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Kom je ook zeilen tijdens 
de schoolvakantie?

zeilschoolnieuwkoop.nl

Vijf dagen zeilles op verschillende 
zeilniveaus. In kleine groepjes met 

Optimist of Splash 

Bel Bea: 06-15651544 of kijk op:

THEaTErSEIZoEN 2021-2022… WIJ ZIJN Er KLaar Voor

Tijdens de voorbereidingen van het nieuwe theaterseizoen zitten we nog volop in de (laatste?) 
lockdown. Van onze voorstellingen in seizoen 2020-2021 is helaas maar weinig terecht gekomen.
Gelukkig gloort er licht aan de horizon, het einde van de beperkingen lijkt in zicht.

Onze inzet is u vanaf september weer “gewoon” een volledig programma te kunnen bieden in 
Theater Kaleidoskoop. Dát hebben we voorbereid. In dit programma-overzicht hopelijk weer 
voor elk wat wils. 
Wellicht herkent u voorstellingen. Dat klopt, dat zijn activiteiten die het afgelopen jaar niet door 
konden gaan. Daarnaast zijn er ook allerlei nieuwe evenementen.  

We laten het daar niet bij, er is ook nog een “toetje”. In juni 2022 vieren we als theater ons tweede 
lustrum. Daar horen lustrumvoorstellingen bij. Die gaan er zeker komen, we informeren u daar in 
de loop van het seizoen verder over.

We hopen van harte dat al onze activiteiten weer als vanouds doorgang zullen vinden (liefst met 
regelmatig een “volle bak”) en we wensen u daar veel genoegen bij!

Namens al onze vrijwilligers,
Wim Heijser, voorzitter Theater Kaleidoskoop



VoorSTELLINgEN
Wij hebben een gezellig klein 
theater waar u altijd dicht bij de 
artiesten bent... In het nieuwe 
seizoen kunt u weer verschillende 
spraakmakende theaterproducties en 
muziekvoorstellingen zien.

Donderdag 16 september 2021: 
Cor Bakker 60 jaar en Fuse

Zaterdag 25 september 2021: 
Beatrice en Vera zingen Abba

Zaterdag 2 oktober 2021:  Armida

Vrijdag 29 oktober 2021:  
Tribute to Leonard Cohen

Zaterdag 13 november 2021: 
Swingen met Ouwe Bekenden

Zaterdag 18 december 2021:  Froukje

Vrijdag 28 januari 2022:  Meiden van LOS

Zaterdag 29 januari 2022: 
Gerard Alderliefste’s ode aan Ramses

Zondag 30 januari 2022:  
The Wieners play The  Everly Brothers

Zaterdag 5 februari 2022: 
Hits met teksten van Lennaert Nijgh

Zaterdag 19 februari 2022: Ludique 

Zaterdag 19 maart 2022: Renee van Bavel

Vrijdag 1 april 2022: Cameretten

Zaterdag 2 april 2022: Grof Geschud

Zaterdag 21 mei 2022: 
De wereld van � amencomuziek

oVErIgE aCTIVITEITEN
In Theater Kaleidoskoop zijn nog veel 
meer leuke activiteiten te doen naast 
de theatervoorstellingen. Hieronder 
een overzicht van wat u allemaal kunt 
verwachten. 

Di 7 sep 2021 Lezing Wim Daniëls
Di 14 sep 2021  Bingo
Vrij 8 okt 2021  KaLadies Night
Za 9 okt 2021  Tweede ronde NK Pubquiz
Za 23 okt 2021  Game tournooi voor de jeugd 
Zo 7 nov 2021  Spirituele Beurs
Di 9 nov 2021  Bingo
Za 20 nov 2021  Kleedjesmarkt
Zo 19 dec 2021  Kerstmarkt
Di 11 jan 2022  Bingo
Za 12 feb 2022  Gezondheidsbeurs
Di 8 mrt 2022  Bingo
Za 12 mrt 2022 Finale NK Pubquiz
Zo 20 mrt 2022  Jazz Festival
Wo 27 apr 2022 Koningsdag Seniorenbingo 
Di 10 mei 2022 Bingo

