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Bel voor een gratis waardebepaling
T 0172 - 53 49 41 - INFO@VDSM.NL
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VERKOPEN?

Nieuwe en gebruikte auto’s
Service en reparatie (alle merken) 

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl
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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

Ontwerp gemaakt door toekomstige gebruikers...

Ontwerp tijdelijk dorpshuis in
Rhynenburchschool in de maak

door Diana Baak

Afgelopen week heeft een 
groep huidige en toekom-
stige vaste bewoners en ge-
bruikers van het dorpshuis 
van Hazerswoude-Rijndijk 
met elkaar een ontwerp ge-
maakt om de oude school 
om te vormen tot tijdelijk 
dorpshuis. Planning is om 
de deuren in september te 
openen. 

Breed huisvestingsvraagstuk
Tom in de Buurt en de Biblio-
theek hebben het voormalig 
schoolgebouw aan de Joseph 
Haydnlaan al als onderkomen 
en Junis onderzoekt als der-
de maatschappelijke organisa-
tie de mogelijkheden om een 
BSO en Kinderdagverblijf in het 
gebouw vestigen. Het gaat om 
tijdelijke huisvesting totdat er 
voor deze organisaties een defi-
nitieve plek is gevonden in het 
dorp. Waar men straks komt te 
zitten zal bekeken gaan wor-
den in samenhang met huis-
vestingsvraagstukken van ande-
re organisaties, zoals de scholen 
en de sportverenigingen. Ook 
daar speelt dat sommige gebou-
wen het einde van hun levens-
duur naderen of hebben over-
schreden. Daarnaast heeft de 
gemeente besloten Het Anker te 
sluiten als dorpshuis en ook de 
activiteiten die daar plaatsvin-
den hebben een nieuw onder-
komen nodig.  

Gefaseerde aanpak
Omdat alle huisvestingsvraag-
stukken niet in één keer aan-
gepakt kunnen worden, heeft 
de gemeente gekozen voor een 
gefaseerd plan. De eerste stap 
daarin is de sluiting van Het 
Anker en het inrichten van de 
voormalige school tot ‘tijde-
lijk dorpshuis’.  Daarmee wordt 
tijd gekocht om ook met an-
dere partijen in het dorp naar 
een samenhangende oplossing 
voor een breed scala aan dorps-
voorzieningen te kijken. Paral-

Wethouder Kees van Velzen: “Samen met het Netwerk 
Hazerswoude-Rijndijk doorlopen we een mooi traject, 

waarin veel maatschappelijke partijen vertegenwoordigd zijn. 
In gezamenlijkheid geven we voor de inwoners van 

Hazerswoude-Rijndijk invulling aan een tijdelijk dorpshuis. 
Dit geeft veel inzichten die we straks kunnen gebruiken 

in de opmaat naar een nieuw dorpshuis”. 

lel kunnen de maatschappelijke 
organisaties samen met de ver-
enigingen en inwoners in de 
tussenliggende periode gebrui-
ken om te verkennen hoe ‘een 
dorpshuis van de toekomst’ er 

idealiter uit moet zien. Het is 
immers de eerste keer in het 
dorp dat zoveel partijen bij el-
kaar in één gebouw komen. Wat 
dan de beste manieren zijn om 
een dorpshuis voor de inwo-
ners aantrekkelijk te maken en 
de onderlinge samenwerking 
te bevorderen kan in de prak-
tijk worden ervaren en verder 
ontwikkeld. Die ervaringen hel-
pen ook om de beste keuzes te 
maken voor het nog te bouwen 
nieuwe dorpshuis. 

Publieke ruimte met 
een thuisgevoel
In opdracht van de gemeente 

Alphen aan den Rijn geeft ar-
chitectenbureau Aatvos invul-
ling aan het ontwerptraject van 
het tijdelijke dorpshuis. Aatvos 
is gespecialiseerd in het inrich-
ten van publieke ruimtes, zoals 

bijvoorbeeld bibliotheken, thea-
ters en culturele centra. Helma 
Christ heeft het traject namens 
de gemeente bijgewoond en 
geeft er het volgende over aan: 
“De Rhynenburchschool is een 
tijdelijk dorpshuis, wat betekent 
dat met een beperkt budget het 
pand zo efficiënt mogelijk inge-
deeld moet worden. Gebruikers 
en vaste bewoners moeten er 
hun plek krijgen, maar tegelij-
kertijd moet er voldoende ruim-
te overblijven voor ontmoeting. 
Aatvos beoogt met een beperkt 
budget door de inrichting een 
‘thuisgevoel’ te creëren. Dit sluit 
naadloos aan bij de gemeente-

lijke herijking buurt- en dorps-
huizen, dat als een van de doel-
stellingen heeft om elk buurt- of 
dorpshuis de ‘huiskamer van de 
wijk’ te laten zijn.” 

Belofte aan de inwoners
In de workshops onder leiding 
van Aat Vos en zijn medewer-
kers is afgelopen week bekeken 
hoe het gebouw uitnodigend 
wordt gemaakt voor de bezoe-
kers, maar ook voor de vaste be-
woners die er hun werk moeten 

Een collage van de tijdens de ontwerpsessie gemaakte foto's van Diana Baak

kunnen doen. Bij de workshops 
waren vertegenwoordigers aan-
wezig vanuit Tom in de Buurt, 
Junis, de Bibliotheek, de ge-
meente Alphen, clubs die activi-
teiten voor kinderen, volwasse-
nen en ouderen organiseren en 
het Dorpsoverleg namens de in-
woners. Ook is gebruik gemaakt 
van de input van inwoners die 
eerder dit jaar hebben meege-
daan aan meedenksessies. “De 
eerste workshop met een gro-
te groep vertegenwoordigers 
hebben we online gedaan via 
Zoom en daarna heeft een klei-
ner team op 1,5 meter afstand 
bij elkaar gezeten in de school”, 
aldus Christ. 

Het vervolg van dit artikel leest u 
op pagina 15 van deze GHK

Geen roeikampioenschappen 2020 in het Rietveld
Voor het eerst in haar bestaan heeft de commissie die de jaarlijkse Roeikampioenschappen organiseert deze moeten afblazen door de Coronamaatregelen! 2021 een nieuwe kans!
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

www.rouwloods.nl
info@rouwloods.nl
06-30145349

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Op mijn begrafenis hoor je alleen 
muziek van Led Zeppelin. Van songs als The 
Rain Song, Your Time Is Gonna Come, Thank 
You en Stairway To Heaven krijg ik de ril-
lingen. Ik word zó door die muziek geraakt! 
Het emotioneert me al vanaf het moment 
dat ik in 1971 een LP van Led Zeppelin 
kocht. 
 Ik zou het super vinden als mijn 
vrienden op mijn begrafenis ook even dat 
geweldige gevoel krijgen. En ik wil wel goed 
geluid. Er moet een dikke geluids-installatie 
komen, want Led Zeppelin moet je voelen, 
in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 
kosten.”
 Wessel Zanderse 

in je buik. Een stevig glas, iets lekkers te 
eten, dan nemen ze maar een taxi op mijn 

 Wessel Zanderse 

Mijn uitvaart, mijn manier.

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

Dag en Nacht
071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70

schellingerhout.nl

U I T V A A R T Z O R G

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

Nico en Mariëtte Soek begeleiden 
en verzorgen de uitvaart, ook als u 
elders verzekerd bent.

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

telefoon 0172-213120  mobiel 06-11263031
Zinkeling 77, 2771 NZ Boskoop. 

www.uitvaartzorgverkleij.nl              e-mail: info@uitvaartzorgverkleij.nl

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

ammonietuitvaart.nl

o.b.s. de Springplank stopt 
inzamelingen oud papier
Door de werkzaamheden aan de Burgemeester Warnaar-
kade kan de papiercontainer voorlopig niet achter de 
school geplaatst worden. De oud papieracties van juni en 
juli komen daarmee te vervallen.

Al eerder heeft de school besloten vanaf september 2020 te stoppen met 
het inzamelen van oud papier.

Omdat de papiermarkt verzadigd raakt, kan alleen nog oud papier en 
karton aangeleverd worden, dat niet vervuild is. Wanneer een vracht 
oud papier niet zuiver  is, wordt deze afgekeurd.  Afgekeurd papier en 
karton wordt tegen kosten verbrand. Dit betekent dat het de school niets 
oplevert, maar juist hoge kosten met zich meebrengt. Dit risico willen 
wij als school niet lopen.

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het aanleveren van oud pa-
pier en karton. Vele jaren kreeg de school daardoor maandelijks wat ex-
tra geld binnen.

Laten wij samen ons blijven inzetten voor een beter milieu, 
door schoon papier en karton in de gemeentelijke containers 

te doen of aan te bieden bij de verenigingen 
die nog wel oud papier acties houden.

 

 
Als verder leven lijden wordt,

is rusten goed.

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken,
geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder
en schoonmoeder

Maria Straver - Verhorik
weduwe van Wilhelmus Theodorus Straver

Hazerswoude
18 april 1922

Hazerswoude
29 mei 2020

 
Leo en Carin
Corrie t

Correspondentieadres:
Hendrik Goebelstraat 17
2411 AT  Bodegraven
 
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden in het
crematorium te Alphen aan den Rijn.

 
Onze hartelijke dank gaat uit naar huisarts dokter 
J. van der Meij en het team Thuiszorg Wijdezorg 

voor de liefdevolle zorg.

Dorpstraat 33
2742 AP Waddinxveen

T 0182 - 612 579

Dorpsstraat 138
2391 CG Hazerswoude-Dorp

T 0172 - 589 203
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Hielspoor? Laat het testen bij de 
Beter Lopen winkel
De dame op de stoel bij Mark Van Zijp was oprecht verbaasd, al jaren had ze last van 
een hielspoor. Althans, dat zeiden de therapeut en arts bij wie zij op consult was 
geweest. Van alles had zij al geprobeerd; van Shockwave therapie tot rekoefeningen 
en het nemen van voldoende rust. Niets hielp.

In memoriam

COR BOONSTRA (1931-2020)
Met leedwezen maar ook met gevoelens van dankbaarheid 
heeft de PvdA kennis genomen van het overlijden van Cor 
Boonstra; een sociaaldemocraat in hart en nieren.

Al vroeg kwam de technicus in Cor naar boven. Hoewel hij 
met “ijver” wellicht de HBS zou kunnen halen, koos hij als 
twaalfjarige voor een technische opleiding. 

Hij mocht deze opleiding gaan volgen maar moest van zijn vader dan wel bijles in Engels en Duits 
gaan nemen. Dus fietste hij iedere zaterdag naar zijn bijlessen. Hij bleef zijn vader altijd dankbaar 
voor deze oplossing.

Vrij snel nadat hij zijn toekomstige echtgenote Aukje Keuning had leren kennen, werd ook Cor lid 
van de PvdA. Na een baan bij de PTT trad hij eind  jaren zestig in dienst van de provincie en kon 
hij in Benthuizen zijn eigen droomhuis bouwen. Aukje werd daar al snel vrijwilliger in het oude-
renwerk en hun drie kinderen gingen naar de openbare school.

In 1967 begon de groei van Benthuizen. En in korte tijd was het inwonertal twee keer zo groot. 
Cor wilde actief meewerken aan het verder tot bloei brengen van het dorp. Hij zat vol met plannen 
voor de korte en de lange(re) termijn.  De oude dorpse Oranjevereniging werd de Evenementen-
vereniging Benthuizen (ECB). Cor organiseerde met de ECB niet alleen de Koninginnedag, maar 
ook de avondvierdaagse voor jong en oud, en de avondbietenoptocht voor de kinderen. Ook ging 
hij als Sinterklaas langs de peuterspeelzaal, de openbare school en de voetbal.  

