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Verschijnt wekelijks in Nieuwkoop - Noorden - Woerdense Verlaat - Zevenhoven - Nieuwveen - Aarlanderveen - Ter Aar e.o. 
uw regiodrukker sinds 1931 Telefoon 0172 571354

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

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 
9.30 - 17.30 uur
zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

• Gordijnen • Vouwgordijnen • Tapijt • Horizontale Jaloezieën 
• Shutters • mFloor PVC • Laminaat/Parket • Marmoleum/Vinyl
• Horren • Plisségordijnen • Lamellen • (Duo)Rolgordijnen

Kom langs in onze showroom
voor een vrijblijvend advies!

www.markpieterse-interieurvisie.nl

al 50 jaar elke week in uw brievenbus 
online op www.drukkerijmiddelkoop.nl

Notaris Mr. J.K. Schmitz

Smidsvuur 2 - 2421 MP Nieuwkoop
Telefoon(0172) 57 49 00 - nieuwkoop@limesnotarissen.nl

www.limesnotarissen.nl

De Notaris adviseert U 
tot in de kern van de zaak
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Bonusvoordeel bij AH Nieuwkoop

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
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VERVOORN&WERNINK

advocaten

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

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

Amstel pils
Krat 24 flesjes à 0.3 liter*
*maximaal 6 kratten per klant

t/m 18 februari 2018

Coca-Cola 1.5 literflessen
Alle varianten
4 losse flessen of per 4-pack
t/m 18 februari 2018

4 VOOR 6.19 BONUS

8.32
6.19

14.29
9.99

Betrouwbaar, vernieuwend 
en glashelder

Lijst1
Samen Beter!nog
Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!nog
Samen Beter!Samen Beter!nog
Samen Beter! 1
Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!Samen Beter!

Dé partij voor jong & oud!

Tijsterman viert feest!
Nieuwkoop – Restaurant Tijster-
man bestaat 80 jaar. Dit vieren we 
graag met U!
Inmiddels hebben we al vele felici-
taties mogen ontvangen, waarvoor 
onze dank.
De aanbieding van februari; het 
mooie stuk Angus vlees, viel goed 
in de smaak. Dit sukade stuk: 60 
uur gegaard met als resultaat heer-
lijk zacht vlees met een krokant 

korstje gebakken is er nog de hele 
maand februari voor 10 euro, incl. 
garnituren.
Voor de maand maart hebben we al 
iets lekkers bedacht.
Houd ons in de gaten voor feeste-
lijke acties het komende jaar!

Reserveren kan via: 
contact@restaurant-tijsterman.nl 
of 0172 571267

Advertorial

Nieuwkoop – Om het project wo-
ningbouwproject Driekoppenland 
in Noorden officieel van start te 
laten gaan, heeft wethouder Guus 
Elkhuizen een vracht zand gekiept.
Elkhuizen nam hiervoor plaats in 
één van de vrachtwagens van de 
firma Spelt, die de grondverplaat-
sing verzorgt. Spelt haalt met name 
grond en zand vanuit Nieuwveen 
(Schilkerweg), omdat daar de voor-
belasting juist is afgerond.

Om een bouwlocatie klaar te heb-
ben voor de bouw wordt als eerste 
een laag zand/grond aangebracht 
op locatie. Dit heet voorbelasten 
en het aanbrengen duurt ongeveer 
twee maanden. Vervolgens moet de 
voorbelasting een half jaar blijven 
liggen. Hiermee voorkomt men dat 
de grond later gaat verzakken.
Na de voorbelasting wordt het 
gebied bouwrijp gemaakt. Dit 
betekent dat men de riolering en 
bouwwegen aanlegt. Dit rondt men 
in Noorden in het 4e kwartaal van 
2018 af. Vanaf dat moment is de lo-
catie gereed voor woningbouw. De 
start van de bouw staat momenteel 
gepland vanaf november 2018.

Inloopspreekuur
De heer Dick van der Kolk van 
Traffic and More coördineert het 
bouwverkeer tijdens de ontwikke-
ling van Driekoppenland. Dit bete-
kent dat hij toeziet op de uitvoering 
en handhaving van de maatregelen 
uit het verkeersplan. Vanaf 23 janu-
ari 2018 houdt hij elke dinsdag een 
inloopspreekuur van 14.30 tot 16.00 
uur in de kantine van NSV’46 Als u 
klachten of opmerkingen heeft ten 
aanzien van het bouwverkeer dan 
kunt u binnenlopen. U kunt ook 
een e-mail sturen naar bouwver-
keerdriekoppenland@nieuwkoop.nl

Wethouder kiept grond

De start van 
de verkoop 

loten Scouting 
Nieuwkoop

Donderdag 15 februari gaat de wel-
pen groep van start met de verkoop 
van de loten in de jaarlijkse Huis 
aan huisverloting van Scouting 
Nieuwkoop. In de dagen daarna 
gaan ook de andere speltkaken met 
hun loten op pad om te trachten er 
zoveel mogelijk te verkopen.

De loten kosten net als voorgaande 
jaren € 1,00 per stuk. Dit jaar gaan 
alle scouts met elkaar proberen 
4500 loten te verkopen. Ook de be-
geleiding en bestuursleden gaan hun 
uiterste best doen.

De vijf te winnen  hoofdprijzen 
staan op de loten vermeld, met als 
hoofdprijs, een prachtige gereed-
schap set. Er zijn ook nog vele 
troostprijzen te winnen. Veel van 
de prijzen worden ons beschikbaar 
gesteld, gedeeltelijk gesponsord 
door het Nieuwkoops bedrijfsleven 
en middenstand. Hiervoor zijn wij 
als club natuurlijk zeer dankbaar
De trekking van deze verloting zal 
plaats vinden op de jaarlijks ac-
tiemiddag, die dit jaar gehouden 
gaat worden op zondag 22 april. 
De gehele middag zal dan in het 
teken staan om voor de club weer 
voldoende financiële middelen bij 
elkaar te brengen. Maar daarover 
hoort u in de komende maanden 
nog wel meer.

Wij hopen dat er zeer veel mensen 
zijn die de jeugd niet teleur stel-
len als zij bij u aan de deur komen. 
Koop allemaal een of meerder loten 
van hen, zij zijn er heel blij mee.



LEES DE OMROEPER ONLINE OP:
WWW.DRUKKERIJMIDDELKOOP.NL/OMROEPER
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DARTEN TURNEN

VOETBAL

Nicolaas Boys in doelpuntrijk 
duel langs ASC

TAVV verliest onverdiend bij koploper

Onnodige nederlaag Nieuwkoop

NSV ’46 hersteld zich

Zevenhoven wint in Woerden

Nieuwveen – Nicolaas Boys blijft 
keurig in het voetspoor van koploper 
Altior uit Langeraar. De Nieuwve-
ners versloegen in een zeer aantrek-
kelijk duel ASC uit Oegstgeest: 6-3.
Sportverslaggever Jan Wouters: 
“Ik heb een heel vermakelijk duel 
gezien, met een ruststand van  1-0  
door een fraaie goal van Menno 
Moerdijk.   Dat deed het wedstrijd-
beeld wel enigszins geweld aan. 
ASC speelde een puike eerste helft, 
creëerde kansen maar beloonde 
zichzelf niet.” 
“De tweede helft liet Nicolaas Boys 
zien waarom het in de top van de 
derde klasse staat, met mooi aan-
vallend voetbal liep het via goals 

van Luke van Veen; Peter Burg-
meijer en Fabio dos Santos uit naar 
4-0. Daarop besloot de coach van 
Nicolaas Boys Jimmie Janmaat en 
Menno Moerdijk te wisselen, maar 
dat pakte niet goed uit!”
“In korte tijd verkleinde ASC de 
marge naar twee, waarbij het ook 
nog eens twee dotten van kansen 
onbenut liet: 4-2. Nick Teunisse gaf 
de thuisclub even lucht, maar ASC 
reageerde direct met een tegengoal: 
5-3. Pas na de goal van Peter Burg-
meijer bleek de buit definitief bin-
nen: 6-3.” 
Laatstgenoemde verdiende volgens 
Wouters met zijn goede wedstrijd 
het predicaat “Man of the match”.

