fifty-Fit+….. met
de 12 badenkaart van Zwembad De
Wel kun je alle kanten op! Hoe jong
of oud je ook bent!
Het superslimme Online Voedingsprogramma van Gewicht Op Niveau helpt je tijdens deze 12 weken
af te vallen en het maximale uit je
training te halen. Voedingsdeskundige Petra Schoen begeleidt jou om
op een andere manier naar voeding
te kijken. Afvallen wordt gemakkelijker met de persoonlijke weekmenu’s, praktische tips, kant-en-klare
boodschappenlijstjes en lekkere recepten voor het hele gezin.

Ben jij klaar voor verandering en
durf jij deze duik aan?
Meld je dan aan voor de Presentatie/Inschrijfavond op woensdag 20
september 2017 om 19:30 – 21:30
uur – Zwembad De Wel te Nieuwkoop.
Vragen? Neem contact op voor
het zwemdeel met Zwembad De
Wel info@dewel.nl en voor vragen
over het Voedingsprogramma met
Gewicht Op Niveau/Petra Schoen
0172 57 32 62, info@gewichtopniveau.nl of kijk op www.gewichtopniveau.nl.
In de meeste gevallen worden de
consulten van Gewicht Op Niveau
geheel of gedeeltelijk vergoed via
de zorgverzekeraar.

CDA Nieuwkoop wil
helderheid over zak- en
kleedgeld binnen jeugdzorg
MR J.K. SCHMITZ - Limes Netwerk Notarissen
Smidsvuur 2, Nieuwkoop, tel. 0172- 574900
Mail: nieuwkoop@limesnotarissen.nl
www.limesnotarissen.nl

Frans Duijts op Ter Aars podium

Nieuwkoop – In het rapport ‘Mag
ik mijn zakgeld?’ vraagt de Kinderombudsman aandacht voor jongeren in jeugdinstellingen en pleeggezinnen. De gemeente is ervoor
verantwoordelijk dat deze jongeren
zak- en kleedgeld krijgen. Op veel
plaatsen blijken hier echter geen afspraken over te zijn gemaakt, aldus
de Kinderombudsman. De CDAfractie wil weten hoe dit in de gemeente Nieuwkoop is geregeld en
heeft het college om opheldering
gevraagd. CDA-fractielid Brent
Wijshijer: “Het is tamelijk zorgwekkend dat veel jongeren onder
voogdij en in instellingen vaak geen
zak- en kleedgeld krijgen, zoals gesteld in het rapport van de Kinder-

ombudsman. Om toch zakgeld op
te halen steken begeleiders veel tijd
in het aanschrijven van fondsen. De
tijd die hier aan op gaat kan niet aan
begeleiding of andere taken worden
besteed. Het is belangrijk om te kijken of soortgelijke situaties zich in
onze gemeente voordoen.”
In de Jeugdwet zijn gemeenten
verantwoordelijk voor het zak- en
kleedgeld van jongeren onder voogdij en in jeugdinstellingen. Hierover
moeten ze afspraken maken met de
gecertificeerde instelling. Het CDA
wil nu weten of dergelijke afspraken
ook door de gemeente Nieuwkoop
zijn gemaakt. Wanneer dat niet het
geval is bepleit de CDA-fractie dat
dit alsnog spoedig wordt gedaan.

14 oktober rommelmarkt
in speeltuin de zudde
Nieuwkoop - Zaterdag 14 oktober
aanstaande organiseren wij weer
een rommelmarkt in speeltuin de
zudde te Nieuwkoop. van 9 tot 12
uur. Hiervoor zijn wij opzoek naar
rommelmarkt spullen. Heeft u dozen spullen staan en wilt u deze
aan ons schenken? stuur ons dan

De fans van Frans Duijts zitten
goed. De zanger zal voor het eerst
optreden in Ter Aar. Dit gaat gebeuren op 28 oktober 2017 in Sporthal de Vlinder.
Frans Duijts timmerde jaren als André Hazes imitator. Misschien dat
hij zich wel eens afgevragen heeft
“Komt er voor mij dan ook een
dag”, de titel van het eerste nummer van het album “Zo ben ik Me-

zelf”. Nou Frans, die dag is zeker
gekomen. Ongekend populair werd
Frans Duijts in het jaar 2008.
Het prachtige nummer “Jij denkt
maar dat je alles mag van mij”
bracht de grote doorbraak voor
Frans Duijts. Het optreden van
Frans in het tv programma “De
zomer voorbij” (oktober 2008) gaf
Duijts’ landelijke bekendheid een
enorme boost. Jan Smit, Nick en

