
19 september konden de kinderen van basisschool Antonius stemmen welke van de 
vier speeltuinontwerpen zij het leukst vinden. 

Wethouder Antoinette Ingwersen en medewerkers van de gemeente lichtten de 
ontwerpen toe en de kinderen bestudeerden ze goed. Het leukste ontwerp komt in de 
Anemonenstraat in Noorden.
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28 september De Open Tafel (12,- euro) 12:00-14:00 ’t Anker, Nieuwveen Tot uiterlijk 26 september vi a 0621 33 9473

29 september Sjoelen (iedere donderdag) 10:00 Kantine SV Zevenhoven

Inloop koffi  eochtend (elke donderdagochtend) 10:00-14:00 De Aarkant, Oostkanaalkade 2, Ter Aar

Koersbal (iedere donderdag) 13:30 Kantine SV Zevenhoven

Cursus Creatief Leven (25,- euro) 14:00-15:30 Achterweg 2B, Nieuwkoop Via 06 83876853 of 06 16358883

30 september Optreden KBO koor ‘Ademnoot’ (2,50 euro) 14:00 (13:30 zaal open) Parola, Langeraar

1 oktober Biljarten 13:00-16:00 Biljartvereniging Harago, Argonnestraat 51, Ter Aar Aanmelden vi a 06 22528858

Open middag Club 50plus Noorden 13:30-17:00 De Rietzanger, Theresiahof 9, Noorden

2 oktober Napraten met koffi  e/thee (elke zondag) Na de kerkdienst van 09:30 De Aarkerk, Ter Aar

3 oktober Koffi  e drinken (elke maandagmorgen) 10:00-11:30 Protestantse kerk Zevenhoven

Koffi  e drinken (elke maandagmorgen) 10:00-11:30 ’t Anker, Nieuwveen

De Goede Start (elke maandagmorgen) 10:00-12:00 IKC de Vaart, Beverlandhof 28, Ter Aar

Sport- en beweegles voor ouderen 10:00-11:00 sMart Figure, Schilkerweg 5, Papenveer

Meer Bewegen voor Ouderen 10:45-11:30 Parola, Langeraar

Jeu de Boules 13:30 Jeu de Boulesbaan bij de Schakel in Langeraar

Voorstelling ‘Breeknacht’ (7,50 euro, ook op 4 oktober) 15:00-17:00 Theater Castellum, Rijnplein 1-3, Alphen aan den Rijn

Biljarten 19:00-22:00 Biljartvereniging Harago Argonnestraat 51, Ter Aar Aanmelden vi a 06 22528858

Trimzwemmen in de wel (elke maandagavond) 19:45-20:45 Zwemvereniging de Plas, Julianalaan 1A, Nieuwkoop

Open repetitie Muziekvereniging Eensgezind 20:00-21:45 Theater Kaleidoskoop, Nieuwkoop

4 oktober Bewust Bewegen voor 55+ 09:00-09:45 Stichting !Triggr, Middelweg 5, Ter Aar

Klaverjassen 14:00-17:00 KBO Ter Aar, Parola, Langeraar

5 oktober Meer Bewegen voor Ouderen (iedere woensdag) 09:30-10:30 SV Zevenhoven

Informatiemiddag Alzheimer en Dementie 13:30 Club 50plus Nieuwkoop, Parochiehuis Nieuwkoop

GroenMakers (ouder-kind Yogales) 14:30-15:30 Bibliotheek Rijn en Venen, Ter Aar

Bijeenkomst voor senioren. Bezoek burgermeester 15:30-17:30 Stichting Koffi  e & Zo, IKC de Vaart, Ter Aar

Biljarten 19:00-22:00 Biljartvereniging Harago,  Argonnestraat 51, Ter Aar Aanmelden vi a 06 22528858

Complete body-workout (16-30 jaar) 20:30-21:15 sMart Figure, Schilkerweg 5, Papenveer

6 oktober Open Atelier 10:00-12:00 Stichting !Triggr, Middelweg 5 Ter Aar Aanmelden vi a https://triggr.nu

Repetitie koor ‘Ademnoot’ 14:00 KBO locatie, Kerkplein Langeraar

Bijeenkomst Perspectief voor Nieuwkoopse Boeren 14:00 Museum Kom d’r In, Ladderhaak 4 Nieuwkoop aanmelden@museumkomdrin.nl 

Biljarten 19:00-22:00 Biljartvereniging Harago  Argonnestraat 51, Ter Aar Via 06 22528858

7 oktober Wat de Pot Schaft  (7 euro, elke eerste vrijdag van de maand) 18:00 De Aarkant, Oostkanaalkade 2, Ter Aar Via 06 1522 4344 of 06 8354 8678

Duurzame inspiratie 
activiteiten

Verwijderen vlaggen Actuele werkzaamheden  Doe mee met 
activiteiten

Week van de 
duurzaamheid 

5 6 - -87 92

Aan de slag met 
Dorpshart Ter Aar

4

SPORTERS WEER WELKOM IN DE VLIJT 
Sporters zijn vanaf maandag 10 oktober weer welkom in 
sporthal De Vlijt in Zevenhoven. Bijna drie maanden bood de 
sportaccommodatie onderdak aan ongeveer zeventig nareizigers, 
omdat de opvang in Ter Apel niet toereikend was. Dat laatste is 
nog steeds het geval, maar inmiddels zijn er meer alternatieven.

Het college houdt zich aan de belofte om de sporthal na  
1 oktober weer vrij te maken voor de eigen inwoners en de 
nareizigers verhuizen naar een accommodatie in Waddinxveen. 
Vanaf 1 oktober gaat direct een team aan de slag om 
voorzieningen voor bewoning uit de sporthal te verwijderen 
zodat de sportvloer weer gebruikt kan worden. Ook de 
tijdelijk opgeslagen sportmaterialen/toestellen worden weer 
teruggeplaatst in de berging. Dat alles zal naar verwachting een 
weekje duren en maandag 10 oktober kan de schooljeugd weer 
terecht voor de reguliere gymles. Ook de verenigingen kunnen 
hun eigen trainingen hervatten.
 
De beheerder gebruikt het moment ook om de horecaruimte wat 
te vernieuwen. Daar is wat meer tijd voor nodig, laat Hugo Bakker 
weten.  Voor meer informatie: www.sporthaldevlijt.nl.

WEEK VAN DE EENZAAMHEID
Onze 13 dorpen zijn hecht, met sterke verenigingen, kerken, 
scholen en betrokken inwoners, die naar elkaar omkijken. 
Desondanks komt eenzaamheid ook in onze gemeente 
veel voor, onder alle leeftijden. Het kan ontstaan door grote 
veranderingen in je leven, zoals verlies van een naaste, 
verhuizing, voor het eerst op kamers gaan of de geboorte 
van een kind. Wanneer iemand langdurig last heeft van 
gevoelens van eenzaamheid, heeft dat grote gevolgen voor 
zowel de mentale en fysieke gezondheid. In de week tegen 
eenzaamheid maken we eenzaamheid bespreekbaar en 
staat ontmoeting en verbinding centraal. 

