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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

Complete verrassing in de Dorsvlegel te Hazerswoude-Dorp...

Koninklijke onderscheiding
voor P.W.(Piet) Zandbergen!

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” 

Burgemeester Liesbeth Spies overhandigt het lintje waarna mevrouw Zandbergen het opspeldt. Foto Jan Luuk van Dijk

Nieuwe oogst 
AARDAPPELEN 

in de aardappelautomaat 
vanaf 19 juni

Fam. Zegwaard,
Westeinde 2, 

Hazerswoude-Dorp

door Jan Luuk van Dijk 

De heer P.W. Zandber-
gen ontving op 13 juni 
2020 uit handen van bur-
gemeester Spies een Ko-
ninklijke onderschei-
ding (Lintje). Zandbergen 
is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 

De heer Zandbergen kreeg de 
versierselen bij hem thuis in 
Hazerswoude-Dorp overhan-
digd.

Het was een complete verrassing 
voor Piet Zandbergen. Door zijn 
kinderen was hij samen met zijn 
echtgenote netjes in de tuin ge-
posteerd, toen opeens een van 
de kinderen riep: “Verrassing”. 
Om de hoek van de schutting 
verscheen burgemeester Spies, 
gevolgd door de rest van de fa-
milie. “ 

Geen feestavonden..
Ik had dit graag op een feest-
avond van de voetbalvereniging 
willen doen” legde de burge-
meester uit, “maar die worden 
momenteel niet gehouden.” 
Vervolgens legde zij het echt-
paar uit waarom zij kwam en 
dat het ZM de koning had be-
haagd de heer Zandbergen te 
benoemen tot lid in de orde van 
Oranje Nassau.

Veelzijdig vrijwilliger
Piet Zandbergen stopte in 1994 
met werken als kraanmachinist 
in de bouw, daarna ging hij in 
1995 aan de slag als vrijwilliger 
voor de Voetbal- en Atletiekver-
eniging Hazerswoudse Boys. 
Daar was hij bijna dagelijks aan-
wezig om samen met ande-
re vrijwilligers de vereniging 
te onderhouden. Zo maaide hij 
het gras, repareerde de doelnet-
ten en alle andere voorkomen-
de werkzaamheden, maar ook 
draaide hij bardiensten. 

In de periode van 1954 tot mei 
2018 was de heer Zandbergen 
lid van de FNV, de huidige afde-
ling Bouw en Wonen, voorma-
lig Bouw- en Houtbond FNV. Al 
voor 2001 was de heer Zandber-
gen actief voor de woonafdeling 
Zoeterwoude en vanaf 2001 
voor de districtafdeling Leiden 
e.o. In deze functies beantwoor-
de hij vragen van leden, maak-
te hij leden wegwijs binnen de 
vakbond, en bediende hij hen 
met activiteiten. Van 2001 tot 
december 2017 was de deco-
randus lid van de ‘Busploeg’. 
Deze busploeg ging met een bus 
bouwplaatsen af om mensen te 
voorzien van informatie, maar 
ook om mensen op te roepen 
tot actievoeren. Van april 2004 
tot december 2013 was de heer 
Zandbergen actiekaderlid: hij 
nam deel aan acties om werkne-
mers te motiveren ook mee ac-
tie te voeren.
Naast deze bovenstaande vrij-
willigersactiviteiten was de heer 
Zandbergen jarenlang bloeddo-
nor bij Sanquin. 

Thuis in de tuin
Vanwege de coronamaatrege-
len speldde de burgemeester 
het lintje niet op, maar liet dat 
over aan mevrouw Zandbergen. 
Daarna werd het nog heel gezel-
lig in de tuin aan de Dorsvlegel.

Half jaar(?) Week in Beeld 
terug in de 

Groene Hart Koerier!
Lees er meer over op 

pagina 4 of bekijk het 
snel op pagina 12 en volgend



2 Groene Hart Koerier
woensdag 17 juni 2020

Familieberichten

 “Zet mij maar in een sinaasappelkist-
je aan de straat, heb ik altijd geroepen als 
het over de dood ging! Natuurlijk meende 
ik dat niet, maar wat er van mij overblijft 
zit in de harten en hoofden van mijn dier-
baren. 
 Tegenwoordig denk ik iets genuan-
ceerder over dit soort onderwerpen. 
 Ik rijd nu in een volledig elektrische 
auto, scheid mijn afval, spot trekvogels en 
houd zoveel mogelijk rekening met het 
milieu. 
 Een ecokist? Waarom niet. En verder 
zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

zo min mogelijk poespas. Ik ben ook maar 
een eenvoudige jongen.”
 Bram de Bolster 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

071 - 341 23 15 0172 - 47 22 70
schellingerhout.nl

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

Voorofscheweg 15a
2771 MA  Boskoop
harkesbegrafenissen.nl
0172 - 21 21 22

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Na het plotselinge overlijden van mijn zeer geliefde man 
en onze geliefde vader, grootvader en overgrootvader

Pieter Voorwinden
hebben wij vele blijken van meeleven ontvangen. 
Daarvoor zeggen wij u hartelijk dank. Het was voor ons 
ook heel waardevol dat velen hun herinneringen 
met ons deelden.

M.G. Voorwinden-Portengen
kinderen en (achter)kleinkinderen

Benthuizen, juni 2020

Voor de wijze waarop u met ons heeft meege-
leefd tijdens de ziekte en na het overlijden van

 

Jan Vonk
zeggen wij u hartelijk dank.

Uw aanwezigheid bij de rouwdienst en 
begrafenis,  de vele kaarten, telefoontjes, 
e-mails, WhatsApp berichten en het mooie 
afscheid langs de weg, heeft het afscheid 
bijzonder gemaakt en ons steun gegeven.

Mina Vonk - van Luijk
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Hazerswoude, juni 2020
In herinnering

Teun Sol
21 juni 2016 - 21 juni 2020Wat zo diep in het hart zit

kun je door de dood niet verliezen.
De herinnering aan een 

bijzonder mens is geboren.

In liefde met elkaar verbonden 
hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Johanna 
van Veen - Slijkoort

-Hannie-
Vuren, Hazerswoude-Dorp,
26 januari 1939 10 juni 2020

Piet van Veen

Dirk en Karin
Jolanda en Epifanio
   Davey, Celine
John en Titia
   Jenna, Ellen
Peter en Ingrid
   Timo, Nena

Jacob Marisstraat 11
2391 VC  Hazerswoude-Dorp

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 
dinsdag 16 juni op de algemene begraafplaats 
in Hazerswoude-Dorp.

Onze dank gaat uit naar alle 
medewerkers van zorgcentrum ‘Driehof’

voor de liefdevolle aandacht en verzorging.

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisartsendien-
sten 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: Huis-
artsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-3431600. Uitslui-
tend 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, woens-
dag en vrijdag geopend van 8.00-17.30 uur. Op donderdagavond is de apo-
theek, 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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Legakker

Rondje om de Polder de Hazerswoudse Droogmakerij. De ber-
men van de Middelweg zijn werkelijk schitterend. Net toen ik 
me over een bosje blauwe korenbloemen boog, hoorde ik ‘m 
aankomen op zijn brommer: een man op leeftijd, maar... met een 
gave bruine kop en twinkelende ogen die genoten van de bloe-
menpracht langs die schitterend gerenoveerde polderweg. Ik her-
kende hem direct als zoon van de vader, die mysterieuze heerser 
van de veensloot.
Ik hield hem aan en ik legde hem een gewetensvraag voor: ik stel 
je ter beschikking een schouw, een baggerbeugel, een brede pol-
dersloot (in een veenpolder!), een kruiwagen, een schop, een stel 
stevige loopplanken, een paar klompen-met-plankjes-eronder én 
een smetteloze legakker... Zou jij dan - net als je vader - een hoe- 
veelheid turf kunnen maken die voldoende is om een winterlang 
je huis warm te stoken?
Hij keek me even verbaasd aan: zou het een strikvraag zijn van 
die stukjes-malloot? Nee dus, en hij beantwoordde de vraag met 
een nonchalant ‘ik zou er geen moeite mee hebben!’ Wel twijfel-
de hij even aan de kwaliteit van zijn rug, want een daagje op stap 
met een baggerbeugel over je schouder is geen kattenpis. Daar 
moe(s)t je beresterk voor zijn.
Ik zag zijn vader nog een legakker met opgebaggerd veen be-  
strijken: de bagger vanuit een schouw in een kruiwagen schep-
pen, de kruiwagen via een loopplank naar de legakker kruien en 
legen en na het urenlang sjouwgeweld met onder de klompen 
getimmerde plankjes over het veen stiefelen teneinde het water 
eruit te persen. Klaar? Nee... als de bagger droog en ingeklon ken 
was, moest de ‘turfsteker’ met een scherpe spa de toekomstige 
turven in de juiste vorm steken... inderdaad, grijpklare brokken!
Het turfsteken was indertijd (ook in onze streek) een winst-
gevende zaak, maar dat werd het pas nadat het moerasgebied ten 
zuiden van de Oude Rijn bewoonbaar was gemaakt.
Als ik langs de Boterpolder, de Geer- en Buurtpolder of de Geme-
newegse polder wandel, fiets of rijd, moet ik onwillekeurig den-
ken aan die jongens - onze voorouders - die met primitieve hulp-
middelen al die sloten en weteringen gegraven hebben om er een 
bewoonbare plaats van te maken. Sloten van 1125 meter lengte 
op een onderlinge afstand van 110 meter... en dat met slechts met 
hulp van een loet (veenspa) bevestigd aan een boomtak.
Eigenlijk zouden we in ons bloedeigen Rijnwoude enkele 
kunstwerken moeten laten plaatsen die herinneringen oproe-
pen aan die noeste veenwerkers, die oer-ontginners... Knoestige 
kerels met handen als kolenschoppen en kolossale vrouwen die 
gedreven bezig zijn een in het moeras vastgeploeterde haas te vil-
len om ‘m daarna in een primitieve wok met gloeiendheet var 
-kensvet en geurige kruiden te braden. 
Er bestaat natuurlijk een kans dat lieden van de dierenbrigade de 
standbeelden willen ontsokkelen: ‘zo’n parmantig haasje ontdoe 
je toch niet van zijn velletje...’ (Alleen het taalgebruik al!) Er is 
ook een mogelijkheid dat de ruw-uitgebeelde figuren niet meer 
passen in onze genuanceerde visie op het menselijk lichaam en 
dat minkukels die alle historische gebeurtenisen beoordelen met 
hedendaagse maatstaven de zaak gaan bekladden. Ik heb het idee 
dat we dat maar even - we blijven alert - moeten afwachten... 
kunnen we onze naam alle eer aan doen: 
Hazerswoudse Blauwkousen.

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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Samen zingen in de 
Boomgaard

Tekst en foto zijn van Bas van Vliet

Wat een prachtig idee had Mieke Sonneveld uit Benthuizen 
bedacht om in deze moeilijke tijd, met elkaar weer ter ere 
van God zijn liederen te zingen. In de boomgaard van de 
familie Sonneveld, tussen de prachtige fruitbomen en op 
gepaste afstand samen zingen.

Tijdens het zingen bedenk je, kijkend naar de rijpende kersen, ap-
pels en peren, dat we met Gods zegen weer terug gaan naar bete-
re tijden. Je merkte ook dat dit voor velen een gemis was geweest.
Een schitterend initiatief en zeker voor herhaling vatbaar.

Hoop & Troost  –  
Bent-huis of Ben-thuis?
Dat is ook wel eens leuk om na te denken over de naam van 
je eigen dorp en daar mooie woordspelingen op te maken. 
Uit de historie weten we waar de klemtoon moet liggen 
en dat kan zeker worden nagezocht in de documenten van 
onze Historische Kring. 

Een mooie club met enthousiaste Benthuizenaren. Geweldig wat zij 
allemaal over de historie van ons mooie dorp verzameld hebben!
Maar ik wil het nu hebben over Ben-Thuis. Over het thuis voelen 
in ons dorp. We hebben in ons dorp maar liefst 2 locaties met de 
naam BenThuis. De zorginstelling van Philadelphia was de eerste 
met deze naam in 2011 en niet veel later is daar de snackbar bijge-
komen.|

De 19 bewoners van de zorginstelling BenThuis hebben in decem-
ber 2011 hun sleutel in ontvangst genomen. Nadat zij een aantal 
maanden geacclimatiseerd waren heeft op 9 juni 2012 de officiële 
opening plaats gevonden en werd de naam op de gevel onthuld. 
Toen de naam BenThuis werd bedacht wisten we niet dat er ooit 
een tijd zou komen dat ze maanden verplicht in hun “Thuis” moes-
ten verblijven. Dat is wel gebeurt de afgelopen maanden en nog 
steeds mogen een aantal bewoners nog niet naar hun dagbesteding, 
niet naar hun vrijetijdsbesteding en niet naar de kerk! Een groot ge-
mis voor hen allen, maar wat geweldig om te zien dat zij zich ook 
in deze periode toch echt thuis gevoeld hebben. Een groot compli-
ment voor de begeleiders van Philadelphia die 7 x 24 uur geweldig 
voor hen gezorgd hebben! 
Maar ook voor de bewoners van Benthuizen die naar hen hebben 
omgezien en op vele manieren hen hebben verrast. Zo mochten 
ook de bewoners van Ben-Thuis veel Hoop & Troost ervaren van de 
bewoners in Bent-huizen!

