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Het complete recreatie overzicht voor vakanties, 
etentjes, of gewoon een dagje lekker weg



Varen in het Groene Hart doet u bij

0172 - 519329  |  info@varendfeesten.nl www.varendfeesten.nl

U kunt bij ons terecht voor het huren van een sloep tot 6 personen à € 135,- per dag.

Alexander-M
voor rondvaarten

tot 70 personen
met borrel of lunch

arrangementen met heerlijke gerechten uit 
eigen keuken aan boord tot 185 personen.

Rondvaart door polders
en grachten tot 

35 personen

arendfeesten.nl
REDERIJ VAN LEERSUM

Gezelschappen tot 60 personen
met gezellige bar aan boord



Graag heten wij u (weer) van harte welkom in ons 
prachtige poldergebied als groene hart van Neder-
land. Na een periode van beperkingen als gevolg van 
de pandemie kunnen we gelukkig weer ‘vrij’ gebruik 
maken van al het moois dat de gemeente Nieuwkoop, 
ondernemers en organisaties in en rond onze dertien 
dorpskernen u en uw gezin te bieden hebben. Dit 
kunt u doen door te wandelen, te fietsen, te varen, 
culturele instellingen te bezoeken of gewoon lekker 
op een terras te genieten van uw vrije tijd. Met de 
stad Alphen aan den Rijn binnen bereik is er daar-
naast gelegenheid ook deze te bezoeken en daar de 
Romeinse tijd te ontdekken.
    
U bezoekt een gebied waar we zelf steeds weer trots zijn 
u te mogen ontvangen en onderdeel mogen zijn van uw 
keuze voor recreatie. We laten dat graag blijken door 
steeds te verrassen in ons aanbod en vooral gastvrij te 
zijn. Dat u dat waardeert blijkt steeds weer uit de gestage 
groei van toerisme en recreatie in ons gebied waar ook 
de bewoners met veel plezier in ons eigen gebied verblij-
ven en recreëren . Natuurlijk waken wij er daarbij wel 
voor dat de kwaliteit van uw bezoek gewaarborgd blijft. 
Toename van bezoekers is geen doel op zich. We bieden 
immers rust en ruimte en steeds weer mogelijkheden 
voor nieuwe  ontdekkingen. 

Naar aanleiding van de ontdekking van een otterspoor is 
een aantal jaren geleden niet alleen geconstateerd dat de 
natuur zich goed blijft ontwikkelen maar ook dat dit 
beestje uw aandacht heeft gekregen. In ons moerasge-
bied heeft dit zeldzame dier als dé ambassadeur van de 
zoetwaternatuur zich hervonden. ‘Ontdek Nieuwkoop’ 
heeft het dier intussen als symbool in haar communicatie 
meegenomen en er zijn voor u volop mogelijkheden het 
leefgebied van de otter verder te ontdekken. Zo is er op 
de Nieuwkoopse Plassen een kanoroute waar de kans 
misschien klein is het beschermde dier te spotten maar 

waar u wel kunt genieten van alle facetten in de diversi-
teit van het leefgebied.  

De gemeente Nieuwkoop en haar kernen bieden u in het 
recreatieseizoen ‘voor elk wat wils’. Zo zijn er bijvoor-
beeld prachtige wandel-, fiets-, en vaartochten. U kunt 
een fluisterbootje, sup of kano huren, zwemmen bij 
Strand Zomer of in het openluchtzwembad Aarweide in 
Nieuwveen. In die kern kunt u overigens ook op een 
prachtige baan een partij golf spelen. Ook dit jaar is er 
weer een uitgebreid programma op gebied van evene-
menten, kunst, cultuur, muziek, braderieën, sport en nog 
veel meer. Bekijk het actuele aanbod op ontdeknieuw-
koop.nl/agenda of volg de linken in deze krant.    

Vanuit het oogpunt van recreatie, en daarmee uw verblijf 
in het Nieuwkoopse gebied, voor nu en voor de toekomst 
aantrekkelijk te houden zitten wij niet stil. We zijn volop 
in beweging om te kunnen blijven verrassen en voldoen-
de mogelijkheden voor overnachtingen te creëren om 
meerdaags verblijf mogelijk te maken. Zo ontwikkelt 
Roompot een nieuw park waarin, binnen acht verschillen-
de soorten accommodaties, 705 bedden worden gebo-
den. 

Een nieuw park dat nieuwe gasten in komende jaren in 
een luxe ambiance welkom zal heten. In aansluiting daar-
op ontwikkelen wij onder de naam ‘Museum Nieuwkoop’ 
een oudheidkundig streek- en ambachtenmuseum. Bewo-
ners en bezoekers krijgen hiermee oog voor het land-
schap en de ontstaansgeschiedenis van het Hollandse 
veenweidegebied. Oude ambachten die mede verant-
woordelijk zijn voor de ontginning en het ontstaan van 
ons gebied zullen hier als erfgoed worden beheerd. De 
collecties zullen verder groeien om in steeds wisselende 
thema’s vorm te kunnen geven aan exposities en perma-
nente tentoonstellingen. De bezoeker zal er gaan ontdek-
ken hoe ons landschap, in steeds weer dat gevecht met 

de natuur en het water, door mensenhanden is ontstaan. 
Inzicht in het ontstaan en de veranderingen in het land-
schap waarin u verblijft staan centraal. De museumcol-
lectie is samengesteld uit de collecties die eerder op ver-
schillende locaties tentoongesteld werden. Het nieuwe 
museum brengt daarmee alles onder één dak. Zo worden 
de krachten gebundeld van het Oudheidkundig- en Pol-
dermuseum, het Smederijmuseum, een Timmerwerk-
plaats en het Schaats- en Mutsenmuseum. In combinatie 
met het bezoekerscentrum (VVV) is het cultureel terrein 
van de Zevensprong aan de Noordenseweg hiermee een 
eerste ankerpunt voor bezoekers in ons 1.200 hectare 
Natura 2000 gebied.  

Zo ziet u dat wij voor u niet alleen dit jaar weer graag de 
loper uitleggen maar dat ook voor de komende jaren 
willen doen. Genoeg te beleven in dit nieuwe seizoen 
maar ook in de komende jaren!  

Ik wens u een fijn verblijf in ons prachtige recreatiegebied
Frits Paymans, Voorzitter VVV Nieuwkoop en Bestuurslid 
Nieuwkoop marketing

Fijn dat u er (weer) bent!
Foto: Leo Drughorn

Lees rustig verder en kom vooral langs. U bent van harte welkom!
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Playboymagazineschreefin1998over“hetmooistekontjevanNederland”. 
Uiteraard zijn wij blij met deze erkenning, maar de Piet Hein sloep biedt 
meer dan een mooi kontje. De sloep is afgeleid van de Scandinavische 
visserssloepen, die in Noorwegen van �ord naar �ord voeren. De Piet 
Hein sloep onderscheidt zich met de traditionele overnaadse S-spant 
romp, een betrouwbare inboard diesel motor, een fraaie stabiele zeegang 
en een zeer complete standaarduitvoering met veel teakhout. Met deze 
kenmerken is de Piet Hein sloep een hoog gewaardeerd schip.

Iedere andere keuze zou
       second best geweest zijn.

+31 (0) 172 - 60 47 42

prachtige historische steden zoals 

dien kunt aanleggen en overnachten op 

Er is een ruime keus aan vaarroutes om natuur en van wonderschone plassen 

Graag adviseren wij u vrijblijvend voor 
een geschikt schip en beschikbaarheid 
om u een zorgeloze vaarvakantie te 

Jachtverhuur 

Geen vaarbewijs vereist! Voordat u vertrekt krijgt u uitgebreide 
instructies en zonodig gaan wij met u proefvaren. Voor beginners 
adviseren wij een motorjacht te kiezen tot 9.50 meter. U kunt bij ons 
motorjachten huren van acht tot en met vijftien meter.

Huren van een motorjacht

De geschiedenis van Daniël gaat terug tot 

richtte zich vervolgens op de levering van 

vice van de nieuwe Bellus sloep over te 

dijk Jachtbouw produceert de polyester 

De watersportwinkel biedt een groot 
technisch assortiment en is hét adres 

van scheepsdiesels of boegschroeven 

Jachtwerf Daniël

Jachtwerf Daniël: veelzijdig 
bedrijf met geschiedenis 

Tel: 0172-422219
info@jachtwerfdaniel.nl

GROOTSTE CARAVANINKOOPPLATFORM VAN DE REGIO

Caravanaanbieden.nl
Machineweg 303A
1432 ES Aalsmeer

T: 0297 – 74 53 51
E:  info@caravanaanbieden.nl
W:  www.caravanaanbieden.nl

GRATIS 
LANDELĲ KE OPHAALDIENST!

Café  .. Restaurant
‘t Vliegend Paard

Midden in het dorpscentrum van 
Nieuwkoop vind je ons café - restaurant. 

Gevestigd in een prachtig 16e eeuws pand. 

Onze menukaart is voor iedereen 
toegankelijk, van herkenbare gerechten

 tot specialiteiten van de chef.

In ons karakteristieke pand en op 
het grote terras bieden wij vele 

mogelijkheden voor een feestelijke 
middag of avond.

Wij heten u graag van harte welkom!

Volg ons ook op 
social media

tvliegendpaard

vliegendpaardnieuwkoop

Lunch  .. Diner  .. Borrel .. Koffie

Zie onze website voor actuele openingstijden 

Dorpsstraat 62
2421 BB Nieuwkoop

0172 57 11 18

info@vliegendpaardnieuwkoop.nl
www.vliegendpaardnieuwkoop.nl



De Recreatiekrant is een uitgave van 
Skrid Media BV. Voor de samenstelling van de 
krant is samengewerkt met 
Ontdek Nieuwkoop, Gemeente Nieuwkoop, 
Gemeente Alphen aan den Rijn en natuurlijk 
de recreatieve en toeristische ondernemers 
uit Nieuwkoop en omgeving. 

Oplage: 70.000 exemplaren
Jaargang: 17
Verspreidgebied: huis-aan-huis in 
Langeraar, Woerdense Verlaat, Papenveer, 
Nieuwveen, Korteraar, Vrouwenakker, Ter 
Aar, Zevenhoven, Nieuwkoop, Noordeinde, 
Noorden, Meije, Leimuiden, Noordse Dorp, 
Woubrugge, Aarlanderveen en Alphen aan 
den Rijn. 
Ook ligt de Recreatiekrant bij verschillende 
hotels, restaurants, sluizen, 
recreatiebedrijven en overige toeristische 
locaties in Nieuwkoop, Bodegraven, 
Woerden, Kamerik, Alphen aan den Rijn, 
Woubrugge, Mijdrecht, Aalsmeer, Woerden 
en andere kernen in het Groene Hart.

Redactie: Leny van den Belt, Joke Pelser
Fotografie: Leo Drughorn, Ruben Griffioen 
en anderen
Opmaak: Jean-Paul ter Haar, Mariena Boer
Verkoop: Leny van den Belt, Ivonne 
Rietbergen, Janneke Dirks

Wij hebben deze krant met veel zorg en 
aandacht samengesteld. Toch zijn wij ons 
ervan bewust dat de krant mogelijk niet 
helemaal compleet is. Hebben wij u gemist? 
Laat het ons dan weten, dan nemen wij voor 
de Recreatiekrant van 2023 contact met u op.

Niets uit de uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk of fotokopie 
of welke andere wijze dan ook zonder 
voorafgaande toestemming van Skrid Media 
BV. Skrid Media BV aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor eventuele 
onvolledigheid of onjuistheden. 

Skrid Media BV
Nijmegenstraat 27
3087 CD Rotterdam
T +31 (0)88 506 23 01
E info@skridmedia.nl
W www.skridmedia.nl

M
ijd

re
ch

t

Meije

Wijde Aa

Gein

A
m

st
el

Amstel

Ringvaart

Oude Rijn

Westeinder
Plassen

Kager-
plassen

Braassemermeer Langeraarse
Plassen

Zegerplas

G
ou

w
e

Reeuwijkse
Plassen

Nieuwkoopse Plassen

Vinkeveense

Plassen

Montfoort

Linschoten

Harmelen

Mijdrecht

Wilnis

Vinkeveen

Breukelen

Kamerik

Kockengen

Abcoude

Driebruggen

Waarder

Nieuwerbrug 
aan den Rijn

Nieuwveen

Kudelstaart

Leimuiden

Abbenes

Lisse

Hillegom

Rijsenhout

Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-
Rijndijk

Koudekerk
aan den Rijn

Roelofarendsveen

WoubruggeHoogmade

Langeraar

Ter Aar

Boskoop

Moerkapelle
Waddinxveen

Reeuwijk

Bodegraven

Zwammerdam

Nieuwkoop

Zevenhoven

Woerdense Verlaat

Noorden

Woerden

Nieuw-Vennep
Aalsmeer

Uithoorn

Amstelveen

Alphen aan den Rijn

N201

N201

N201

N201

N207

N205

N209

N11

N446

N445

N231

N231

N231

N209
N455

N455

N11

N521

N207

N207

N207

N212

N212

N401

N405
N198

N458
N198

N228N204

A4

A2

A9

A2

A4

A44

A12

A12

0 4 km2
© CARTOGRAPHICS.NL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1
2
3
4
4
4
4
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12 
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
14
14
15
16

Accommodaties
 B&B Fam Elzinga  (D4)
 B&B Hotel De Sfeerstal  (C3)
 Camping de Amstelkade  (E3)
 Camping het Groene Hart (C2)
 Stadsherberg, Alphen a/d Rijn (B4) 
 De Hollandse Boerderij  (C5)
 De Vosseburch (B3)
 Het Zwaluwnest (C4)
 Hotel ZoetWater (C4)
 De Watergeus: Restaurant - Hotel (D4)
 Newhouse Logies  (C3)
 Sint Nicolaashoeve  (C3)
 Dobberhuisje (C4)
 Lake Inn B&B  (C4)
 Kampeerhoeve Koole (Noorden)(D4)
 B&B Woubrugge Logies (A3)
 B&B Het Witte Kerkje (Zevenhoven)(D3)

Detailhandel
Winkelcentrum Nieuwkoop
 Albert Heijn  (C4)
 De Lappenmand  (C4)
 Gall & Gall  (C4)
 Jumbo  (C4)
 Nieuwkoop Keurslager van Wijk  (C4)
 Bij Rijk Fashion & Food (C4) 
 Rosa Underwear/Blue by Rosa  (C4)
 Juwelenhuis ‘t Gouden Hart van Nieuwkoop  (C4)
 Timeless  (C4)
 Tuijn optiek Nieuwkoop  (C4)
 Theewinkel De Boom  (C4)
 Danielle Body & Beauty Care  (C4)
 COOP  (D3)
 Wonderfull Fashion  (D3)
 Bloemenschuur Rijlaarsdam  (D3)
 Distilleerderij Keuris  (D5)
 Hoeve Kazan  (C2)
 Stoof Tweewielers  (E5)
 Tuincentrum Coen van Dijk  (C3)
 Valentijn Opticiens  (C3)
 Salon Sensa  (D3)
 Bawykov Zalm  (A3)

Dienstverlening
 VVV Alphen aan den Rijn (B4)
 VVV Nieuwkoop (D4)
 VVV Boskoop (B6)
 Openbaar toilet (D4)

Diversen
 Botenservice Tatje  (D4)
 Salon de Heerlijkheid  (C4)
 Scheepswerf de Volharding  (C5)
 Trigger Rijden  (E4)
 Vedette Jachtbouw  (C3)
 Zeilmakerij de Regenboog  (D4)
 Bessenhof Naturistenterrein  (C5)

Fietsverhuur
 Kampeerhoeve Koole (D4) 
 Loopfi ets Groene Hart (C6)

  Kinderactiviteiten
  Archeon  (B5)
  Avifauna  (B4)
  Ipse De Bruggen kinderboerderij  (C3)
  Kinderboerderij Zegersloot (B4)

Workshops, excursie, rondleidingen
 Aspergehof Noordam  (B3)
 Riga Ranch  (C2)
 Stichting Romeins Schip Woerden  (E5)

 Fiets oplaadpunt
 Fietsknooppunt

  Horeca
  Amstelkade  (E3)
  Café de Klinker  (D3)
  Cafetaria de Hoek (C3)
  Chinees spec. Restaurant Mandarin  (C4)
  Eetcafé ‘t vliegend paard (C4)
  Grand Cafe De Steupel  (C4) 
  Lekker Eten en Drinken  (C4)
  De Hollandsche Leeuw  (C4)
  De Sfeerstal  (C3)
  De Strooppot  (D3)
  Happerij de Hoeve (D4)  
  Eetcafé De Halve Maan (D4)
  Zuideinde (C4)
  ‘t Oude Raadhuys  (B3)
  Restaurant ‘t Ryck  (E5)
  Restaurant Tijsterman  (D4)
  Theetuin Villa Kakelbond  (C3)
  Strand Zomer  (D4)
  Restaurant de Dyck (B3)
  Buitenplaats de Blauwe Meije  (D4)
  Brouwcafé de Molen  (C6)
  Restaurant de Zeeger  (B4)
  Bij Hen Bistrobar  (B4)
  Proeftuin van Holland, Boskoop (B5)

 Kunst en Cultuur
  Boomkwekerijmuseum Boskoop  (B6)
  Cultuur Historisch Museum Ter Aar  (B4)
  Het Oudheidskundig- en Poldermuseum  (D4)
  Het Reghthuys  (C4)
  Het vergiet museum  (C3)
  Kaasmuseum Bodegraven  (C5)
  Korenmolen De Eendracht  (B5)
  Theater Kaleidoskoop  (C4)
  Museum ‘de Bus’  (C3)
  Museum Verleden Tijd  (D4)
  Oudheidkamer Nieuwveen  (C3)
  Smederijmuseum  (C4)
  Stadsmuseum Woerden  (E5)
  Schaats- en mutsmuseum (D2)
  Cultureelcentrum De Zevensprong (D4)

Sport
 Fysiosport Bakker en de Vos  (D4)
 Golf & Countyclub Liemeer  (C3)
 Golfclub Zeegersloot  (B4)
 Jeu de Boer  (A5)
 Manege De Vosseburch  (B3)
 Excellent Stabels (C5)
 Pitch & Putt Kameryck  (E4)
 Poldersport de Kwakel   (D2)
 Sportspectrum - zwembad De Hoorn (B4)
 Zwembad de Wel  (D4)
 Klimpark Alphen (B4)

Waterrecreatie
 Jachwerf Ankerboom (C4)
 De Scheepsjongens (E6)
 Gebr. Hogerwerf  (C4)
 I.T.N. Elektroboten  (C3)
 Jachthaven Plaszicht  (D4)
 Rederij Nieuwkoop  (D4)
 Jachtverhuur P.A. van der Laan  (A4)
 Nikano  (D3)
 Het Zonneveer  (D4)
 Van Leersum Maritiem  (B3)
 Zeilschool Nieuwkoop  (C4)
 Varion verhuur  (D4)  
 Slikkendam Watersport  (E4)
 Jachtwerf Daniël  (B4)
 Schellingerhoudt motoren  (B4)
 Wester Engh sloepen  (B4)
 Nova Bootservice  (B4)
 Zeilstra Watersport  (C3)
 Sup en Watershop (C6)
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IN DE VOETSPOREN VAN DE OTTER ALPHEN FIETST

KAART UIT-AGENDA

EROPUIT IN NIEUWKOOP UITSTAPJES IN DE OMGEVING
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Playboymagazineschreefin1998over“hetmooistekontjevanNederland”. 
Uiteraard zijn wij blij met deze erkenning, maar de Piet Hein sloep biedt 
meer dan een mooi kontje. De sloep is afgeleid van de Scandinavische 
visserssloepen, die in Noorwegen van �ord naar �ord voeren. De Piet 
Hein sloep onderscheidt zich met de traditionele overnaadse S-spant 
romp, een betrouwbare inboard diesel motor, een fraaie stabiele zeegang 
en een zeer complete standaarduitvoering met veel teakhout. Met deze 
kenmerken is de Piet Hein sloep een hoog gewaardeerd schip.