Wethouder Tom de Kleer: “Als college willen we 
eenzaamheid voorkomen en bestrijden, we hebben daarom 
ook een plan van aanpak eenzaamheid vastgesteld. 

Voor de Week tegen Eenzaamheid is er een overzicht 
gemaakt van allerlei bestaande en een aantal speciaal 
georganiseerde activiteiten. Maar de gemeente heeft 
tegelijkertijd slechts een bescheiden rol, want juist in die 
sterke dorpsgemeenschappen van onze gemeente ligt de 
grootste kracht. Honderden vrijwilligers organiseren iedere 
week allerlei sociale activiteiten. Juist nu de dagen weer 
donkerder worden, roep ik inwoners op; doe mee en neem 
een keer iemand mee waarvan je weet dat hij of zij worstelt 
met eenzaamheidsgevoelens. Zo zorgen we er samen voor 
dat niemand tussen wal en schip valt.” 

De week van de Eenzaamheid is van 29 september tot en 
met 6 oktober. Een activiteitenoverzicht staat op pagina 6 en 
7 van deze Nieuwkoop Nieuws.
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 COLOFON
 GEMEENTE NIEUWKOOP

info@nieuwkoop.nl
www.nieuwkoop.nl
Facebook: gemeentenieuwkoop
Twitter: gemnieuwkoop
Instagram: @gemeentenieuwkoop
Telefoon: 14 0172
Bereikbaar: ma t/m do van 8.30 tot 17 uur en  
vr van 8.30 tot 13.00 uur
Postbus 1, 2460 AA Ter Aar

 OPENINGSTIJDEN
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur, do van 17.45 tot 20.00
en vr 8.30 – 13.00 uur
Bezoekadres: Teylersplein 1, 2441 LE Nieuwveen
Klant Contact Centrum: op afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MILIEUSTRAAT
Ampèrestraat 4, Nieuwveen
Milieustraat open op maandag, woensdag, 
vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur
Maak van tevoren een afspraak via 
www.nieuwkoop.nl of tel. 14 0172

 MELDINGEN
Openbare ruimte: www.verbeterdebuurt.nl
Overige meldingen: www.nieuwkoop.nl (of 14 0172)
Urgente meldingen openbare ruimte buiten 
kantoortijden: bel. 0172 521188
Zeer dringende klachten buiten werktijden of bij 
acuut milieugevaar bel 0900 8844

 NIEUWKOOP NIEUWS
Uitgave: Gemeente Nieuwkoop
E-mail redactie: communicatie@nieuwkoop.nl
Realisatie: Skrid Media BV
Drukwerk: Damen Drukkers
Verspreiding: Bezorging Maasstad BV
Klachten of opmerkingen over de verspreiding?
info@skridmedia.nl of 088 5062301
of via www.nieuwkoop.nl (meldingen)

U ontvangt dit blad op woensdag of 
donderdag in de oneven weken.

NIEUWKOOP NIEUWS PER
MAIL ONTVANGEN?
Schrijf u in op
www.nieuwkoop.nl/nieuwkoop-nieuws

U ontvangt het blad dan al eerder.

VERWIJDERING OMGEKEERDE VLAGGEN

Met het ophangen van omgekeerde 
vlaggen hebben de boeren een 
duidelijk statement gemaakt tegen de 
aangekondigde stikstofmaatregelen 
van het kabinet. Dit is gehoord en 
gezien door zowel inwoners als de 
gemeente. Naast sympathie oogsten de 
omgekeerde vlaggen ook weerstand. We 
hebben in onze gemeente ook te maken 
met inwoners die veel moeite hebben 
met de omgekeerde Nederlandse vlag, 
zoals bijvoorbeeld onze veteranen. Ook 
dat vraagt om respect. Daarnaast hangen 
de vlaggen op meerdere plaatsen 
half los. Met de herfst op komst vormt 
dit gemakkelijk een gevaar voor de 
verkeersveiligheid. Daarom gaan zowel 
de boeren als de gemeente binnenkort 
aan de slag om de omgekeerde vlaggen 
in de openbare ruimte te verwijderen. 
De boodschap is duidelijk overgekomen 
en gaat met het weghalen van de 
omgekeerde vlaggen niet verloren.

Boeren en gemeente Nieuwkoop in 
goed overleg
Boeren uit Nieuwkoop en de 
regio en de gemeente overlegden 
in augustus met elkaar over de 
stikstofreductieplannen van het kabinet. 
De overheidsdoelstellingen en opgaven 
leiden tot zorgen, onbegrip, onrust en 
emoties. De boeren voelen zich door 
de overheid onvoldoende gehoord 
en erkend. Zij vinden dat er te weinig 
gebruik wordt gemaakt van hun kennis 
en kunde. De gemeente is trots op haar 
boeren en de gemeenteraad sprak dat al 
in november 2019 uit door unaniem de 
motie ‘Trots op de boer’ aan te nemen. 
Daarnaast vindt de gemeente het open 

landschap in de regio van grote waarde 
en wil dit behouden. Er spelen meerdere 
grote opgaven en ontwikkelingen die ook 
in ons buitengebied tot veranderingen 
leiden. De gemeente vindt hierbij een 
goed toekomstperspectief voor de 
boeren belangrijk.

Samen zoeken naar oplossingen
De doelstellingen en opgaven vanuit 
de hogere overheid kan de gemeente 
niet direct veranderen. De gemeente 
heeft wel invloed op de zorgvuldige 
aanpak die nodig is, zonder tunnelvisie 
en met zoveel mogelijk opties op tafel. 
De gemeente en de boeren vinden het 
daarom van groot belang om verder met 
elkaar in gesprek te gaan. De boeren 
hebben meerdere oplossingsgerichte 
ideeën. We komen alleen verder als 
we met elkaar en met de andere 
gebiedspartijen samen optrekken. In 
juni 2022 is een motie aangenomen 
waarin gesteld is dat we ook andere 
partijen moeten aanspreken om te 
komen tot stikstofreductie. Daarnaast 
is in het coalitieakkoord afgesproken 
dat er een visie ‘Perspectief voor 
de Landbouw’ wordt ontwikkeld. De 
kennis van de boeren uit onze regio 
is daarbij onmisbaar. Gezamenlijk is 
afgesproken dat een vertegenwoordiging 
vanuit de boeren aansluit. Deze 
vertegenwoordiging is meteen 
geformeerd.