Den Haag – TAVV had zaterdag-
middag lange tijd uitzicht op een 
goed resultaat tegen Die Haghe, 
men  toonde wederom in grootse 
vorm te zijn, maar na de 1-1 eerder 
in Ter Aar werd en nu onverdiend, 
en op een dramatische bespeelbaar 
veld, met 1-0 verloren. 
Coach Niels Slottje: “Dat de gast-
heren uit Den Haag op voorhand 
vrees hadden voor ons bleek wel 
uit het feit dat er alles aan gelegen 
was dat er op gras gevoetbald werd. 
Deze mat was feitelijk nauwelijks 
bespeelbaar en na de wedstrijd, in-
dien nog verder mogelijk, volledig 
omgeploegd. Ook had Die Haghe 
zijn speelwijze aangepast op mijn 
ploeg, aanvankelijk zonder succes 
want de eerste 20 minuten waren 
we heer en meester.  Mike Slottje 
en Lyndon de Bruyn misten in die 

fase twee fraaie kansen, daarnaast 
kregen we twee  vrije trappen in de 
16 meter, helaas werd hier te slordig 
mee om gegaan.”
Na 25e minuten, en Die Haghe 
inmiddels vier gele kaarten rijker, 
ontstond er mee evenwicht in de 
wedstrijd en wist Die Haghe ook 
twee goede kansen te creëren, 
beide keren redde  Edwin Pieterse 
bekwaam. Dé kans van de 1e helft 
kwam kort voor rust voor de goede 
spelende Lyndon de Bruyn die een 
hoge voorzet tot afronding leek te 
verwerken, de Die Haghe defensie  
wist echter met kunst en vliegwerk 
een goal te voorkomen: 0-0
Slottje: “In de tweede helft begon-
nen we net zo furieus als de eerste 
helft en werd Die Haghe weer in de 
problemen gebracht. In de 48e mi-
nuut verscheen Stefan Rijsdam al-

leen voor de keeper, hij wist de één 
op één situatie echter niet te verzil-
veren. Naarmate de wedstrijd vor-
derde werd onze opponent sterker 
en begon het met veel opportunisme 
onze goal vaker te bestoken.”
“Edwin Pieterse bleek wederom  
een betrouwbare goalie, maar helaas 
voor ons viel in de 85e minuut toch 
nog die vervelende tegengoal. Ge-
zien gehele wedstrijd enigszins ge-
lukkig en tegen de verhoudingen in. 
Jammer dat de wedstrijd, die geen 
winnaar verdiende, alsnog een win-
naar kreeg, volgens mij het  geluk 
van de kampioen! 

Volgende week komt SVC ‘ 08 op 
bezoek in Ter Aar, TAVV heeft van-
middag in deze vorm en tegen een 
sterke koploper, bewezen voor nie-
mand te hoeven vrezen. “

Leiden – Nieuwkoop speelde in 
Leiden tegen Lugdunum een zeer 
verdienstelijk duel, maar verloor 
met 2-1. In de allerlaatste minuut 
miste Jeffrey Pieterse vanaf elf me-
ter.
Nieuwkoop was de eerste 45 minu-
ten de betere ploeg en schiep zich 
mooie kansen. Zo kreeg Dennis 
Boer twee fraai mogelijkheden om 
de score te openen, maar bleek de 
uitstekende Lugdunum goalie niet 
te vermurwen. Daarmee  is ook ge-

lijk de vinger op de zere plek ge-
legd, de Nieuwkopers komen het 
hele seizoen al moeilijk tot scoren.
Lugdunum bleek daar veel ef-
ficiënter mee om te gaan, de 1-0 
voorsprong was een logisch gevolg 
daarvan.  Nieuwkoop bleef in het 
verdere verloop technisch de bete-
re ploeg en uiteindelijk bracht Job 
Stolk de verdiende gelijkmaker op 
het scorebord: 1-1.  Op het mo-
ment dat de 1-2 leek te gaan vallen, 
scoorde de thuisclub uit het niets, 

een cornerbal verdween ineens ach-
ter de verbouwereerde Nieuwkoop 
goalie: 2-1.
Er leek nog zoiets als gerechtigheid 
te gaan komen toen de Nieuwko-
pers in de allerlaatste minuut een 
strafschop kregen toegewezen. Jef-
frey Pieterse kan je altijd om zo’n 
boodschap op pad sturen, maar 
deze keer faalde de middenvelder. 
Daarmee bleek de  gifbeker bij de  
Nieuwkopers  nog niet helemaal 
leeg.

Noorden – NSV ’46 heeft zich deels 
hersteld van de nederlaag tegen Si-
veo ’60. Deels omdat men weliswaar 
met 2-0 Moerkapelle versloeg, maar 
het vertoonde spel was niet om over 
naar huis te schrijven. 
Coach Dennis van der Ing: “Het 
werd uiteindelijk een heel eenvou-
dige zege, collega John de Vries 
kon amper een representatief elftal 
op de been brengen, dat zagen we 
terug in het veld. Na de 2-0 voor-
sprong, beiden gescoord door Robin 
van Koert, kreeg Moerkapelle direct 
na die tweede goal een geweldige 
kans op een treffer, maar die werd 
gemist. Daarna was het over en 
uit!”
In de oersaaie wedstrijd wist al-

leen de arbiter, vanwege de meest  
vreemde beslissingen,  de lachers 
op zijn hand te krijgen. Toppunt 
was de afgekeurde goal van Bas van 
Veen wegens buitenspel, de mid-
denvelder schoot een fraaie voor-
zet vanaf de achterlijn binnen, de 
leidsman vond  ondanks dat de bal 
werd teruggespeeld hij wel degelijk 
buitenspel stond. 
Al met al kan de koploper weer drie 
punten bij haar totaal bijschrijven 
en moet achtervolger Aarlander-
veen eerst haar twee inhaalduels 
maar eens zien te winnen.  Volgen-
de week is het “Super Saturday” 
met de affiches Sportief – NSV ’46 
en Zevenhoven – Aarlanderveen. 
Dat gaat smullen worden!

Woerden – In en tegen Woerden 
heeft Zevenhoven een prima re-
sultaat geboekt, het keurkorps van 
Chris Snatersen trok met 1-2 aan het 
langste eind. Daar zag het er het eer-
ste half uur helemaal niet naar uit, 
Woerden schoot als een komeet uit 
de startblokken, men liet in de eerste 
vijf minuten nog twee kansen onbe-
nut, maar in de zesde minuut was 
het toch raak, Jeffrey Buijt liet Jordy 
Aartman kansloos: 1-0. 
De thuisclub wilde doordrukken en 
was viermaal dreigend, Jordy Aart-
man redde echter twee keer, zag een 
pegel van Angenent rakelings over de 
deklat scheren en zwijnde toen hij in 
geslagen positie de bal op de paal zag 
belanden. Tussendoor was Zevenho-
ven vanuit een vrije trap slechts een 
keer serieus  gevaarlijk, goalie Ra-
mon Hoveling redde bekwaam. De 
wedstrijd kantelde na exact 30 mi-
nuten spelen, Anass Bouharab glipte 
langs twee Zevenhoven verdedigers 
en werd door één daarvan opzichte-
lijk neergelegd, referee Lingen wilde 
van geen strafschop weten en uit de 
daarop volgende counter scoorde 

Mitchell Pijpers een wonderschone  
goal: 1-1.  In plaats van de dik ver-
diende 2-0 dus de 1-1 en dat viel 
zwaar bij de thuisclub, dat na de 
winterstop toch al geen goede start 
kende. Woerden was duidelijk van 
slag en daarvan profiteerde Zeven-
hoven nog voor de thee, Ruben Plai-
sier werd in de allerlaatste minuut  de 
diepte in gestuurd, was iedereen te 
snel af en schoot koelbloedig binnen: 
1-2. Een stand die het wedstrijdbeeld 
geweld aan deed, geen Zevenhoven 
fan die daar om maalde.
De tweede helft had Zevenhoven 
de zaken beter onder controle, gaf 
het veel minder kansen weg en op 
de momenten dat de thuisclub wel 
gevaarlijk werd, bleek Jordy Aart-
man een niet te nemen hindernis. Er 
kwamen zelfs mogelijkheden voor 
Zevenhoven om de zaak op slot te 
gooien, maar die werden jammerlijk 
gemist, al moet gezegd dat Ruben 
Plaisier met een pegel op de lat geluk 
ontbeerde.  Zo bleef het bij een meer 
dan verdienstelijke overwinning en 
kan coach Chris Snatersen in Zeven-
hoven nu al niet meer stuk!