Iedere andere keuze zou
       second best geweest zijn.

+31 (0) 172 - 60 47 42

prachtige historische steden zoals 

dien kunt aanleggen en overnachten op 

Er is een ruime keus aan vaarroutes om natuur en van wonderschone plassen 

Graag adviseren wij u vrijblijvend voor 
een geschikt schip en beschikbaarheid 
om u een zorgeloze vaarvakantie te 

Jachtverhuur 

Geen vaarbewijs vereist! Voordat u vertrekt krijgt u uitgebreide 
instructies en zonodig gaan wij met u proefvaren. Voor beginners 
adviseren wij een motorjacht te kiezen tot 9.50 meter. U kunt bij ons 
motorjachten huren van acht tot en met vijftien meter.

Huren van een motorjacht

De geschiedenis van Daniël gaat terug tot 

richtte zich vervolgens op de levering van 

vice van de nieuwe Bellus sloep over te 

dijk Jachtbouw produceert de polyester 

De watersportwinkel biedt een groot 
technisch assortiment en is hét adres 

van scheepsdiesels of boegschroeven 

Jachtwerf Daniël

Jachtwerf Daniël: veelzijdig 
bedrijf met geschiedenis 

Tel: 0172-422219
info@jachtwerfdaniel.nl

Foto: Leo Drughorn
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ekkerflesjewijn.nl
kwaliteit binnen handbereik

info@lekkerflesjewijn.nl   |   0172-820065   |   Simon van Capelweg 127A Noorden

Midden in het Groene Hart staat onze bloemenschuur waar veel leuke seizoens-
bloemen en woondecoratie te koop zijn. In de kwekerij die aan de bloemen-
schuur vast zit worden vele soorten seizoensbloemen zelf gekweekt en verkocht 
in de winkel, en daarom maakt deze combinatie ons uniek.

U kunt bij ons het hele jaar terecht van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 
18.00 uur, en zaterdag van 8.30 uur tot 16.00 uur

Nieuwveenseweg 48
2421 LD Nieuwkoop
www.bloemenschuurrijlaarsdam.nl
info@bloemenschuurrijlaarsdam.nl

Kom eens langs bij 
Bloemenschuur Rijlaarsdam
• Ruim assortiment bloemen
• Bloemen uit eigen kwekerij 
• Buiten planten/ perkgoed
• Woon Decoratie
• Rouwwerk

• Ruim assortiment boeketten
• Bloemstukken
• Binnen planten
• Potten en manden
• Bruidswerk

Voor een leuke seizoensworkshop 
kunt u op onze site kijken
www.bloemenschuurrijlaarsdam.nl 
of kijk op onze FB pagina

U vaart over de Oude Rijn, de Vecht, 
Hollandse IJssel, Amstel en diverse 
andere rivieren. Deze brengen u naar 
prachtige historische steden zoals 
Amsterdam, Gouda, Utrecht, Haarlem, 
Delft en Den Haag. U vaart door het 
centrum van deze steden, waar u boven-
dien kunt aanleggen en overnachten op 
de boot.
Er is een ruime keus aan vaarroutes om 
het Groene Hart te verkennen. 

Geniet van rieteilanden, ongerepte 
natuur en van wonderschone plassen 
zoals het Braassemermeer, Wijde Aa, 
Kagerplassen, Westeinderplassen,  
Loosdrechtse Plassen en de Nieuw-
koopse Plassen. ‘Een Oase van rust  
in de Randstad’. 

Graag adviseren wij u vrijblijvend voor 
een geschikt schip en beschikbaarheid 
om u een zorgeloze vaarvakantie te 
bezorgen.

Jachtverhuur 
P.A. van der Laan
Vrouwgeestweg 71
2481 KM Woubrugge
Tel. (0172) 518 113
info@laanyacht.nl
www.laanyacht.nl

Geen vaarbewijs vereist! Voordat u vertrekt krijgt u uitgebreide 
instructies en zonodig gaan wij met u proefvaren. Voor beginners 
adviseren wij een motorjacht te kiezen tot 9.50 meter. U kunt bij ons 
motorjachten huren van acht tot en met vijftien meter.

Huren van een motorjacht

Meer info en reserveren: 
www.loopfietsgroenehart.nl of bel naar tel: 06-17995401

Verken het Groene Hart 
per elektrische loopfiets!

Verschillende leuke arrangementen!

Dit moet je zeker een keer gedaan hebben! Lopen  
op een elektrische loop�etsband. Bereik lopend een 
 snelheid van 25 km/u. Wij hebben 30 loop�etsen

 voor de verhuur. Een zeer geschikt team/familie uitje!



In Nieuwkoop is het leven goed. Of je hier nu een dagje bent of langer, je 
geniet het hele jaar van natuur, water, kunst, cultuur én lekker eten! Het 
ligt niet ver van de grotere steden, toch ben je hier even helemaal weg 
van alle drukte en gedoe. Ook de otter heeft het hier goed naar zijn zin, 
sinds hij een aantal jaar geleden Nieuwkoop heeft herontdekt. Ontdek 
net als de otter onze unieke natuur, beleef het water, komt tot rust 
tussen wuivende rietkragen, waterlelies en groene polders.

Natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen
Dat je hier in de winter fantastisch kunt schaatsen is een ieder wel bekend. Maar dat het 
gebied ook uitstekend geschikt is voor om te fietsen en te wandelen weten nog te weinig 
mensen. In het Nieuwkoopse Plassengebied kun je bijvoorbeeld ontzettend leuk wandelen 
in Lusthof De Haeck, een paradijsje. Op de uitzichttoren aan de Hollandse Kade kun je 
goed zien hoe groot het natuurgebied rond de Nieuwkoopse Plassen is. Maak je rondje 
groter met een tocht op het fluisterstille Zonneveer. Of met een ‘rondje-pontje’, waar je 
jezelf halverwege tussen Woerdense Verlaat en Zegveld de Grecht over trekt en van het 
weidse uitzicht over het poldergebied richting Kamerik kunt genieten. Terug in Woerdense 
Verlaat kun je er nog een wandeling langs de Westveense molen aan vast knopen. Puur 
Hollands genieten! Misschien zie je de purperreiger op je pad, of hoor je in het voorjaar de 
wulp. 

Ontdek de Langeraarse Plassen
De Langeraarse Plassen zijn ook zeker de moeite van het ontdekken waard. Wandel eens 
de mooie wandelroute van 9 km over oude veenkades tussen de laagveenplassen door. 
Vanuit de uitkijktoren op het nieuwe Papeneiland heb je een schitterend zich op Langeraar. 
En dan is er nog een laarzenpad van 2 kilometer in de Geerpolder. Let wel even op, het is 
niet door iedereen even makkelijk terrein om te bewandelen. Maar ben je eenmaal over 
het hek geklommen, dan is het een stuk beter te doen.

Wandelen en volgelspotten 
Achter het dorpje Noorden, ligt natuurgebied de Groene Jonker met zijn vele bijzondere 
vogels. En dan is er ook de Ruygeborg bij Nieuwkoop, een vrij jong natuurgebied. In beide 

gebieden kun je een kleine wandeling van zo’n 3 tot 
4 km maken. Trek wel je laarzen aan want het 
kan er drassig zijn. In de Groene Jonker zie 
je met een beetje geluk het de 
blauwborst of een paar steltkluten. 
De lepelaar zul je er zeker zien. 
Breng je verrekijker mee en neem 
uitgebreid de tijd voor dit 
schitterende gebied. 

Eindeloos fietsen
Een aanrader is een rondje Meije 
op de fiets. Nóg leuker is het als je 
hier en daar afstapt om een 
wandeling in de genoemde 
natuurgebieden te maken. De Meije is een 
lintdorp langs het kronkelende riviertje de 
Meije, dwars door het Groene Hart. Van ver zie je de 
witte watertoren, door de bewoners in de streek ‘Pietje Potlood’ genoemd. Even 
doortrappen en je bent zo bij de buurgemeenten. Fiets eens door naar Woerden met z’n 
gezellige terrassenplein en boerenmarkt op zaterdagen. Of rij naar Bodegraven voor een 
drankje en de biermolen. Ga de polder in richting Zevenhoven en Nieuwveen met 
daarachter de Braassemermeer en de Westeinder. Onderweg stop je bij picknickplekken of 
om lekkernijen te proeven bij de boerenhoeves, restaurantjes en cafeetjes. B&B’s, 
campingplekken en hotelletjes te over, dus blijf gerust wat langer! 

Het water op 
Dit gebied is bij uitstek geschikt om lekker te komen varen. Huur eens een fluisterbootje, al 
dan niet met een heerlijk gevulde picknickmand aan boord. Ook een kano, SUP-board of 
zeilboot kunnen je hier huren. Er liggen vele mooie en goed aangegeven routes. Geniet van het 
geluid van de karekiet en de tjiftjaf. En wie weet kom je otters, vossen en reeën tegen. Langs 
de sloten, waar je doorheen vaart, zie je een enorme diversiteit aan bloemen en planten 
waaronder de rietorchis en blauwe zegge. Neem de tijd voor dit natuurgebied en geniet ervan!

Ontdek Nieuwkoop, 
in de voetsporen van de otter!

ONTDEK NIEUWKOOP

Nieuw logo en nieuwe website Ontdek Nieuwkoop 
Hallo daar, ik ben Spotter en ik sta te shinen op het nieuwe logo van Ontdek Nieuwkoop! 
Ik heb het heel erg naar mijn zin in Nieuwkoop en spot hier voor jou de leukste dingen 
om te zien en doen, de lekkerste restaurants, mooie routes 
om te ontdekken en de mooiste plekjes om te slapen in 
de gemeente Nieuwkoop. En dat hebben we allemaal 
verzameld op de toeristische website 
Ontdeknieuwkoop.nl Neem je snel even een kijkje? 
Ontdek Nieuwkoop, the otter destination!
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Het blijft onverminderd druk op de werf van Vedette 
Jachtbouw in Ter Aar. De orderportefeuille voor de komende 
jaren is mooi gevuld en de diverse Vedette modellen vinden 
gretig aftrek. Elke maand is er een tewaterlating en kan er weer 
een mooie, gepersonaliseerde Vedette opgeleverd worden.

De afgelopen twee jaar werd het alsmaar drukker op de Nederlandse en 
Europese wateren. De  watersport is in al haar facetten omarmt door 
beginnende en ervaren watersporters. Ook het aantal Vedette schepen dat op 

Vedette Jachtbouw
Luxe op het water

Smidskade 18 | 2461 TR  Ter Aar | Tel. +31 (0)172 600 495 | info@vedette.nu | www.vedette.nu
Volg ons op facebook 
en instagram!

VEDETTE JACHTBOUW

COMFORT LINE

de wateren rondvaart groeit gestaag en het merk is populair. Dit heeft zeker te maken met 
de aansprekende lijnen, de gedurfde kleurkeuzes van klanten en de continue innovatie van 
de werf. 

Ondanks de drukte op de werf blijven de innovaties van de bestaande modellen én het ont-
werpen van nieuwe modellen doorgaan, Vedette Jachtbouw wil de trend zetten en niet de 
trend volgen. Dit heeft ertoe geleid dat het onderwaterschip van de Vedette cabin Comfort 
Line schepen is gemodificeerd, waardoor de vaareigenschappen nog sterker zijn verbeterd. 
De Vedette cabin Comfort Line is een ware hardloper binnen Vedette Jachtbouw en ken-
merkt zich door de zeer fraaie, moderne belijning. 

Door te blijven innoveren is door de werf  op basis van de cabin 
Comfort Line romp een modern gelijnd salonschip ontworpen. 
Vedette Jachtbouw introduceert de Vedette salon Comfort Line, 
een sierlijk en modern gelijnd salonschip waarmee u uw verblijf op 
het water aanzienlijk kan verlengen. Compleet uitgerust, luxe 
gestoffeerd en uitermate geschikt om Europa mee in te trekken. 
Het eerste schip van dit model ligt inmiddels te water. Informeer 
gerust eens naar de mogelijkheden.

Vedette Jachtbouw BV
Smidskade 18, Ter Aar
www.vedette.nu
info@vedette.nu



Zomervakantie in eigen land? Of thuisblijven deze zomer en 
activiteiten bedenken rondom uw eigen woonplaats? Goed idee! 
We wonen hier tenslotte in het Groene Hart van Nederland. Er is 
genoeg te doen!

De Nieuwkoopse Plassen maken onderdeel uit van de acht Hollandse Plassen in het 
midden van ons land. Hoe leuk is het om eens een boot te huren bij Varion Jacht-
verhuur en deze plassen te gaan ontdekken. Met een luxe jacht, voorzien van alle 
gemakken - keuken, douche, toilet, ruime kuip en maar liefst vier vaste slaapplaat-
sen - het water op. 
Denk eens aan deze route: u vertrekt vanuit Ter Aar richting Amsterdam. U over-
nacht in een jachthaven aan de noordkant van het Noordzeekanaal en gaat met de 
pont ’s avonds naar de overkant en heerlijk de stad in. Het is nog lang licht. U ver-
volgt uw reis richting de Oranjesluizen om vervolgens via een klein stukje IJ bij Mui-
den naar binnen te gaan. U vaart richting Weesp en vervolgens verder de Vecht op 
richting het zuiden. U doet Loosdrecht aan en vervolgens vaart u richting Utrecht. 
Daarna de Hollandse IJssel via Montfort en Gouda richting Alphen aan den Rijn. 
Daarvandaan kunt u uw reis verlengen naar bijvoorbeeld het Braassemermeer, De 
Kaag, Leiden, Katwijk, Westeinderplassen etc. Een echte aanrader. U heeft alles aan 
boord en bent zo vrij als een vogel.

Het Dobberhuisje
Niet ver weg, maar er toch even helemaal tussenuit? Doe eens gek en boek deze 
fantastische accommodatie. Zodra u op de vlonder van het Dobberhuisje stapt 
waant u zich in een andere wereld. Het uitzicht is hier fenomenaal. Op een zwoele 
avond eten op de vlonder, prachtig. Ook als u binnen zit is het uitzicht geweldig. 
Wat voor weer het ook is of in welk jaargetijde u hier verblijft: de 360º view is altijd 
fascinerend. 
Het Dobberhuisje ligt afgemeerd in de jachthaven Zoetwater, alwaar ook het voor-
malige hotel als B&B Zoetwater open is. Tegen de tijd dat het zomer is, is er hopelijk 
een nieuwe uitbater van het restaurant die het terras en het terrein nieuw leven in 
blaast. Maar het is geen saaie boel bij Zoetwater hoor! In tegendeel. Er worden wel 
elektrobootjes verhuurd, u kunt SUP-lessen boeken, SUP’s huren, kano’s en fietsen 
huren. En ook de camping is gewoon open.

Tel.+31 (0)6 54 737 975

VARIONJACHTVERHUUR.NL

Kijk voor meer informatie op www.varionjachtverhuur.nl

Genieten van een heerlijke vaarvakantie? De Vedette 
Cantia is te huur per week, midweek of weekend.

Smidskade 16 - 2461 TR Ter Aar - info@varionjachtverhuur.nl

Varion Jachtverhuur

Smidskade 16, Ter Aar

www.varionjachtverhuur.nl
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De Hollandse Boerderij

Dit is een ideale plek om de drukte van de 
stad te ontlopen.

Hier geniet u, op het water of op de fiets, 
van de rust en natuur. De camping biedt 
vaste plekken maar ook als passant bent 
u van harte welkom!
De groepsaccommodatie is geschikt voor  
92 personen. Van familiereünie tot brui-
loft. Dit kan door u zelf worden verzorgd.

De Hollandse Boerderij
Meije 63, 2411 PK Bodegraven
Tel. 0172 685 413
info@hollandseboerderij.nl

Langs het kronkelige riviertje de Meije, midden in 
het Groene Hart ligt onze Kampeerboerderij.

Café De Klinker

Nikano Botenverhuur

Maak de dag compleet en schuif aan op ons terras of in het restaurant! Wij zijn iedere dag 
geopend vanaf 10:00 uur voor een koffie met huisgemaakte appeltaart, een lekkere lunch & 
een gezellige diner. Daarnaast is het ook mogelijk om bij ons, op aanvraag, op het terras de 
BBQ’en en kunnen we picknick manden voor op de plas voor u samenstellen. Uw tafel, BBQ 
of picknickmand reserveren? Bel dan naar: 0172-408260.

Wat doen wij:
• Fluisterbotenverhuur
• Kano- en Kajakverhuur
• SUPboard verhuur/verkoop
• SUPworkshops 
• SUPlessen

U kunt bij ons 
terecht voor: 
Bedrijfs-, 
familie-, 
vrienden-  
en teamuitjes

Nikano
Simon van Capelweg 111
2431 AE Noorden
Tel: (0172)40 70 94
www.nikano.nl 
www.isupcenter.nl



Anne van den Haak was al schoonheidsspecialiste toen ze bedacht dat ze meer 
wilde. Ze volgde een opleiding tot huidtherapeut en 2 jaar geleden opende ze 
aan de Grendel 26 Huidpraktijk Nieuwkoop. Dat betekent echter niet dat er 
alleen mensen met huidproblemen terecht kunnen.

Nee, bij Huidpraktijk Nieuwkoop kunnen mensen zich ook laten verwennen door een 
schoonheidsspecialiste en wie, met het oog op de zomer, weer voor de dag wil komen 
met verzorgde voeten en gelakte nagels kan een afspraak maken met de pedicure. Een 
afspraak voor een permanente make-up kan ook. Aan de praktijk is ook een 
orthomoleculair huidtherapeut verbonden, die aan de hand van speeksel-, ontlasting- en 
bloedonderzoek vaststelt of er wellicht voedingssupplementen nodig zijn om 
hardnekkige huidontstekingen te lijf te gaan. 

Maar laten we ons voor nu beperken tot het specialisme van Anne. Tot haar klantenkring 
behoren mensen met acné, zonneschade of couperose. ,,Ze komen meestal uit zichzelf 
naar me toe’’, zegt Anne. Ze denkt eigenlijk dat huisartsen wat snel doorverwijzen naar 
een dermatoloog, terwijl een huidtherapeut vaak ook zou kunnen helpen. ,,Wij kunnen 
mensen met psoriasis of eczeem vaak ook advies geven, en voor mensen met acné 
schrijven dermatologen vaak medicatie voor, terwijl wij met peelings en 
voedingsadviezen heel goede resultaten boeken.’’ Ze vindt dat antibiotica wel de 
symptomen bestrijden, maar niet de oorzaak aanpakken. ,,Het is belangrijk om naar 
leefstijl te kijken om zo ook van binnenuit te werken.’’

We kijken eens rond in haar behandelruimte en zien een apparaat waarmee ze een 
huidscan kan maken. ,,Die maakt 8 foto’s van de huid. Aan de hand daarvan kunnen we 
zien hoe we bijvoorbeeld zonneschade of rimpels kunnen verminderen en de huid 
verbeteren. Na een paar weken doen we een evaluatie en maken we weer foto’s.’’ 
Laserbehandelingen bij deze huidproblemen blijken beproefde remedies. ,,Bij 
zonneschade zie je vaak al na een behandeling resultaat’’, aldus Anne ,,en bij couperose 
meestal na 2 behandelingen.’’

Mensen die bijvoorbeeld littekens hebben of striae 
zouden eens microneedling kunnen overwegen. 
Anne is er heel enthousiast over. ,,Het voordeel 
van microneedling is dat de huid niet zo lang rood 
blijft en het resultaat is supermooi. Het is heel 
natuurlijk.’’