Cor schreef het verkiezingsprogramma van de PvdA voor Benthuizen, werd raadslid en wethou-
der. En Cors plannen kwamen daarbij duidelijk naar voren: een dorpshuis voor Benthuizen, de 
restauratie van de molen, de aanleg van het Molenslootpad en een fietspad langs de Benthuizerplas 
zodat de schoolkinderen veilig naar school in Zoetermeer konden rijden. Zaken die in een groter 
geheel aangepakt moesten worden, werden geregeld zoals Schoolartsendienst samen met Boskoop 
en Moerkapelle, de totstandkoming van het bejaardencentrum de Driehof in Hazerswoude-Dorp 
en de Bibliobus. En niet te vergeten de bouw van voldoende sociale huurwoningen en premie-
koopwoningen. Toen Cor vlak voor de gemeentelijke herindeling het wethouderschap opgaf wa-
ren de meeste van  deze plannen gerealiseerd. 

Cor is na zijn wethouderschap molenaar geworden en nog jarenlang konden de mensen in Bent-
huizen Cor in zijn overall op de omloop zien staan. Maar ook politiek bleef Cor actief. Zo is hij 
na de fusie van Benthuizen met Hazerswoude en Koudekerk geruime tijd afdelingsvoorzitter van 
de PvdA-Rijnwoude geweest en ook daarna bleef hij op ledenvergaderingen de lokale partij met 
scherpe analyses van advies dienen. 

Cor heeft veel voor de PvdA betekend en daar zijn wij hem dankbaar voor. En dat die dankbaar-
heid ook door de inwoners van Benthuizen werd gevoeld bleek wel toen de begrafenisauto door 
de Dorpsstraat reed: veel Benthuizers stonden langs de kant van de weg te applaudisseren.

Mark van Zijp test een voet met het echo apparaat

Die stekende pijn onder haar 
voeten in de ochtend, veroor-
zaakt al tijden last bij het op-
staan. Mark luisterde aandachtig 
naar haar verhaal. Terwijl hij het 
echo apparaat over haar voet en 
enkel beweegt licht hij toe wat 
hij ziet. Op het scherm is dui-
delijk zichtbaar dat wat in de 
volksmond zomaar ‘hielspoor’ 
wordt genoemd, eigenlijk een 
ontsteking van de peesplaat is. 
Ook de slijtage van enkele bot-
jes is goed te zien aan de rafe-
lige randen aan het bot. Deze 
combinatie van factoren zijn 
duidelijk de veroorzaker van de 
voortdurende pijn. 

Duidelijke diagnose
“Sinds mijn echo cursus is het 
mogelijk nog gerichter diagno-

ses te stellen”, zo vertelt Mark. 
“Het is een uitkomst dat ik nu 
kan zien waar de ontsteking in 
de voet zit en/of de voet door 
artrose is aangetast. Ik heb al 
langer de wens om voor mijn 
klanten inzichtelijker te maken 
waardoor bepaalde klachten zijn 
ontstaan of hoe deze zelfs chro-
nisch kunnen worden. En dat 
kan nu.” 

Grote keuze
De steunzolen worden nog al-
tijd precies gemaakt naar de be-
hoefte van onze klanten. Daar-
naast blijft de combinatie van 
steunzolen met goed passend 
schoeisel een voorwaarden om 
echte successen te kunnen boe-
ken. De Beterlopenwinkel heeft 
een grote keuze aan hielpijn 

verminderende schoenen!
Echografie wordt bij Podologie-
praktijk van Zijp vaak ingezet als 
onderdeel van het consult en/of 
onderzoek. Tijdens het inloop-
spreekuur is het niet altijd mo-
gelijk om hier gebruik van de 
maken. Bent u specifiek geïn-
teresseerd in de toepassing van 
echografie?

Prima samenwerking
Van Zijp registerpodologie 
werkt nauw samen met de Be-
terlopenwinkel, schoenen en 
therapiezolen moeten op elkaar 
aansluiten voor een goed resul-
taat. Met merken als Finn Com-
fort, Solidus, Meindl , Mizuno 
en Durea is er altijd wel een 
leuke schoen te vinden bij een 
steunzool.

Uiteraard op afspraak
Voor een afspraak op het gra-

tis spreekuur  op zaterdag in de 
even weken belt u met 071  523 
84 68. De Beterlopenwinkel is 
van maandag t/m zaterdag ge-

opend . Er wordt met preven-
tie schermen gewerkt voor u en 
onze gezondheid.

In de Beter Lopen winkel wordt - met alle hulpmiddelen - veilig gewerkt 

Open Monumen-
tendag afgelast
  
Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Ge-
meente Alphen aan den Rijn heeft besloten om in 2020 
vanwege het corona virus geen Open Monumentendag te 
organiseren in de Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Dit zou oorspronkelijk op zaterdag 12 september 2020 plaats vin-
den. Het bestuur vindt het risico tot besmetting met de grote aan-
tallen bezoekers te groot en op sommige locaties is de 1,5 m. af-
stand niet te realiseren.

Het landelijk thema was voor dit jaar “Leermonumenten” 



4 Groene Hart Koerier
woensdag 10 juni 2020

Hoop & Troost  –  
Slagen zonder examen
Het was afgelopen week een bijzondere week voor veel jongeren 
die in het laatste jaar van de middelbare school zaten midden in 
de coronatijd. Zij kregen de cijfer-uitslag van een lange perio-
de van inzet en studeren, maar zonder examen te hoeven doen. 

Fijn dat ze toch op deze wijze hun welverdiende diploma in ont-
vangst mochten nemen, maar wellicht met een dubbel gevoel. 
Een examen doen is iets wat erbij hoort, waar je naar toe groeit en 
waarmee je iets officieel afsluit. Wellicht voor sommige de moge-
lijkheid om de cijfers van de schoolonderzoeken nog op te halen….
maar dat bleek nu niet mogelijk. 
Aan alle jongeren die geslaagd zijn hierbij onze hartelijke felicita-
ties! En degene die niet geslaagd zijn wensen wij veel sterkte om dit 
een plekje te geven en toch de draad weer op te pakken voor een 
tweede kans in het nieuwe schooljaar.

Toen ik afgelopen week dacht aan het slagen zonder examen, moest 
ik denken aan de kerk en het geloof. Sommige mensen hebben het 
gevoel dat je in de kerk niets mag en je je vooral moet houden aan 
heel veel regels met veel controle daarop. Ze zouden bijna het ge-
voel krijgen dat je in de kerk continue examen moet doen en de re-
gels zo streng zijn, dat bijna niemand kan slagen. 
Maar we hebben goed nieuws, want in het geloof in God mag juist 
heel veel en gaat het niet alleen om de regels! Want weet u/ weet jij 
wat het mooie is: wij willen vanuit ons geloof alles doen uit liefde 
tot onze God. En als je heel veel van iemand houdt, dan ga je alles 
doen om iemand geen verdriet te doen en zijn regels geen geboden 
en verboden. Eigenlijk juist het tegenovergestelde: “regels” geven 
richting en vrijheid vanuit liefde en respect tot die persoon!  

Maar ondanks deze goede bedoelingen schieten wij als mensen 
hierin veel te kort en zijn we verre van volmaakt. Daarom zijn we 
dankbaar en blij dat we een God kennen die weet hoe wij mensen 
in elkaar zitten, die van ons houdt en het allerbeste met ons voor 
heeft. In alle oprechtheid mogen we altijd bij hem komen met al 
onze tekortkomingen en kunnen wij ook “slagen zonder examen”.

Een dierbare groet voor het hele dorp vanuit de Hervormde 
Gemeente in de oude dorpskerk van Benthuizen.

Jongerendienst 14 juni
Aanstaande zondag 14 juni zal er weer jongerendienst zijn. Voor-
ganger in deze dienst is ds. Verboom en de muzikale begeleiding 
zal worden verzorgd door TOV. Thema van deze dienst is: Never 
waste a good crisis. 

Door de huidige situatie rondom het coronavirus wordt de dienst 
live uitgezonden worden via de kerkomroep en op YouTube onder 
de naam ''jongerendienst 14 juni 2020 - Hervormde gemeente Ha-
zerswoude''. Er wordt gestart met zingen om 18:30 uur en vervol-
gens beginnen we de dienst. 

We nodigen jullie allen online van harte uit voor het beluisteren en 
volgen van deze dienst! 
De jeugddienstcommissie

Raadsleden Dorp trekken 
samen op in problematiek 
verkeer rond Hazerswoude
Motie voor raadswerkgroep aangenomen

 

Het kruispunt N209 met de 
Dorpsstraat van Hazerswoude-
Dorp zorgt al vele jaren voor 
verkeersoverlast. Door de jaren 
heen zijn er ook al heel wat op-
lossingen voorgesteld om de si-
tuatie veiliger en leefbaarder te 
maken en het zware en land-
bouwverkeer uit de Dorpsstraat 
te weren. Van plannen als X-
robuust, met diverse rotondes 
tot een afslag ter hoogte van de 
Frans Halsstraat, kwamen voor-
bij. De emoties hierover liepen 
in Hazerswoude vaak flink op. 
Verschillende voorstellen kon-
den bij de diverse belangen-
groepen vaak niet meer op 
draagvlak rekenen.

Parallel aan de maatregelen in 
Hazerswoude Dorp loopt het 
verbeterprogramma van de Pro-
vincie onder de naam ‘Beter 
Bereikbare Gouwe; (BBG). Het 
voorstel is nu om de beide pro-
cessen aan elkaar te koppelen. 
Hierdoor krijgen de oplossingen 
voor beide processen een on-
derlinge relatie. Op 10 juli aan-
staande komt er duidelijkheid 
over het maatregelenpakket en 
bijbehorende financiën voor het 
project Beter Bereikbare Gouwe.

In de raadscommissie van 20 
mei heeft Nieuw Elan, bij mon-
de van Peter Versteeg, een mo-
tie ingediend om de bestaan-
de raadsklankbordgroep om 
te vormen tot een raadswerk-
groep. De motie werd onder-
tekend door nog negen fracties 
uit de gemeenteraad en was een 
initiatief van enkele raadsleden 
die woonachtig zijn in Hazers-
woude.
In een gesprek dat de GHK had 
met Peter Versteeg licht hij het 
ontstaan en de opzet van de 
motie toe. “De raadsklankbord-

groep was een soort sparring-
partner voor de verantwoor-
delijke wethouder. Dat is Kees 
van Velzen. Als raadsklankbord-
groep verkeer hebben wij meer-
dere malen om informatie ver-
zocht, maar deze helaas soms 
mondjesmaat ontvangen. Daar-
naast gaat het over de vraag hoe 
komen wij tot goede partici-
patie en besluitvorming?” legt 
Versteeg uit.
“Maar die tijd is nu voorbij. De 
nieuwe raadswerkgroep moet 
gaan zorgen voor aanvullende 
informatie en een goede voor-
bereiding voor de raad.” Hij legt 
uit dat hij wil dat de raad meer 
de regie krijgt op dit dossier en 
dat de inwoners ook meer be-
trokken worden zodat er een 
draagvlak ontstaat voor de be-
sluiten.
“De raadswerkgroep kan infor-
matie en andere inzichten aan-
dragen waarmee de maatrege-
len beter en completer worden” 
zegt hij. “En ook kan laagdrem-
pelige kennisuitwisseling tus-
sen inwoners, belangenorgani-
saties, raad, college, ambtelijke 
organisatie en externe deskun-
digen de kennis van de com-
missie en de raad vergroten, 
waardoor betere adviezen en 
begrijpelijke besluiten kunnen 
worden genomen.” 

Om een en ander kracht bij te 
zetten, hebben de raadsleden 
die afkomstig zijn uit Hazers-
woude, maar wel in verschil-
lende fracties zitting hebben, 
elkaar opgezocht om krachti-
ger op te treden. Dat zegt ook 
Jeroen van Gool, raadslid voor 
het CDA.” We moeten met z’n 
allen samenwerken en naden-
ken voor goede oplossingen 
voor het dorp.” Peter Versteeg 
(Nw. Elan), Jeroen van Gool 

(CDA), Henk Goes (PvdA), Bas 
van Polanen (VVD) en Pieter 
Jan Morssink (D66) willen dat 
er meer helderheid komt over 
de besluiten en meer ruimte 
voor inspraak.  “Daarbij” zegt 
Peter Versteeg, “moet de raads-
werkgroep werken aan de ba-
lans tussen begrippen als volle-
digheid en begrijpelijkheid voor 
iedereen. Door participatie zul-
len de verschillende varianten 
waarschijnlijk duidelijker wor-
den, waardoor dan alsnog meer 
draagvlak kan ontstaan”

Op 10 juli a.s. zullen de maatre-
gelen van Beter Bereikbaar Gou-
we bekend gemaakt worden. 
In het najaar zullen bijeenkom-
sten met raden en staten geor-
ganiseerd worden om wensen 
en bedenkingen te uiten. In mei 
2021 zal het definitieve pakket 
voorgelegd worden aan de raad. 
“Er zal altijd kritiek blijven” 
merkt Peter Versteeg op. “Maar 
we willen alles goed op een rij-
tje krijgen en voorzien van ad-
viezen van deskundigen, zodat 
er voor iedereen een beter beeld 
kan ontstaan.” 
De tekst van de motie die vrij-
dag 29 mei unaniem is aange-
nomen is te lezen op de website 
van de gemeente Alphen aan 
den Rijn.