SEIZOEN 2021 - 2022

WELKom IN THEaTEr KaLEIDoSKooP
In dit programmaboekje treft u weer veel informatie over onze activiteiten voor het komende 
theaterseizoen. In deze onlineversie beginnen we met een totaaloverzicht, gevolgd door 
meer specifi eke informatie over de activiteiten van uw keuze. Wij hopen dat dit boekje u van 

nut kan zijn. Ga naar de website voor de meest actuele informatie:  
www.theater-kaleidoskoop.nl 

mUZIEKCaFÉ
Een podium voor lokale bands. Van 
september t/m mei is er in Kaleidoskoop 
elke (in principe) derde zondag van de 
maand het Muziekcafé. 
Toegang is gratis (15.30 - 17.30 uur).

Zo 26 sep 2021 Band Lamoer
Zo 17 okt 2021 Las Tapas
Zo 21 nov 2021 The Netz
Zo 16 jan 2022 Make My Day
Zo 20 feb 2022 Out of the Cage
Zo 20 mrt 2022 Jazz Festival
Zo 10 apr 2022 J@zZelection



rESTaUraNT
Kom wat eerder naar de voorstelling of blijf na afl oop nog even gezellig napraten in ons sfeervolle 
restaurant. Hier kunt u terecht voor een kopje koffi  e of thee, een drankje en een hapje.

rESErVErEN
Reserveren kan via de website (www.theater-kaleidoskoop.nl), telefonisch (0172 - 72 80 01)
of via de mail (info@theater-kaleidoskoop.nl).

Kaarten zijn ook te koop in Theater Kaleidoskoop tijdens andere voorstellingen of op maandag 
van 13:00 - 15:00 uur.

De ticketprijs voor de � lm- en theatervoorstellingen is inclusief consumptie. Bezoekers krijgen in 
de pauze of (indien er geen pauze is) na a� oop van de voorstelling een consumptie naar keuze.

Vrij 13 augustus 2021

Di 24 augustus 2021

Vrij 27 augustus 2021

Vrij 10 september 2021

Vrij 24 september 2021

Di 28 september 2021

Vrij 8 oktober 2021*

Vrij 22 oktober 2021

Di 26 oktober 2021

Vrij 11 februari 2022

Di 22 februari 2022

Vrij 25 februari 2022

Vrij 11 maart 2022

Di 22 maart 2022

Vrij 25 maart 2022

Vrij 8 april 2022

Vrij 22 april 2022

Di 26 april 2022

Vrij 12 november 2021

Di 23 november 2021

Vrij 26 november 2021

Vrij 10 december 2021

Di 21 december 2021**

Di 28 december 2021

Vrij 7 januari 2022***

Vrij 21 januari 2022***

Di 25 januari 2022

Vrij 13 mei 2022

Di 24 mei 2022

Vrij 27 mei 2022

Vrij 10 juni 2022

Vrij 24 juni 2022

Di 28 juni 2022

Vrij 8 juli 2022

Vrij 22 juli 2022

Di 26 juli 2022

FILm
Elke 2e en 4e vrijdagavond en 4e dinsdagmiddag van de maand zijn er in Theater 
Kaleidoskoop interessante fi lms te zien. Wij zullen voor het nieuwe seizoen ook weer uit 
een gevarieerd aanbod van recente fi lms kunnen kiezen. Films die u zeker niet mag missen! 
Aanvang middagen: 14.00 uur; aanvang avonden: 20.15 uur. Prijs: € 10,- 

oPEN TaFEL (steeds de 4e donderdag van de maand)
Wilt u eens gezellig gezamenlijk eten? Kom dan naar ons maandelijks Open Tafel Diner.
Voor € 14,50* heeft u een heerlijk driegangenmenu (exclusief drankjes). Aanvang: 17:00 uur. U 
kunt tot 1 week van tevoren reserveren. Reserveren kan telefonisch (06-20383347) of via de mail.
*uitgezonderd kerstdiner

23 september
28 oktober
25 november   
16 december (kerstdiner)   