Simon en de 3 JS zijn dan ook erg
gecharmeerd van Frans.
Frans komt niet alleen naar de
sporthal, ook Sieneke, Koos Alberts, Marco de Hollander, De Alpenzusjes, Tamara Tol en vele andere komen op het podium tijdens
het SterrenGala 2017.
Kaarten vanaf heden verkrijgbaar
bij Primera Ter Aar of bel 0172
604016

een mailtje via facebook of via ons
mail adres speeltuindezudde@hotmail.com. Dan zorgen wij dat er iemand aanwezig is op de afgespoken
tijden. De opbrengst gaat naar het
onderhoud van de speeltoestellen
die hard toe zijn aan een opknap
beurt. vriendelijke groet de zudde.

BRAM VAN DIERMEN
WORLD OF FRESH FISH

Newhouse

elke vrijdag op het Reghthuysplein van 9.00 tot 18.00 uur

Logies

Tevens kunt u bij ons logeren.
Of bent u op zoek naar
tijdelijke woonruimte?

Uw winkel voor
streekproducten en
landelijke cadeau artikelen!

Broccoli 
per 500 gram € 0,75
Delcorf appel 
per kilo € 0,99
Gieser Wildeman 
per kilo € 1,25
stoofpeer
Nieuwveenseweg 102, 2435 NW Zevenhoven

www.jannieuwenhuizen.com

VERSE

SLIPTONG

(lekker om te bakken)

€ 3,00
€ 10,00

Per stuk
4 voor

S
TOT ZIEN
GRAAGDE KRAAM
AAN ghthuysplein

op het

Re

Gezondheid belangrijk? Kom in beweging!
Fysiotherapie - FysioSport - Ergotherapie
Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop - telefoon: 0172-575261
www.bakkerendevos.nl - info@bakkerendevos.nl

Gezondheidswinst door
bewegen!

Dorpsmarkt Zevenhoven,
23 september

Nieuwkoop – Er is veel gezondheidswinst te boeken als Nederlanders meer zouden gaan bewegen.
De Gezondheidsraad adviseert in de
Beweegrichtlijnen 2017 meer te bewegen en minder stil te zitten.
De Beweegrichtlijnen 2017 komen
in de plaats van de oude Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de
Fitnorm en de Combinorm. Volwassenen zouden minimaal twee en
een half uur per week matig intensief moeten bewegen (bijvoorbeeld
wandelen of fietsen) en kinderen
dagelijks minstens een uur. Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad
nu ook om spier- en botversterkende oefeningen te doen en om niet te
veel te zitten.

Basisschool “de Diamant” Vrijenhoek 29/31, Zevenhoven. Ook dit
jaar weer in deze locatie maar wel
met behoud van het bekende en gezellige spektakel. Dat garanderen
wij als commissie. Door overleg en
hartelijke samenwerking met het
schoolbestuur kunnen we dit jaar
nogmaals gebruik maken van basisschool “de Diamant” voorheen
“de Zevensprong”. Bij veel Zevenhovenaren zal dat herinneringen opleveren. Nostalgie van de bovenste
plank.
Zaterdag 23 september is het dan
zover. Waarschijnlijk weet iedereen
wat dat betekent. Het is immers al
een traditie dat de Protestantse Gemeente Zevenhoven dit jaarlijks
gebeuren plaats laat vinden. Het
woordje ”dorpsmarkt” dekt de lading eigenlijk niet helemaal. Misschien is “Dorpsfeest” beter. Heel
veel handen hebben weer een berg
werk verzet en dat is te merken.
Een rondleiding: om te beginnen is
daar ons specialiteiten restaurant.
Koffie met gebak is altijd lekker
binnenkomen. +Bijkletsen op ons
binnen terras met een bak soep en
een belegd broodje. Verder gunnen we jullie smaakvolle frikadellen, gehaktballen, patat, kroketten,

