ACTIVITEITENOVERZICHT
VERLICHTE PROEVERIJENROUTE NIEUWKOOP EN ALPHEN AAN DEN RIJN
Boeren en tuinders zijn de voedselmakers van Nederland. Met deze
route laat een aantal deelnemende adressen u genieten van producten,
die van eigen erf komen of elders uit de gemeenten Nieuwkoop en
Alphen aan den Rijn; met kleine ‘proeverijen op de boerderijen’ of bij
een aanschuifmaaltijd of ontbijt. Ook een aantal andere bewoners
en gebruikers van bijzondere locaties laten u ‘proeven’ van hun
enthousiasme; over hun bedrijf, woning of hobby. In het overzicht hierna
staan wie u een gastvrij onthaal bezorgen.
TIP: neemt u een zaklamp voor onderweg mee.
PROGRAMMA
11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 en 27 november 2021
19.00-22.00 uur
Meer informatie en reserveren via www.verlichteproeverijen.nl
Speciaal menu vanwege de verlichte proeverijenroute. Ná reservering.
Alle avonden, richttijd tussen 17.30 en 19.00 uur
Het Oude Rechthuis, Dorpsstraat 40, Aarlanderveen, fam. Vergeer
www.hetouderechthuis.nl
Dit 17e-eeuwse pand is gebouwd als herberg. Vanaf ongeveer 1670
vergaderden hier het ambachtsbestuur, de polderbesturen en ook het
college van schout en schepenen die rechtspraken. Het pand kreeg
daarom de naam ‘Rechthuis’. Toen Aarlanderveen een gemeentehuis
kreeg, kwam de naam ‘Oude Rechthuis’ in zwang. In het gebouw aan de
linkerkant stond de waag, waarop de dorpelingen hun kaas, vee en graan
konden laten wegen.
De vierde generatie in de
vrouwelijke lijn, via familie
Van den Berg, bestiert nu deze
horecagelegenheid, vlakbij de
toeristische molenroute met
de enige nog werkende
Molenviergang ter wereld.
Het huidige Rechthuis bestaat
uit een sfeervol café met origineel bruin cafébiljart, een
feestzaal en een slijterij.
Reserveren via T 0172 571 309.
18, 19, 20, 25, 26 en 27 november, richttijd tussen 17.30 en 19.00 uur
Pannenkoekenrestaurant De Suikerhoeve, Noordenseweg 23, 		
Nieuwkoop, www.suikerhoeve.nl
Pannenkoekenrestaurant De Suikerhoeve staat op het terrein van
Stichting De Zevensprong. Bijna twintig jaar geleden is deze stichting
gestart met een ambitieus plan tot herbestemming van de bijgebouwen
en de historische boerderij uit 1874. De Suikerhoeve is recent op deze
locatie met haar pannenkoekenrestaurant gestart en doet graag mee
aan de verlichte proeverijenroute.
Reserveren via T 06 4660 8812.
19 november, inloop 17.30 uur
De Serre, Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven
Aanschuifmaaltijd met een verrassend culinair verhaal. En nadien nog
gelegenheid om zelf de lichtroute te rijden. Zie verder op pag. 63.
27 november, inloop 07.30 uur
Putmolen en Wim en Cora’s Schaapsfarm, Kerkvaartsweg 61 en 65, 		
Aarlanderveen
Polder- en molenwandeling met ontbijt. Geniet van het ochtendgloren,
van de Molenviergang en een (h)eerlijk ontbijt. Zie verder op pag. 64.
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1.

