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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl

Nieuwe en gebruikte auto’s
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makelaardij

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

DE HOOGSTE 
PRIJS VOOR UW 

WONING?

| zonnepanelen | LED verlichting | www.mastop.nl |

Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Geen landelijk beleid voor hospices, dus eigen protocol volgen!

Hospice Issoria in coronatijd

Nieuwe oogst 
AARDAPPELEN 

in de aardappelautomaat 
vanaf 19 juni

Fam. Zegwaard,
Westeinde 2, 

Hazerswoude-Dorp

door Frits Nijhof

Hospice Issoria in Leiden is 
gewoon open geweest de af-
gelopen maanden in de fase 
van de intelligente lock-
down. Er is snel een coro-
nabeleid opgesteld voor 
gasten, bezoekers en eigen 
medewerkers. 

Dit gebeurde in nauw overleg 
met Sjaak de Gouw, bestuurs-
secretaris bij Issoria en in het 
dagelijks leven directeur GGD 
Hollands Midden. Het aantal 
gasten is ongeveer gelijk als in 
de vergelijkbare periode vorig 
jaar. De gasten en hun familie 
zijn lovend over de aandacht en 
de geleverde zorg.

Issoria maakte 
eigen coronabeleid

Er was geen landelijk beleid voor 
hospices en er waren geen spe-
cifieke hospice-richtlijnen van 
het RIVM voor hospices. Som-
mige hospices sloten de deuren, 
andere beperkten het aantal gas-
ten en een klein aantal hospices 
richtte zich specifiek op het be-
geleiden van corona-patiënten 
in hun laatste levensfase. Issoria 
besloot gewoon open te blijven 
met strikte coronamaatregelen 
voor intakes, bezoek en werk-
zaamheden. 

Telefonische intakes 
van nieuwe gasten

De intakes bij nieuwe opna-
mes gebeuren telefonisch om 
de kans op besmetting te ver-

kleinen. Patiënten uit het zie-
kenhuis zijn meestal daar getest. 
Gasten die vanuit de thuissitu-
atie komen, worden gecontro-
leerd op klachten en kunnen 
o.a. gevraagd worden een aantal 
dagen de temperatuur te contro-
leren. 

Strakkere bezoekregels
Bezoek van familie en vrienden 
is in de laatste levensfase essen-
tieel. Bezoek is daarom mogelijk 
maar er zijn wel extra gedrags-
regels voor vastgelegd. Gasten 
mogen twee bezoekers tegelijk 
ontvangen en ze mogen tien be-
zoekers opgeven die regelma-

tig kunnen komen. Bezoekers 
worden gevraagd de handen te 
desinfecteren bij binnenkomst, 
zich te registeren in een logboek 
bij de entree en niet op bezoek 
te komen bij vermoedens van 
koorts, verkoudheid of ziekte. 
De keuken, traditioneel een ge-
zellige ‘hangplek’, is momenteel 
alleen toegankelijk voor vrijwil-
ligers en verpleegkundigen.

Vrijwilligers werken door
De meeste vrijwilligers werken 
gewoon door. Een aantal blijft 
thuis omdat ze bijvoorbeeld tot 
een risicogroep behoren. De be-
trokkenheid en flexibiliteit van 
de vrijwilligers is groot. Voor 
medewerkers gelden regels als 
handen ontsmetten bij binnen-
komst, anderhalve meter afstand 
houden van collega’s, bezoekers 
en gasten. Bij vermoeden van 
koorts, verkoudheid of ziekte 
blijft men thuis. De dagelijkse 
schoonmaak van de kamers en 
centrale ruimtes zijn uitgebreid 
met extra hygiëneregels, om de 
kans op besmetting minimaal 
te maken. Trainingen en (scho-
lings)bijeenkomsten werden 
eerst nog afgelast, maar vinden 
nu plaats op anderhalve meter 
afstand of via onlineverbindin-
gen. 

Het perspectief 
De verwachting is dat deze hui-
dige coronamaatregelen binnen 

Issoria voor gasten, bezoekers 
en medewerkers de komende 
tijd van kracht blijven. 
Sjaak de Gouw: "We hadden 
eind april een wervingsactie in 
de planning staan voor nieuwe 
zorg- en kookvrijwilligers. Die 
actie werd uitgesteld. Maar we 
blijven wel versterking nodig 
hebben. Hospice Issoria is dus 
dringend op zoek naar nieuwe 
kook- en zorgvrijwilligers. On-
der dezelfde strikte maatregelen 
als voor bezoekers zijn de sol-
licitatieprocedures en inwerkt-
rajecten weer gestart. Mensen 
die er graag voor een ander wil-
len zijn, gasten willen bijstaan 
in hun laatste levensfase en mi-

nimaal voor een dienst van 4 
uur per week en een weekend-
dienst in de maand beschikbaar 
zijn, kunnen contact opnemen 
met Hospice Issoria". 

Kijk voor meer informatie op 
de website: www.issoria.nl.

Medewerkers en vrijwilligerscorps voor het mooie pand van de hospice
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Steenhouwerij de Gedenkgroep
Verbreepark 21 • 2731 BR Benthuizen

Tel. 079 3030300
info@degedenkgroep.nl • www.degedenkgroep.nl

GEDENKTEKENS • INSCRIPTIES
URNEN • RESTAURATIES

Advies bij u thuis of in onze showroom. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

500 m2
showroom

24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Ik ben gek op wit. Bij mijn eerste 
communie was ik in wit, tijdens mijn 
vormsel droeg ik een wit jurkje, op mijn 
trouwdag was ik in het wit en had ik een 
boeket met witte rozen. 
 Als er iets bijzonders aan de hand 
is zie je mij altijd in het wit. Volgens de 
foto’s droeg ik zelfs een witte doopjapon. 
 Nu denk ik wel eens aan een witte 
begrafenis. Witte linten, een in het wit 
gestoken kerkkoor, een witte kist, witte 
duiven en witte ballonnen. Natuurlijk 
draag ik weer mijn trouwjapon, inclusief 
sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

sluier. Krijg al tranen in mijn ogen als ik 
eraan denk.”
 Ester Laurieren 

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

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Lieve mensen, 
familie, vrienden en kennissen.

Uw medeleven voor en na het overlijden van 

Arie Hofman Sr.
heeft ons gesteund. 

Daarvoor onze grote dank.

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkind

Hazerswoude - Dorp, juni 2020

                                            

                      

Cornelia Maria Agatha Wesselingh

Na een dapper gedragen ziekte is op 70-jarige leeftijd overleden onze  
zus, schoonzus en tante

5 Hazerswoude-Rijndijk, 4 februari 1950 c Leiderdorp, 19 juni 2020

~ Cok ~

Rob en Hanny
    Ralph en Barbara, Milan, Bojan
    Barry en Priscilla, Mauro, Dani, Iza
Theo c 
Cees en Ada 

eTommy, e Ziba,eRocky

Cok is overgebracht naar de kapel van de Scheepjeskerk, Rijndijk 106,  
Hazerswoude-Rijndijk.

In verband met de huidige omstandigheden zal de uitvaart in besloten  
kring plaatsvinden.
Wilt u vrijdag 26 juni tussen 11.00 en 12.00 uur in gedachten bij Cok zijn?

Uw persoonlijke herinneringen aan haar en uw condoleances kunt u  
achterlaten op;
https://www.dela.nl/herinneringsportaal/04021950-cok-wesselingh 

Correspondentieadres: Coöperatie DELA t.a.v. familie Wesselingh,  
Herenstraat 40, 2282 BV Rijswijk

Wanneer het leven niet meer gaat zoals gehoopt,
als veel je wordt ontnomen,
als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
als het leven niet meer jouw leven is,
dan komt de tijd dat het einde goed is.

dochter van Dirk c   en Mien c  

Wij willen onze dank uitspreken aan dr. van Haasteren-Stoetman, dr. Vegt,
dr. Weller, Ria en Nel van de VPTZ, Activite verzorging, Alrijne ziekenhuis, vrienden,  
kennissen en de BENU-apotheek voor jullie zorg  aan onze Cok.

Het zicht op jouw toekomst wordt van eeuwige waarde.

Jan Zwetsloot

*29 september 1950 † 16 juni 2020

De inspiratie die jij mij gaf, 
heeft voor mij een wondere wereld gecreëerd. 

Thea Zwetsloot-Zijlstra

Hogedijk 5
9842 PZ  Niezijl 

De begrafenis heeft maandag 22 juni 2020  plaatsgevonden
te Burum.
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Andere ogen
Het kan je zomaar overkomen dat je met ‘andere ogen’ gaat kijken. 
Ik voer in mijn voortuintje - je wilt niet voor de slons van de buurt 
aangekeken worden - bijna dagelijks een strijd tegen de oprukkende 
akkerwinde, het sluipmoordenaartje zevenblad, de irritante survi-
vor daslook en de diverse soorten onuitroeibare grassen. In het geij-
kte en stads-getinte jargon heb je het dan over onkruid wieden, 
maar voor jongens van de gestampte pot is het natuurlijk ‘vuil ra-
pen’. Iedereen kent uiteraard dat magistrale gedichtje Jonge Sla van 
Rutger Kopland:
Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.

Het gedichtje heeft me andere ogen gegeven. Dat zevenblad ram 
ik met een duivels genoegen tussen de wortels van de buddleja 
vandaan, het look en de grassen ruk ik opgewekt onder de takken 
van de forsythia weg... Maar als ik dan in de nok van die ‘overge-
pote én toch aangeslagen kerstboom’ dat bloemetje van het pispot-
je zie stralen, heb ik er moeite mee met een resolute graai zijn con-
tact met moeder aarde te verstoren. Sentimenteel gedoe... ach laat 
me nou maar!
Andere ogen. Mijn moeder hield altijd kippen en op bepaalde tijden 
moest ik - vroeger gaf je kinderen nog bevelen - vogelmuur pluk-
ken, het was goedkoper dan het spul van de graanboer. Desalniet-
temin, een discutabel plantje: de één zegt ‘hoe kom ik van die tro-
ep af en de ander vraagt ‘pluk wat voor mijn kippen’. Mijn moeder 
besteedde ook altijd de nodige zorg aan de door mij geplukte veld-
boeketten: in een vaas op de tafel, wel uiteraard de keukentafel. In 
dat opzicht was ze een opvoedkundig genie, want ik heb vanaf mijn 
jeugd toch een ambivalente houding inzake het ‘onkruid wieden’.
Ik had hen al jaren in het vizier... de zgn. stoeprokers. Ik had ooit 
iemand horen praten over stoepdames en ik had enig idee wie hij 
met die benaming op het oog had, maar de term stoeproker kende 
ik niet en ik wilde wel eens weten hoe wikipedia dit soort indi-
viduen omschreef... Het moge duidelijk zijn, dat ik op zoek naar 
de stoeproker ‘toevallig’ stuitte op de stoepplant: het vuil(?) dat je 
op vluchtheuvels, tussen trottoirtegels en langs de randen van de 
dorps-huizen vindt.
Aanvankelijk verleidde de aanblik van de stoepplantjes me tot de 
gedachtekronkel ‘zou je je straatje niets eens schoonvegen’ maar nu 
kijk ik met plezier naar al die plantjes die met een werkelijk fa-
natieke overlevingsdrang aan onze schoongeveegde straatjes tóch 
enige kleur geven. Als je van Nieuw Bethlehem naar de Groene Brug 
wandelt, zie je een ongelooflijke hoeveelheid leuke stoepfiguren... 
En als je ze eenmaal gezien hebt, blijf je ernaar kijken en ga je van 
ze houden.
Oké, weer eens iets anders dan het oeverloze debat over corona, ra-
cisme en andere ontwrichtende verschijnselen. Afstand houden en 
irritante stereotypen naar de prullenmand verwijzen, het is allemaal 
noodzakelijk, maar zo heel subtiel van gewone dingetjes genieten... 
houden we erin!           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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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

Het is heel belangrijk dat u onder mededelingen uw huisadres invult omdat wij anders niet weten 
waar wij de prijs moeten bezorgen.
• Gebruikt u geen internetbankieren en wilt u toch graag Zonnebloemloten bestellen dan kan dat 

door een van de onderstaande vrijwilligers te bellen. U spreekt met deze vrijwilliger af hoeveel lo-
ten u wilt kopen, wanneer u de loten ontvangt en hoe u deze betaalt.