Wil jij/wilt u nog een kaartje sturen? Dat wordt nog 
steeds op prijs gesteld:  
De bewoners en begeleiders van BenThuis, 
Koningin Wilhelminastraat 49, 2731GC  Benthuizen
 
Een dierbare groet voor het hele dorp vanuit de 
Hervormde Gemeente in de oude dorpskerk van Benthuizen.

Ludieke winactie bij Zonnebloemloten!
De jaarlijkse verkoop van Zonnebloemloten in Hazerswoude-Rijndijk 
en Koudekerk a/d Rijn start op 17 juni 2020

Dit jaar verloopt de verkoop van Zonnebloemloten anders dan anders. De co-
ronacrisis zorgt ervoor dat onze vrijwilligers dit jaar niet bij iedereen aan de 
deur komen met de vraag of U Zonnebloemloten wilt kopen.

Omdat we weten dat een groot aantal van de inwoners van Hazerswoude-
Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn de Zonnebloem een warm hart toedraagt 
hebben we gezocht naar andere mogelijkheden om het kopen van Zonne-
bloemloten ook dit jaar tóch mogelijk te maken.

Wij gaan digitaal maar ook een papieren lot blijft mogelijk. 
Wij hebben aan de lotenverkoop deze keer een ludieke winactie verbonden. Degene die 5 loten 
tegelijk koopt voor €10,- komt op een lijst van maximaal 25 personen te staan. Onder die 25 per-
sonen wordt op 12 oktober 2020 gelijk met de landelijke trekking een taart of een bos bloemen 
verloot. Dit gebeurt met iedere lijst van 25 personen die per persoon 5 loten tegelijk kopen. 
Wij hopen dat veel dorpsgenoten meedoen met deze actie waardoor het werk van de Zonnebloem ook 
volgend jaar weer veel mensen met een lichamelijke beperking kan laten genieten en meedoen in het 
leven.

Een kwart van de lotenopbrengst gaat naar de landelijke Zonnebloem o.a. voor de Zonnebloemboot. 
Driekwart van de opbrengst gaat rechtstreeks naar de afdeling RIJNWOUDE-NOORD (Hazerswoude-
Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn). Zo kunnen mooie activiteiten voor de gasten uit Hazerswoude-
Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn worden georganiseerd. Bijvoorbeeld een dagtripje naar de Zaanse 
Schans, een bingo of een quiz in Pleyn’68. 

Ook organiseren we activiteiten voor kleine groepen zoals een stadswandeling in Leiden, bloemschik-
ken bij de bloemist in Hazerswoude-Dorp of een wandeling met rolstoelen rond de Zegerplas. Verder 
worden er een-op-een activiteiten met onze gasten ondernomen zoals een wandeling maken, ergens 
wat gaan drinken, gaan winkelen enz. 

Wij hebben een website geopend waar u loten kunt bestellen. Hiervoor gaat u naar: 
https://www.zonnebloem.nl/loten/p/pietfranken

Week in Beeld terug in 
de Groene Hart Koerier
Ja, u leest het goed en kunt het in deze Groene Hart Koerier meebeleven! De be-
kendmakingen van de gemeente Alphen aan den Rijn – bekend onder Week in 
Beeld – staan er weer in. Dat dankzij de vele en aanhoudende steunbetuigingen van 
lezers en politiek in de afgelopen vier jaar.  

Gesteund door lezers 
en adverteerders
Veel lezers hebben ‘Week in 
Beeld’ node gemist in hun ‘lijf-
blad’. Met hun steun hebben we 
het college van B&W van Alphen 
aan den Rijn kunnen overtuigen 
van het belang van de bekend-
makingen van de gemeente in 
ons wekelijks verschijnende 
blad.  Daarnaast - ook niet on-
belangrijk - was de financië-
le vergoeding voor de plaatsin-
gen één van de pijlers waarop 
het blad steunde. Dat de Groe-
ne Hart Koerier nu nog bestaat 
is mede te danken aan de grote 
steun die het blad de afgelopen 
jaren heeft ontvangen van de le-
zers. Dat heeft men gedaan door 
zich als ‘vriend’ van de Groene 
Hart Koerier aan te melden, of 
door bijdragen te voldoen bij ar-
tikelen om zo het blad te steu-
nen. Ook de adverteerders zijn 
de krant trouw gebleven, want 
ook zij zijn een belangrijke bron 
van inkomsten. 

De politiek staat achter ons
Met name Henk Goes, fractie-

voorzitter van de PvdA in de 
Alphense gemeenteraad en Gert-
Jan Schotanus, wethouder ‘Wij-
ken en Kernen’ van de gemeen-
te Alphen aan den Rijn hebben 
zich ingespannen om ons te on-
dersteunen. De gemeente heeft 
een gaatje gevonden om de 
Groene Hart Koerier weer mee 
te laten doen nu de contractter-
mijn met de Persgroep (Alphens 
Nieuwsblad en Gouwekoerier) 
is afgelopen en tijdelijk is ver-
lengd. Weliswaar is de plaat-
sing voorlopig tot eind decem-
ber 2021 maar hiermee hebben 
de inspanningen voorlopig toch 
een mooi resultaat.

Waarom tot eind december?
Per 1 januari 2021 treedt de Wet 
Electronic Publishing (WEP) in 
werking. In deze wet wordt be-
paald dat de gemeentelijke be-
kendmakingen verplicht via 
elektronische weg (internet) be-
kend moeten worden gemaakt. 
De gemeente Alphen aan den 
Rijn zal deze wet moeten vol-
gen. Elke gemeente is echter vrij 
om daarnaast ook gebruik te 

maken van gedrukte media. Dat 
is dan wel een extra kostenpost 
of juist een bezuinigingskans 
voor de gemeente. Het is nu nog 
niet duidelijk hoe een en ander 
na 1 januari 2021 zal gaan func-
tioneren. Als er een geprinte pu-
blicatie blijft, zal deze wederom 
via een Europese aanbesteding 
op de markt gebracht worden. 
De voorwaarden voor zo’n aan-
besteding liggen buiten de mo-
gelijkheden van de Groene Hart 
Koerier en zij zal daaraan dan 
ook niet mee kunnen doen. 

Erkenning van ons werk
Het ondersteunende werk van 
Henk Goes en vele anderen 
heeft toch een erkenning op-
geleverd voor de Groene Hart 
Koerier als verbindend medium 
in de dorpen van de voormalige 
gemeente Rijnwoude. Dat is een 
heel mooi resultaat!  “Maar daar 
koop je geen brood voor”, is 
dan de eerste gedachte. De door 
de redactie ingeziene raadstuk-
ken stemmen ons echter hoop-
vol voor de toekomst. 

Wij houden u op de hoogte!
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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 21 juni   09.30 uur Ds J.H. Lammers, 

Nijkerk; 18.00 uur Ds E. Gouda, Nieuw Lekkerland 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 21 juni
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 21 juni   09.30 en 18.00 uur Leesdienst 

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 21 juni: 09.30 uur Ds Annemarie 

Molenaar, Lisse. De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 21 juni: 09.00 uur Ds C. van den Berg, 
Gouda,18.30 uur Ds A.B.van Campen

  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 NU 
OOK MET BEELD 

Op zondagmorgen om 10.00 uur 
wordt de kerkdienst uitgezon-
den via www.kerkomroep.nl. 
en nu ook met beeld via www.
kerkdienstgemist.nl  Zondag 21 
juni vanuit de Brugkerk, aanvang 
10.00 uur met dominee W. Bies-
heuvel.  

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 

genend teken naar de stad en 
de wereld. In alle eenvoud ging 
er een kracht uit van dat ge-
baar. Geen stoet misdienaars en 
bruidjes, slechts een paar kaar-
sen en enkele bloem. Sober-
heid ten top. Past deze wijze van 
het tonen van Gods aanwezig-
heid niet veel meer bij de viering 
van Sacramentsdag in onze tijd? 
Wij spreken minder dan vroeger 
over onze goddelijke Zaligmaker 
en meer over Jezus die breekt en 
deelt, en daarmee de mensen 
in hun nood tegemoetkomt. Wij 
zien meer dan vroeger de won-
den van Jezus. Het Brood, het Li-
chaam van Christus, is gebroken. 
De hostie blijft niet heel; dat is de 
kern van het mysterie. Misschien 
dat daarom de uitstelling van 
een blanke hostie in een mon-
strans gelovigen van nu minder 
aanspreekt dan in het verleden. 
De mensen willen Jezus ontmoe-
ten, zoals Hij in de verhalen tot 
ons komt: als de Levende die 
zelfs in zijn verrezen lichaam de 
wonden draagt.

Het is dan ook niet zonder reden 
dat we tegenwoordig op Sacra-
mentsdag een diaconale zondag 
houden. Het breken en delen 
van Jezus gaat door. Dat gebeurt 
in de viering van de eucharis-
tie; een moment waar eigenlijk 
te weinig op gelet wordt. Maar 
het gebeurt ook, wanneer wij 
delen met elkaar. Wij gebruiken 
hiervoor geen monstrans, ge-
maakt van goud en edelstenen; 
maar we hebben hiervoor een 
krat, waarin we spullen voor de 
Voedselbank verzamelen. Zo to-
nen we dat Jezus nog steeds in 
ons midden breekt en deelt; dat 
Hij aanwezig is onder ons. Het 
verlangen naar de heelheid van 
ons bestaan wil ook in onze tijd 
tot uitdrukking komen. Pastoor 
Ruud Visser.

PAROCHIËLE CARITAS
 INSTELLING (PCI) en 
SACRAMENTSDAG

In afstemming met het pastoraal 
team van de parochie is de PCI 
nu als doel gesteld om de collec-
te voor te bestemmen.  De PCI 
zal de opbrengt van deze collec-
te bestemmen aan de individu-
ele aanvragen, voedselhulp en 
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. Sacramentsdag 
2020. De PCI stelt uw ondersteu-
ning zeer op prijs!

WEER NAAR DE KERK
 VOOR EEN VIERING

In de maand juni mogen 30 pa-
rochianen inclusief pastores, 
koster, organist en cantor in de 
kerkdienst van 9.00 uur, in de 
Bonifaciuskerk, aanwezig zijn. 
U kunt zich hiervoor aanmel-
den voor de kern H.H. Michael 
en Bernardus bij Annie van Dijk 
telefoonnummer 071-3414210 

u dominee Willem Biesheuvel.

VIDEOBOODSCHAPPEN
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. 