Noordenseweg 23, Nieuwkoop, Stichting de Zevensprong
13, 20 en 27 november
Aan de rand van het dorp Nieuwkoop, tussen de polders en de
plassen en met het natuurgebied de Ruygeborg als achtertuin ligt
het boerderijcomplex Noordenseweg 23. Het hoofdgebouw en de
zeven bijgebouwen hebben een multifunctionele, culturele, creatieve
of horecabestemming, www.zevensprongnieuwkoop.nl. Tijdens de
verlichte proeverijenroute spat de veelzijdigheid ervan af. In hun ateliers
tonen enkele kunstenaars eigen werk. Dit varieert van schilderijen,
keramiek tot beelden en fotografie.
Naast het VVV-kantoor, www.ontdeknieuwkoop.nl, is een keur aan gratis
wandel- en fietsroutes te vinden. Bij het Polder- en het Schaatsen- en
Mutsenmuseum is met aantrekkelijke korting het boek ‘Nieuwkoop
2020, 750 jaar geschiedenis’ aan te schaffen.
Bij deze musea zijn twee exposities te bekijken: Schaatsen, Mutsen en
Timmergereedschap en Back to the Sixties en de Nederpop,
www.hgnieuwkoop.nl.
Kom tot slot kennis maken met het Pannenkoekenrestaurant De Suikerhoeve. Hier zijn een warme drank en een zoete lekkernij te verkrijgen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan alvast een kijkje op hun website,
www.suikerhoeve.nl.

6.

Hogedijk 6, Noorden, Groepsaccommodatie en Camping,
Johan en Joke Koole
18, 19, 20, 25, 26 en 27 november
Het recreatiebedrijf van Johan en Joke Koole ligt vlakbij de Nieuwkoopse
en Noordense Plassen. Tot 2007 werden hier nog koeien gemolken. In 1971
startten de ouders van Johan met hun groepsaccommodatie. Op basis
van zelfverzorging kunnen grote groepen hier terecht. In De Berghut zijn
36 slaapplaatsen en in De Stal 60. Er is een groot sportveld en, op een
apart gedeelte van het terrein, een camping inclusief trekkershut,
www.kampeerhoevekoole.nl.
Bezoekers van de lichtroute kunnen hier ook hun auto parkeren en een
fiets huren en zo sportief langs de aangelichte adressen gaan. Er zijn, na
reservering, gewone en elektrische fietsen en tandems te huur.
Mits niet verhuurd, zijn de ruim opgezette groepsaccommodaties te
bezichtigen.

P
7.

Molenweg 9, Zevenhoven, fam. Peter en Angéla Immerzeel
bord welkom
In 2017 zijn bij deze woonboerderij uit 1954 twee gastenverblijven
gebouwd. In De Natureluur verblijven vaak toeristen die willen
genieten van het Groene Hart, lopend of op de fiets. Afhankelijk van de
reserveringen kunnen belangstellenden deze ruimte komen bekijken.
Dan staat het bord welkom aan de weg. Vandaar dat hierboven geen data
vermeld staan, www.gastenverblijf-de-natureluur.nl.

12.

Kousweg 3, Zevenhoven, V.O.F. Blok
alle avonden
Familie Blok organiseert met familie, vrienden en collega’s in de stal
een kleine streekmarkt. Er zijn kraampjes met honing, ijs, boerenkaas
en andere zuivel uit de streek te proeven en te koop. Ook kunt u voor
aardappelen, jam en vlees hier terecht. De Wildbeheereenheid is elke
avond aanwezig. Laat u zich de heerlijke gerookte gans goed smaken.
Regelmatig neemt iemand van de familie bezoekers mee naar de
Holstein, Blaarkop en Jerseykalfjes.
Betty en Dirk zijn al jaren actief in de agrarische natuurvereniging De
Hollandse Venen. Leden vertellen wat deze vereniging voor de boeren en
burgers in de regio doet, www.dehollandsevenen.nl.
Ter hoogte van deelnemersnummer 12
Balentuin
Tijdens de herfstvakantie oktober jl. heeft de organisatie van de
Kindervakantieweek Zevenhoven met tientallen kinderen gewerkt aan
het project Grasbalenkunst. De kinderen schilderden hun favoriete dier
en hun favoriete eten. Daarmee haakten ze aan bij het thema van deze
lichtroute: weet jij waar je eten vandaan komt?
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20.