Gehavend Altior wint van Warmunda
Ter Aar – Op een wederom kou-
de zondagmiddag moest koploper  
Altior thuis aantreden tegen War-
munda. Enigszins gehandicapt door 
het ontbreken van aanvoerder en 
spelmaker Anton den Haan (schor-
sing) en verdedigers Davey Smits 
(afwezig) en Roy Theuns (gebles-
seerd) was Altior desondanks vanaf 
het begin de betere ploeg. De ver-
diende overwinning is dan ook geen 
moment in gevaar geweest. 
Altior speelde de eerste helft schuin 
tegen de harde wind in. En zowaar 
was de eerste kans voor Warmunda 
na een misverstand tussen kee-
per Jeroen Sassen en Tom van der 
Weijden. Maar de beste speler van 
Warmunda, Selmo Kurbegovic, kon 
hier geen gebruik van maken. Altior 
kreeg vervolgens wel kansjes, maar 
daar werd eigenlijk te gemakkelijk 
mee omgegaan.
Tot de 39e minuut dan, toen de bal 
na een geblokte doelpoging van 
Mike Otto voor de voeten van Mar-
co Pellegrom terecht kwam. Diens 
schot(je) verdween tergend lang-

zaam onder de keeper van Warm-
unda door het doel in: 1-0. Twee 
minuten later een vrije trap voor 
Warmunda op het Altior doel, kee-
per Jeroen Sassen tikte de door de 
al eerder genoemde Selmo prachtig 
uit de hoek,  zodat de rust aanbrak 
met een gunstige stand: 1-0 .
Altior kwam in de tweede helft flit-
send uit de startblokken. Een schot 
van Marco Pellegrom ging nog net 
naast, maar één minuut later kreeg 
Altior een corner. De hoge bal 
kwam bij de tweede paal terecht 
bij Ed van der Weijden die de bal 

nog net kon intikken: 2-0! Altior 
kon het duel nu rustig uitspelen en 
nog twee jonge spelers wat ervaring 
op laten doen. 
Luuk den Haan verving Danny Pie-
terse en Rick Keijzer kwam nog in 
het veld voor Mike Otto. Na nog 
een paar kansjes voor Altior-spits 
Marco Pellegrom kwam de over-
winning niet meer in gevaar: 2-0. 
Dezelfde cijfers als waarmee Altior 
ook de uitwedstrijd had gewonnen 
en zo blijft Altior de ranglijst aan-
voeren.
Bron: Altior.nl

VOETBAL

Zevenhoven – In sporthal De Vlijt 
is zaterdag tussen 09.00 en 13.00 uur 
een duo wedstrijd voor gymclubs.
Jeugdleden van Kwiek Nieuwveen, 
ODI Leimuiden, KDO De Kwakel 
en gastheer De Zevensprong hou-
den dan een gezamenlijk wedstrijd. 
Tweetallen moeten dat gelijktij-
dig onderdelen uitvoeren op vier 
toestellen: plank kast, trampoline, 
lange mat en ringen. Er wordt op 3 
niveaus gewerkt (A, B en C)
Direct na het voltooien van hun 
wedstrijdje krijgen de deelnemers 
(duo's) een diploma mee met daarop 
het behaalde resultaat. De deelne-

Darten 
Turfschip!

Op zaterdagavond 17 Februari is 
er weer een darttoernooi in Zaal ‘t 
Turfschip in Nieuwkoop.
Er word een single 501 gespeeld 
met eerst een poulefase en daarna 
een winnaars- en verliezersronde. 
Ook dit toernooi zijn er weer mooie 
prijzen te winnen. De zaal is open 
om 19.00 uur en rond de klok van 
20.00 begint het toernooi. Deelna-
me is 5 euro p.p. Iedereen is wel-
kom!
Heeft u interesse om ook prijzen te 
sponsoren voor een toernooi neem 
vrijblijvend contact op voor de mo-
gelijkheden.
Voor meer informatie: www.darten-
nieuwkoop of op Facebook: Darten 
Turfschip Nieuwkoop.

Duo turnwedstrijd in De Vlijt

mende clubs zijn al geïnformeerd 
maar bezoekers zijn ook welkom. 
Sporthal De Vlijt is te vinden in de 
Sportlaan te Zevenhoven.
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Samen Beter

Meer levensloop bestendige ‘senioren woningen’  •  Samen Beter gaat voor beter openbaar vervoer

Duidelijk, helder en altijd open voor nieuwe opties  •  Stem woensdag 21 maart 2018 LIJST 1

Samen Beter dé partij voor jongeren  •  Geen herindeling met Alphen, Nieuwkoop blijft zelfstandig

Stem niet landelijk maar lokaal. Stem LIJST 1  •  Geen sluipverkeer in onze dorpen maar een rondweg

nog

www.samenbeternieuwkoop.nl

Guus Lizet Remco Marco Leo Ines Bianca Mariëlle Wilfred Barbara

EmiliaDennisNielsWillemNicSaskiaPeterRuudWilmaAndorRobert

Arjan

Wilco William Eddy Allan Roza Roy Guus Karin Hans John Ruud Janine Lyna

Marjan Marga Ineke Marleen Vera Patrick Cobi Jop Mariëlle Gerrit Adrie



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

 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
Reghthuysplein 3

Oudelandseweg 52  3443 AC Woerden  0348-41 86 86  Dag en nacht bereikbaar 

Adri van der Lingen 

Betrokken 

  

Vertrouwd 

  

Persoonl i jk  

Uitvaartcentrum Woerden De Laatste Eer 
 Coöperatieve Uitvaartvereniging voor Woerden en Omstreken U.A.  

Gert van Vliet 

U kunt bij ons gebruik maken van de 24-uurs kamer. 
Voor meer informatie: www.uitvaartcentrumwoerden.nl 

Meubels stofferen?
meubel-stoffeerderij

ook voor boot en caravan
vrijblijvend prijsopgave!

Molenweg 40 - 3474 KZ Zegveld
Telefoon (0348) 69 18 79

Werkplaats: Hoofdweg 80, Zegveld
Telefoon 06 - 55 90 24 32

Uitvaartonderneming Gea van der Hee
Aarlanderveen en wijde omgeving

0172 53 23 00  of  06 - 27 27 88 98
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

. ook als u verzekerd bent
maatwerk in drukwerk .

vrijblijvend voorgesprek  met evt. begroting .

Elektra - ICT - Gas 
Water - Sanitair - CV

Nieuwkoop 
0172-523060 

www.gresnigt.info

Installatietechniek

Joke van Diemen
Uitvaartconsulent
Energieweg 1A, 2421 LM Nieuwkoop
Tel.: 0172 573 220  Mob.: 06 466 406 19
Email: info@konstendunweg.nl

“Uw wensen vastleggen 
geeft helderheid”
Wilt u zelf bepalen wat de sfeer van uw eigen uitvaart moet 
zijn? Wilt u uw wensen duidelijk maken? 

Dat kan. U kunt dit vastleggen in een wilsbeschikking. 
Onze uitvaartconsulenten zijn experts in het vooraf 
bespreken van uitvaarten. Zij kunnen u informeren en 
adviseren over alle mogelijkheden die er zijn en bekijken 
met u of uw wensen passen binnen het voor u mogelijke 
budget. 

Het opstellen van een wilsbeschikking is vrijblijvend 
en kosteloos.

Wilt u uw rouwadvertentie 
in De Omroeper plaatsen?

Graag aanleveren
vóór maandag 14:00 uur

Bezorgklachten? 
Bel:  0172-571354

Manege
Pensionstal
OOSTERMAN

Electronweg 1
Tel.06 54 72 01 51
Nieuwkoop

RIJLESSEN/
INSTRUCTIE

Persberichten:
Vóór maandag 08:00 uur
Kopij en advertenties aanleveren via:
e-mail: info@drukkerijmiddelkoop.nl 

LET OP. Als u kopij in wil sturen, 
dan mag het alleen bestaan uit:
Verslagen, Exposities,
Verenigingsnieuws, 
Goede Doelacties 
Bezorgklachten?
Bel 0172 - 571354
------------------------------------------------------
Te huur stalling/opslag ± 120 m2 

in Nieuwveen, 06 83243112
----------------------------------------------------
GARAGEBOX huren in Nieuwkoop?
Bel 06 55943636
----------------------------------------------------
Gevraagd oud ijzer, accu’s, wasmachi-
nes, Magnetrons, stofzuigers enz.
Tel. 06 14345689
----------------------------------------------------
Gevraagd bijles voor 5-jarige
Tel. 06 40797917
----------------------------------------------------
Je party in de Kosterij maakt altijd blij.
Tel. 06 20960590
----------------------------------------------------
22 febr. hobby in Vijverhoek 
van 13.00 tot 16.00 uur, kom ook. Fien
----------------------------------------------------
Prof. hulp aan kinderen met 
leerproblemen, 537153
----------------------------------------------------
Hobby Vijverhoek van 13.00 tot 16.00 
uur, gezellig is het altijd, € 5,00, 22 febr.
----------------------------------------------------
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
----------------------------------------------------

VERHALENVERTELLER 
PETE PRONK 

Op de eerste zondag van 
de 40-dagentijd neemt 
Pete Pronk ons mee 
in één van de Bijbelse 
verhalen. 

Welkom: 
Zondag 18 februari, 9.30 uur
PKN kerk aan de 
Achterweg 4, 
Nieuwkoop

“Dankzij 
mijn diëtist 
heb ik geen

 buikpijn
meer.”