Naast dit alles is er een webshop, waar behalve de producten die Anne in de praktijk 
gebruikt, ook andere merken worden verkocht.

Huidpraktijk Nieuwkoop, 
voor een mooie gezonde huid

Huidpraktijk Nieuwkoopwww.huidpraktijkshop.nl.Huidpraktijk Nieuwkoop0850604843

De sloep is geschikt voor maximaal 8 personen en door de 
hoge rugleuningen en diepe kuip is de boot zeer geschikt 
voor kleine kinderen. De boot is makkelijk te bevaren en 
biedt zeer veel binnenruimte doordat het technische 
systeem zich onder het achterdek bevindt. ITN elektroboten 
deelt haar succes al jaren met dezelfde verhuurlocaties 
welke u kunt vinden op www.fluisterboten.nl

De sloep is geschikt voor maximaal 8 personen en door de hoge rugleuningen en diepe kuip is 
de boot zeer geschikt voor kleine kinderen. De boot is makkelijk te bevaren en biedt zeer veel 
binnenruimte doordat het technische systeem zich onder het achterdek bevindt. 

ITN elektroboten deelt haar succes al jaren met dezelfde verhuurlocaties 
welke u kunt vinden op www.fluisterboten.nl

Lekker buiten in je blootje
Niet in de file naar het strand, of honderden kilometers in de auto en geen last van 
nat badgoed. Een heerlijke dag of fijne vakantie kunt u ook doorbrengen op het 
mooie ruime naturistenterrein de Bessenhof, Schinkeldijk 42-A in Reeuwijk.

Een fijn zwembad met prettige sauna, zonneweiden, jeu de boules banen, vrolijk 
terras, een camping, kinderbad en speeltuin, sport- en spel en veel groen. Zijn we in 
Zuid-Frankrijk? 

Niets is minder waar, dit fraaie 8,5 hectare grote terrein ligt in de Zuidhollandse 
polder, niet ver van de Reeuwijkse Plassen. Het heeft ruime eigen parkeerterreinen. 
Tijdens de zomermaanden worden vele leuke activiteiten georganiseerd, zoals 
aquajogging, jeu de boules toernooien, wellness dagen, muziekavonden, etc.. Het 
terrein draagt het kenmerk “Prettig bloot” van de Naturisten Federatie Nederland. 
Kom eens een kijkje nemen tijdens de Open dag op zondag 12 juni 2022. U bent van 
harte welkom, het hek staat open en de koffie staat klaar. 

Bij warm weer kunt meteen een duik nemen in het zwembad. Verdere informatie 
vindt u op www.zhlb.nl. Wilt u ons op een andere datum bezoeken? Op de website 
staat aangegeven hoe u hiervoor een afspraak kunt maken. 

De Bessenhof
Schinkeldijk 42-A, Reeuwijk
www.zhlb.nl
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Strand Zomer
Meijepad 4, Nieuwkoop 

0630617445
info@strandzomer.nl

Op een unieke locatie gelegen aan de Nieuwkoopse 
plassen vind je ons strandpaviljoen. Proef de zomer en 

geniet van het prachtige uitzicht onder het genot van een 
heerlijke kop koffi e, lunch, diner of om gewoon even te 

ontspannen en gezellig te borrelen.

Zomer aan de plassen

Den Haag

Oude Wetering
Roelofarendsveen

Nieuw Vennep

Weteringbrug

Knooppunt
Burgerveen

Hoofddorp

Leiden

Waar kunt u ons vinden:

50.000 m2 kampeerplezier!!!
Showroom
In onze ruime showroom vindt u naast de nieuwste 
modellen van LMC en Weinsberg ook een steeds wisselend aanbod 
Bovag-gekeurde occasions voor ieder budget.

Kampeersupermarkt 
Maak uw uitrusting compleet in onze grote kampeersupermarkt. 
Onze vakkundige medewerkers helpen u graag een keuze uit ons 
zeer complete assortiment te maken.

Gasvulstation
Uw DIN-gasfles wordt in ons eigen gasvulstation gevuld terwijl u wacht. 
Daarnaast zijn we ook dealer van Campingaz, Shell, Benegas Light 
en Primagaz.

Werkplaats 
In onze moderne werkplaats werken gediplomeerde vakmensen 
aan uw veiligheid en komfort. Bovag onderhoudsbeurten, 
remmentesten, vochtmetingen en schadereparaties worden na 
afspraak snel en accuraat uitgevoerd. Ook zijn wij gespecialiseerd 
in het monteren van technische accessoires zoals bijvoorbeeld 
movers, fietsendragers en schotelsystemen. 
BOVAG - FOCWA - ACHMEA - NKC - EHG gecertificeerd

Stalling
Jaar-rond overdekte stalling voor caravans, campers en vouwwagens.
U kunt bij ons onbeperkt uw kampeermiddel ophalen en terugbrengen
tijdens de ruime openingstijden van onze stalling. 
De afhaalopdracht geeft u ons uiterlijk een werkdag van te voren.

Camping Het Groene Hart
Nieuwveen

Camping Het Groene Hart
Landgoed Ursula, IpsedeBruggen
Oude Boezemkade 6
2441 DW Nieuwveen

Reserveren:
T. 088- 967 6000  
M. servicepuntnieuwveen@ipsedebruggen.nl
T. 06 – 27574439 (beheerder alleen in het seizoen)

www.campinghetgroenehart.nl

� www.facebook.com/mijntafel.nl             nieuwkoop@mijntafel.nl
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De volledige 
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Theater Kaleidoskoop & ‘t Reghthuys
Het culturele aanbod mag er zijn. In Theater Kaleidoskoop in Nieuwkoop kun je onder 
meer terecht voor een leuke voorstelling, filmhuisfilm en het muziekcafé. Ook in Het 
Reghthuys in Nieuwkoop wordt een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Het hele 
jaar door zijn er exposities van beeldende kunstenaars, kun je er mooie films bekijken en 
zijn er zaterdagavondconcerten. 

Exposities en musea
Diverse genootschappen en stichtingen in de dorpen houden zich bezig met het 
onderzoeken en levend houden van het verleden. De geschiedenis van het 
veenweidegebied en haar bewoners is in kaart gebracht en wordt op tentoonstellingen 

met een breed publiek gedeeld. Er zijn diverse 
permanente exposities en musea. Zo kun je 
kennismaken met de ambachten uit het gebied, 
zoals rietsnijden, turfsteken, smeden en 
houtbewerking. Daarnaast heeft 
Nieuwkoop de grootste schaats- en (ijs)
mutsen verzameling van Nederland! 

De musea, het actuele aanbod aan 
tentoonstellingen en voorstellingen vind je 
op www.ontdeknieuwkoop.nl.

Wolken, lucht en water 
Eind negentiende eeuw komen de schilders van 
de Haagse School naar Nieuwkoop voor de prachtige 
en ongerepte natuur, het speciale licht en de mooie 
wolkenluchten die weerspiegelen in het water. De bekende Haagse 
Schoolschilder Weissenbruch is jarenlang elke zomer, tot aan zijn 
dood in 1903, hier in Nieuwkoop en Noorden komen schilderen. 
Zittend aan de slootkant of roeiend met de roeiboot naar unieke plekken, om daar mooie 
impressionistische werken te schilderen. De vertrouwde Regthuystoren als baken, zodat 
waar hij ook is op het water of de rietlanden, deze stoere toren hem altijd thuis bracht.

Haagse School Dag
Nog steeds komen er veel kunstenaars naar de Nieuwkoopse Plassen voor die prachtige 
natuur, die  er vandaag de dag nog precies zo uitziet als ruim 100 jaar geleden! Dat maakt 
Nieuwkoop en zijn omgeving zo uniek. In de gemeente Nieuwkoop zijn galerieën en musea 
waar veel kunst uit en over dit unieke gebied te zien is. Ook wordt er al een aantal jaren 
‘De Haagse School Dag’ georganiseerd om de hedendaagse kunstenaars deze mooie 
natuur te laten ervaren zoals deze hun voorgangers inspireerde tot het maken van mooie 
kunstwerken.

Bezoek de ateliers
Nieuwkoop zelf kent vele kunstenaars. Deze werken veelal vanuit kleine 
ateliers en tonen hun werk regelmatig op speciale 
exposities. Cultureel Centrum De Zevensprong geeft 
onderdak aan een aantal kunstenaars in 
verschillende disciplines, zoals onder andere 
kunstschilderen, beeldhouwen, fotografie en 
modellering.

Ontdek Nieuwkoop, 
het barst van kunst en cultuur

ONTDEK NIEUWKOOP
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De sfeer van toen 
met de smaak van nu
Weissenbruch, Roelofs, Maris - schilders van de Haagse School - wisten al dat 
je voor het maken van mooie schilderijen in Nieuwkoop moest zijn. Nergens 
vind je zulke prachtige wolkenluchten, schitterende natuur en bijzonder licht 
als op en rondom de Nieuwkoopse Plassen. Wat deze schilders ook wisten, is 
dat je bij ’t Vliegend Paard moest zijn voor een heerlijke maaltijd, een goed 
glas bier of een fruitig wijntje. Dat is nog altijd zo. 

De sfeer van weleer is er nog altijd voelbaar en of 
je nu komt voor een lunch of diner, het eten is 
altijd prima. Gastvrouw Marina Baartman is 
opgegroeid in dit uit 1612 daterende pand. Haar 
ouders hadden er eerst een discotheek maar 
gooiden in 2003 het roer om en maakten er een 
eetcafé van. Nu Marina er de scepter zwaait 
onderhoudt zij het contact met de gasten en 
buigt ze zich samen met haar chef over het menu. 
,,Er is één ding dat nóóit van het menu zal gaan’’, 
laat Marina weten, ,,Dat is onze saté.’’ Een hele 
geruststelling voor iedereen die daarvoor speciaal 
naar ’t Vliegend paard komt. ,,Wie zich culinair 
door onze chef wil laten verrassen, kan ook 
kiezen voor het ‘menu van de chef’.’’  En natuurlijk 
kunt u bij ’t Vliegend Paard ook terecht als u wat 
te vieren hebt en dan dat heerlijke terras: puur 
genieten!

In 1971 kwam een natuurvereniging werken in de polder. ,,Die sliepen 
altijd bij een boer, maar die was gestopt. Ze kwamen bij mijn vader 
vragen of ze op de boerderij konden slapen. Het was de start van 
Kampeerhoeve Koole.’’ 

Aan het woord is Johan Koole. Hij is de derde generatie die boert op de hoeve. Samen met 
zijn vrouw Joke runt hij de kampeerboerderij. Er zouden nog veel kampeerders volgen. 
Natuurlijk werden de voorzieningen steeds beter. Er kwam een WC in de stal. Een douche 
was er nog niet. ,,Op 30 april gingen de koeien de wei in. Dan werd de stal uitgemest en 
werden er tafels en stoelen neergezet en de stal werd recreatiezaal voor de gasten die op 
1 mei kwamen.’’
 
Tegenwoordig zijn er veertig kampeerplekken, is er een trekkersveldje, staat er een 
trekkershut en zijn de voorzieningen inmiddels een stuk luxer.  ,,Nee er zijn geen 
afgebakende plekken. Dat is nou juist de charme van kamperen op het platte land.’’  Er zijn 
verharde plekken voor campers en twee groepsaccommodaties: één voor zesendertig 
personen en één voor 60 personen. Ideaal voor familieweekendjes, scholen, verenigingen 
en teambuildingsuitjes. 
 
De omgeving leent zich voor 
fietstochten.  Johan heeft fietsen 
in de verhuur. ,,We hebben ruim 
voldoende gewone fietsen, maar 
ook elektrische fietsen, tandems, 
kinderfietsen en zelfs fietszitjes.’’

Kamperen bij de boer, ideale 
vakantie voor het hele gezin

Kampeerhoeve Koole

Hogedijk 6, 2431 AA Noorden 

T.0172-408206 

www.kampeerhoevekoole.nl
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In Nieuwkoop en ook ver daarbuiten is het zo langzamerhand wel bekend 
dat je voor mooie lingerie, maar ook voor heren ondermode, bij RoSa Un-
derwear m/v moet zijn. Dit keer echter wil Sabine Zimmer, eigenaar van 
de lingeriewinkel het eens hebben over badmode. 

,,Badmode is eigenlijk bovenmode’’, aldus Sabine. ,,Je draagt er 
immers niets onder!’’ Daarom vindt ze het dan ook belangrijk dat 
badmode té gek staat. ,,Wil je je verstoppen in een zwart badpak? 
Niet doen! Dat is een no go!’’ Volgens Sabine kun je je niet verstop-
pen in badmode. ,,Kies daarom iets dat te wow staat!’’

Zo, dat moest ze even kwijt. En eerlijk gezegd, ze heeft natuurlijk 
gelijk. ,,Als je een wat vollere buste hebt is er zoveel’’, gaat ze rustig 
verder. ,,Natuurlijk zijn we niet allemaal Doutzen Kroes, maar je kunt 
er echt te gek uitzien in een bikini.’’ Ter illustratie pakt ze een paar 
mooie bikini’s van PrimaDonna Swim uit het rek. ,,Er zijn verschillen-
de hoogtes van slips en daar kunnen wij je bij helpen. Je moet shop-
pen in een speciaalzaak. Wij kunnen zoveel meer. Jij denkt misschien: 
ik wil een zwart badpak. Je laat er online een paar komen, maar het 
staat je voor geen meter. Je had het in je hoofd, maar het past niet. 
Dan ben je teleurgesteld. Wij kijken met een ‘technisch oog’ en kijken 
wat wij mooi vinden bij jouw lichaam en huid.’’ Sabine denkt dat, 
wanneer ze dat eenmaal inzien, de klanten dan vanzelf open gaan 
staan voor iets anders. ,,Als je je bloot geeft, kies dan iets leuks wat 
je ook echt staat. Dat doen we immers met bovenkleding ook?’

Over badpakken gesproken. ,,Die zijn hot’’, aldus Sabine. Ze weet dat 
ook de wat oudere vrouw liever niet gezien wil worden in een oubollig 

badpak. Het merk Miraclesuit komt dit seizoen met een badmodelijn 
met een uitstraling die helemaal van deze tijd is. ,,Badpakken die een 

mooi silhouet maken, omdat het uit een stuk gemaakt is.’’ Volgens Sabine 
is mode geen kwestie meer van 

leeftijd, maar meer van stijl en een 
modieus snit. Zeker met tal van mooie 

bijpassende accessoires, zoals tuniekjes, jurkjes, 
pareo’s, slippers en sandalen. Alles om de 
zomerse outfit compleet te maken. 
Ga eens kijken!

Rosa Underwear m/v
Reghthuysplein 14
T. 0172 - 572493
www.rosa-underwear.nl

Je verstoppen in een zwart badpak is een no go!

't Vliegend Paard
Dorpsstraat 62, 2421 BB Nieuwkoop
T. 0172 571118
www.vliegendpaardnieuwkoop.nl



Nieuwkoop heeft er lang op moeten wachten, maar nu is het er: 
Pannenkoekenrestaurant de Suikerhoeve. Erwin van Munsteren en zijn compagnon 
Eric Verboon wisten het meteen. Deze plek op het terrein van de Zevensprong is dé 
plek waar kids, ouders en opa’s en oma’s zich tegoed kunnen doen aan pannenkoeken 
en poffertjes. Op de tafels liggen kleurrijke placemats, die meteen dienst doen als 
menukaart. Wat lezen we zoal? Dat er naast pannenkoeken en poffertjes nog keuze 
genoeg is uit andere gerechten. Erwin: ,,Voor de lunch serveren we onder meer 
carpaccio, gerookte zalm, of geitenkaas, met wit of bruin brood en als hoofdgerecht 
zijn er ook spareribs, kipsaté of een Black Angus biefstuk.’’ 

Maar nu de pannenkoeken! Die zijn om te watertanden. En ook nog eens gemaakt van bloem die 
is gemalen bij Korenmolen de Eendracht in Alphen. Je begint met een kale pannenkoek. ,,Die kun 
je helemaal zelf samenstellen, met bijvoorbeeld spek, kaas, ham en salami.’’ Wie niet van hartig 
houdt kan kiezen voor fruit en de echte zoetekauwen gaan vast uit hun dak 
van een pannenkoek met roomijs en slagroom.  
Dan zijn er nog de ‘specials’;
de chocoladefantasie, de hoeve kip of de meatlovers. 
,,En’’, zegt Erwin, ,,er zijn ook gluten- en lactosevrije 
pannenkoeken.’’ Bij de Suikerhoeve is een heerlijk groot 
terras en er worden ook E-choppers verhuurd. Leuk om 
mee rond te toeren in de omgeving!

Brenda wordt helemaal blij 
van tevreden klanten
In haar winkel staan de bloemen 
en planten zo uitgestald, dat je je 
bijna moet bedwingen om niet 
meer te kopen dan je van plan 
was. En dan hebben we het nog 
niet eens over al die leuke 
vaasjes en potjes. Brenda, van 
Bloemenschuur Rijlaarsdam, 
weet precies wat haar klanten 
mooi vinden. 

Haar vader is ooit begonnen met 
een kwekerij. ,,Die heeft hij nog 
steeds en natuurlijk verwerken 
wij zijn bloemen in onze 
boeketten.’’ Uit de eigen 
kwekerij komen rond half mei de 
pioenrozen. Wie is er niet gek op? ,,Die zijn er tot ongeveer half juli.’’ Dan 
komen de zonnebloemen, passend bij de zomer. Die zijn er tot september. Tegen die 
tijd zijn er weer, chrysanten en de pompoenen. ,,Wat we niet zelf hebben koop ik bij 
de veiling’’, zegt Brenda. 

De mooiste boeketten komen onder haar handen vandaan, maar ook maakt ze 
bruidsboeketten en rouwstukken. ,,Mensen komen met een idee en wij adviseren 
dan. Ik vind het mooi om een rouwstuk persoonlijk te maken’’, vertelt ze. ,,Ik heb 
weleens iets met een gitaar 
gedaan, of met een 
tennisracket. Er is net ook 
weer iemand tevreden met 
een mooi bloemenhart de 
deur uit gegaan. Daar word 
ik blij van.’

De Suikerhoeve

Noordenseweg 23

2421 XW Nieuwkoop

T. 0172-574020

www.suikerhoeve.nl

Bloemenschuur Rijlaarsdam
Nieuwveenseweg 48, 2421 LD Nieuwkoop

T. 0172-573403
www.bloemenschuurrijlaarsdam.nl

Pannenkoeken met heel 
véél extra’s

Klant is koning bij het Gouden Hart van Nieuwkoop
Of je nu komt voor een mooie gouden ring, een fraaie broche, een chique collier of 
gewoon om een schakeltje uit een horlogebandje te laten verwijderen, bij ’t Gouden 
Hart van Nieuwkoop is iedere klant even belangrijk. ,,Ik heb zo’n leuke winkel’’, zegt 
juwelier Ton. Nee, zijn achternaam is niet belangrijk, iedereen kent hem als Ton. Wat 
hem betreft mogen klanten ook gewoon binnenlopen voor een praatje. Hij neemt 
voor iedereen de tijd. ,,Ik ga nog liever ’s avonds een paar uur langer door.’’

Ton is een vakman goudsmid. Hij is al heel wat jaren goudsmid/juwelier. Daarvan zit hij al zes-
entwintig jaar in Nieuwkoop. Achter de winkel, in zijn werkplaats, voert hij reparaties uit, gra-
veert hij trouwringen of maakt hij nieuw werk van een bestaand sieraad. ,,Bijvoorbeeld als 
herinnering aan iemand die is overleden.’’

Hij vindt het heerlijk om in zijn werkplaats bezig te zijn. ,,Het contact met de mensen, daar 
geniet ik het meest van.’’ Gelukkig helpt zijn partner Lydia ook een aantal dagen per week in 
de winkel. ,,Zij is mijn steun en toeverlaat.’’