SACRAMENTSDAG
Veel ouderen zullen bij het noe-
men van het feest van Sacra-
mentsdag terugdenken aan 
bruidjes, aan processies, aan 
aanbidding van het Allerheilig-
ste. Niks mis mee. Ook toen was 
het leven kwetsbaar en was het 
verlangen naar heelheid groot. 
Op Sacramentsdag werd dat 
de mensen gegeven in de wijze 
van het vieren van die feestdag 
toentertijd. De gelovigen wer-
den in een haast feeërieke we-
reld binnengeleid en maakten er 
voor even deel van uit. Zij aan-
schouwden Gods aanwezigheid 
in het Sacrament des Altaars, 
getoond in een monstrans. Deze 
was vaak een van de kostbaar-
heden van een parochie, van 
goud en edelstenen gemaakt. 
Het had koninklijke allure. In de 
processie droeg de pastoor de 
monstrans rond onder een bal-
dakijn, geflankeerd door misdie-
naars en bruidjes, met een veel-
heid aan kaarsen, bloemen en 
vaandels.  De mensen vonden 
het plechtig en prachtig. Soms 
hoor je nog wel eens een zucht 
van verlangen naar de viering 
van Sacramentsdag van toen. 
Toch is mij veel dierbaarder het 
teken dat paus Franciscus op 27 
maart jl. met de monstrans gaf. 
Het coronavirus had toen – ze-
ker in Italië – al volop om zich 
heengeslagen en verschillende 
mensenlevens geëist. De paus 
stond daar alleen op een verla-
ten Sint-Pietersplein, sprak be-
moedigde woorden tot mensen 
die zich ook verlaten voelden; en 
hij gaf daarna met de monstrans 
de zegen ‘Urbi et Orbi’: een ze-

en voor de kern HH. Engelbe-
waarders bij Anneke Koeckho-
ven 06-24764418. 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 week-
end zullen ook de deuren van de 
kerkgebouwen van onze paro-
chie op de vaste tijden geopend 
zijn voor een persoonlijk gebed, 
bezinning. H

et overzicht van de openingstij-
den is:

zaterdagavond:
Bonifaciuskerk
18.45 – 19.45 uur
zondagmorgen:
Bonifaciuskerk
10.00 – 11.00 uur
zondagmorgen

De Bron
10.30 – 12.00 uur
zondagmorgen

Engelbewaarderskerk 
9.30 – 10.30 uur

COLLECTE
Nu we niet bij elkaar komen in 
de vieringen vervalt ook al we-
ken de collecte. Tijdens de open-
stelling van de kerk staat er een 
bus achter in de kerk, waarin 
door velen een bijdrage wordt 
gedaan. We weten dat het voor 
velen, ook financieel, een moei-
lijke tijd is, maar vragen of u mis-
schien een bijdrage in de collec-
te wilt geven, want ook voor de 
parochie lopen de vaste lasten 
door.  Als u iets wilt overmaken 
heel graag. Dit kan naar NL73RA-
BO0325 9081 68 t.n.v. Parochie 
Heilige Thomas. Hartelijk dank 
voor alle goede gaven die reeds 
zijn binnengekomen.

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. 

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!



6 Groene Hart Koerier
woensdag 17 juni 2020

www.bakkerammerlaan.nl

Voor Vaderdag:   taartjes           

en broodjes voor het ontbijt.

Hazelnoot            
slagroomtaartje

Hazelnoot            
slagroomtaartje

                                                            

5,-
De aanbieding  geldt van 18 t/m 24 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.

Arena’s

Heerlijke schijf van mals 
rundergehakt met 
Toscaanse tomatensaus en 
Franse kruidenmix.

Arena’s
Heerlijke schijf van mals
rundergehakt met
Toscaanse tomatensaus en
Franse kruidenmix.

Vleeswarentrio:

Runderrollade
Boeren-

achterham
Grillworst

4.49
Vaderdagtopper!

Hele 
Grill

worst

6.00
Altijd handig!

Kipfilet
1 kilo

8.98

Vlugklaarpakket:

4 Verse 
worst

4 Slavinken

7.98
Uit eigen keuken!

Portie 
Bami

3.98
Meepakker:

Runder
riblappen

1 kilo

11.98

BBQen? 

Zie onze folder 

op de website

 of in de 

winkel

Aanbiedingen zijn geldig van 
15 t/m 20 juni! 

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

Oude Gemeneweg 17 Hazerswoude dorp

www.idesignsieraden.nl

Geopend van woensdag t/m zaterdag

www.idesignsieraden.nl

16
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 2
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I 

20
20

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp  - Telefoon 0172-589203

Dames truien, dames broeken, 
blazers en jassen*

Heren truien, overhemden*

*MET ORANJE KAART!
20%
KORTING
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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 18 juni  Courgette gevuld met gehakt en mozzarella, rijst € 12,25

Vr. dag 19 juni  Loempia speciaal met geb. eitje, plakje ham, friet € 11,50

Za. dag 20 juni  Voor: Geroosterde paprikasoep
  Hoofd: Pepersteak met pepersaus en bijlagen € 21,25

Zo. dag 21 juni  Speciaal vaderdagmenu 3 gangen! slechts  € 21,50

Di. dag 23 juni  Andijviestamppot met spekjes en bal gehakt € 10,50

Wo.dag 24 juni  Broodje visburger met remouladesaus en friet € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

VADERDAGMENU 2020 op 21 juni

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

Voorgerecht: 
Thaïse rode currysoep of 
Gerookte paling met limoenkoriander mayonaise, toast en boter  

Hoofdgerecht: 
Trio van vlees Ribeyesteak, Varkenshaas en Spare rib met 
Jalapeño pepersaus, groente en gebakken aardappelwedges of 
Gebakken zalmfilet met een rode pestosaus, groente en 
aardappelkroketjes 

Dessert: 
Vanille-ijs met chocoladelikeur, caramel en slagroom of 
IJspalet met fruitsalade en slagroom
Menu compleet € 25,50 Vaderdagkorting 15% = slechts € 21,50 

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

Blijven zingen in coronatijd
Koor Adoramus oefent via livestream

Vaak wordt aan mensen ge-
vraagd hoe zij de coronatijd 
doorkomen. Veelal gaat het dan 
over gezondheid. Maar wat ook 
heel erg gemist wordt in deze 
tijd, is het sociale leven. Alle 
verenigingen zijn stil geval-
len en veel mensen missen hun 
contacten en ‘hun avondje uit’.

Geen zingende koren bijeen
Inmiddels zijn sportverenigin-
gen weer voorzichtig opgestart, 
maar zangkoren mogen nog 
niet aan de bak. Als groep bijeen 
komen in een zaaltje is al niet 
bevorderlijk, maar ook door te 
zingen zouden mensen elkaar 
kunnen besmetten. Heel zuur 
voor de 1,7 miljoen Nederlan-
ders die in een koor zingen. 
Maar in tijden van crisis komt 
er ook veel creativiteit naar bo-
ven. Zo proberen verschillende 
koren toch door te zingen, maar 
dan online. Technisch is dat niet 
eenvoudig om samen en gelijk 
te zingen, maar er wordt toch 
gezocht naar mogelijkheden om 
de zo gemiste kooravond door 
te laten gaan.

In Hazerswoude oefent iedere 
donderdagavond het christelijk 
regiokoor Adoramus. De meer 
dan honderd leden van dit koor 
missen hun zangavond nu wel 
erg, maar gelukkig heeft hun 

dirigent, Peter Burger, er iets op 
gevonden om ‘zijn mensen’ bij 
elkaar te houden. De GHK zocht 
deze enthousiaste koorleider op 
en hoorde van hem hoe hij zijn 
koor bijeen houdt.

Digitale 'oplossingen'
Peter Burger dirigeert al sinds 
2003 in Hazerswoude. Ado-
ramus is één van zijn vijf ko-
ren. “Het zou toch heel jammer 
zijn als zo’n koor uiteen valt” 
zegt Burger. “De mensen mis-
sen hun wekelijkse zangavond 
en vooral ook het sociale con-
tacten.”  Aanvankelijk werd er 
gedacht dat het maar voor even 
was, maar al snel werd duide-
lijk dat alle maatregelen wel 
een lange tijd konden gaan du-
ren. “Eerst heb ik nog wat oe-
fenfilmpjes gemaakt in de hoop 
dat we met Pasen samen zou-
den kunnen zingen” vertelt Pe-
ter Burger, “maar al gauw werd 
duidelijk dat deze crisis niet zo-
maar voorbij zou zijn. Toen heb 
ik gekeken naar andere digitale 
oplossingen, maar programma’s 
als Zoom, die veel gebruikt wor-
den om samen online te zijn, 
bleken voor het zingen minder 
geschikt. Het geeft te veel ver-
tragingen en gelijk zingen is al 
helemaal moeilijk hiermee.” 
Na wat proberen en navragen 
vond dirigent Burger de oplos-

sing in een eigen You Tube-ka-
naal. “Het vraagt best wat voor-
bereiding, maar iedereen is er 
heel enthousiast over” vertelt 
hij.
“Op de reguliere oefenavond 
en ook op de tijd van de we-
kelijkse repetitie zitten we alle-
maal klaar. Ik achter de micro-
foon en de leden thuis achter 
hun scherm. Ik heb tevoren 
wat filmpjes klaar gezet en ook 
de voorzitter stuur zijn inlei-
dend woordje in. De leden krij-
gen een link thuis gestuurd en 
kunnen op de aanvangstijd ge-
lijk inschakelen. Ik heet ze dan 
live welkom en geef daarna het 
woord aan de voorzitter (film-
pje). Daarna zingen we samen 
een lied, waarvan de tekst in 
beeld komt en ik op de piano 
meespeel. Dan gaan we oefe-
nen. Dat doen we dan bijvoor-
beeld aan de hand van een op-
name van een ander koor en 
vervolgens gaan we in gedeelten 
oefenen. Iedereen kan dan thuis 
voor zijn laptop of iPad mee oe-
fenen. We lassen zelfs een pauze 
in, net als op de kooravond.”
Dirigent Burger vertelt dat de 
koorleden heel enthousiast zijn. 
Bij dit kanaal is ook een chat-
mogelijkheid dus dan kunnen 
leden hun reacties geven. Voor 
het overige blijft het best wel 
veel eenrichtingverkeer, maar 

het geeft toch het gevoel van sa-
men bezig en samen te zingen.

Niet eenvoudig, wel leuk!
In zijn huis in Waddinxveen 
toont Peter Burger hoe hij met 
twee schermen werkt. Alle ap-
paratuur bijeen op tafel, een mi-
crofoon in het midden en daar-
naast de piano waarmee hij de 
zang begeleidt. “Ik ben in het 
begin best wat aan het ‘vogelen’ 
geweest, maar kreeg er steeds 
meer schik in. Je wordt er steeds 
handiger in en van de leden 
hoor ik dat zij wekelijks blijven 
uitkijken naar hun ‘zangavond’.

Als we vragen hoe het alle-

maal verder gaat, vertelt hij 
dat het koor, zoals gebruike-
lijk, in de zomer gaat stoppen. 
“Dan hopen we dat er in sep-
tember meer mogelijk zal zijn. 
Misschien kunnen we dan weer 
echt aan de slag of anders in 
kleine groepjes.” Maar hij sluit 
ook niet uit dat het online bezig 
zijn ernaast zal blijven bestaan. 
“Misschien ontstaat er nog wel 
een onlinekoor” zegt Peter Bur-
ger bij vertrek. 

De leden van Adoramus zijn 
blij met hun bevlogen dirigent 
en hebben op donderdagavond 
toch het gevoel samen een koor 
te zijn.

Dirigent Peter Burger bereidt zijn zangavond voor

 

Adoramus tijdens een concert
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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

bruik sportattributen tegen vergoeding - 
0623703419

STUKJE WEILAND v 8 schapen en kippen, 
liefst met schuur of plek v  schuur..hobby 
0623005172

DIVERSEN

Gevonden langs de Weidedreef in Koudekerk: 
AUTOSLEUTEL. Tel. 06-28235820

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 .

PLANTJESVERKOOP op kar aan de weg. 
Elke vrijdag 10 tot 12 uur (bij mooi weer). 
Dijk 10A Benthuizen.

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-

* te Hazerswoude-Rijndijk
 (Rijndijk 125a, achter de water-

toren, ingang via de Rijndijk)
* en Alphen aan den Rijn
 b.s. De Fontein, Oude Wereld 52
* 071-3419248/071-5421305

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

0172 - 422 490 - www.kringloopalphen.nl 
www.kringloophazerswoude.nl

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

Energieweg 13
A l p h e n  a a n  d e n  R i j n
tegenover  de Zendtoren

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

Bent u betrokken geweest bij een ongeval en 
heeft u letsel opgelopen?  Dan kunt u wellicht 

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

volledig vergoed door de aansprakelijke partij. 
Dan kost dit u dus niets.

Neemt u contact op met Manon Zintel voor een 
kosteloos en vrijblijvend advies! 

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

Telefoonnummer: 0172-44 70 70
Website: www.munnekelourens.nl 

CDA stelt vragen 
over reconstructie 
Hazerswoude-Dorp
In de vorige editie van de GHK stond dat een aantal raads-
leden uit Hazerswoude een motie heeft ingediend voor het 
vormen van een raadswerkgroep voor de reconstructie van 
de wegen in en rondom het dorp.

Die raadsleden komen uit verschil-
lende fracties. Intussen heeft het CDA 
bij monde van Jeroen van Gool ook vra-
gen gesteld (zgn. art 40 vragen) over o.a. 
de reconstructie van Plan Zuid en over 
de gesprekken met de bewoners.

