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Licht, Leven, Landschap
In de Stal van Hoeve Rijlaarsdam hangt een 
vrolijke, uitgelaten stemming op zondagmid-
dag 19 november. Veel kinderen en hun 
ouders, docenten en kunstenaars zijn 
gekomen om de kunstwerken te bewonde-
ren, die 254 leerlingen van groep 4 t/m 7 van 
negen basisscholen hebben gemaakt onder 
begeleiding van hun docent en een kunste-
naar. Het thema is  ‘Licht, leven, landschap’.
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 p De goedheilig-
man neemt 
natuurlijk even de 
tijd om kinderen 
een handje te 
schudden.

toch wel komen? Een beetje onge-
rust zijn ze wel, want vanmorgen 
regende en waaide het zo hard. 
Vorige week is het grote boek, 
waarin de Sint over alle kinderen 
iets opschrijft, tijdens zwaar weer 
over boord geslagen en in Dokkum 
aangespoeld. Bovendien zijn er een 
paar dagen geleden cadeautjes ge-
vonden in de sloot bij de basisscho-
len. En nu drijven hier in de haven 
ook al pakjes, helemaal doorweekt 
en duidelijk afkomstig van de pak-
jesboot! 
Nog maar een keer ‘zie ginds komt 
de stoomboot’ zingen en ja hoor, 

Discotheek The Flow
NIEUWVEEN Zaterdag 25 november 
is er weer een disco in De Resonans 
aan W.P Speelmanweg 19 A.
De disco is bedoeld voor kinderen in 
de leeftijd van Groep 8 toto en met 
17 jaar en is van 20.00 tot 23.30 uur.
Entree kost 2 euro per persoon. 
Kaarten zijn te koop aan de deur.
De disco is alcohol en rook vrij.
The Flow is een activiteit van Stich-
ting Jeugdland Nieuwveen.
www.discotheflow.nl

daar draait de boot met Sinterklaas 
en een heleboel Pieten de haven in. 
‘Kijk nou, er zijn ook brandweerpie-
ten bij,’ zegt een vader. En ja, er is 
een aantal Pieten met een brand-
weerhelm en sommigen in brand-
weerpak.
Het duurt even voordat de boot net-
jes is afgemeerd en de Sint door een 
uitgestoken hand van de Hoofdpiet 
aan wal wordt geholpen. Het is aan 
Sint te zien dat het een barre tocht 
was van Dokkum naar Nieuwkoop. 
Hij vertelt dat zijn mijter wel was 
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Sinterklaas is er weer
Aankomst in 
Nieuwkoop
José Vlug
NIEUWKOOP Afgelopen zaterdag ar-
riveerde Sinterklaas met zijn gevolg 
ook in Nieuwkoop.
De kinderen van Nieuwkoop, die in 
de haven aan het Reghthuysplein 
staan te wachten op de komst van 
de stoomboot, gaan steeds har-
der zingen. Er zijn heel wat sin-
terklaasjes bij en ook pietjes, die 
voornamelijk wit zijn of met roet-
vegen. Lekker ingepakt, met rode 
neusjes door de koude wind. Hij zal 
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Bouwen voor 
Tim bij 
uitreiking 
Jumbo sponsor 
actie

NIEUWKOOP Op 20 
november was de 
uitreiking van de cheque 
van de sponsoractie van 
Jumbo Nieuwkoop. 
Bouwen voor Tim deed 
voor het tweede jaar 
mee. Er is 431 euro 
gedoneerd. “Het geld is 
nog steeds heel erg 
welkom”, aldus Jessica, 
“Er is namelijk nog steeds 
een flink te kort. Het is 
fijn dat er zoveel mensen 
Bouwen voor Tim hebben 
gesteund in de vorm van 
deze sponsoractie. 
Hopelijk is dat volgend 
jaar niet meer nodig. De 
verbouwing van de 
garage tot slaapkamer en 
badkamer voor Tim, loopt 
ten einde. Op de website 
www.bouwenvoortim.nl 
kun je volgen hoe ver we 
zijn. We verbouwen voor 
Tim onze garage, naar 
een slaapkamer met 
badkamer toegankelijk 
voor een rolstoel. Tim 
wordt zo zwaar dat hij 

beneden moet gaan 
slapen.”

BuurtBus 
Langeraar breidt 
route uit naar 
Intratuin
LANGERAAR Vanaf 
maandag 20 november 
breidt BuurtBusLangeraar 
zijn ritten uit, met een 
extra rondje via de 
parkeerplaats van 
Intratuin Ter Aar.
BuurtBusLangeraar rijdt 
nu 1,5 jaar tussen de 
dorpskernen Langeraar, 
Nieuwveen, Papenveer en 
Ter Aar naar de Kruisweg 
in Woubrugge waar men 
op diverse lijnen van 
Arriva kan overstappen. 
Start- en eindpunt is 

steeds De Vlinder in Ter 
Aar. De bus rijdt op 
werkdagen ieder uur 
tussen 7.52 uur en 18.24 
uur. De eerste rit ‘s 
morgens om 7.10 uur rijdt 
Arriva zelf met een 
grotere bus.
Sinds 7 november rijdt er 
een nieuwe buurtbus 
waarin ook een rolstoel 
past. De chauffeurs zijn 
allemaal vrijwilligers die 
het belangrijk vinden dat 
het openbaar vervoer in 
de dorpskernen kan 
blijven bestaan. 
Reizen met de bus kan 
met een OV-kaart.
buurtbuslangeraar.nl.
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