Voor Hazerswoude-Rijndijk:
 Suzan Kuijper van Beethovenlaan 75 06-24217314 
 Trudy Kransse Corellistraat 18  06-46034164 
Voor Koudekerk aan den Rijn: 
 Caroline Griffioen Gruttolaan 31  071-3416593
 Jose Vogelzang Hoogewaard 163 06-54780988
Uw bijdrage door het kopen van een lot/loten is zeer welkom en wordt goed besteed.

Wilt u meer weten over het werk van de Zonnebloemafdeling Rijnwoude-Noord neem dan gerust contact op met de se-
cretaris van de afdeling Piet Franken. Telefoon: 071-341 52 32 of E-mail: piet.franken@outlook.com

Hoop & Troost  –  
Kinderkerk
Inmiddels zijn we al 3 maanden volledig 
online met onze kerkdiensten. Het voelt 
bijna vreemd om te spreken over de 
samenkomsten van voor de coronacrisis. 

Momenten dat we ’s morgens met ongeveer 250 gemeenteleden 
samenkwamen in de samenstelling van volwassenen, jongeren en 
kinderen. De allerkleinsten (0 tot 4 jaar) gingen voor de dienst al 
gelijk naar de oppasruimte in De Bron, maar de kinderen vanaf 4 
jaar gingen eerst mee naar de kerk en voordat de preek begon gin-
gen zij naar de oppasruimte voor een bijbelverhaal en een knutsel-
werkje. Daar deden ze graag aan mee! 

Maar toen kwam de coronacrisis en alles werd online. Het hele ge-
zin nam thuis plaats achter een scherm om via YouTube de hele 
dienst te bekijken. Maar de jongere kinderen misten toch wel heel 
erg hun eigen moment met bijbelverhaal en knutselwerkjes….een 
teleurstelling voor de kinderen! En dat werd ook een afleiding voor 
de ouders die graag de onlinedienst in zijn geheel wilden volgen.

Na dit signaal werden de koppen bij elkaar gestoken, een team sa-
mengesteld, een plan gemaakt en binnen enkele dagen gestart met 
de kinderkerkdienst. Op 26 april was de eerste uitzending met een 
sketch van Job & Fien, muziek van het kinderkoor en een mooi 
bijbelverhaal met illustraties voor de kinderen en uitleg over de 
knutselwerkjes. De ouders kijken nu de hele dienst online en de 
kinderen gaan nu voordat de preek begint apart zitten met hun kin-
derkerk op een eigen scherm! Een mooi alternatief!

Ongelofelijk knap hoe het team dit in zo’n korte tijd gerealiseerd 
had en nu nog steeds iedere zondag weer een kinderdienst klaar 
hebben staan. We zijn trots op jullie en de jonge kinderen zijn jul-
lie erg dankbaar. We zien het als een zegen dat deze kinderkerk uit-
zendingen goed bekeken worden! Weet in ieder geval dat ook in 
de zomervakantie de kinderen het wekelijks kunnen blijven volgen.
Ben je nieuwsgierig geworden?  Kijk gerust mee, wanneer je maar 
wilt!  Je kunt deze kinderdiensten op YouTube starten door “kin-
derkerk Benthuizen” in te typen. Het kan ook via onze site her-
vormdbenthuizen.nl 
Lees de Hoop & Troost voor de kinderen in Lucas 18 vers 16. 

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

Erik van Zuylen nieuwe wethouder 
namens GroenLinks
De fractie van GroenLinks draagt op 25 juni Erik van Zuylen voor als wethouder in 
de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze positie kwam in mei vrij nadat wethouder 
Leo Maat om gezondheidsredenen  moest terugtreden.

Fractievoorzitter René Driesen 
omschrijft van Zuylen als  "am-
bitieus, energiek en sterk op de 
inhoud van zowel zijn eigen 
portefeuilles als op die van bij-
voorbeeld het sociale domein. 
Dat kan goed van pas komen zo-
wel binnen als buiten het col-
lege. 

Veel geleerd in 6 jaar
Erik is talentvol en heeft zich 
in de afgelopen jaren snel ont-
wikkeld. Hij opereert weldoor-
dacht en weet goed hoe de po-
litiek werkt.  Erik is ruim 6 jaar 
gemeenteraadslid in Alphen aan 

den Rijn en is zeer gemotiveerd 
om als wethouder aan de slag te 
gaan"
Van Zuylen krijgt onder ande-
re duurzaamheid, cultuur, af-
val en dierenwelzijn in zijn por-
tefeuille. Van Zuylen: “Op het 
gebied van duurzaamheid is er 
al veel in gang gezet in de af-
gelopen jaren, met de drijven-
de zonneweide in Boskoop en 
het laadpunt voor de elektrische 
binnenvaart door Heineken 
als meest recente voorbeelden. 
Daar moeten we mee doorgaan, 
waarbij het van groot belang is 
om de Alphense samenleving en 

het bedrijfsleven nog meer mee 
te nemen. Daarvoor werken we 
onder andere toe naar een nieu-
we duurzaamheidsconferentie 
later dit jaar.”

Duurzame gemeente worden
Alphen heeft zich door het on-
dertekenen van het energieak-
koord met het Rijk, de provin-
cies, de waterschappen en de 
andere gemeenten gecommit-
teerd om meer duurzame ener-
gie op te gaan wekken. Tot nu 
toe houdt de provincie Zuid-
Holland de realisatie van zon-
neweides en windmolens in de 

gemeente Alphen tegen. Van 
Zuylen gaat graag met de pro-
vincie in gesprek om toch te 
zoeken naar mogelijkheden: 
“De provincie wil het Groene 
Hart beschermen. Daar sta ik 
helemaal achter. Maar we moe-
ten met elkaar de vraag stellen: 
“wat is het Groene Hart?” Ook 
in onze regio zijn veel plekken 
die een meer industrieel karak-
ter hebben, met een lage na-
tuurwaarde. Door daar duur-
zame opwek te concentreren 
beschermen we onze pareltjes.”

Een ander speerpunt van van 
Zuylen in de komende tijd wordt 
cultuur. Van Zuylen:  “cultuur 
brengt onze inwoners bij el-
kaar, helpt mensen zichzelf te 
ontwikkelen en vergroot onze 
aantrekkingskracht als gemeen-
te. Alphen aan den Rijn heeft in 
de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in de culturele infrastruc-
tuur, zoals het theater en de bi-
bliotheek. Helaas zit de sector in 
de Corona-crisis in een moei-
lijke positie en dat zal voorlo-
pig zo blijven. We gaan doen 
wat kan om er voor te zorgen 

dat onze inwoners op een vei-
lige manier van cultuur kunnen 
genieten in de komende tijd. Als 
de restricties weer zijn opgehe-
ven moeten we vooral ruim-
te creëren voor creatieve ini-
tiatieven, zoals afgesproken in 
de cultuurvisie. Een groter mu-
ziekaanbod is daarbij één van de 
speerpunten.” 

Erik van Zuylen
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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 28 juni   09.30 uur Consulent Ds A. van 

Vuuren (Doopdienst); 18.00 uur Ds P.D. Teeuw, 
Moordrecht 

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 28 juni
 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl
Geref. Gemeente Zondag 28 juni   09.30 en 18.00 uur Ds P.D. den 

Haan. Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 28 juni 9.30 - 10.30 uur Openstelling 

kerk. Meer informatie: www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 28 juni: 09.30 uur Mw. Joke Pennewaard, 
Alphen a.d Rijn De dienst is online te volgen via 
kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 28 juni: 09.00 uur Ds A.B. van Campen 
(H. Doop), 18.30 uur Ds K.E. Schonewille, 
Waardenburg .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

Vanaf zondag 7 juni wordt er 
weer een dienst gehouden in 
één van de kerkgebouwen. Tij-
dens deze diensten zullen we 
ons houden aan de voorschrif-
ten van de overheid en het RIVM 
en de vanuit het landelijk kerk-
verband aangereikte richtlijnen. 
Naar de kerk gaan zal daardoor 
anders zijn dan u gewend bent. 
Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen 
er maximaal 30 personen deel-
nemen aan een kerkdienst. Als 
alles goed gaat zijn er vanaf 1 juli 
max.70 personen welkom. Voor 
de  diensten in juni moet men 
zich aanmelden bij de scriba via 
scriba@pknkoudekerk.nl . De vol-
gende regels gelden: - desinfec-
teer uw handen bij binnenkomst; 
- volg de looproutes; - volg de 
aanwijzingen van de coördina-
toren; - wie ziek of verkouden 
is, blijft thuis, inclusief eventu-
ele huisgenoten; – houdt ander-
halve-meter afstand; - huisgeno-
ten mogen bij elkaar zitten; - er is 
geen gemeentezang; - er is geen 
garderobe; - toiletbezoek alleen 
in uiterste noodzaak;  Meer in-
formatie vindt u op www.pkn-
koudekerk.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 28 
juni vanuit de Brugkerk, aanvang 
10.00 uur met mevrouw Henrië-
tta van Gosliga uit Hazerswoude.   

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 10.30 
– 11.30 uur is één van de pasto-
res aanwezig in één van beide 
kerkgebouwen. U kunt binnen-
lopen om daar even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, maar 
ook de aanwezige pastor vragen 
om met en voor u te bidden. We 
houden gepaste afstand van el-
kaar. Op woensdag 24 juni is 
pastor Laurien Hoogerwerf in de 
Ontmoetingskerk en op 1 juli is 
dominee Willem Biesheuvel in de 
Brugkerk.

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 

het besmettingsgevaar bloot-
stellen. Het is ook anders dan bij 
het slagen voor je eindexamen. 
Dat is gebonden aan een bepaal-
de fase in je groei, aan een be-
paalde leeftijd. Dat kan je niet 
nog maanden later gaan vieren. 
Van de ‘Dank-je-wel’-bijeenkom-
sten denk ik: ‘Echt jammer dat 
we het werkjaar 2019-2020 niet 
op de vertrouwde manier kun-
nen afsluiten en nu niet onze 
dankbaarheid aan de vele vrij-
willigers in de parochie kunnen 
tonen.’ Maar tegelijk weet ik ze-
ker: ‘dat komt nog wel een keer 
dat we onze dankbaarheid sa-
men kunnen vieren.’ Wel wil ik 
hier via het papier uitdrukkelijk 
‘dank-je-wel’ neerschrijven en la-
ten horen. Want al vielen vanaf 
half maart jl. vele activiteiten in 
de parochie stil, er is daarvóór al 
heel wat werk verricht. En niets 
is zo vervelend, als iets op te tui-
gen en dan te moeten vernemen 
dat het niet doorgaat; denkt u 
bijvoorbeeld maar alle voorbe-
reiding op de eerste communie-
viering die dit jaar niet doorging. 
En zo zijn er meer parochianen 
bezig geweest, die de vruchten 
niet hebben kunnen plukken. 
Jammer, maar dit jaar dus geen 
‘Dank-je-wel’-bijeenkomsten in 
de parochie, maar de dankbaar-
heid blijft overeind staan. Pas-
toor Ruud Visser.