In Hazerswoude-Dorp worden diverse 
reconstructies van de openbare ruimte opgestart. Dit zijn vaak uiter-
mate gevoelige projecten. Daarom wordt via het van-buiten-naar-bin-
nen-principe contact gezocht met inwoners door het beleggen van bij-
voorbeeld bewonersavonden om te informeren en eventuele wensen en 
bedenkingen van inwoners op te halen. Het CDA heeft bij de reconstruc-
tie van Plan Zuid eerder een aantal problemen aan de kaak gesteld Ook 
heeft het CDA opgeroepen tot het organiseren van een bewonersavond 
om over de oplossingen voor de problemen (zoals de onveilig smalle 
straat aangekaart door de veiligheidsregio) te spreken. Door de corona-
crisis is deze bewonersavond helaas niet doorgegaan, terwijl de werk-
zaamheden wel opgestart worden. Dit geldt ook voor andere bewoners-
avonden (reconstructie Berkenhof, Eikenlaan, Elzenstraat) en mogelijk 
geldt dat ook voor andere reconstructies. 

Daarom stelt het CDA de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken rond de uitvoering van de artikel 40 
 vragen gesteld door het CDA over de reconstructie Plan Zuid?
2. Wordt er alsnog een bewonersavond georganiseerd om de 
 inbreng van inwoners aan te horen en mee te nemen in de  
 verdere uitvoering?
3. De Veiligheidsregio zou 6 mogelijke oplossingen aangedragen 
 hebben voor de onveilige situatie die is ontstaan, doordat sommige 

straten te smal zijn waardoor er geen brandweerwagen kan 
 passeren. Er is gekozen voor 1 variant. Is dit besproken met de 
 inwoners? Zo nee, waarom niet?
4. Welke andere bewonersavonden in de gemeente zijn niet 
 doorgegaan vanwege de corona-crisis?
5. Kunt u daarbij aangeven of er alsnog een nieuwe bewonersavond 

wordt gepland en zo ja, wanneer en zo nee, waarom niet?
6. Tot slot zouden wij graag vernemen welke invloed de corona-crisis, 

naast het participatieproces heeft op de planning van de 
 reconstructie-werkzaamheden?
7. Worden de werkzaamheden ondanks het uitblijven van de 
 bewonersavonden alsnog uitgevoerd?

Ingezonden brief
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Duitsland na vijf jaar 
wrede overheersing capituleerde.
 
Ongeveer drie jaar geleden is een boek verschenen met 
herinneringen van  kinderen-van-toen aan de Tweede 
Wereldoorlog; het heet  ‘Mama, het is oorlog’.
Daarin staan ook verhalen van Duitse kinderen.
Ik had de schrijfster, Cecilia Oranje, verteld over de contacten die 
Hazerswoude heeft met Waldkappel en afspraken kunnen maken 
met  ‘kinderen van toen’ via Ds. Rolf Hocke  en ook hun verhalen 
staan erin.
 
Nu is een soortgelijk boek verschenen: ‘Geen heil van Hitler’
Het is weer heel boeiend en ook de vormgeving is bijzonder.
Ook mijn herinneringen staan erin, ruim zes bladen.
De uitgever is  ‘Conferent’.  
 
Jan Bosman,
In het boek heet ik ‘Jan 1938’.
Telefoon 0172-588909.

De Springplank 
stopt inzameling 
oud papier
Door de werkzaamheden aan de Bur-
gemeester Warnaarkade kan de pa-
piercontainer 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 sep-
tember 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 papier en karton. Vele 
jaren kreeg de school daardoor maandelijks 
wat extra geld binnen.

Laten wij samen ons blijven inzetten 
voor een beter milieu, door schoon pa-
pier en karton in de gemeentelijke con-
tainers te doen of aan te bieden bij de 

verenigingen 
die nog wel oud papier acties houden.

 

Gratis zakjes 
B L O E M E N Z A A D 
voor stoeptegels 
30x30cm. Vrijdag 
10 tot 12 uur. Dijk 
10A Benthuizen.
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Ayurveda wijst je een nieuwe 
weg naar gezondheid en geluk!
Een andere manier van eten, denken, leven en bewust zijn……

door Frits Nijhof

We leven voor ons gevoel gezond als we ons aan de schijf van 5 houden en 2, 3 
of meer keren per week de sportschool bezoeken. We drinken volop shakes met 
groenten en volgen á la minute de nieuwste voedingstrends.  

Maar: Is dit voor iedereen even 
goed? Wat voor de één goed en 
gezond is, kan voor de ander 
verkeerd uitpakken… Niet ieder 
lichaam is hetzelfde dus tja… 

Wat doe je dan?  
Vaak klop je op je aan bij je huis-
arts, die je behandelt volgens de 
reguliere geneeswijzen, waarbij 
meestal een specifieke medica-
tie of behandeling wordt voor-
geschreven. Deze methoden zijn 
gericht op het bestrijden van de 
symptomen.  Ook fysiotherapie 
en logopedie vallen hieronder. 
De reguliere geneeskunde is na-
tuurlijk onmisbaar, zeker als het 
om acute situaties gaat. Niet ie-
dereen wil echter direct aan de 
medicatie om daar vervolgens 
voor onbeperkte tijd aan vast te 
zitten. Het is daarom beter dat 
men op zoek gaat naar de oor-
zaak van de klachten! Ziekten 
zijn vaak te voorkomen als men 
op een gezonde manier eet en 
leeft. Een voedings- en levens-
stijladvies - individueel gericht 
- kan je van je ongemakken af 
helpen en ziektes voorkomen en 
genezen. 

Voeding is het beste medicijn! 
Of, zoals Hippocrates al schreef:  
"Let food be your medicine".
Ayurveda betekent letterlijk “de 
wetenschap van het leven”, het 
is de kennis van een lang, ge-
lukkig en gezond leven; het  is 
natuurlijk, allesomvattend en 
tijdloos.
Ieder mens is verschillend en er 
bestaan daarom ook geen stan-
daard protocollen, welke op ie-
dereen ingezet kunnen worden. 
De Ayurveda bekijkt de individu 
vanuit de elementenleer. Alles 
en iedereen is opgebouwd uit 
de vijf elementen: ether, lucht, 
vuur, water en aarde. 
Personen en voeding, maar 
ook ziekten zijn terug te voeren 
naar deze elementen maar dan 
spreekt men in de Ayurveda 
meer over Vata (ether en lucht), 
Pitta (vuur) en Kapha (water en 
aarde). 

Ieder mens is anders..
Het mag duidelijk zijn dat een 
dun, tenger, onrustig, type die 
het snel koud heeft, vaak last 
van z’n darmen en andere pijn-
tjes heeft, andere voeding nodig 
heeft dan de rustige, ietwat tra-
ge en stevig gebouwde persoon 
die vaak verkouden is of last van 
z’n longen heeft of de persoon 

die het snel warm heeft, niet 
goed tegen hete specerijen kan, 
last heeft van huidaandoenin-
gen, ontstekingen of zijn maag. 
De meeste mensen hebben een 
gecombineerde constitutie. De 
verschillende constituties heb-
ben allemaal hun specifie-
ke kenmerken en aan de hand 
daarvan kunnen klachten en 
ziekten verklaard en behandeld 
worden.  

Gediplomeerd Practicioner
Sinds 1 januari 2019 heeft Kit-
ty van Bakel haar praktijk “Chi-
kitsa” aan de Amstelkade 7 H 
in Woerdense Verlaat.  Zij heeft 
afgelopen jaar de 4 jarige HBO 
opleiding tot Ayurvedisch Prac-
ticioner succesvol afgerond. Op 
dit moment geeft Kitty Ayurve-
dische voedings- en leefstijl ad-
viezen in haar praktijk. Tevens 
kun je bij haar terecht voor di-
verse Ayurvedische behandelin-
gen. 
Naast de Ayurveda gebruikt Kit-
ty ook veel de oor-acupunc-
tuur. Dit kan in combinatie met 
Ayurvedische behandelingen of 
als los staande behandeling bijv. 
ter ondersteuning om te stop-
pen met roken. Veel pijnklach-
ten kunnen dikwijls goed be-

handeld worden met Ayurveda 
en/of acupunctuur; ook stress 
klachten, slechte nachtrust en 
overgangsklachten reageren 
goed op deze behandelingen. 
Voor behandelingen van aller-
gieën kunt u ook terecht in de 
praktijk. Deze behandelingen 
bestaan uit een combinatie van 
spiertesten uit de kinesiologie 
en acupressuur. 

Uitbreiding gewenst
Vanaf juli 2020 wordt tevens de 
Orthomoleculaire therapie aan 
de behandelingsmogelijkheden 
toegevoegd. 
Alle behandelingen en adviezen 
worden door Kitty in 1e instan-
tie  vanuit de Ayurveda bekeken. 
De overige therapieën vormen 
een waardevolle aanvulling op 
de adviezen en behandelingen.

Heeft u belangstelling en bent 
u geïnteresseerd in deze be-
handelmethodieken, kijk dan 
eens op  https://www.chikitsa.
nl.  U kunt vrijblijvend een af-
spraak maken bij Kitty van Ba-
kel via het contactformulier op 
de website of via mail, praktijk-
chikitsa@gmail.com  en ervaar 
de invloed van de Ayurvedische 
principes zelf!

Kitty van Bakel in haar praktijkruimte
Avondvierdaagse 
Hazerswoude-Rijndijk 
2020 HOME-EDITION
Begin april moesten wij helaas het bericht brengen dat de 
Avondvierdaagse van Hazerswoude-Rijndijk niet kon doorgaan. 
Vanwege het coronavirus en de daarbij aangescherpte regels 
vanuit het RIVM zou het jaarlijkse evenement - georganiseerd 
door Stichting Jeugdwerk Hazerswoude-Rijndijk en speeltuin 
De Rode Wip - een jaartje moeten overslaan. Maar voor de fa-
natieke wandelaars is er inmiddels een prachtig alternatief: de 
“Home-Edition”. Wat houdt dat in?

In plaats van dat de deelnemers 
verzamelen in de speeltuin en 
dagelijks gezamenlijk de rou-
te lopen, vertrekken de deelne-
mers nu direct vanuit huis en 
krijgen ze via de app van eRou-
tes vier dagen een route aange-
boden. 

En het leukste is, zodra je de 
routes hebt gelopen krijg je als-
nog je officiële Avondvierdaag-
se-medaille! Omdat er jaarlijks 
ook deelnemers uit Koudekerk 
aan den Rijn meedoen kun-
nen ook zij zich aanmelden. Je 
kunt instappen tussen 1 juni en 
31 augustus, zolang je de vier 
routes maar binnen twee we-
ken uitloopt. Er zijn drie routes 
waaruit je kunt kiezen: 2,5 / 5 
/ 10 kilometer.

Bezoek onze website www.
jeugdwerk-hazerswoude.nl/
A4D voor meer informatie of de 
link om je aan te melden. Aan-
melden en betalen gaat dit jaar 
via de landelijke organisatie. 

De medailles worden na afloop 
naar ons opgestuurd. Onze vrij-
willigers zullen de medailles bij 
u langsbrengen. We hebben er 
alle vertrouwen in dat we vol-
gend jaar weer op de ouderwets 
gezellige manier kunnen gaan 
wandelen.
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Vrijdag 19 & zaterdag 20 juni 
ontvangt u 25% korting op de 
volgende aanbieding!! 
• 1 brood naar keuze 

• 6 witte bollen 

• 4 aardbeienrondo’s 

Van € 11,95 nu voor € 8.95 

25% korting 

Vaderdag  
Bakkerij van Noort 

Gerelaan 2 Hazerswoude dorp Dorpstraat 46 Waddinxveen 

0172-589267  0182-631614 

2de BH 50% KORTING
*KORTING GELDIG VAN 15 T/M 28 JUNI OP HET GEHELE TRIUMPH-ASSORTIMENT. NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE KORTINGEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom in de winkel een fantastisch pakket 
samenstellen voor je vader. 
Keuze uit meerdere maten presenteerplanken, 
Kies in de winkel uit fakkels, tuinkaarsen, bloemen, 
planten of zeepjes, schuttinghangers en heerlijke 
wijn of bier. 
Maak je plank af en bestel bij ons 3 kaasjes voor 
€6,00 en verse noten voor € 4,50 van de 
vrijdagmarkt. 
Maak zo je eigen vaderpakket naar eigen keuze 

Ambachtsplein 9 
2391BD Hazerswoude Dorp 
0172 589853 

Ambachtsplein 4  •  Hazerswoude Dorp
www.dreamzlifestyle.nl

Fijne betaalbare basics van 
maat XS t/m XXL. Nu ook 
nieuwe hippe zomercollectie 
en gave kado artikelen.

Dreamz heeft o.a.  
de collectie van:

t/m 4 juliZonnebrillen  29,95 nu 19,95

Lekker slapen op een hoofdkussen 
van van der Linde Interieur

DEZE WEEK 20% KORTING 
OP ALLE HOOFDKUSSENS!