Vijverhof 1 - Nieuwkoop | www.voedietist.nl 

    088 - 34 38 484

De gevoelige plaat
Ik had een melding van overlijden half januari, nu inmiddels een paar weken 
geleden; een jonge vrouw, onverwacht overleden aan een herseninfarct. 
Behalve dat ik erg met dit gezin begaan ben, brengt het me ook terug naar 
het overlijden van mijn eigen moeder op 7 februari 1971, nu 47 jaar geleden. 
Voor ons onverwacht, hoewel mijn ouders waarschijnlijk wel wisten dat 
een eventuele hersenbloeding of -infarct haar fataal zou kunnen zijn. Als 
kinderen hadden wij hier helemaal geen weet van. Want niet alleen op de 
dood, maar ook op ziektes was het taboe destijds nog vele malen groter. 
Daar werd in ons geval dus niet over gesproken. En het onvermijdelijke 
gebeurde; mijn moeder overleed onverwacht aan een herseninfarct toen 
ik 8 jaar was.
Natuurlijk zijn de scherpste kantjes er na zo’n lange tijd wel vanaf. En het 
heeft zeker geen invloed op mijn betrokkenheid bij het begeleiden bij een 
uitvaart, anders dan een positieve. En het is ook niet mijn bedoeling om 
een emotionele reactie bij u op te roepen of uit de doeken doen hoe en wat. 
Nee, de reden dat ik dit nu met u deel is dat ik van mijn jeugd, het overlijden 
van mijn moeder én de tijd daarna niet of nauwelijks meer iets weet. Ja, 
ik weet wel wat, maar eigenlijk alleen wat me verteld is. Maar niet in mijn 
eigen geheugen. En dat ervaar ik wel als een gemis. (Ik ben sowieso behept 
met een slecht geheugen merk ik. Soms een gemis, soms een zegen. Tja, ik 
doe het er maar mee.)

En zodoende kom ik op het vraagstuk ‘wel of geen foto’s na een overlijden 
en de uitvaart’. Het blijft een lastig dilemma voor veel mensen. Zelfs binnen 
een gezin zijn de meningen vaak erg verdeeld en zijn de reacties bijna altijd 
erg fel. Het lijkt wel of er geen ruimte is voor een neutrale houding hierin: 
je bent voor of tegen fotograferen tijdens een uitvaart. Heel opmerkelijk. 
Of eigenlijk niet?
Er zijn ook duidelijke voors en tegens over het maken van foto’s van een 
overledene en de uitvaart. Ik hoor dingen als ‘fijn voor later’ maar ook 
‘respectloos’. Maar ik vind dat niemand gelijk of ongelijk heeft in een 
gevoelskwestie. Een oordeel daarover lijkt mij pas respectloos.

Maar bent u ‘voor’, dan is er heel wat te kiezen in uitvaartfotografie. Zo 
kan de familie zelf wat foto’s maken met een mobiel, of een professionele 
uitvaartfotograaf inhuren die onopvallend ‘opereert’ met goede apparatuur. 
En alles daar tussenin. Ik hecht er aan te melden dat deze professionals 
niet uit zijn op het vastleggen van de uitgelopen mascara van dochterlief, 
maar de sfeer tijdens de uitvaart vast willen leggen. Dat kan zomaar door 
een close-up van een arm om een schouder zonder dat deze personen 
herkenbaar in beeld te zijn. Een foto van uw bloemstuk met lint. Of een 
shot van achter uit de aula om te laten zien dat de aula bomvol zat, wat ook 
weer een troost kan zijn. Of een reportage voor kleine kinderen of iemand 
die er niet bij kan zijn. Een professional bereidt zich voor, gaat in gesprek 
over de wensen van de familie maar ook verdiept hij zich in de locatie en 
het verloop van het afscheid.
Ook ik krijg als uitvaartbegeleider vaak de vraag om foto’s te nemen. Maar 
dit doe ik niet. Het is echt een vak. Ik heb de skills en de apparatuur niet. 
En daar komt bij dat ik als taak heb om een uitvaart goed te laten verlopen 
en me daarbij niet af te laten leiden. Ook past het niet bij mij, mijn vak 
en respect naar families en alle belangstellenden om mijn mening uit te 
dragen.

Maar heel, heel graag had ik foto’s gehad van de uitvaarten van mijn beide 
ouders. Het zou voor mij in ieder geval een mooie aanvulling zijn geweest 
op de gaten in mijn geheugen…
Misschien goed om dit verhaal ‘mee te nemen’ als uw mening gevraagd 
wordt?

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!



WOERDEN ZEGVELD
VOORSTRAAT 70 HOOFDWEG 3
0348-691318 0348-692348

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.FIETSVANSTOOF.NL

Voor meer fietsplezier
en de beste service
gaat u naar...

Al jaren een begrip
op fietsgebied!

0643211410

www.salonladetente.nl

Salon la Détente
WenkbrauwspecialistPMU

DE NOTARIS: EEN ALGEMENE VOLMACHT 
OF EEN LEVENSTESTAMENT?

Je wilt iets regelen voor het moment in je leven dat je 
zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bijvoorbeeld 
als je dement wordt of als je een ernstig ongeluk krijgt. 
Je kunt voor die situaties een algemene volmacht of een 
levenstestament maken. Wanneer kies je voor een alge-
mene volmacht en wanneer voor een levenstestament? 
Het antwoord lees je hieronder. 

Vertrouwenspersoon 
De algemene volmacht en het levenstestament worden 
gemaakt voor de situatie dat je zelf geen beslissingen kunt 
nemen. Je wijst in de algemene volmacht of het levens-
testament een vertrouwenspersoon aan die beslissingen 
namens jou neemt als je dat zelf tijdelijk of blijvend niet 
meer kunt. In dat opzicht is er geen verschil tussen de 
algemene volmacht en het levenstestament. 
Het verschil zit in de uitgebreidheid van de aanwijzingen 
die je geeft aan jouw vertrouwenspersoon. In een alge-
mene volmacht geef je beknoptere aanwijzingen  aan je 
vertrouwenspersoon dan in het levenstestament. Je kunt 
in het levenstestament uitgebreider beschrijven wat je wilt 
dat er gebeurt in verschillende scenario’s. Bijvoorbeeld 
wat er moet gebeuren als je definitief in een verpleeghuis 
wordt opgenomen, welke medische behandelingen je wel 
en niet wilt ondergaan en bijvoorbeeld wie er gewaar-
schuwd moet worden als je overlijdt. 
Als je alleen een vertrouwenspersoon wilt aanwijzen, kies 
je voor de algemene volmacht; wil je ook uitgebreid je 
wensen beschrijven en speciale opdrachten aan de ver-
trouwenspersoon geven, dan kies je voor het levenstesta-
ment. Je kunt natuurlijk ook eerst besluiten een algemene 
volmacht te maken die later in een levenstestament wordt 
omgezet.

Beslissingen nemen
Als je dat zelf niet meer kunt, moeten er namens jou een 
aantal zaken worden geregeld. Bijvoorbeeld het betalen 
van rekeningen, je administratie en het doen van belas-
tingaangiften, maar ook de zorg voor jouw huisdieren etc. 
Als je niet meer thuis kunt wonen, dan moet iemand voor 
jou een nieuw tehuis zoeken en namens jou beslissen wat 
er met jouw huis en inboedel moet gebeuren. 
Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook 
om beslissingen over je medische behandeling. Als je 
deze zelf niet meer kunt nemen dan zal iemand dat na-
mens jou moeten doen. 
Als je een bedrijf hebt, moet een oplossing worden gevon-
den voor het geval je tijdelijk of langere tijd niet betrokken 

kunt zijn bij het bedrijf. Wordt er dan niet op tijd een oplos-
sing gevonden, dan kan het bedrijf in financiële problemen 
komen of zelfs failliet gaan. 

Partner of kinderen 
Vaak wordt gedacht dat een echtgenoot, partner of de 
kinderen de beslissingen kunnen nemen als men dat zelf 
niet kan. Dat is echter niet altijd zo. Een ongetrouwde 
partner mag niet altijd medische beslissingen voor de 
partner nemen. Over geërfde bezittingen kan de andere 
echtgenoot in veel gevallen geen beslissingen nemen. Dat 
geldt ook als echtgenoten op huwelijkse voorwaarden zijn 
getrouwd en bezittingen op naam staan van de echtge-
noot die niet in staat is beslissingen te nemen. En kinde-
ren mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande 
ouder verkopen als deze blijvend wordt opgenomen in 
een verpleeghuis.

Bewindvoerder 
Als iemand tijdelijk of langere tijd zelf geen beslissingen 
kan nemen dan moet de rechter worden gevraagd een 
bewindvoerder (en mentor) te benoemen. Je hebt dan 
echter zelf geen zeggenschap over wie de bewindvoerder 
wordt of hoe deze omgaat met jouw belangen. Ook moet 
er rekening mee worden gehouden dat het wel enige tijd 
kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft 
benoemd.
Als je zelf het heft in handen wilt nemen, maak je een 
algemene volmacht of een levenstestament. 