27 januari   
24 februari
24 maart
28 april

19 mei (3e donderdag i.v.m 
Hemelvaart)
23 juni
28 juli

* fi lmavond valt samen met 
KaLadiesnight

** wijziging ivm Kerstavond *** wijziging ivm programmering 
januari



Fysiotherapie FysioSport Ergotherapie

Bewegen, ook voor u!
Specialisaties:

 ✔ Manuele therapie
 ✔ Sportfysiotherapie
 ✔ Oedeemfysiotherapie
 ✔ Psychosomatisch
 ✔ Bedrijfsfysiotherapie 

 ✔ Oncorevalidatie
 ✔ Neurorevalidatie
 ✔ Valpreventie
 ✔ Shockwave therapie
 ✔ Dry needling

Ook voor:
 ✔ FysioSport Senioren
 ✔ FysioSport Jongeren
 ✔ Pilates Plus
 ✔ NeuroFitGym
 ✔ Fysiosport in ‘t zwembad 

 ✔ ZwangerFit
 ✔ Personal training
 ✔ Sportief Wandelen
 ✔ Wandelen Senioren
 ✔ Beweegtuin

✆ 0172 - 57 52 61 (N)

✆ 0172 - 60 31 95 (T)

info@bakkerendevos.nlwww.bakkerendevos.nl ✉

Hoofdvestiging Nieuwkoop:
Vijverhof 1
2421 VX Nieuwkoop

Vestiging Ter Aar:
Aardamseweg 73 
2461 CB Ter Aar

Dependance:
Nieuwveenseweg 39b
2421 LB Nieuwkoop

Dependance:
Albrechtshof 5
2435 WZ Zevenhoven

WhatsApp:  06 - 57821791



Zaterdag 2 oktober 2021
19:00 uur en 21:30 uur | € 17,50 

De rode draad in dit theaterconcert 
is de muziek die herinnert aan 
belangrijke momenten in Armida’s 
leven. Armida zingt liedjes die voor 
haar een speciale betekenis hebben 
gekregen en ze vertelt ook waarom. 
Samen met haar band brengt ze 
een heel gevarieerd programma 
dat bestaat uit Nederlands- en 
Engelstalige luister- en popliedjes 
uit de periode van haar vroege 
jeugd tot nu. Of zoals ze zelf zegt: 
“Liedjes waar je blij van wordt!”                                      

(foto: Wim van der Zwan)

armIDa
Hier word ik blij van! 

De Nederlandse pianist wordt in augustus 
dit jaar 60 en als cadeau aan zichzelf nam hij 
met de strijkers van het Metropole Orkest 
het album Hollandse Helden op. Muziek van 
o.a. Harry Bannink, Joop Stokkermans en Cor 
Lemaire maar met nieuwe arrangementen 
van Bob Zimmerman. En het was zijn droom 
hiermee op tour te gaan, alleen hoe? De 
oplossing hiervoor bleek de formatie Fuse, een 
energiek zestal met verschillende expertises 
en bekend van Podium Witteman.                                             
                   (foto: Cor Bakker)
Donderdag 16 september 2021 | 20:15 uur
€ 27,50 

Cor BaKKEr EN FUSE
Cor Bakker 60 jaar

Zaterdag 25 september 2021 
20:15 uur  | € 20,00 

Een meezing theaterconcert vol 
bekende songs en inside story’s 
over de Zweedse hitmachine ABBA. 
De zussen Beatrice en Vera van der 
Poel zingen het repertoire van ABBA 
op een bijzondere manier, zoals de 
liedjes geschreven zijn, bij de piano. 
Songs als Dancing Queen, The Winner 
Takes It All, Knowing Me Knowing 
You, Voulez Vous, SOS en natuurlijk 
Mama Mia!  ABBA XS is een feest der 
herkenning en voor elke generatie 
een heerlijk avondje met tijdloze hits. 
Niets moet, maar meezingen mag!

