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Fotografeer en win!

Eigen account

Games, boeken of
musicalkaartjes;
plaats snel een foto

Maak een eigen account aan op
onze website www.gouwekoerier.nl
en plaats daar in de agenda of onder
het kopje ‘de bezoeker’ je verslag of
aankondiging van een evenement.

www.deweekkrant.nl/nieuwevrienden

www.gouwekoerier.nl

Boskoop

De Boskoopse Geloofsgesprekken vinden woensdag
28 september plaats in het
Kerkje aan de Burgemeester
Colijnstraat in Boskoop. Onder de titel ‘Flirten met God’
verscheen dit jaar een boek
van oud-journalist Koert van
der Velde. Zijnstelling is dat
mensen aan religie kunnen
doen zonder dat zij in God
geloven. In de gespreksavond
op 28 september wordt hierop ingegaan. De gespreksavond duurt van 20.00 tot
21.45 uur. De sprekers van
die avond zijn diaken Dick
Vrijburg en ds Harald Overeem. De gespreksleider is ds
Bart Visser. De Boskoopse
Geloofsgesprekken zijn een
initiatief van de kerkelijke
voorgangers van Boskoop.

Bazaar
Waddinxveen

Bij de Immanuëlkerk aan de
Beatrixlaan in Waddinxveen
wordt zaterdag 1 oktober een
grote bazaar gehouden van
9.00 tot 16.00 uur. Een deel
van de opbrengst gaat naar
goede doelen.

Boek 150 jaar
KVBC is aanwinst

Verantwoord bosbeheer
Rijnwoude

De gemeente Rijnwoude ondertekent morgen, donderdag 22 september, het FSC
Convenant. Wethouder Job
Dresden en Mark Kemna,

directeur FSC Nederland,
zetten dan hun handtekening
onder de overeenkomst. Door
deze ondertekening geeft de
gemeente aan bij te dragen aan
verantwoord bosbeheer.

Vereniging stond aan de wieg van onderwijs
Het jubileumboek ‘In de ban
van het sortiment’ over 150
jaar Koninklijke Vereniging
van Boskoopse Culturen, geschreven door Sjaak Blaazer,
maakt goed zichtbaar wat
de KVBC voor Boskoop en
voor de Nederlandse boomkwekerij heeft betekend.

u Van de redactie
U Boskoop
De geschiedenis van de KVBC
wordt in het jubileumboek beschreven, maar er is ook aandacht voor de ontwikkeling van
Boskoop als sierteeltcentrum.
‘In de ban van het sortiment’
maakt duidelijk dat de KVBC
nog steeds werkt met de doelstellingen uit 1861.
De invloed van deze vereniging,
die onder een andere naam begon, is enorm geweest. Zeker de

eerste jaren loopt de geschiedenis parallel met het ontstaan
van Boskoop als centrum van
de boomkwekerij. Zo stond
de KVBC aan de wieg van het
middelbaar en hoger onderwijs
in Boskoop (anno 2011 verdwenen) en was zij de eerste Nederlandse kwekersvereniging die
zich druk maakte over planten-

KVBC werkt
nog steeds met
doelstellingen
uit 1861
soorten en de correcte naamgeving. Er werden tientallen tentoonstellingen georganiseerd,
waarbij keuringen belangrijk
waren. Naast Boskoop is er in
het 270 pagina’s tellende boek
ook aandacht voor het ontstaan
van de boomkwekerijregio’s

WWW.ZITTENENLIGGEN.NL

Zundert, Oudenbosch, Lottum, Opheusden en Groningen.
Daarnaast hield Sjaak Blaazer
verschillende interviews met
kwekers. Al in 2009 werd Sjaak
Blaazer door Wim van Nierop
van de KVBC benaderd om dit
jubileumboek te schrijven. Wim
van Nierop wilde een aanpak
die niet het sortiment, noch de
keuringen, noch de nomenclatuur centraal stelde. “Het geven
van voorlichting, het uitgeven
van boeken en Dendroflora zijn
belangrijke activiteiten van de
KVBC. Totaal nieuw is het idee
om naast Boskoop en de KVBC
- de hoofdmoot van het boek ook de ontwikkeling van andere
Nederlandse boomkwekerijregio’s in het kort te beschrijven,” zegt Blaazer die veel lof
toezwaait aan Jan Hooftman.
“Zijn kennis van het vak, zijn
meedenken en kritische blik
waren voor mij onmisbaar.”

Vaarexcursie
Natuurmonumenten houdt op meerdere data in september
een vaarexcursie. Deelnemers varen met een gids over de
Nieuwkoopse Plassen en gaan op zoek naar speciale gewassen, zoals de valeriaanplant. De start is bij het bezoekerscentrum in Nieuwkoop. Aanmelden via tel.: 0172-520010 of
www.natuurmonumenten.nl.
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Tegen inlevering van deze advertentie

 5,- korting
op een kleurbehandeling
of permanent


Groot assortiment en altijd laag geprijsd!
Groot
assortiment
en altijd
geprijsd!
Van Limburg
Stirumstraat 1-3 Gouda
(Naast hetlaag
Bleuland
Ziekenhuis)



Geloofsgesprek

Actie geldig t/m 8 oktober 2011

Linnaeusweg 114, Boskoop, (0172) 21 45 22

Wat staat er op het menu?

Kom Woonproeven.
Zaterdag 1 oktober a.s. van 11.00 - 14.00 uur in een
van onze vele opengestelde nieuwbouwwoningen.
Kijk op de website voor het complete en gevarieerde
aanbod woningen bij u in de buurt.

015 276 04 00

www.woonproeven.nl