De tweede zaterdag van september is het de Dag 
van de Boerin. Wethouder Ines de Ridder bracht 
daarom een bezoekje aan Ellis Beukeboom. De 
familie Beukeboom heeft een melkveebedrijf aan 
de Achttienkavels. Ines sprak met Ellis en twee 
van de vier kinderen van het echtpaar over het 
huidige boerenleven. Een toekomst als boer is er 
zeker wel, zo stelden zij. Dankzij vele innovaties en 
verbeteringen is er nog steeds perspectief voor de 
boer. Ellis hoopt dat het harde werken uiteindelijk 
resulteert in een bedrijfsopvolging van hun mooie 
melkveebedrijf. Ines de Ridder bedankte hen voor het 
fijne gesprek en overhandigde een bos bloemen.
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PROGRAMMABEGROTING 2023 - 2026 AANGEBODEN
Het college van B&W heeft de Programmabegroting 
2023-2026 aan de gemeenteraad aangeboden. Op 20 
oktober bespreekt de gemeenteraad deze stukken in de 
meningsvormende raad. Raadsleden leveren voorafgaand aan 
de meningsvormende raden onderwerpen aan die ze willen 
bespreken. De raad nodigt eventueel ook gastsprekers aan 
tafel uit.

In de programmabegroting staat hoeveel geld de raad 
beschikbaar stelt aan het college voor de uitvoering van 
beleid voor 2023. In de besluitvormende raadsvergadering van 
10 november stelt de gemeenteraad de begroting definitief 
vast nadat zij zogenaamde ‘algemene beschouwingen’ heeft 
gehouden. De aangeboden begroting staat op 
www.raadnieuwkoop.nl. 

De Programmabegroting 2023-2026 is een voorstel van 
het college van B&W aan de raad. De gemeenteraad kan 
de begroting nog aanpassen en stelt deze uiteindelijk vast. 
De gemeenteraad hecht waarde aan de mening van de 
inwoners van Nieuwkoop. Daarom kunnen inwoners, bedrijven 
en instellingen hun visie geven en inspreken tijdens de 
meningsvormende raden op 20 oktober. U kunt zich daarvoor 

aanmelden bij de griffie, tenminste 8 uur voor de start van de 
vergadering (0172-521308 of griffier@nieuwkoop.nl).

Ook kunt u uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraad 
door een mail te sturen naar griffier@nieuwkoop.nl of een 
brief te sturen naar Postbus 1, 2420 AA Ter Aar, gericht aan de 
gemeenteraad Nieuwkoop. Doe dit bij voorkeur vóór maandag 
17 oktober.

Op 15 september hield dorpsraad De Koet een korte pitch voor de raadsleden daarna 
werden de raadsleden bijgepraat over stikstof.

UP-TO-DATE BLIJVEN 
Kijk regelmatig op www.raadnieuwkoop.nl voor de actuele agenda van de gemeenteraad.

NIEUWS 
UIT DE 
RAAD

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 13 OKTOBER  
Deze vergadering start op donderdagavond 13 oktober 2022 
om 20.00 uur en is live te volgen via www.raadnieuwkoop.nl. 

Over de meeste agendapunten spreekt de gemeenteraad 
eerst nog meningsvormend op 29 september (de datum voor 
het aanleveren van de kopij voor deze Nieuwkoop Nieuws 
ligt hier nog voor). Naast de gebruikelijke agendapunten 
zoals opening, vaststellen agenda en dergelijke staan naar 
verwachting* de volgende onderwerpen op de agenda: 

• Locatiekeuze en functies IKC Nieuwveen
• Zienswijze hernieuwd ontwerp Centrumregeling Sociaal 

domein Rijnstreek

• VVGB definitieve aanvraag omgevingsvergunning 
Meijegraslanden

• Aanpassen viertal verordeningen in verband met 
Omgevingswet

• Zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
• Collegeprogramma 2022-2026

(*) Uiterlijk één week voor de vergaderdatum, staan de 
agenda en de achterliggende stukken op  
www.raadnieuwkoop.nl onder ‘agenda & vergaderstukken’. 

Wilt u inspreken of meekijken kijk dan op  
www.raadnieuwkoop.nl. 

Raadsbijeenkomst over Jeugdhulp. Donderdagavond 6 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis in Nieuwveen. Doel van 
deze bijeenkomst is om de raadsleden en fractieassistenten (en andere geïnteresseerden) op een zelfde kennisniveau te 

brengen. Kijk voor meer informatie op www.raadnieuwkoop.nl. 
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AAN DE SLAG MET DORPSHART TER AAR
We zijn al een tijdje bezig met plannen 
voor het centrum Ter Aar en de 
Vlinderlocatie (Dorpshart Ter Aar).

Wethouder Antoinette Ingwersen: ’’We 
zijn blij om te kunnen melden dat Kavel 
Vastgoed uit Rijswijk is geselecteerd 
als partner voor de ontwikkeling 
van dit gebied. Op 13 september is 
de partnerovereenkomst met Kavel 
Vastgoed ondertekend. We gaan met 
veel vertrouwen met elkaar aan de 
slag om een aantrekkelijk, levendig en 
toekomstbestendig Dorpshart te maken.’’

Vervolg
Ideeën en wensen van inwoners, 
ondernemers en vastgoedeigenaren 
nemen we mee in het plan dat we 
samen met Kavel Vastgoed in het 
komende half jaar gaan ontwikkelen. 
In dit plan komt te staan waar winkels 
en woningen kunnen komen en hoe 
de buitenruimte eruit komt te zien. Als 
de plannen haalbaar blijken en zijn 
goedgekeurd, kunnen we aan de slag 
met de uitvoering. Wilt u op de hoogte 
blijven? Meld u aan via 
nieuwkoop.nl/dorpshartteraar.

VERDRIET EN VREUGDE OP DORPSBOERDERIJ
Op de dorpsboerderij in Nieuwkoop 
is onlangs vogelgriep vastgesteld. Het 
ging om een ernstige variant van de 
vogelgriep en om verspreiding van het 
virus te voorkomen, zijn alle aanwezige 
vogels geruimd. 

Veiligheid
De dorpsboerderij was uit voorzorg 
al sinds 4 september gesloten voor 
publiek en in samenspraak met de 
NVWA (Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit) bekijkt men wanneer de 
dorpsboerderij weer open kan. 

Er zijn geen aanwijzingen voor 
besmetting van mensen. De GGD heeft 
twee weken alle risicocontacten 
gemonitord.