(foto: Martijn Swart)

BEaTrICE EN 
VEra VaN DEr PoEL

ABBA XS



Vrijdag 29 oktober 2021 | 20:15 uur 
€ 19,50 

Een muzikale en theatrale ode aan Leonard 
Cohen. Eind 2016 overleed de zanger, die 
met zijn donkere stem en prachtige teksten 
generaties in de ban wist te houden. ‘So 
long Cohen’ is een theaterconcert met de 
bekendste nummers van de charismatische 
folkzanger, componist en dichter. Daarnaast 
is het ontdekkingsreis naar wie Leonard 
Cohen nou eigenlijk was. Kortom, een avond 
heerlijke Leonard Cohen-muziek en beleving, 
met humor, ontroering en poëzie!                                              

(foto: PR)
ErNEST BEUVINg

So long Cohen 

Zaterdag 13 november 2021 | 20:15 uur
€ 10,00 

Wanneer de coverband ‘Ouwe 
Bekenden’ speelt hoor en zie je 
direct het plezier waarmee deze 
Nieuwkoopse lieden muziek maken. 
Zonder “automaten” of tracks spelen 
zij eigenhandig hun repertoire van 
louter gezellige en onvergetelijke 
nummers uit de top 2000. Veel oude 
muzikale herinneringen komen 
weer tot leven en stilzitten is vanaf 
de eerste tonen dan ook een ware 
uitdaging. Kortom, Ouwe Bekenden... 
voor een geslaagde dansavond.                                       

(foto: Arie Bon)

oUWE BEKENDEN
Dance, dance 

Zaterdag 18 december 2021 | 20:15 uur 
€ 20,00 

Froukje is nog maar 18 jaar als ze zich 
begin 2020 met haar single ‘Groter 
dan Ik’ in éen klap profi leert als 
een van de nieuwe beloftes van de 
Nederlandse alternatieve popmuziek. 
De single biedt haar dansbare en 
zelfgeschreven perspectief op de 
huidige klimaatcrisis en gaat viraal op 
internet. Ook haar tweede single was 
in korte tijd goed voor tonnen views 
en streams. Alles bij elkaar belooft het 
dan ook een interessante en leuke 
avond te worden waar je eigenlijk 
gewoon bij moet zijn.         (foto: Froukje)

FroUKJE
Een existentiële avond



Vrijdag 28 januari 2022 | 20:15 uur
€ 15,00 

De Meiden van LOS zijn terug! In een ongekend 
tempo volgen liedjes en sketches elkaar op 
in deze goudeerlijke voorstelling over de 
keerzijde van de medaille. Natuurlijk willen 
de meiden wel de lusten maar niet de lasten. 
Het perfecte leven! Maar kan dat wel? Een 
wilde stap-avond zonder de kater, een goede 
baan zonder de stress, een kind zonder de 
zorgen, een relatie zonder de ruzies, de meiden 
kunnen nog wel even doorgaan en dat doen ze 
dan ook uitgebreid in deze voorstelling                                             

(foto: Eva Broekema
mEIDEN VaN LoS

Lusten en Lasten

Zaterdag 29 januari 2022 | 20:15 uur 
€ 20,00 

Ruim tien jaar geleden overleed 
Ramses Shaff y. Hoe snel kan het 
gaan. Shaff y, die schijnbaar weigert te 
sterven. Hoorbaar aan zijn liedjes die 
gespeeld blijven en die over nieuwe 
generaties verder zwerven. In deze 
muzikale en informatieve ode aan 
Ramses komen bekende, maar zeker 
ook minder bekende stukken van 
de componist/zanger/entertainer 
voorbij. Dit naast wonderlijke 
weetjes en smeuïge anekdotes uit 
zijn indrukwekkende leven. 