hamburgers en worsten. Naar wens
afgedekt met mayonaise en/of andere toevoegingen. Alles barstend
vol vitaminen en zero calorieën.
+Planten en bloemen van een AAA
kwaliteit, voor jezelf of om weg te
geven. +Kleding/schoenen: gewassen, gepoetst, gestreken en overzichtelijk opgehangen. Even passen kan ook. +Een tafel met nooit
gedachte verrassingen van glas en/
of ander materiaal. Nostalgie in optima forma. +Het rad van het grote
avontuur. Voor een paar duiten in
de prijzen vallen. +Gereedschap,
dat kan altijd van pas komen. +Een
afdeling met speelgoed, knuffels en
puzzels. +Een speciale ruimte voor
elektronica: tv’s, radio’s computers, printers, kabels ect. Ook handig wanneer je onderdelen zoekt.
+Schilderijen van diverse ietsepietsie minder bekende meesters. +Sieraden om mee te pronken. +Serviesgoed met koppen en schotels.
+Fruit van topkwaliteit. +Home
made jam van Zevenhovense bodem, de enige echte. +Stroopwafels
met liefde gebakken, geen fabrieksspul. +Groente en aardappels in originele Zevenhovense grond geteeld.
+Handgemaakte wenskaarten en dat
komt goed uit want kerst gloort al
in de verte. +Boeken en tijdschrif-

ten, honderden titels variërend van
ontspannend tot leerzaam en merkwaardig. De winter staat voor de
deur dus een mooi moment om voor
een klein prijsje je slag te slaan.
+Lp’s, Cd’s, Dvd’s en video banden
in grote verscheidenheid, letterlijk
voor jong en oud. +Lijsten voor
schilderijen en foto’s zowel nieuw
als gebruikt. +Meubelen voor binnen en buiten. +Loterij met prijzen
die niet gering zijn. +Verder zijn er
over de gehele markt veel dingen
te vinden: af-dingen, on-dingen, bedingen, mee-dingen enz.
Vanaf 16.30h tot 20.30h houden
we het plaatselijke wereldkampioenschap sjoelen. De keuken blijft
open. Om 21.00h is er weer de grote
veiling. De one man show van Dirk
Janmaat. Hij is onze vaste veilingmeester en weet van wanten. Met
gezellige humor komen er weer
tal van uiteenlopende objecten aan
bod waar jullie om kunnen stoeien
(knokken klinkt zo onvriendelijk).
Het aardige spel van loven, bieden,
inschatten, beoordelen en bluffen.
Wij verwelkomen u graag in basisschool “de Diamant” voorheen “de
Zevensprong” en zien uw komst
dan ook graag tegemoet.
De dorpsmarkt commissie Protestantse Gemeente Zevenhoven.

Ruim de helft van de volwassenen en
kinderen haalt de nieuwe richtlijnen
niet volgens cijfers van het RIVM.
Bewegen heeft veel positieve gezondheidseffecten en uit onderzoek
blijkt dat de gunstige effecten toenemen met de hoeveelheid bewegen:
meer bewegen is dus beter!
Zo verkleint voldoende bewegen het
risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Ook
zijn er aanwijzingen dat het de kans

op borst- en darmkanker zou kunnen
verkleinen. Bij ouderen verlaagt bewegen bovendien het risico op botbreuken en verbetert het de loopsnelheid en spierkracht. Voor kinderen is
bewegen belangrijk, omdat het onder
meer de kans op depressieve symptomen vermindert en de botkwaliteit
verbetert, net als de spierkracht en
fitheid.
Het is van belang dat mensen bewegen integreren in hun dagelijkse
leven, bijvoorbeeld door te lopen
of fietsen naar school of werk en
door de trap te nemen in plaats van
de lift. Verder kan het bewegen gestimuleerd en ondersteund worden
door het volgen van een Beweegprogramma. Dit kan bij Bakker &
De Vos, Centrum voor bewegen en
gezondheid, in Nieuwkoop bijvoorbeeld in de reguliere FysioSport
groepen maar ook in de speciale
groepen voor ouderen of kinderen,
via Sportief Wandelen of in de Beweegtuingroep.
Kortom, kom in beweging! Voor
meer advies, neem contact op met
Bakker & De Vos via 0172-575261,
stuur een mail naar info@bakkerendevos.nl of kijk op de website www.
bakkerendevos.nl

NK PUBQUIZ 2017
Nieuwkoop - Dit jaar worden al
weer voor de derde keer de Nieuwkoopse kampioenschappen Pubquiz
georganiseerd! De eerste ronde
vindt plaats op zaterdag 23 september in Sportcentrum Nieuwkoop en
de tweede ronde op 21 oktober in
Grand Café de Steupel. De finale is
op zaterdag 25 november in Theater
Kaleidoskoop. Er zijn dit jaar enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo
worden nu de antwoorden doorge-

geven met stemkastjes. Dat maakt
de Pubquiz nòg leuker! Teams bestaan uit 4-6 deelnemers. Maximaal
20 teams. Prijs per team: € 30 voor
drie avonden vol spelplezier! Zalen open om 19.30 uur. Aanvang
Pubquiz: 20.00 uur. Inschrijven
kan door een email te sturen naar
info@theater-kaleidoskoop.nl of
via het formulier op de website
www.theater-kaleidoskoop.nl