Het gewraakte kruispunt in de N209 midden in Hazerswoude-Dorp

Gemeenteraadslid Peter Versteeg

Collecteweek Maag Lever Darm 
Stichting van 15 t/m 20 juni

Samen strijden voor een gezonde 
spijsvetering voor iedereen.

In de week van maandag 15 tot en met zaterdag 20 juni vindt 
de landelijke collecte voor de Maag Lever Darm Stichting plaats. 
Deze collecte wordt anders, maar gaat veilig door. 

Wat is dit jaar anders? Om veiligheidsreden heeft de Maag Lever 
Darm stichting, in samenwerking met andere fondsen, besloten om 
dit jaar geen contant geld te accepteren. De collectant heeft een kar-
tonnen houder met een QR code waarmee u met uw telefoon een 
bedrag kunt doneren. 
Het zal even wennen zijn maar wij hopen op uw begrip! Natuur-
lijk kunt u altijd een bedrag overmaken, de collectant geeft u een 
kaartje met alle info. 

Alvast dank!
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Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: 
Protestantse Gemeente en Rooms-Katholieke Parochiekern, 
beide te Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk / 
Samenstellers:  R. Kuiper - Reijneveld (Prot. Gem.), Beneluxstraat 1, 
Koudekerk a/d Rijn;  M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Parochiekern), 
tel. 071 341 42 10,  mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.
Websites: www.heiligethomas.nl en www.pknkoudekerk.nl

Kerkdiensten
Benthuizen
Herv. Gemeente Zondag 14 juni   09.30 uur Ds M.K. de Wilde, 

Sommelsdijk; 18.00 uur Ds M.I.Methorst, 
Nieuwerken a/d IJssel

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 14 juni
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 14 juni   09.30 en 18.00 uur Ds A.B. van 

der Heiden Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk 9.30 - 10.30 uur Geen liturgische viering, wel 

openstelling kerk voor persoonlijk gebed en evt. 
aansteken van een kaars. 

 Meer informatie: www.heiligethomas.nl
De Korenaar  Zondag 14 juni: 09.30 uur Ds Annemarie van 

Brienen, Alphen a/d Rijn. De dienst is online te 
volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 14 juni: 09.30 uur Ds A.B. van 
Campen,18.30 uur Ds J. Verboom, Gouda(J.D.)

  Alle diensten zijn internetdiensten 

Inhoudelijke verantwoordelijkheid van deze rubriek: Protestantse Ge-
meente en Rooms-Katholieke Parochiekern, beide te Koudekerk aan 
den Rijn / Hazerswoude-Rijndijk. Samenstellers: R. Kuiper - Reijneveld 
(Prot. Gem.), tel. 06-15557257 en M. Kerkvliet - Heemskerk (RK - Paro-
chiekern), tel. 071-3414210, mailadres: hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl. Websites: www.pknkoudekerk.nl en www.heiligethomas.nl 

OPSTARTEN KERKDIENSTEN  
PROTESTANTSE GEMEENTE

Door het versoepelen van de 
maatregelen rondom het coro-
na virus wordt er vanaf zondag 
7 juni weer een kerkdienst ge-
houden in één van de kerkge-
bouwen. Tijdens deze diensten 
zullen we ons houden aan de 
voorschriften van de overheid en 
het RIVM en de vanuit het lan-
delijk kerkverband aangereikte 
richtlijnen. Naar de kerk gaan zal 
daardoor anders zijn dan u ge-
wend bent. Daarover leest u in 
dit bericht meer. Vanaf 1 juni tot 
1 juli 2020 mogen er maximaal 
30 personen deelnemen aan een 
kerkdienst. Als alles goed gaat 
zijn er vanaf 1 juli max.70 per-
sonen welkom. Voor de  dien-
sten in juni moet men zich aan-
melden bij de scriba via scriba@
pknkoudekerk.nl . De volgende 
regels gelden: - desinfecteer uw 
handen bij binnenkomst; - volg 
de looproutes; - volg de aanwij-
zingen van de coördinatoren; 
- wie ziek of verkouden is, blijft 
thuis, inclusief eventuele huisge-
noten; – houdt anderhalve-me-
ter afstand; - huisgenoten mo-
gen bij elkaar zitten; - er is geen 
gemeentezang; - er is geen gar-
derobe; - toiletbezoek alleen in 
uiterste noodzaak;  Meer infor-
matie vindt u op www.pknkou-
dekerk.nl  

DIGITALE KERKDIENSTEN 
Op zondagmorgen om 10.00 uur 
wordt de kerkdienst uitgezonden 
via www.kerkomroep.nl
Zondag 14 juni vanuit de Ont-
moetingskerk, aanvang 10.00 
uur met pastor L.J. Hoogerwerf.  

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

In deze coronatijd is één van de 
pastores op woensdagochtend 
van 10.30 – 11.30 uur een uur 
aanwezig in één van beide kerk-
gebouwen. U kunt dan binnenlo-
pen om daar even stil te zijn, om 
een kaarsje aan te steken, maar 
ook om aan de aanwezige pas-
tor te vragen om met en voor 
u te bidden. Nee, er wordt tij-
dens deze inloopuren geen kof-
fie of thee geschonken. Omdat 
het vanwege besmettingsgevaar 
nog steeds niet de bedoeling 
is dat zich in deze tijd groepjes 
gaan vormen. We houden gepas-
te afstand van elkaar. Op woens-
dag 10 juni kunt u in de Ontmoe-
tingskerk terecht. Daar ontmoet 
u dominee Willem Biesheuvel.

VIDEOBOODSCHAPPEN

Onverantwoord veel.
Dat had zo niet gemoeten, zeg-
gen we achteraf. Want de ver-
schillende waarden in het leven 
moeten niet met elkaar in bot-
sing komen. De aandacht voor 
de gelijke behandeling van men-
sen moet niet ten koste gaan van 
de zorg voor een goede gezond-
heid van eenieder. Het gaat om 
de heelheid van de mens. Soms 
kan de overheid daarbij helpen 
door wegen te wijzen, maar 
mensen zullen ook zelf hun ver-
antwoordelijkheid moeten ken-
nen en nemen. Zondag gaan we 
met een dertigtal parochianen 
eucharistie vieren. Dat is een 
klein aantal. Er zouden er veel 
meer mensen bij willen zijn. Om 
nu te voorkomen dat het aantal 
kerkgangers ineens zou oplopen 
tot een onverantwoorde hoe-
veelheid, moet er tevoren een 
plaats gereserveerd worden. Dat 
vinden echte kerkgangers niet 
leuk; dat hoort niet bij kerk-zijn, 
vinden zij terecht. Maar het is in 
deze coronatijd nodig om niet 
tot ongewenste situaties te ge-
raken. Hoe dat in uw eigen pa-
rochiekern geregeld wordt, vindt 
u hieronder vermeld staan. Wel-
licht is het voor u heel verstandig 
te besluiten om niet te komen, 
gelet op uw eigen situatie. Zo zal 
ieder van ons zijn eigen verant-
woordelijkheid moeten nemen. 
Van zulke mensen houdt God. 
Ruud Visser, pastoor.

WEER naar de KERK voor 
een VIERING

Aansluitend op wat pastoor Vis-
ser schrijft over de vieringen, 
mogen In de maand juni 30 pa-
rochianen inclusief pastores, 
koster, organist en cantor in de 
kerkdienst van 9.00 uur, in de Bo-
nifaciuskerk , aanwezig zijn. Om 
het eerlijk te verdelen kunnen 
zich per kern vijf parochianen 
aanmelden. U kunt dit voor de 
kern H.H. Michael en Bernardus 
doen bij Annie van Dijk telefoon-
nummer 071-3414210 en voor 
kern HH. Engelbewaarders bij An-
neke Koeckhoven 06-24764418. 
U kunt zich niet voor elke zondag 
aanmelden en we gaan er van-
uit dat u gezond bent als u naar 
de kerk komt. De livestream-
verbinding blijft gewoon. Op de 
website  www.heiligethomas.nl 
vindt u direct op de eerste pa-
gina met grote letters de aan-
duiding ‘Livestream’ staan. Als 
u hierop klikt, dan wordt u zon-
dag om 9.00 uur rechtstreeks 
verbonden met de eucharistie-
viering van onze parochie in de 
St. Bonifaciuskerk. Naast de aan-
duiding ‘Livestream’ staat op 
diezelfde beginpagina van onze 
website met even grote letters 
de aanduiding ‘Liturgie’.  Als u 
daarop klikt, vindt u het ‘boekje’ 
voor deze viering. U kunt dit voor 
uzelf uitprinten.
In het weekend zullen ook de 
deuren van de kerkgebouwen 
van onze parochie op de vas-
te tijden geopend zijn voor een 
persoonlijk gebed, bezining. Het 

Zolang de coronamaatregelen 
aanhouden, zullen wij om en om  
met onze smartphones een kort 
filmpje maken en dat op de web-
site van onze kerk plaatsen. Din-
gen waar wij in deze coronatijd 
op stuiten of dingen die ons juist 
inspi¬reren. Ons doel is om de 
kerk in deze tijd letterlijk nog wat 
zichtbaarder te maken en om u 
een hart onder de riem te ste-
ken. Iedere donderdag zal er een 
nieuwe videobood¬schap te zien 
zijn. www.pknkoudekerk.nl 

KERKELIJKE VIERINGEN in 
RHIJNDAEL   

Vanwege de zorg om besmetting 
met het coronavirus kunnen er 
tot nader bericht GEEN kerkdien-
sten in Rhijndael zijn. 