(foto: PR)

gErarD aLDErLIEFSTE
Mijn avonturen 

met Ramses Sha� y

Zondag 30 januari 2022 | 15:00 uur 
€ 15,00 

Een absoluut waardig eerbetoon 
aan The Everly Brothers door dé 
Nederlandse rock’n’roll tributeband! 
De hits zoals Wake Up Little Susie, 
Til I Kissed You en All I Have To Do 
Is Dream, klinken alsof Don en Phil 
vlak voor je staan. Maar The Wieners 
spelen ook verrassende B-kantjes, met 
hoorbaar veel liefde voor het origineel. 
Tussen de bedrijven door vertellen de 
muzikanten mooie anekdotes uit de 
levens van The Everly Brothers en over 
het ontstaan van de nummers.                                                                     

(foto: Foto Gijsbert van der Wal)

THE WIENErS
The Wieners Play 

The Everly Brothers



Testament?
Wij zorgen 
dat het  
bij u leeft

De dingen goed regelen voor wanneer u dat zelf niet meer kunt: 

een testament kan u en uw naasten veel zorg en ellende  

besparen. Doorgaans treedt het pas in werking na uw overlijden, 

maar wat als u door ziekte of een ongeluk niet meer in staat 

bent om zelf te handelen? Wist u dat u voor die situatie ook  

een levenstestament kunt opstellen? Wie dan leeft, dan zorgt? 

Kroes en Partners denkt van niet!

     0172 - 52 19 21       www.kroesenparTners.nl



Zaterdag 5 februari 2022 | 20:15 uur 
€ 20,00 

Het Land van Maas en Waal, Malle Babbe, Jan 
Klaassen de trompetter, Meester Prikkebeen... 
tophits van Boudewijn de Groot en Rob de Nijs, 
alle met tekst van Lennaert Nijgh. Nederlands 
grootste tekstdichter schreef echter nog veel 
meer! Benieuwd wat? Zangeres Josee Koning 
en zanger/acteur Jim de Groot nemen je 
mee in de verrassende wereld van Lennaert 
Nijgh. Zij zingen hun favoriete teksten, halen 
herinneringen op en vertellen over hun 
speciale band met Lennaert.                                              

(foto: Yani, C. van Houts)
JoSEE KoNINg 

EN JIm DE grooT
Testament, Lennart Nijgh 75

Zaterdag 19 februari 2022 | 20:15 uur
€ 20,00 

In ‘From Berlin with Love’ nemen de 
beide theatermakers Gerald Drent 
en Martijn Mulders u op geheel 
eigen wijze mee op een persoonlijke, 
muzikale reis door hun Wonderlijke 
Wereld. Van Bertold Brecht naar 
Hildegard Knef, van Marlene Dietrich 
tot Nina Hagen, van Broadway naar 
Berlijn! Met uit het leven gegrepen 
liederen, afgewisseld door luisterrijke 
anekdotes, doorbreken zij de waan 
van de dag en verbinden zij moeite-
loos schijnbare tegenstellingen in 
een uniek theaterconcert. 

(foto: website Ludique)

LUDIQUE
From Berlin with love 

Vrijdag 19 maart 2022 | 20:15 uur 
€ 20,00 

Laat je dagelijkse dag achter je. Trek 
je pak aan. Je mooiste jurk. Dof je op 
en kom. We gaan uit. It is showtime! 
Want is het niet een wonderful world? 
Of is het een mad world? Het is een 
wonderful mad world! En dat gaan we 
vieren met een show vol “Lebenslust” 
en “joie de vivre”. Een avond lang 
muzikaal comfortfood waarin Van 
Bavel legendarische songs uit het 
liedrepertoire van de wereld zingt. Ze 
neemt je met chansons, klassiekers, 
popsong-covers en verhalen mee op 
wereldreis.                      (foto: Patrick Steyn)

rENEE VaN BaVEL
What a wonderful world



Vrijdag 1 april 2022 | 20:15 uur 
€ 20,00 

De fi nalisten van Cameretten 2021 trekken 
langs theaters, poppodia en cultuurcentra om 
hun (prijswinnende) voorstelling aan jou te 
tonen. Ongemakkelijke sketches, herkenbare 
typetjes en hilarische grappen: tijdens de 
fi nalistentour komt er van alles voorbij. Alsof 
je op een toverbal sabbelt. Tijdens deze 
avonden maken de cabaretiers hun debuut 
op het podium. En jij kunt voortaan zeggen: 
‘Ik heb die komieken gezien voordat ze 
stadions uitverkochten’.                                              CamErETTEN FESTIVaL 