Voor meer informatie en advies kun je terecht bij:

MR J.K. SCHMITZ - Limes Netwerk Notarissen 
Smidsvuur 2, Nieuwkoop, tel. 0172- 574900 
Mail: nieuwkoop@limesnotarissen.nl
www.limesnotarissen.nl

Uitreiking cheque Multimate 
Helpt aan Bouwen voor Tim

Noorden - Afgelopen week was de 
uitreiking van de cheque van Multi-
mate Nieuwkoop aan Bouwen voor 
Tim. Tot eind vorig jaar kon je spa-
ren voor klustegoed voor een lokaal 
doel. Bij besteding van iedere 20 
euro, ontving je een hulpmunt ter 
waarde van 1 euro. Deze kon je do-
neren aan 3 lokale goede doelen, die 
door de Multimate in Nieuwkoop 
voor de Multimate Helpt actie wa-
ren geselecteerd. Bouwen voor Tim 
was een van de goede doelen. 
Er is maar liefst 1.324 euro ge-
doneerd aan Bouwen voor Tim. 
Eigenaren Karin en Coen de Boer 
kwamen bij Tim thuis op bezoek 

om de cheque persoonlijk te over-
handigen. Heel erg fijn te merken 
dat zij heel erg mee leven met ons 
project. Wat een geweldig bedrag 
is er ontvangen. Ondanks dat Tim’s 
kamer al klaar is, is er nog genoeg 
te doen om de laatste puntjes op de 
i te zetten. Daarnaast is er een groot 
financieel tekort. Het bedrag is dan 
ook meer dan welkom. 

De ouders van Tim zijn er echt heel 
erg blij mee!  Zij willen alle mensen 
bedanken die hun hulpmuntjes aan 
Bouwen voor Tim hebben geschon-
ken. Bedankt Multimate! 
Meer info: www.bouwenvoortim.nl 

Lezing geneeskrachtige kruiden
Nieuwkoop - Op donderdag 
22 februari organiseer het IVN 
Nieuwkoop een lezing over 
Kruiden¬genees-kunde.
Mieke Bult is gediplomeerd 
Kruiden¬geneeskundige en kan 
veel vertellen over de kruiden die 
in onze omgeving groeien en de 
werking hiervan op onze gezond-
heid. Vanuit haar ervaring ver-
haalt zij op geestige wijze hoe je 
door bijvoorbeeld het drinken van 
Citroenmelisse-thee heerlijk kunt 
slapen en door het eten van Paar-
denbloemblad helpt om van je hoge 
bloeddruk af te komen. Wat kun je 
doen tegen hooikoorts en hoe kun je 

de klachten van diabetes of reuma 
verminderen. Ook het kweken van 
nuttige planten in eigen tuin komt 
aan bod. Denk hierbij aan Oregano 
en Salie om het eten meer smaak te 
geven en om tevens extra vitaminen 
en mineralen binnen te krijgen. Of 
het versieren van een salade met 
eetbare bloemen die niet alleen een 
lust zijn voor het oog maar ook ex-
tra smaak geven.
Wij verwelkomen u graag vanaf 
19.45 uur in gebouw De Stal, Ken-
nedylaan 33a in Nieuwkoop.
De lezing is vanaf 20.00 tot 22.00 
uur. De toegang is gratis. Komt u 
ook? www.ivn-nieuwkoop.nl 

Zonnebloem zoekt vrijwilligers
Iedereen heeft behoefte aan gezel-
schap. Aan lekker bijpraten, een 
luisterend oor. Maar als je een li-
chamelijke beperking hebt, ben je 
misschien wel vaker alleen dan je 
zou willen. De vrijwilligers van de 
Zonnebloem bieden uitkomst. Zij 
komen langs voor een kop koffie of 
gaan samen met jou op pad. Daar-
naast biedt de Zonnebloem Nieuw-
koop, Noorden en Woerdense Ver-
laat aan haar gasten regelmatig een 
gezellige (aangepaste) activiteit 
aan. Als vrijwilliger kun je hier ook 

aan meewerken.
Het is uiterst dankbaar werk,maar 
op dit moment kunnen wij niet aan 
alle aanvragen voldoen omdat wij 
onvoldoende vrijwilligers hebben 
in Nieuwkoop, Noorden en Woer-
dense Verlaat.
Heb je interesse in het huisbezoek 
en de activiteiten van de Zonne-
bloem Nieuwkoop, Noorden en 
Woerdense Verlaat? 
Neem dan contact met ons op. 
Ons mailadres is:zonnebloem.
nieuwkoop.noorden@gmail.com

Ik zou wel eens willen weten ….
Nieuwkoop - Wie heeft er nog 
mooie herinneringen aan Jules de 
Corte? De blinde zanger/entertainer 
is al ruim twintig jaar dood, maar 
herleeft in de voorstelling van zijn 
zoon. ‘Door zijn liedjes heb ik hem 
na zijn dood pas ècht leren kennen’, 
vertelt zoon Ernst. De inmiddels 57 
jarige De Corte treedt op zondag-
middag 25 februari met het pro-
gramma “Lied van mijn vader” op 
in Theater Kaleidoskoop.
Ernst de Corte wordt op piano bege-
leid door Guus Westdorp en zingt de 
mooiste liedjes van zijn vader Jules. 
Jules de Corte wilde een betere we-
reld voor iedereen. Zijn liedjes gaan 
over thema’s die ons nu nog steeds 
bezighouden: milieu, geloof, oorlog 
en vrede, de commercialisering en 

verharding van de maatschappij. Ve-
len kennen Jules de Corte van liedjes 
als “Ik zou wel eens willen weten” 
en “Hallo Koning Onbenul”. De 
Corte was een begaafd pianist, een 
woordkunstenaar en meester van het 
luisterlied. 
Zoon Ernst de Corte kreeg de muziek 
met de paplepel ingegoten. Gitaar 
werd zijn instrument. Zijn roots lig-
gen in de klassieke muziek, maar er 
is ook liefde voor Balkanmuziek en 
het lichte genre. Hij maakte al vele 
(Europese) tours met verschillende 
muzikanten en bands. Van zijn hui-
dige liedjesprogramma vindt hij het 
prachtig dat ook de generatie van nu 
zoveel herkent in de liedjes van toen.
Aan Nieuwkoop heeft Ernst vooral 
mooie vakantieherinneringen. Hij 

zat in Delft op school, maar bracht 
veel vakanties door aan de Nieuw-
koopse Plassen. Hij logeerde vaak 
in een huis aan de plas, dat van de 
ouders van een vriendje was. Als 
fietsliefhebber heeft Ernst Nieuw-
koop al vaak in zijn ritten aange-
daan. Wie de voorstelling in The-
ater Kaleidoskoop op 25 februari 
bijwoont, waant zich weer even te-
rug in de tijd. De tijd van rustige 
muziek, maar soms krachtige tek-
sten. Met je ogen dicht, zou je het 
inderdaad wel eens willen weten ….
Kaarten (16 euro, incl. consumptie) 
zijn te koop via www.kaleidoskoop-
nieuwkoop.nl of op maandagmid-
dag tussen 13.00-15.00 uur aan de 
zaal van Theater Kaleidoskoop te 
Nieuwkoop, De Verbinding 2. 

Wijs met medicijnen
Tips  voor oudere geneesmiddelengebruikers.

Langeraar - Op vrijdag 23 febru-
ari organiseert de KBO afdeling in 
samenwerking met de apotheek Ter 
Aar een voorlichtingsmiddag over 
het medicijngebruik door ouderen.
Wijs met medicijnen is een lan-
delijke campagne KBO/PCOB en 
KNMP ( de beroeps en branche or-
ganisatie van Nederlandse apothe-
kers). Deze campagne is hoognodig, 
jaarlijks worden 41.000 mensen op-
genomen door verkeerd medicijn 
gebruik, waarvan 2/3 ouder dan 
65 jaar. Als men ouder wordt heeft 
men meer risico op bijwerkingen, 
zeker als men meerdere medicijnen 
gebruikt. Sommige medicijnen wer-
ken elkaar zelfs tegen, en dienen op 
daarom op verschillende tijdstippen 
worden ingenomen. Maatwerk door 
uw apotheker maakt het gebruik 
van medicijnen zo veilig mogelijk.

Met een PowerPoint presentatie 
zal de apotheker u uitgebreid infor-
meren over de werking en bijwer-
kingen van de meest door ouderen 
gebruikte medicijnen.
Alle deelnemers ontvangen van de 
175 jarige KNMP gratis een boekje 
met belangrijke tips voor oudere 
geneesmiddelengebruikers.
Natuurlijk kan u die middag ook 
vragen stellen over de door u ge-
bruikte medicijnen.
Iedereen is van harte welkom

Vrijdag 23 februari
Locatie Partycentrum  Parola
Zaal open 13.30 uur
Aanvang 14.00 uur
Entree/koffie gratis
Na afloop een gezellige bingo

Kinder-
kledingbeurs 
Nieuwkoop

Op zaterdag 17 maart zal de jaarlijkse 
voorjaar- en zomerbeurs plaatsvinden 
in sporthal de Steupel in Nieuwkoop. 
Van 11.00 tot 13.00 uur kunnen be-
langstellenden terecht voor mooie 
nette kinderkleding van maat 50 tot 
en met 176. Daarnaast is er speelgoed, 
badkleding, schoenen, badjes, kid-
nerwagens, autozitjes, kinderboeken, 
kinderspellen, babyuitzet en nog veel 
meer te vinden! Uiteraard is de entree 
gratis en is iedereen welkom; (aan-
staande) ouders, grootouders, werk-
nemers van kinderdagverblijven etc. 
De nummeruitgifte is as woensdag 
7 februari van 20.00 tot 20.30 in het 
gebouw van de scouting Nieuwkoop. 
Voor meer informatie; kinderkleding-
beursnieuwkoop@gmail.com of kijk 
op de facebookpagina.