Hogedijk 29A, Zevenhoven, Boerderij De Vriendschap,
fam. Tom en Marjo de Boer
alle avonden
Sinds dit jaar zijn Tom en Marjo op hun melkveebedrijf ijs gaan maken.
Hun koeien leveren natuurlijk de melk hiervoor. Heeft u onderweg zin in
een verrukkelijk ijsje van de boerderij, draai dan gerust hier even af. In de
diepvries in de blokhut vindt u vast wel een smaakje naar uw zin,
www.facebook.com/boerderijdevriendschap.

25.

Blokland 28, Nieuwveen, Kazan, John en Saskia Joha-van Abswoude
12, 19 en 26 november
Deze kleinschalige, biologische en regeneratieve boerderij is vernoemd
naar de Russische stad Kazan. John en Saskia produceren alleen voor
de directe verkoop in hun boerderijwinkel. Naast rund- en lamsvlees
van het eigen bedrijf betrekken zij biologisch varkens- en kipvlees
van collega-boeren. De boerderijwinkel is open op vrijdagmiddag en
zaterdag en tijdens de verlichte proeverijenroute ook op vrijdagavond.
Het stel heeft grote plannen om hun erf om te toveren naar een meer
betekenisvol bezoekerf. Onlangs organiseerde zij een succesvolle
crowdfundingsactie om een nieuwe ronde stal voor hun Limousinvee
en een bezoekersplatform te kunnen bouwen. Het erf gaat ze inrichten
met veel ruimte voor biodiversiteit, educatie en beleving. Check voor de
laatste nieuwtjes en voortgang www.hoevekazan.nl.

31.

Dorpsstraat 41, Nieuwveen, R.K. H. Nicolaas, Parochiekerk
11, 12, 18, 19, 25 en 26 november
In 1865 werd de parochie H. Nicolaas gesticht. De kerk in neogotische stijl
is gebouwd naar een ontwerp van architect Theo Asseler. Geld voor de
48 meter hoge toren was er aanvankelijk niet. Die werd twintig jaar later,
in 1887, opgetrokken. Architect Evert Margry ontwierp deze.
Boven de hoofdingang van de kerk bevindt zich het beeld van de
patroonheilige H. Nicolaas. Op genoemde avonden mag u ook door
de verlichte pastorietuin, De Nicolaashof, gaan. Met een rondje om de
kerk komt u door de bloemen-, meditatie- en de bijbelverhalentuin. Op
diverse avonden zingen mogelijk het Caeciliakoor of het Canta Libre koor.
Op zaterdagavond is, vanwege de wekelijkse viering, de kerk niet voor
bezichtiging open.
A.H. Kooistrastraat 130 , Nieuwveen, Landgoed Ursula - zorgboerderij
De Noordhoek
overdag
Een van de deelnemers aan de verlichte proeverijenroute is Ipse de
Bruggen met hun zorgboerderij De Noordhoek, aan de Hogedijk 1 in
Noorden. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking. Zij
werken op diverse plekken in de buurt, www.ipsedebruggen.nl. Onder
meer op Landgoed Ursula. In het gebouw Parkpaviljoen werken ze in
de horecagroep en in de winkels. Komt u proeven van de overheerlijke
eigengebakken appeltaart en bezoekt u dan ook de Kaarsenmakerij
en cadeauwinkel het Spinnenweb? In de Olifant zijn verse groenten en
bloemen te koop.
Ook leuk is dat hier van april t/m september minicamping Het
Groene Hart op één van de mooiste plekjes op het Landgoed elf
kampeerplaatsen en twee kampeerbungalows aanbiedt,
www.campinghetgroenehart.nl. Op het terrein is trouwens ook een
manege, een kinderboerderij, een visvijver, een vlindertuin, speeltuin/
beweegroute en een uitgebreid wandelgebied, dat grenst aan de
Nicolaashof, de tuin naast de St.Nicolaaskerk.