2021
Finalistentournee 

Zaterdag 2 april 2022 | 20:15 uur 
€ 20,00 

Een gate op vliegveld Zaventem, 
waar een man (De Lander) 
verwachtings vol met een bord 
en een roos zijn grote liefde, of in 
ieder geval het beeld van zijn grote 
liefde (De Myrthe), opwachtte na zes 
weken van haar gescheiden te zijn 
en toen in een oogopslag zag dat 
haar afwijzing defi nitief was. Het nog 
maar net autonoom geworden hart 
van de vrouw brak bij het zien van 
alle pijn van de man, en zo bleef zij 
nog 732 dagen bij hem met scherven 
in haar borst.          (foto: Noortje Palmers)

groF gESCHUD
 Broeden

Zaterdag 21 mei 2022 | 20:15 uur 
€ 15,00 

In de warmbloedige voorstelling 
‘Melodías del Corazón’ wordt u 
door zangeres Mónica Coronado 
en fl amencogitarist Manito meege-
no   men naar een wereld vol passie, 
wee  moed en hartstocht. Op het 
reper toire staan zowel bestaande 
als zelfgeschreven Spaanstalige 
num mers. Met het charisma van 
Mónica (opgegroeid met fl amenco-
muziek) en het virtuoze en intuïtieve 
gitaarspel van Manito halen beiden 
het onderste uit de kan en belooft het 
een vurig avondje uit te worden.                     

(foto: Edwin Huizing)

mÓNICa CoroNaDo 
EN maNITo

Melodías del Corazón



Kom oP ZoNDagmIDDag EENS EEN Paar UUrTJES Naar 
THEaTEr KaLEIDoSKooP, gENIETEN IN HET mUZIEKCaFÉ. 

HET IS ER GEZELLIG, OPEN VAN 15:30-17:30 
EN DE ToEgaNg IS graTIS.

De 6-koppige Boskoopse band Las Tapas speelt een breed repertoire: 
Latin, salsa, maar ook liedjes uit de hoek van de wereldmuziek. Soms ruwe 
songs van Santana of Juanes, of mooie klassieke liedjes uit Cuba of Kaap-
Verdië. 

The Loving Art and the Netz-connection, kortweg ‘The Netz’, speelt covers 
uit de jaren 60. Laat je meevoeren op de klanken van o.a. The Beatles, The 
Stones en Elvis met een touch van het nu. Voor ieder wat wils, en stilzitten 
is geen optie!

mUZIEKCaFÉ mET LaS TaPaS 

mUZIEKCaFÉ mET THE NETZ

Zondag 17 oktober 

Zondag 21 november

De pop-coverband Make My Day heeft een swingend, herkenbaar en 
dansbaar muziekrepertoire. Met nummers van The Eagles, Bruno Mars, 
Ilse DeLange, maar ook van The Trammps, Amy Winehouse of Bløf is er 
voor ieder wat te genieten.

mUZIEKCaFÉ mET maKE mY DaY

Zondag 16 januari

Out of the Cage is een classic rock band en speelt dan ook stevige maar 
toegankelijke rockmuziek, afgewisseld met mooie ballads. Een middagje 
terug in de tijd onder het genot van een bijbehorend drankje. 

Zondag 20 februari         

mUZIEKCaFÉ mET oUT oF THE CagE

J@zZelection speelt bekende jazz-standards op een toegankelijke en 
energieke eigen wijze. Naast de all time favourites van o.a. Ella Fitzgerald 
en Nina Simone, spelen zij ook recenter repertoire van bijv. Norah Jones, 
Caro Emerald en Amy Winehouse.Zondag 10 april

mUZIEKCaFÉ mET J@ZZELECTIoN

Lamoer is een jazzband uit het Groene Hart die gezellige, toegankelijke 
muziek brengt en voor een vrolijke sfeer zorgt. Soms is het swingen 
geblazen, dan weer meedoen met een ouwe meezinger en af en toe waan 
je jezelf in de straten van New Orleans.Zondag 26 september

mUZIEKCaFÉ mET JaZZBaND LamoEr



Reghthuysplein 14
Nieuwkoop

www.rosa-underwear.nl  

Weet u uit hoeveel 
onderdelen deze 

PrimaDonna
Deauville bh bestaat?bh bestaat?