EEN STROOM van EMOTIES 
moet haar WEG VINDEN

Afgelopen zondag zijn we weer 
met een klein aantal mensen in 
de kerk samengekomen voor de 
viering van de eucharistie. Het is 
voor de eerste keer sinds bijna 
drie maanden. Weken achtereen 
was er op zondagmorgen slechts 
contact via een livestream-
verbinding. Nu mag een kleine 
groep parochianen – niet meer 
dan 30 personen – erbij zijn. Zo’n 
klein aantal in een parochie met 
vele honderden mensen, met 
vier kerkgebouwen: hoe regelen 
we dat? Als ik zo rondom mij be-
luister, zijn er heel wat mensen 
die graag weer eens een ‘gewo-
ne’ zondagsviering zouden wil-
len meemaken. Wie kunnen we 
verwachten?
Er werden 250 mensen ver-
wacht bij de demonstratie tegen 
racisme op de Dam; het werden 
er meer dan vijfduizend, mis-
schien wel achtduizend. Onver-
antwoord veel. Dat werd links 
en rechts beaamd. Sommige po-
litieke partijen willen daar dan 
een slaatje uitslaan en wijzen 
direct naar de schuldige. Ik ben 
meer getroffen door de emo-
ties die een moorddadige uiting 
van racisme bij mensen oproept. 
Het zijn vooral Jonge mensen. Zij 
dromen niet enkel van een co-
ronavrije wereld, maar ook van 
een samenleving waarin ‘wit’ en 
‘zwart’ bij elkaar horen. Het is 
geen voldongen feit dat de éne 
kleur superieur is ten opzichte 
van de ander. Velen voelen on-
rust in zichzelf, worstelen met de 
onrechtvaardigheid die zij zien; 
het is niet meer in te houden, en 
men gaat de straat op. Niet met 
250, maar met ruim vijfduizend 
blijken ze daar ineens te staan. 

overzicht van de openingstijden 
is:
zaterdagavond: Bonifacius -
kerk 18.45 – 19.45 uur
zondagmorgen: Bonifacius -
kerk 10.00 – 11.00 uur
zondagmorgen De Bron 
10.30 – 12.00 uur
zondagmorgen E n g e l b e -
waarderskerk 9.30 – 10.30 uur
zondagmorgen Ber nar dus -
kerk 11.00 – 12.00 uur 

PAROCHIËLE CARITAS 
INSTELLING (PCI) en 
SACRAMENTSDAG

Het weekend van 13 en 14 juni 
staat in het teken van Sacra-
mentsdag. In de viering van 
14 juni, zoals deze digitaal via 
livestream op de website van de 
parochie H. Thomas zal worden 
aangeboden, zal hierbij stil wor-
den gestaan. De afgelopen jaren 
zijn we gewend om de collec-
teopbrengst van deze vieringen 
(als PCI samen met de diaco-
nie van onze parochie) te mo-
gen bestemmen aan een goed 
doel. Voorts baart de economie 
in deze tijd grote zorgen. Er zijn 
tal van mensen, die niet meer in 
hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. De PCI merkt nu al dat 
er meer vraag is naar individue-
le noodhulp aan personen, voed-
selhulp, maaltijdvoorziening en 
verwacht een toename van aan-
vragen voor hulp. De voedsel-
bank kon bij het uitbreken van 
het coronavirus door hamster-
woede op enig moment geen 
levensmiddelen meer krijgen 
van de supermarkten. Hierdoor 
konden geen voedselpakketten 
meer worden gevuld, waardoor 
arme mensen eten moesten 
ontberen. Gelukkig heeft de ge-
meente hier een oplossing voor 
geboden en bijzondere bijstand 
verleend aan de voedselbank, 
die vervolgens tegoedbonnen 
of voedselbonnen kon verstrek-
ken. In overleg met het pastoraal 
team van de parochie heeft de 
PCI nu als doel gesteld om de op-
brengt van de collecte van 13 en 
14 juni te bestemmen voor indi-
viduele aanvragen, voedselhulp, 
maaltijdvoorziening en mogelijk 

andere noden in deze corona-
crisis. De PCI wil u oproepen om 
een bijdrage voor de collecte te 
storten op rekening: NL36 INGB 
0006 1923 37, t.n.v. Parochie 
H. Thomas, o.v.v. Sacraments-
dag 2020. Of u kunt een bijdra-
ge doen in de collectebus in de 
kerk. De PCI stelt uw ondersteu-
ning zeer op prijs!

HARTELIJK WELKOM 
in de TUINEN van de 

BERNARDUSKERK                                          
Door de beperkingen in deze tijd 
wandelen en fietsen we meer. 
We bezoeken geen grote ste-
den of bijzondere plaatsen. We 
blijven in de buurt, niet met ve-
len, maar veelal samen. En waar 
nodig op gepaste afstand. Als u 
langs de Bernarduskerk komt, 
zet uw fiets even tegen de kerk 
en wees welkom in de tuin. Loop 
een rondje door het bos, kijk 
eens in de voortuin en ga even 
zitten. De stoelen staan klaar. 
Loop even achter het klooster 
om. Misschien ziet u in de hoge 
coniferen of in de treurwilg de 
vaste gasten zitten. De uilen, er 
zijn er wel eens meer dan tien 
geteld. Als u ze niet kunt vinden, 
de uilen zien u wel, dat is ze-
ker. U loopt nog even door naar 
de voormalige begraafplaats en 
in de omega van klimop, mid-
den op de voormalige begraaf-
plaats staat een oude kerkbank. 
“Ga zitten en rust wat”, even een 
andere wereld, met zicht op de 
Rijn. Hartelijk welkom namens 
onze parochiekern Michael Ber-
nardus en de klus- en tuingroep. 

SECRETARIAAT  
PAROCHIEKERN  

Het secretariaat aan de Cho-
pinlaan 10 is, niet zoals gebrui-
kelijk, geopend op de donder-
dagmiddag. Voor vragen kunt u 
altijd mailen naar: Secretariaat 
H.H. Michaël-Bernardus (hh.mi-
chael-bernardus@heiligethomas.
nl) en natuurlijk bellen naar 071-
3414210, want gelukkig neemt 
Annie van Dijk altijd de telefoon 
op. Het is een doorgeschakeld 
nummer, dus even geduld en de 
telefoon een aantal keren laten 
overgaan om contact te maken. 
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Waarom ik zo graag Finn 
ComFort sChoenen verkoop.
Ik pak voor heel verschillende voeten schoenen van Finn- 
Comfort erbij. Simpelweg vanwege hun fijne en unieke  
pasvorm. FinnComfort werkt namelijk met een heel goed 
ondersteunend voetbed gemaakt van kurk. Dit voetbed zorgt 
ervoor dat het hielbeen recht gezet wordt. Kan jouw voet dit 
goed gebruiken dan zijn de schoenen van FinnComfort een 
echte aanrader. FinnComfort heeft ook een lijn genaamd 
Finnamic. Deze schoenen hebben een afwikkelzool en het 
voetbed legt hierbij de nadruk onder het midden van de voet 
zodat de voet gestuurd wordt om de juiste afwikkeling te 
maken, hierbij haal je de druk van de voorvoet en de hiel af. 
Voor mensen met een Mortons neuroom (zenuwbeknelling), 
doorgezakte voorvoet of bijvoorbeeld een hielspoor kunnen 
deze schoenen wel eens de oplossing zijn. Heb je smalle, 
brede of hele gevoelige voeten ook dat is bij FinnComfort geen 
probleem. Met hun uitgebreide leestvormen en hoogstaande 
kwaliteit leersoorten zijn de schoenen van FinnComfort  
bedoelt om voetklachten op te lossen. 

BeterLopenWinkeL
Splinterlaan 158
Leiderdorp, 071 - 542 2765.

openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag 09:30 - 17:00 uur

WWW.BeterLopenWinkeL.nL 
WWW.BeterLopenWeBWinkeL.nL

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechtop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

10% korting
LeDen aCtivite, marente

en vierstroom 

GRATIS

VOETENSPREEKUUR
Zaterdag, even weken van 10.00 - 12.00 uur

 De BeterLopenWinkeLs zuLLen 
aLLen te verWaChten hygiëne 

maatregeLen in aCht houDen, max 
3 kLanten tegeLijk in De WinkeL, 

Denk aan De 1,5 m aFstanD.

Inzameling voor voedselbank bij 
AH Koudekerk. Helpt u ook mee?
Op vrijdag 12 juni worden er tussen 10.00 – 15.00 uur bij Albert Heijn in Koudekerk 
producten ingezameld voor de voedselbank. Vanwege alle coronamaatregelen is het 
inzamelpunt van de voedselbank deze keer niet in de winkel, maar links van de in-
gang.

Op dit moment worden de voedselpakketten vanwege corona thuisbezorgd bij hun klanten, maar 

door het wegvallen van de tweewekelijkse winkelacties neemt de voor-
raad in hun magazijn snel af.

Vandaar nu een alternatieve actie, corona style. Niet op vrijdag én zater-
dag, maar slechts op vrijdag en dan ook nog eens in korte tijd. Bij de in-
gang liggen boodschappenlijstjes voor u klaar. Het is niet zeker of er een 
aparte stelling zal staan, maar anders kunt u de producten natuurlijk zelf 
uit de reguliere schappen halen.

Na het afrekenen kan men zelf de donaties in de kratten deponeren.

Tips voor uw donatie: rijst, macaroni, satésaus, blik ham, ragout, jam en 
verder alles wat lang houdbaar is. Dus géén verse producten zoals groen-
ten, melk, boter, etc. omdat dit niet ter plekke kan worden gekoeld.

Alvast bedankt!
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Twijfel...

Bij twijfel niet oordelen, laat staan ver-oordelen. Je kunt op je 
boerenklompen aanvoelen dat er ‘iets’ niet goed zit. Maar wat 
dán? Die schimmige conversatie tussen Halsema en Grapperhaus 
- via diverse communicatiemiddelen - is natuurlijk gefundenes 
fressen voor notoire querulanten (in gewoon Nederlands: voor 
de eeuwige scherpslijpers). Ik vermoed echter dat de normale 
Nederlander gewoon(?) zijn twijfels heeft: wat zit er achter de 
boude uitspraken van beide bestuurders? Is er sprake van eigen 
belang (die beruchte oratio pro domo), is het dat eigen straatje 
schoonvegen? En als je diep in je hart die vragen met ‘ja’ beant-
woordt... direct dan maar van leer trekken en met grote woor-
den de aandacht trachten te trekken? Er is een uitdrukking voor: 
duivels dilemma, en dat impliceert te allen tijde: twijfel en dus 
niet te snel oordelen.
Twijfel... Die verwijzing van Halsema naar de Telegraaf vond ik 
opmerkelijk. Ik verkeer in de veronderstelling dat het meevalt 
met die scherpe scheiding tusen Links en Rechts in Neder-
land; waarschijnlijk moet die opinie op rekening van mijn on-
nozelheid geschreven worden. Ik dacht bijv. dat het gebazel van 
ene Geert gewoon voor de bühne was; het is echter heel goed 
mogelijk dat ik me daarin vergis. Misschien is hij voor de een 
de grote Ziener en voor de ander de abjecte Demagoog... over 
tweedeling in de samenleving gesproken.
Twijfel... Ik zag al die demonstranten op de diverse pleinen en 
ik dacht: wat zal hun diepste intentie zijn: is het een diepge-
wortelde haat tegen het Nederlandse racisme en die geweldda-
dige Nederlandse agent of spelen andere (banale) motieven een 
rol? Moet je per se in een grote stad wonen om de uitingen 
van structureel racisme dagelijks te ervaren? Is die ogenschijnli-
jk brave witte man diep in zijn hart toch de ploert die alle gewes
ten ten zuiden van de Middellandse Zee met de titel ‘Apen-
lan-den’ karakteriseert? Je redeneert het fiks weg, maar de twij-
fel blijft.
De slogan Black Lives Matter (Zwarte Levens Doen Ertoe) is 
weliswaar in Amerika ontstaan, maar het zwaaien met die tekst 
op een Nederlands plein bracht me wel aan het twijfelen: is dat 
Nederlandse (latente?) racisme werkelijk zo virulent? Is er nog 
iets anders dan huidskleur en afkomst waardoor bepaalde han-
delingen, besluiten of meningen op scherp worden gezet? Soms 
zit er een flinterdun verschil tussen racisme en pragmatisme. 
Twijfel.
Twijfel... Ene Peter R. was één van de leidende figuren van een 
gerenommeerd advocatenbureau. Plotseling verliet Peter zijn 
toko en toevallig was net daarvóór een partner van hem ger-
elateerd aan dubieuze praktijken. ‘Allemaal flauwekul natuur- 
lijk, gemene verachtmakingen’, maar die boerenklompen gin-
gen toch weer signalen doorgeven. Het enige wat je nu zéker 
weet, is dat Peter ondanks alles toch weer geslaagd is in zijn op-
zet: aandacht! En aan dat andere doel mogen we dan weer van 
harte twijfelen.
Ik ben niet zo’n jongen van de uitgesproken mening, ik ben niet 
zo’n fan van die macho’s die slechts klare wijn willen schen-
ken, ik ben niet iemand die te pas en te onpas de barricaden be-
klimt met ‘laat het voor eens en altijd duidelijk zijn’... Nee, ik ben 
gecharmeerd van ‘the benefit of the doubt’. Geen ruggengraat? 
Mijn vader zei altijd: waar ben je voor bewaard!