Antoinette Ingwersen
Wethouder Ingwersen heeft contact 
gezocht met het bestuur van de 
dorpsboerderij en haar medeleven 
uitgesproken. “Het is echt vreselijk wat de 
dorpsboerderij is overkomen. Niet alleen 
voor alle zeer betrokken vrijwilligers 
die met veel passie voor de dieren 
zorgen maar ook voor alle bezoekers 
die regelmatig komen en ook een 
band hadden met de dieren. Voor veel 
Nieuwkopers is de dorpsboerderij een 
geliefde plek om naartoe te gaan.” 

Informatie
Vindt u een zieke of dode vogel? Raak 
deze dan niet aan! Hoewel er geen 
aanwijzingen zijn dat mensen met de 
vogelgriep besmet kunnen raken, kan 

dat niet helemaal worden uitgesloten. 
Kijk voor meer informatie op  
www.nieuwkoop.nl of de website van de 
rijksoverheid www.nvwa.nl. 

Hertje geboren
Naast alle vervelende berichten kwam 
er vorige week ook een blij bericht naar 
buiten. Er is een hertje geboren. 

REGHTHUYSPLEIN VAN PARKEERPLAATS NAAR GEZELLIG DORPSPLEIN 
Het centrumplan Nieuwkoop heeft tot doel 
het centrum van Nieuwkoop aantrekkelijk 
en levendig te maken. Om dit te realiseren 
heeft een aantal werkgroepen onder 
coördinatie van een regiegroep het 
centrumplan Nieuwkoop opgesteld. 

Een onderdeel van het centrumplan is de 
ontwikkeling van het Reghthuysplein tot 
een plek waar iedereen graag wil zijn. Dit 
betekent onder andere minder parkeren en 
meer terras, kunst, groen en activiteiten. 
Als eerste wijzigt het parkeren.  
• In de Dorpsstraat wordt het gebied 

met kort parkeren (maximaal 2 uur) 
verlengd van het Reghthuys naar de 
Hollandsche Leeuw. De parkeerplaatsen 
zijn herkenbaar aan de blauwe lijnen.

• Er zijn minder parkeerplaatsen op het 
Reghthuysplein. De parkeerplaatsen die 
overblijven zijn aangegeven met een 
blauwe lijn, ook hier is het kort parkeren. 

• Op het Reghthuysplein is 
éénrichtingsverkeer. 

• Op het Reghthuysplein en in de 
Dorpsstraat vanaf De Mandarin tot de 
Hollandsche Leeuw is parkeren uitsluitend 
mogelijk in de aangegeven vakken met 

gebruik van een parkeerschijf.
• Borden bij de overgang Zuideinde naar 

de Dorpsstraat en Noordenseweg naar 
 de Dorpsstraat verwijzen naar de 

Achterweg voor ’Parkeren centrum’.  
• Het hele parkeerterrein aan de Achterweg 

wordt lang parkeren. Een parkeerschijf is 
hier niet meer nodig. 

 
Vanaf 1 oktober zijn alle werkzaamheden 
gereed en gaat het nieuwe parkeerbeleid 
in werking. Een mooie stap op weg naar 
een aantrekkelijk en levendig centrum van 
Nieuwkoop. 
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WERKZAAMHEDEN NOORDEINDE ZUID

De straten in Noordeinde zuid zijn 
toe aan groot onderhoud. We gaan 
in de volgende straten aan het 
werk: Simon Stouthandelstraat, St. 
Janstraat en Jacob van den Damstraat. 
Aannemer A. van Ooijen & Zn B.V. uit 
Woerden is inmiddels begonnen met 
de werkzaamheden en is hier tot 

het einde van het jaar mee bezig. De 
werkzaamheden duren ongeveer tot het 
einde van dit jaar.
  
Wat gaat er gebeuren?
In deze straten vervangt de aannemer 
het asfalt door bestrating. De wijk is niet 
erg verzakt, hierdoor hoeft er nauwelijks 
opgehoogd te worden. In 2021 is er 
een hoofdleiding voor hemelwater 
aangelegd in de straat. Tijdens de 
werkzaamheden gaan we deze 
hoofdleiding aansluiten op de woningen 
en nieuwe straatkolken.

Goed om te weten
Deze werkzaamheden zijn groot 
onderhoud van bestaande straten. 

Dit staat los van woningbouwproject 
Noordeinde.

BouwApp
Op de hoogte blijven van het project? 
Download de BouwApp en volg 
‘Noordeinde Zuid’.
• Download de BouwApp gratis in de 
Playstore van Google of de Appstore 
van Apple.

• Zoek het project: Noordeinde Zuid.
• Voeg het project toe aan uw 
favorieten. Vanaf nu krijgt u een 
melding van de updates.

DIJKVERSTERKING AARWEIDE EN 
GOLFCLUB LIEMEER
Het Hoogheemraadschap van Rijnland 
voert de komende maanden aan de 
Hogendijk in Nieuwveen werkzaamheden 
uit om de dijk te versterken. Het gaat om 
het stuk dijk vanaf het zwembad Aarweide 
(Schilkerweg), langs de golfclub Liemeer 
tot de kruising met het Zaagmolenpad. 

Meer informatie over de werkzaamheden 
en planning kunt u vinden op 
www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-
buurt/hogedijk-nieuwkoop. 
De dijk moet worden opgehoogd en 

verstevigd met klei. De bomen en struiken 
die nu op de dijk staan kunnen dit niet 
overleven en worden daarom vooraf 
verwijderd. Dat gebeurt ook bij het 
zwembad Aarweide. Wij realiseren ons 
dat dit een gemis is voor de beleving van 
Aarweide. Daarom hebben wij in overleg 
met het bestuur Zwembad Aarweide, 
enkele vertegenwoordigers van de 
Groenploeg Aarweide en Rijnland een 
passend groenontwerp gemaakt. 
U vindt het groenontwerp op
nieuwkoop.nl/dijkversterking.

VERVANGEN BESCHOEIING ZUIDEINDE 

Maandag 3 oktober start de firma 
Kamer uit Aarlanderveen met het 
vervangen van de beschoeiing 
(bescherming van de waterkant) aan 
het Zuideinde in Nieuwkoop. Vorig 
jaar is al een deel van de beschoeiing 
vervangen en nu is het overige deel aan 

de beurt. De aannemer start ter hoogte 
van nummer 143 en werkt dan richting 
de Dorpsstraat. Vervolgens wordt er 
gewerkt ter hoogte van nummer 57 tot 
aan nummer 2. De werkzaamheden 
duren ongeveer zes weken. De weg is 
niet afgesloten, maar het verkeer wordt 
om en om langs de werkzaamheden 
geleid. Tijdens de werkzaamheden is 
het niet mogelijk om hier boten aan te 
meren, zodat de aannemer er goed bij 
kan en er geen schade ontstaat. Ook is 
parkeren in het werkvak niet mogelijk 
om het verkeer zo goed mogelijk te 
laten doorstromen.

