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Svp route in aangegeven richting volgen! Startmogelijkheden: 1, 9, 26, 36, 44 en 65
ACTIVITEITENOVERZICHT VERLICHTE BOERDERIJENROUTE
NIEUWKOOP E.O.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE DEELNEMERS!
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Deelname is op eigen risico. Let u svp goed op.

1.

Noordenseweg 23, Nieuwkoop, Stichting de Zevensprong
alle avonden
Het hoofdgebouw en de zeven bijgebouwen hebben een multifunctionele,
culturele of creatieve bestemming, www.zevensprongnieuwkoop.nl. Tijdens
de verlichte boerderijenroute spat de veelzijdigheid ervan af. De strobalen
op het erf doen dienst als gastenboek. Bezoekers ontvangen van TIP, het
Toeristisch Informatie Punt, een wandel- of fietsrouteboekje. In het
Oudheidkundig- en Poldermuseum is de tentoonstelling Landleven te
bezoeken. In de oude stal heeft Willem van Weerdhuizen er zijn schilderijententoonstelling en toont Josje Regout uit haar hoogstamboomgaard appels
en peren van oude rassen. In de loopstal staan miniatuur landbouwwerktuigen van de Stichting Meer-Historie uit de Haarlemmermeer opgesteld.
Zo werkt er bijvoorbeeld een miniatuur strobalenmachine. Tonneke Iwema
heeft haar beeldenatelier in De Achterdeel.
De grote Zevensprongavond is op 22 november met dansgroep At Va'ani uit
Gouda. Om 19.15, 20.00, 20.45 en 21.30 uur kunt u genieten van Hollandse
volksdansen. Ook is dan het quiltatelier van Riekje Mullers boven het achterdeel open. Op het terrein kunnen bezoekers genieten van een kop koffie met
koek, een glas warme chocolade of een glas warme glühwein.

6.

Hogedijk 1, Noorden, Zorgboerderij De Noordhoek
8, 15 en 22 november
In zorgboerderij De Noordhoek wonen mensen met een verstandelijke
beperking, www.ipsedebruggen.nl. Zij werken in het theehuis, kaarsenmakerij of in de plantsoengroep. Op genoemde avonden schenken zij en hun
begeleiders koffie, thee of fris met zelfgemaakte appeltaart, cake of koek.
Wie wil, kan de ruimten voor de dagbesteding en de kaarsenmakerij
bezoeken. De prachtige kaarsen zijn te koop.

9.

Noordse Dorpsweg 29, Noorden, Mts. Liebeton
alle avonden
De familie Liebeton heeft een gemengd bedrijf met akkerbouw en veeteelt.
Ze maken ook heerlijke boerenkaas. In volume zijn Schiphol en de Keukenhof
hun grootste klanten. Ook veel mensen uit de buurt kopen hier graag hun
ambachtelijk bereidde kaas. Tijdens de avonden van de verlichte boerderijenroute is de kaaswinkel open. Dus wie trek heeft in een heerlijk stukje
boerenkaas voor onderweg of voor thuis, is van harte welkom.

10.

Noordse Dorpsweg 4, Noorden, Nederlands Hervormde Kerk
9, 16 en 23 november
Dit zaalkerkje in het buurtschap Noordse Dorp is op 6 november 1843 in
gebruik genomen. De kerktoren is in 1987 geheel vernieuwd. Het uurwerk
dateert uit 1924, de koperen lezenaar van de voorlezer van eind 18e eeuw.
Het gebouw heeft een sobere inrichting. Op vermelde zaterdagen vertellen
gastvrouwen en -heren over hun kerkgebouw en bespelen organisten het
orgel.

13.

Kousweg 11, Zevenhoven. Groenhof, fam. J. Rademakers
8 november
Op deze boerderij met zomerhuis uit 1924 houdt de familie Rademakers
polopaarden uit Argentinië, het pololand bij uitstek. Het woord polo stamt
uit het Indisch en betekent bal. Twee teams van vier spelers te paard
proberen op een al dan niet omheind speelveld de bal met een 'mallet', een
polostick van bamboe, in het doel van de tegenstander te slaan. Ook is er een
scheidsrechter op het veld. Polo is in Nederland niet zo bekend. Vandaar dat
op de eerste vrijdagavond van de verlichte boerderijenroute bezoekers, onder
het genot van een consumptie, nader met deze mooie sport kennis kunnen
maken.

17.

Kousweg 3, Zevenhoven, V.O.F. Blok en kantoor ANV De Hollandse Venen
alle avonden
Deze boerderij uit 1982 heeft iets weg van een kop-hals-rompboerderij. Elke
avond neemt het gezin Blok u mee door de stallen met Holstein-Frisians. In
de wagenschuur is een kleine markt opgezet. Bij enkele kraampjes zijn
streekproducten te koop, enkele boerderijboeken en de Veldgids Platteland.
De agrarische natuurvereniging De Hollandse Venen organiseert een prijsvraag over Bloeiend Bedrijf, de bloemrijke akkerranden en insecten. Onder de

De route gaat soms over smalle dijken en donkere
wegen. Volg daarom svp de route in de rijrichting zoals
aangegeven in het routeboekje en op deze routekaart.
Geef elkaar bij tegemoetkomend verkeer op tijd de
ruimte.
Het is handig om een zaklamp mee te nemen; ook voor
het lezen van de beschrijvingen.
Houdt u rekening met eventuele natte, modderachtige
of winterse omstandigheden!
Mogelijk rijden ook fietsers de route. Wilt u svp, zowel
automobilisten en fietsers rekening met elkaar
houden? En let wel, bij stilstaande fietsen doet de verlichting het meestal tijdelijk niet.
Op de meeste wegen buiten de bebouwde kom is de
toegestane snelheid 30 - 60 km.
Gelieve de bewegwijzering tot parkeren op de
opengestelde boerderijen te volgen. In de berm
parkeren is op deze route niet toegestaan.
Bij een aantal boerderijen komt u via een schuine afrit
op het erf. Houdt u svp rekening met elkaar en volg,
indien aanwezig, de aanwijzingen van de verkeersregelaars.
Op verschillende adressen is een consumptie en/of een
versnapering verkrijgbaar. Pinnen behoort meestal niet
tot de mogelijkheden.
zijn de te bezoeken locaties. Meer informatie vindt u
op deze routekaart.
Verboden te roken op de opengestelde locaties.
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Via www.verlichteboerderijen.nl,
www.facebook.com/verlichte54 en op twitter via
@VBRinfo is actuele informatie te vinden over deze
verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o.
De verlichte boerderijenroute Nieuwkoop e.o. sluit aan
bij het Jaar van de Boerderij 2013 en bij het jaar van de
Nederland-Russische betrekkingen. Ook bij de locaties
die 's avonds te bezoeken zijn is herbestemming vaak
een thema en/of komt een Russisch getint item voor
het voetlicht.