WEER naar de KERK
 voor een VIERING

In de maand juni mogen 30 pa-
rochianen incl. pastores, koster, 
organist en cantor in de kerk-
dienst om 9 uur in de Bonifacius-
kerk  aanwezig zijn. Dus om het 
eerlijk te verdelen,  kunnen zich 
per kern vijf parochianen aan-
melden. Nu zijn we aan het na-
denken over de vieringen in de 
maanden juli en augustus. In het 
parochieblad dat 25 juni uitkomt, 
leest u hierover meer. In juli mo-
gen er max.100 mensen bij een 
kerkdienst aanwezig zijn. Maar 
wel op een afstand van ander-
halve meter. We gaan in principe 
starten met 40 kerkgangers per 
viering. Pastores, organist enz. 
tellen daarin niet mee. Het wor-
den eucharistievieringen en vie-
ringen van woord en gebed. Het 
aanmelden kan tot en met 12.00 
uur op de vrijdagmorgen voor de 
viering. Ook al zijn we één paro-
chie, in iedere kern gaan de paro-
chianen van de eigen kern voor. 
Als u zich aanmeldt dan zullen 
we telefoonnr  of  emailadres nog 
enige weken bewaren, voor het 
geval  er ergens een besmetting 
mocht zijn. Aanmelden kan dus 
bij: HH. Engelbewaarderskerk : 
email: Secretariaat H.H. Engelbe-
waarders hh.engelbewaarders@
heiligethomas.nl Telefoonnr  An-
neke Koeckhoven 06-24764418.
H.H. Michael en Bernardus  
email: Secretariaat H.H. Micha-
el-Bernardus hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl Telefoon-
nr  Annie van Dijk 071 3414210. 
Vanwege de zomertijd, zullen de 
vieringen vanaf juli en augustus 

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 n 
RHIJNDAEL   

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

AFSLUITING van 
het WERKJAAR

Hier en daar wappert er aan de 
huizen ‘onze driekleur’, met een 
schooltas aan de vlaggenstok 
vastgebonden. Dan weet je: daar 
woont een jongen of een meisje, 
een tiener die zijn schooldiploma 
behaald heeft. Gelukkig dat er in 
deze tijd toch wat te vieren valt. 
Toch is het anders dan in vooraf-
gaande jaren. Ook voor de eind-
examenkandidaten zelf. Niet die 
spanning en die ontlading zoals 
gebruikelijk, niet die uitgelaten 
feeststemming die er anders is. 
De meesten van deze leerlingen 
wisten al enkele weken geleden 
dat zij geslaagd waren. De dag 
van de uitslag zette voor hen de 
wereld niet op z’n kop. Maar zo’n 
moment komt niet meer terug en 
dus wil je jouw feestje vieren; en 
dus gaat de vlag uit, coronatijd of 
niet. In de parochie zijn we ook 
gewend geraakt het werkjaar 
feestelijk af te sluiten en een aan-
tal parochianen die al lange tijd 
iets moois voor de parochie ver-
richt hebben te decoreren met 
de parochieonderscheiding. Het 
is een goed gebruik geworden 
om aan het einde van een werk-
jaar van de parochie een ‘Dank-
je-wel’-samenkomst te houden. 
Er waren altijd vier van zulke bij-
eenkomsten in onze parochie, 
omdat de parochie H. Thomas 
uit vier kernen bestaat. En elke 
kern gaf daar op zijn eigen ma-
nier vorm aan: de Engelbewaar-
derskern anders dan die van de 
Heilige Geest, de Bonifaciuskern 
anders dan die van Michael-Ber-
nardus. In al die vier gemeen-
schappen werd ‘dank-je-wel’ 
gezegd vooral tegen alle vrijwil-
ligers die vaak achter de scher-
men zich volop hadden ingezet. 
Het zijn goed bezette en ook ge-
zellige bijeenkomsten. Maar u 
zult het wel begrijpen: vanwe-
ge het coronavirus kunnen deze 
‘Dank-je-wel’-bijeenkomsten dit 
jaar niet doorgaan. Want we zijn 
zuinig op u en willen u niet aan 

in de HH. Engelbewaarderskerk 
om 9.00 uur en in de Bernardus-
kerk om 10.30 uur zijn.

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.

WELKOM in en bij 
de BERNARDUSKERK

Het is een terugkerend verhaal: 
door het coronavirus kan een 
evenement niet doorgaan of 
wordt doorgeschoven naar later 
in het jaar of volgend jaar. Vanaf 
woensdag 1 juli bent u op woens-
dagmiddag tussen 15.00 en 
17.00 uur welkom in of bij de Ber-
narduskerk. Als u wilt: breng een 
CD mee met een lied wat u graag 
in de kerk hoort zingen. Dat kan 

een, voor u mooi lied zijn, een 
Marialied of een psalm. Plak op 
de CD een briefje met uw naam 
en het lied, wat u wilt horen en 
wij zullen het draaien. Er mo-
gen natuurlijk niet te veel men-
sen tegelijk in de kerk, maar ook 
de tuin rond kerk en pastorie zijn 
een bezoekje waard. Op diverse 
plaatsen staan stoelen en u kunt 
in de tuin ook een kopje koffie 
of thee  drinken. Voor de koffie 
en de thee vragen wij een kleine 
vergoeding. Uiteraard bent u niet 
welkom als u zich ziek voelt, en 
we verwachten dat u de ander-
halve meter regel in acht neemt. 
De eerste keer dat de Bernardus-
kerk/tuin open zijn is woensdag 
1 juli. Ook bij regen bent u wel-
kom; dan maken we op gepaste 
afstand, plaats in de pastorie om 
even te zitten. We kijken naar u 
uit! De pastoraatgroep parochie-
kern H. H. Michael en Bernardus 

SECRETARIAAT
 PAROCHIEKERN  

Het secretariaat aan de Chopin-
laan 10 is in deze weken, niet zo-
als gebruikelijk, geopend op de 
donderdagmiddag. Voor vragen 
kunt u altijd mailen naar: Secre-
tariaat H.H. Michaël-Bernardus 
(hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl) en natuurlijk bellen 
naar 071-3414210 
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Koffiebroodje

Wilhelmientjes   
       200 gram

De aanbiedingen gelden van 25 juni t/m 1 juli

                                                            

1,-
                                                            

2,50

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:

Grillham
Snijworst
Leverkaas

4.49
Meepakker!

Shoarma
vlees 

500 gram 

4.98
BBQtip!

4 Sate 
ketjap 

rolletjes 

6.98

Vlugklaarpakket:

4 Stroganoff
burgers
4 Katen
vinken

7.98
Uit eigen keuken!

Diverse 
Rauwkost

salades 
100 gram 

1.59
Altijd handig!

Runder
gehakt 

1 kilo 

7.98
Aanbiedingen zijn geldig van 

22 t/m 27 juni! 

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

U BENT VAN HARTE WELKOM!

  Onze oogmeetprocedure    
      is aangepast volgens de 
      richtlijnen van het RIVM.

  We garanderen u de minimale    
      afstand van 1.5 meter, 
      ook tijdens de oogmeting.

  Wij desinfecteren onze handen 
      en onze apparatuur grondig    
      voor én na ieder klantencontact.

VEILIGE OOGMETINGEN

UW GEZONDHEID STAAT VOOROP

W W W . T U I J N O P T I E K . N LW W W . T U I J N O P T I E K . N L
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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 25 juni  Koreaanse schotel geserveerd met rijst € 13,25

Vr. dag 26 juni  Onbeperkt spare-ribs met friet en een salade € 18,25

Za. dag 27 juni  Voor: Bospaddestoelensoep
  Hoofd: Ossenhaaspuntjes met paprika en ui € 21,50

Zo. dag 28 juni  Happen v.d. Plank (v.a. 2 pers. prijs p.p.)  € 21,50

Di. dag 30 juni  Gnocchisalade met groene pesto € 11,00

Wo.dag 1 juli  Ital. Lasagne met gehakt en groenten € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

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

 

Creatieve Cora uit 
Hazerswoude-Rijndijk
Cora van der Draaij (54) woont samen met haar man Willem in de buurt Zonneveldhof. 
Ze heeft 1 dochter en 2 kleinkinderen. Cora werkt bij kapsalon De Kapperz in Hazerswou-
de-Rijndijk. In haar vrije tijd is Cora instructeur scubaduiken. Ook is ze erg creatief en 
maakt de mooiste woondecoraties.   

Kapper dicht
 “Als kapster bij De Kapperz 
werd ik al vroeg geconfron-
teerd met de gevolgen van co-
rona. Onze werkgeefster Astrid 
had ons al - voordat de contact-
beroepen verplicht het werk 
moesten neerleggen - gevraagd 
of wij het verantwoord von-
den om door te werken”, ver-
telt Cora. “Wij hebben toen met 
elkaar al direct besloten om de 
zaak te sluiten. Ik zat toen ove-
rigens al thuis met hoesten en 
benauwdheid. Maar omdat het 
nooit is getest weet ik niet of dat 
de Covid-19 griep was. Ik was er 
gelukkig wel weer snel van op-
geknapt.” 

Mondkapjes maken
Cora: “De eerste week niet wer-
ken was nog prima te doen, 
maar ik ging me al snel verve-
len. Een kennis die in de thuis-
zorg werkt deed toen een op-
roep via Facebook voor het 
maken van mondkapjes. Dat 
leek me wel wat om te gaan 

doen. Hoewel ik mijn naaima-
chine in geen jaren meer had 
aangeraakt, was de draad weer 
snel opgepakt. Ook had ik stof 
van mensen gekregen en nog 
restjes stof liggen die nu goed 
van pas kwamen. Via YouTu-
be heb ik opgezocht hoe je een 
(niet medisch) wasbaar mond-
kapje van stof moest maken. Zo 
zijn de eerste mondkapjes naar 
de thuiszorg gegaan. Toen las ik 
in de Groene Hart Koerier dat 
de Herbergier ook behoefte had 
aan mondkapjes en heb ik voor 
hun ook een stapeltje genaaid. 
En van het een kwam het ander. 
Uiteindelijk heb ik meer dan 
2000 mondkapjes gemaakt.”

Meer dan 2000 stuks
“Via de Facebooksite ‘Mondkap-
jes maken Zuid-Holland’ werd 
vraag en aanbod van mondkap-
je bij elkaar gebracht”, vertelt 
Cora verder. “Zo ben ik mond-
kapjes gaan maken voor mensen 
met COPD en Astma, familiele-
den die afscheid wilden nemen 

van een dierbare met een ande-
re ziekte dan Covid-19 en voor 
zorgcentra in de wijde regio. 
Eerst waren de mondkapjes gra-
tis, maar al snel moest ik stof en 
band kopen. Via deze site werd 
1 euro voor een mondkapje ge-
vraagd om de kosten te dek-
ken.” Al snel volgden andere 
groepen met dringende behoef-
te aan mondkapjes, zoals mede-
werkers in contactberoepen die 
weer aan het werk mochten en 
mensen die er een nodig had-
den voor in het openbaar ver-
voer.  “Mijn 1000ste mondkapje 
heb ik op Facebook geveild als 
‘collectors-item’ (zie foto). Van 
de opbrengst van € 37,50 heb ik 
weer nieuwe materialen kun-
nen kopen.”

Zelf weer aan het werk
“Nu ik weer aan het werk ben 
en ook mijn taken als duikin-
structeur weer langzaamaan 
oppak ben ik gestopt met de 
mondkapjes. Bij De Kapperz zijn 
we de afgelopen maand vol-
le bak aan de slag gegaan bin-
nen de toegestane protocollen 
en zijn ook in de avonden en op 
zondag open geweest om ieder-
een te kunnen knippen. Hoewel 
het voor kappers niet verplicht 
is, vind ik het tijdens het werk 
prettig om zelf een mondkapje 
te dragen en vraag dat ook van 
de klanten. Die hebben daar ook 
geen problemen mee. 

Ook weer duiken
“Ik zou nu eigenlijk op duikva-
kantie in Egypte zijn. In plaats 
daarvan ga ik een weekend naar 
Zeeland. Daar geven we 5 cur-
sisten de laatste 2 lessen in het 
open water en die zijn dan als 
het goed gaat geslaagd als ‘open 
water duikers’. De theorielessen 
hebben we moeten aanpassen 
naar online lessen, maar ook dat 
is prima gegaan. Ik hoop eind 
dit jaar weer te kunnen grot-
duiken in Mexico, want dat is 
de grootste passie van mijn man 
en mij.  Maar als we een jaar-
tje moeten overslaan is dat heel 
jammer, maar dan zullen we 
ook dit moeten uitstellen naar 
volgend jaar!”

Cora met haar 1000e zelfgemaakt - en geveild - creatief mondkapje

Weekmenu week 27 en maandmenu juli
Weekmenu  Gnopcchi salade met groene pesto   € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20  
 Hoofd: Ital. visschotel uit de oven, 
  geserveerd met friet friet en een salade € 18,25
  Dessert: Chocolade lava cakeje met een bol 
  bramenijs en een toef slagroom €  6,75
  Maandmenu, compleet € 27,25  

Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

Hazerswoude/Koudekerk:
Avond- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsenhulp: 
Hazers woude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn: Samenwerkende Huisart-
sendiensten Rijnland (SHR),  Alrijne Ziekenhuis, Meteoorlaan 4 te Alphen aan 
den Rijn. Tel. 088-427 47 00.  Let op eerst bellen, dan komen!