Klaverjassen bij Altior
Langeraar - De eerste klaverjasavond van het nieuwe klaverjasseizoen 2017/2018 bij Altior wordt
op vrijdag 15 september a.s. gehouden in de kantine van de Algemene
Sportvereniging Altior aan het Altiorplein te Langeraar. De aanvang

is 20.00 uur en er worden 4 potten
van 16 giften op z’n Amsterdams
gekaart en verplicht gespeeld. Wederom worden de speelkaarten tijdens dit seizoen gesponsord door
Baak Verzekeringen te Ter Aar.

Film ‘Lion’ in Kaleidoskoop
Nieuwkoop - De eerste voorstelling
tijdens het Lustrum-weekend van
Theater Kaleidoskoop is op vrijdagavond 15 september om 20.15
uur. Dan wordt in ons Filmhuis de
prachtige film ‘Lion’ vertoond!
Het aangrijpende verhaal van het
5-jarig jongetje Saroo dat erin slaagt
om wekenlang zonder familie in de

chaos van Calcutta te overleven.
Tot hij wordt opgenomen in een
weeshuis en door een Australisch
echtpaar wordt geadopteerd. Als
hij bijna 30 is gaat hij op zoek naar
het station waar hij zijn familie is
kwijtgeraakt in de hoop deze terug
te vinden.
Deze film die gebaseerd is op een

waargebeurd verhaal, mag u zeker
niet missen! In de hoofdrollen Dev
Patel en Nicole Kidman.
De kaartjes zijn tegen een speciale
lustrum-prijs van € 5,- te reserveren
via www.theater-kaleidoskoop.nl of
vanaf een half uur van tevoren aan
de zaal.

tuinaanleg / onderhoud – vlonder en schoeiingwerk – grondverzet en bestrating
boomverzorging – blokhutten en schuttingen – beregening installaties
Contact: 06-272 429 44

Email: martijn.kooman@kpnmail.nl

Eén jaar BouwenvoorTim!
Noorden - Terugblik
’s Avonds laat, begin augustus
2016: we zetten met pijn in onze
buik de website www.bouwenvoortim.nl live. We gooien ons verhaal
op straat. Vreselijk spannend vinden
we dat. Wat zou iedereen wel niet
denken? En dan ook nog om geld en
hulp vragen. We willen onze garage
gaan verbouwen tot slaapkamer en
badkamer voor onze gehandicapte 4
jarige zoon Tim. Hij heeft een hersenbeschadiging en zal daardoor
nooit kunnen lopen. Hij wordt te
zwaar om te tillen, maar we willen
hem zo lang mogelijk thuis houden.
Daarvoor is geld nodig. Op de website starten we crowdfunding. Jos
en Monique Schalkwijk worden de
drijvende krachten achter de crowdfunding.
Onze zoon Tim is zoals hij is. Daar
veranderen we met zijn allen niets
aan. Wel de manier waarop wij en
anderen naar hem kijken. We zijn
trots op wie hij is en hoe hij zich
ontwikkelt, hoe sterk hij is en hoe
goed hij het doet. Ons verhaal op de
website met de crowdfunding wordt
goed ontvangen. Gelukkig. Dank je
wel daarvoor. En dan gaat het hard.
De krant
We bouwen zelf de website en
schrijven zelf alle teksten. We maken een facebookpagina en schrijven persberichten naar lokale kranten. We halen vaak de krant. We
staan zelfs in het AD op de gehele
midden pagina met grote foto’s erbij. Het levert enorm veel bekendheid op en een enorme financiële
injectie aan de crowdfunding.
Acties
De ene na de andere actie wordt
voor Tim opgezet. Allemaal grote
successen. Met de grote actiedag
vorig jaar september op het eilandje in Noorden vindt de aftrap plaat
van vele acties die volgen, zoals:
rommelmarkten; 150 km Fietsen
voor Tim; de Jumbo sponsoractie;
collecte van Veenhartkerk uit Mijdrecht; Yoga voor Tim; een braderie
in Duitsland; Paasfeest door de
kinderen van de Antoniusschool in
Noorden; Bandgebeuren van Café
de Klinker in Noorden; bloembollenactie en Biljarten voor Tim. Er
zijn 14 acties tot nu toe opgezet om