Dorpsstraat 140 - Hazerswoude-Dorp www.dehoofdzaak.nl

Tot ziens bij

De Hoofdzaak

25% 
KORTING
OP ALLE 
PRODUCTEN VAN 
AMERICAN CREW
EN FUDGE

Hazerswoude Dorp  |  Dorpsstraat 82a  |  0172 589 590

Geldig tot 1 juli

De Hoofdzaak

WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL!
VAN DER KAMP OPLEIDINGEN KAN VRIJWEL 

ALLES LEVEREN VOOR DE VEILIGE 
VADERDAG BARBECUE. 

NU SPECIALE AANBIEDINGEN
GELDIG T/M 22 JUNI 2020

TRIAS SCHUIMBLUSSER € 15,00  € 13,00 INCL. BTW
(Mooi klein formaat, ook erg handig voor op de camping!)

BURNSHIELD HYDROGEL € 7,00 € 6,50 INCL. BTW

OOG EN WONDSPRAY € 8,00 € 6,50 INCL. BTW 

PAKKET PRIJS € 25,00
ZO, nu hoe�  vaders alleen nog veilig het vlees aan te braden! 

Mail of bel je bestelling vandaag nog door naar:
info@vanderkampopleidingen.nl of 06 51 89 38 64

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL
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Wees loyaal, koop lokaal
Steun de lokale ondernemer!

Voorgerecht:
Thaise Rode Curry soep

Of
Gerookte paling met limoenkoreander mayonaise 

geserveerd met toast en boter 

Hoofdgerecht: 
Trio Van Vlees: Tib Eye, Varkenshaas en spare rib

Jalapeno pepersaus, groente en gebakken aard wedjes
Of 

Gebakken zalm filet met een rode pestosaus, groente en aard kroketjes 

Nagerecht: 
Vanille ijs met chocolade likeur, caramel en slagroom

Of
IJspalet met fruitsalade en slagroom

Menu compleet € 25,50. Vaderdag korting 15% = slechts € 21,50

Vaderdag 

menu
Zondag 

21 juni

2020!

Lettertype: 
- Aglet Slab Regular

Grijs:
- CMYK 59, 39, 37, 19
- RGB 89, 96, 100
- PMS 424c

Groen:
- CMYK 66, 14, 38, 3
- RGB 85, 155, 134
- PMS 5493c 
 

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp - Telefoon 0172-589203

Oude Gemeneweg 17
Hazerswoude dorp

www.idesignsieraden.nl

Dorpsstraat 116 - 2391 BN Hazerswoude-Dorp - Tel. 0172 587 404
hazerswoude@tuijnoptiek.nl - www.tuijnoptiek.nl

A N I A  H A I E

Summer
2020

U AUTO BLINKEND SCHOON! LAAT HEM DAN WASSEN BIJ 

AUTOBEDRIJF BOS

• Grote klasse met persoonlijke aandacht.
• Ook voor brandstoffen het juiste adres,

met bediening of zelf service!

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 
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een keer lekker 
zitten ? 

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 

Mag pappa ook               
een keer lekker 
zitten ? 

Dorpsstraat 95 - 2391 BD  Hazerswoude-Dorp - Tel. 0172 589235
E-mail: info@huisman-wonen.nl - Website: www.huismanwonen.nl

Cafe “de dikke mug”
Ambachtsplein 11, 2391 BD  Hazerswoude-Dorp

Tel.: 0172-588634

Albert Heijn Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!
Oude Gemeneweg 5-7, 2391 BE Hazerswoude Dorp
Openingstijden: maandag-zaterdag 8-20 (vrijdag 21) zondag 12-19

2 flesjes 
Hazerswouds 
bier
Blond of donker

Van 4,98

Voor2.99

Wekelijks nieuwsblad voor Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, 
Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn. 

info@groenehartkoerier.nl - www.groenehartkoerier.nl
www.facebook.com/groenehartkoerier.nl

DORPSSTRAAT 250
2391CK HAZERSWOUDE-DORP

0172-589072
Info@de-juffrouw.nl

Dorpsstraat 176 - 2391 CH  Hazerswoude Dorp
Telefoon 0172 588605 - info@theovanzanten.nl

Met uw fiets veilig en schoon de zomer door.
Helmen en onderhoudsmiddelen 15% korting.
Geldig tot 21 juni 2020

19 en 20 juni - 25% KORTING
op alle professionele verf van Sikkens, Sigma en Boonstoppel

Kom langs voor gratis advies bij:
Verf- en Behangspeciaalzaak Bogerman | Dorpsstraat 112 | Hazerswoude-Dorp 

0172-589307 | www.bogermanschilders.nl | www.bogermanverfenbehang.nl

Vaderdagtip!
Voorgegaarde 

Spareribs
1 kilo

9.98
BASICS & TRENDS
- 15 jaar Trendie Wendie -

Dorpsstraat 68 – 70, Hazerswoude Dorp
Telefoon 0172586461  

info@trendiewendie.nl -  www.trendiewendie.nl

Polo’s 
vanaf 

€ 19.99
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

Back to school met de Schoolspullenpas

Route langs beschermwaardige bomen

Publicaties
Melding artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden alge-
mene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het 
bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.
-  Van den Hoogen Glasservice, Nieuwstraat 81 in Boskoop: 

het starten van een bedrijf in het leveren en plaatsen van 
glas

-  Top Cleaning Groene Hart B.V., Eikenlaan 261F in Alphen 
aan den Rijn: het starten van een bedrijf voor enkel 
opslag van schoonmaakmaterialen

-  Vintage Feelings-autoimportstore, Bronsweg 2B in Alphen 
aan den Rijn: het veranderen van de inrichting door het 
vervaardigen, onderhouden, repareren en reinigen van 
auto’s

-  V.O.F. Kroft-Van Bemmel, J.C. Hoogendoornlaan 43 in 
Alphen aan den Rijn: het veranderen van inrichting door 
het vervangen van de bovenbouw van een gedeelte van 

de ligboxenstal, bouwen van een nieuwe kapschuur, 
aanleggen van een sleufsilo en wijzigen van de inrit

-  King Boxsprings B.V., Maatschapslaan 27 in Alphen aan 
den Rijn: het starten van een bedrijf voor de productie 
van boxsprings 

-  Samwoo-AnchorTec B.V., Nijverheidsweg 7 in Alphen aan 
den Rijn: het op maat maken van staalkabels en PE-buisjes 
en gereedmaken voor transport 

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet 
milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep 
instellen. 

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesyste-
men buiten interferentiegebieden of het lozen van grond-
water, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een 
inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die geval-
len kan worden volstaan met een melding van de activitei-
ten. Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
melding ontvangen: 

Samen met de Bomenstichting heeft gemeente Alphen aan 
den Rijn bij 25 oude, bijzondere, zeldzame, gedenk- of 
historisch relevante bomen een bord geplaatst. De bomen 
staan door onze hele gemeente en zijn verbonden in een 
route zodat je, bijvoorbeeld op de fiets, alle bomen kunt 
bezoeken. Op het bordje staat informatie, het plantjaar 
van de boom en een QR-code naar meer informatie.
 
Waardevol
Wethouder Gert-Jan Schotanus opende de nieuwe route 
door aan de Bernhardlaan een van de informatieborden te 
plaatsen. Dit deed hij bij een van de oude esdoorns uit 
1930, die deel uitmaakt van het zogenaamde Indian 
Summer-kleurlint van bomen in onze stad. Wethouder 
Schotanus: “Bomen zijn waardevol voor de mens en natuur 
en vervullen een belangrijke rol in de openbare ruimte en 
onze groenbeleving. De 25 bomen op deze route zijn 
beschermwaardige bomen die het waard zijn om extra 
aandacht te krijgen.”
 
Beschermwaardig bomenbeleid
Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan 
bomen in de toekomst te garanderen of te verhogen, zijn 
afspraken vastgelegd in het bomenbeleid. Het bescherm-
waardig bomenbeleid is opgesteld met inwoners en in 
2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Om bescherm-

waardige bomen extra onder de aandacht te brengen is de 
bomenroute aangelegd. Meer informatie over de 
beschermwaardige bomenroute vindt u op 
www.alphenaandenrijn.nl/bomenengroen.

WEEK 25 
17 juni 2020

Gymkleding, schriften, kaftpapier, pennen en een grafi-
sche rekenmachine, de kosten voor schoolgaande 

kinderen lopen al snel op. Gezinnen met een smalle beurs 
kunnen daarom een Schoolspullenpas aanvragen bij Stich-
ting Leergeld. Op deze betaalpas staat een geldbedrag, 
dat u kunt besteden aan schoolspullen voor uw kinderen. 
Zo kan uw kind in september goed voorbereid aan het 
nieuwe schooljaar beginnen.

Aanvragen tot en met 31 augustus 
Stichting Leergeld is er voor gezinnen waarvan de ouders 
een uitkering ontvangen, een laag inkomen of schulden 
hebben. U kunt de Schoolspullenpas aanvragen tot en met 
31 augustus 2020. U kunt de pas gebruiken van 1 juli 
2020 tot en met 31 oktober 2020. Wilt u de pas aanvragen? 
Ga naar www.elkkinddoetmee.nl en vul het online 
aanvraagformulier in. Op deze website vindt u ook een 
overzicht van de voorwaarden en de winkels waar u de 
pas kunt besteden.

Commissie 
Bezwaarschriften
Op dinsdag 23 juni 2020 staan er geen openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften.

Aangepaste dienst
verlening gemeente
De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het 
coronavirus hebben effect op de gemeentelijke dienst-
verlening. Onze dienstverlening gaat zoveel mogelijk 
gewoon door. U kunt bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag 
doen. Waar mogelijk regelt u zaken online of stuurt u 
ons een e-mailbericht. U kunt met (dringende) vragen 
telefonisch contact opnemen via 14 0172. Het is erg 
druk aan de telefoon.

Alleen op afspraak
De inloopbalies zijn gesloten. U kunt alleen naar het 
gemeentehuis komen als u een afspraak heeft. Heeft u 
verkoudheidsverschijnselen, stel dan uw bezoek uit. 
Op de website ww.alphenaandenrijn.nl/contact leest u 
alle details over onze dienstverlening, openingstijden 
en contactmogelijkheden.

Afvalbrengstation Ecopark 
de Limes: reserveren 
verplicht 
Het Ecopark is vanaf maandag 15 juni uitsluitend via 
reservering toegankelijk voor inwoners van gemeente 
Alphen aan den Rijn. Dit houdt in dat inwoners via een 
eenvoudig online reserveringssysteem een afspraak 
maken om het afval in te leveren bij het Ecopark. Op 
www.alphenaandenrijn.nl/ecopark kunt u een dag en 
tijdvak kiezen en op kenteken een reservering maken. U 
ontvangt een bevestiging van uw reservering per e-mail.

Drukte op het Ecopark
Het blijft onverminderd druk op het Ecopark. Gemeente 
Alphen aan den Rijn heeft diverse opties bekeken om 
de wachtrijen bij het Ecopark te verminderen. Mede 
dankzij de inbreng en tips van bewoners is er gekozen 
voor een online reserveringssysteem. Het Ecopark 
maakt onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom 
het coronavirus tot 1 oktober gebruik van het online 
reserveringssysteem.
 
Meer informatie
Heeft u vragen over de afvalinzameling of over het reser-
veringssysteem? Bel ons op 14 0172 of vul het contact-
formulier in op www.alphenaandenrijn.nl/contact.

Wilt u op pad? 
Houd u aan de richtlijnen. Heb je klachten? 

Blijf dan thuis.
Houd 1,5 meter 

afstand.
Vermijd
drukte.

Was vaak 
je handen.
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-  Welwater B.V., Zijde 111 in Boskoop: het aanleg-
gen van gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen t.b.v. een woningbouw

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 
1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. 
De stukken liggen niet ter inzage.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  R.M. Mikulski, Westpark 46, Boskoop
-  O.A. Adam, Achterom 24, Koudekerk aan den Rijn
-  S. Komorowski, Hoogeveenseweg 9 J, Boskoop
-  K.T. Ługowski, Westpark 12, Boskoop
-  S.T. Shibilev, Goudenregenplantsoen 62, Alphen 

aan den Rijn
-  K. Ntola, Raadhuisstraat 273, Alphen aan den Rijn

Reageren 
Wordt uw naam hierboven genoemd of weet u waar 
één van bovengenoemde personen verblijft? Dan 
verzoeken wij u om contact op te nemen met team 
Burgerzaken van gemeente Alphen aan den Rijn, via 
14 0172. U kunt schriftelijk een zienswijze indienen. 
Als de gemeente na twee weken geen reactie heeft 
ontvangen en er geen woonadres bekend is, neemt 
zij bovengenoemde personen op in de BRP als 
vertrokken met onbekende bestemming. Het besluit 
tot uitschrijving met onbekende bestemming wordt 
gepubliceerd op www.overheid.nl.