Benthuizen: 
Avond-, nacht- en weekenddiensten voor spoedeisende huisartsen-
zorg: Huisartsenpost in Zoetermeer, ’t Lange Land Zieken huis, Tel. 079-
3431600. Uitsluitend bereikbaar via de achterzijde van ’t Lange Land Zieken-
huis. Ingang Spoedeisende Hulp/ Huisartsenpost aan de Brechtzijde. Ook hier-
voor geldt: eerst bellen, dan komen!

Tandartsen: 
Patiënten van TP Rhynenburch: Kijk op www.tandartsenalphenadrijn.nl
Voor de patiënten van tandarts Ketting: tel. 0172 - 587227
Voor de patiënten van tandartspraktijk Zandbergen: tel. 071 - 5661400
Voor de patiënten van tandarts v.d. Aa: tel. 079 - 3425559

Apotheken:
• Benthuizen, Dienstapotheek Zoetermeer, Toneellaan 1 (ingang Brecht-

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

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

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

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

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

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

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

TE KOOP:

Aangeboden bruine RAMEAU PIANO, in 
prima staat. Bij interesse graag bellen 
0644357129.

2x NACHTKASTJE HEMNES Ikea, 46 x 35 
cm, € 50- tel. 06-81313435.

KO
O

PJ
ES
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AG

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp  - Telefoon 0172 - 58 92 03

Maandag 29 juni van 7.00 tot 21.15 uur
Dames- en herenkleding, 
lingerie, bad- en nachtkleding!
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U kunt deze dag alleen naar binnen als u vooraf een kaartje heeft 
gereserveerd, dit kan alleen in de winkel of telefonisch. 
Van iedere bezoeker graag naam en telefoonnummer doorgeven.
U kunt u inschrijven voor een tijdsblok van 1 uur. 
Na 45 min luiden we de bel, en kunt u gaan afrekenen. 
Wij maken de winkel weer schoon voor het volgende tijdsblok.
Per tijdsblok hanteren wij het maximaal toegestane aantal 
bezoekers. Wees er dus snel bij want vol = vol!

1.    7.00 -  8.00 uur
2.    8.15 -  9.15 uur
3.    9.30 - 10.30 uur
4.   10.45 - 11.45 uur
5.   13.00 - 14.00 uur

 6.   14.15 - 15.15 uur
 7.   15.30 - 16.30 uur
 8.   16.45 - 17.45 uur
 9.   19.00 - 20.00 uur
10.   20.15 - 21.15 uur

KORTINGEN TOT
KORTINGEN TOT

70%70%**

Ook zijn er artikelen van ons fi liaal Lingerie by Van der Linde uit Waddinxveen.

Vier LICHT META-
LEN VELGEN voor 
Volvo V70. Gratis af-
halen. Benthuizen 
tel. 06-22907614

DIVERSEN

Bent u opzoek naar 
een BETROUWBARE 
OPPASSER dan bent u 
bij mij aan het juiste 
adres. Voor meer in-
formatie kunt u bel-
len naar 0685555754

In Benthuizen wordt 
een VOEDSELBOS op-
gezet. De ontwikke-
lingen zijn te volgen 
op www.voedselbos-
benthuizen.nl 

Formule 1 autoracen heeft straks 
eigen verslaggever bij de GHK
De Formule 1 autosport neemt enorm in populariteit toe. De Groene Hart Koerier krijgt daarover 
voortaan ‘insie-informatie’ van een liefhebber pur sung: Dennis Broekhart. In deze uitgave ma-
ken we graag met hem kennis!

Dennis: “In 1990 begon ik voor het eerst For-
mule 1 op de televisie te kijken. De kleuren van 
de wagens, de snelheden, de techniek, de exo-
tische namen van de coureurs als Ayrton Senna 
en Andrea de Cesaris en de spanning of de cou-
reurs wel de eerste bocht zouden gaan halen, 
maakte mij gelijk een fan voor het leven.
De sport was vroeger niet zo bizar populair als 
die tegenwoordig is. Wanneer ik op mijn ba-
sisschool enthousiast vertelde dat een bepaal-
de coureur zijn eerste podiumplaats pakte tij-
dens zijn debuutrace, keken mijn klasgenoten 
mij aan alsof ze water zagen branden. Ik kon 
mijn passie destijds helaas niet delen met an-
dere autosport-gekken, want voetbal was toch 
stuk leuker dan saai rondjes racen volgens mijn 
klasgenoten.

Bij de tijd bloijven!
Bijna 30 jaar nadat ik mijn eerste race heb ge-
zien, is er natuurlijk ontzettend veel veranderd 
in de sport. Qua commercie, veiligheid en ook 
wat betreft het reglement. Tot 2014 bijvoor-
beeld, reden de F1 wagens met een heerlijk gil-
lend geluid, sommige motoren klonken zelfs 
brullend. Sinds 2014 maken de teams gebruik 
van V6 hybride technologie, wat een stuk mili-
euvriendelijker is dan die oude motoren en ook 
een stuk minder luidruchtig. 
Zoals eerder gezegd kon ik vroeger mijn pas-
sie niet delen met andere autosportliefhebbers. 
Hoe anders is dat tegenwoordig! 

Sinds Max Verstappen in 2015 in de Formule 
1 rijdt, is het bijna een volkssport geworden. 
Je ziet meer jochies in Verstappen shirts rond-
lopen dan in Messi voetbalshirts, de kijkcijfers 
zijn enorm en er is zelfs een terugkeer gepland 
van een GP op Zandvoort!Ik heb in al die jaren 
bijna geen race gemist, en weet me ook vrijwel 
alle details te herinneren. Ik hoop dan ook via 
deze weg wat kennis met je te mogen delen. Op 
5 juli zal het seizoen weer van start gaan met de 
eerste GP op de Redbull Ring in Oostenrijk. In 
mijn volgende verslag zal ik een indruk geven 
van de deelnemende coureurs in seizoen 2020”.

 

Tot de volgende keer!Tot de volgende keer!
Dennis BroekhartDennis Broekhart
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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.

Grootse onthulling van
Quarantaine Qunstwerk!
Ruim twee maanden hebben diverse mensen uit voormalig Rijnwoude een deel van 
hun vrije tijd besteed om hun Qunstwerken te knutselen, breien, haken, schilderen, 
ect.  Er zijn een aantal bijzondere werken bij, die wel even genoemd mogen worden. 

Kees ‘t Jong uit Benthuizen bij-
voorbeeld maakte een pracht 
Qunstwerk. Hij kocht ruim tien 
jaar geleden z’n eerste kwasten, 
wat verf en een lap canvas, deed 
zijn inspiraties op in Kringloop-
winkels en sleepte wat mooie 
schilderijen mee naar huis. In 
2016 ging Kees ’t Jong met pen-
sioen en dacht: ”Nu met het 
dan maar eens gebeuren!’. Op 
zolder vond hij een aantal niet 
afgemaakte canvas werkstukjes 
van ca. 20 x 20 cm. “Dat komt 
nu goed van pas”, dacht hij en 
maakte er een bijzonder Qunst-
werk van. Met ’n beetje fantasie 
zie ik er een kleurrijk honingraat 
in! Prachtig! Kees zelf vertelt dat 
hij met name werd geïnspireerd 

door schilderwerken van Mon-
driaan. Wie weet zien we zijn 
Qunstwerk over ’n aantal jaren 
terug bij Kunst & Kitsch!
Vermeldenswaardig is ook het 
ingezonden Qunstwerk van me-
vrouw Fredie Sol.  Zij stuurde 
haar Qunstwerk in, wat ze op 
Moederdag had gekregen van 
haar dochter Annemiek. An-
nemiek woont in Ons Huis in 
Hazerswoude-Dorp en maakte 
voor haar moeder een prach-
tig Qunstwerk: opgeplakte puz-
zelstukjes in de vorm van een 
hart. Wat kun je je als moeder 
nog beter en mooier wensen op 
Moederdag? 

Het Qunstwerk van Anne Ma-

rie Mentrop symboliseert de 
Corona. Een donkere lucht, 
soms angstig, soms verdrietig. 
De regenboog is alom het sym-
bool van de hoop. De vlinder, 
die zich uit de cocon heeft ge-
werkt, symboliseert het nieuwe 
leven dat ongetwijfeld weer zal 
komen. Echt heel mooi weerge-
geven. 

De Qunstwerken kwamen ‘uit 
alle windstreken’ en zijn nu tot 
een groot Qunstwerk samen ge-
voegd: het Quarantaine Qunst-
werk!  Op bijgevoegde foto leg-
gen Inge Ytsma en Judith Kraan 
de laatste hand aan het kleurrij-
ke Qunstwerk, dat is samenge-
steld uit maar liefst 75 Qunst-
werken
A.s. donderdag 25 juni is dan 
het moment, waar iedereen op 
heeft gewacht: ’s middags om 
15:00 uur wordt het Quaran-
taine Qunstwerk onthuld voor 
het terras van Rhijndael. Op 
deze manier kunnen de bewo-
ners van Rhijndael op het terras 
meekijken en de belangstellen-
den buiten het terras. Uiteraard 
is iedereen, met in acht nemen 
van “de 1,5 meter afstand van 
elkaar", van harte welkom. 

Inge en Judith leggen de laatste 
hand aan het Qunstwerk
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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

Uw afval inleveren op het Ecopark? 
Eerst even een afspraak maken!

Subsidie voor energiebesparende maatregelen verhoogd
Om ook in deze onzekere tijden door te gaan met energie-
besparende isolatiemaatregelen, heeft de Rijksoverheid de 
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) tijde-
lijk verhoogd. Woningeigenaren die tussen 1 juni en 31 
december 2020 twee isolatiemaatregelen treffen, kunnen 
hierdoor wel dertig procent van hun investeringskosten 
terugkrijgen. Hiervoor was dit nog twintig procent.
 
De energiecoaches van Energiek Alphen helpen
Wilt u energie besparen, maar weet u niet waar u moet 
beginnen? Of kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van 
een subsidie? De energiecoaches van Energiek Alphen 
helpen bij het maken van energiebesparende keuzes en 
het vergelijken van offertes. Ze geven u een gratis en onaf-
hankelijk energieadvies op basis van uw wensen en de 
mogelijkheden in uw woning. Een energieadvies aanvragen 
kan op energiekalphen.nl.

Versleutelde berichten voortaan via Microsoft
E-mails bevatten vaak vertrouwelijke informatie. Om uw 
privacy te waarborgen, verstuurt gemeente Alphen aan den 
Rijn sommige e-mails daarom versleuteld. Dit betekent dat 
alleen de verzender en de ontvanger het bericht kan lezen. 
Vanaf eind juni 2020 maken we hiervoor gebruik van Micro-
soft (voorheen via Zivver). Wanneer u een versleutelde 
e-mail ontvangt, ziet deze er dus anders uit dan voorheen. 

Wat doe ik als ik een versleuteld e-mailbericht 
ontvang?
-  U ontvangt uw beveiligde e-mail van ons via Microsoft.
-  Klik op het blokje ‘E-mail openen’. U komt dan in een 

beveiligde omgeving waar u het bericht kunt lezen.
-  Heeft u geen Microsoft-account?  U ontvangt dan een 

e-mail met een code waarmee u het bericht kunt lezen. 
-  Heeft u een nieuw e-mailadres? Geef dit direct door!  

Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven 
communiceren.

WEEK 26 
24 juni 2020

Het blijft onverminderd druk op het afvalbrengstation 
Ecopark. Sinds 15 juni is het Ecopark daarom uitsluitend 
via reservering toegankelijk. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 17.00 uur.

Afspraak maken
1.  Ga naar www.alphenaandenrijn.nl/ecopark.
2.  Selecteer een dag en tijdvak. 
3.  Voer uw naam, e-mailadres en kenteken in en maak 

een afspraak.
4.  Neem uw afvalpas en bevestigingsmail mee naar het 

Ecopark.