DE VENENBUURT IN TER 
AAR IS OPGEKNAPT! 

In de Venenbuurt in Ter Aar heeft 
aannemer A. van Ooijen & Zn. B.V. 
de afgelopen maanden van alles 
aangepakt. De wijk was verzakt en is 
daarom opgehoogd. Wat een mooi 
eindresultaat! Ook heeft Liander het 
transformatorhuisje in het Moerasveen 
gerenoveerd. Dit huisje is onderdeel 
van het elektriciteitsnetwerk en zet 
elektriciteit met middenspanning om 
in laagspanning. Dat is de spanning 
op de stopcontacten in huis. In het 
plantseizoen (najaar 2022) wordt het 
groen aangeplant. Zo is de Venenbuurt 
weer toekomstbestendig gemaakt. We 
willen alle bewoners bedanken voor 
hun begrip en medewerking tijdens de 
werkzaamheden en hopen dat zij net 
zo tevreden zijn met het eindresultaat 
als wij.  
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28 september De Open Tafel (12,- euro) 12:00-14:00 ’t Anker, Nieuwveen Tot uiterlijk 26 september vi a 0621 33 9473

29 september Sjoelen (iedere donderdag) 10:00 Kantine SV Zevenhoven

Inloop koffi  eochtend (elke donderdagochtend) 10:00-14:00 De Aarkant, Oostkanaalkade 2, Ter Aar

Koersbal (iedere donderdag) 13:30 Kantine SV Zevenhoven

Cursus Creatief Leven (25,- euro) 14:00-15:30 Achterweg 2B, Nieuwkoop Via 06 83876853 of 06 16358883

30 september Optreden KBO koor ‘Ademnoot’ (2,50 euro) 14:00 (13:30 zaal open) Parola, Langeraar

1 oktober Biljarten 13:00-16:00 Biljartvereniging Harago, Argonnestraat 51, Ter Aar Aanmelden vi a 06 22528858

Open middag Club 50plus Noorden 13:30-17:00 De Rietzanger, Theresiahof 9, Noorden

2 oktober Napraten met koffi  e/thee (elke zondag) Na de kerkdienst van 09:30 De Aarkerk, Ter Aar

3 oktober Koffi  e drinken (elke maandagmorgen) 10:00-11:30 Protestantse kerk Zevenhoven

Koffi  e drinken (elke maandagmorgen) 10:00-11:30 ’t Anker, Nieuwveen

De Goede Start (elke maandagmorgen) 10:00-12:00 IKC de Vaart, Beverlandhof 28, Ter Aar

Sport- en beweegles voor ouderen 10:00-11:00 sMart Figure, Schilkerweg 5, Papenveer

Meer Bewegen voor Ouderen 10:45-11:30 Parola, Langeraar

Jeu de Boules 13:30 Jeu de Boulesbaan bij de Schakel in Langeraar

Voorstelling ‘Breeknacht’ (7,50 euro, ook op 4 oktober) 15:00-17:00 Theater Castellum, Rijnplein 1-3, Alphen aan den Rijn

Biljarten 19:00-22:00 Biljartvereniging Harago Argonnestraat 51, Ter Aar Aanmelden vi a 06 22528858

Trimzwemmen in de wel (elke maandagavond) 19:45-20:45 Zwemvereniging de Plas, Julianalaan 1A, Nieuwkoop

Open repetitie Muziekvereniging Eensgezind 20:00-21:45 Theater Kaleidoskoop, Nieuwkoop

4 oktober Bewust Bewegen voor 55+ 09:00-09:45 Stichting !Triggr, Middelweg 5, Ter Aar

Klaverjassen 14:00-17:00 KBO Ter Aar, Parola, Langeraar

5 oktober Meer Bewegen voor Ouderen (iedere woensdag) 09:30-10:30 SV Zevenhoven

Informatiemiddag Alzheimer en Dementie 13:30 Club 50plus Nieuwkoop, Parochiehuis Nieuwkoop

GroenMakers (ouder-kind Yogales) 14:30-15:30 Bibliotheek Rijn en Venen, Ter Aar

Bijeenkomst voor senioren. Bezoek burgermeester 15:30-17:30 Stichting Koffi  e & Zo, IKC de Vaart, Ter Aar

Biljarten 19:00-22:00 Biljartvereniging Harago,  Argonnestraat 51, Ter Aar Aanmelden vi a 06 22528858

Complete body-workout (16-30 jaar) 20:30-21:15 sMart Figure, Schilkerweg 5, Papenveer

6 oktober Open Atelier 10:00-12:00 Stichting !Triggr, Middelweg 5 Ter Aar Aanmelden vi a https://triggr.nu

Repetitie koor ‘Ademnoot’ 14:00 KBO locatie, Kerkplein Langeraar

Bijeenkomst Perspectief voor Nieuwkoopse Boeren 14:00 Museum Kom d’r In, Ladderhaak 4 Nieuwkoop aanmelden@museumkomdrin.nl 

Biljarten 19:00-22:00 Biljartvereniging Harago  Argonnestraat 51, Ter Aar Via 06 22528858

7 oktober Wat de Pot Schaft  (7 euro, elke eerste vrijdag van de maand) 18:00 De Aarkant, Oostkanaalkade 2, Ter Aar Via 06 1522 4344 of 06 8354 8678
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8 - 15 oktober 
Week van de duurzaamheid  

WIJ DOEN MEE AAN DE WEEK VAN DE DUURZAAMHEID VAN 8 TOT 15 OKTOBER 
MET LEUKE ACTIVITEITEN VOOR U. DOET U MEE? 
Wethouder Tom de Kleer: “Nederland verduurzamen is een marathon. Het gaat alleen lukken als we dit samen doen. En dat 
zit in grote en kleine stappen. Ik nodig u uit om in de week van de duurzaamheid eens naar een van de spreekuren van onze 
energiecoaches te gaan. Ze hebben praktische tips voor u om eenvoudig energie te besparen. Ook geven zij advies over 
grote maatregelen om uw woning te verduurzamen.”

Win een boek over tuinieren Pak eens de fiets en win

8 - 15 8 - 15

oktober oktober

Wilt u een kleurrijke tuin met bloemen en planten, waar 
regenwater goed kan weglopen, die aangenaam aanvoelt 
in de zomer en waar allerlei dieren zich thuis voelen? Maar 
heeft u geen idee waar u moet beginnen? Of kunt u nog wel 
wat tips gebruiken? Doe dan mee met de boekenactie op 
www.nieuwkoop.nl/boekenactie en maak kans op een boek 
over tuinieren.  
  