De Vosseburch in Langeraar is niet alleen een manege, maar ook een kaasboerderij, 
een logeerboerderij en een feestlocatie. Er is daar zoveel te doen, dat kunnen we hier 
niet allemaal vertellen. Daarvoor moet u echt even naar de website www.vosseburch.
com. De kans is heel groot dat u dan een verblijf bij de Vosseburch gaat overwegen. 
Zeker wanneer u kinderen hebt. Wie er eenmaal is neergestreken komt ogen te kort.

Jos van Klink die er, samen met echtgenote Barbara, begon bouwde het, samen met zijn doch-
ters uit tot wat het nu is. Het bruist er van de activiteiten. Behalve dat er paardrijles wordt gege-
ven, kunnen er ook kinderpartijtjes worden gegeven, waarbij er natuurlijk een hoofdrol is wegge-
legd voor de paardjes, die kunnen worden geborsteld of mooie vlechtjes in hun manen krijgen. 
Ook zijn er workshops te volgen, of in de zomermaanden, kan worden ingeschreven voor een 
ponykamp. Dit is nog maar een greep uit wat er allemaal te doen is. De Vosseburch is ook Groe-
ne Hart Logies en heeft sfeervolle en comfortabele appartementen die van alle gemakken zijn 
voorzien. Groene Hart Logies staat garant voor kwaliteit. Niet voor niets geven klanten van 

booking.com de Vosseburch een welverdiende 9.1. Dan is er nog de 
kaasboerderij, gerund door dochter Eva, samen met haar man Roland. 
Hun koeien geven de romige melk waarvan Eva en haar team in haar 
nieuwe kaasmakerij de lekkerste Groene Hart kazen maakt. Ze heeft 
ook een knusse kaaswinkel waar ze niet alleen haar eigen kaas ver-
koopt, maar ook andere streekproducten uit het Groene Hart, zoals 
vruchtensappen en jams. Is de winkel toevallig gesloten? 
Geen nood. Langs de kant van de weg staat een auto-
maat waar u kaas, verse melk en yoghurt kunt kopen. 
Iets te vieren? Denk dan ook eens aan De Vosseburch. 
Jos kan heerlijk koken en voor een feestelijk buffet voor 
een grote groep mensen draait hij zijn hand niet om. Dat 
maakt de Vosseburch bij uitstek ook geschikt als verga-
derlocatie.

Het platteland beleef je bij De Vosseburch in Langeraar

De Vosseburch
Langeraarseweg 160a,
2421 CN Ter Aar
T. 06 12564268
www.vosseburch.com

Gouden Hart
Dorpsstraat 105, 
2421 AW Nieuwkoop
0172-579292
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De Hollandse 
Limes
44 km - 14 locaties – ca. 3,5 uur

Je  etst langs de Oude Rijn, 
tweeduizend jaar geleden 
onderdeel van de Limes, de 
noordgrens van het 

Romeinse Rijk. Alphen aan den Rijn was 
in die tijd een ‘wereldstad’, compleet met 
twee grensforten. Na 44 kilometer heb je 
een schat aan informatie verzameld!
TIPS ONDERWEG: terras bij Eetcafé de 
Hoek • Park Matilo • Archeologische 
vondsten bij Grandcafé de Haven in 
Zwammerdam • Museumpark Archeon.

Tuinen en 
Kwekers
43 km - 10 locaties – ca. 4 uur

Tijdens deze route, die 
dwars door het Groene 
Hart loopt, zie je hoe mooi 
onze polders zijn. En na 

a oop van deze  etstocht weet je dan 
precies waar de uitdrukking ‘het schone 
van Boskoop’ vandaan komt. Onderweg 
leer je de tuinen en het werk van de 
kwekers kennen.
TIPS ONDERWEG: Grand Café Roos • 
PlukTea en de japanse tuinen van 
Yokosu • Een ijsje bij IJssalon Jansen • 
Vaartocht langs kwekerijen.

Vogels enzo
41 km - 18 locaties - ca. 4 uur

Een afwisselende route, 
dwars door het Groene 
Hart. Je staat versteld van 
de vele weidevogels die 

hier fourageren, rusten en broeden. En 
stop vooral hier en daar om overheer-
lijke streekproducten te proeven. 
TIPS ONDERWEG: Terras Café De Hoek • 
Kaasboerderij Van Harten en Van 
Leeuwen • Varen bij Lena’s Hoeve.

Langs Molens 
en Gemalen
30 km - 19 locaties - ca. 3 uur

De beheersing van het 
waterpeil is een eerste 
voorwaarde voor het leven 
in de Rijn- en Veenstreek. 

Met deze route krijg je een mooi beeld 
van het Zuid-Hollandse polderland-
schap en kom je langs oude en nieuwe 
bemalingsinstallaties.
TIPS ONDERWEG: Zegerslootgebied • 
Molen de Eendracht • Theetuin 
 TaarTenTuin.

Het Alphense 
centrum
23 km – 8 locaties – ca. 1,5 uur

In en om het Alphense 
centrum valt veel te 
beleven. Leuke winkels, 
 jne terrassen en monu-

mentale panden. De route voert langs 
plekken die je écht een keer gezien 
moet hebben. 
TIPS ONDERWEG: Rijnhaven en De Werf • 
Park Rijnstroom • Park Zegersloot • 
Thorbeckeplein.

Nieuw natuur 
in bossen en 
parken
50 km – 7 locaties – ca. 3 uur

Deze route voert langs 
bossen en parken die in de 
afgelopen decennia zijn 
aangelegd. Het Bentwoud 

is een mooi voorbeeld, een uitgestrekt 
bosgebied waar je  jn kan wandelen en 
vogels kijken. Door het gebied lopen 
‘laarzenpaden’ waarover je dwars door 
de nieuwe natuur struint.
TIPS ONDERWEG: Korenmolen De Haas • 
Geitenboerderij ’t Geertje • Peddelen in 
de Nieuw Driemanspolder.

ALPHEN
LINKT

Alphen aan den Rijn en omstreken is een paradijsje voor 
 etsers! Welke richting je ook kiest, je komt langs polders, 
plassen, vergezichten en geniet van een boeiende  ora en 
fauna. De gevarieerde  etsroutes van AlphenLinkt volg je 
via een heldere beschrijving met  etsknooppunten of 
download een gpx- le voor je mobiel.

#Alphen 
Fietst 

#ALPHENMARKETINGMeer info: scan de QR-code

47972 Advertentie fietsroutes 468x347.indd   Alle pagina's47972 Advertentie fietsroutes 468x347.indd   Alle pagina's 25-03-2022   15:3025-03-2022   15:30
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download een gpx- le voor je mobiel.

#Alphen 
Fietst 

#ALPHENMARKETINGMeer info: scan de QR-code

47972 Advertentie fietsroutes 468x347.indd   Alle pagina's47972 Advertentie fietsroutes 468x347.indd   Alle pagina's 25-03-2022   15:3025-03-2022   15:30
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Fietsroute De 
Hollandse Plassen
106 km - 9 locaties - ca. 6 uur

De Hollandse Plassen zijn bijna allemaal door de 
mens gemaakt. Door het steken van turf, het 
‘bruine goud’, ontstonden grote en diepe plassen. 
Na het ontdekken van de molentechniek werden 

deze plassen omdijkt en in fases drooggemalen. Zo ont-
stonden onze polders en diepe droogmakerijen. 

Deze route laat zien wat de Rijn- en Veenstreek biedt aan 
 historie, natuurschoon en vermaak. Vanaf de vrij jonge Zeger-
plas,  ets je via het  eeuwenoude, natuurlijke Braassemermeer 
richting Aalsmeer, langs de grote Westeinderplas, Langeraarse 

Plassen en de Noordense en Nieuwkoopse Plassen weer terug 
naar Alphen. Onderweg kom je langs relatief ‘jonge’ natuur-
gebieden als de Geerpolder, Ruygeborg en de Groene Jonker, 
maar ook door nog zeer oorspronkelijk oud-Hollands polder-
landschap, bij de Meije en Lusthof de Haeck. 

TIPS ONDERWEG: een rondje Zegerplas • Zuivelproducten uit 
de Vierambachtspolder • IJsboerderij De Stal • Terras van  
’t Oude Raadhuys aan de Woudwetering • Plezier voor het hele 
gezin bij Boerderij De Straat-Hof • Laarzenpad over de scheiding 
tussen polder en plas • Lunchen, kof e met taart of bloemen 
plukken bij De Sfeerstal • Wandelen door natuurgebied De 
Groene Jonker • Strand Zomer, hét strandpaviljoen van Nieuw-
koop met terras en zwemstrand • Kano huren bij recreatie-
boerderij De Vooruitgang

#Alphen 
Fietst 

#ALPHENMARKETINGMeer info: scan de QR-code

47972 Advertentie fietsroutes 234x347.indd   147972 Advertentie fietsroutes 234x347.indd   1 25-03-2022   15:2725-03-2022   15:27



De sfeervolle Fashion & Lifestyle 
winkel van BIJ RIJK midden in het 
centrum van Nieuwkoop
Deze mooie winkel geeft je echt een huiskamergevoel en na het shoppen van de 
leukste mode en mooie woonaccessoires, kun je er genieten van een lekkere kop 
koffie of thee. Eigenaresse Marijke van Aalst heeft met haar jarenlange ervaring 
de mooiste merken weten te verzamelen op het gebied van Fashion & Lifestyle.

In deze sfeervolle winkel verkopen ze onder andere de modemerken: J.cSophie, & Co 
Woman, Angels, King Louie, Geisha, Smashed Lemon, Emily van den Bergh en Rino & Pelle. 
Om de outfit compleet te maken mogen mooie tassen en zonnebrillen niet in het 
assortiment ontbreken. Denk hierbij aan de mooie leren tassen collectie van Bear Design 
en de betaalbare design zonnebrillen van het Deense merk Kjaerbede.

De sieradencollectie van Swarovski Crystals en M’adam The Label zijn met recht juweeltjes 
om te dragen of cadeau te geven. Hier houdt het nog niet op, het team van Bij Rijk kan je 
adviseren bij de styling van je huis. Zij weten exact de juiste woonaccessoires te vinden 
voor een sfeervol interieur.

Kortom, eenmaal in Nieuwkoop beland is een bezoekje aan Bij Rijk zeker aan te raden.
De vriendelijkheid van het team en de servicegerichtheid zorgen ervoor dat u zich extra 
welkom voelt.

Shoppen kan ook via 
www.bijrijknieuwkoop.nl

Flinth Women’s Fashion is gevestigd aan de Dorpsstraat 91 in het
kleine gezellige dorp Nieuwkoop.
 

Petra Rutten is sedert 2008 de eigenaresse van Flinth Women’s Fashion en 
zij heeft mede door haar ervaring in de modebranche met de jaren een brede 
klantenkring opgebouwd. Iedereen wordt in haar winkel met een stralende lach
verwelkomd en bij of na het shoppen is er altijd ruimte voor een praatje met
een kopje koffie of thee.

FASHION met hoofdletters is de passende uitdrukking voor het assortiment 
in haar winkel. Mooie modemerken, zoals Summum, YAYA,  Nukus, Penn&Ink, Knit-ted, 
Tramontana, Poools, Helena Hart, Parami, Florez en Saint Tropez geven de klant een 
ruime keuze en uiteraard past daar een advies op maat bij. Om de outfit compleet te 
maken mag een groot aanbod in Fashion accessoires niet ontbreken. Denk dan aan de 
trendy schoenen van Via Vai, de leren tassen van Burkely en de sieraden van het Deense 
merk Dansk Smykkekunst. Bijna onmogelijk om deze mooie winkel te verlaten zonder een 
toffe aankoop.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt, breng 
dan een bezoekje aan deze winkel of 
neem een kijkje op de webshop.

FLINTH 
WOMEN’S FASHION

FLINTH WOMEN'S FASHION
Dorpsstraat 91, 2421AW Nieuwkoop
T. 06-81370527
www.flinth-mode.nl

BIJ RIJK Nieuwkoop  
Dorpsstraat 97, 2421AW Nieuwkoop 
T. 0172-820010
www.bijrijknieuwkoop.nl

Dorpsstraat 91 Nieuwkoop
www.flinth-mode.nl

BIJ RIJK
Dorpsstraat 97 2421AW Nieuwkoop
T. 0172-820010
www.bijrijknieuwkoop.nl
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Accommodaties
 B&B Fam Elzinga  (D4)
 B&B Hotel De Sfeerstal  (C3)
 Camping de Amstelkade  (E3)
 Camping het Groene Hart (C2)
 Stadsherberg, Alphen a/d Rijn (B4) 
 De Hollandse Boerderij  (C5)
 De Vosseburch (B3)
 Het Zwaluwnest (C4)
 Hotel ZoetWater (C4)
 De Watergeus: Restaurant - Hotel (D4)
 Newhouse Logies  (C3)
 Sint Nicolaashoeve  (C3)
 Dobberhuisje (C4)
 Lake Inn B&B  (C4)
 Kampeerhoeve Koole (Noorden)(D4)
 B&B Woubrugge Logies (A3)
 B&B Het Witte Kerkje (Zevenhoven)(D3)

Detailhandel
Winkelcentrum Nieuwkoop
 Albert Heijn  (C4)
 De Lappenmand  (C4)
 Gall & Gall  (C4)
 Jumbo  (C4)
 Nieuwkoop Keurslager van Wijk  (C4)
 Bij Rijk Fashion & Food (C4) 
 Rosa Underwear/Blue by Rosa  (C4)
 Juwelenhuis ‘t Gouden Hart van Nieuwkoop  (C4)
 Timeless  (C4)
 Tuijn optiek Nieuwkoop  (C4)
 Theewinkel De Boom  (C4)
 Danielle Body & Beauty Care  (C4)
 COOP  (D3)
 Wonderfull Fashion  (D3)
 Bloemenschuur Rijlaarsdam  (D3)
 Distilleerderij Keuris  (D5)
 Hoeve Kazan  (C2)
 Stoof Tweewielers  (E5)
 Tuincentrum Coen van Dijk  (C3)
 Valentijn Opticiens  (C3)
 Salon Sensa  (D3)
 Bawykov Zalm  (A3)

Dienstverlening
 VVV Alphen aan den Rijn (B4)
 VVV Nieuwkoop (D4)
 VVV Boskoop (B6)
 Openbaar toilet (D4)

Diversen
 Botenservice Tatje  (D4)
 Salon de Heerlijkheid  (C4)
 Scheepswerf de Volharding  (C5)
 Trigger Rijden  (E4)
 Vedette Jachtbouw  (C3)
 Zeilmakerij de Regenboog  (D4)
 Bessenhof Naturistenterrein  (C5)

Fietsverhuur
 Kampeerhoeve Koole (D4) 
 Loopfi ets Groene Hart (C6)

  Kinderactiviteiten
  Archeon  (B5)
  Avifauna  (B4)
  Ipse De Bruggen kinderboerderij  (C3)
  Kinderboerderij Zegersloot (B4)

Workshops, excursie, rondleidingen
 Aspergehof Noordam  (B3)
 Riga Ranch  (C2)
 Stichting Romeins Schip Woerden  (E5)

 Fiets oplaadpunt
 Fietsknooppunt

  Horeca
  Amstelkade  (E3)
  Café de Klinker  (D3)
  Cafetaria de Hoek (C3)
  Chinees spec. Restaurant Mandarin  (C4)
  Eetcafé ‘t vliegend paard (C4)
  Grand Cafe De Steupel  (C4) 
  Lekker Eten en Drinken  (C4)
  De Hollandsche Leeuw  (C4)
  De Sfeerstal  (C3)
  De Strooppot  (D3)
  Happerij de Hoeve (D4)  
  Eetcafé De Halve Maan (D4)
  Zuideinde (C4)
  ‘t Oude Raadhuys  (B3)
  Restaurant ‘t Ryck  (E5)
  Restaurant Tijsterman  (D4)
  Theetuin Villa Kakelbond  (C3)
  Strand Zomer  (D4)
  Restaurant de Dyck (B3)
  Buitenplaats de Blauwe Meije  (D4)
  Brouwcafé de Molen  (C6)
  Restaurant de Zeeger  (B4)
  Bij Hen Bistrobar  (B4)
  Proeftuin van Holland, Boskoop (B5)

 Kunst en Cultuur
  Boomkwekerijmuseum Boskoop  (B6)
  Cultuur Historisch Museum Ter Aar  (B4)
  Het Oudheidskundig- en Poldermuseum  (D4)
  Het Reghthuys  (C4)
  Het vergiet museum  (C3)
  Kaasmuseum Bodegraven  (C5)
  Korenmolen De Eendracht  (B5)
  Theater Kaleidoskoop  (C4)
  Museum ‘de Bus’  (C3)
  Museum Verleden Tijd  (D4)
  Oudheidkamer Nieuwveen  (C3)
  Smederijmuseum  (C4)
  Stadsmuseum Woerden  (E5)
  Schaats- en mutsmuseum (D2)
  Cultureelcentrum De Zevensprong (D4)

Sport
 Fysiosport Bakker en de Vos  (D4)
 Golf & Countyclub Liemeer  (C3)
 Golfclub Zeegersloot  (B4)
 Jeu de Boer  (A5)
 Manege De Vosseburch  (B3)
 Excellent Stabels (C5)
 Pitch & Putt Kameryck  (E4)
 Poldersport de Kwakel   (D2)
 Sportspectrum - zwembad De Hoorn (B4)
 Zwembad de Wel  (D4)
 Klimpark Alphen (B4)

Waterrecreatie
 Jachwerf Ankerboom (C4)
 De Scheepsjongens (E6)
 Gebr. Hogerwerf  (C4)
 I.T.N. Elektroboten  (C3)
 Jachthaven Plaszicht  (D4)
 Rederij Nieuwkoop  (D4)
 Jachtverhuur P.A. van der Laan  (A4)
 Nikano  (D3)
 Het Zonneveer  (D4)
 Van Leersum Maritiem  (B3)
 Zeilschool Nieuwkoop  (C4)
 Varion verhuur  (D4)  
 Slikkendam Watersport  (E4)
 Jachtwerf Daniël  (B4)
 Schellingerhoudt motoren  (B4)
 Wester Engh sloepen  (B4)
 Nova Bootservice  (B4)
 Zeilstra Watersport  (C3)
 Sup en Watershop (C6)

A B C D E F
Belangrijke adressen
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Accommodaties
 B&B Fam Elzinga  (D4)
 B&B Hotel De Sfeerstal  (C3)
 Camping de Amstelkade  (E3)
 Camping het Groene Hart (C2)
 Stadsherberg, Alphen a/d Rijn (B4) 
 De Hollandse Boerderij  (C5)
 De Vosseburch (B3)
 Het Zwaluwnest (C4)
 Hotel ZoetWater (C4)
 De Watergeus: Restaurant - Hotel (D4)
 Newhouse Logies  (C3)
 Sint Nicolaashoeve  (C3)
 Dobberhuisje (C4)
 Lake Inn B&B  (C4)
 Kampeerhoeve Koole (Noorden)(D4)
 B&B Woubrugge Logies (A3)
 B&B Het Witte Kerkje (Zevenhoven)(D3)

Detailhandel
Winkelcentrum Nieuwkoop

 Albert Heijn  (C4)
 De Lappenmand  (C4)
 Gall & Gall  (C4)
 Jumbo  (C4)
 Nieuwkoop Keurslager van Wijk  (C4)
 Bij Rijk Fashion & Food (C4) 
 Rosa Underwear/Blue by Rosa  (C4)
 Juwelenhuis ‘t Gouden Hart van Nieuwkoop  (C4)
 Timeless  (C4)
 Tuijn optiek Nieuwkoop  (C4)
 Theewinkel De Boom  (C4)
 Danielle Body & Beauty Care  (C4)
 COOP  (D3)
 Wonderfull Fashion  (D3)
 Bloemenschuur Rijlaarsdam  (D3)
 Distilleerderij Keuris  (D5)
 Hoeve Kazan  (C2)
 Stoof Tweewielers  (E5)
 Tuincentrum Coen van Dijk  (C3)
 Valentijn Opticiens  (C3)
 Salon Sensa  (D3)
 Bawykov Zalm  (A3)