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

& Regionale Rampenzender: Radio 
West. Te ontvangen op 89.3 FM en op de 
kabel op 88.9 FM. 
& Mileuklachten: Milieutelefoon voor 
bedrijven en inwoners, tel. 14 0172. Dit num-
mer is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
beschikbaar. 
Meer info: www.odmh.nl/klachten
& ActiVite Thuiszorg Groot Rijnland: 
Klan ten service Voorlichting en Preventie: 
voor informatie en afspraken m.b.t. consul-
tatiebureaus, dietisten en cursussen gezond-
heidsvoorlichting en opvoeding, tel. 071-
5161415. 
& Wijkcentrum Tom in de buurt: Tel. 
088- 9004567. Openingstijden op werkda-
gen van 9.00 - 17.00 uur. Locatie: Joseph 
Haydnlaan 5, 2394GJ Hazerswoude-Rijndijk, 
www.tomindebuurt.nl.
& Habeko wonen. Dorpsstraat 48-50, 
2391 BJ Hazerswoude-Dorp. Tel. 0172-
583111. info@habekowonen.nl
& Home Start: Vrijwilligers bieden gezin-
nen met jonge kinderen een steuntje in de 
rug. Tel. 06-49040990.  
& GezondheidService: voor servicedien-
sten aan huis en cursussen, tel. 5161404 (op 
werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur). 
& Florein Zorg : voor zorg op maat, 24 uur 
per dag, voor particulieren en mensen met een 
persoonsgebonden budget. Bereik baar 24 uur 
per dag, 7 dagen per week via tel. 071-5797000. 
& Diákonos (Chr. Vrijwillige Terminale 
Zorg) Benthuizen: altijd bereikbaar tel.  
06 18 11 79 64.
& Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg Aurelia: voor ondersteuning in de laat-
ste levensfase, in de eigen vertrouwde omge-
ving. www.vptzaurelia.nl. Tel. 06-51445726.
& Sensoor Telefonische Hulpdienst: 
Zuid-Holland Noord, 24 uur per dag, 7 dagen 
per week bereikbaar. 0900-0767. 
& Actief Rijnwoude. Klussendienst 
Rijnwoude: 06-82093412; Burendienst Rijn-
woude: 06-23517778; Computerdienst Rijn-

woude: 06-29508442; Klussendienst junior: 
tel. 06-82093412
& Advies- en steunpunt huiselijk 

ge weld: Telefoon 088-427 47 00. Ad vies- 

en meldpunt kindermishandeling 
0900-1231230 (beide lokaal tarief).

& Hospice Issoria: Burggravenlaan 11, 
2313 HM Leiden. Tel. 071-5142275 Email: 
info@issoria.nl, website: www.issoria.nl.
& Stichting Vrijetijdscentrum “O PEN 

HUIS”, Cursussen worden gegeven in het 
Dorpshuis, P. de Hooghstraat 3, Inl. tel. 0172-
587701/588132. 

& Wijdezorg: Driehof, Dorpsstraat 27 
2391 BB Hazerswoude-dorp tel: 088-209 
1000 Rhijndael, Europasingel 2 2396 EM 
Koudekerk a/d Rijn tel: 088-209 1000.

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

zen: MAALTIJDVOORZIENING Oude-
ren: Allcura, Verbreepark 19a, Benthuizen, 
tel. 079-3310052 liefst tussen 09.00 en 10.00 
uur. Voor al onze verdere aktiviteiten zie de 
Gemeentegids.

& Tafeltje Dekje, warme maaltijden, 
Hazers  woude-Dorp en Rijndijk, Activite/
Apetito, Aanmelden/informatie bij Activite 
071-5161415.

& Verloskundige Praktijk Hazers-

woude Dorp: Lindehof 27, tel. afspraak: 
di, wo, do 13.00-13.30 uur, tel. 0172 - 213898.
& Verloskundige Praktijk Wereld-

kind: Europalaan 247, 2408 BK Alphen a/d 
Rijn, tel. 0172 - 472067.
& Verloskundige Praktijk Keita Bent-

hui zen: mw. E.W. van Ommeren en C.M. 
Nieuwe steeg: verloskundigen: Spreek uur 
volgens afspraak; do. 9.00-12.00 uur, Kon. 
Julianastraat 16b, Bent huizen. Tel. bereikbaar 
24 uur per dag: tel. 079-3217171. 

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

Coaching en Training Lea Gahrmann, 
Berkenhof 13, tel. 0172-588315, e-mail: 
lealgm@hotmail.com. www.leagahrmann.nl

& Praktijk voor Homeopathie 
Anne mieke Boelsma, Breitnerlaan 60, 
Hazers woude-Dorp, tel. 0172-585171 of 
06-41711971 email: annemiekeboelsma@
gmail.com www.nvkh.nl.

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

Borgman J.M. Borgman – v.d. Lubben, De 
Populier 42, 2731 HE Benthuizen, Tel: 079-
3479446. Mail: fysio.borgman@casema.nl.

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

Ma nue le therapie R. Giedrojc/C. 
Herijgers Behandeling volgens afspraak: 
tel. 0172-587802. Dorpsstraat 86, 2391 BL 
Hazerswoude-Dorp. www.dorpsfysio.nl

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

Dorp. Tel. 085-733 1994. www.fysioplus.com. 
& Podocentrum Groene Hart 
Raadhuisplein 3, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp. 
Tel. 0172-587103. www.podo.nl.
& Praktijk v. Oefentherapie Men-

sen dieck Marleen van Schie: Europasingel 
2, 2396 EM Koudekerk a/d Rijn, tel. 
06-18469206.

& Praktijk voor Kinderfysiotherapie 
Madelon van Mourik, Lindehof 27, 
Hazerswoude Dorp, tel. 06-10808471
& FYSIO-EXPERTS www.fysio-experts.nl, 
Rijndijk 137, 2394 AG Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 071-7400840.
& Fysio Koudekerk Praktijk voor Fysio-, 
Sport- en Oedeemtherapie, Arie Hogenespad 
1a, 2396 WJ Koudekerk aan den Rijn, 071-
3416743, info@fysiokoudekerk.nl, www.
fysiokoudekerk.nl.

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

Dorp Esther ‘t Jong, logopedist, Lindehof 27, 
Hazers wou de-Dorp. Tel. 0172-532241 of 06 - 
20 94 48 75. Email: logopedie.hazerswoude@
gmail.com.
& Historisch Museum Hazers wou-

de: Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazers woude-
Dorp. Openingstijden zaterdag 13.00 - 16.30 
uur. Regelmatig ook thematentoonstellingen. 
www.museumhazerswoude.nl
& Paraklesispraktijk drs. G.W. Flippo - 
Hus, Psycholoog, Carel Fabri tius plantsoen 
18, 2391 GR Hazers woude-Dorp. Tel. 0172-
585811. Email: info@paraklesispraktijk.nl.
& Visiemed fysiotherapie (Sport) 

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

grafie, diëtiek Potgieterlaan 10G, 2394 VE 
Hazerswoude-Rijndijk, tel. 071-8795673 / 
06-29410381 www.visiemed.nl.
& Anonieme Alcoholisten Iedere dins-

dagavond na 19.30 uur. Koudekerk a/d Rjjn: 
Joop tel. 071-3412644; Alphen a/d Rijn: Frans 
tel. 06-54701949
& Praktijk Gassho Rijnwoude voor 
Reiki, EnergetischeTherapiën, Mindfulness 
Therapie en Coaching 4 Kids en Volwassenen. 
Anita Goudswaard-Bruinsma Potgieterlaan 
10H, tel. 06-53561221. agoudswaard@planet.
nl.
& Lactatiekundigepraktijk ‘de zoete 

parel’ Helen Weerheim IBCLC, NVL 50709, 
06-41329210. dezoeteparel@gmail.com.
& Buurtbemiddeling Komt u er niet meer 
uit met uw buren? Inwoners van de gemeente 
Rijnwoude kunnen gratis gebruik maken van 
Buurtbemiddeling Libertas Leiden e.o. Tel.: 
0900-5168168, www.libertasleiden.nl, e-mail: 
info@libertasleiden.nl.
& Karlica bekkentherapie Jennifer 
Adler, Dorpsstraat 49, 2731 AL Benthuizen. 
Tel. 06-14320807 info@bekkentherapie.com; 
www.bekkentherapie.com
& LekkerFit Voedings- en  dieetadvies. 
Hester Nietzman-Braam diëtist. Gezond-
heids centrum Lindehof, Lindehof 27, Hazers-
woude-Dorp. Tel. 0657337242 Email: hester@
lekkerfitdietist.nl Website: www.lekkerfitdie-
tist.nl.
& Praktijk 4 Kids Diagnostiek en 

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

onele problemen en dyslexie zorg. 
Belinda Herrewijn, Kinder- en Jeugd -  
psycholoog NIP, Esther Monfils, Ortho-
peda goog, Leerproblemen. De Praktijk4Kids , 
Cornelis Geellaan 43 2406 JE Alphen aan den 
Rijn 0172 425 425
& Fysioklein Fred. v. Eedenplein 4, 
2394 AC Hazerswoude-Rijndijk (het 

oude gemeentehuis). (Sportmaster) 
Fysiotherapie; Manuele therapie; Dry need-
ling; Orthopedische revalidatie. Tel. 071-
2032056.
& Burenhulp Rijnwoude Tel. 
06-23517778.
& Acupunctuur Van der Schouw, prak-
tijk voor Chinese Geneeskunde. Chopinlaan 2 
(het Anker), 2394GL Hazerswoude-Rijndijk. 
Tel. 06-20068569.
& Praktijk voor Homeopathie Caroline 

Bronsgeest Burg. de Herderplantsoen 
68, 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. tel. 071-
3413131 of 06-3837187 Lid. NVKH
www.carolinebronsgeest-homeopathie.nl
& Fysio Benthuizen, Dorpsstraat 49, 2731 
AL Benthuizen. Tel. 079-3411877. info@fysio-
benthuizen.nl; www,fysiobenthuizen.nl. Ook 
dietiste, yoga en tai chi.

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk  
en Koudekerk aan den Rijn. 
www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

Kantoor: 
Ambachtsplein 16, Hazerswoude-Dorp 
Telefoon 0172 - 587249
e-mail: info@groenehartkoerier.nl

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

Redactie: 
Arie Tuinenburg (Coördinator);  Jan Luuk 
van Dijk, tel. 588793 (Hazerswoude-Dorp en 
Benthuizen); Frits Nijhof, tel. 071-3414052 
(Koudekerk a/d Rijn); Diana Baak (Hazers-
woude-Rijndijk) tel 071-3627782/06-
54683475. Diana is tevens beheerder van de 
Facebookpagina van de krant:
www.facebook.com/groenehartkoerier

Bezorgdienst:
Dick Plaizier, telefoon 0172-430151
Bezorgklachten inspreken op het 
antwoordapparaat!! 

Advertenties en kopij kunnen tot 
zondagavond 24.00 uur ingeleverd worden 
per e-mail. 
Getypte kopij, foto’s en advertenties op 
papier inleveren vrijdag tot 17.00 uur.

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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www.bakkerammerlaan.nl

Iedere dag voordeel:              
elk 2e brood voor 1,60

Appeltaartje

Rozijnenbollen 6 stuks                                                                          

                                                            

5,-
2,-                                                       

De aanbiedingen  gelden van 11 t/m 17 juni

Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858
info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesV

 
 

Aanbiedingen zijn geldig van 7 t/m 12 oktober 2019.

elijk sl gerij

Verse kipfiletVerse kipfilet VeVeV rse kirse kir pfiletVeVeV rse kirse kir pfilet
Vleeswarentrio:

Grillham
Boterham-

worst
Cervelaat

4.49

Vlugklaarpakket:

4  Room-
schijven

4  Katen-
vinken

7.98
Weektopper!

1 pond 
Rundergehakt

1 pond 
Hamlappen

3.988.98

10.00

Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

2 liter

Altijd lekker!

Oosterse 
wraps 
2 stuks 

Weekendtip!

Diverse 
Braadsleetjes 

per stuk

5.001.69
100 gram

Tartaar 
au Poivre
Lekker malse tartaar die we hebben 
gevuld met een milde pepersaus. 
Een lekkere variatie 
op een klassieker. 

Ambachtsplein 3, 2391 BD  Hazerswoude dorp, Telefoon 0172-585858
info@devriesslagerij.nl, www.devriesslagerij.nl

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

Aanbiedingen zijn geldig van ... t/m ... 2019.

Kip peppadew 
brochette
Smakelijk spiesje met mals 
kipfilet en peppadew, op 
smaak gebracht met een 
lekkere kruidenolie.