Reghthuysplein14
Nieuwkoop

www.rosa-underwear.nl  

Weet u uit hoeveel 
onderdelen deze 

PrimaDonnaDeauville
bh bestaat?

Bent u op zoek naar een goed passende hardloopschoen of wandelschoen? Bij Running 
& Walkingcenter krijgt u het juiste advies en model aangemeten. D.m.v. diverse testen en 
metingen zult u zeker slagen. Er wordt begonnen met een voetenscan en het opmeten van de 
voeten om een goed beeld te krijgen. Voor de hardloper is er een 13 meter lange baan waar 
wij met de videocamera opnames maken en deze analyseren.  Voor de wandelaars is er ook 
een ruime keuze in hoge en lage modellen, leder of nylon, met of zonder waterdichte voering.

U bent van harte welkom bij Running & Walkingcenter.



EVENEmENT

In deze lezing van Wim Daniëls hoor je hoe het 
dorpsleven zestig tot zeventig jaar geleden in 
Nederland was en hoe het in de loop van de tijd is 
veranderd. De positie van de boeren, het dorpsdialect, 
het dorpscafé, en nog veel meer. Deze avond is samen 
met bibliotheek Rijn en Venen georganiseerd in het 
kader van een (verlate) viering Nieuwkoop 75 jaar vrij. 
Dinsdag 7 september om 20:00 uur, gratis plaats te 
reserveren via info@theater-kaleidoskoop.nl.

SPIrITUELE BEUrS    

Dit jaar is er weer de mogelijkheid om op een 
ontspannen manier kennis te maken met diverse 
kanten van spiritualiteit. Bijvoorbeeld door eens 
een kaartlegging te laten doen, of een klankhealing 
mee te maken. Ook zijn er mediums en masseurs 
aanwezig. En daarnaast zijn er leuke spiritueel 
geïnspireerde cadeaus te koop. Dit allemaal op 
zondag 7 november.

BINgo

Combineer de gezelligheid en het samen zijn met 
vrienden en vriendinnen met de spanning van het 
spel en je hebt geheid een heel leuke avond! 

Daarnaast zijn er ook nog eens mooie (geld)prijzen 
te winnen. Elke Bingoavond is er een Jackpot en 
een Superronde! Dit seizoen is er bingo op 14 
september, 9 november, 11 januari, 9 maart en 10 
mei. Op Koningsdag is er de Seniorenbingo.

PUBQUIZ

De pub quiz is een welbekend Engels fenomeen 
maar ook hier in Nieuwkoop kunnen we erover 
meepraten. Kandidaten beantwoorden in teams 
vragen gesteld door de quizmaster. Dit seizoen 
hebben we vier rondes; de eerste en derde 
ronde van deze lokale kampioenschappen in het 
sportcentrum, de tweede ronde op 9 oktober én de 
fi nale op 12 maart in Kaleidoskoop.

KaLaDIES NIgHT

Wil je weer eens een avondje gezellig uit met je 
vriendinnen, je moeder, zus(sen) en/of dochters? 
Voor een leuke ‘meidenavond’, allerlei lekker hapjes 
uitproberen, en daarnaast ook om inspi ratie over 
van alles en nog wat op te doen? Met natuurlijk 
ook weer een geweldige fi lm!

Kom dan naar de KaLadies Night! Zet het alvast in je 
agenda – vrijdag 8 oktober.



gEZoNDHEIDSBEUrS
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Voor iedereen die geïnteresseerd is in zo lang 
mogelijk fi t en gezond zijn organiseren wij ook 
dit sei-zoen weer de Gezondheidsbeurs, en 
wel op 12 februari 2022. Wij willen iedereen in 
Nieuwkoop en omgeving de mogelijkheid geven 
op een interactieve manier kennis te maken met 
allerlei diensten en producten op het gebied van 
gezondheid en zorg.
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allerlei diensten en producten op het gebied van 
gezondheid en zorg.

gamES ToErNooI Voor DE JEUgD

Het gamen is inmiddels uitgegroeid tot een eigen 
tak van sport. Gamen is niet meer weg te denken uit 
de huidige tijd en dat begrijpen wij als geen ander! 
Wij laten gamers weer onder elkaar komen, dus 
niet meer alleen op de zolderkamer je overwinning 
vieren maar samen met anderen in Kaleidoskoop. 
Zaterdagmiddag 23 oktober.