44.

Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven, Landwinkel/Newhouse Logies,
fam. J. Nieuwenhuizen-van der Slot
12, 19 en 26 november
Op deze avonden kunt u een rondleiding krijgen over het gehele bedrijf.
De koeien op deze boerderij liggen op waterbedden. De Landwinkel met
ambachtelijke streekproducten is al in kerstsferen. U kunt hier heerlijk
rondsnuffelen en genieten van de proeverijtjes. Op 12 november verzorgt
het Alphens Kozakkenkoor enkele korte optredens, om 19.15, 20.00, 20.45
en om 21.30 uur. Houdt u voor updates de website in de gaten,
www.jannieuwenhuizen.com.
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48.

Nieuwveenseweg 49, Nieuwkoop, Stichting Inversa en Beijzonder welkom
overdag 27 november
Tussen 10.00 en 15.00 uur organiseren Beijzonder welkom en Stichting
Inversa op deze locatie een gezellige winterfair. In de verschillende
kraampjes op het erf is er van alles te koop en allemaal eigengemaakt
tijdens de dagbesteding. Zo vindt u er potjes jam, boeken, planten,
kerststukjes en heel veel houten producten. Denk hierbij aan
kerstboompjes, kandelaars, sterren en nog meer. Ook aan de inwendige
mens wordt gedacht: er is soep, koffie, thee en koek. De opbrengst komt
ten goede aan de dagbesteding. Voor meer informatie:
www.beijzonderwelkom.nl en www.inversa.nl.

53.

Hogedijk 102, Ter Aar, Poldergemaal van de Polder Nieuwkoop
11, 18 en 25 november
Dit gemaal uit 1894 zorgt voor droge voeten en een verantwoord
waterpeil in een gebied van 2.773 ha. Het oudste gedeelte van het
poldergemaal is een monument. Na een heftige brand heeft eigenaar
Hoogheemraadschap van Rijnland een deel herbouwd met behoud van
het historische karakter. Vandaag de dag is het gemaal uitgerust met
twee elektrisch aangedreven horizontale schroefpompen.
Tijdens de lichtroute leiden medewerkers geïnteresseerden rond in dit
prachtige gebouw. Ook vertellen ze over de noodzaak van
waterbeheersing voor laag Nederland, dat op plaatsen wel meer dan zes
meter onder zeeniveau ligt. Naast het beheer van vele (boezem)gemalen
zorgt Rijnland (mede door deze (boezem)gemalen voor schoon water
(o.a. zuivering en aan- en afvoer van water) maar ook voor droge voeten
(bescherming tegen het water door waterkeringen (duinen, dijken en
kaden), www.rijnland.net.

59.

Noordeinde 18, Aarlanderveen, fam. Tristan & Angela Zevenhoven
12, 13, 19 en 20 november
Angela (interieuradviseur/illustrator) en Tristan (bouwkundig adviseur)
hebben de woning uit 1877 zelf gerenoveerd. Met behoud van historische
details is de gehele boerderijwoning voorzien van zeer goede isolatie,
drievoudige beglazing en energiezuinige installaties voor verwarming,
warm water en ventilatie. Tevens is de elektrische installatie flexibel
aangelegd. Het tweetal geniet volop van de historische boerderij met
het comfort van de 21e eeuw. Beiden vertellen graag hoe ze de renovatie
hebben aangepakt en over de passie voor hun vak. Op genoemde
avonden is om 19.30 en 20.30 uur een rondleiding.

87.