Dienstverlening
 VVV Alphen aan den Rijn (B4)
 VVV Nieuwkoop (D4)
 VVV Boskoop (B6)
 Openbaar toilet (D4)

Diversen
 Botenservice Tatje  (D4)
 Salon de Heerlijkheid  (C4)
 Scheepswerf de Volharding  (C5)
 Trigger Rijden  (E4)
 Vedette Jachtbouw  (C3)
 Zeilmakerij de Regenboog  (D4)
 Bessenhof Naturistenterrein  (C5)

Fietsverhuur
 Kampeerhoeve Koole (D4) 
 Loopfi ets Groene Hart (C6)

  Kinderactiviteiten
  Archeon  (B5)
  Avifauna  (B4)
  Ipse De Bruggen kinderboerderij  (C3)
  Kinderboerderij Zegersloot (B4)

Workshops, excursie, rondleidingen
 Aspergehof Noordam  (B3)
 Riga Ranch  (C2)
 Stichting Romeins Schip Woerden  (E5)

 Fiets oplaadpunt
 Fietsknooppunt

  Horeca
  Amstelkade  (E3)
  Café de Klinker  (D3)
  Cafetaria de Hoek (C3)
  Chinees spec. Restaurant Mandarin  (C4)
  Eetcafé ‘t vliegend paard (C4)
  Grand Cafe De Steupel  (C4) 
  Lekker Eten en Drinken  (C4)
  De Hollandsche Leeuw  (C4)
  De Sfeerstal  (C3)
  De Strooppot  (D3)
  Happerij de Hoeve (D4)  
  Eetcafé De Halve Maan (D4)
  Zuideinde (C4)
  ‘t Oude Raadhuys  (B3)
  Restaurant ‘t Ryck  (E5)
  Restaurant Tijsterman  (D4)
  Theetuin Villa Kakelbond  (C3)
  Strand Zomer  (D4)
  Restaurant de Dyck (B3)
  Buitenplaats de Blauwe Meije  (D4)
  Brouwcafé de Molen  (C6)
  Restaurant de Zeeger  (B4)
  Bij Hen Bistrobar  (B4)
  Proeftuin van Holland, Boskoop (B5)

 Kunst en Cultuur
  Boomkwekerijmuseum Boskoop  (B6)
  Cultuur Historisch Museum Ter Aar  (B4)
  Het Oudheidskundig- en Poldermuseum  (D4)
  Het Reghthuys  (C4)
  Het vergiet museum  (C3)
  Kaasmuseum Bodegraven  (C5)
  Korenmolen De Eendracht  (B5)
  Theater Kaleidoskoop  (C4)
  Museum ‘de Bus’  (C3)
  Museum Verleden Tijd  (D4)
  Oudheidkamer Nieuwveen  (C3)
  Smederijmuseum  (C4)
  Stadsmuseum Woerden  (E5)
  Schaats- en mutsmuseum (D2)
  Cultureelcentrum De Zevensprong (D4)

Sport
 Fysiosport Bakker en de Vos  (D4)
 Golf & Countyclub Liemeer  (C3)
 Golfclub Zeegersloot  (B4)
 Jeu de Boer  (A5)
 Manege De Vosseburch  (B3)
 Excellent Stabels (C5)
 Pitch & Putt Kameryck  (E4)
 Poldersport de Kwakel   (D2)
 Sportspectrum - zwembad De Hoorn (B4)
 Zwembad de Wel  (D4)
 Klimpark Alphen (B4)

Waterrecreatie
 Jachwerf Ankerboom (C4)
 De Scheepsjongens (E6)
 Gebr. Hogerwerf  (C4)
 I.T.N. Elektroboten  (C3)
 Jachthaven Plaszicht  (D4)
 Rederij Nieuwkoop  (D4)
 Jachtverhuur P.A. van der Laan  (A4)
 Nikano  (D3)
 Het Zonneveer  (D4)
 Van Leersum Maritiem  (B3)
 Zeilschool Nieuwkoop  (C4)
 Varion verhuur  (D4)  
 Slikkendam Watersport  (E4)
 Jachtwerf Daniël  (B4)
 Schellingerhoudt motoren  (B4)
 Wester Engh sloepen  (B4)
 Nova Bootservice  (B4)
 Zeilstra Watersport  (C3)
 Sup en Watershop (C6)
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De gemeente Nieuwkoop bestaat uit de voormalige gemeenten Ter Aar, Lie-
meer en Nieuwkoop. Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2007, gingen ze 
verder onder de naam Nieuwkoop. Maar elke gemeente had wel zijn eigen cultuur 
en geschiedenis. Ook had elke gemeente, die we vanaf dat moment ‘kernen’ noe-
men, hun eigen historische museum. 

In Liemeer, dat bestond uit de kernen Noordeinde, Zevenhoven en Nieuwveen, staat nog 
altijd het Oudheidkundig museum Liemeer, gevestigd aan de Kerkstraat 31 in Nieuwveen. De 
Historische Kring houdt daar de geschiedenis van deze kernen levend. Het museum is 
gehuisvest in een prachtig klein pandje. Alleen al daarom een bezoekje waard.

In Ter Aar vinden we het Cultuur Historisch Museum. Aan de Westkanaalweg  118. Het muse-
um heeft een fotobeeldbank met heel veel foto’s van alles wat zich in het verleden zich heeft 
afgespeeld in en rondom Ter Aar, Papenveer, Langeraar, om nog maar eens een paar kernen 
te noemen. Al meteen bij de ingang vindt u er de winkel van kruidenier Akerboom. Zo leuk, 
met nog de originele producten uit lang vervlogen tijden. Die zijn niet meer te koop, maar u 
kunt er wel boeken over de geschiedenis kopen of dvd’s. Het museum is ook Huis der 
Gemeente, wat zoveel wil zeggen dat het een trouwlocatie is. In het kanaal ligt een rond-
vaartboot waar gezelschappen onder leiding van een gids rondvaarten kunnen maken.

In Nieuwkoop kennen we het Oudheidkundig- en Poldermuseum. Onderkomen van het Histo-
risch Genootschap Nieuwkoop. Noordenaar Gerrit Brouwer had in Noorden een museum vol 
met alles wat er in de Nieuwkoopse plassen allemaal te doen en te vinden was in het verleden. 
Er zijn gereedschappen van turfstekers te zien, maar ook opgezette vogels en zelfs een oude 
roeiboot. Hij schonk zijn hele collectie een aantal jaren geleden aan het museum in Nieuwkoop.
 
Nu hebben ze daar grote plannen. Het museum schafte nog niet zo lang geleden de enorme 
collectie schaatsen, sleeën, mutsen, Elf-steden kaarten en zelfs een replica van het bruggetje 
van Bartlehiem, aan. De collectie is vergaard door Toon van Kempen, vader van marathon-
schaatser Richard van Kempen en is nu te zien in de Loopstal van de Zevensprong aan de 
Noordenseweg 23 in Nieuwkoop. Er zijn inmiddels plannen om de drie collecties van het 
oudheidkundig- en poldermuseum samen te voegen en gedeeltes daarvan tentoon te stellen 
in de Loopstal. Zo ontstaat er dus een ‘Museumplein’. Behalve deze musea, hebben ook 
diverse kunstenaars er een atelier en sinds kort is er ook een pannenkoekenrestaurant.

Marco was ruim 25 jaar slager en Winanda werkte 25 jaar in de zorg. Ze gooiden het roer 
compleet om! Toen ze in Nieuwkoop een voormalig café te koop zagen staan werden ze er op 
slag verliefd op. Tel daarbij nog op de ligging van het jaren ‘30 pand: aan het Zuideinde én een 
directe verbinding met de Nieuwkoopse Plassen. Ze wisten het meteen, hier komt ons Bed & 
Breakfast The Lake-Inn. Marco en Winanda verwelkomen de gasten persoonlijk en delen met 
plezier de prachtige locatie. Naast de B&B, kun je er heerlijk genieten van een goede kop 
koffie, een lunch of een borrel. 

Na een grondige verbouwing is het klaar. En hoe!  De B&B heeft  twee 2-persoonskamers en 
één 3-persoonskamer. ,,Of voor een gezin met 2 jonge kinderen’’. De B&B is helemaal 2.0 
ingericht, modern, industrieel en in natuurlijke kleuren, maar het authentieke van het jaren 
‘30 pand is bewaard gebleven.  Gasten kunnen rekenen op een verwenontbijtje. Wat deze 

locatie nog aantrekkelijker maakt zijn de elektroboten. 
The Lake-Inn heeft er 5 in de verhuur. Elke elektroboot 
biedt plaats aan 8 personen. Elektrobootroutes zijn 
bewegwijzerd op de plassen. Marco: ,,Het is ook 
mogelijk om een boot te huren met een gids die alles 
kan vertellen over de flora en fauna zodat je nóg meer 
kunt genieten van het mooie gebied.’’

The Lake-Inn

Zuideinde 29, Nieuwkoop

T. 0172-571125

www.thelakeinn.nl

Duik in de geschiedenis van de kernen van Nieuwkoop

www.historischekringliemeer.nl  
www.chvteraar.nl 

www.hgnieuwkoop.nl 
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Op een van mijn tochtjes door prachtig Nederland kwam ik aan in het mooie 
plaatsje Nieuwkoop, gelegen midden in het Groene Hart. De Nieuwkoopse Plassen 
zijn natuurlijk wijd en zijd bekend. De historische kern van Nieuwkoop ook. De 
toren en het Oude Reghthuys zijn publiekstrekkers en staan statig in het midden 
van het dorp.

Toch werd ik aangetrokken door nog enkele andere historische huizen en winkels, goed 
bewaard gebleven door de jaren heen. Op de Dorpsstraat 125 staat een winkelpand uit 1609. 
Het heeft de tand des tijds goed doorstaan. Bij binnenkomst rinkelt de winkelbel en stap ik 
binnen in een andere wereld.

Aan de buitenkant zag ik al de antieke etalages met vitrinedeuren aan de binnenkant. De vloer 
bestaat uit prachtige oude tegeltjes en hebben heel wat meegemaakt. Aan de linkerkant 
zitten de originele gruttersbakken. Momenteel is deze winkel in gebruik als theewinkel. De 
Boom, Thee & Meer staat er aan de buitenkant op de ramen geschreven. Een bankje staan 
uitnodigend voor de deur. Gezien de raamvermelding wist ik al wat ik kon verwachten, maar 
de werkelijkheid is nog beter. 

Mijn eerste oog valt op de vele theeblikken in de antieke stellingkasten. De namen van de thee 
zijn gewéldig: Boerenliefde, Muziek, Feest!, Gezellig, Bergmist, Bijzonder, Vroeger en nog veel 
en veel meer. De mengeling van geuren komt mij al direct tegemoet en doet mij duizelen. 
Maar de theekaart is duidelijk en wijst mij de weg naar wat ik lekker vind en bij mij past. 
Eindelijk heb ik tijd om eens goed om me heen te kijken. Ik zie dat er zelfgemaakte cadeautjes 
verkocht worden, theecakes, kaarten met prachtige teksten en nog veel meer! 

Als vanzelf raak ik in gesprek met de eigenaar van de winkel. Zij vertelt over haar passie voor 
deze prachtige oude winkel en natuurlijk voor de thee die zij 
verkoopt. Er zijn leuke dingen te doen met thee! Tijdens 
een van de workshops kun je leren om theecocktails te 
mixen bijvoorbeeld. En ook een theeproeverij is mogelijk. 
Kortom, dit is een aanrader die ik zeker met u wilde delen.

Thee in 
Nieuwkoop

Theewinkel De Boom
Dorpstraat 125, Nieuwkoop

T. 0172 - 722013



Tuijn Optiek biedt vele 
mogelijkheden op het gebied 
van oogmode én oogzorg
 
Tuijn Optiek biedt een ruim assortiment 
monturen en zonnebrillen van vele 
populaire- maar ook unieke designmerken. 
Onze uitgebreide collectie is er voor zowel 
dames en heren als kids, jong en oud. 
Onze verkoopadviseurs vinden graag 
samen met u het best passende montuur 
met de beste glazen voor u.

Daarnaast kunt u bij ons ook uw ogen laten opmeten door de beste optometristen en 
opticiens. De gezondheid van uw ogen staat centraal bij onze deskundige 
oogzorgmedewerkers. Wist u dat wij ook aan oogheelkundige keuringen doen?

Ook voor lenzen bent u bij ons aan het juiste adres. Ieder mens is anders, en dat geldt 
ook voor de ogen. Daarom is het vinden van de passende, op uw ogen afgestemde, 
contactlenzen zo belangrijk. Onze contactlensadviseurs kunnen u hiervoor het beste 
advies geven.

Waar u ook voor kiest: onze medewerkers adviseren en helpen u graag bij het maken 
van uw keuze.

Kom gerust langs bij onze winkel in 
Nieuwkoop. Maar wij staan ook voor u 
klaar in Alphen aan den Rijn, 
Hazerswoude-Dorp, Oudewater, 
Noordwijk, Hillegom en 
Oegstgeest.

Wie een paar dagen in het Groene Hart wil verblijven, kan natúúrlijk niet om 
Nieuwkoop heen. Hoe leuk is het dan om in een Bed & Breakfast te overnachten? 
Op 1 februari opende Stefanie Peijnenburg haar B&B Het Groene Hart. Duurzaam, 
dat wil zeggen helemaal van nu. Gasloos. Het pand wordt verwarmd en gekoeld 
door een warmte/koude-pomp. 

Dat deze 22-jarige Nieuwkoopse van aanpakken weet, kan niet ontkend worden. Eigenhandig, 
en met hulp van vrienden en familie, bouwde ze een nieuw pand op de plek waar voorheen 
een oud krotje stond. De B&B heeft 4 kamers; twee 2-persoonskamers en twee 
4-persoonskamers. Twee van de vier kamers hebben uitzicht op de Nieuwkoopse Plassen! 
Elke kamer heeft een eigen balkon. Stefanie gaf ze de toepasselijke namen Polderkamer, 
Vogelkamer, Vissenkamer en Otterkamer en paste de inrichting van de kamers erop aan. 

Stefanie is een op-en-top gastvrouw, die haar gasten graag wil verwennen. ,,Ik maak graag 
een uitgebreid ontbijt, met lekkere hapjes’’, zegt ze. Haar appeltaart tiramisu bijvoorbeeld is 
nu al legendarisch. Alleen daarom al zou je er een nachtje, of misschien wel meer, willen 
boeken.  

De B&B heeft eigen parkeerplaatsen, met 
oplaadpunten voor de elektrische auto. Boeken 
kan via de website www.bbhetgroenehart.nl of 
bb.hetgroenehartnieuwkoop@gmail.com.

B&B Het Groene Hart
Dorpsstraat 167, 2421 AZ Nieuwkoop

T. 06-33772096
www.bbhetgroenehart.nl

Stefanie legt haar gasten 
graag in de watten

La Deuxième, zo heet de winkel die 
Wilma Bos onlangs opende aan de 
Kolfbaan in Nieuwkoop. Geen 
gewone winkel. In de rekken hangt 
namelijk uitsluitend tweedehands 
kleding. Bekende merken, van 
goede kwaliteit voor een 
schappelijke prijs.

Ze draagt een bomberjack dat haar te 
gek staat. ,,Uit mijn eigen winkel’’, lacht 
Wilma terwijl ze over het stofje strijkt. 
De winkel blijkt een schot in de roos. 
Tijdens het gesprek komt er met enige 
regelmaat iemand binnen.

Ze liep al langer met het idee rond om een tweedehands kledingwinkel te open. ,,Er 
worden jaarlijks honderd miljard kledingstukken gemaakt’’, weet ze. ,,Laatst zag ik op 
televisie een enorme berg afgedankte kleding in Zuid-Amerika. Waanzin!’’ Omdat er juist 
weer iemand is binnengekomen die ze even moet helpen,  duiken we zelf ook eens in de 
rekken. We zien merken als Esprit, Summum, Vero Moda en Zara. En alles even mooi en 
als nieuw. Het is duidelijk, Wilma is kritisch. ,,Ja, het moet wel netjes zijn’’, zegt ze. ,,Als 
mensen kleding inbrengen bekijken we het samen. Wat ik niet in mijn winkel vind passen 
geef ik terug. Als het artikel verkocht is krijgt de inbrenger 40%.’’

Openingstijden: donderdag en vrijdag 
van 10.00-1800 uur en zaterdag van 
10.00-13.00 uur.

Tweedehands kleding is hip, 
hot en duurzaam!  

La Deuxieme
Kolfbaan 4, 2421 BD Nieuwkoop
T. 06-21831613
www.la-deuxieme.nl

‘Ook Chinese restaurants moeten 
met hun tijd mee gaan’

Janny Man, van Asian Fusion Restau-
rant Mandarin is een echte power-
vrouw. Ze liep al langer rond met 
plannen om het Chinees-Indisch res-
taurant, dat haar vader 35 jaar gele-
den aan de Dorpsstraat in Nieuw-
koop opende, te verbouwen en dan 
ook meteen het roer om te gooien. 
Ze maakte een plan; maar er bleek 
geen aannemer tijd te hebben om de 
klus te klaren. Dan doen we het zelf 
dacht ze. ,,Ik heb een handige man en 
een schoonvader die heeft geholpen, 
maar ook het personeel heeft mee-
geholpen. Ik ben zo trots op ze.’’ 

Na een paar maanden hard werken opende Janny een restaurant waarbij traditionele Chi-
nese gerechten nog wel afgehaald kunnen worden, maar die niet meer in het restaurant 
worden geserveerd. In plaats daarvan kunnen de gasten kiezen uit diverse hapjes en sushi 
bij een goed glas wijn of een koud glas bier. 

,,Ook Chinese restaurants moeten met hun tijd meegaan’’, vindt Janny. 
Daar is ze heel goed in geslaagd, terwijl de oosterse 
sfeer nog altijd voelbaar is. Het is er 
gezellig en het eten is ronduit verruk-
kelijk. Nog een bewijs dat Janny met 
haar tijd is meegegaan? Wat te denken 
van een cocktailavond, een netwer-
kavond of een pubquiz. Het zit alle-
maal in de planning. ,,Er moet reuring 
komen.’’

Mandarin
Dorpsstraat 117, 2421 AX Nieuwkoop
T. 0172-574218
www.mandarin-nieuwkoop.nl

Tuijn Optiek
Reghthuysplein 8,
2421 BE Nieuwkoop
0172 - 57 16 92
www.tuijnoptiek.nl
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Wĳ  zĳ n geopend voor lunch en 
diner. U kunt bĳ  ons genieten van 
de lekkerste pannenkoeken uit de 
regio op ons ruime terras.

Naast de rĳ kelĳ k gevulde 
pannenkoeken, kunt u bĳ  ons ook 
kiezen voor diverse broodjes en 
vleesgerechten.

Noordenseweg 23K • Nieuwkoop • Tel: 0172 574020
www.suikerhoeve.nl

Pannenkoeken restaurant de Suikerhoeve in Nieuwkoop!