KLEEDJESmarKT

Altijd op zoek naar aanvulling voor je verzameling? 
Vintage kleding? Boeken, platen.. 
Kom dan naar onze kleedjesmarkt op zaterdag 
20 november. Voor heel veel leuke tweedehands 
spullen die te koop worden aangeboden – er is 
voor iedereen wel iets leuks te vinden en wie weet. 
Misschien kom je dan toch die coloured vinyl nog 
tegen..

KErSTmarKT

Gaan jouw handen jeuken bij het zien van 
kerstdecoratie in de winkels? Kijk je al maanden uit 
naar bezoekjes aan de gezelligste kerstmarkten die 
er zijn? Dat komt dan mooi uit, want de kerstmarkt 
is zondag 19 december terug in Kaleidoskoop! Voor 
iedereen gek op Kerstmis, maar ook als je houdt van 
gezelligheid, glühwein, warme choco en kraampjes 
met heel veel leuks.

gEZoNDHEIDSBEUrS
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Voor iedereen die geïnteresseerd is in zo lang 
mogelijk fi t en gezond zijn, organiseren wij 
ook dit seizoen weer de Gezondheidsbeurs, en 
wel op 12 februari 2022. Wij willen iedereen in 
Nieuwkoop en omgeving de mogelijkheid geven 
op een interactieve manier kennis te maken met 
allerlei diensten en producten op het gebied van 
gezondheid en zorg.

Na het succes van de eerste editie organiseren wij 
op 20 maart 2022 weer, samen met de Nieuwkoopse 
band de Dixie Six All Stars, het Nieuwkoop Jazzfestival. 
Eensgezind trapt in de theaterzaal af met een nieuw 
swingend bigband repertoire, en daarna zullen er 
afwisselend drie traditional jazz & swing orkesten 
optreden, elk met een eigen sound. De hele middag 
door kunt u in het restaurant genieten van smooth 
jazz door de Nieuwkoopse formatie J@Zzelection.



CoLoFoN
Contactgegevens:
De Verbinding 2
2421 EX Nieuwkoop
(0172) 72 80 01
info@theater-kaleidoskoop.nl

Website:
www.theater-kaleidoskoop.nl

Openingstijden kassa:
Maandag 13:00 - 15:00 uur
Bestellen kan ook via de website

Ontwerp:
Challenge Accepted!

Facebook:
Theater Kaleidoskoop

Instagram:
@theaterkaleidoskoop

LUSTrUm THEaTEr KaLEIDoSKooP

Volgend jaar bestaat ons theater alweer 10 jaar en natuurlijk 
gaan wij daar iets speciaals van maken! Brainstormsessies zijn 
inmiddels volop in gang, en zodra er meer bekend is zullen wij u 
dat natuurlijk laten weten. 
Markeer in ieder geval alvast het weekend van 10-12 juni 2022 in 
uw agenda met ‘Lustrum Theater Kaleidoskoop’.
Kijk ook regelmatig even op onze website, www.theater-
kaleidoskoop.nl, en/of volg ons op onze social media kanalen 
(Facebook / Instagram).



Winkels in:
Nieuwkoop

 Noorden 
Ter Aar

info@bloemenhuispietersen.nl
www.bloemenhuispietersen.nl

0172-408530

Wonderful fashion het adres voor 
kwaliteits mode, schoenen en 

accessoires en vooral goed advies!

Voorweg 7a, 2431 AL Noorden | Tel : 0172-407563
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 17:30 | Zaterdag 10:00 – 16:00

wonderfulfashionnoorden
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