Achtermiddenweg 10, Aarlanderveen, TaarTenTuin, fam. Anton van 		
Domburg en Marisca Braam
25, 26 en 27 november
De Kooi boerderij ligt vier meter onder NAP. Het was de eerste boerderij
in deze drooggemaakte Nieuwkoopse polder. TaarTenTuin is van bijna
alle markten thuis. Ze hebben een herberg, zorgboerderij en verhuren
sfeervolle appartementen. In de boomgaard staan tenten ingericht in
grootmoeders stijl met bedstee en kaarslicht. Op de binnenplaats brandt
de vuurkorf, is een zitje van strobalen, met warme plaids en gezelligheid.
Opwarmen kan in de herberg met warme choco met slagroom, goede
koffie, thee en onder andere heerlijke apfelstrudel. Dagbesteding Schaap
Noot Mies brengt graag hun zelfgemaakte producten aan de man!
Kom en laat u verrassen op deze unieke plek, op een steenworp afstand
van de Molenviergang, www.taartentuin.nl.

90.

Achtermiddenweg 3, Aarlanderveen, De Vooruitgang, fam. Jaap en 		
Margreet Verduijn
11, 12, 13, 18, 25, 26 en 27 november
In de ontvangstruimte van deze recreatieboerderij is doorlopend de dvd
‘De vier jaargetijden in de polder’ van de agrarische natuurvereniging
De Wetering te zien. Leuk om even te bekijken bij een kopje koffie of
een zuiveldrankje van FrieslandCampina. De roodbonte koeien worden
hier met een melkrobot gemolken. Bezoekers zijn van harte welkom om
dit van nabij te zien. Op andere momenten in het jaar kan men op De
Vooruitgang terecht voor workshops en kinderpartijtjes, familiedagen,
schoolexcursies, open boerderijdagen, verjaardagen en jubilea tot
ongeveer 100 personen. De buitenactiviteiten zijn met skelters,
traptrekkers, tafeltennis en kanovaren, www.boerderijdevooruitgang.nl.
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91.

Kerkvaartsweg 65, Aarlanderveen, Wim en Cora’s Schaapsfarm,
fam. W. Herrewijn
11, 12, 18, 19, 25 en 26 november
Marjan Vriezen stelt enkele van haar werken tentoon tijdens de verlichte
proeverijenroute. Zij aquarelleert inmiddels ruim 30 jaar en geeft 20 jaar
cursussen aan huis. Zij is autodidact en haar werk kenmerkt zich van
figuratief naar abstraherend. Spiritualiteit speelt een grote rol, maar ook
natuurlijke taferelen, dieren en gebouwen zijn geliefde onderwerpen. Al
eerder had ze een expositie op de Schaapsfarm.
In ‘In de schuur’, die rolstoeltoegankelijk is, is koffie en thee te verkrijgen.
Hier laten Wim en Cora zien hoe ruwe schaapswol wordt gekaard.
Om 19.15 en 20.30 uur kunnen kinderen een wolschilderijtje maken.
Deze multifunctionele ruimte is door het jaar heen beschikbaar voor
vergaderingen, presentaties, feestjes, jubilea, workshops enzovoorts,
www.schaapsfarm.nl. Wellicht ook handig om te weten, het echtpaar
verkoopt op bestelling onbewerkte en gekaarde schapenwol, en
lamsvlees. En ‘Op Zolder’ verhuren zij een bed & breakfast.

D.

Kerkvaartsweg 61, Aarlanderveen, Putmolen | molen 4, fam. J. Slingerland
12, 19 en 26 november
De Putmolen, beter bekend als molen 4 van de unieke en enig werkende
Molenviergang in de wereld is tijdens de lichtroute te bezichtigen. Op
1 oktober jl. opende prinses Beatrix in deze molen het maalseizoen. Ook
nu nemen molenaar Slingerland en zijn vrouw u mee door de molen. Ze
vertellen u over het bijzondere leven in en rond de molen, over wind en
water, over de betekenis van de standen van de wieken en nog veel meer.

97.