Gevolgen van uitschrijving
Wanneer personen als vertrokken met onbekende 
bestemming zijn opgenomen in de BRP, kan dat 
gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag of 
sociale voorzieningen. Het recht op voorzieningen 
en diensten van overheidsinstanties hangt namelijk 
samen met de inschrijving in de BRP.

Verzoek verwijderen aanhanger
Op een parkeerplaats aan de Prins Bernhardlaan in 
Alphen aan den Rijn, ter hoogte van gebouw 
Castella (huisnummers 10 tot en met 260), staat al 
geruime tijd een roodgroene aanhangwagen gepar-
keerd. Deze aanhanger heeft geen kenteken en is 
met een ketting vastgemaakt aan een boom. De 
vrijheid van het verkeer wordt belemmerd omdat 
deze aanhangerwagen al geruime tijd ongebruikt 
geparkeerd staat op een openbaar weggedeelte. 
Wij verzoeken de eigenaar van deze aanhanger zich 
binnen één week te melden bij het team Toezicht 
en Handhaving via telefoonnummer 14 0172 óf 
deze aanhanger te verwijderen. Als dit niet gebeurt, 
verwijdert de gemeente deze aanhangwagen.

Ontwerpbestemmingsplan International 
Trade Centre Hazerswoude-Dorp 
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 

Rijn maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat zij op 26 mei 2020 het 
ontwerpbestemmingsplan International Trade 
Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening - 
hebben vastgesteld. 

Wat houdt het bestemmingsplan in?
Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het plangebied dat aan de noord- en oostzijde 
wordt begrensd door respectievelijk het sierteelt-
concentratiegebied en de Roemer. De zuidelijke en 
westelijke begrenzingen worden gevormd door de 
Hoogeveenseweg (N 455) respectievelijk het Pot- 
en Containerteeltterrein (PCT).

Het ontwerpbestemmingsplan ziet globaal toe op 
de volgende aanpassingen:
-  het op een aantal percelen omzetten van de sier-

teeltgerelateerde bestemming naar een algemene 
bedrijfsbestemming

-  het bieden van een planologische mogelijkheid 
(wijzigingsbevoegdheid) om percelen met een 
sierteeltgerelateerde bestemming om te zetten in 
een algemene bedrijfsbestemming 

-  het bieden van de planologische mogelijkheid om 
infrastructuur en openbare ruimte op het terrein 
te versterken/herinrichten

-  het herzien van het planologisch regime voor de 
(bedrijfs)woningen aan de Roemer

-  het aanpassen van diverse bouwregels (onder 
andere het laten vervallen van de eis dat bebou-
wing met een schuine kap moet worden afge-
werkt)

-  enkele (marginale) aanpassingen van de bestaande 
regels

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Van 18 juni tot en met 29 juli 2020 is het ontwerp-
bestemmingsplan International Trade Centre 
Hazerswoude-Dorp - eerste herziening - met het 
identificatienummer NL.IMRO.0484.HDictter-
rein1her-ON01 en de bijbehorende bestanden in te 
zien bij de informatiebalie in het gemeentehuis in 
Alphen aan den Rijn. U kunt het ontwerpplan ook 
digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
(bijvoorbeeld door het invoeren van een adres en 
huisnummer of in geavanceerd zoeken de plannaam 
of bovenstaande plan-ID in te voeren). Vanwege de 
coronamaatregelen raden wij u aan het ontwerpbe-
stemmingsplan digitaal te raadplegen. Bent u 
daartoe niet in staat, dan kunt u het plan op 
afspraak op het gemeentehuis inzien. U kunt een 
afspraak maken via het algemene telefoonnummer 
14 0172 of door een e-mail te sturen naar ROJu-
risten@alphenaandenrijn.nl.

Hoe kunt u reageren?
Binnen bovenstaande termijn van ter visieligging 
kan iedereen digitaal, schriftelijk of mondeling 
gemotiveerd een zienswijze over het ontwerpbe-
stemmingsplan bij het college van burgemeester 

en wethouders indienen. 
-  Digitaal kan dat via het formulier 

‘Zienswijze bestemmingsplan 
indienen’ te raadplegen via https://
www.alphenaandenrijn.nl/Onlinere-
gelen/Zienswijze_bestemmingsplan_
indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig 
of u vult uw organisatiegegevens in. In 
het formulier moet u duidelijk aangeven 
dat het gaat om het ontwerpbestem-
mingsplan International Trade Centre 
Hazerswoude-Dorp - eerste herziening, 
met zaaknummer 283254. 

-  Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. 
In uw reactie moet u duidelijk uw naam, 
adres en contactgegevens vermelden en 
aangeven dat het gaat om het ontwerpbe-
stemmingsplan International Trade Centre 
Hazerswoude-Dorp - eerste herziening - met 
zaaknummer, 283254.

-  Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Officemanagement 
Ruimte op telefoonnummer 14 0172. 

Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen, 
kunnen later beroep instellen tegen de vaststelling 
van het bestemmingsplan. 

Vergunningen
4 t/m 10 juni 2020

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 140172 
of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen
Aarlanderveen
-  Noordeinde 62  

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor 
horecaverlening aan passanten uitbreiding op 
groepen (V2020/459) 

Alphen aan den Rijn
-  Groen Van Prinstererstraat 8  

vervangen hekwerk dakterras en plaatsen 
pergola (V2020/454) 

-  Boterbloemweg 53  
plaatsen overkapping achtertuin (V2020/458) 

-  Groenoord 90  
uitbreiden keuken op aanbouw (V2020/462) 

-  Hazeveld 2  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/464) 

-  Rietveldsepad 6L  
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor 
bewonen recreatiewoning (twee jaar) 
(V2020/465) 

-  Jongkindt Coninckstraat 64  
bouwen aanbouw en renoveren woning 
(V2020/470) 

-  Van Kinsbergenstraat 1  
plaatsen dakopbouw (V2020/471) 

-  Marezatendreef 17  
uitbouwen keuken (V2020/475) 

Benthuizen
-  Dijk 16  

plaatsen veranda aan woning (V2020/463) 
Boskoop
-  Kweepeer 37  

plaatsen carport/veranda zijkant woning 
(V2020/452) 

-  Voorofscheweg (sectie A-perceel 4869) 
realiseren twee appartementen in voormalig 
bedrijfspand (V2020/457) 

-  Valkenhorst 11  
realiseren aanbouw aan zijgevel (V2020/460) 

-  Rozenlaan 2  
plaatsen zonnepanelen (V2020/461) 

-  naast Boskoopseweg 4F (sectie K-perceel 914)  
bouwen bedrijfsruimte en aanleggen nieuwe inrit 
(V2020/466) 

-  Kooiweg (sectie L-perceel 132)  
aanleggen ondergrondse 20kv-verbinding 
(V2020/467) 

-  Rijneveld 86 
vergroten bestaande woning en bouwen garage 
(V2020/468) 

De gemeenteraad vergadert tijdelijk digitaal vanwege het coronavirus

•  U kunt de digitale openbare vergaderingen thuis live volgen of achteraf terugkijken via de website 
van de gemeente: www.alphenaandenrijn.nl/raad. 

•  Inspreken tijdens een digitale vergadering is mogelijk. Bel of e-mail hiervoor gerust met de griffie: 
telefoon 0172 – 465 352 of griffie@alphenaandenrijn.nl. We bespreken de mogelijkheden dan met u.

Donderdag 18 juni 2020, Digitale raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(20.00 uur)

•  Bespreken tussenrapportage financiële consequenties coronacrisis

Donderdag 25 juni 2020, Digitale gemeenteraadsvergadering (20.00 uur) Agenda volgt

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatiesysteem (RIS) https://ris2.ibabs.eu/alphenaandenrijn.

Raadspraak
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en besluiten van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de Raad-
spraak, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Raad vergadert tijdelijk 
digitaal

De gemeenteraad vergadert 
tijdelijk digitaal vanwege 
het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Schaatstas gaat in 
het vet en de skate-
tas komt, uit het 
stof, van de zolder!
Afgelopen winter konden kinderen via 
de hun school een schaatstas meekrijgen 
en zo aan een proeftraining van Vereni-
ging IJssport Koudekerk deelnemen. 

Op die manier konden ze kennis maken met de 
sport zonder eerst schaatsen te moeten huren of 
kopen. Dankzij een een gift van Van der Meijden 
transport hebben een aantal skates kunnen aan-
schaffen. 

Trainen op de skeelerbaan
De schaatsen in de tas hebben we inmiddels om-
geruild voor skates. Kinderen kunnen nu een tas 
met skates en bescherming meekrijgen en mee-
doen met een skate-training op de skeelerbaan in 
Leiden.

Geïnteresseerden kunnen een mail 
sturen naar trainingen@vijk.nl

-  Middelburgseweg 89C  
verbouwen woning (V2020/474) 

Hazerswoude-Dorp
-  Bentweg 25  

afwijken bestemmingsplan voor 
woonbestemming (V2020/455) 

-  Noorddijk 1  
vergroten achterbalkon (V2020/469) 

-  Voorweg 98  
vervangen toegangsbrug en veranderen 
bestaande inrit (V2020/473) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Jacob Reviusstraat 5  

vervangen openslaande deuren door 
harmonicadeuren (V2020/456) 

-  Potgieterlaan 10A  
afwijken bestemmingsplan voor vestigen pension 
(V2020/472) 

-  Potgieterlaan 31  
kappen boom (Japanse sierkers) (V2020/476) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Zonneweg 14 (04-06-2020)  

plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/351) 

-  Kortsteekterweg 32 (05-06-2020)  
realiseren twee zorgeenheden eerste verdieping 
(V2020/230) 

-  Hazeveld 2 (09-06-2020)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/464)

 

-  J.C. Hoogendoornlaan 43 (09-06-2020)  
aanpassen gedeelte dakconstructie (V2020/442) 

-  Ridderbuurt 20 (10-06-2020)  
plaatsen vijf tuinhuisjes (V2020/444) 

Boskoop
-  Burgemeester Colijnstraat 18A (04-06-2020)  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/430) 

-  Kweepeer 37 (08-06-2020)  
plaatsen carport/veranda zijkant woning 
(V2020/452) 

-  tegenover Tuinstraat 129 (10-06-2020)  
bouwen woning en aanleggen inrit (V2020/361) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Jacob Reviusstraat 5 (09-06-2020)  

vervangen raam en openslaande deuren door 
harmonicadeuren (V2020/456) 

-  Rijndijk 362, sectie I, perceel 327 en 328 (10-06-
2020)  
verbouwen restaurant met woning naar twee 
woningen (V2020/378) 

Bezwaar
Voor de eerdergenoemde beschikking(en) geldt de 
bezwaarclausule. U kunt bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Verlengen beslistermijn
Boskoop
-  langs Omloop 

bouwen schuur (V2020/239) 

Drank- en Horecavergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Raadhuisstraat 118  

(Horeca-)exploitatievergunning  
(Stadsherberg Alphen b.v.) (D2020/058)

Plaatsen en verwijderen  
gehandicapten parkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicapten parkeer plaats(en). Er 
wordt een individuele gehandicapten parkeer plaats, 
met de bijbehorende borden, verwijderd in:
Alphen aan den Rijn
-  Klompenmaker 2

Er wordt een individuele gehandicapten-
parkeerplaats, met de bijbehorende borden, 
gerealiseerd in:
Alphen aan den Rijn
-  Seringenstraat 108
-  Uranusstraat 542 
-  Toussaintstraat 52 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de openbare bekend making van dit 
besluit in de Staats courant een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken via 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. 

Bezwaarclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 

AA Alphen aan den Rijn. U kunt ook online bezwaar indienen via: 

www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. De termijn gaat in op de dag na 

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit 

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel 

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een beroep-

schrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank Den Haag, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De beroeps-

termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na die 

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1 in samenhang met artikel 6:7, 

6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de Algemene wet bestuursrecht).

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen besluit 

actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaar-/

beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene 

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Colofon 
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en 

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad  

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

Kijk voor meer informatie op https://www.alphenaandenrijn.nl

Lees het gemeentenieuws op https://www.allesinalphen.nl

Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto 

vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van 

Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com, 

istockphoto e.a.).
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KOM JE EEN BALLETJE SLAAN?
OOK BIJ BENTHUIZER TENNISCLUB  
Net als de meeste profsporters zitten ook de professionele tennissers op dit moment 
werkloos thuis. Nederlands nummer één bij de mannen, Robin Haase, grijpt deze 
gedwongen pauze aan om in actie te komen voor een gezonder Nederland. 