 



APRIL

Bijzondere tekeningen in Ter Aar
12 februari - 29 mei
Toegang gratis | Ter Aars museum, 
Westkanaalweg 118 Ter Aar 
www.chvteraar.nl

Binnenexpositie Oude Hollandse Waterlinie
Toegang gratis | De Zevensprong 
Nieuwkoop, Noordenseweg 23, Nieuwkoop
www.ontdeknieuwkoop.nl

Aanschuifmaaltijd
20 april
18:00 uur | Toegang € 40,- p.p.
De Serre, Nieuwveenseweg 102 Zevenhoven
info@verlichteproeverijen.nl

Oranjeweek Nieuwkoop
23 – 27 april
Toegang v.a. € 16,-
Reghthuysplein 1, Nieuwkoop

Open Tafel Kaleisoskoop
28 april
Toegang € 14,50
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
Reserveren via 
info@theater-kaleidoskoop.nl 

Jazzmiddag
24 april
15:30 tot 17:30 uur
Restaurant Tijsterman, 
Dorpsstraat 116 Nieuwkoop
www.restaurant-tijsterman.nl

Romeinenweek in Archeon
30 april - 8 mei
Toegang v.a. € 20,90
Archeon, Archeonlaan 1, Alphen aan den 
Rijn
www.archeon.nl/agenda/romeinenweek

MEI

Alphens Korenfestival
7 mei
Centrum Alphen aan den Rijn
www.alphenskorenfestival.nl

Theater: De Meiden van Los 
"Lusten en Lasten"
7 mei
Toegang € 15,-
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
www.theater-kaleidoskoop.nl   

Bingo
10 mei
Toegang gratis
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
www.theater-kaleidoskoop.nl

Wijnproeverij
15 mei
Toegang gratis
Lekker Flesje Wijn, Simon van Capelweg 
127, Noorden
www.lekkerfl esjewijn.nl

Open Tafel Kaleisoskoop
19 mei
Toegang € 14,50
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
Reserveren via info@theater-
kaleidoskoop.nl

Theater: Monica Coronado en Manito 
"Melodías del Corazón"
21 mei
Toegang € 15,-
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
www.theater-kaleidiskoop.nl

Jazzfestival
28 mei
18:00 tot 23:30 uur
Restaurant Tijsterman, Dorpsstraat 116 
Nieuwkoop
www.restaurant-tijsterman.nl

JUNI

Buitenexpositie 350 jaar Oude Hollandse 
Waterlinie Nieuwkoop
2 juni t/m 31 juli
Reghthuysplein
Toegang gratis
www.ontdeknieuwkoop.nl 

Zomerspektakel aan het meer
3, 4 & 5 juni
De Bijlen, Alphen aan den Rijn
www.zomerspektakelaanhetmeer.nl

De Nieuwkoopse Kunstroute
4, 5 & 6 juni
Start: Kaleidoskoop, Nieuwkoop
www.kunstroute-nieuwkoop.nl

Zomer Braderie
10 juni
14:00 tot 21:00 uur 
Dorpsstraat, ’t Reghthuysplein 
Nieuwkoop

Bandjesavond
11 juni
20:00 tot 01:30 uur
Dorpsstraat, ’t Reghthuysplein 
Nieuwkoop

Theater: De schone van Boskoop
Vanaf medio juni
Toegang € 27,50
www.boskoop800.nl/theater 

Open Tafel Kaleidoskoop
23 juni
Toegang € 14,50
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
Reserveren via 
info@theater-kaleidoskoop.nl

Alphense Haring Party
24 & 25 juni
Toegang v.a. € 24,95
Industrieweg 2, Alphen aan den Rijn
www.alphenseharingparty.nl

De Ronde om Alphen
26 juni
8:00 tot 16:00 uur

Inschrijven via www.derondeomalphen.nl

JULI

BBQ event ‘De smaak van Nieuwkoop’
2 juli
Toegang gratis 
www.bbqnieuwkoop.nl

Gluren bij de Buren
3 juli
13:00 tot 18:00 uur | Toegang gratis
www.glurenbijdeburen.nl

Open Tafel Kaleisoskoop
28 juli
Nieuwkoop | € 14,50
De Verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop
Reserveren via info@theater-
kaleidoskoop.nl 

AUGUSTUS

Tribute and Country festival
13 & 14 augustus
Dorpstraat, ‘t Reghthuysplein

Opening Cultureel Seizoen
5 augustus
11:30 tot 17:00 uur
Burgemeester Visserspark 
Alphen aan den Rijn
www.khabbaz.nl 

SEPTEMBER

Hollandse Limes Classic - Romeinse 
fi etstocht
3 september
Toegang v.a. € 27,-
Start: Museumpark Archeon
www.hollandselimesclassic.nl

Romeinsweekend in het stadshart
3 & 4 september
12:00 tot 17:00 uur
Centrum Alphen aan den Rijn

Braderie Langeraar
10 september
10:00 tot 17:00 uur
Langeraarsweg 37, Langeraar
www.braderielangeraar.nl

Red Ball Express met kranslegging 
24 september
Dorpstraat, ‘t Reghthuysplein

OKTOBER

Tentfeest
28, 29 & 30
Wil Verhaar, Aarlanderveenseweg 
Nieuwkoop

DECEMBER

Kerstmarkt en ijsbaan
Centrum Nieuwkoop

Kindervuurwerkshow
31 december
Dorpstraat, ‘t Reghthuysplein

Kijk voor de volledige 
uit-agenda van Nieuwkoop op 

www.ontdeknieuwkoop.nl/agenda 
of scan de QR-code.

Kijk voor de volledige uit-agenda van 
Alphen op www.alphenlinkt.nl/agenda 

of scan de QR-code. 

Foto: Leo Drughorn
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Dé lingerie en badmode speciaalzaak van het Groene Hart, met de GROOTSTE collectie!

AAnniittaa,,  AAuubbaaddee
CCyyeellll,,  DDaavviidd

DDrreeaamm  AAvveennuuee
EElloommii,,  EEmmpprreeiinnttee

FFaallkkee  IIccoonniiqquuee
LL  ’’AAvveennttuurree,,  LLiissccaa

MMaarriiee  JJoo,,  MMeeyy  
MMiirraacclleeSSuuiitt

MMuunnddoo UUnniiccoo
NNiinnaa  vvoonn CC..,,  OOppeerraa  
OOrroobblluu,,  PPiiaa  RRoossssiinnii

PPrriimmaaDDoonnnnaa
RRiinnggeellllaa ,,  RRoossaa  FFaaiiaa

RRooyyaall  LLoouunnggee,,  SSeeaaffoollllyy
SShhiiwwii,,  SSppaannxx,,  SSuunnffllaaiirr

TToonnii  PPoonnss,,  TTwwiisstt
VVaaccaannzzee IIttaalliiaannee,,  

VViittaammiiaa,,  UUzzuurriiii,,  VVoosssseenn

RReegghhtthhuuyysspplleeiinn 1144,,  NNiieeuuwwkkoooopp  00117722--557722449933
wwwwww..rroossaa--uunnddeerrwweeaarr..nnll    

ffaacceebbooookk..ccoomm//RRoossaaUUnnddeerrwweeaarrMMVV
iinnssttaaggrraamm..ccoomm//rroossaa__uunnddeerrwweeaarr

Vertrouwen
op een goed

gevoel

Korteraarseweg 162, 2461GS Ter Aar - Telefoon 0172 57 47 22   

NIEUW IN HET GROENE HART!
Naast onze mooie 
Groepsaccommodaties
nu ook Camping 
De Nachtzwaluw.

14 royale comfort plaatsen met water/stroom en afvoer.
Genieten van de rust en ruimte die onze polder u kan bieden.

Voor info www.hetzwaluwnest.nl

Asperges vers van ’t land!
Aspergewinkel open van 24 maart t/m 27 juni 
dinsdag-vrijdag  van 10.00 uur tot 18.00 uur  
zaterdag  09.00 uur tot 17.00 uur
Openingstijden van de Asperge-automaat: 
maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur en 
zondag van 10:00 tot 19:00 uur

Het hele jaar kunt u ook terecht voor:
•  Rondleidingen
•  Teamuitjes en feesten
•  Workshops en arrangementen
•  Fietstochten

Aspergehof Noordam
Boddens Hosangweg 63
2481 KX Woubrugge
www.aspergehofnoordam.nl



1.  Fluisterstil natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen ontdekken! Met een 
fluisterboot, SUP of kano zie je zoveel meer en ontdek je de rust pas echt. Ze 
zijn op vele plekken te huur.

2.  Een excursie met Natuurmonumenten is altijd een belevenis. Het hele jaar 
door zijn er thematische boottochten, naar bijzondere flora en fauna en de 
historie van Nieuwkoop. 

3.  Een mooie fiets- of wandelroute zoals ‘Rondje Meije’ of ‘Noordse Dorp’ is 
ronduit genieten. Langs water, natuurgebieden, polders en volop verscholen 
plekjes. 

4. Lusthof De Haeck bij Woerdense Verlaat is ook zo’n pareltje. Een 
wandelgebied met fraaie doorkijkjes en waterlelies. Vanuit de uitkijktoren over 
de plassen kun je goed vogels spotten. 

5.  Duik in de historie en bezoek de buiten-expositie van de Oude Hollandse 
Waterlinie in Nieuwkoop. Voor de kinderen is er een leuke en leerzame 
speurtocht verkrijgbaar.

6. Buiten zwemmen! Kom naar het kindvriendelijke strandje met horeca ‘Strand 
Zomer’, het nieuwe Papeneiland met zwemsteiger of het veelgeprezen 
openluchtzwembad Aarweide. 

7.  Natuurgebied De Groene Jonker in Zevenhoven is een waar paradijs voor 
wandelaars en vogelaars. Ook in het gebied met nieuwe natuur, de 
Ruygenborg, wandelt het lekker weg.

8.  Bezoek Theater Kaleidoskoop voor film, cabaret, muziek en meer. Of ontdek 
de kleine musea en de vele exposities in kunstenaarsdorp Nieuwkoop. 

9.  Iedereen is welkom op evenementen zoals de Kunstroute in het 
pinksterweekend, het unieke Torenschuddersfeest met verlichte botenparade 
en de Langeraarse Braderie in september.

10. Bezoek de terrasjes en de restaurants en kom even lekker bij van je 
activiteiten. Ben je moe maar voldaan en nog lang niet klaar met ontdekken? 
Blijf gerust een nachtje slapen. Of twee.    

Eropuit in Nieuwkoop 
10 x dingen die je gedaan moet hebben in Nieuwkoop  

Kortom: Nieuwkoop heeft alles voor een onvergetelijk dagje weg voor jong en oud. 

Blijf ook gerust langer! Onze vele accommodaties, vaak aan het water of in de polder, zijn heerlijk om even bij 

te komen. Bovendien is het een uitstekende uitvalsbasis om het Groene Hart te ontdekken!

ONTDEK NIEUWKOOP

Actie VVV: win je eigen Nieuwkoopse otter

Doe mee met de VVV-actie en win je eigen ottertje. Spot je mij ergens in Nieuwkoop? 

Maak dan een foto van mij en stuur hem aan info@vvvnieuwkoop.nl met vermelding 

van de locatie en je adresgegevens. Iedere week tot eind september sta ik op een 

ander mooi plekje, bijvoorbeeld in een restaurant, museum of op een terras, en 

maak jij kans op een leuke otterknuffel. Via Facebook maken we de winnaar wekelijks 

bekend. Deze krijgt een persoonlijk bericht per mail.
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VEEN
BONKEN
CUP
18 & 19 juni 2022

Starttijden
 zaterdag 11:00 uur
 zondag 10:30 uur

 takelen
 vrijdag  17:00 tot 20:00 uur
 Zaterdag  vanaf 08:30 uur

 walprogramma  (onder voorbehoud)

 met optreden van DJ Martin Middelbos 
 mooie prijzen en voor iedereen een leuke herinnering 

 inschrijfgeld € 35,00
met gratis lunch op zaterdag en zondag

 schrijf je nu in  op www.noordzuidnieuwkoop.nl

Rivertech nautisch en technisch management organiseert
in samenwerking met WSV noord-Zuid Nieuwkoop en jachtwerf 
W. Tijsterman & Zonen  de 15e editie van de Veenbonkencup

T h e e h u i s  m e t  t e r r a s  -  H i g h  T e a ' s  -  L u n c h  
B & B  H o t e l  -  T r o u w l o c a t i e  -  V e r g a d e r e n  

H u i s g e m a a k t e  l e k k e r n i j e n  -  B l o e m e n  p l u k t u i n

Welkom bij

de Sfeerstal Hogendijk 5, Nieuwveensfeerstal.nl
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BON VOOR BON VOOR BON VOOR

ERVAAR HET ECHTE BUITENLEVEN

VIER JE FEESTJE OF KIES EEN PAARDRĲ LES 

Kom naar De Vosseburch voor het echte boerenleven. Snuif de geur op van 
versgemaaid gras en ontmoet de dieren op de boerderij. De koeien en kalfjes in het 
buitenverblijf en onze paarden op de manege. Neem ook vooral een kijkje in onze 

koeienstallen, de bewegingsstal, bij de rijbanen voor de paarden en in onze kaasshop. 
Onze deuren zijn altijd geopend en we leiden je graag rond over ons terrein.

PROEF DE VOSSEBURCH
In onze kaasmakerij heet Eva je van harte welkom. Kom binnen en 
laat je meenemen door het proces van het maken van de lekkerste 
ambachtelijke boerenkazen. En ja, proeven mag!

LESSEN VOLGEN 
Wil jij bij ons komen paardrijden? Dat kan. En het maakt niet uit 
of je een startende of al een gevorderde ruiter bent. Wij geven les 
in o.a. springen, dressuur en natural horsemanship (freestyle). 
Daarbij is er op zaterdag altijd les voor gehandicapten. Meer info, 
inschrijfformulier en trainingstijden vind je op vosseburch.com

BELEEF DE VOSSEBURCH
Regelmatig organiseren we leuke en (ont)spannende activiteiten. 
Voor jong en oud. Denk aan paardrijden, ponystappen en koe 
melken. Maar ook zijn er speurtochten, springkussens, noem 
maar op. In de vakanties en op speciale feestdagen is er bij ons 
ook altijd meer dan genoeg te doen. Daarnaast vier je bij ons de 
leukste kinderpartijtjes en (bedrijfs)feesten.

+31 6 3075 3596 
WWW.VOSSEBURCH.COM

0116 Vosseburch braderie A5.indd   1 07-09-17   13:07
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Gelegen in een mooie landelijke omgeving, een ideaal uitgangspunt om van het 
echte buitenleven te genieten en tot rust te komen. 

De Serre & De Koestal voor al uw 
feestjes groot en klein. Naast feestjes 
kunt u bij Newhouse Logies terecht 
voor een netwerkbijeenkomst, 
workshop, high tea, lunch en een 
condoleance. Warm en koud buffet, 
broodmaaltijd of koffietafel, het is 
allemaal mogelijk. Alles is bespreekbaar 
zodat Newhouse Logies u een gezellige 
dag of avond kan bezorgen.

Ook is het mogelijk om bij Newhouse 
Logies te logeren met een groep tot 36 
personen in 6 luxe- en ruime 
appartementen. Een leuk idee voor een 
familie-, vriendenweekend of zakelijke 
bijeenkomst. De te huren 
appartementen zijn dan te combineren 
met groepsruimte “De Serre”. Met uw 
eigen wensen kunnen we een mooi 
arrangement samenstellen.

Neem gerust uw fietsen mee want Newhouse 
Logies is een ideaal startpunt om de omgeving 
per fiets te verkennen. Mooie fiets- en 
wandelroutes zijn er volop in deze inspirerende 
omgeving.

Voor al uw feestjes 'groot en klein'  
moet u bij Newhouse Logies zijn!

Newhouse Logies 
Nieuwveenseweg 102, 
2435 NW Zevenhoven
T. +31 06  - 118 880 01
www.jannieuwenhuizen.com

De Sfeerstal is niet alleen de 
juiste plek voor een goede kop 
koffie en een heerlijk stuk (appel)
taart, wist je dat het ook een 
ontzettend populaire 
trouwlocatie is? Niet zo gek, want 

de mogelijkheden zijn eindeloos!

De locatie heeft alles in huis om van elke bruiloft een onvergetelijke dag te maken. Een lunch, 
high tea, diner of feestavond: het kan allemaal. En als kers op de taart kun je na je droomdag 
ook nog blijven slapen in een van de mooie B&B hotelkamers. 

Er is hard gewerkt aan een nieuwe ceremonie-plek. Bruidsparen geven elkaar vanaf dit 
trouwseizoen het ja-woord onder een sfeervolle stretchtent middenin de pluktuin. 
Bruidsparen kunnen hun trouwdag helemaal naar wens laten aankleden, dankzij de nieuwe 
uitgebreide decoratie-opties. De Sfeerstal is ‘Huis der Gemeente’ en daarmee een officiële 
trouwlocatie van de Gemeente Nieuwkoop. Bruidsparen kiezen voor de Sfeerstal vanwege de 
mooie omgeving, de ongedwongen sfeer en de mogelijkheid om zelf je dag helemaal samen te 
stellen aan de hand van de uitgebreide opties. 

Er zijn wat nieuwe mogelijkheden, zoals een huisgemaakte naked cake of een sweet table: een 
buffettafel vol kleine zoetigheden. Je kunt met je bruiloftsgasten bloemen plukken, zodat 
iedereen met een vrolijk bosje naar huis gaat. Of wat dacht je van een bedankje in de vorm 
van een potje huisgemaakte jam of chutney met een gepersonaliseerd label met jullie namen 
of de trouwdatum? 

De brochure met alle trouwinformatie is op te vragen via bruiloft@sfeerstal.nl

Trouwen in de bloementuin 
van De Sfeerstal De Sfeerstal

Hogendijk 5, 2441 CK Nieuwveen 
T. 0172 538642
www.sfeerstal.nl

Van der Vliet Recreatie, 
dé kampeerspecialist in 
de randstad
Bij Van der Vliet Recreatie in 
Weteringbrug ben je aan het juiste 
adres voor al je kampeerwensen.

In de ruime showroom vind je naast de 
nieuwste modellen van LMC en Weinsberg 
ook een steeds wisselend aanbod Bovag 
gekeurde occasions, voor ieders budget.
In de grote kampeersupermarkt vind je de 
allernieuwste hippe snufjes op 
kampeeraccessoire gebied, maar ook een 
ruime sortering (technische) onderdelen, 
kampeermeubelen, voortenten en luifels. Het assortiment is 
zorgvuldig samengesteld en geselecteerd op kwaliteit en originaliteit. 

In het eigen gasvulstation wordt je DIN-gasfles gevuld terwijl je wacht en kun je je lege 
gasfles van Benegas Light, Shell, Primagaz en CampinGaz omruilen voor een volle.
In de moderne werkplaats werken gediplomeerde vakmensen aan je veiligheid en 
comfort. Bovag onderhoudsbeurten, remmentesten, vochtmetingen en 
schadereparaties worden na afspraak snel en accuraat uitgevoerd. Ook zijn ze 
gespecialiseerd in het monteren van technische accessoires zoals caravanmovers, 
fietsendragers en schotelsystemen.

Dus heb je kampeerplannen? Sla dan 
voorafgaand daaraan een bezoek aan 
Van der Vliet Recreatie niet over. Er is 
volop gratis parkeergelegenheid en 
ze zijn makkelijk bereikbaar.

Van der Vliet Recreatie
Lisserweg 40, 2156 LC  Weteringbrug

T. 071-3312212
www.vdvliet-recreatie.nl

Met het Zonneveer kom je 
nog eens ergens en hoor je 
nog eens wat
Het is een publiek geheim dat de Nieuwkoopse Plassen uniek zijn. Zo uniek en 
kwetsbaar dat je niet overal met een boot mag komen. Welnu, wij verklappen 
u een geheimpje. Ga eens met het Zonneveer mee. 

