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Groeten uit
Koudekerk
ioudekerlc aan den Rijn
\an de Dorpsstraat 55a in
(oudekerk is zaterdag 19 janu-
Lri een tentoonstelling te zien.
)eze handelt over de geschie-
lenis van drie eeuwen post en
nstbezorging in Koudekerk en
le regio. De tentoonstelling is
pbaseerd op het boek "Groeten
Lit Koudekerk" van Matthijs
rÍey. De tentoonstelling is ge-
pend van 13.30 tot 16.30 uur.

leldzame
oerdomp gezien
lieuwko*p
Iet nieuwe natuurgebied Ruy-
sborg is nog volop in ontwik-
eling, toch is de zeldzame roer-
bmp er al gezien. De roerdomp
i een schuwe reigerachtige die
ich door zijn camouflagekleu-
en enorm goed weet te verber-
en. Boswachter Martijn van
bhie: "Sinds een paar weken

ijn klaar, er wordt regenwater
pgevangen om in het voorjaar
e natuur - en vooral veel vogels
te voorzien van een ideaal leef-
ebied. Net als in het nabiige-
gen natuurgebied de Groene
lnker worden de aankomende
ren veel zeldzame broedvogels
r Ruygeborg verwacht. Eén
rn de soorten die Natuurmo-
umenten hoopt te verwelko-
ten als broedvogel is de zeld-
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zame roerdomp." Hoewel het
erg modderig op de paden is,
is het wel al mogeliik om te ko-
men wandelen door Ruygeborg.
Laarzelrzljnwel nodig.

Autismecafé
in Noorden
Noorden
Het Autismecafé houdt dins-
dag22 jantari tussen 20.00 en
22.0A uur een bijeenkomst, ge-
organiseerd voor ouders, bege-
leiders en andere betrokkenen
van kinderen met een vorm
van autisme. Het vindt plaats
in de Buq Anemonenstraat 25
te Noorden. Er is voldoende
parkeergelegenheid bij cafe De
Klinker tegenover de katholieke
ker( S.van Capelweg in Noor-
den of op het parkeerterrein
bij de Coop. Een aanmelding
via autismecafenieuwkoop@
hotmail.com wordt op prijs ge-
steld.

\4íoubrugge
Een aantal inq'oners van Wou-
brugge onderzoekt ofhet dorp
ri1'p is voor een dorpsraad. In-
woners worden uitgenodigd
daarover mee te praten tijdens
een biieenkomst op 23 ianuari
in Café Die Twee. Achtergrond
is dat door de schaalvergroting
het voor de inwoners minder ge-
makkelijk wor4t om soepel in
contact te komen en te blijven
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met het gemeentebestuur. Ook
trekt de overheid zich steeds va-
ker terug en worden subsidies
verminderd. Dat heeft gevolgen
voor de leefomgeving, de voor-
zieningen en het verenigings-
ieven. Tijdens de bijeenkomst
op woensdag 23 januari 2013
in Café Die Twee, zullen de
ideeën nader worden toegelicht
en kunnen ze worden bespro-
ken. Ook zal wethouder Jan Uit
den Boogaard, die binnen het
College van Burgemeester en

$Tethouders Woubrugge in zijn
portefeuille heeft, aanwezig zijn
en het woord voeren. De bijeen-
komst in Die Twee begint om
20.00 uur.

Dierentaxi
Nieuwkoop
Nieuvlkoop
Nieuwkoop heeft nu ook een
eigen dierentaxi. De reguliere
taxi is meestal niet blij met wie

een huisdier meeneémt en al ze
ker niet wanneer het dier moe
spugen, door een kwaal nie
zindelijk is, een kraag draagt c

bijvoorbeeld erg verhaart. Eet
speciale ingericht taxibusj
voor huisdieren biedt hiervoo
nu de oplossing. Dde dieren
taxi is bereikbaar per telefoot
(0172-600670) of e-mail op he
moment dat met spoed vervoe
nodig is. Maar men kan ool
voordeliger van te voren eer
exacte dag- en tijdsafspraak ma
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WOUBRUGGE - Een aantal inwoners van Woubrugge
onderzoekt of het dorp rijp is voor een dorpsraad.

Inwoners worden uitgeno-
digd mee te praten tijdens
een bijeenkomst op woens-

dag23 januari om 20.00 uur
in café Die Twee. De ge-

meente staat achter de vor-

ming van de dorpsraad. De
initiatiefgroep bestaat uit
Ben Beukenholdt, Paul van
Buul, Ewout van der Dus-
sen, Corrie Kroes en Jan
Veraart