geld op te halen voor Tim, welke in
totaal € 13.111,- opleveren. Compleet onbekenden, maar ook bekenden zetten acties op. Fantastisch!
Verbouwing
Op 8 mei jl. begint de aannemer met
de bouw van de berging aan de garage. Op 1 juni jl. zijn wij met alle
vrijwilligers gestart om het binnenwerk te bouwen. We werken tot nu
toe alle avonden van 18.30 tot 21.30
en in de weekenden van 10.00 tot
17.00 met een enthousiaste groep
mensen in wisselende setting. Mensen vinden het leuk om te helpen.
Met zijn allen is het een groot feest.
We werken naar iets toe en je ziet
het af komen. Het is altijd gezellig.
Dat geeft energie!
Financiële stand van zaken
De gemeente heeft ons een bedrag
van € 50.000 gegund. Helaas blijkt
dit in de praktijk veel te weinig
te zijn. Met alle giften, donaties,
sponsoringen en de bijdrage van
de gemeente hebben we € 87.126
te besteden. Meer dan 50 bedrijven
hebben ons producten gesponsord
of aangeboden tegen een speciale
Bouwen voor Tim prijs. Desondanks komen alle kosten en uitgaven nu al uit op € 101.745. Er is dus
nog veel geld nodig.
We zijn kritisch in de besteding
van het geld van Tim, gegeven
door zoveel mensen. Dit is pas echt
gemeenschapsgeld. Daar gaan we
zorgvuldig mee om.
Helpen vanuit je hart
Wat trekt ons erdoor? Wat drijft
ons? Hoe houden we het vol: elke
dag verbouwen. Elke dag mensen
over de vloer, de intensieve zorg
voor Tim, de zorg voor zijn zusje
Willemijn, het huishouden, alle
dossiers en onderzoeksrapporten
lezen en doelen opstellen voor Tim,
hulpmiddelen aanvragen en passen.
En natuurlijk ook nog een fulltime
baan.
Het lijkt een onmogelijke opdracht. Gaat het ons lukken? Gaat
de crowdfunding werken? We zijn
nu een jaar verder. De berging staat
er. De garage is Tim’s kamer geworden. Er zijn zoveel mensen op ons
pad gekomen om ons te helpen in
binnen- en buitenland, die iets over

Woonwensen onderzoek
onder ouderen in
Nieuwveen/Vrouwenakker
Woningstichting Nieuwkoop
(WSN) is bezig met de planontwikkeling voor de bouwlocatie aan de
A.H. Kooistrastraat in Nieuwveen.
Voor deze locatie waren eerder
plannen gemaakt. Door diverse
ontwikkelingen zijn deze plannen
echter niet langer haalbaar en wordt
er een nieuw plan gemaakt. De woningstichting wil daar graag de input van inwoners voor ontvangen!
In eerdere plannen voor een
WoonZorgZone aan de A.H.
Kooistrastraat, zat onder andere
een zorgvoorziening. Vanuit landelijk beleid bouwen wij geen nieuwe
verzorgingshuizen meer. Wel zien
veel inwoners van Nieuwveen nog
steeds graag seniorenappartementen op deze locatie.
Om de woonwensen van de inwoners uit Nieuwveen en ook
Vrouwenakker te peilen en input
op te halen voor de locatie aan
de A.H. Kooistrastraat te Nieuwveen, heeft WSN in samenwerking met de gemeente Nieuwkoop een enquête opgesteld.
Met deze enquête willen WSN en

de gemeente Nieuwkoop onderzoeken welke woonwensen de ouderen
van Nieuwveen en Vrouwenakker
hebben en hoe dit wellicht vertaald
kan worden naar de te realiseren
appartementen/ woningen aan de
A.H. Kooistrastraat te Nieuwveen.
Naast het onderzoeken van de interesse voor een woning voor de
specifieke locatie willen wij de
uitkomsten van deze enquête ook
gebruiken om in het algemeen een
beeld te krijgen van de woonwensen van ouderen in deze kernen.
Bent u 50 jaar of ouder en woont
u in de kern Nieuwveen of Vrouwenakker, doe dan mee aan
de enquête! U kunt de enquête
online invullen via website:
http://bewonersonderzoek.wstnieuwkoop.nl
Wilt u liever een papieren versie?
Dat is natuurlijk ook mogelijk. U
kunt een geprinte enquête opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 (geen netnummer
nodig). Met uw input maken wij er
een mooi plan van.