U kunt kiezen uit de volgende boeken:  
Duurzaam tuinieren – Anne Wiegers 
Duurzaam tuinieren voor kinderen – Anne Wiegers
Zelf je tuin beplanten – Modeste Herwig
Avontuurlijk tuinieren: breng leven in je tuin – Katja Staring
Duurzaam handboek voor de luie tuinier – Loethe Olthuis
  
Geef uw keuze door voor 17 oktober. Onder de 
aanmeldingen verloten we van elk boek vier stuks. In de 
week van 17 oktober loten we de winnaars. De winnaars 
krijgen het boek thuisgestuurd. 

Wij dagen u uit om in de week van de duurzaamheid (8-15 
oktober) de fiets naar bijvoorbeeld uw werk te pakken. 
Fietsen is namelijk gezond, erg duurzaam en goed voor uw 
portemonnee. U hoeft geen brandstof te betalen als u op de 
fiets gaat. Maak tijdens uw fietstocht een mooie foto van uw 
fiets of met uzelf in het Nieuwkoopse landschap en win een 
leuke prijs. Wel even afstappen als u de foto maakt. E-mail 
uw foto naar duurzaam@nieuwkoop.nl. Graag horen we ook 
in een paar zinnen uw motivatie waarom u fietst en waar de 
foto is genomen. 
 
De eerste prijs is een powerbank op zonne-energie. De 
nummer twee en drie winnen een douchetimer.  
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doet u mee?

11, 12 en 13  

oktober  
19.00 - 20.00 uur

14 
oktober 

14.00 - 16.00 uur

14

oktober 
 20.30 - 00.00 uur

13 
oktober 

13.00 - 14.30 uur / 14.45 - 16.15 uur

Spreekuur energiecoaches

Wildplukwandeling
Energiecafé Parola Langeraar

Elektrische boottocht Natuurmonumenten

Tijdens dit spreekuur kunt u bij 
de energiecoach terecht met al 
uw vragen over verduurzaming. 
U kunt gewoon binnenlopen, 
aanmelden is niet nodig.  
 
11 oktober: bibliotheek, 
Beverlanderhof 28 Ter Aar 
12 oktober: gemeentehuis, 
Teylersplein 1 Nieuwveen 
12 oktober: Parola, 
Langeraarseweg 37 Langeraar 
13 oktober: Achterweg 2b, 
Nieuwkoop  

Onze energiecoaches helpen 
u bij al uw vragen over 
duurzaamheid. Of u nu al bezig 

bent met het verduurzamen van 
uw woning, of weet u niet waar 
te beginnen of u wilt praktische 
tips om energie te besparen… 
De energiecoaches adviseren 
u. Onze energiecoaches zijn 
vrijwilligers uit uw buurt of 
straat die zich vrijwillig inzetten 
om anderen te helpen. De 
energiecoaches hebben 
cursussen gevolgd zodat u het 
beste advies krijgt!

Wordt u ook ‘wild’ enthousiast 
van het idee dat u in de 
natuur uw eten zo van een 
struik kunt plukken? En bent 
u benieuwd welke planten 
u kunt 
inzetten 

als EHBO-kruid? Ga dan met Carla Glorie mee 
op wildpluksafari op 14 oktober in Nieuwkoop. 
Meld uzelf aan op https://rijnenvenen.op-shop.
nl/10604/wildpluksafari-nieuwkoop/14-10-2022.  
Er is een beperkt aantal plekken.

Komt u ook gezellig naar het eerste Energiecafé? We organiseren 
een leuke avond waarbij u in gesprek kunt gaan met elkaar, 
ondernemers, energiecoaches en duurzame organisaties. U kunt 
gewoon binnenlopen. Tijdens de avond doen we een aantal 
activiteiten die in het teken staan van duurzaamheid. Ook kunt u 
hier aan ons laten weten wat er voor u 
nodig is om te verduurzamen via ‘post its’ 
op de whiteboards.  

Bij binnenkomst staat er koffie en thee 
voor u klaar. Daarna is het eerste drankje 
voor rekening van de gemeente. Verdere 
consumpties zijn voor eigen rekening.

Vaart u gezellig mee met de elektrische boot van 
Natuurmonumenten? Ook dit jaar heeft Natuurmonumenten voor 
onze inwoners een mooie tocht over de Nieuwkoopse Plassen 
geregeld. U kunt om 13.00 en 14.45 uur gratis meevaren.
 
Geef uw naam, het gewenste tijdslot en het aantal meevarenden 
door via duurzaam@nieuwkoop.nl. De boot is ook toegankelijk 
voor rolstoelers. Vol = vol. U ontvangt een bevestiging als u kunt 
meevaren.
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YOLO TRAININGEN
Op basisschool Aeresteijn in Langeraar 
zijn de YoLo trainingen in volle gang. De 
training is vernoemd naar de ontwikkelaar 
en trainer Yos Lotens (sportpedagoog 
en judoleraar) en is ontwikkeld voor alle 
groepen van de basisschool. 
De trainingen, met aspecten uit judo 
en andere budosporten, zijn gericht 
op motorische- en sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Ze trainen 
eigenschappen als respect, weerbaarheid, 
geduld, samenwerken, beheersing, 

doorzettingsvermogen, en vertrouwen. 
De trainingen zijn ook bedoeld om 
sociale afwijzing, buitensluiten en ander 
ongewenst gedrag te voorkomen en 
om een veilige omgeving voor kinderen 
te stimuleren waarin zij zich kunnen 
ontwikkelen. 
 
De trainingen zijn mogelijk gemaakt 
door de gemeente om de effecten van 
de coronacrisis op de ontwikkeling van 
kinderen aan te pakken. Elke groep 

krijgt vier trainingen aangeboden. Yos 
gaat dit schooljaar ook trainingen geven 
aan leerlingen van IKC de Vaart en de 
Veenvogel.

REPAIR- EN DIGI CAFÉ TER AAR 
Na de verhuizing van de bibliotheek en 
de coronaperiode maakt het Repair- 
en Digi Café een nieuwe start. Vanaf 
dinsdag 27 september staan de vrijwillige 
deskundige reparateurs weer voor u 
klaar om, samen met u, kapotte spullen 
te repareren. Denk hierbij aan stofzuigers, 
cd/dvd spelers, naaimachines en andere 
huishoudelijke apparaten. 

Voor al uw digitale vragen over 
bijvoorbeeld uw laptop, e-reader, tablet 
of smartphone kunt u telefonisch contact 
opnemen via telefoonnummer 06-
82899998. 

Een vrijwilliger maakt dan een afspraak 
met u en gaat samen met u aan de slag 
met uw eigen apparatuur. 

Meer informatie
Het Repair- en Digi Café Ter Aar is elke 
4e dinsdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur in de bibliotheek in Ter Aar, 
Beverlanderhof 28. De ingang is bij de 
school en het kinderdagverblijf. 