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

Uw winkel voor
streekproducten en 

landelijke cadeau artikelen!

Bloemkool  per stuk € 1,25
Perssinaasappels  10 voor € 1,49
Aardappels  10 kilo vanaf € 2,60
Rotterdamsche kaas bij aankoop 1 kilo een tas cadeau

Logies

Nieuwveenseweg 102, 2435 NW Zevenhoven 

www.jannieuwenhuizen.com

Fysiotherapie  -  FysioSport  -  Ergotherapie
Vijverhof 1, 2421 VX Nieuwkoop - telefoon: 0172-575261 

www.bakkerendevos.nl - info@bakkerendevos.nl

Ook voor Ergotherapie en 
Bedrijfsfysiotherapie

Nieuwkoop – De Ergotherapeut 
helpt en leert u zo optimaal en 
zelfstandig mogelijk de dagelijkse 
handelingen en activiteiten uit te 
voeren in uw eigen woon-, leef- en 
werkomgeving.
Sinds een jaar is ergotherapeut Lisa 
Bosman werkzaam bij Bakker & De 
Vos, Centrum voor bewegen en ge-
zondheid, in Nieuwkoop. Zij kan 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan het zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven leven van ouderen en men-
sen met een lichamelijke ziekte of 
beperking maar ook bij mensen met 
dementie kan de ergothwerapeut 
helpen. In haar werk richt ze zich 
vooral op uw dagelijkse activitei-
ten als deze door lichamelijke- of 
psychische problemen niet zo goed 
meer lukken. Ze geeft training, be-
geleiding, advies en instructie. Uw 
partner of andere naasten worden 
daarbij zoveel mogelijk betrokken. 
Ook de omgeving waar activiteiten 
plaatsvinden speelt een belangrijke 
rol. Een ergotherapiebehandeling 
vindt daarom vrijwel altijd bij u 
thuis of op de werkplek plaats.
De ergotherapeut begint altijd met 
het bespreken van uw problemen. 
Ergotherapie is immers zorg op 

maat en uw wensen en wat u be-
langrijk vindt staan daarbij voorop. 
Daarna wordt bekeken wat de be-
perkingen en mogelijkheden zijn. 
Om een compleet beeld te krijgen 
overlegt de ergotherapeut soms ook 
met de betrokken arts, de fysiothe-
rapeut of andere betrokkenen, zo-
als mantelzorgers of familieleden. 
Vervolgens worden, samen met u, 
doelen opgesteld en nagegaan hoe 
deze doelen bereikt kunnen worden. 
De ergotherapeut bedenkt oplos-
singen, trainingen en geeft advies. 
Voor sommige oplossingen zijn 
hulpmiddelen of aanpassingen aan 
woon- of werkomgeving nodig.
Op dinsdagavond 20 februari om 
20.00 uur geeft de ergotherapeut, 
samen met bedrijfsfysiotherapeut 
Roeland Hoogendoorn, een lezing 
over mogelijke ergonomische pro-
blemen en oplossingen daarvoor 
op de werkvloer aan ondernemers 
van de Verenigde Ondernemers 
Nieuwkoop in hoeve Rijlaarsdam 
te Nieuwkoop.
Meer weten over  ergotherapie? 
Kijk dan op www.bakkerendevos.
nl of maak een afspraak bij Bakker 
& De Vos via 0172-575261 of mail 
naar info@bakkerendevos.nl

Ergotherapie helpt thuis 
en op het werk

Zevenhoven – Bent u vrijdag 9 fe-
bruari of zaterdag 10 februari op de 
kaasproeverij bij Landwinkel Jan 
Nieuwenhuizen geweest? Heeft u 
deze dagen ook een heerlijk stukje 
kaas gekocht? Dan hebben wij goed 
nieuws voor u. 

De kazen die u heeft kunnen proe-
ven en misschien wel heeft gekocht 
blijven voorlopig nog in het assor-
timent van deze Landwinkel. Dus 
bevalt deze kaas erg goed dan kunt 
u bij Landwinkel Jan Nieuwenhui-

zen nog even binnenlopen voor een 
nieuw stukje.
Denkt u nu misschien, wat jammer 
dat ik afgelopen weekend niet kon 
komen, dan nodigt Landwinkel Jan 
Nieuwenhuizen u van harte uit op 
de Lentedag, tweede Paasdag 2 
april. Op deze dag kunt u ook weer 
komen proeven en genieten van 
deze heerlijke nieuwe smaken. Te-
vens hebben zij deze dag weer leuke 
acties. Nadere informatie over deze 
dag volgt. Voor meer informatie  
www.jannieuwenhuizen.com.

Kaasliefhebbers opgelet!

Nieuwkoop – Bij iedere twintig 
euro, besteed bij Multimate Nieuw-
koop,  kon er een hulpmunt aan een 
van de drie geselecteerde doelen 
worden gedoneerd.
Speeltuin De Zudde kan door de 
ogen van Coen en Karin de Boer 
wel een flinke verfbeurt gebruiken.
Met het mooie bedrag van 893 euro 
kan er een metamorfose plaats gaan 
vinden.

Doe het zelf = Doe het samen met 
Multimate Nieuwkoop

Speeltuin De Zudde super blij 
met cheque

Toneelavond Club 50+

21 februari 2018, 19:30 uur
Parochiehuis, Nieuwkoop

Kaarten à € 6,00 bij Wil Lenting, 
Mozartlaan 51

Kaartavond Club 50+

28 februari 2018, 19:30 uur
De Rank, Nieuwkoop

WEEKAGENDA
21 t/m 28 februari 2018

Agenda punten aanleveren via
info@drukkerijmiddelkoop.nl

VVD: Nieuwkoop beter bereikbaar
De VVD Nieuwkoop vindt dat de 
bereikbaarheid van de gemeente 
veel beter kan. Zowel als het gaat 
om het openbaar vervoer als om 
de reguliere wegen. Raadslid 
Quinten van Dobben: ‘De ver-
binding met het Noordoosten kan 
veel beter. Een betere aansluiting 
op de N201 bij Amstelhoek is een 
goede oplossing’. 

Als je via de Hoef de gemeente 
uit rijdt over de Oude Spoorbaan, 
die later over gaat in Ringdijk de 
Tweede Bedijking, rijd je eigen-
lijk over een hele slechte weg. ‘De 
gemeente moet met de provincies 
Zuid Holland, Utrecht en gemeente 
de Ronde Venen in gesprek zodat 
die weg verbeterd wordt.’ Ook de 
OV-verbindingen kunnen beter 
vindt kandidaat raadslid Larissa 
Spierenburg: ‘Wat de VVD betreft 
moeten we inzetten op creatieve op-
lossingen die een goede aansluiting 
op knooppunten en provinciale we-
gen mogelijk maken. Vaak wordt er 
geprobeerd om een hele lokale op-
lossing te vinden maar dan sneuvelt 
een lijndienst vaak door te weinig 
interesse’. 

De VVD vindt het logischer om 
zowel over de gemeente- als pro-
vinciegrenzen heen te kijken. Spie-
renburg: ‘Omliggende gemeenten 
hebben vaak dezelfde problemen, 
en veel oplossingen zijn waar-
schijnlijk in een goede samenwer-
king te vinden. Een Interliner over 
de N231 zou een goed idee zijn om 
met de provincies te bespreken.’

Muziekcafé: 
Koor 

Popkorn
Nieuwkoop - Op zondagmiddag 
18 februari is er weer een leuk 
Muziekcafé in het restaurant van 
Theater Kaleidoskoop. Dit keer 
treedt het Koor Popkorn op on-
der leiding van dirigent Ibo van 
Ingen. Het koor zingt voorname-
lijk Nederlands- en Engelstalige 
popmuziek: veel oude hits van 
o.a. The Beatles, Queen, Abba, 
Robby Williams. Maar ook num-
mers van Ramses Shaffy, Bløf en 
Claudia de Brey komen langs. 
Het wordt een gezellige middag. 
De entree is GRATIS. Aanvang: 
15.30 uur. Adres: De Verbinding 
2, Nieuwkoop.