Kip peppadew
brochette
Smakelijk spiesje met mals
kipfilet en peppadew, op
smaak gebracht met een
lekkere kruidenolie.

Vleeswarentrio:
Gebraden

gehakt
Beenham
Gekookte 

worst

4.49
Lekker Makkelijk:

Verse 

Kiploempia’s 

2 stuks

3.99
Weektopper!

Varkens
schnitzels

4 stuks

5.98

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers

4 Runder-
vinken

7.98
Weekendtip!

Biefstuk
spies 

div. soorten 
100 gram

1.69
Topper!

Stoof
lappen 

1 kilo

10.98

BBQen? 

Zie onze folder 

op de website

 of in de 

winkel

Aanbiedingen zijn geldig van 
8 t/m 13 juni! 

Word ook Vriend van de Groene Hart Koerier 
Stort 5 euro of meer op: NL37INGB0006259928

Uitnodiging 
algemene ledenvergadering
Habeko wonen
Conform de huidige regelgeving heeft de 
ledenvergadering bij verenigingen adviesrecht 
ten aanzien van voorgenomen besluiten waarvoor 
goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist. 
Via een ledenvergadering stellen wij de leden in de 
gelegenheid advies uit te brengen over deze besluiten.  

De ledenvergadering vindt plaats op 23 juni 2020 om 14.00 uur. 

Wilt u als lid van de vereniging gebruik maken van deze gelegenheid? 
Meld u zich dan uiterlijk 15 juni 2020 aan bij mevrouw J. Kerkvliet, 
telefoonnummer 0172-583125. 
Of mailt u naar j.kerkvliet@habekowonen.nl met vermelding van 
uw naam en adres. 
Na 16 juni 2020 laten wij u weten hoe de vergadering plaats zal vinden. 
We nemen hierbij de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus 
in acht.
U vindt de voorgenomen besluiten die ter bespreking komen tijdens 
de ledenvergadering vanaf 12 juni 2020 op de website van 
Habeko wonen bij ‘Vereniging’.

Bezoekadres: Dorpsstraat 50 - Hazerswoude-Dorp
Contact: 0172-583111 - info@habekowonen.nl

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk - info@t-haasje.nl
www.t-haasje.nl - Telefoon 071 3414730

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
Vanaf woensdag 10 juni

• Makreelrilette met appel-bietensalade
of

• Gerookte eendenborstfi let met nectarinechutney 
of

• Gemengde salade met asperges, ei en remouladesaus 

********************

• Zeebaarsfi let met courgettestamppot en tomatensaus 
 of

• Runderbiefstuk met champignon-roomsaus 
of

• Exotisch: Buffel-ribeye met tuinkruidensaus (extra € 5,-)
of

• Asperges met oerbeenham, ei, gepofte aardappelen en boterjus 

********************

• Aardbei-dessert: 
verse aardbei, aardbeienmousse en aardbeiensorbetijs

of
• Parfait van mango, chocolade en vanille met frambozensaus
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Eetcafé geopend  in tijdsloten! 
 Eerste tijdsslot van 16.30 - 19.00 uur, 
 tweede tijdslot van 19.15 - 21.15 uur
Café geopend Na reservering van 11.00 - 16.00 uur open voor lunch,  
 kopje koffie, drankje etc. 
Café geopend vanaf 21.30 uur

Raadhuisplein 1 - 2 • 2391 BJ Hazerswoude
Telefoon 0172-588650 • fax 0172-587292

 

Do.dag 11 juni  Kalfslever met spek en ui € 15,50

Vr. dag 12 juni  Shaslickschotel met knoflooksaus en friet € 11,25

Za. dag 13 juni  Voor: Kippensoep
  Hoofd: Ribeye steak met pepersaus en bijlagen € 21,50

Zo. dag 14 juni  Happen v.d. plank v.a. 2 pers, prijs p.p.  € 22,25

Di. dag 16 juni  Karbonade met spek en ui, broccoli en gek. aard. € 10,50

Wo.dag 17 juni  Haassaté met pappadom, seroendeng en friet € 11,25

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Weekmenu week 25 en maandmenu juni

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

Weekmenu  Salade met vers fruit en gerookte kip   € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20  
 Hoofd: Mixed grillschotel met knoflooksaus, 
  warme groenten, friet en een salade € 18,25
  Dessert: Witte Chocoladeijs met rode vruchten en 
  een toef slagroom €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

Helaas zijn de vroegere activiteiten zowel van de Egelantier als in samenwerking met 
Actief Rijnwoude nog niet toegestaan. Wij informeren u tijdig bij hervatting!!

In deze rubriek gaat de Groene 

Hart Koerier op 1,5 meter 

afstand in gesprek met 

inwoners van de voormalige 

Rijnwoude-dorpen om te kijken 

hoe het hun vergaat in deze 

bijzondere tijd. 

Corona gesprekken

Familie Brommers uit 
Hazerswoude-Rijndijk
Richard (44) en Chantal (40) Brommers zijn in Hazerswoude-Rijndijk bekende ge-
zichten vanwege de activiteiten die zij samen met vele vrijwilligers en partners or-
ganiseren voor kinderen in de basisschool leeftijd. Dat gebeurt vanuit Speeltuin de 
Rode Wip of vanuit de Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk. 

Ze hebben drie kinderen die op 
de Steijaertschool zitten: Caitlin 
van 10, Hailey van 9 en Thymo 
(5). Sinds 1,5 jaar heeft Jeugd-
werk een activiteitenruimte in 
de bibliotheek. Daar worden 
workshops georganiseerd, van 
knutselen tot aan het leren pro-
grammeren (Coderdojo). 

Thuiswerken
“Ik werk als financieel mede-
werker bij een aannemersbe-
drijf in Benthuizen en dat werk 
moet nu in coronatijd vanuit 
huis worden gedaan. Omdat wij 
als Jeugdwerk ruimte in de bi-
bliotheek in de Rhynenburch-
school hebben gehuurd, kan ik 
daar gaan zitten werken. Dat 
blijkt nu echt ideaal te zijn. Het 
is er lekker rustig, er is wifi en 
ik kan er koffiezetten”, vertelt 
Richard. “Wat mij betreft blijf 
ik ook als de coronamaatregelen 
zijn opgeheven een deel van de 
tijd op deze wijze thuiswerken. 
Maar dat bepaalt mijn werkge-
ver natuurlijk. Tegen die tijd is 
de school ook omgevormd tot 
tijdelijk dorpshuis en is het de 
bedoeling dat er ook flexwerk-
plekken komen, waar volwasse-
nen kunnen zitten, maar waar 
ook kinderen rustig kunnen le-
ren voor een proefwerk. Als an-
dere lezers dat ook een goed 
idee vinden, hoor ik dat graag. 

We zijn nu in een groep bewo-
ners en gebruikers de functies 
aan het bepalen, maar hiervan 
weten we niet goed hoe groot 
de behoefte eraan is.”

Kinderen thuis en weer naar 
school
“Sinds de ‘intelligente lock-
down’ half maart, waren de kin-
deren opeens de hele dag thuis.  
Zeker in het begin wisten ook 
de kids niet wat hen overkwam 
en was het allemaal erg onrus-
tig. In zo’n situatie financiële 
gesprekken en teamoverleg voe-
ren, werkte natuurlijk van geen 
meter. Ik had dus enorm geluk, 
dat ik in de ruimte bij de biblio-
theek kon gaan werken”, vertelt 
Richard verder.  Chantal vindt 
het ook prima op deze manier: 
“Ik blijf nu thuis en zorg ervoor 
dat de kinderen thuisonder-
wijs krijgen.  Maar we waren 
heel blij en vooral ook de kin-
deren zelf, toen ze weer 2 da-
gen naar school konden gaan, 
want ze misten het contact met 
hun klasgenoten heel erg. Vanaf 
8 juni gaan ze weer hele dagen 
naar school en dat is goed voor 
iedereen.”

Vakantieperiode
Maar daarna breekt al snel de 
zomervakantie aan. Richard: 
“Wij hebben voor eind augus-

tus een vakantie in een huisje 
op een camping in Nederland 
geboekt, maar wel met gebruik-
making van het sanitair van de 
camping. Het is nu afwachten 
of dat door kan gaan tegen die 
tijd.” Ook de vaste zomerva-
kantie activiteit ‘Huttenbouw’ 
kan niet worden georganiseerd 
en de jeugdvakantieweek kan 
ook niet doorgaan. “We kijken 
nu wel of alternatieve activitei-
ten kunnen aanbieden, maar het 
blijft lastig met alle regels”, al-
dus Chantal. “Speeltuin de Rode 
Wip is gelukkig gewoon open-
gebleven en de ouders met kin-
deren houden zich er netjes aan 
de regels voor afstand houden. 
De kinderen mogen daar wel 
‘gewoon’ met elkaar spelen.”  
Alternatieve activiteiten
“Met een aantal organisaties uit 
het dorp zijn we nu bezig om 
alternatieve activiteiten voor de 
jonge kinderen en jeugd tot 18 
jaar te bedenken voor in de va-
kantieperiode. In Alphen aan 
den Rijn kennen ze ‘Zomerfun’ 
en zoiets willen we ook in het 
dorp gaan organiseren. Denk 
daarbij aan 2-3 keer per week 
ergens in het dorp een activi-
teit. We vergaderen er binnen-
kort over en hopen dan snel met 
een gezamenlijk programma te 
komen”. 

Wordt vervolgd…

 

Richard op zijn flexwerkplek in de bibliotheek Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!
Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen zorg: 
Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. 
Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Ingang 
Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hiervoor geldt: 
eerst bellen, dan komen!
Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559
Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

zijde), 2725 NA Zoetermeer. Tel: 079-3319192. Openingstijden: Maandag t/m 
vrijdag: 17.00-8.00 uur. Weekend en feestdagen: 24 uur per dag.

•  Hazerswoude-Dorp, Apotheek Lindehof, Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apotheek, 
samen met Huisartsen praktijk Hazerswoude-Dorp tot 20.00 uur  geopend.  
Zaterdag is de apotheek geopend van 9.00 - 12.00 uur.

• Hazerswoude-Rijndijk, Apotheek  Rijnwoude, Rhynenburcher laan 2. 
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Zaterdag  
gesloten. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).

•  Koudekerk a/d Rijn, Apotheek Koudekerk, Prins Bernhardstraat 48, 2396 
GM Koudekerk a/d Rijn. Tel. 071-7630848. Apotheek Koudekerk is dagelijks  
geopend van 9.00-12.30 en van 13.30-17.30 uur. Zaterdag geopend van 10.00-
12.00 uur. Buiten onze openingstijden neemt waar vóór 23.00 uur: Dag/ Nacht 
apotheek hal Alrijne Ziekenhuis Alphen, Meteoorlaan 4, Alphen aan den Rijn,  
tel. 0172-423123. Van 23.00 tot 8.00 uur kunt u terecht bij de medicatie-
robot in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp (in opdracht van uw arts,  
let op: beperkt assortiment).
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EEN REGIONALE WOORDZOEKERPUZZEL!
In november 2013 is de Canon van Benthuizen, Hazerswoude en Koudekerk aan den Rijn uitgekomen. 

Kort voor de fusie met Boskoop en Alphen aan den Rijn werd de identiteit van deze drie voormalige 
zelfstandige gemeentes in 50 vensters vastgelegd. Deze woordzoeker is gebaseerd op deze canon. Veel plezier!

Voor de goede oplossing stelt de Groene Hart Koerier weer een cadeaubon van 50 euro beschikbaar. U mailt de oplos-
sing naar info@groenehartkoerier.nl en we zetten de oplossing uiteraard volgende week in de krant!

1.   Molen de Haas in de Dorpsstraat 
in Benthuizen. In 1772 kocht Willem 

Overgauw een stuk grond waarop 
hij deze korenmolen aan de Benthuizer-

vaart liet bouwen. Deze stenen 
stellingmolen bleef tot 1932 als 

windmolen in gebruik.