Met deze op zonne-energie aangedreven veerpont brengen de schippers, die overigens 
allemaal vrijwilliger zijn, u voor een luttel bedragje vanaf de Loswal in Noorden naar de 
Hollandse Kade in Woerdense Verlaat en vice versa. Rechtstreeks is dat een vaartje van 
misschien een klein half uurtje.  Heel vaak echter maken de schippers er een klein feestje 
van. Dan maken ze een ommetje en varen ze u door slootjes waar alleen elektroboten 
mogen komen. Je komt er niemand tegen. U bent echt bevoorrecht. De schippers 
hebben zich ook verdiept in de flora en fauna. Ze vertellen onderweg over alles wat u 
tegenkomt. Zo hoor je nog eens wat! 
 
Het Zonneveer, dat door de schippers zelf is gebouwd, biedt plaats aan 12 personen en 
8 fietsen. Ook rolstoelers kunnen veilig mee. Als er teveel mensen zijn, kunt u ervoor 
kiezen om dan maar door te fietsen, maar eerlijk gezegd: het is het wachten waard! 
Strijk nog even neer op één van de Noordense terrassen. Bij de Café de Klinker, of bij 
Eetcafé het Leeuwtje geniet u van een lekker drankje terwijl u wacht op de volgende 

vaart. In de maand mei vaart het Zonneveer alleen 
nog in de weekends. Van juni tot half september 
van dinsdag tot en met zondag. 

Vertrektijden: 
Vanaf de Loswal in Noorden: 
11.00, 13.00 en 15.00 uur en vanaf De 
Hollandse Kade in Woerdense Verlaat van 
12.00, 14.00 en 16.00 uur. 
www.zonneveer.nl
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De Bessenhof

OPEN
DAG
2022
12 juni

Naturistenterrein de Bessenhof bij 
Reeuwijk midden in het Groene Hart

Zwembad • Jeu de Boules • Sauna • Speeltuin • Camping

Schinkeldijk 42-A Reeuwijk | Tempel
www.zhlb.nl

Gespecialiseerd in de verkoop en reparaties van gouden, 
zilveren & diamanten sieraden en horloges

Dealer van o.a. horlogemerken Seiko, Pulsar, Lorus, TW Steel en 
sieraadmerken Zinzi en Eclat

U kunt uw bestelling bij ons ophalen of wij kunnen deze bij u bezorgen

‘t Gouden Hart van Nieuwkoop
Dorpsstraat 105 • 2421 AW • Nieuwkoop • 0172 579 292 

info@het-gouden-hart.nl • Di t/m vr 10:00 – 18:00 • Za 9:30 – 16:00 

Sint Nicolaashoeve
Hogendijk 1, Nieuwveen

T. 06 51010473
www.sintnicolaashoeve.nl

FUSION & LOUNGE RESTAURANT DORPSSTRAAT 117   |   NIEUWKOOP

MANDARIN                                 MANDARIN-NIEUWKOOP.NL

Wil je een keer genieten van de variatie in de Aziatische
keuken? Schuif dan bij ons aan tafel en proef van

overheerlijke hapjes en sushi waar je smaakpapillen
van gaan watertanden. 

Reserveer een tafeltje:

Kom je gezellig
bij ons eten?

0172 - 57 42 18

Kolfbaan 4 - Nieuwkoop 

Eerste keus in 2e hands kleding!

Openingstijden La Deuxième:
Donderdag 10.00 - 18.00 uur 
Vrijdag 10.00 - 18.00 uur 
Zaterdag 10.00 - 13.00 uur

www.la-deuxieme.nl



Yes! We zijn begonnen 
met de voorbereidingen 
voor de kermis 
Afgelopen jaar hebben we gelukkig een kermis mogen organiseren helaas 
zonder onze vertrouwde activiteiten en daarom gaan we voor week 34 (25 
t/m 28 augustus 2022) weer een mooie kermis voorbereiden met de ver-
trouwde onderdelen te weten de versierde kinderoptocht, Beddenrace, 
Volleybal en nog veel meer dus volg onze socials voor het laatste nieuws:

Het heeft zo moeten zijn. Michel Wouters, die nog maar enkele jaren in de Meije 
woont, gooit graag een hengeltje uit. ,,Dat deed ik altijd dicht bij huis, maar een 
vriend vond dat ik eens moest gaan vissen in de Nieuwkoopse Plassen.’’ Dat deed hij. 
,,Niks gevangen, maar ik kwam bij Strand Zomer terecht.’’ Hij was meteen verkocht.

Voor wie het nog niet weet: Strand Zomer is de lievelingsplek van alle Nieuwkopers. Aan het 
water, omringd door plankieren waar je met je boot kunt aanleggen en een echt zandstrand 
met strandpaviljoen. Kids bouwen zandkastelen of spetteren in het ondiepe water en ouders 
houden vanaf het terras een oogje in het zeil. 

Terug nu naar Michel. Je kunt hem gerust een horecadier noemen. Hij maakte kennis met de 
vorige eigenaar Madelon. Bij het afscheid zei hij haar dat als ze ooit dacht aan stoppen zij hem 
moest bellen. ,,Dat heb ik geweten! Ze dacht inderdaad aan stoppen. Niet alleen vanwege 
corona, maar ze runde de tent in haar eentje en dat werd haar teveel.’’ Vanaf 1 december vorig 
jaar mag hij zich eigenaar noemen van Strand Zomer. ,,1 januari was ik hier vanwege de 
traditionele Nieuwjaarsduik. Ik heb meegedaan. Het was koud!!!’’ Michel en zijn vriendin 
gooiden de zaak open om warme chocolademelk te schenken. ,,Ik kreeg daar heel veel reacties 
op. De eerste die uit het water stapte gaf mij een compliment.’’ Bij nadere kennismaking bleek 
dat de burgemeester te zijn. 

Met hulp van zijn ouders en vriendin is Strand Zomer klaar om de gasten te ontvangen. 
Officieel moet Michel open zijn van 1 april tot 1 oktober. ,,Maar ik heb gezien dat hier het hele 
jaar door mensen langs komen. Zomer en winter zwemmen hier dames elke dag in de plas en 
er komen fietsers en wandelaars lang. Ik ben het hele jaar open. Elke dag van 10.00 tot 22.00 
uur.’’

Het jaar rond genieten bij Strand Zomer  

Strand Zomer heeft een prima chef in de keuken staan. ,,Florian. Hij was er al bij Madelon. Toen 
ik hem aan het werk zag wist ik: die moet ik zien te houden.’’ Michel is blij dat het gelukt is. 
Kwaliteit is gewaarborgd. Wat kunnen we verwachten? ,,Veel salades, maar ook vega gerechten, 
cocktails en smoothies. Voor kinderen hebben we meer keuze dan patat met een kroket. We 
hebben ook spareribs, of zelfs zalm, maar dan in kleinere porties.’’  Als wijnliefhebber heeft hij 
lekkere, maar ook betaalbare wijn onder de kurk en schenkt hij een trendy Italiaans biertje, 
Peroni genaamd. ,,Een light bier dat past bij ons concept.’’

Laat het mooie weer maar komen! Oh ja, Strand Zomer is te bereiken via het Meijepad. Op de 
fiets of lopend. Wie met de auto komt moet parkeren op de parkeerplaats aan de ingang van De 
Zuidhoek.

Strand Zomer
Meijepad 4
2421 AK Nieuwkoop
T. 06 30617445

                www.kermislangeraar.nl  
  www.instagram.com/kermislangeraar  
  www.facebook.com/kermislangeraar  

Er gaat een wereld voor u open 
op de Sint Nicolaashoeve
De Hogedijk in Nieuwveen is een smal dijkje. Aan het einde ervan ligt de Sint 
Nicolaashoeve. Voor kinderen een heerlijk speelparadijs en voor hun ouders een oase 
van rust.

Bij de monumentale beleefboerderij Sint Nicolaashoeve is het volop genieten van het 
boerenleven en dat terwijl de natuur, het strand en steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 
en Utrecht op een steenworp afstand liggen. De Sint Nicolaashoeve is een ideaal vertrekpunt 
voor een afwisselende vakantie. Boek een vakantie in één van de luxe vakantie appartementen. 

De Sint Nicolaashoeve maakt deel uit van Groene Hart Logies; 
een garantie voor topkwaliteit. Gerard Hartveld boert er nog 
altijd actief en zijn vrouw Eveline vindt het leuk om het de 
gasten naar hun zin te maken. Vraag ze ook maar eens naar de 
geschiedenis van de boerderij. Dat is namelijk een heel 
bijzondere. Wij weten zeker dat u later met weemoed zult 
terugdenken aan uw verblijf op de Sint Nicolaashoeve.

Sint Nicolaashoeve
Hogendijk 1, Nieuwveen

T. 06 51010473
www.sintnicolaashoeve.nl
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The Lake Inn
Zuideinde 29, 2421 AA Nieuwkoop

+31 (0)172 571 125
info@thelakeinn.nl

B&B Lunch & Koffi  e Bootverhuur

Iedereen weet natuurlijk dat Nederland 
een fietsland bij uitstek is. Overal zijn 
mooie fietspaden. Fietsen in de wat 
vroeger de ‘drukke Randstad’ heette is 
minder bekend. Het gebied staat nu bek-
end als het ‘Groene Hart’ van Nederland 
met ontelbare fietsmogelijkheden. 

Bij Kampeerhoeve Koole kunt u fietsen 
huren. Wij hebben 20 fietsen, 8 tandems 
en 7 elektrische fietsen in de verhuur en 
zijn 7 dagen per week geopend.

Ons gebied leent zich bij uitstek voor een 
paar heerlijke fietsdagen. U kunt vanaf 
onze camping of groepsaccommodatie 
verschillende routes volgen,  of via het 
knooppuntennetwerk uw route bepalen.
Niet alleen onze campinggasten of gas-
ten in de groepsaccommodatie kunnen 
fietsen huren. Wij verhuren ze ook aan 
mensen die niet bij ons te gast zijn.

Voor groepen kunnen wij eventueel ook 
de fietsen op locatie brengen. 
Voor meer informatie zie onze website, 
www.kampeerhoevekoole.nl. 

U kunt ook direct reserveren via 
info@kampeerhoevekoole.nl. 
Reserveren is niet verplicht, 
maar wel aan te raden.

Om te fietsen in het Groene 
Hart huurt u een fiets bij Koole

Hogedijk 6, Noorden
www.kampeerhoevekoole.nl 

Grand Café De Steupel
Maarten Freeke Wije 2
2421 TP Nieuwkoop

Tel. 0172 573 232/06 154 604 33
www.grandcafedesteupel.nl
info@grandcafedesteupel.nl

Verhuur van Sporthal 
de Steupel, feesten en partijen

Slapen in een hooiberghut is 
genieten van de rust op  het 

platteland, maar wel met de luxe 
van een vakantie huisje.

Hooiberghutten

Fam. Boer ● Milandweg 89 ● 3651 LZ ● Woerdense Verlaat
06-38 11 30 67 ● info@waterliniehoeve.nl ● www.waterliniehoeve.nl



• Restaurant ’t Ryck 
• Zalen met eigen terras aan het water
• Verschillende binnen- en buiten activiteiten
• Keuken met streekproducten 

Buitenplaats Kameryck is een inspirerende omgeving. 
Wij verwelkomen jullie graag!

Oortjespad 3, Kamerik • (0348) 400 771 
events@kameryck.nl • www.kameryck.nl

Buitenplaats Kameryck
Kom Ryckelijk Genieten!

Wie denkt dat alleen asperges die gestoken zijn in Brabant of Limburg lekker zijn, 
heeft het goed mis. Al heel wat jaren komen er namelijk ook asperges uit de polder 
bij Woubrugge. En die zijn me toch een partij lekker!!!

Sinds 24 maart zijn ze weer te koop in de gezellige boerderijwinkel van Aspergehof Noordam. 
Zet je maar schrap. Dat wordt weer file rijden tot de laatste dag dat ze te koop zijn; 
vermoedelijk tot 25 juni. Bij de Aspergehof verkopen ze ook een lekker wijntje dat het goed 
doet bij de asperges en natuurlijk ook de saus die erbij hoort.  En dan zwijgen we nog over de 
heerlijke beenham of die verrukkelijke Bawykov zalm die de aspergemaaltijd extra lekker en 
compleet maken. Wie gaat er nu niet watertanden bij de gedachte aan zo’n heerlijke 
aspergemaaltijd. Een traktatie! Ze verkopen er trouwens ook heel leuke aspergesschalen, om 
de maaltijd mooi aan te kleden en vrolijke servetten.

Nu kunnen we ons indenken dat u opeens bedenkt dat u asperges wilt eten, maar de winkel is al 
gesloten. Geen nood! Dat had Guusta Noordam van de gelijknamige Aspergehof heel goed 
begrepen. Daarom is er aan de overkant van de weg een heuse aspergeautomaat. Kunt u 
zomaar asperges uit de muur trekken! Als de aspergetijd voorbij is kunt u er nog altijd terecht 
voor aardappelen groente en uien. Alleen, na de aspergetijd zijn de openingstijden aangepast. 
Kijk daarvoor op de website. Er is nog veel meer te doen bij de Aspergehof.
Zo zijn er rondleidingen, waarbij u zelf uw eigen portie asperges kunt steken, kunnen er familie 
uitjes worden georganiseerd, of kinderpartijtjes. Maar je kunt er ook dineren. Er is zoveel te 
doen, daar moet u echt even de website voor raadplegen. 

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 18.00 
uur, zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
Aspergeautomaat maandag t/m zaterdag van 09.00 
tot 19.00 uur, zondag van 10.00 tot 19.00 uur.

Het witte goud uit de polder

Aspergehof Noordam
Boddens Hosangweg 63
2481 KX Woubrugge
0172-518236
www.aspergehofnoordam.nl

Zes gloednieuwe 
Vlinder Fladder Routes  
Spring op de fiets en volg een van de zes gloednieuwe Vlinder Fladder Routes langs 
bloemrijke linten vanuit Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop of Kaag en Braassem speciaal 
ontwikkeld voor gezinnen. 

Langs de routes zijn meer dan acht boerenerven omgetoverd tot Groene Beleving 
Struinpunten met kruidentuintjes, eetnatuur, vlinder- bijen- en insectenplekjes om insec-
ten, bijen en vlinders te helpen. Deze vlijtige diertjes zijn de helpers van de boer en zor-
gen voor de bevruchting van die heerlijke appel of peer, waar jij in kan bijten. Smullen 
voor de insecten en voor jou! 

Proef de smaak van de natuur in de overheerlijk streekproducten die op deze punten te 
koop zijn. Zin een gezelligheid? Loop het erf op en koop in de boerderijwinkel en ont-
moet de makers van de producten. Liever de vaart erin houden, shop dan al het lekkers 
uit de automaat.

Maak er een belevenis van voor het hele gezin met onderweg een picknick, een vaar-
tocht, heerlijke koffie, boerenijs ed omlijst door de verhalen van de makers en kenners 
van het gebied. 

Veel plezier

www.struinenenvorsen.nl * groenehartexperience.nl

Struinen en Vorsen zet zich samen met meer dan 
140 plattelandstoeristische ondernemers in om 
het Groene Hart op een duurzame manier te laten 
beleven. 

Struinen en Vorsen
secretaris@struinenenvorsen.nl
www.struinenenvorsen.nl
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Een kampeerbeleving 
voor iedereen
Camping “het Groene Hart” (*) ligt op Landgoed Ursula van Ipse de Bruggen, een 
zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, in Nieuwveen. 

Op het kampeerterrein zijn 12 kampeerplaatsen, waarvan 2 specifiek voor campers, en 2 
kampeer bungalows. De ligging op het besloten landgoed in deze mooie en rustige omgeving 
is uniek. Het landgoed biedt een grote kinderboerderij, avontuurlijke speelplekken en 
speeltoestellen en een parkpaviljoen met een gezellig lunchrestaurant en leuke winkeltjes waar 
producten te koop zijn die door cliënten zijn gemaakt. 

In de omgeving en op het terrein zijn uitgebreide wandel- en fietsgebieden die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Omgeven door groen, water en verrassende natuur is het een aanrader voor 
iedereen die graag op een groene camping kampeert. Zowel passanten, wandelaars, fietsers 
en senioren als gezinnen met jonge kinderen weten ons te vinden. 
Wij hebben goede voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking en zijn vanaf 
11 april tot en met 30 september 2022 geopend. Meer informatie vind u op onze website; 
www.campinghetgroenehart.nl of neem contact op; 
T. 088- 967 6000 / M. servicepuntnieuwveen@ipsedebruggen.nl
T. 06 – 27574439 (beheerder alleen in het seizoen)

(*)Aangesloten bij “In het Groen”

Openingstijden: 
zondag t/m woensdag 7:30 - 22:00 uur

donderdag t/m zaterdag 7:30 - 23:00 uur

Raadhuisstraat 118 / in het centrum van Alphen a/d Rijn
Tel: +31 (0)172 74 80 90

www.stadsherbergalphen.nl
info@stadsherbergalphen.nl

STIJLVOL OVERNACHTEN 
EN ETEN IN HUISELIJKE SFEER

Spring op de fi ets en volg 
een route langs bloemrijke 
bermen in Alphen aan den 
Rijn, Nieuwkoop, Kaag en 
Braassem

Beleef de Waterlinie met al 
je zintuigen: fi lm Zondvloed, 
dronevideo, audiotours, fi ets, 
wandel, vaarroutes 

Een onvergetelijke ervaringg
hoef je niet ver weg te zoeken

Smul van het lekkers, 
vers van het land. 
Smul van het lekkers, 

Oogst & Proef 

Beleef de Waterlinie met al 

Duik in de Waterlinie

De Groene Hart Experience is een initiatief van www.struinenenvorsen.nl www.groenehartexperience.nl

Spring op de fi ets en volg 

Routes

Om de vlinders te 
helpen, zijn er boeren-
erven omgetoverd 
tot Groene Beleving 
 Struinpunten. Hier 
zijn kruiden tuintjes, 
eet  natuur, vlinder-, 
bijen- en insecten-
plekjes te vinden. 
Smullen voor de 
vlinders en voor jou. 

Groene Beleving 
Struinpunten

Blijf niet staan, kom aan! 
We vertellen jou graag 
over het gebied en onze 
passie om te leven met 
het ritme van de natuur. 

Ontmoet ons alvast op 
 groenehartexperience.nl. 

Makers & Kenners

Camping Het Groene Hart
Oude Boezemkade 6
2441 DW Nieuwveen



Caravanaanbieden.nl grootste caravaninkoop-
platform van de regio

Caravanaanbieden.nl van eigenaar Eugene Zwakhoven is 
het grootste caravan inkoopplatform van de regio Leiden 
Bollenstreek. Via zijn website Caravanaanbieden.nl en per 
telefoon koopt hij dagelijks tourcaravans en campers op en 
verkoop ze vervolgens aan caravan dealers door heel 
Nederland. 24 uur per dag ,7 dagen in de week is Eugene 
Zwakhoven bezig met zijn passie zoals hij zijn werk zelf 
omschrijft.

Via zijn inkoopplatform koopt hij tourcaravans en campers 
op van particulieren en stallinghouders, het zijn veelal 55 
plussers doen die hun caravan van de hand willen doen. 
Het gaat dan om caravans die soms al jaren in de 
winterstalling staan of verkocht worden door 
omstandigheden. Eugene koopt van alles in, caravans van 
40 jaar oud tot caravans van twee maanden oud.

Zeker nu er een grote vraag naar tourcaravans is worden er 
dagelijks veel caravans bij ons aangeboden. Het is nu dan 
ook zeker de juiste tijd om uw caravan te verkopen en de 
hoogste prijs te ontvangen. 

Caravavanaanbieden.nl is inmiddels uitgegroeid tot een 
groot inkoopplatform en zeker een begrip in de regio en de 

regio Leiden en Duin- en Bollenstreek. Eugene Zwakhoven 
is inmiddels 51 jaar jong en zeer gedreven. Met veel plezier 
rijden hij en zijn medewerkers dagelijks door het hele land 
om de caravans op te halen bij de mensen thuis of bij de 
stalling. 