hebben voor Tim. Dat hadden we
nooit voor mogelijk gehouden. Dat
hadden we nooit durven dromen.
Wat opvalt is dat mensen die helpen, allemaal een verhaal hebben.
Ze hebben iets meegemaakt en
daardoor begrijpen ze hoe belangrijk het is om iets voor een ander
te doen en hulp te bieden. Je ziet
dat bij deze mensen het project gaat
leven. Zij helpen vanuit hun hart.
Wat wij hebben geleerd is: alles
komt goed. Op een bepaalde manier. Er is altijd hulp als het echt
nodig is. Daar moet je op vertrouwen. Als je denkt: het gaat echt niet
lukken, dan staat er iemand klaar of
komt er iemand met spullen. Dat is
mooi.
Nooit uit ons hart
Bedankt lieve mensen. Dit was een
jaar om nooit meer te vergeten.
Jammer dat Tim nog zo klein is
en eigenlijk er niets van mee heeft
gekregen of zal herinneren. Gelukkig hebben we veel foto’s gemaakt
en zullen wij hem het verhaal later
vaak vertellen. Er is zoveel gebeurd.
We hebben zoveel mooie lieve mensen ontmoet. Mensen die zo met ons
begaan zijn. Klussers, vrijwilligers
in welke vorm dan ook, sponsors
en bedrijven. Mensen die lang en
intensief met ons mee kluste, maar
ook mensen die maar een dag kwamen. Bedrijven die langs kwamen
en sponsorde en foto’s maakten.
Maar ook ‘stille’ sponsors, bedrijven die aan hun sponsoring geen
ruchtbaarheid wilden geven. Die
kwamen om ons te helpen. Mensen
die geld gaven, sommige heel veel,
andere wat minder. Maar altijd uit
een goed hart en elk bedrag werd
absoluut door ons gewaardeerd.
En natuurlijk alle mensen die met
ons meeleven. Geweldig! Sommige
mensen zijn nieuwe vrienden voor
het leven geworden. Jammer dat
de meeste mensen alweer uit beeld
zijn. Alweer uit je leven verdwenen.
Engelen die even op je pad kwamen
en even kwamen helpen daar waar
nodig. Maar deze mensen verdwijnen nooit uit ons hart! We zullen
jullie nooit vergeten.
Lees de laatste ontwikkelingen op
onze website www.bouwenvoortim.
nl en volg de blog, of volg ons via
Facebook Bouwenvoortim.

Dierendag bij
de schaapskooi
in Nieuwveen
Nieuwveen – Zondag 1 oktober worden de dieren van kinderboerderij de
Schaapskooi flink verwend, en wie
daarbij wil helpen is van harte welkom! Tussen 10.30 en 15.30 uur zijn
er diverse activiteiten bij de kinderboerderij die op landgoed Ursula aan
de A.H. Kooistrastraat te vinden is.
Om 10.30 uur start een eerste ronde
groentetaarten maken. Kinderen mogen zelf groetentaarten maken die
om 12.00 uur als brunch opgediend
worden voor de schapen en geiten.
Dat wordt smikkelen en smullen!
Een tweede ronde start om 13.30 uur.
Dit keer voor de paarden en pony’s
die om 15.00 uur hun buik rond mogen eten tijdens een buffet. De huifkar rijdt op deze dag rondjes over het
terrein. Wie dat wil kan mee om een
ritje te maken over het landgoed. Er
zijn planten en bloemstukken te koop
van Ursula’s kwekerij ‘de Olifant’. In
theehuis Villa Kakelbont is het goed
toeven met poffertjes of voor een
ander hapje en een drankje. Voor de
verschillende activiteiten wordt een
kleine vergoeding gevraagd.Iedereen
is van harte welkom, aanmelden is
niet nodig. Voor vragen belt u met de
medewerkers van kinderboerderij ‘de
Schaapskooi’ 088-9676247.

DE VERSSPECIALISTEN
VAN HET KENNEDYPLEIN

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

Makkelijk winkelen kijk eens in onze Webshop

Vleeswarenkoopje

Diversen soorten
Gebraden kipfilet
100 gram € 2,00

Ons eigen rundvlees

3 Pepersteak
voor € 7,25

Trots van de keurslager

4 Duitse Biefstukken
voor € 6,95

Maaltijd van de week

Rucola stamppot
500 gram € 5,25

Vrijdag/zaterdag aanbieding

Shoarma pakket

500 gram vlees, bakje saus en broodjes

per pakket € 6,95
Deze advertentie is geldig
t/m zaterdag 16 september 2017