Film 
‘Tulip Fever’ 

Nieuwkoop - Op donderdagavond 
15 februari om 20.15 uur wordt de 
film ‘Tulip Fever’ vertoond in het 
Filmhuis van Theater Kaleidos-
koop. De film vertelt een verhaal 
over ware liefde en speelt zich af 
tijdens de tulpenmanie in Amster-
dam tijdens de 17e eeuw. Een tijd 
waarin tulpen meer geld waard 
waren dan goud. Prachtig drama 
en mooi acteerwerk van o.a. Alicia 
Vikander. Kaartjes kosten € 7,50 
en zijn te reserveren via www.
theater-kaleidoskoop.nl of te koop 
vanaf een half uur van tevoren aan 
de zaal.

Vrijdag klaverjassen. 
Komt u ook?

Nieuwkoop - Heeft u zin in een 
gezellig avondje klaverjassen? 
Dan bent u aanstaande vrijdag 16 
februari van harte welkom in het 
Parochiehuis in Nieuwkoop. Ont-
vangst vanaf 19.45 uur. We starten 
om 20.00 uur. We spelen 3 pot-
jes op zijn Rotterdams (verplicht 
gaan en maatslag introeven). Tus-
sendoor kunt u gezellig bijkletsen 

en genieten van een hapje en een 
drankje. Deelname kost 3,50 euro. 
De opbrengst van de avond gebrui-
ken wij voor het onderhoud van de 
kerk. Komt u ook? U bent van harte 
welkom! De andere kaartavonden 
van dit seizoen zijn op 16 maart en 
13 april. 
Hartelijke groet, Activiteiten
Comité RK-Kerk Nieuwkoop

Gezinsdienst
Woerdense Verlaat - Op zondag 
18 februari is er een gezinsdienst. 
Aanvang 09.30 uur in de Gerefor-
meerde kerk in  Woerdense Verlaat.
Dhr Bert van Laar verzorgt de me-
ditatie over het thema: Komt die 
nieuwe wereld nog? Deze dienst 
is voor oud en jong. Alle kinderen 
blijven de hele dienst in de kerk.
Het kinderkoor Burning Candles 
uit Woerden verleent hun medewer-
king. We zien uit naar een mooie 
dienst. Het is de 2e zondag van het 
Paasproject: De nieuwe Schepping
Iedereen van harte welkom. Na de 
dienst is er koffie/thee en limonade.



TE HUUR
Representatieve kantoorruimte voor kleine zelfstan-
digen op het industrieterrein in Nieuwkoop incl. telefoon, 
internetverbinding, afsluitbaar, toilet, parkeergelegenheid.  

€ 450,00 excl. gas, water en elektra per maand. 
Meer info via: 0654712955.

Uw eigen bedrijf...

Wij zijn een stap dichterbij!

Dan komen er vast veel vragen op uw 

pad, zoals:

• Hoe zit het met mijn WW-uitkering?

• Welke ondernemingsvorm kies ik?

• Hoe zet ik mijn administratie op?

Maar ook aspecten als:

• Fiscale faciliteiten en regelgeving

• Ondernemingsplan schrijven

• Bankzaken regelen

• Vragen m.b.t. Kamer van Koophandel,

   verzekeringen en Belastingdienst

Wij helpen u hier graag bij. Maak een 

afspraak met ons en wij nemen dan 

ruim de tijd voor u.

Bovendien is dit 1e gesprek kosteloos!

...een stap dichterbij!

U gaat uw eigen bedrijf starten?

Henry Dunantweg 24
2402 NR Alphen aan den Rijn

0172-444449
www.zuijdervliet-turkenburg.nl

Haarstudio
NAN

Bel 
573715
voor een
afspraak
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Geknipt voor 
hem en haar
 

Inloopochtend Peuterspeelzaal 
Nieuwkoop - Op zaterdag 17 febru-
ari  a.s. wordt er door peuterspeel-
zaal ‘t Vijvertje aan de Ladderhaak 
in Nieuwkoop weer een inloopoch-
tend gehouden. Peuters vanaf 1½  
jaar oud kunnen dan weer worden 
aangemeld voor plaatsing op de 

peuterspeelzaal. De ochtend start 
om 10.30 uur en duurt tot 12.00 uur. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie en limonade kan alvast een in-
druk worden gekregen van hetgeen 
de peuterspeelzaal te bieden heeft.

Alzheimer Café
Nieuwkoop - Het eerstvolgende 
Alzheimer Café in Nieuwkoop is op 
26 Februari in Parola  in Langeraar. 
Het thema waar over gepraat wordt 
is  Rouw en Verlies.
Er komt een deskundige praten over 
het lange proces van afscheid ne-
men van iemand met een dementie. 
Wat het doet het met je als je hoort 
dat je een dementie hebt. Hoe ver-
werk je dit en hoe ga je verder met 
de wetenschap dat je niet meer beter 
wordt. Hoe is het voor je naasten en 
waar komen zij voor te staan. 
Het  maandelijkse Alzheimer café is 
voor mensen met dementie en hun 
geliefde, om in een ongedwongen 
sfeer lotgenoten te ontmoeten en 

nieuwe contacten te leggen. Naast 
een ontmoetingsmoment is het 
Alzheimer café ook een moment 
om geïnformeerd te worden over 
dementie. Het Alzheimer café heeft 
daarom elke keer een ander thema.
Na de pauze kunt U vragen stellen 
aan de deskundige.

Waar en wanneer?
Maandag 26 Februari 2018
In Parola
Langeraarseweg 37
2461 CE Langeraar
Aanvangstijd 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig en de 
toegang is gratis

DSS Wensconcert in Aarlanderveen
Op zaterdag 17 februari organiseert 
het fanfareorkest van Muziekver-
eniging DSS uit Aarlanderveen haar 
jaarlijkse Wensconcert.
Het Wensconcert is al sinds jaar en 
dag een traditie bij DSS waarin het 
publiek centraal staat. Voorafgaand 
aan het concert heeft het publiek 
de mogelijkheid gehad wensen in 
te dienen met betrekking tot het te 
spelen repertoire. Uit deze wensen 

is een selectie gemaakt die aan-
staande zaterdag ten gehore wordt 
gebracht in Studio Oosterman. Het 
belooft een avondvullend program-
ma te worden met een zeer divers 
karakter. Alle genres komen aan 
bod, waaronder klassiek, pop en 
jazz. Voorafgaand aan het Wens-
concert heeft DSS meer dan 50 re-
pertoirewensen ontvangen, waaruit 
een selectie is gemaakt. Benieuwd 

of uw stuk gespeeld zal worden? 
Kom dan op zaterdag 17 februari 
naar Studio Oosterman, Noordeinde 
62 te Aarlanderveen.
Het Wensconcert begint om 20.00u. 
De deur gaat open om 19.30. Het is 
traditioneel een drukbezocht con-
cert, dus wie een goede plek wil 
bemachtigen in het publiek, wordt 
geadviseerd om ruim op tijd aan-
wezig te zijn!

Geen nieuw extra winkelcentrum in Ter Aar. 
Dat moet je niet willen zegt de V.O.N.

De aanleiding voor de zorg is de mogelijke bebou-
wing van het terrein achter de Intratuin. Dit is een 
stuk voormalige tuinbouwgrond, eerder al aangekocht 
door Intratuin met een in 2013 verkregen bestemming 
voor detailhandel.  In onze beleving een bestemming 
voor detailhandel in de sfeer van tuinhout, gereed-
schappen, planten e.d. Voor dit terrein is inmiddels 
een ontwikkelaar de interesse aan het peilen van en-
kele supermarkten.  De ontwikkelaar heeft een om-
gevingsvergunning aangevraagd en verkregen voor 
twee commerciële ruimten. Als V.O.N worden wij 
aangesproken op onze visie over de ontwikkelingen 
voor de detailhandel en het levendig houden van de 
bestaande winkelcentra.
Het beleid dat de V.O.N. voorstaat, komt neer op het 
versterken van de huidige winkelcentra en het niet be-
vorderen van nieuwe vestigingen buiten deze centra. 
Het terrein achter de Intratuin vormt geen bijdrage 
aan versterking van het winkelcentrum Ter Aar. 
Naast het aantal dagelijkse bezoekers bij Intratuin 
moet je voor een of twee supermarkten rekenen op 
nog eens honderden verkeersbewegingen erbij!  Dit 
geeft te veel druk op de verkeerssituatie en geeft over-
last aan bewoners. 
Uitbreiding van het aantal supermarkten zal op het 
inwonerbestand van Nieuwkoop negatieve gevolgen 
hebben voor de huidige supermarkten. Derhalve ont-
staan er weer nieuwe problemen. Als de uitbreiding 

gericht is op ook het aantrekken van consumenten 
van buiten Nieuwkoop, dan wordt het verkeer op de 
Kerkweg nog meer gehinderd.
Door de verplaatsing van sporthal de Vlinder ligt er al 
een uitdaging om het Lindeplein opnieuw in te richten 
met een goede combinatie van winkels en horeca. Het 
moet een levendig plein worden. Dus laten we eerst 
met deskundigen, belanghebbenden en de consument 
ons daarop richten!  
Inmiddels is voor de kern Nieuwkoop, te weten het 
Dorpshart/Reghthuysplein en Kennedyplein,  een on-
derzoek gestart naar het winkel bestand en gewenste 
ontwikkelingen. Daarbij worden ook de koopstro-
men onderzocht, waaronder de verhouding winkels 
en internet. Het onderzoek zal ook inzichten voor de 
andere winkelcentra opleveren. In dat kader is het nu 
niet gewenst voor het terrein achter de Intratuin een 
vergunning voor een supermarkt af te geven.
De V.O.N. heeft haar inzichten kenbaar gemaakt aan 
de gemeente. De gemeente is echter wel gebonden 
aan het bestemmingsplan, dat aangeeft dat er ge-
bouwd mag worden.  De V.O.N. roept op voor andere 
oplossingen voor dit stuk terrein dan het bouwen van 
één of twee supermarkten.
De V.O.N. is voor nieuwe ontwikkelingen maar wel 
op een juiste locatie!