2.    In 1992 is in het Burgemees-
ter Swaansplantsoen in Koudekerk een 
beeldje van Aleid van Poelgeest onthuld 
op de plaats waar ridderhofstad Klein 

Poelgeest gestaan zou hebben. Daar werd 
rond 1370 Aleid geboren. Zij werd de 

minnares van Albrecht van Beieren, de 
graaf van Holland, Zeeland en Henegou-
wen.  In september 1392 werd Aleid op 
het Binnenhof in Den Haag. vermoord.

3.   De Groningse kunstenaar Hans 
Mes heeft drie kunstwerken gemaakt 
ter afronding van de ruilverkaveling 
tussen 1977 en 1995 in Rijnwoude. 
De Grasmussen staan aan het Groe-

nendijksepad naast de N11.

4.    Vereniging Jeugdsociëteit Hazerswoude ‘Ons stekkie’ is 
in 1973 opgericht door en voor jongeren. Inmiddels is Het 

Stek een begrip in en rond Hazerswoude-Dorp.

5.    In 1992 werd in Koudekerk voor het eerst 
Trekkertrek georganiseerd. Al gauw begeeft Koudekerk 
en omgeving zich op de eerste zaterdag van augustus 

massaal richting het terrein van Trekkertrek waar voor jong 
en oud van alles te beleven valt. Helaas zal men moeten 

wachten tot 7 augustus 2021 voordat er weer kan worden 
genoten van het geraas van de motoren.

6.   Andries Kerkvliet uit Hazers-
woude was zouaaf. Hij vocht in de 
jaren ’60 van de 19e eeuw voor het 
behoud van de Pauselijke staat. Zijn 
grafsteen staat nog steeds in de tuin 

van zijn achterkleinzoon Jan aan 
het Spookverlaat.

 

G T P B N G V S S R I J N D I J K 
E K O E E N S E D P I M D B T V E 
W R E R K I T T E L O J O I V E T 
G A L N E L D R O N E O N L E U S 
L M G A T E N O E O M V R L E L L 
A R E R S V I O R K P O E L A N A 
G A E D F A K S W P S E E N I N S 
W A S U R K H E U A S C N R J  J D 
A J T S U R K T L F E S H B A I N 
T O C H T E N S T R A A T U U S R 
E D S H R V O O R W E G B R I R E 
R A B I Z L R E I L E Z A H A T G 
T P J L O I D R D R A A W E G A L 
O G I D U U J W A T E R W O L F T 
R A K A A R V G R U B N E N J I R 
E A N M A E T R E K K E R T R E K 
N J A N F S P O O K V E R L A A T 

 

ALEID 
BERNARDUS 
BOOMKWEKERIJ 
BSC 
DORPSSTRAAT (zie 1) 

FUSIE 
GALGWEG 
HAZELIER 
HILDAM 
JAAGPAD 
JAARMARKT 
KNA  
  

LAGEWAARD 
MOLENS 
OCHTENDSTRAAT 
POELGEEST (zie 2) 
RIJNDIJK 
RIJNENBURG 
RIJNEVELD 
RIJNLAND 
RUILVERKLARING (zie 3) 
SPOOKVERLAAT 
SPOORLIJN 
STEK (zie 4) 

STOOPENBURG 
TREKKERTREK (zie 5) 
TREKSCHUIT 
TTH 
TURFSTEKEN 
VEENMOERAS 
VOORWEG 
VVK 
WATERTOREN 
WATERWOLF 
ZOUAAF (zie 6) 
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

HOOGVLIET.COM
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1.49 
 PER STUK

 3.99 
 PER STUK 

 4 FLESSEN 

 5.99 

NU 

 1+1
GRATIS 

 Andy, Glorix of Cif 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /2.50 - /5.98
 Voor 1.25 - 2.99

Tunupa cabernet sauvignon rosé
Chileense wijn 
Fles van 0.75 liter 
Van /4.99

 Multikorn 
Van /1.99

 Grillworst 
 Naturel of met kaas 
 Alle stukken van 200 - 280 gram 
 Van /2.58 - /3.61
Voor 1.29 - 1.80
Van de versafdeling

 Coca-Cola 
 4 fl essen van 1.5 liter 
Van /7.35 - /8.76  

 2.49 
400 GRAM

Hollandse aardbeien

 3.99 
 3 ZAKKEN 

 G’woon koffi epads 
 3 zakken met 36 stuks
Van /7.35 - /7.95

9.99 
PER FLES

 Bacardi 
 Alle fl essen van 0.7 liter
Van /17.49 - /18.99
M.u.v. Añejo 4

 3.49 
 PER STUK 

 Verse pizza  
Alle soorten 
Van /5.29 - /5.49
Niet in alle fi lialen verkrijgbaar

 Per kilo 
6.23

 50%
KORTING 

NU 



12 Groene Hart Koerier
woensdag 10 juni 2020

Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De rubrieken te 
koop en gevraagd kunt u per mail, per post en in de kopijbus ver-
sturen/inleveren. De rubriek diversen kunt u ALLEEN PER MAIL 
 inleveren! Dit i.v.m misbruik in het verleden (we zijn daarom ook 
gestopt hiermee) maar door een afspraak met de provider hebben 
we de rubriek diversen weer kunnen opstarten.

Voor alle advertenties is een kleine bijdrage in de 
exploitatie van de Groene Hart Koerier verschuldigd. 

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

Wesp in de nesten

Duurzame oplossingen bij vliegen, 
houtworm, mollen, ratten, muizen, 
papiervisjes, vogeloverlast, wespen

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

liefst met schuur of plek v  schuur..hobby 
0623005172

TE KOOP

CARAVAN BEIJERLAND bouwjaar 2004, 
sprinter 3.90, luifel + voortent, tel. 0172-
589827.

DIVERSEN

Bent u opzoek naar een BETROUWBARE OP-
PASSER dan bent u bij mij aan het juiste 
adres. Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0685555754 

Helaas kunnen door de Corona maatregelen 
de RIETVELDSE ROEIKAMPIOENSCHAP-
PEN dit jaar ook niet doorgaan. Hopen op 
betere tijden en roeien met de riemen die 
we hebben… De Roeicommissie .

Vind u het fijn om in een schoon en opge-
ruimde woning thuis te komen. Ervaren en BE-
TROUWBARE SCHOONMAAKSTER is opzoek 
naar een adresje. voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0685555754 

GEVRAAGD 
ZOLDER OPGERUIMD?, Ik ben op zoek naar 
dozen oude speelgoedauto's jaren 50/60 of 
ander antiek speelgoed of blik. Ook Lego jaren 
50/60 is welkom.  Tel. 0640022896

RUIMTE (min. 20m2) voor opslag & ge-
bruik sportattributen tegen vergoeding - 
0623703419

STUKJE WEILAND v 8 schapen en kippen, 

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Dennis van der Voort
Mijn naam is Dennis van der Voort, 38 jaar. 
Geboren en getogen in het mooie Koudekerk 
waar we nu nog steeds woonachtig zijn.

Ik ben getrouwd met Karlijn van der Voort en 
samen hebben we 2 prachtige kinderen;  Isabella 
10 jaar en Lorenzo 8 jaar.

Ik neem dit stokje over van Johan Vergunst en 
niet alleen in de Rijnwoude koerier neem ik zijn 
stokje over, binnen onze brandweerkazerne van 
Koudekerk aan den Rijn neem ik zijn stokje over 
als ploeg chef. Waar ik naast mijn gewone werk 
ook al zo’n 12 jaar werkzaam ben als vrijwillig 
brandweerman.

Als hobby’s ben ik als 5 jarig jochie gaan 
voetballen bij de welbekende VVK, waar ik tot 
mijn 18de gevoetbald heb en waar ik als 16 
jarige debuteerde in het 1ste elftal.

Op 16 jarige leeftijd ben ik naast het voetballen gaan thaiboksen en ging hier steeds meer voor doen 
door steeds meer te trainen, ik trainde later zo’n 4 á 5 keer per week, ik heb onder andere getraind bij 
Jurojin in Leiden (waar ik ook wedstrijden voor heb gedraaid), Subin gym in Alphen en afsluitend heb ik 
bij Fightclub de Hollander in Koudekerk getraind. 

Na zo’n 16  jaar deze mooie sport te hebben beoefend werd het tijd om te stoppen, omdat de kinderen 
ook graag sporten. Isabella waterpolo ’t bij Aquadraat in Koudekerk en Lorenzo voetbalt bij de JO9/1 van 
VVK waar ik en mijn vrouw tevens leider van zijn. Sinds we weer meer op de voetbal kwamen ging het 
toch weer kriebelen en wat begon als alleen meetrainen werd al snel toch een wedstrijdje meepakken 
en ondertussen ben ik nu alweer 3 seizoenen speler van de VE1 van VVK.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als beroepsbrandweerman op Schiphol, en draai hier 24uurs 
diensten. Waar we paraat staan om de vliegtuigen in nood te helpen, maar ook de gebouwen en 
snelwegen in en rond Schiphol behoren tot ons werkgebied.

Ook heb ik een eigen bedrijf in het tinten van (auto)ruiten. Dit is ooit begonnen als hobby, maar er was 
al snel zo veel vraag naar dat het tijd werd voor een inschrijving bij de KvK.

De vakanties brengen we graag door in Italië, waar we graag een Glamping tent huren, de luxe van 
een huisje met de vrijheid van de camping. En we gaan daar graag op zoek naar de kleine en minder 
toeristische plekjes om daar dan echt van het Italiaanse leven te genieten. 

Een paar weken in de zomer thuis vinden wij normaliter ook geen straf. Met het PWA-bad op loop 
afstand, en de polder is het heerlijk toeven in de zomer.

Als ik hier politicus was, zou ik me hard maken voor meer nieuwbouw in Koudekerk. De verenigingen, 
scholen en winkels zouden heel veel baat hebben bij verjonging in ons mooie dorp.

Ik draag hierbij het stokje over aan Ingrid de Roos.

Geen roeikampioenschappen 2020 in het Rietveld
Voor het eerst in haar bestaan heeft de commisie die de jaarlijkse Roeikampioenschappen organiseert deze moeten afblazen door de Coronamaatregelen! 2021 een nieuwe kans!

Volleybalvereniging Aspasia ook 
weer actief op het gras van 
voetbalvereniging Koudekerk
Na een lange periode van stilstand is ook de volleybal weer op volle toeren. We 
hebben de afgelopen weken al vaker samenwerkingen voorbij zien komen met 
sportscholen en voetbalverenigingen. 

En nu heeft GVV-Aspasia door een samenwerking met VVK  ook de mogelijkheid om het seizoen 
buiten af te sluiten. We hebben op een aantal momenten een veld beschikbaar, waar we ook met 
een net kunnen trainen. Dit bericht werd met veel enthousiasme ontvangen door spelers en trai-
ners. En we hebben de afgelopen weken fantastisch weer gehad, dus we hebben heel veel geluk 
gehad met het buiten sporten. 

Normaal stopt het seizoen eind mei, omdat het in de zaal te warm wordt. Maar nu kunnen we 
nog tot de 3e week van juni trainen. Uiteraard hopen we gewoon in september weer in de sport-
hal te starten, maar dat moeten we nog afwachten. 

Tijdens de lockdown, was het meisjes B1 welke en een mooie challenge had bedacht met een WC 
rol. Wie had ooit gedacht dat er ook gevolleybald kon worden met een WC rol! Maar daar dacht 
meisjes B1 totaal anders over. Zij hebben een ontzettend leuk filmpje gemaakt, waarbij iedereen 
de pass zelf opvangt, 1x bovenhands speelt en hierna met een geweldige smash naar de volgende 
persoons speelt.  En dit allemaal via de digitale weg. 

Ben je benieuwd naar dit filmpje, check vooral even onze websitewww.gvv-aspasia.nl Volleyballen met een WC rol, kijk gauw op www.gvv-aspasia.nl

Open Monumen-
tendag afgelast
Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Gemeen-
te Alphen aan den Rijn heeft besloten om in 2020 vanwege het 
corona virus geen Open Monumentendag te organiseren in de 
Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Dit zou oorspronkelijk op zaterdag 12 september 2020 plaats vinden. Het 
bestuur vindt het risico tot besmetting met de grote aantallen bezoekers 
te groot en op sommige locaties is de 1,5 m. afstand niet te realiseren.