Grof tuinafval
Grof tuinafval kunt u ook tijdelijk inleveren bij het gebouw 
Langeroode aan de Genielaan 1 (maandag tot en met 
zaterdag 07.00-17.00 uur). 

Meer informatie
Heeft u vragen over afvalinzameling of het reserverings-
systeem? Bel ons op 14 0172 of vul het contactformulier 
in op www.alphenaandenrijn.nl/contact.

Bijdrage peuteropvang
Werkende ouders kunnen bij de Belastingdienst kinder-
opvangtoeslag aanvragen. Heeft u geen recht (meer) 
op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat u of uw 
partner niet werkt? Dan komt u mogelijk in aanmer-
king voor een bijdrage voor peuteropvang van de 
gemeente. De tegemoetkoming geldt voor kinderen in 
de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

Waarom peuteropvang?
Peuteropvang is een goede voorbereiding voor de 
basisschool. Een plek om samen met andere kinderen 
te spelen, te ontdekken en te leren. Gemeente Alphen 
aan den Rijn vindt het daarom belangrijk dat peuterop-
vang (financieel) toegankelijk is voor alle peuters.

Hoe vraagt u de bijdrage aan?
Voor het aanvragen van de bijdrage peuteropvang gaat 
u naar www.alphenaandenrijn.nl/bijdragepeuteropvang. 
Hier vindt u ook meer informatie. U kunt ook contact 
opnemen via telefoonnummer 14 0172.

Aangepaste 
dienstverlening 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.
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Publicaties
Inspraak nieuwe regelingen 
speelautomatenhallen
Het college maakt bekend dat is ingestemd met de 
nieuwe Verordening speelautomatenhallen Alphen 
aan den Rijn 2020 en de Nadere regels speelauto-
matenhallen als voorgenomen regelingen.

Inspraak
Op basis van de Inspraakverordening kunnen inge-
zetenen en belanghebbenden vanaf donderdag 25 
juni gedurende zes weken schriftelijk hun ziens-
wijze hierover indienen bij het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn, onder vermelding van inspraak 
regelingen speelautomatenhallen. Ook kunt u 
digitaal een inspraakreactie binnen de voornoemde 
termijn indienen via het e-mailadres 
gemeente@alphenaandenrijn.nl, onder vermelding 
van inspraak regelingen speelautomatenhallen en 
uw naam en woon- of vestigingsadres.

Ter inzage
De nieuwe voorgenomen regelingen speelautoma-
tenhallen zijn als externe bijlagen gepubliceerd bij 
de kennisgeving over deze inspraak in het elektro-
nische Gemeenteblad van Alphen aan den Rijn van 
24 juni 2020 op www.overheid.nl. De nieuwe voor-
genomen regelingen liggen eveneens gedurende 
zes weken fysiek ter inzage bij de grote balie in de 
hal van het gemeentehuis. In verband met de coro-
namaatregelen zijn de inloopbalies gesloten, 
daarom kunt u de stukken alleen op afspraak inzien. 
Hiervoor maakt u een afspraak via telefoonnummer 
14 0172. Heeft u verkoudheidsverschijnselen? Stel 
dan uw bezoek uit en laat het even weten.

Nadere informatie
Voor nadere informatie neemt u contact op met de 
heer M.M. Arts van team Juridische Zaken en 
Inkoop, via telefoonnummer 14 0172.

Verzoek verwijderen voertuig 
Op een parkeerplaats aan de Bezembinder in 
Alphen aan den Rijn, ter hoogte van huisnummers 
78-174, staat al langere tijd een zwarte VW Polo 
met lekke banden. Dit voertuig heeft het Engelse 
kenteken RF 06 SYW. De vrijheid van het verkeer 
wordt belemmerd omdat dit voertuig al geruime 
tijd ongebruikt geparkeerd staat op een openbaar 
weggedeelte en in steeds slechtere staat verkeert. 
Wij verzoeken de eigenaar van dit voertuig zich 
binnen één week te melden bij team Toezicht en 
Handhaving via telefoonnummer 140172 óf dit 
voertuig te verwijderen. Als dit niet gebeurt, dan 
merkt de gemeente dit voertuig aan als voertuig-
wrak en verwijdert deze op die grond.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer 
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieu-
vergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan 
volstaan met een melding van de activiteiten. 
-  Veehouderij van der Hulst - de Wit, Kortsteekterweg 

20 in Alphen aan den Rijn: stoppen met het 
houden van varkens

-  IJssalon Sanpaolo, Hooftstraat 27 in Alphen aan 
den Rijn: het oprichten van een ijssalon

-  Logistiek Centrum Boskoop, Denemarkenlaan 9 in 
Hazerswoude-Dorp: het oprichten van een bedrijf 
voor een op- en overslag van vaste planten en 
verhuur van transportmiddelen voor de transport 
van vaste planten

-  ID EXPO, Noorwegenlaan 41 B in Hazerswoude-
Dorp: het oprichten van een bedrijf voor de opslag 
en het verpakken van decorstukken en het produ-
ceren, herstellen, aanpassen en schilderen van 
houten decorstukken

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 bodem energie-
systemen buiten interferentie gebieden of het lozen 
grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan 
vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd 
nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een 
melding van de activiteiten. Burgemeester en 
wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

-  Nathan Projects B.V., Spoorlaan 55 in 
Zwammerdam: het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem buiten inrichtingen 
 

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.

Kennisgeving besluit aanvraag omgevings
vergunning J.C. Hoogendoorn laan 42, 
Alphen aan den Rijn
Op 25 mei 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens gemeente Alphen aan den 
Rijn een besluit genomen op de aanvraag met 
kenmerk 2019182133. Dit betreft het herzien van 
toegestane beschikbare vergistende stoffen ter 
plaatse van de J.C. Hoogendoornlaan 42 in Alphen 
aan den Rijn. De vergunning is toegekend. Het 
besluit betreft de volgende onderdelen:
-  het oprichten, veranderen of in werking hebben 

van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of 
mijnbouwwerk

-  een beperkte milieutoets voor het oprichten, 
veranderen of in werking hebben van een 
meldingsplichtige milieu-inrichting

Het besluit is verzonden op 28 mei 2020.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 
088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een 
telefoontje veel kan worden verduidelijk Komen we 
er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift 
indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit 
mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. 
Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden 
of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen 
van een bezwaarschrift gewoon geldig. Uw 
bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal indienen 
via de website van de gemeente www.alphenaan-
denrijn.nl/bezwaar. U heeft hiervoor uw elektroni-
sche handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. U 
kunt u bezwaarschrift ook per e-mail indienen via 
gemeente@alphenaandenrijn.nl of per post sturen 
naar college van burgmeester en wethouders van 
Alphen aan den Rijn, t.a.v. bezwaarschriftencom-
missie, Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn. 
Zet in elk geval in uw bezwaarschrift: 
-  uw naam, adres en handtekening
-  de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
-  een omschrijving en het kenmerk (nummer) van 

het besluit waar u bezwaar tegen 
maakt

-  de redenen waarom u bezwaar 
maakt

-  indien mogelijk het telefoonnummer en 
e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn, is 
het handig als u een kopie meestuurt van 
het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening
Hebt u een bezwaarschrift ingediend en 
meent u dat uw belangen zo zwaar wegen 
dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt 
afwachten? De Algemene wet bestuursrecht 
geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek 
om voorlopige voorziening in te dienen bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt 
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de website http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht voor meer informatie over het 
digitaal indienen van een verzoek om voorlopige 
voorziening. Aan de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften 
Greenlink BV, Duitslandlaan 2, 
HazerswoudeDorp
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt 
namens gemeente Alphen aan den Rijn bekend dat 
een ontwerpbesluit is vastgesteld voor het stellen 
van maatwerkvoorschriften voor Greenlink BV op de 
locatie Duitslandlaan 2 in Hazerswoude-Dorp. De 
voorschriften hebben betrekking op geluid.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij gemeente Alphen aan den Rijn. 
In verband met het coronavirus kunt u het gemeente-
huis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u hiervoor 
contact op via telefoonnummer 14 0172. Het adres 
kunt u vinden op de website van de gemeente 
Alphen aan den Rijn. De inzageperiode is zes weken 
en start op 25 juni 2020, de eerste werkdag na de 
publicatiedatum van deze bekendmaking.

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 25 juni 2020, Digitale gemeenteraadsvergadering (20.00 uur)

Agenda (onder voorbehoud):
•  Conceptnota Vereveningsfonds
•  Actualisatie Meerjareninvesteringsprogramma infrastructuur
•  Bestemmingsplan De Weidelanden - tweede herziening, Hazerswoude-Dorp
•  Raadswerkgroep Verkeer

Donderdag 2 juli 2020, Digitale raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.00 uur)

•  Technische toelichting Kaderbrief 2021

Donderdag 2 juli 2020, Raadscommissie sociaal en maatschappelijk domein (20.00 uur)

Donderdag 2 juli 2020, Digitale raadscommissie ruimtelijk en economisch domein (20.00 uur) 

Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergader-
stukken in het Raadsinformatie systeem (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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Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze 
over het ontwerpbesluit naar voren brengen. U 
kunt uw zienswijze richten aan ODMH, postbus 45, 
2800 AA Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 2020077229. Na 
afloop van de inzagetermijn wordt een definitief 
besluit genomen. Bij de bekendmaking van het 
definitieve besluit informeren wij u nader over de 
vervolgprocedure.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Aanvraag omgevingsvergunning 
Pijperhof 6, Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft 
op 2 juni 2020 een aanvraag voor een omgevings-
vergunning ontvangen. Dit betreft Klere Boght 
(OBM) het starten van een kleinschalige bierbrou-
werij ter plaatse van de Pijperhof 6 in Alphen aan 
den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder 
kenmerk 2020150197. De aanvraag betreft:
-  het oprichten, veranderen of in werking hebben 

van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of 
mijnbouwwerk

-  een beperkte milieutoets voor het oprichten, 
veranderen of in werking hebben van een 
meldingsplichtige milieu-inrichting

Procedure
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere 
procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt 
de ODMH namens gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 
acht weken na ontvangst van de aanvraag. De 
termijn kan worden opgeschort als er aanvullende 
gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan 
eventueel ook één keer worden verlengd met zes 
weken.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Vergunningen
11 tot en met 17 juni 2020

In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 14 0172 
of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Aarlanderveen
-  Dorpsstraat 29B 

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/482) 

-  Zuideinde 63  
realiseren berging met daaraan vast een 
overkapping (V2020/486) 

-  Kerkvaartsweg 24  
plaatsen dakkapel (V2020/492) 

Alphen aan den Rijn
-  Morgen 89  

plaatsen nieuw kozijn badkamer (V2020/477) 

-  Lijsterlaan 22  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/480) 

-  Sterrenlaan 258  
plaatsen houten overkapping (V2020/487) 

-  Zwanebloem 6  
plaatsen dakopbouw (V2020/488) 

-  Prins Hendrikstraat 124A  
splitsen pand naar twee appartementen 
(V2020/490) 

-  A. Van Leeuwenhoekweg 6  
plaatsen kapschuur (V2020/491) 

-  Steekterweg 77 
bouwen bedrijfsruimte (V2020/493) 

-  Ericapark 44  
verbouwen woning (V2020/494) 

-  Van Genderenstraat 8  
vervangen en verhogen dak en plaatsen dakkapel 
(V2020/496) 

-  Händelhof 49  
plaatsen dakkapel op voorgevel dakvlak 
(V2020/498) 

-  Steekterweg (kavel 1 sectie G perceel 1347)  
bouwen woning (V2020/499) 

-  Landlustweg 18  
herbouwen schapenstal (V2020/500) 

Boskoop
-  Boezemlaan 27  

vervangen kozijn voorgevel (V2020/479) 
-  Spoelwijkerlaan (sectie K perceel 1339)  

plaatsen tijdelijke woonunit (twee jaar) 
(V2020/484) 

-  Biezen 88  
plaatsen dakkapel/nokverhoging (V2020/485) 

-  Compierekade 25  
vervangen glas van kas door sandwichpanelen 
(V2020/497) 

Hazerswoude-Dorp
-  Jan Steenstraat 14  

plaatsen houten tuinhuis (V2020/481) 
-  Watergang ter hoogte van Westeinde 2  

vervangen en aanpassen bestaande duikers en 
waterafvoer (V2020/495) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Westvaartpark (fase 2 sectie H percelen 158, 494, 