Lindenhovestraat 8A, Zwammerdam, Hoeve Molenweide, fam. Berry en
Linda van Niekerk
13, 19 en 27 november
Een bezoek aan een agrarisch bedrijf hoort er wel bij tijdens de verlichte
proeverijenroute. Het melkveehouderijbedrijf van Hoeve Molenweide
staat op een fantastische plek. U heeft uitzicht op de Oude Rijn en op
de beroemde Molenviergang. In het land staan comfortabel ingerichte
hooiberghutten voor logies en in de voormalige huisstal worden enkele
appartementen verhuurd. Tijdens de lichtroute wordt een kleine
rommelmarkt gehouden en zijn de vijfpersoonshutten van binnen te
kijken. Natuurlijk kunnen bezoekers ook naar de koeien en kalfjes,
www.hoevemolenweide.nl.

102. Kortsteekterweg 12, Alphen aan den Rijn, De Witte Gravin,
Fa. De Wit-Burggraaf
12, 13, 19, 20, 26 en 27 november
Aan de oprit staat een melktap en een automaat met Graafstroomkaas,
huisgemaakte jammen, sappen, koekjes en diverse yoghurts en vla van
een collega. In de skybox wordt een sfeervol marktje gehouden. De
ondernemers met wie ze regelmatig samenwerken, presenteren hier
hun heerlijke producten. Dus er is van alles te proeven, zoals yoghurt,
koffie, honing en kalfsvlees. Ook staan er kraampjes met (vintage)
kleding, sieraden, home made accessoires en met informatie over
schildercursussen, zanglessen en van de muziekvereniging. Mogelijk zijn
er korte optredens. Vanuit deze unieke vergader- en kleine feestlocatie
kijken bezoekers zo de koeienstal in.
Het gehele jaar door kunt u trouwens elke woensdagmiddag van
14.00 tot 17.00 uur bij De Witte Gravin aankomen. Hoor dan wat dit
boerengezin dagelijks doet voor een lekker glaasje melk en plakjes kaas
op uw boterham. De loeiverse cappuccino met huisgemaakte lekkernijen
staat ook dan klaar, www.dewittegravin.nl.
103. Kortsteekterweg 16, Alphen aan den Rijn, Overburg, V.O.F. T. de Bruijn
11, 18 en 25 november
Boerderij Overburg met zomerhuis is gebouwd, naar een ontwerp van
het Leidse architectenduo Jesse en Fontein. Vader Teus, moeder Janny
en zoon Teus jr. houden hier 85 melkkoeien, 25 stuks jongvee en 25 schapen. Vorig jaar bouwden deze voedselmakers een nieuwe ligboxenstal
met een zij-aan-zij melkput. De koeien worden hier tweemaal daags gemolken. Het drietal neemt de bezoekers graag mee door deze koeienstal
en naastgelegen jongveestal. Er is koffie, thee, warme chocolademelk
met eigengebakken cake en via de buren stukjes Graafstroomkaas.
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113.

Kortsteekterweg 52A, Alphen aan den Rijn, Jacobshoeve, Jaap en Marja
Stapper
11, 12, 18, 19, 25 en 26 november
Op de boerderij van familie Stapper ziet u met eigen ogen waar uw
voedsel vandaan komt. De 140 koeien lopen van het vroege voorjaar tot
in de herfst dag en nacht buiten. Nu staan ze op stal. Bij het vee vertellen
Jaap en Marja over hun extensieve, weinig milieubelastende manier
van boeren. De koeien worden gemolken in een swing-over melkstal. Op
de donderdagen 11, 18 en 25 november bent u tussen 19.00 en 19.45 uur
welkom in de melkput bij het koeien melken. Een tip: trek dan laarzen of
oude schoenen aan.
Weet u eigenlijk hoe verse melk rechtstreeks van de koe smaakt?
Op genoemde bezoekavonden kunt u dit proeven én ook warme
chocolademelk, bereid van verse koeienmelk. Ook zijn er versbereide
zuivelproducten van collega-veehouder De Rijk zuivel te koop,
www.derijkzuivel.nl.
Trots zijn Jaap en Marja op hun prachtige Lakenvelderkoe met kalf. Raadt
u de juiste geboortedatum van het kalf? De winnaar ontvangt een mand
met heerlijke zuivelproducten.
Jaap en Marja zijn actief lid van agrarische natuurvereniging De
Wetering. Ze doen volop aan weidevogelbescherming. In de loods laten
zij u zien hoe zij een plas-dras gebied op hun weiland maken.
En nog een tip: parkeren kunt u het beste aan de overkant, 50 meter
verderop bij Duynie. Let u wel op bij het oversteken?