Voor meer informatie kijkt u op  
www.repaircafe.org of belt u met de 
coördinator van het Repaircafé Corrie 
Korbee, 06-82899998.

ALZHEIMER CAFÉ: WEGWIJS IN ZORGLAND
Maandagavond 17 oktober is er weer een Alzheimer Café in 
de Rank, Reghthuysplein 19 in Nieuwkoop. Het thema voor de 
avond is ‘Wegwijs in zorgland’. Een deskundige maakt u wegwijs 
in het doolhof van regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Het Alzheimer Café is voor iedereen die te maken heeft met 
dementie, zoals mensen met dementie, hun mantelzorgers en 
overige belangstellenden. 

Het programma start om 19.30 (inloop vanaf 19.00). De toegang 
is vrij. Aanmelden mag bij Anouk Platje via a.platje@activite.nl of 
06-27161992, maar hoeft niet.

MANTELZORGERS ONTMOETEN MANTELZORGERS 
Bent u mantelzorger en wilt u in een 
ongedwongen sfeer andere mantelzorgers 
ontmoeten en ervaringen uitwisselen? 
Ga dan dinsdag 4 oktober naar het 
Mantelzorgcafé Nieuwkoop. Hoe gaat het 

mantelzorgen? Lukt het allemaal? Hoog 
tijd om elkaar weer eens te spreken.  

Wanneer: dinsdag 4 oktober, 13.30 tot 
15.00 uur (inloop vanaf 13.15)

Waar: Achterweg 2b, Nieuwkoop
Aanmelden kan door te bellen naar 
Thécla Ammerlaan, mantelzorgconsulent, 
06-18249166 of stuur een e-mail naar 
mantelzorg@tomindebuurt.nl.

TRAINING ‘OPKOMEN VOOR JEZELF’  
Tom in de Buurt geeft de assertiviteitstraining ‘Opkomen voor 
jezelf’. In zes bijeenkomsten leert u uw zelfvertrouwen te 
vergroten en assertiever te worden. U leert feedback geven 
en ontvangen en u leert nee zeggen.  

Start: dinsdag 11 oktober 2022 (t/m 22 nov. (m.u.v. 18 okt.) 
Tijd: 19.00 – 21.00 uur 
Locatie: Achterweg 2B Nieuwkoop 
Kosten: Geen 
Trainers: Michelle de Grave en Marianne Reekers   
Aanmelden: Via m.degrave@tomindebuurt.nl 
of m.reekers@tomindebuurt.nl. 

DUURZAME HUIZENROUTE  
Heeft u ervaring met het duurzamer 
maken van uw woning? Help een ander 
op weg en meld uw woning aan als 
voorbeeld via de Nationale Duurzame 
Huizen Route via 
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden. De Duurzame Huizenroute is 
op 29 oktober en 5 november. 

Wat houdt meedoen in? 
Uw woning wordt weergegeven bij 
de voorbeeldwoningen. Daar kunnen 
mensen zoeken op bijvoorbeeld 
bouwjaar, woningtype of een bepaalde 
maatregel. 



De officiële bekendmakingen vindt u op www.officielebekendmakingen.nl. Wilt u berichten over uw buurt van bijvoorbeeld 
omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten per e-mail ontvangen?  Meld u dan aan bij de e-mailservice van overheid.nl.

BEKENDMAKINGEN IN HET KORT 

AANVRAGEN EVENEMENTEN & 
ACTIVITEITEN

Nieuwkoop 
Reclameborden 26 sep t/m 3 okt - 
werving vrijwilligers en 5 t/m 12 okt 
vergroten naamsbekendheid bibliotheek
Langeraar 
Langeraarseweg 4a, geluidhinder 8 okt 
Nieuwveen
Teylerplein 1 - nieuwjaarsreceptie, 5 jan 
2023 

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN

Nieuwveen
Schilkerweg 21 - Cyclocross wedstrijden, 
16 okt
Hele gemeente 
Reclameborden van 3 t/m 17 okt - 
aankondiging tentfeest Op Hete Koole
Nieuwkoop 
Aarlanderveenseweg 1 - tentfeest 27-29 
okt + schenken alcohol
Achterweg 1 - standplaats 27 sep 
Stoptober 
Ter Aar 
Kerkweg 18 - overschrijden 
geluidsnormen, 15-10 
Langeraar 
Altiorplein 1 - feesttent Langeraar, 23-27 
aug 2023 

AFGEHANDELDE AANVRAAG 
NUMMERAANDUIDING

Ter Aar 
Paradijsweg 88A
Oostkanaalweg 30C
Vosholstraat 31-53

VERORDENINGEN EN REGELINGEN

Beleidsregels éénmalige energietoeslag 
2022 

BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

Voorgenomen opname gegevens 
vertrek
de heer Abdisalan Abdullahi, Nieuwkoop
de heer Ali Nur, Nieuwkoop
de heer Rafael Pascual de Leon, Ter Aar
Beschikking opname gegevens vertrek
de heer Jama, Mohamed, Nieuwveen

TOESTEMMING TOT OPGRAVEN
Ter Aar, Westkanaalweg 83

VERKEERSBESLUITEN

Reserveren twee parkeerplaatsen voor 
opladen elektrische voertuigen 
Nieuwkoop 
Julianalaan 80 
naast Maarten Freeke Wije 4  
Schepengaten 13-14 
Dreg 1 
Schermplaat 4-6 
Nieuwveen 
naast Klaverveld 11  
naast Liguster 11 
naast Teylersplein 3-7 
Meeuwenveld 8

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER  

Nieuwveenseweg 102 Zevenhoven

SLOOPMELDINGEN 

Zevenhoven 
Noordeinde 3 - slopen dak schuur met 
asbesthoudend materiaal
Zuideinde 37 - verwijderen asbest

AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen 
Blokland 41 - verbouw stal naar B&B
Woerdense Verlaat 
Bosweg 4A - bouw tuinhuis
Nieuwkoop 
Hagedoornstraat 24 - bouw berging 
Lindelaan 1 - aanleg uitrit 
Meeuwenlaan 28 - uitbreiden schuur 
Ter Aar 
Kerkweg 44 - aanbouw woning
Westkanaalweg 119 - splitsen woning
Papenveer 
Paradijsweg 88B - bouw woning

VERLENGING BESLISTERMIJN 
OMGEVINGSVERGUNNING

Nieuwveen 
Ampèrestraat 22 en 24 - bouw 
bedrijfshal
Candelastraat - kavel 6d - bouw 
bedrijfsruimte met kantoren
Ter Aar 
Harsweg 34 - verbouw showroom naar 
magazijn
Hogedijk 1A - bouw schuur
Langeraar 
Langeraarseweg 89 - bouw berging met 
garage