613 en 614)  
aanbrengen tijdelijke voorbelasting en drainage 
(één jaar) (V2020/489) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Burgemeester Verheullaan 33  

plaatsen erker voorzijde woning (V2020/478) 
-  Dorpsstraat 40  

bouwen woning (V2020/483)

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Noordeinde 71 (11-06-2020)  

bouwen werktuigenloods (V2020/262) 
-  Noordeinde 62 (17-06-2020)  

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

Alphen aan den Rijn
-  Trappistenlaan 35 (10-06-2020)  

plaatsen erfafscheiding (V2020/446) 
-  J.C. Hoogendoornlaan 43 (11-06-2020)  

bouwen kapschuur, plaatsen sleufsilo en 
aanleggen inrit (V2020/443) 

-  Dennenlaan 3 (12-06-2020)  
plaatsen Moluks monument (V2020/417) 

-  Oranjestraat 70 (15-06-2020)  
vervangen kozijnen (V2020/439) 

-  Rietveldsepad 6 B (15-06-2020)  

afwijken bestemmingsplan voor 
wijziging noodwoning in 
kleinschalige recreatieve 
voorziening (V2020/292) 

Boskoop
-  Biezen 153 (16-06-2020)  

bouwen vrijstaande woning 
(V2020/247) 

Hazerswoude-Dorp
-  Belgiëlaan 4 (12-06-2020)  

realiseren doorgang tussen hal 2 en hal 4 
(V2020/163) 

-  Van Ostadestraat 1 (16-06-2020)  
plaatsen nokverhoging (V2020/393) 

-  Dorpsstraat 295 (17-06-2020)  
bouwen bijgebouw (V2020/428) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  ter hoogte van Rijndijk 209 tot en met 265 

(16-06-2020)  
vervangen oeverconstructie (locatie 13.2 en 
13.3) (V2020/390) 

-  Nicolaas Beetsstraat 11 (16-06-2020)  
wijzigen voorgevel en gedeeltelijk dichtzetten 
balkon (V2020/406) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Burgemeester Verheullaan 33 (11-06-2020)  

plaatsen erker aan voorzijde woning (V2020/478) 
-  ter hoogte van Hondsdijk 32 t/m 48 (17-06-2020)  
vervangen oeverconstructie (locatie 5b) 
(V2020/385) 

Verlengen beslistermijn
Boskoop
-  Zijde 176 en 178  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/329) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 272  

bouwen woning (V2020/347) 

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

Drank- en horecavergunning (Stadsherberg 
Alphen b.v.) (D2020/059)

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

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de bijbeho-
rende borden:
Alphen aan den Rijn
-  Steekterweg 158B 
-  Eikenlaan 45 
Boskoop
-  Mendelweg 129 

Bezwaar
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden 
binnen zes weken na de openbare bekendmaking 
van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd 
bezwaarschrift worden ingediend 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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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.
 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

0.99 
 PER PAK 

NU

 1+1
GRATIS 

2.99 
 2 POTTEN 

TOT 

74%
KORTING

0.99 
 PER ZAK STUNT

 1+1
GRATIS 4.99 

3 STUKS

1.99 
 PER DOOS

1.99 
 2 PAKKEN 

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 PAKKEN

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 ZAKKEN

0.99

0.99

0.99

TOT

MEER DAN

66%
KORTING

16.79

1+1 GRATIS
VRIJDAG  

T/M ZONDAG

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

4 POTTEN
4.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 KRATTEN

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 PAKKEN

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

2 ZAKKEN

0.99

0.995.99

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

4 STUKS

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

0.89
Per kilo 1.78

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3 PAKKEN

2.49

VRIJDAG  

T/M ZONDAG

3 STUKS
8.99

500 GRAM

6.99 

 Taksi 
2 pakken van 1.5 liter
Van /2.20 - /2.58
Voor 1.10 - 1.29

 Lipton thee 
 Alle pakken met 20 stuks 
Van /1.38 - /2.46

 Zalmfi let op huid 
Van /10.99

 Hak groenten 
 Alle potten van 630 - 720 gram 
Van /3.16 - /4.98

Chio XXL Flippies, Pom-Bär, 
Käseln, Partymix, Heartbreakers, 
Mixplosions of Los Mixos
 Alle zakken van 90 - 125 gram 
Van /1.08 - /1.34

 Johma salade 
 2 kuipjes van 175 gram 
Van /3.18 - /5.78
 Voor 1.59 - 2.89 

 Dr. Oetker Ristorante pizza 
 Alle soorten 
Van /6.15 - /10.47

 Ariel of Lenor 3 in 1 pods 
 Alle dozen met 11 pods
Van /5.16 - /5.89

 Chocomel of Fristi 
 Alle pakken van 1 liter 
Van /2.58 - /3.10

 Per kilo 
13.98 
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Bedankt voor het samenstellen van deze puzzel!

EEN REGIONALE FOTOPUZZEL!
Ze blijven ons verrassen, de leden van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost die nu een fotopuzzel voor de lezers van de Groene Hart 

Koerier hebben samengesteld. Zij vermelden er wel bij dat het een eerste experiment is en dat de oude foto's misschien niet duidelijk genoeg 

zijn voor alle lezers (loep erbij pakken mag!) Een blik in het verledem en het heden. Daar draait het om bij deze fotopuzzel. 

UITLEG: Zoek bij de oude foto links, de nieuwe foto rechts en u vindt een letter.  Vul deze in bij het cijfer van de oude foto in onderstaande 

balk en u vindt de oplossing! Hoeveel doorzetters gaan het juiste antwoord vinden?
 

 

 

1 .. 2 .. 3 .. 4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 .. 13 .. 14 .. 
 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 
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Benthuizen  

Hazerswoude-Rijndijk  

Benthuizen  

Benthuizen  

Hazerswoude-Rijndijk  

Hazerswoude-Rijndijk  Hazerswoude-Dorp  

Hazerswoude-Dorp  

Hazerswoude-Dorp  

Koudekerk aan den Rijn  

Koudekerk aan den Rijn  

Koudekerk aan den Rijn  

Groenendijk  

Groenendijk  

Het Dorpsoverleg bedankt 
Simon Strijk en de Historische Vereniging 

Benthuizen voor het beschikbaar 
stellen van de archieffoto's!

Mail uw oplossing naar: info@groenehartkoerier.nl 
en u loot mee naar de waardebon van 50 euro!
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Peuters in het verkeer
Bij Peutergroep Eigen Wijs in Benthuizen hebben de kinderen de afgelopen weken veel 
geleerd over verkeer. Er is uitgebreid met de peuters gepraat over de plaats waar we als 
voetgangers mogen lopen, dat kinderen veilig op het gras kunnen spelen en over wie er 
allemaal op de weg rijdt. 

Opgelet! Wachten tot het licht groen wordt...

Ingezonden brief

Geachte antiracisten….
ik ben autochtoon, en beoordeel niemand op huidskleur of 
afkomst. Omdat een medaille twee kanten heeft wijs ik jullie 
op het volgende: wij hebben Turkse Kamerleden,  Marokkaan-
se burgemeesters en duizenden gekleurde mensen werken in 
de zorg, horeca, onderwijs en supermarkten, en krijgen Isla-
mitische scholen enorme bedragen subsidie. Tevens hebben 
statushouders voorrang om woonruimte te verkrijgen. 

Gelijke kansen voor iedereen komt hiermee in een vreemd 
daglicht te staan. Het is voor de bühne afgeschaft, maar in de 
praktijk niet. Toch demonstreren er geen autochtone jongeren 
die 10 jaar of meer op een woning moeten wachten. Ik oor-
deel daar niet over, ik stel een feit vast. En dan nog een feit. 
Een meisje uit Enschede startte onlangs een petitie. Telkens als 
ze boodschappen ging doen werd ze uitgescholden door jon-
ge “mannen” en werd ze seksueel geïntimideerd waarvan ik 
het taalgebruik hier maar niet herhaal. Schoorvoetend zei ze 
wie het waren, doodsbang om voor racist uitgemaakt te wor-
den. 

Ja, maar zo zijn we niet allemaal! Nee, gelukkig niet, maar dit 
soort situaties benoemen is een groot risico.  De kern van jul-
lie boodschap is gelijkwaardigheid. Bij man/vrouw mis ik dat 
principe.  Ook mis ik de afkeuring van jullie toen een rapper 
opperde om - als ie een zwarte piet tegenkomt - hem hoogst 
persoonlijk in het gezicht te willen trappen!  Dergelijke kre-
ten zijn koren op de molen van de PVV, versterkt de polarisa-
tie, en zal zich keren tegen de mensen waarvan jullie zeggen 
voor op te komen.  

Ik had tevens mijn twijfels over het IQ van de journalistiek die 
hem een uitgebreid podium gaven. Zeker nu we een “Hen-
drik Colijn” regering  hebben, ( ga maar rustig slapen, Neder-
land waakt over u ). In onze democratie ga je het debat aan en 
sloop je geen beelden want dat werkt averechts,.. met de na-
druk op rechts. Dat racisme ook in Nederland voor komt daar 
hebben jullie gelijk in. Heb je in Amsterdam een Joods restau-
rant of draag je een Keppel, dan is het van belang dat je testa-
ment in orde is. Terecht demonstreren jullie ook tegen de wal-
gelijke moord(en)  in Amerika. Roerend mee eens! 

Maar organiseer ook eens demonstraties om er op te wijzen 
dat in Jemen, Soedan, Nigeria, Myanmar enzovoorts  ook dui-
zenden mensen vermoord worden, het liefst in die landen 
zelf. Ik vermoed dat het een zeer korte demonstratie wordt.  
Ex minister-president Winston Howard van Australië zei ooit: 
als jullie moeite hebben met onze normen en waarden staat 
het jullie vrij om ons land te verlaten.                                                                                                            

Tot slot (en dat geldt voor blanke en zwarte mensen) citeer ik Ein-
stein: ‘twee dingen zijn oneindig…het heelal….en domme mensen!’ 

(Naam en mailadres bij de redactie bekend).

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Ingrid de Roos
Mijn naam is Ingrid de Roos geboren en 
getogen in Koudekerk a/d Rijn. Inmiddels 25 
jaar getrouwd met René en samen hebben wij 2 
fantastische kinderen Rowan 19 jaar en Joëlle 
15 jaar.
Ik neem het stokje over van Dennis van der 
Voort, nu hij ploegchef is geworden heb ik ook 
zijn stokje overgenomen als secretaresse van 
de personeelsverening.
Sinds 2003 ben ik brandweer vrijwilligster bij 
het korps Koudekerk a/d Rijn. Ik ben sinds een 
aantal jaar weer de enige vrouw in het korps. Ik 
heb bij de mannen nooit het gevoel gehad dat ik 
er niet bij hoor, dat ik ergens niet sterk genoeg 
voor ben of anders behandeld wordt door de 
mannen. We zijn met elkaar één team. Serieus 
als het moet en een lolletje als het kan.
Ik ben niet alleen manschap maar ook onderbrandmeester, first responder, lokaal collegiaal 
ondersteuner en testleidster PPMO (Periodiek preventief medisch onderzoek) 
Voor mijn dagelijks werk ben ik ook werkzaam bij de Veiligheidsregio Hollands Midden. Een mooi 
bedrijf om voor te werken ook hier zie je dat collega’s nauw betrokken zijn en dat wij met elkaar de 
veiligheid van eenieder waarborgen; dat is zeker nu in de coronatijd weer heel duidelijk.
Het wonen in Koudekerk ervaar ik als zeer positief, heerlijk rustig en mooie polders maar ook de stad 
om de hoek voor een terrasje pikken. Koudekerk heeft veel verenigingen die door zoveel vrijwilligers 
gedraaid worden; hier ben ik best wel trots op.
Buiten mijn werk om mag ik graag hardlopen, wandelen en fietsen. Ook vind ik het geweldig om 
creatief bezig te zijn door van oude meubels weer iets nieuws te maken. Ik ben graag in onze tuin 
aan het werk. De week voorafgaand aan de eerste zaterdag van augustus en ook de zaterdag zelf 
ben ik heel de dag op de Trekkertrek te vinden. Daarom ’s zomers geen vakantie voor ons, behalve 
dan festival weekends. In de herfst graag naar vrienden in Denemarken bijkletsen en actief het land 
verkennen. 
Waar ik spijt van heb? Nergens, beter spijt van iets wat je gedaan hebt dan spijt dat je het niet gedaan 
hebt. 
Mooiste plek van Koudekerk is de Lagewaard en net op de grens het uitkijkpunt op de Maximabrug 
waar je zo de polder inkijkt. Vermeldenswaardig is nog de maker van de foto  ’in drievoud’ – dat is 
Henk Aschman.
Het estafettestokje draag ik hierbij over aan. Gerjo Kompier.
Omdat hij veel vrijwilligerswerk doet bij Pleijn ’68 en Trekkertrek en hij nooit op de voorgrond treedt, 
maar wel de stille kracht achter de organisatie is.