Het landelijk thema was voor dit jaar “Leermonumenten” 



13Groene Hart Koerier
woensdag 10 juni 2020

Wat was de oorzaak van de oververhitte 
tank bij Latexfalt in Koudekerk?

door Frits Nijhof

Afgelopen week had ik een gesprek met managing director Anthon Tolboom en Bahram Mansou-
rifard Operations Manager betreffende brand op het terrein van Fa. Latexfalt op zondag 17 mei jl. 
Omstreeks 19:00 uur werd de brandweer Koudekerk opgeroepen nadat er een brandmelding was 
binnengekomen op het terrein bij Fa. Latexfalt aan de Hoogewaard.  

Opschaling naar grote brand
Er werd rekening gehouden met diver-
se scenario's. Het ging om een vloei-
stof (olie) die voor het productieproces 
warm gehouden moet worden. Deze 
bleek door onbekende reden boven zijn 
opslagtemperatuur gekomen.. Er was 
geen sprake van lekkage in de tank; er 
was geen sprake van gevaar voor de 
omgeving.
De opschaling naar een ‘grote brand’, 
is puur gedaan om te zorgen voor vol-
doende materieel en brandweerman-
nen. De Rotterdamse brandweer kwam 
met een schuimbluswagen. Van alle 
aanwezige brandweerwagens werden 
á la minuut de blussystemen aangepast. 
De reden hiervoor is dat olie niet met 
water geblust kan worden; immers dat 
moet met schuim gebeuren. Bij blussen 
met water bestaat de kans dat de gloei-
endhete oliemassa uiteen kan spatten.

In een gesprek met directeur Athon 
Tolboom en Bahram Mansourifard 
kwam uiteraard ook de vraag aan de 
orde: Hoe nu verder?
Volgens heer Tolboom duurt het nog 
enkele weken voordat het onderzoek 
naar de oorzaak is afgerond. Hiertoe 
moest het vat eerst goed afkoelen. Daar-
na wordt het vat leeggehaald en pas dan 
kan gekeken worden wat aan de hand 
is. Daarover niet gaan speculeren. Het 
blijft voor Latexfalt een zeldzaam voor-
val. ,,We hebben dit nog nooit meege-
maakt. Het is een heel uitzonderlijk in-
cident”.
Wat wel duidelijk is door dit incident 
is dat de veiligheids- en hulpverlenings-
procedure zeer goed heeft gewerkt. 
,,We hebben een erg goede samen-
werking met de brandweer ervaren.” 
Zeer snel waren allerlei specialismen 
ter plaatse, waaronder een schuimblus-
voertuig uit Rotterdam. 
Nadat er duidelijkheid over de exac-
te oorzaak, is men nog niet klaar. Er 
wordt intern uitgezocht, wat er precies 

Het product dat 
aanwezig was in 
een bepaalde meng-
machine en conti-
nu op een bepaalde 
temperatuur moet 
worden gehouden, 
was oververhit ge-
raakt. Door het 
overschrijden van 
de max. toelaatbare 
temperatuur, werd 
het reguliere alar-
mer ings sys teem 
bij Latexfalt geacti-
veerd. Middels dit 
systeem werd de 
brandweer gewaar-
schuwd. 
De olie in het reservoir kán onder extreme omstandigheden zó heet worden, dat de kans bestaat dat 
deze in brand kan vliegen, met alle gevolgen van dien. Om een gevaar voor verdere uitbreiding naar 
andere, naastgelegen processystemen te voorkomen, werd de categorie van de brandmelding al snel 
naar een groter niveau opgeschaald.

is gebeurd en geëvalueerd.  Dit gebeurt 
aan de hand van het zorgvuldig opge-
zette kwaliteits- en milieuzorgsysteem, 
wat  binnen Latexfalt wordt gehanteerd. 
Dit gebeurt aan de hand van het bijge-
voegde, praktisch en hanteerbare sche-
ma. Hiermee wordt voldoet men aan de 
hoge kwaliteitsnormen en kan vastge-
steld worden wat eventueel nog verbe-
terd kan of moet worden. Bahram Mans-
ourifard verwoordde dat kortweg met: 
’Lessons to be learned’.

Vervolgafspraak
Met de heren Tolboom en Mansourifard 
heb ik afgesproken, dat wanneer er meer 
details over het incident bekend zijn, 
er een vervolggesprek zal worden inge-
pland. 
Latexfalt is ontstaan door het samen-
voegen van de bedrijven Vauatol, Cindu 
[wegenbouw] en Latexfalt. Als afzonder-
lijke bedrijven hadden deze reeds meer 
dan vijftig jaar ervaring met bitumen- 
en polymeer gemodificeerde bitume-
nemulsies voor bouw en wegenbouw, 
alsmede een vooraanstaande positie in 
binnen- en buitenland. Bitumen (in de 
volksmond ook wel teer genoemd) is 
een viskeus vloeibaar mengsel van ver-
schillende koolwaterstoffen, die voor-
komen in ruwe aardolie.  Na fractione-
le destillatie kan het mengsel gescheiden 
worden van de andere bestanddelen van 
aardolie zoals nafta, benzine of diesel en 
blijft het als zwaarste bestanddeel achter. 
De bundeling en de synergie tussen de 
bedrijven heeft de onderneming zowel 
in de breedte als in de diepte versterkt, 
waardoor meer toegevoegde waarde ge-
leverd wordt. Productontwikkeling, pro-
ductie en technische adviezen zijn aan-
zienlijk verbreed.
Het bedrijf voldoet aan ISO-9001:2015- 
en VCA-certificering; dwz. er wordt 
constant aandacht besteed aan de kwa-
liteit, veiligheid en milieu. Bij Latexfalt 
werken op moment ruim tachtig men-
sen werkzaam.

Deze opschaling word gegeven door de Officier van Dienst of de eerst aankomende 
bevelvoerder van de tankautospuit. Hiermee geeft hij min of meer bij de alarmcen-
trale aan, dat de brand met de aanwezige brandweerlieden en de tankautospuit(en) 
niet kan bedwingen. Hiermee wordt verzocht om meer tankautospuiten met beman-
ning. Bij een dergelijke opschaling naar grote brand wordt ook een Hoofd Officier 
van Dienst op de hoogte gebracht. Daarop werden diverse brandweereenheden uit de 
regio gealarmeerd en deze zijn uitgerukt naar het asfaltbedrijf Latexfalt te Koudekerk. 
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Dorpshuis/
Rhynenburchschool

Vervolg van voorpagina

Er werd ook regelmatig online overlegd. Foto Diana Baak

Start bouw Westvaartpark 
opgeschort
Enkele omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen het 
bestemmingsplan Westvaartpark bij de Raad van State. Die heeft 
hen in het gelijk gesteld, want de gemeente heeft niet goed on-
derbouwd hoe de verkeerstromen worden afgewikkeld. 

Wethouder Gerard van As is nu aan zet om dit deel van het be-
stemmingsplan scherper te formuleren. Zolang er geen aangepast 
plan is, mag projectontwikkelaar Synchroon niet beginnen met de 
bouw van de geplande 300+ woningen. Die zou hieraan in het na-
jaar beginnen. Het is niet bekend wanneer het aangepaste plan er 
ligt en opnieuw ter besluitvorming wordt voorgelegd. 

 

Met elkaar is op basis van alle 
input voor het dorpshuis een 
belofte richting de inwoners 
van Hazerswoude-Rijndijk en 
omgeving geformuleerd, die 
van ‘een laagdrempelig, veilig 
en inspirerend ontmoetingshuis 
voor iedereen waar van alles te 
doen en te ontdekken is’.

Inrichtingsplan
Met behulp van allerlei tech-
nieken en hulpmiddelen en 
het stellen van de juiste vragen, 
heeft Aat Vos in een korte tijd 
de informatie boven tafel gekre-
gen over hoe het gebouw moet 
worden ingedeeld, welke voor-
zieningen waar moeten komen 
en welke sfeer het moet gaan 
uitstralen. De gemeente neemt 
deel in het traject in een dubbel-
rol: als opdrachtgever, maar ook 
als gebruiker van het gebouw. 
“Ook de gebiedsadviseur en de 
wijkagent bijvoorbeeld kunnen 
in het nieuwe dorpshuis meer 
zichtbaar worden voor de in-
woners”, vertelt Christ enthou-
siast. “Het was een heel inspi-
rerend traject om met elkaar te 
doen. Elke dag was er een sessie 
en werd op basis van onze in-
put een ontwerp gepresenteerd, 
waarop we op- en aanmerkin-
gen konden geven, die de vol-
gende dag tot een verbeterd ont-
werp leiden. Zo werd een aantal 
keer een verbeterslagslag ge-
maakt en werden steeds nieuwe 
aspecten toegevoegd. Vrijdag-
middag lag er een 3D ontwerp 
van het gebouw en schoolplein. 
Iedereen was verbluft en zeer 
enthousiast dat het gelukt is om 
op basis van hun eigen input tot 
zo’n huiselijk en door iedereen 

gedragen ontwerp te komen. 
Hulde aan Aat Vos en zijn team."

Verbouwing
“Vanaf deze week gaan we de 
verbouwing begroten en plan-
nen. Op de eerste plaats moet 
er groot onderhoud worden uit-
gevoerd zoals dak- en vloerre-
paratie, zodat het gebouw nog 
5-10 jaar langer mee kan”. Dat 
is volgens Christ al in gang ge-
zet. “Los daarvan moeten wat 
aanpassingen worden gedaan 
aan de binnenkant en wordt 
het schoolplein gedeeltelijk toe-
gankelijk gemaakt voor bereik 
met een auto voor leveranties 
en het afzetten van mensen die 
er anders niet kunnen komen. 
Het kostenplaatje daarvan ma-
ken we in de komende weken 
en dan gaan we zo snel moge-
lijk aan de slag.” De toekomstige 
bewoners en gebruikers willen 
ook een team van vrijwilligers 
op de been krijgen voor de klei-
nere klussen en hopen op spon-
soring van materialen en hulp 
van lokale bedrijven.” Het zal 
stevig aanpoten worden om het 
gebouw voor 1 september klaar 
te krijgen. Door de coronamaat-
regelen is ruim 2 maanden ach-
terstand in de planning ontstaan 
die men moet inhalen. “Hele-
maal af zal het in september nog 
niet zijn, maar de betrokken 
partijen gaan ervoor om zover 
klaar te zijn dat alle activiteiten 
die in september weer willen 
starten, dat ook kunnen,” aldus 
Christ.  

Informatie
In de komende periode zal het 
projectteam ook andere geïnte-

resseerde beslissers, gebruikers, 
potentiele sponsoren en vrijwil-
ligers informeren over de plan-
nen. Hierover later meer. Heeft 
u vragen of ideeën, stuur dan 
een e-mail aan info@dorpsnet-
werk.nl. 
 

Kinderen van Haïti hebben uw hulp nodig!
Beste vrienden van Haïti 
Het coronavirus heeft eind mei ook de regio van Petit Goâve bereikt. 
Dit is de regio waar wij ons project hebben samen met u. 

In Haïti kan dit virus tot één grote ramp leiden. De medische zorg is hier niet op berekend en te duur 
voor de mensen die wij een warm hart toe dragen. Ook Haïti is in een lockdown. De mensen moeten 
echter ook de straat op om hun 
brood te verdienen. Het is alle-
maal niet zo makkelijk in Haïti. 

We kregen vanuit ons project 
een noodkreet om hulp. Er dreigt 
hongersnood. Wij doen nu een 
beroep op alle vrienden van Haïti 
om financieel mee te helpen om 
de bewoners van ons project in 
Vialet en Maho aan een voedsel 
en desinfectie pakket te helpen. 
Een gecombineerd pakket kost 
30,- euro. Daar kan een gezin on-
geveer een maand van eten en 
zich verzorgen. 

Wij willen zoveel mogelijk voed-
sel/desinfectie pakketten op onze 
projecten uitdelen.

Helpt u mee om de mensen in 
Haïti de Corona tijd goed door te 
komen?

Iedere gift is welkom!
Reknr: 
NL 89 RABO 0105 1897 15 tnv. 
Vrienden van Haïti Nederland
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