		
AANSCHUIFMAALTIJD MET CULINAIR VERHAAL 19 NOVEMBER
De liefde van het platteland gaat door de maag. Met de
aanschuifmaaltijd van deze verlichte proeverijenroute geven we daar
een vervolg aan. Bij de uitvoering haken we in op november, bekend als
de slachtmaand.
We presenteren een verrukkelijk viergangenmenu in de Serre van
Newhouse Logies op de boerderij van de familie Jan Nieuwenhuizen
in Zevenhoven. Marian Humme van Groene Hart Catering verzorgt het
diner met producten uit de regio. Verhalenvertelster Gerda Hoogendijk
vertelt een bijzonder culinair verhaal. Tussen de gangen door vertellen
Pauline en Sonja over de ontwikkeling van het boerenbedrijf door de
jaren heen met uitbreidingen naar een Landwinkel, appartementen, een
grote ontvangstruimte en het inmiddels jaarlijks terugkerende Tulip
Festival.
Wilt u meer weten over uw eten en bent u in voor een verrassingsmaaltijd met producten uit de regio, reserveer dan bijtijds een plaatsje
op deze ‘proef’boerderij.
Nadere informatie is te vinden op www.verlichteproeverijen.nl of
te verkrijgen via E info@verlichteproeverijen.n, T 06 3001 3037.
Na afloop is er gelegenheid om zelf nog de lichtroute te rijden.
Inloop: vanaf 17.30 uur, start diner: 18.00 uur
Locatie: De Serre, Nieuwveenseweg 102, Zevenhoven
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DOCUMENTAIRE EN DIALOOG ‘HET VOEDSEL VAN HIER’ 22 NOVEMBER
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is de documentaire ‘Het
voedsel van hier’ opgenomen. Het gebiedsplatsform, die de film heeft
laten maken, gaat ermee de boer op. En komt ook naar de verlichte
proeverijenroute Nieuwkoop-Alphen aan den Rijn. Ná de documentaire
is er een gesprek met de makers, over het vervolg van deze documentaire
en hoe verder met het voedsel van hier.
Nadere informatie is te vinden op www.verlichteproeverijen.nl of te
verkrijgen via E info@verlichteproeverijen.nl, T 06 3001 3037.
Inloop: 		
Locatie:

vanaf 19.30 uur, aanvang film: 20.00 uur
Het Zwaluwnest, Korteraarseweg 160, Ter Aar

VROEGE VOGELWANDELING MET ONTBIJT 27 NOVEMBER
Genieten van het ochtendgloren, van de Molenviergang en een heerlijk
ontbijt in ‘In de Schuur’. De wandelaars lopen met molenaar Johan
Slingerland een polder- en molenwandeling met aansluitend van een
ontbijt met eerlijke producten bij Cora en Wim Herrewijn. Onderweg
hoort u over de Molenviergang en bezoekt u na het ontbijt de Putmolen,
ook wel bekend als molen 4.
Nadere informatie is te vinden op www.verlichteproeverijen.nl of te
verkrijgen via E info@verlichteproeverijen.nl, T 06 3001 3037.
Verzamelen:
Locatie:

64

vanaf 07.30 uur, start wandeling: 08.00 uur
Putmolen, Kerkvaartsweg 61, Aarlanderveen