Allerlei voertuigen werden be-
sproken. Er werd geknutseld, 
voorgelezen, gezongen en voor-
al veel gespeeld. Van Onderwijs 
Advies in Zoetermeer hadden 
de leidsters een thema box ge-
leend met allerlei verkeersmate-
rialen. 
Zo is natuurlijk het verkeers-
licht uitgelegd. De kinderen 
weten nu heel goed wanneer 
ze mogen oversteken. Er is in 
de groep druk geoefend met de 
speelgoedverkeerslichten, maar 
het werd nog veel leuker toen 

door Vermeulen Groep ech-
te verkeerslichten werden ge-
plaatst. 

Geen politie door corona
Eigenlijk wordt er elke twee 
jaar door de leidsters een poli-
tieochtend georganiseerd, maar 
vanwege de corona maatrege-
len was dat dit jaar niet moge-
lijk. Daarom zijn er nu alleen 
voetgangersoversteeklichten ge-
plaatst, voor de kinderen gewel-
dig. In de groep is veel voorge-
lezen uit het boekje Stoprand 

Stop van Dick Bruna. Hierdoor 
werd het voor de kinderen dui-
delijk dat ze eerst heel goed 
moeten wachten en uitkijken bij 
de stoeprand. Ze wisten het wel 
hoor. Regelmatig hoorden we, 
"juf, stoeprand stop, jaaaaaa, 
groen!" Daarna werd ook nog 
geoefend met het oversteken 
over een zebrapad. 

Eerste diploma
De kinderen hebben er veel van 
geleerd en vooral ook veel van 
genoten. Met een welverdiend 

oversteekdiploma gingen de 
kinderen trots naar huis.  Ver-
meulen Groep, bedankt weer 
voor jullie medewerking.

Er zijn bij Eigen Wijs Benthuizen nog 
wat plekjes vrij. Ook leuk voor uw kind? 
Kijk even op de website www.peutergroep 
eigenwijs.nl en meld je kind aan.
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Het wapen van Hazerswoude 
in de tuin van het museum
Achter het Historisch Museum van Hazerswoude, aan de Torenstraat, ligt een 
klein stukje tuin. Dat tuintje lag er wat rommelig bij, maar ter gelegenheid van 
het 25-jarig jubileum van het museum, is dit fraai opgeknapt. 

Bestuurslid Piet Bos nam het initiatief om van dit plekje iets te maken dat verband houdt met 
het museum en de bevolking van Hazerswoude. Rondkijkend viel zijn oog op het wapen van 
Hazerswoude, zoals dat nog in het raam van het oude raadhuis staat en ook op de toren van de 
Hervormde kerk. “Het wapen in de tuin van het museum, maar hoe doe je dat?” vroeg Bos zich af. 
Hij zocht hulp van deskundige tuinders, Bart Schupper en Jan van der Lip. 
Piet Bos tekende het wapen uit op de juiste maten. Bij de fa. Hoek haalden zij planken om hun 
perk af te zetten. De gebr. Hofman brachten de tuingrond en Jan v.d. Lip zocht bij zijn broer 
de juiste Erica’s uit. Precies in de vorm van het wapen hebben deze drie mannen dit geplant 
en samen werden zij er steeds enthousiaster over. Nu al is het wapen goed te zien. “Maar het 
wordt nog mooier als de Erica’s gaan bloeien” zegt Piet Bos.

Naast het perk met het wapen staat een boom. Dat moest een echte boom worden van 
Hazerswoudse grond. Bij Aart Jan Pannebakker gingen zij te rade en nu prijkt er een mooie, 
nog jonge, Gouden Regen naast het Hazerswoudse wapen. Een prachtig geschenk van alle 
vrijwilligers aan het museum.

Piet Bos(m) met Jan v.d. Lip(r) en Bart Schupper in de tuin van het museum. Foto Maaike Morssink

Sportvereniging NAS verrast 
mevrouw Bep v.d. Mark
Tijd voor een verassing voor mevrouw Bep v.d. Mark-Luteyn, want 
dit jaar bereikte zij de mooie leeftijd van 80 jaar en is zij ruim 20 
jaar fanatiek sporter bij Sportvereniging NAS Benthuizen. 
Iedere dinsdag is het samen gezellig in beweging vanaf 13:30 in de 
groep Sportfit en ondanks de Coronatijd zijn deze sportieve dames 
onder leiding van Carla de Vrij nu te vinden in het Bentwoud. 

De vereniging en haar vrijwilligers is trots en zet op deze manier 
graag haar leden even in het zonnetje. 
Namens het bestuur van harte gefeliciteerd. 

Raadhuis, Het Anker en 
Engelbewaarderskerk 
op weg naar status 
‘gemeentelijk monument’
Het Cuypersgenootschap is in het gelijk gesteld in hun be-
zwaarprocedure tegen afwijzing van de monumentensta-
tus voor Het Anker en Raadhuis in Hazerswoude-Rijndijk, 
als ook de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp en 
vijf voorname huizen in Alphen aan den Rijn.  

De Stichting het Cuypersge-
nootschap, een landelijke mo-
numentenorganisatie, heeft de 
gemeente Alphen aan den Rijn 
in 2019 verzocht om acht pan-
den in de gemeente te bescher-
men als gemeentelijk monu-
ment. De gemeente heeft deze 
verzoeken eind 2019 afgewezen. 
Het Cuypersgenootschap heeft 
nu met succes bezwaar aangete-
kend tegen dit besluit.  “Nu de 
bezwarencommissie ons in het 
gelijk heeft gesteld dient de ge-
meente alsnog de juiste aanwij-
zingsprocedure op te starten”, is 
de conclusie van Norman Ver-
vat, woordvoerder namens het 
genootschap. “Het ligt voor de 
hand om de panden vervol-
gens, bij een positief advies van 
de monumentencommissie, de-
finitief te beschermen als ge-
meentelijk monument.”
Niet aan eigen procedures ge-
houden

Alphen aan den Rijn heeft het 
verzoek afgewezen omdat de 
gemeente erfgoed op een an-
dere manier wil gaan bescher-
men. De gemeente wil geen 
monumenten meer aanwijzen, 
maar wil cultuurhistorie voort-
aan via ‘een parapluplan’ be-
schermen. Vervat: “De gemeen-
te twijfelt daarmee dus niet aan 
de monumentale waarde van de 
door ons genootschap voorge-
dragen panden. De voorgestel-
de bescherming via het paraplu-
plan biedt echter veel minder 
bescherming tegen verminking 
of sloop van historische panden 
en daarom zijn wij toch in ver-
weer gekomen. Omdat de ge-
meente haar eigen procedures 
niet goed heeft toegepast is ons 
bezwaar gegrond verklaard.” 
De gemeente heeft bijvoorbeeld 
geen advies ingewonnen bij de 
gemeentelijke erfgoedcommis-
sie en geen belangenafweging 

per pand gedaan.

Het Anker
Voor Het Anker in Hazerswou-
de-Rijndijk wordt op dit mo-
ment gekeken of het gebouw 
een andere functie kan krijgen. 

“Dat hoeft niet te botsen met 
de monumentenstatus. Het kan 
juist heel mooi worden als dit 
met elkaar wordt vormgege-
ven”, vindt Vervat. “Het is daar-
bij ook heel positief dat archi-
tectenbureau ‘Alberts en van 

Huut’ dat het pand oorspron-
kelijk heeft ontworpen, ook nu 
betrokken is bij de plannen. 

Een monumentenstatus kan 
voor zo’n traject juist een 
steuntje in de rug zijn.”
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25 jaar Stichting Historisch Museum Hazerswoude

Geen toekomst 
zonder verleden...
Op 31 maart 2020 bestond de Stichting Historisch Museum Hazerswoude 25 jaar. 
Helaas viel dat midden in de ‘coronatijd’ en in de lockdown. Sinds 6 juni is het mu-
seum weer open en wil het bestuur toch graag aandacht besteden aan dit jubileum.

We spreken met voorzitter Leon 
van der Werf en secretaris Henk 
de Boer. De Boer is een man 
‘van het eerste uur’ en heeft het 
grootste deel van de historie van 
dit museum meegemaakt. Hij 
werkte samen met Cees Kroon, 
de man die de grondlegger van 
dit museum is geweest. Kroon 
overleed in 2015, maar schreef 
al op 17-jarige leeftijd zijn eerste 

publicatie over Hazerswoude. 
Zijn eerste tentoonstelling vond 
plaats in het oude raadhuis van 
Hazerswoude, schuin tegenover 
het huidige museum. Dat was in 
1965. Later exposeerde Kroon 
in de toren van de Hervorm-
de kerk, maar sinds 1975 in het 
huidige pand aan de Dorpsstraat 
66. Toen in 1995 de Stichting 
Historisch Museum Hazers-

woude werd opgericht was Cees 
Kroon de eerste voorzitter en 
conservator. Henk de Boer was 
toen al secretaris. Andere leden 
van het bestuur waren toen: B. 
van Elswijk, H. Strengers, mevr. 
Plooy-de Boer, dhr. Meijer en 

mevr. Meijer-Zuidam.

Het pand
De strijd om het pand waar het 
museum nu huist, in bezit te 
krijgen heeft heel wat voeten in 
de aarde gehad, maar in 1998 
was het zover. Het huidige pand 
werd voor 1 gulden overgeno-
men van de gemeente en met 
instemming van de vorige eige-
naar, sigarenhandelaar Van Gor-
cum. Het pand was totaal ver-
vallen, maar gelukkig was het 
een rijksmonument en kon het 
helemaal opgeknapt worden, 
mede dankzij sponsors en gif-
ten uit de bevolking van Hazers-
woude.

Het tegenwoordige bestuur 
van het museum (zie foto) be-
staat naast voorzitter Leon van 
der Werf en secretaris Henk de 
Boer uit Theo Olierook, Piet Bos 
en Gerrit van Breugel. “Iedere 
zaterdag is ons museum open 
voor het publiek” vertelt Van 
der Werf. “We ontvangen dan 
zo tussen de tien en twintig be-
zoekers. Nu met de tentoonstel-
ling over 75 jaar bevrijding zijn 
het er vaak meer.” Hij zegt op 
deze dagen vaak te genieten van 
de verhalen die bij mensen los-
komen en de leuke ontmoetin-
gen die er plaatsvinden. “Oud 
Hazerswoudenaars die elkaar 
weer tegenkomen, of families 
die elkaar herkennen.”
Vaak als mensen weet hebben 
van het museum komen ze ook 
met oude foto’s, documenten en 
andere spullen die van waarde 
kunnen zijn. “Dat is heel waar-
devol voor het museum” zegt 
de voorzitter. “Maar het meest 
dankbaar zijn wij met onze 

trouwe donateurs. Dat zijn er 
ca. driehonderd, maar er kun-
nen altijd meer bij. Op de dona-
teurs drijft het museum en ver-
der op de verkoop van boeken 
en van giften die we zo nu en 
dan krijgen.”

Toekomst
Als we naar de toekomst kijken, 
vertellen beide heren dat zij als 
bestuur proberen de jeugd te 
interesseren voor de geschiede-
nis van hun dorp. “We houden 
rondleidingen voor de klassen 
van de basisscholen en heb-
ben een videoproject gehad met 
leerlingen van het Groene Hart. 
Er is zoveel te vertellen dat we 
vaak tijd te kort komen.” Ge-
lukkig is er ook nog een blad 
dat het museum uitgeeft ieder 
kwartaal, de Hazelier. “Dat blad 
gaat in eerste instantie naar alle 
donateurs, maar wij horen dat 
het vaak daarna van hand tot 
hand gaat en zelf ver in het bui-
tenland gelezen wordt.” 