Bestuur Verenigde Ondernemers Nieuwkoop

Nieuwe hit voor Marco de Hollander
Ter Aar - 2017 was een geweldig jaar voor Marco de 
Hollander. Zijn singles “Ik Heb De Hele Nacht Alleen 
Aan Jou Gedacht”, “Ik Voel Me Gelukkig” en “Een Hart 
Van Goud” werden in totaal 500.000 keer gestreamd op 
Spotify, hadden 150.000 views op YouTube en stonden 
meer dan 30 weken in de Nederlandse hitlijsten.
Afgelopen jaar was Marco meer dan 200 keer op het 
podium te zien met als hoogtepunten zijn eerste theater-
concert in Theater Castellum te Alphen aan den Rijn, het 
jaarlijkse Sterrengala, Dutch Valley festival en het Mega 
Piraten Festijn in het Gelredome te Arnhem.
Marco de Hollander belooft deze prachtige prestaties in 
2018 minimaal te evenaren.
Zijn eerste single van het jaar “Dit Wordt Een Avond” 
is een meezinger van de bovenste plank. Producer Tom 
Peters (NRGY Music) is samen met Hans Aalbers en 
Ronald Moonen verantwoordelijk voor het verbluffende 
eindresultaat.
De videoclip van deze feestsingle is opgenomen in een 
sfeervol Amsterdam bij nacht. Bekijk hier de clip; htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=q_PFhqXDCl4 

D66 Nieuwkoop staat voor een gevarieerd en  
eigentijds woningaanbod voor jong en oud; meer 
woningen voor huishoudens van 1 of 2 personen 
en meer ruimte voor creatieve woonvormen.

Martin Hoekstra
raadslid

Sterk lokaal bestuur is 
belangrijker dan ooit 

Stem op 

21 maart



  

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

Deze advertentie is geldig 
t/m zaterdag 17 februari 2018

DE VERSSPECIALISTEN 
VAN HET KENNEDYPLEIN

Vleeswarenkoopje
Bij 150 gram Beenham

100 gram Beenhamsalade 
GRATIS

Keurslagerkoopje
Kant en klare 

Gehaktballen (half om)
4 halen 3 BETALEN
Ons eigen rundvlees
Entrecotê

100 gram € 2,35

Trots van de keurslager
4 Slavinken 

voor € 4,40

Vrijdag/zaterdag aanbieding
800 gram nasi/bami en

2 kiploempia’s plus gratis 
bakje atjar tjampoer 

voor € 9,95

Sportpark De Dulen Ladderhaak 2 Nieuwkoop

RCL
SV Nieuwkoop
zaterdag a.s. 14:30 uurKNVB TWEEDE KLASSE C

Gezocht:
SCHOONMAAK-
MEDEWERKERS

Plaats: Nieuwkoop
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 

Werktijden: Avond na 17:00 in overleg
 

Heeft u interesse neem dan contact met ons op
tel.: 0348-496200 of info@wiegmans.com

Praktijk van Beusekom
W.M. van Beusekom, huisarts

J.M. Koeleman, huisarts
Wegens vakantie is de praktijk gesloten van 

maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018 

Voor spoedgevallen nemen waar
A t/m K: dr. Post en dr. de Gooijer, Vijverhof 24, tel: 575605

L t/m Z: dr. Botman, Vijverhof 6, tel: 575868

Graag van tevoren uw medicatie aanvullen.

• Tuinaanleg en renovatie • Tuinonderhoud en boomverzorging
• Schoeiing en vlonderwerk  • Beregeninginstallaties
• Grondverzet en (sier) bestrating • Erfafscheidingen 
 

Telefoon: 0627242944 - E-mail: info@koomangroenengrondwerken.n
www.koomangroenengrondwerken.nl

Klaverjassen 
bij Altior

Langeraar - Vrijdag 16 febru-
ari a.s. worden de kaarten geschud 
voor het klaverjassen in de kantine 
van Altior aan het Altiorplein te 
Langeraar. De aanvang is 20.00 uur 
en er worden vier potten van zestien 
giften op z’n Amsterdams gekaart 
en verplicht gespeeld. De uitslag 
van de vorige klaverjasavond was: 
1. Angela Koenders 7784 punten, 2. 
Elly van der Pijl 7333 punten, 3. Jan 
Sanders 7205 punten.

Uitslag 
klaverjassen 
Lokaal F.N.V.

Zevenhoven - Vrijdag 9 febru-
ari hebben wij de op één na laatste 
avond geklaverjast  voor de com-
petitie ,er is dus nog een avond te 
gaan . En zoals u wellicht weet  
,spelen wij vijf competitie avonden 
waarvan je er een mag missen ,speel 
je ze alle vijf dan valt de slechtste 
avond af ,en word over de resteren-
de vier avonden je behaalde punten 
opgeteld . Zoals al gezegd hebben 
wij er nog één te gaan en wel op 23 
februari in het Trefpunt te Zeven-
hoven. Dan nu de uitslag : 1e is ge-
worden Paula van de Jagt met 5334 
p.t. ( goed gedaan Paula ) 2e Corrie 
van de Meer 5153 p.t. 3e Jos van 
Dillen 5141 p.t. 4e Corry Verleun 
5106 p.t. ( en dat met een half oog 
) 5e Jan Bos 5044 p.t.  6e Cock van 
der Hulst 4986 p.t. De poedelprijs 
was voor Maarten Westerbos 3634 
p.t.  Volgende kaartavond is dus 23 
februari . Aanvang 20.00 uur Kom 
a.u.b. op tijd . Bel voor info Janus 
van Dam  0613840114.

Koppel- 
klaverjassen 
met winter 

buffet
Aarlanderveen - Op zondagmid-
dag 18 februari organiseert tafel-
tennisvereniging Spinmill weer 
een gezellige kaartmiddag in Studio 
Oosterman (Noordeinde 62, Aarlan-
derveen). Naast het klaverjassen 
kun je ook nog genieten van een 
heerlijk winter buffet. De spelwijze 
is “Rotterdams”, de aanvang is om 
15.30 uur en het inleggeld is € 14,-- 
per persoon (inclusief buffet). Kop-
pels van 2 personen die mee willen 
doen kunnen zich opgeven bij Stu-
dio Oosterman tel. 0172-573374 of 
Sjaak Leliveld 06-25118163 of per 
Email; sla52@kpnmail.nl

Uitnodiging van de Wereldwinkel
Nieuwkoop - Woensdag 21 februari 
is er een avond voor vrijwilligers en 
belangstellenden over de Stichting 
Jalihal. Om 20.00 uur in de Kos-
terij, Dorpsstraat 133, Nieuwkoop.
Inloop vanaf 19.45 uur met koffie/
thee. Einde avond  ca. 22.00 uur.
De avond wordt georganiseerd door 
Wereldwinkel de Toren en
Huub Bosse van de Stichting Jalihal 
zal een presentatie geven. 
Met de winst van de winkel steunen 

wij al enkele jaren deze stichting.
De stichting heeft een naaimachine 
project en een geitenproject gerea-
liseerd en is nu bezig met een kip-
penproject. Daarnaast worden er 
20 huizen gebouwd voor kansarme 
vrouwen in Jalihal en omstreken in 
India. 
U bent van harte welkom!
Graag opgeven voor maandag 19 
februari bij : ellenvv@ziggo.nl of 
in de Wereldwinkel.

BRAM VAN DIERMEN 
WORLD OF FRESH FISH

elke vrijdag op het Reghthuysplein van 9.00 tot 18.00 uur

GRAAG TOT ZIENS

AAN DE KRAAM

op het Reghthuysplein

VERSE
KABELJAUW

HAAS
(mooie dikke stukken)

100 gram € 1,99
met gratis kruiden!

Grote 
collectie

Geboorte-
kaartjes!