Zevenhoven 
Nieuwveenseweg 102 - bouw 
werktuigenberging
Nieuwkoop 
Nieuwveenseweg 29A - bouw woning en 
schuur
Zuideinde 36C - bouw woning

AFGEHANDELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
Zevenhoven 
Kade 21B - plaatsen houten beschoeiing
Kade 5 - vervangen kade door damwand
Molenweg 9A - plaatsen twee tijdelijke 
chalets
Woerdense Verlaat 
Leeuwerikstraat 1 t/m 33 (oneven 
nummers) - verduurzamen woningen
Uitweg 10 - legaliseren betonplaat 
Nieuwveen 
Nieuwveens Jaagpad 108 - plaatsen 
onderheide betonplaat
Nieuwveens Jaagpad 20 - vervangen 
traditioneel rieten dak door schroefdak 
met riet en vervangen pannendak 
zomerhuis door rieten dak
Ter Aar 
Oostkanaalkade 13 - bouw woning
Oostkanaalweg 30C - bouw woning met 
berging
Vosholstraat 31 t/m 53 - bouw 12 
woningen 
Papenveer 
Paradijsweg 16 - plaatsen zonnepanelen 
in tuin
Paradijsweg 88A in Ter Aar (kern 
Papenveer) - bouw woning
Nieuwkoop
Dorpsstraat 75 - tweede fase 
restaureren, verbouwen en uitbreiden De 
Hollandsche Leeuw  
Noorden
Prolkade 6 - plaatsen tuinhuis

Op zaterdag 8 oktober is het open 
huis bij De Hospicegroep. Van 12.00-
15.00 uur kunt u een kijkje nemen in 
de woningen aan de Fleurstraat 54 
in Nieuwkoop en de Lupinesingel 9 
in Alphen aan den Rijn. Vrijwilligers 
leiden u dan rond en vertellen u 
graag meer over hun werk.
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LEER HOE U GROENER KUNT LEVEN

Meld u aan voor de gratis, duurzame 
inspiratie activiteiten in onze gemeente. 
Iedere maand organiseert Bibliotheek 
Rijn en Venen activiteiten voor jong en 
oud. Hier kunt u ontdekken hoe u op een 
leuke en toegankelijke manier ‘groener’ 
kunt leven. De komende tijd staan deze 
gratis activiteiten op het programma: 

(Groot)ouder-kind yoga in Ter Aar op 
5 oktober. 
Het kinderboek ‘Het begint met een 
zaadje’ staat deze les centraal. Hoe 
groeit een klein zaadje uit tot een 

prachtige grote boom en welke dieren 
wonen hier allemaal? Daar komt u 
deze les achter. Door middel van 
yogahoudingen, partneroefeningen, 
mindfulness, massage, visualisatie en 
nog veel meer. Tijd om ons samen te 
verwonderen en verbonden te voelen 
met elkaar en de natuur.

Vogelvoederhuis maken/schilderen in 
Nieuwkoop op 5 oktober.
Hoe leuk is het om, nu de winter weer in 
aantocht is, een vrolijk vogelvoederhuis 
in elkaar te zetten en te schilderen. Zo 
kunt u uw eigen balkon of tuin extra-
vogelvriendelijk maken. 

Lezing ‘De Klimaatbestendige Tuin’ in 
Nieuwkoop op 3 november. 
Door het veranderende klimaat krijgt 
u vaker te maken met extreme 

weersomstandigheden. Onze ‘versteende’ 
omgeving versterkt dat. Tijdens deze 
interactieve lezing leert u over praktische 
oplossingen voor in uw eigen omgeving. 
 
Kijk voor meer informatie over het Huis 
van Duurzaamheid en het volledige 
activiteitenprogramma op:  
www.bibliotheekrijnenvenen.nl/
duurzaamheid. Via deze website kunt u 
zich ook aanmelden voor de activiteiten. 

ERVARINGEN MET STOPPEN MET ROKEN  

Bent u van plan om te stoppen met 
roken? Gaat u meedoen met Stoptober en 
bent u benieuwd wat u te wachten staat? 
Remko, medewerker van de gemeente 
Nieuwkoop, is sinds eind augustus gestopt 
met roken en deelt hier zijn ervaringen. 
 
Remko: “Hoewel ik tot 3 jaar geleden 
vooral rookte tijdens de vakanties, merkte 

ik dat ik de laatste jaren veel te vaak een 
sigaret op stak. Ik vond het echt tijd om 
te stoppen nu. Ook mijn omgeving drong 
erop aan. Ze zeiden dat ik een soort 
kuchje had en klaagden over de stank. 
Ik heb niet gewacht op Stoptober of een 
andere geijkte datum, maar ben na mijn 
vakantie gelijk gestopt. Nu ik gestopt ben 
voel ik me niet beter of slechter. Wel merk 
ik dat ik beter ruik en ik heb een andere 
smaak. Het grootste voordeel van stoppen 
met roken is dat ik veel geld bespaar, ruim 
€ 120,- per maand. Als stimulans stop ik 
elke week € 30,- in een potje, daar koop 
ik dan later iets leuks van, voor mijzelf. 
Overdag heb ik weinig moeite om niet 
te roken. Heel af en toe neem ik een 

nicotinekauwgom van 2 mg, max 4 per 
dag. ’s Avonds vind ik het lastiger. Dan 
snaai ik best wel veel. Momenteel probeer 
ik dat op vangen met lolly’s, dat gaat goed. 
Ben je van plan te stoppen? Dan zou ik 
zeggen ‘gewoon doen’! Je moet het wel 
echt zelf willen. Als je het voor iemand 
anders doet, dan is de kans van slagen 
vele malen kleiner. Mocht je het voor 
de eerste keer proberen, lees dan het 
boek van Allen Car (stoppen met roken), 
dat heeft mij in het verleden heel goed 
geholpen. Ik wens iedereen veel succes!”
 
Meer weten over stoppen met roken 
tijdens Stoptober? Kijk dan op 
www.stoptober.nl.

VERGROENQUIZ WINACTIE
De herfst is begonnen. Dat betekent: 
planten! Het najaar is hét plantseizoen 
om bloembollen en planten in de grond 
te zetten. 

De aarde bevat nog veel warmte en 
met de winter in aantocht kan de plant 
een grote groeivoorsprong ontwikkelen. 
Hoeveel weet u over vergroenen? 

Test uw kennis in de vergroenquiz 
en maak zo kans op twee zakken 
Vergroenmixen met 80 inheemse 
bloembollen voor uzelf en een 
vriend(in), buur of familielid. 

De actie loopt van 1 tot en met 31 
oktober. Doe de vergroenquiz op  
www.vergroenactie.nl/quiz. 