Op zijn initiatief zet onder meer 
de complete Nederlandse ten-
nistop zich de komende weken 
samen met honderden tennis-
verenigingen in voor de breed-
tesport. Met de actie “Balletje 
slaan?” nodigen ze mensen uit 
op de tennisbaan en stimuleren 
ze hen meer te bewegen.

Nu buiten sporten en dus ook 
tennissen weer mag, heeft Haase 
een campagne opgezet om Ne-
derlanders in deze tijd, waarin 
iedereen veel thuis zit of heeft 
gezeten, letterlijk in beweging 
te krijgen. Wat drie weken gele-
den begon als een losse gedach-
te, is uitgegroeid tot een lan-
delijke actie genaamd ‘Balletje 
slaan?’. De Nederlandse tennis-
gemeenschap nodigt hierbij alle 
niet-tennissers uit om de baan 
op te gaan. Haase: “Bewegen is 
van levensbelang voor lichaam 
en geest. Met deze campagne 
gaan wij als tennisgemeenschap 
actief aan de slag om dat te sti-
muleren.” 
Honderden tennisverenigingen, 
waaronder ook Benthuizer Ten-
nisClub, uit het hele land zetten 

vanaf 4 juni hun deuren open. 
Hun leden staan klaar om de ge-
nodigden een warm onthaal te 
geven en met hen een balletje te 
slaan. Daarnaast is ook de gehele 
Nederlandse tennistop bij de ac-
tie betrokken, waaronder num-
mer 7 van de wereld Kiki Ber-
tens, het voltallige Nederlands 
Davis Cup-team, ’s werelds bes-
te rolstoeltennisster Diede de 
Groot en oud-Wimbledonwin-
naar Richard Krajicek. Om zo-
veel mogelijk niet-tennissers 
te bereiken, krijgt de actie ook 
steun van prominenten als Jan 
Kooijman, Erik Scherder, Peter 
Heerschop en Ronald de Boer. 
Allemaal zien ze het maatschap-
pelijk belang in van genoeg be-
wegen.

Wie mag er een balletje slaan?
Iedereen is welkom, zowel 
jeugd als senioren. Van topfit-
te sporters die eens wat anders 
willen tot de beginnende sport-
schoolbezoeker die door coro-
namaatregelen zijn klasjes mist. 
Mensen kunnen zich alleen of 
samen aanmelden. Deelname is 
geheel vrijblijvend en gratis.

Deze landelijke campagne is een initiatief van Wij Zijn Tennis en 
wordt gesteund door een steeds groter groeiend netwerk van ten-
nissers in Nederland en supporters die helpen zoveel mogelijk 
mensen te bereiken met deze boodschap. 

Kijk op de website: www.wijzijntennis.nl/ 
van Wij Zijn Tennis voor meer informatie.

Ook Robin Haase - Nederlands beste proftenisser op dit moment - doet mee!

Help TTH doorpakken: 
uniformen zoeken bestemming
 

Deze week precies een jaar geleden was het een gedenkwaardige dag in de muziek-
geschiedenis van Hazerswoude-Dorp: op een stralende Taptoe Hazerswoude pre-
senteerde Drumfanfare TTH vol trots haar nieuwe uniform aan de buitenwereld. 
Aan dat moment en aan de mooie optredens in hernieuwd tenue die volgden ver-
bindt de vereniging warme herinneringen.
 

Tegelijkertijd kijkt Drumfanfare 
TTH ook naar de toekomst: nu 
het korps in 2019 een vernieuw-
de uitstraling heeft gekregen in 
de vorm van een zwart-wit en 
goud tenue, zoeken de vorige 
uniformen een volgende be-
stemming. En dat biedt kansen 
voor muziekliefhebbers.
 
De voormalige outfit is namelijk 
als uniek collector’s item aan te 
schaffen via internet. Als aan-
vulling op de verkleedcollec-
tie, voor bijzondere momenten 
of omdat het een stuk muzikale 
geschiedenis vertegenwoordigt; 
naar welke gelegenheid het uni-
form ook aangaat – je hebt al-
tijd een pak historie om aan te 
trekken.
 
Behalve een aanwinst voor kle-
dingcollecties van geïnteres-
seerden vormt deze actie ook 

deze hebben veel verenigingen 
het moeilijk. Voor Drumfanfa-
re TTH is dat niet anders. Door 
het wegvallen van nagenoeg 
alle geplande optredens binnen 
en buiten Nederland is de voor-
naamste bron van inkomsten 
opgedroogd.
 
De kans om eigenaar te worden 
van een uniform helpt Drum-
fanfare TTH om deze tegenval-
lers gedeeltelijk op te vangen. 
Het is een van de activiteiten die 
de vereniging onderneemt om 

ook in de toekomst een muzi-
kale club te zijn waar Hazers-
woude en omstreken trots op 
kan zijn.
 
Meer informatie over de actie 
vind je op de Marktplaats-pagi-
na van Drumfanfare TTH. Ook 
kun je contact opnemen met 
Katienka Beukeboom via tele-
foonnummer 06 23 65 85 22. 
Op dit moment is zij nog dege-
ne die de uniformen beheert – 
wie weet hangt er binnenkort 
een bij jou in de kast?    een steun in de rug voor de mu- ziekvereniging. In een tijd als 
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TUINENTUINEN
Nederlanders willen vaker tuinieren 
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e ondergrond waarop de 
graszoden worden gelegd, 
moet eerst goed worden 
losgemaakt. Laat de voe-

dingstoestand van de grond te 
wensen over, dan breng je wat 
compost of bemeste tuinaarde 
aan. 
Daarna wordt de ondergrond 
egaal gemaakt, zodat deze hele-

maal vlak is. Dit kan door de onder-
grond aan te rollen of goed aan te 
drukken. Vervolgens ga je er met 
een hark licht overheen. Een vlak 
resultaat krijg je door de grond 
met een plank af te schaven. Het 
zogenaamde ‘afrijen’. Dit is ook het 
moment waarop je de grond be-
mest (met kunstmestkorrels). Ver-
volgens worden de graszoden (die 

opgerold 24 uur houdbaar zijn) 
uitgerold en waar nodig afgesne-
den. Is dit klusje geklaard dan is het 
van groot belang om de kersverse 
grasmat van voldoende water te 
voorzien. 
 

Binnen een dag ziet de tuin er anders uit

Snel een groene 
mat met graszoden
Wil je snel genieten van een groene grasmat, dan kun je er voor kiezen om graszoden te leggen. Bin-
nen een handomdraai heb jij zo een groen gazon. Een goede voorbereiding is daarbij cruciaal om er 
echt iets moois van te maken!

In een handomdraai een 
groene grasmat.

e creëert zo een levendige 
omgeving waar je de natuur 
kunt zien, voelen, horen, rui-
ken en proeven. De ‘levende’ 

tuin is de absolute trend. Daar 
horen natuurlijk vogels bij. Hoe je 
die in jouw tuin krijgt? Heel simpel. 
Zorg voor een tuin met variatie en 
wees niet te netjes. Kies voor veel 
groen en dichte bomen en strui-
ken. Die bieden beschutting en 

voedsel. Daar houden vogels van. 
Zorg daarnaast dat vlinders graag 
in jouw tuin rondvliegen. Een vlin-
dervriendelijke tuin is in het broed-
seizoen namelijk ook aantrekkelijk 
voor hommels, bijen en andere 
insecten. Vlinders stellen net als 
vogels wel eisen aan een tuin. Ze 
voelen zich vooral thuis bij voed-
selplanten voor rupsen (bijvoor-
beeld klaversoorten, Oost-Indische 
kers), bloeiende planten met nec-
tar (lavendel en een vlinderstruik) 
en zonnige plekjes uit de wind (ze 

zijn koudbloedig). In de winter 
hebben ze een schuilplaats nodig. 
Die vinden ze in ruim uitgebloeide 
planten. Denk daarom goed na 
voor je een boom of grote struik 
kapt. Want zowel vogels als vlin-
ders hebben naast voedsel óók bo-
men en struiken nodig om te rus-
ten of te broeden. En die bomen en 
struiken zorgen op hun beurt weer 
voor meer insecten. Iedereen blij! 
Natuurlijk hoort snoeien er wel bij, 
maar liefst niet alles tegelijk en niet 
in het broedseizoen…

Zorg voor voldoende bloemen en planten

Meer vlinders en
vogels in de tuin
Liever geen plassen na een flinke regenbui? Minder hitte bij tropische temperaturen? Meer vlinders, 
vogels en bijen in de tuin? Zorg dan voor voldoende bloemen en planten.

Vlinders voelen zich thuis in een groene omgeving. Foto: Groei & Bloei

D

J

Tegel eruit en
planten erin
Wanneer het voorjaar begint, trekken we met z’n allen graag de tuin in. Uit onderzoek blijkt dat 
zowel mannen als vrouwen meer tijd aan tuinieren willen besteden. Liefst zeventig procent doet dat 
liever dan werken of het huishouden.

uinieren is niet alleen leuk, 
maar ook goed voor onze 
omgeving. Iedereen kan een-
voudig een steentje bijdra-

gen aan een groenere leefomge-
ving. Bijvoorbeeld door beton uit 
de tuin te halen en er groen voor in 
de plaats te zetten: tegel eruit, plant 
erin! Tuinen krijgen zo niet alleen 
meer sfeer, maar ze zijn bijvoor-
beeld ook beter bestand tegen de 
gevolgen van klimaatverandering. 
Het onderzoek - gedaan door Wolf 

Garten - geeft aan dat gras maaien, 
snoeien en het aanleggen van de 
tuin behoren tot de meest favo-
riete tuinklussen. Het bijhouden 
van de moestuin is vooral een ge-
liefde tuinactiviteit van vrouwen, 
mannen worden hier minder en-
thousiast van. Slechts weinigen 
worden blij van het wieden van 
onkruid, zo’n 60% van de Neder-
landers noemt dit als het minst 
leuke onderdeel van tuinieren. 
Kijken we naar het soort tuin 

dan worden vrouwen enthousi-
ast van een weelderige en wil-
de tuin vol bloemen en groen. 
Veel mannen kiezen liever voor 
een strakke, symmetrische tuin.  
Hoewel Nederlanders redelijk te-
vreden zijn over hun huidige tuin, 
zijn er nog zeker dingen die men 
wil veranderen. Opvallend is dat 
bij zowel mannen als vrouwen een 
loungehoek bovenaan hun wen-

senlijstje staat. Naast het tuinieren 
wil men toch ook vooral ontspan-
nen genieten van de tuin. Voor 

mannen zouden een jacuzzi en 
een buitenkeuken het totaalplaat-
je compleet maken. 

Tuinieren is gezellig en leuk.

T
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Broodnodige restauratie van start

De 'Rooie Wip' mist 
z'n staart 
Het is weer zover: na jaren moet molen de 'Rooie Wip' op een aantal punten wor-
den vernieuwd en gerestaureerd. Groot onderhoud is hard nodig om dit prachtige, 
nog werkende monument te behouden voor de toekomst. De digitale nieuwsbroef 
"Over de Rooie" zorgt voor de nodige informatie

Een van de twee lange schoren die de molen moeten stabiliseren. 
De scheuren in het hout zijn duidelijk zichtbaar. 

De molenmakers van Ver-
bij Hoogmade pakken als eer-
ste de staart van de 'Rooie Wip' 

aan. Het kruiwiel, waarmee de 
molen op de wind wordt ge-
zet, is gedemonteerd van de 

staart. De trap is nog aanwezig 
maar wordt vernieuwd, even-
als de schoren. Dat zijn de gro-
te balken aan weerszijden van 
de trap. Deze zijn al verwijderd 
om exact te worden nagemaakt 
van nieuw hout. Dat gebeurt in 
de werkplaats van Verbij. Ook 
wordt daar een nieuwe hou-
ten trap gemaakt, die de oude 
gaat vervangen. Daarna zijn an-
dere onderdelen aan beurt, on-
der andere de grote windpeluw 
die de as van de wieken onder-
steunt. 

Op de detailfoto's is goed te 
zien hoe slecht deze houten de-
len zijn. Nederland mag dan be-
kend staan als een plek waar het 
vaak regent, de zon heeft het 
hout laten 'werken' zodat het 
scheurt. Vocht is de oorzaak van 
verrotting.  

Tijdens het draaien van de mo-
len ontstaan grote krachten op 
de constructie, die dus geen 
zwakke plekken mag hebben. 
Niet alleen gaat het om de be-
scherming van dit erfgoed, 
ook de molenaars en bezoekers 
moeten worden beschermd te-
gen ongevallen. 
Het stichtingsbestuur zorgt dat 
al het onderhoud tijdig en goed 

wordt uitgevoerd. 
 