,,Wij nemen mensen vaak een zorg uit handen bij het 
verkopen van hun caravan en houden rekenschap dat 
mensen soms erg emotioneel zijn bij het verkopen van hun 
dierbare bezit.’’ Eugene is erg correct: ,,Als er een prijs 
afgesproken is houden wij ons er aan, afspraak is afspraak.’’  
Dat eerlijk zakendoen effect heeft, is terug te vinden op zijn 
website Caravanaanbieden.nl, allemaal goede en eerlijke 

reviews. De kracht van Caravanaanbieden.nl is dat caravans 
die gekocht zijn altijd direct worden afgerekend op de 
bankrekening van de klant en gelijk kunnen worden 
gevrijwaard op locatie.

Eerst betalen, vrijwaren en dan pas de caravan 
aankoppelen is het moto van Eugene Zwakhoven. 
Caravanaanbieden.nl B.V. is gevestigd in Aalsmeer en heeft 
een kantoor met een buitenterrein waar de caravans 
worden opgeslagen. Ook kunnen mensen hier langskomen 
met hun caravan of camper om vrijblijvend een bod te 
ontvangen.

Caravans kopen is 
passie van Eugene 
Zwakhoven

www.caravanaanbieden.nl
Machineweg 303 A, 
1432 ES Aalsmeer
T. 0297 – 74 53 51
info@caravanaanbieden.nl

Snuffelen bij mijnTafel Nieuwkoop 
Zoek je een cadeautje of 
houd je ook zo van 
uitgebreid snuffelen? 

MijnTafel is de leukste plek om je 
spullen te (ver)kopen! Je vindt er een 
uitgebreid en steeds wisselend aanbod van 
goede tweedekans, nieuwe spullen -van ondernemers-, maar ook eigen creaties van 
kunstenaars en creatievelingen.

MijnTafel Nieuwkoop bestaat sinds augustus 2019. Eigenaresse Inge Blans is geïnspireerd 
geraakt door het concept van mijnTafel. Zo krijgen spullen een tweede leven. Mensen met een 
kleine beurs profiteren hier van, maar Inge merkt dat steeds meer mensen hergebruik 
belangrijk vinden. Ook streeft mijnTafel ernaar zo groen en sociaal mogelijk te zijn. Zo wordt er 
bijvoorbeeld aan het goede doel geschonken en verkoopt Inge plastic- en palmolievrije 
producten van Happy Soaps uit Nederland.

Een tafel huren, zo werkt het
Zoek uit wat je wilt verkopen, bepaal zelf de verkoopprijs en etaleer je spullen op de tafel. 
MijnTafel doet je verkoop. Online houd je vervolgens gemakkelijk je verkoop bij. 
Wil je meer weten? Informeer via 0172-577 936 of 
nieuwkoop@mijntafel.nl, of ga gewoon langs. Zo zijn er ook uitzonderingen mogelijk, zoals het 
huren van een halve tafel, of verkoop op basis van een percentage (bijvoorbeeld schilderijen of 
meubeltjes die niet binnen een tafel passen).

Snuffelen, kopje koffie en work shops
Ook kun je bij mijnTafel Nieuwkoop workshops volgen. 
Houd daarvoor de Facebook-pagina in de gaten. Zoek je 
een ruimte om een workshop te geven? Neem dan contact 
op. Wil je gewoon gezellig snuffelen? Je bent van harte 
welkom, ook voor een kopje koffie. MijnTafel Nieuwkoop zit 
aan de Dorpsstraat 77 en is open dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00-17.30 uur en zaterdag van 10.00-16.30 uur. 
Ga gauw kijken! 

MijnTafel Nieuwkoop
Dorpsstraat 77
T. 0172-577936
E. nieuwkoop@mijntafel.nl
W. www.mijntafel.nl

Unieke Kunstwinkel in Nieuwkoop
Al enige tijd is op de Dorpsstraat 103 in het centrum van 
Nieuwkoop een nieuwe winkel gevestigd. De Kunstwinkel is 
als initiatief voortgekomen uit het project ‘Hart voor Kunst’. 
Begonnen als Pop-up store, heeft het zich inmiddels 
ontwikkeld tot een volwaardige Kunstwinkel.

Een dertigtal kunstenaars uit de gemeente Nieuwkoop heeft zich verenigd in het collectief 
De Kunstwinkel. Zij stellen niet alleen hun creaties ten toon, maar bemannen bij toerbeurt de 
winkel. Een optimale gelegenheid om ook de kunstenaars in persoon te ontmoeten.

De Kunstwinkel biedt een scala aan werken aan. Diverse schilder- en tekentechnieken 
abstract en figuratief, keramiek, houtdraaiwerk, textielkunst, beeldhouwen en poëzie. 
Betaalbare en duurdere werken, maar ook kaarten en gebruiksvoorwerpen gerelateerd aan 
kunst zijn er te vinden. Elke maand wordt de gehele collectie vernieuwd, zodat er steeds 
weer nieuwe kunstwerken te bewonderen zijn. 

De Kunstwinkel streeft er naar om een ontmoetingsplek te worden voor mensen die zelf 
kennis willen maken met verschillende kunstvormen. Dit wordt gestimuleerd door middel 
van het organiseren van workshops en projecten. Laagdrempeligheid staat hoog in het 

vaandel: kunst, bereikbaar voor iedereen.

Voor iemand die op zoek is naar een 
origineel cadeau, is  de Kunstwinkel de  
aangewezen plek. Maar zomaar 
binnenlopen en een kijkje nemen is even 
belangrijk.

De Kunstwinkel is geopend op woensdag, 
donderdag en vrijdag van 13:00 uur tot 

17:00 uur. Zaterdag van 10:00 uur tot 
16:00 uur. Op de zondagen dat er een 
expositie in het Reghthuys is, is de 
kunstwinkel ook open van 13:00 uur 
tot 16:00 uur.

De Kunstwinkel
info@dekunstwinkel.com
www.dekunstwinkel.com
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Kennedyplein 7 • 2421 EN Nieuwkoop 
www.vanwijk.keurslager.nl • 0172 571 548

Kennedyplein 1 • 2421 EN Nieuwkoop 
facebook.com/jumbonieuwkoop • 0172 573 555

Kennedyplein 9 • 2421 EN Nieuwkoop
www.gallnieuwkoop.nl • 0172 579 734

Voor al uw boodschappen gaat u naar het Kennedyplein: Het gezelligste ‘verswinkel-plein’ van 
NIEUWKOOP. Deze ondernemers staan voor kwaliteit, vakmanschap en aandacht voor u als klant!!

BARBECUE – RUNDVLEES UIT DE STREEK – MAALTIJDEN 
EN SALADES – VERS BELEGDE BROODJES – DIVERSE 

SOORTEN WORST EN VLEESWAREN – CATERING.

ADVIES DRANKEN EN WIJNEN -  LEUKE CADEAU-
ARTIKELEN – REGIONALE PRODUKTEN  (o.a. Nieuw-

koopse kruidenbitter, koffielikeur) en BIEREN

Dagelijks van 7.30 tot 22.00 uur geopend 
Het grootste (vers) assortiment, de laagste prijs 

en de beste service

De Stadsherberg is een droom van een kleinschalig 
boutiquehotel met een inrichting om van te smullen 
zo stijlvol. 

Sfeer en kwaliteit van de bovenste plank
Je kent het wel, dat je ergens binnen loopt en denkt: 
“dit is precies waar ik wil zijn”. Het restaurant van 
De Stadsherberg is zo’n plek. Daar waar je koffie wilt drin-
ken aan een van de gezellige tafels terwijl je geniet van de 

fijne sfeer in het restaurant of op het terras. Niet helemaal 
te plaatsen of het nou een tikkeltje een Scandinavische- of 
tóch een Mediterrane vibe heeft. En precies dat maakt het 
zo uniek: de eigenaren hebben een eigen sfeer weten te 
creëren met een lekkere portie groen, een bar als pronk-
stuk en een heuse sjoelbak.

Beeldschone kamers
De kamers bij De Stadsherberg zijn een ware ode aan de 
romantiek. Kamers met een flinke vleug intimiteit, lichte 
pastel tinten, eigentijdse badkamers en grote ik-wil-er-nu-
slapen bedden. Alle kamers zijn even fijn, of je nou kiest voor 
de familiekamer met bad, de ruime deluxe kamer met balkon 
of de romantische comfortkamer met details to die for.

Lekker eten bij De Stadsherberg
We weten allemaal dat goed eten minstens zo belangrijk is 
als goed slapen. Voor de innerlijke mens wordt bij De 
Stadsherberg subliem gezorgd. Je kunt de hele dag door 
genieten van eerlijke gezonde, verse en lekkere maaltijden 
gemaakt met liefde. Huisgemaakte taarten, lunch en diner. 
Het ontbijt is minimaal zo fantastisch als het diner en 
brengt twee werelden bij elkaar: de gezonde & de lekkere. 
Want ja, een croissantje bij het ontbijt is onmisbaar, maar 
dat is vers fruit net zo goed. En van dat laatste krijg je 
beaucoup!

Een E-bike huren en de omgeving ontdekken? Dat kan ook 
bij de Stadsherberg!

Boutique hotel in 
Alphen aan den Rijn

Boutique Hotel - De Stadsherberg
Raadhuisstraat 118, 2406AH, Alphen a/d Rijn 
T. 0172-748090
info@stadsherbergalphen.nl 
www.stadsherbergalphen.nl



Ontdek Nieuwkoop 

Nieuwkoop is de parel van het Groene Hart en ligt zeer centraal. Met de bollenstreek, de Noordzeestranden en 

grotere steden op korte afstand. Hiermee is Nieuwkoop de perfecte uitvalsbasis voor uitstapjes. De directe 

omgeving  is een oer-Hollands landelijk gebied met weidse landschappen, de vele plassen en prachtige dorpen én de 

leukste kleine vestingstadjes. Hier vind je een grote verscheidenheid in aanbod van cultuurhistorie en activiteiten. 

Ga eens lekker een dagje op ontdekkingstocht! Het gebied leent zich uitstekend voor eindeloze vaar-, fiets- en 

wandeltochten. En vanuit Nieuwkoop ben je er zo! 

De levendige historie is 
overal te beleven

Ontdek ook de levendige historie in het Groene Hart. Plan 
eens een bezoek aan de vestingsteden en Fort Wiericker-
schans, dat onderdeel is van de Oude Hollandse Waterli-
nie. Schoonhoven is de Zilverstad en in Leerdam kun je 
kijken naar het ambachtelijke glasblazen. 

Een bezoek aan de levendige kaasmarkt in Gouda mag niet 
ontbreken. Alles eromheen ademt historie, van de vele 
goed bewaarde gebouwen tot de museumhaven. 
De molens van Kinderdijk zijn iconisch en wereldberoemd. 
Kasteel De Haar is een sprookje en je kunt er zowel binnen 
als buiten een bezoekje brengen. 

Nog dieper in de historie? Archeon brengt het tijdperk van 
jagers en verzamelaars tot leven. Letterlijk. Een must see 
wat ons betreft! 

Bezoek het Groene Hart 
van Holland
In het Groene Hart vind je dorpen en stadjes, 
middenin een groene, landelijke omgeving. Bezoekers 
ervaren hier volop rust en ruimte. Met altijd een écht 
grote stad onder handbereik. 

Waar je in het Groene Hart niet omheen kan is het 
‘gele goud’. Goudse kaas is wereldberoemd en wordt 
in Gouda al eeuwenlang verhandeld. Bezoek eens de 
Cheese Experience in Gouda. Ook Woerden kent een 
rijke traditie als het over ‘kaasmaken’ gaat. Met 
kinderen een dagje op stap? Avonturenboerderij 
Molenwaard is genieten op zijn Groene Harts.

Vlakbij Nieuwkoop ligt Vogelpark Avifauna, zeer 
geschikt voor kinderen en met unieke 
vogeldemonstraties.  

Hollandse Plassen vormen 
een eindeloos vaargebied

Je denkt er bij het Groene Hart misschien niet direct aan, 
maar hier ligt een watergebied van allure, met zelfs meer 
water dan in heel Friesland. Je kunt op deze plassen, 
meren, riviertjes en sloten heerlijk ontspannen en genieten 
van rust en natuur. Het ultieme gevoel van vrijheid, dat je 
op het water beleeft moet je echt ervaren. 

De Hollandse Plassen worden gevormd door acht grote 
watersportgebieden die middenin het Groene Hart liggen. 
Dit zijn de Nieuwkoopse Plassen, de Kagerplassen, het 
Braasemermeer, de Vlietlanden, Westeinder Plassen, de 
Vinkeveense Plassen, Loosdrechtse Plassen én Reeuwijkse 
Plassen. Een enorm aaneengesloten vaargebied. De moge-
lijkheden zijn eindeloos en variëren per gebied. Van een 
middagje suppen of zeilen tot en met meerdaagse vaar-
routes door het Groene Hart. 

Buitenexpositie 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat in het rampjaar 1672 de 
Oude Hollandse Waterlinie in werking werd gesteld. De 
spannende verhalen vertellen over het onder water zetten 
(de inundatie) van grote delen land in 1672. Hierdoor kon 
Holland zich met succes verdedigen in de oorlog tegen de 
Fransen. 

Rond dit jubileum zijn er vele evenementen, maar je kunt 
ook gewoon de vestingsteden en het gebied ontdekken op 
de fiets, wandelend of varend. Deze ‘moeder der 
waterlinies’ genoemd, loopt dwars door het Groene Hart, 
van het Muiderslot in Muiden tot Slot Loevestein bij 
Woudrichem. Vele vestingsteden, molens, sluizen en 

gemalen maken onderdeel uit van dit bijzondere 
watererfgoed. 

Buiten-expositie met speurtocht
Nieuwkoop is onderdeel van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Bij Woerdense Verlaat en De Meije werd flink 
gevochten in dit ‘Rampjaar’.  Wil je meer ontdekken? Vanaf 
april 2022 is er in het nieuwe museum Nieuwkoop een 
kleine binnen-expositie ingericht. In juni en juli 2022 kun je 
de buiten-expositie in Nieuwkoop komen bewonderen. 
Voor de kinderen is er een leuke speurtocht verkrijgbaar. 
Kijk voor de actuele data en locaties in de agenda van 
ontdeknieuwkoop.nl

Fiets-, vaar- en wandelroutes met een 
spannend verhaal
Nog meer waterlinie ontdekken? Vaar, fiets of wandel 
eens één van de routes van de Oude Hollandse 
Waterlinie. Bijvoorbeeld de ‘fietsroute Rampjaar’ of de 
‘vaarroute Michiel de Ruyter’, met audio. Het is 
ontzettend leuk om tijdens het varen te luisteren naar 

wat er zich op de diverse locaties heeft afgespeeld!   

Evenementen, routes en historie
Wil je weten welke jubileumactiviteiten er allemaal nog 
meer zijn, welke routes langs de Oude Hollandse 
Waterlinie lopen of ben je gewoon benieuwd naar meer 
verhalen? Dan is een bezoekje aan de website van de Oude 
Hollandse Waterlinie zeer aan te raden. 

Kijk op Oudehollandsewaterlinie.nl 
voor alle info, activiteiten en routes.

Ga naar GroeneHart.nl voor informatie, mooie routes om het gebied te ontdekken en een activiteitenagenda. 

Tips voor uitstapjes in de omgeving
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Nieuwveenseweg 102 Zevenhoven -  Telefoon 06-118 880 01 
www.jannieuwenhuizen.com 

NNeewwhhoouussee   LLooggiieess  
Logeren en tot rust komen in ‘t Groene Hart 

 
 
 
 
 

De Serre & De Koestal                                      
voor al uw feestjes groot en klein! 

De Nieuwkoopse Lekkernij
Kaas, Noten, Wijn, Delicatessen, lekkere 
cadeaupakketten en relatiegeschenken

Dorpstraat 85, 2421AW Nieuwkoop
Telefoon 0172-785105

Sint Nicolaashoeve
Eveline en Gerard Hartveld
Hogendijk 1, 2441 CK Nieuwveen
www.sintnicolaashoeve.nl 
info@sintnicolaashoeve.nl 
Tel 06 51010473

> Monumentale boerderij
> Luxe, rust, ruimte, gastvrijheid
> Ideaal voor verre vrienden/familie
> Lid ‘Groene Hart Logies’

> Lekker onthaasten 
> Mooie appartementen
> 300 meter van de winkels
> Boerderij met dieren

Het is goed vertoeven op de Sint Nicolaashoeve

Fotografie M. van Mastwijk

elektrischvaren.nl

Energieweg 4, Nieuwkoop
tel. 0172 - 571670
info@botenservicetatje.nl



Vul de woordzoeker in en maak met de overgebleven letters de winnende zin. Je maakt kans op twee aaneengesloten nachten voor twee personen in 
het Dobberhuisje inclusief 2 keer een ontbijtmand die bij je wordt gebracht!

De woorden staan kriskras verborgen in de woordzoeker. De woorden staan van links naar rechts, rechts naar links, boven naar beneden, beneden naar boven of schuin in de 
woordzoeker. De letters mogen meer dan één keer gebruikt worden. Als je alle woorden hebt weggestreept blijven een paar letters over. Deze letters vormen de winnende zin en de 
oplossing van de woordzoeker!

Noteer hier de oplossing
De oplossing kan tot 1 oktober worden ingediend door te mailen* naar: info@skridmedia.nl. Per post kan 
natuurlijk ook: Skrid Media, Nijmegenstraat 27, 3087CD Rotterdam. Vermeld bij het inleveren graag je adres, 
woonplaats en telefoonnummer zodat wij contact kunnen opnemen met de prijswinnaar. 
* via e-mail blijf je op de hoogte van leuke dingen uit de omgeving (samenwerking Ontdek Nieuwkoop)
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Oplossing: 
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Inclusief 2x ontbijtmand 
die bij u wordt gebracht.

Puzzel mee en win twee aaneengesloten nachten voor 2 personen in het Dobberhuisje!
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DE HOLLANDSCHE LEEUW
Herberg van Nieuwkoop sinds 1796

HH L

ACTIEF GENIETEN

• VERHUUR SUP-PLANK

1 UUR | 19,50 P.P.

3 UUR | 39,50 P.P.

DAG | 59,50 P.P.

• VERHUUR E-CHOPPER

1 UUR | 37,50 P.P.

3 UUR | 49,50 P.P.

DAG | 59,50 P.P.

HEERLIJK GENIETEN IN NIEUWKOOP

CULINAIR ONDERWEG

• SAILORS BOX FOR 2 | 29,50
1 fles gekoelde huiswijn (wit, rosé of rood)
met 2 glazen en een koude bittergarnituur

• DRIVERS BOX FOR 2 | 22,50
4x gekoelde frisdrank en een
koude bittergarnituur

• WINE BOX FOR 4 | 47,50
1 fles gekoelde huiswijn (wit, rosé of rood)
met 4 glazen en een luxe borrelplank

• BEER BOX FOR 4 | 39,50
8 gekoelde biertjes met warme en 
koude lekkernijen

Reserveren of vragen over ons aanbod? 
Bel 0172-255121, mail naar ops@plein21.com of ga naar onze website 

Reghthuysplein 21 Nieuwkoop | www.restariaplein21.nl

in samenwerking 
met

SUP-ARRANGEMENT | 49,50 p.p.

• Welkomstdrankje
• 3 uur huur SUP-plank
• 3-gangen keuzemenu Restaria Plein 21

ARRANGEMENTEN

E-CHOPPER ARRANGEMENT | 67,50 p.p.

• Welkomstdrankje
• 3 uur huur e-chopper
• 3-gangen keuzemenu Restaria Plein 21

ONLINE E-CHOPPER 
OF SUP-PLANK HUREN?

SCAN DE QR-CODE!