Wie gaat dat betalen?
Met het groot onderhoud is 
een bedrag gemoeid van bijna 
123.000 euro. Dit geld komt van 
diverse bronnen: de Provincie 
Zuid-Holland, Vereniging De 
Hollandsche Molen, Van Toorn 
Scholten Stichting, het Prins 
Bernhard Cultuurfonds en eigen 
middelen van Stichting Molen 
de 'Rooie Wip'. 
De begroting heeft nog een be-
scheiden 'gaatje' dat hopelijk kan 
worden gevuld door bijdragen 

van particulieren en bedrijven 
die de molen een warm hart 
toedragen.

Het Molenfonds is op haar web-
site een actie voor de 'Rooie 
Wip' gestart. Als het streefbe-
drag van 5.000 euro wordt be-
haald, zal het Prins Bernhard-
fonds dit bedrag verdubbelen! 

Voor meer informatie bezoek 
de website:

https://molenfonds.nl/cam-
paigns/nieuwe-staart-en-trap-
voor-de-rooie-wip/

Met behulp van een hoogwerker werden delen van de molen gedemonteerd om 
te worden vervoerd naar de werkplaats in Hoogmade. 

Als Verbij klaar is, wordt ook het riet vervangen. 

Ingezonden brief

Dweilen met de kraan open
In het kader van Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) zijn 77 nieuwe ideeën van be-
woners en bedrijven ontvangen. Hiervan gaat BBG er 14 uitgebreid onderzoe-
ken. Uit de totale set van 40 maatregelen moet BBG een keuze maken voor een 
samenhangend pakket.

Er zijn tellingen gedaan, plannen gemaakt. Er wordt geschat hoe die plan-
nen de tellingen zouden beïnvloeden: zoveel procent minder of meer verkeer. 
Dat wordt getoond in onduidelijke plaatjes met rode, blauwe en groene lijnen. 
Daarnaar mochten de belangstellende inwoners luisteren of chatten tijdens on-
line bijeenkomsten zoals afgelopen dinsdag 2 juni.  

De plannen bestaan steeds uit een weg hier of een weg daar, iets breder of 
dwars door de natuur en zijn nog niet uitgewerkt. Ze hebben een naam en een 
nummer, zoals de westelijke rondweg om Hazerswoude-Dorp (W22: 2 moge-
lijkheden; of W23 tunnel in Hazerswoude dorp) . Tot nu toe is er voorname-
lijk de mededeling dat er nog veel wordt bestudeerd. Details en effecten van 
de voorstellen zijn nog niet bekend. Er is nog geen enkele definitieve oplossing 
gekozen.

Nergens in de plannen staan voorstellen om de verkeersstromen te verklei-
nen. Het is dus DWEILEN MET DE KRAAN OPEN,

De meeste mensen weten heel goed dat je de kraan dicht moet draaien als er 
een overstroming is. Maar door BBG wordt die optie NIET bestudeerd.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de kraan dicht te draaien; dus om de 

aantallen voertuigen te verkleinen. Dat kan onder andere door on-line thuis wer-
ken of in decentrale kantoorruimtes, carpooling en door gericht openbaar vervoer. 

Wat ontbreekt bij al deze informatie is een analyse van de integrale verkeersstro-
men: “Waar begint de reis en waar gaat die naar toe? “ en “Waarom wordt die reis 
gemaakt?” Een auto die door Hazerswoude-Dorp  noordwaarts rijdt kan op de N11 
richting Alphen aan de Rijn en verder naar Utrecht gaan, of naar de A4 gaan om 
uiteindelijk naar Amsterdam gaan. Het kan een enkele automobilist zijn of een 3 
tons vrachtwagen. Pas als hierover gedetailleerde gegevens zijn, kan er een gedegen 
studie worden gedaan, zodat aan de auto bestuurder een andere oplossing geboden 
wordt dan zelf achter het stuur te gaan zitten.

Een duidelijk voorbeeld van het positieve effect van een gedetailleerde analyse was 
het afblazen van een extra weg tussen Leiden en Den Haag door de natuurgebieden 
aldaar. Na protesten tegen die weg zijn er snelle busverbindingen gecreëerd tussen 
Leiden en Den Haag, o.a. met het transferium Leiden.
Andere positieve voorbeelden van openbaar vervoer zijn: de busbaan langs A12 
Zoetermeer - Den Haag, busdienst Alphen aan den Rijn – Schiphol en de directe 
bus van Alphen aan den Rijn naar Den Haag.

Desgevraagd deelt het studieplatform BBG mee dat zij het openbaar vervoer NIET 
bestuderen. Dat is een zaak van de gemeente melden ze. Dat is onbegrijpelijk, want 
BBG is immers een samenwerkingsverband van gemeenten.

De conclusie moet dus zijn: Beter Bereikbaar Gouwe dweilt met de kraan open en 
met oogkleppen op.  Het is een “leuke bezigheid” voor de betrokkenen, maar de 
inwoners moeten er niet veel anders van verwachten dan meer asfalt waar dat niet 
hoort.

Gerard de Boer, Hazerswoude-Dorp
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EEN REGIONALE WOORDZOEKERPUZZEL!
Inde Groene Hart Koerier van 10 juni stond de reginale woordzoeker, gebaseerd op de Canon van Rijnwoude.

U stuurde weer massaal de oplossingen in, zodat de samenstellers van de puzzel -  de mensen van het dorpsoverleg 
Hazerswoude-Rijndijk Oost - weer veel waardering voor de door hen genomen moeite kunnen bijschrijven.

Uiteraard hopen wij dat ze nog even de moeite willen blijven nemen om puzzels samen te stellen, 
dan zullen wij ze met veel plezier voor u publiceren.

De oplossing van de laatste puzzel was : STEUN LOKALE BEDRIJVEN!

Bernadette Verhoef berichtte ons nog dat er vier boeken van de Canon beschikbaar voor de winnaars!
De winnaars van deze mooie boeken zijn:

Jenny van Kampen, Ferd. Bolstraat 11, Hazerswoude-Dorp
Joke Verheul, Rijndijk 376, Hazerswoude-Rijndijk
R.C. Plasmeijer, de Bentlanden 44, Benthuizen
Wila Delmeer, Pr. Marijkestraat 30, Koudekerk a/d Rijn

Zomerpret aan de Rijn – meedoen?
Een groep-
je initiatiefne-
mers van sport-
clubs gericht 
op kinderen in 
de leeftijd van 
de basisschool 
tot en met 18 
jaar heeft de 
koppen bij el-
kaar gestoken 
om alternatieve 
activiteiten te 
bedenken on-
der de noemer 
‘Vakantiepret 
aan de Rijn’.  
Ze zoeken naar 
nog meer idee-
en voor activi-
teiten! 

Nu de jeugdvakan-
tieweek en kin-
derkampen niet 
doorgaan en de 
buitenzwembaden 
gesloten blijven 
deze zomervakan-
tie wil een groep 
in it iat ie fnemers 
een alternatief pro-
gramma organise-
ren van activiteiten die binnen 
de RIVM-regels wel mogelijk 
zijn. Het idee is om gedurende 
de 6 weken vakantie elke week 
een aantal kleinschalige activi-
teiten in de buitenlucht te orga-
niseren. “We willen de kinde-
ren en jeugd graag alsnog een 
leuke zomer bezorgen”, aldus 
initiatiefneemster Cyrilla Kom-
pier.  

Lekker naar buiten
“We merken nu al dat de kin-
deren zich snel vervelen en veel 
minder bewegen en buiten zijn 
dan voor corona en daar wil-
len we wat mee”, vertelt Cyrilla 

die zelf vrijwilliger bij schaats-
vereniging VIJK is en initiatief-
neemster van de voetbalkooi. 
“We moeten dus iets verzinnen 
dat binnen de huidige regels 
past en wat met gesloten beur-
zen georganiseerd kan worden, 
want een budget hebben we 
er niet voor. Met sponsoren en 
voor sommige activiteiten een 
bijdrage van de deelnemers wil-
len we de kosten dekken. De ac-
tiviteiten kunnen op basis van 
de huidige RIVM-regels ook al-
leen zonder ouders erbij wor-
den georganiseerd. Brengen en 
halen kan, maar niet erbij aan-
wezig zijn.” 

Activiteit organiseren?
Cyrilla: “Het idee is dat ver-
schillende organisaties en ver-
enigingen activiteiten aan-
bieden onder de vlag van het 
gemeenschappelijk program-
ma ‘Zomerpret aan de Rijn’. We 
richten ons daarbij op clubs en 
deelnemers uit Hazerswoude-
Rijndijk en Koudekerk aan den 
Rijn. Een aantal clubs is al ge-
polst en heeft aangegeven mee 
te willen doen, zoals Speeltuin 
de Rode Wip, Stichting Jeugd-
werk, Alphen Beweegt, Schip-
per Bootcamp, Scouting Rheij-
newoud, Aspasia, HTC Tennis 
en Taekwondoschool De Tom-

be. “We roepen ook alle andere 
clubs op om mee te doen en met 
ideeën te komen". 

Uitwerken programma
“In de komende periode zullen 
we het programma verder uit-
werken en een website opzetten 
voor de informatie aan clubs die 
deelnemen en later ook voor de 
deelnemers. Ook zullen we een 
protocol opstellen voor de deel-
nemende clubs. We helpen als 
initiatiefnemers bij het plannen, 
de pr en het vinden van spon-
soren. De activiteiten zelf zullen 
per onderdeel onder eigen ver-
antwoordelijkheid van de orga-

niserende club plaatsvinden”, 
aldus Kompier. 

Interesse of vragen?
Zomerpret aan de Rijn zal 
plaatsvinden in de periode van 
18 juli tot 30 augustus. Wil je als 
club (die de RIVM-regels han-
teert) meedoen of heb je ideeën 
of vragen? Of heb je zin om sa-
men met de organisatoren idee-
en uit te werken en te helpen bij 
de uitvoering? Laat het ons dan 
weten. Ook roepen we sponsors 
op om zich bij ons te melden. 
Stuur een e-mail aan: 

info@zomerpretaanderijn.nl. 
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Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur en zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Benieuwd hoe uw nieuwe 
schoen lopen? 

Kom naar het loopcentrum 
en test onze loopbrug 
(binnen/buiten).

Gratis parkeren
voor de deur!

gRatis
opvouwbare 

bidon en gRatis 
stappenteller bij 

aankoop van 
wandelschoenen.

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Loopcentrum Rijnland
powered by

Uw kenniscentrum en
wandelcentrum gratis voetenspreek-

uur op afspraak
Dinsdag van 

13.30 - 14.30 uur
Bel ons op 071- 204 02 39

Wij heLpen U via
pReventiescheRmen, 

veiLig via 
vooRschRiften Rivm! gRatis 3D 

scan
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HOOGVLIET.COM
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE. GOEDKOOPSTE.
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 3.99 
800 GRAM

NU

 1+1
GRATIS 

NU

 2+1
GRATIS 

 3.99 
500 GRAM

4.99 
3 STUKS

 8.49 
2 PAKKEN

PER STUK

4.99 

 Robijn wasverzachter 
 3 fl essen van 750 ml 
Van /8.55 - /11.97
 Voor 2.85 - 3.99 

 Rundergehakt 
Van /4.79

 Banderos 
 Alle soorten 
 2 stuks 
Van /0.78 - /3.58
Voor 0.39 - 1.79

 G'woon chocoladereep of -tablet 
  Alle soorten 
 3 stuks 
 Van /2.76 - /4.98
Voor 1.84 - 3.32

 Vaderdagschnitt 
 Voor circa 6 personen 
Van /5.99

Blauwe bessen
Beker van 500 gram
Van /5.99

 Chocomel of Fristi 
 3 fl essen van 0.3 liter 
Van /2.90 - /3.33
 Voor 0.98 - 1.11

 Zwitsal deodorant, 
Axe, Dove of Rexona
 Alle soorten
Van /7.17 - /20.70

Douwe Egberts Aroma 
Rood, Décafé of Intens
2 zakken van 500 gram, 
pakken van 500 gram of 
zakken met 54 pads 
Van /9.38 - /13.58

 Per kilo 
7.98

G’woon 
gezien op 

TV
Gezien op

TV

Verkrijgbaar van 

    woensdag 17 t/m 

   zondag 21 juni

Bekijk alle cosmetica 

aanbiedingen op 

hoogvliet.com
/folder

NU

 1+2
GRATIS 

NU

 1+2
GRATIS 

  Bestel ook op 

gebakshop.hoogv
liet.com