In deze coronatijd was er geen 
gelegenheid voor een feestje ter 
ere van dit jubileum. Wel heb-
ben vrijwilligers de tuin ach-
ter het museum opgeknapt en 
voorzien van een fraai kunst-
werk. (zie kader hiernaast op 
pagina 16)

Willem van der Spek en Cees Kroon bij hun eerste expositie

Het huidige bestuur van de Historische Vereniging bestaande uit v.l.n.r. Gerrit van Breugel, Piet Bos, 
voorzitter Leon van der Werf, Theo Olierook en secretaris Henk de Boer, 

Foto Maaike Morssink

Stuur uw bericht, melding of activiteit 

naar: info@groenehartkoerier.nl
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‘Het hoofd legen door bewegen’
Samen - gezond en fit - op weg naar werk
Het kwijtraken van je baan is een zware klap voor iedereen. Het kost tijd om het te 
verwerken en om weer het vertrouwen en de energie terug te vinden om toekomst-
gericht aan de slag te gaan. 

Bewegen kan in beide fases hel-
pen je hoofd leeg te maken en 
bij te tanken. WerkVinden en 
Alphen Beweegt bieden daar-
voor samen activiteiten aan. 
Bewegen: de missende schakel
We spreken over het initiatief 
met Nico Moen, bestuurslid van 
de Stichting WerkVinden Alp-
hen en Robbert-Jan Boonstra, 
teamleider van de sportcoaches 
van Alphen Beweegt. “Wij wer-
den met elkaar in contact ge-
bracht door een van de gebieds-
adviseurs van de gemeente op 
een netwerkbijeenkomst. Al snel 
zagen we beiden aanknopings-
punten in wat wij met onze ei-
gen organisaties proberen te be-
reiken”, vertelt Boonstra. Moen: 
“Wanneer je werkloos wordt, 
ben je in eerste instantie bezig 
met zaken regelen. Daarnaast is 
de stress groot, want opeens zijn 
er financiële zorgen, je gevoel 
van eigenwaarde loopt een deuk 
op en dat heeft impact op je hele 
gezin. Vervolgens moet je de 
energie en het zelfvertrouwen 
terugvinden om ander werk te 
zoeken. En hoe ouder men is, 
hoe zwaarder dat meestal valt. 
Als WerkVinden helpen wij de 
mensen in dit proces van werk 
zoeken en solliciteren. Aandacht 
voor de lichamelijk fitheid is net 
de ontbrekende schakel in ons 
totale aanbod.” 

Bewegen: moet dat nou?
“Voor Alphen Beweegt geldt 
dat wij inwoners van alle leef-
tijden met bewegen en sporten 
willen helpen om fit te blijven 
en energie op te doen”, ver-
telt Boonstra. “Plezier hebben, 
stress verminderen en de soci-
ale contacten die je erbij opdoet 
zijn evenzeer van belang. Bewe-
gen helpt juist ook de mensen 
die het om wat voor reden dan 
ook moeilijk hebben, om weer 
energie te krijgen en mee te blij-
ven doen. 
Alphenaren die hun baan verlo-
ren hebben kunnen we op deze 
manier ook goed ondersteunen. 
Moen: ‘Moet dat nou, sporten?’ 
hoor ik veel mensen al meteen 
zeggen.” Alphen Beweegt heeft 
echter voor iedereen een pas-
send aanbod: voor de een is dat 
wandelen of fietsen, voor de 
ander een uurtje lichte gym en 
een volgende wil flink bezweet 
thuiskomen. “Je bent in elk ge-
val even lekker samen met an-
deren actief bezig en daar krijgt 
elk mens een opkikker van”, al-
dus Boonstra. 

Bewegen: structuur in de dag
Buurtsportcoach Thijs van Leeu-
wen van Alphen Beweegt en 
Kees Andriessen, zelf ervarings-
deskundige als werkzoekende 
en ambassadeur bij WerkVin-

den Alphen, vertellen over hoe 
de samenwerking in de praktijk 
vorm krijgt. “Vaak onderkennen 
mensen niet dat ze gestrest zijn”, 
vertelt de buurtsportcoach. 
“Maar aan allerlei zaken kun je 
stress toch herkennen, van meer 
of juist minder gaan eten, slaap-
problemen tot hoofdpijn en 
geen fut hebben. Ook kunnen 
mensen door stress in een soci-
aal isolement geraken. Je helpt 
jezelf dan enorm door in be-
weging te komen. Het helpt om 
fit en gezond te blijven, maar 
ook om jezelf doelen te stel-
len en die in stapjes te behalen. 
Dat is weer goed voor het zelf-
vertrouwen. Bewegen of spor-
ten helpt ook in het opbouwen 
van een dagritme.” Andriessen: 
“Dat hernieuwde vertrouwen in 
jezelf en die energie heb je ook 
nodig als je gaat solliciteren. Een 
werkgever prikt er zo doorheen 
als je niet zeker bent van je zelf. 
Bewegen helpt om daaraan te 
werken.”

Bewegen: online 
Door de coronamaatregelen is 
het op dit moment lastig om sa-
men te komen. En zeker het ge-
zellige kopfje koffie na afloop 
zit er voorlopig niet in. “Als Alp-
hen Beweegt bieden we voorlo-
pig een onlineprogramma. Op 
Facebook kun je elke dag mee-

doen met eenvoudige oefe-
ningen,” aldus Van Leeuwen. 
“Wanneer dat weer kan zullen 
we ook in kleine groepjes bui-
ten gaan sporten”. Andriessen: 
“Thijs en ik hebben ook sa-
men een video gemaakt waar-
in we toelichten waarom sport 
en bewegen de werkzoekenden 
goed kan ondersteunen om pie-
keren te verminderen, afleiding 
te vinden, maar ook om struc-
tuur te bieden. En we laten ook 
een serie oefeningen zien in de 
video.”

Bewegen: hoe begin ik? 
Informatie over het beweegpro-
gramma speciaal voor werk-
zoekenden is te vinden op de 
website van WerkVinden www.
werkvindenalphen.nl. Daar 
staan ook de links naar de video 
en facebookpagina van Alphen 
Beweegt. 

Men kijkt nu verder naar wat er 
nog meer gezamenlijk kan wor-
den opgepakt en ontwikkeld om 
het hoofd leeg te maken zodat je 
weer goed kunt solliciteren.   

 

Lotenverkoop Zonnebloem 
deze week in uw brievenbus
3000 enveloppen worden huis aan huis bezorgd in Dorp en Benthuizen
De verkoop van loten is de belangrijkste bron van inkomsten voor een afdeling van 
de Zonnebloem. Daarmee kunnen de vrijwilligers uitstapjes, bezoekjes en ander 
activiteiten bekostigen. 

Echter door het coronavirus 
mag er niet huis aan huis loten 
verkocht worden. Zoals eerder 
vermeld is het wel mogelijk om 
online loten te kopen.

Lumineus idee
Maar omdat niet iedereen even 
handig is om dingen online te 
bestellen en om de loten toch 
onder de aandacht van oud en 
jong te brengen, bedacht De af-
deling Rijnwoude-Zuid van de 
Zonnebloem toen, om bij ie-
dere inwoner van Hazerswou-
de-Dorp en Benthuizen een be-
stelenvelop in de bus te doen. 
Ten eerste attendeert dit men-
sen nog eens op het belang van 
de verkoop van loten, maar ook 
geeft iedereen de gelegenheid 
om op zijn of haar eigen manier 

loten aan te schaffen. 
Er zijn meerdere mogelijkhe-
den om loten te kopen. De een-
voudigste is het geld voor de lo-
ten in de envelop te steken en 
die bij een van de aangegeven 
adressen in de bus te doen. De 
loten worden dan enige tijd la-
ter bij u in de bus gedaan. Een 
andere mogelijkheid is om het 
geld voor de loten over te ma-
ken op de rekening van de Zon-
nebloem (NL 65 RABO 0325 
9243 t.n.v. Zonnebloem Rijn-
woude-Zuid) onder vermelding 
van naam en adres en het aantal 
loten. Ook die loten worden na 
enige tijd aan huis bezorgd. En 
natuurlijk is het online bestel-
len ook altijd nog mogelijk, via:  
https://www.zonnebloem.nl/
loten/p/mariskakerkvliet 

Blauw helpt!!
De organisatie van de verkoop is 
elk jaar een heel werk en daar 
komt dit jaar het rondbrengen 
van de enveloppen bij en daar-
na ook weer de bezorging aan 
huis. De Zonnebloem kan al-
tijd rekenen op de hulp van vele 
vrijwilligers, maar dit jaar kreeg 
zij ook hulp aangeboden van 
‘Blauw helpt’. ‘Blauw helpt’ is 
opgezet door KLM-ers. Omdat 
vele medewerkers van de KLM 
momenteel minder kunnen 
werken als gevolg van de crisis, 
bieden zij de mogelijkheid aan 
om te helpen waar dat kan. 

Mooie prijzen en een goed doel
De afdeling Rijnwoude-Zuid is 
heel blij met de toezegging van 
deze hulp en hoopt dat zo ieder-

een de envelop van de Zonne-
bloem de komende dagen in de 
bus zal vinden en daarna ook 
bereid is om loten aan te schaf-
fen. Voor slechts 2 euro kunt u 
al een lot kopen. Daarvan gaat 
€ 1,50 naar de kas van de eigen 
afdeling, die daarmee weer ac-
tiviteiten voor haar gasten kan 
organiseren. Door mee te spelen 
maakt u ook nog eens kans op 
een van de vele prijzen, waaron-
der een elektrische fiets, leuke 
cadeaubon of zelfs een hoofd-
prijs van € 15000,-
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Kinderraad verzint 'Alphens got 
Talent' voor een leuke zomer
 

Een bingo voor senioren, een speciale buitensportactie in de natuur en Alphens got Talent. Zo wil de kinder-
raad van Alphen aan den Rijn ervoor zorgen dat de zomer van 2020 niet saai wordt. 

De kinderraad in vergadering bijeen

Deze zomer vervallen door de 
Corona-maatregelen vele leuke 
events voor jong en oud; van het 
vakantiespel tot het zomerspek-
takel en, voor heel veel mensen, 
zelfs de zomervakantie in het 
buitenland. De komende weken 
werkt de kinderraad met hulp 
van de gemeente en diverse 
Alphense organisaties hun plan-
nen verder uit waarbij natuur-
lijk rekening wordt gehouden 
met alle randvoorwaarden die 
de corona-maatregelen stellen.
 Kinderburgemeester Elmeh-
di: “Ik vond het een hele leuke 
bijeenkomst en er zijn super-
veel goede plannen bedacht. Ik 
ga zelf meehelpen bij het ver-
zinnen van een actie om bui-
ten te sporten. Het liefst ga ik 
de natuur in met een speurtocht 
ofzo.” 
 
Op woensdagmiddag 17 juni 
was de tweede vergadering 
van de kinderraad van Alphen 
aan den Rijn. Onder voorzitter-
schap van kinderburgemeester 
Elmehdi en burgemeester Spies 
kwam de raad met 23 kinderen 
en 5 kinderwethouders voor 
de tweede keer bijeen. Met ge-
paste afstand voor de paar aan-

Hoe ga je kiezen in al die mooie 
plannen? Met hulp van Bur-
gemeester Spies en wethouder 
Schotanus moest in een half uur 
een keuze worden gemaakt. Al 
meteen bleek dat het idee ‘Al-
phens got Talent’ op steun van 
nagenoeg de hele groep kon re-
kenen. 
Daarna zijn er nog twee andere 
acties bedacht: een bingo voor 
senioren en een speciale buiten-
sportactie in de natuur. Elke ac-
tie heeft een eigen werkgroep-
je van kinderraadsleden die mee 
willen helpen. De kinderraads-
leden hadden bovendien veel 
ideeën en vragen over de uit-
voering van de plannen en wil-
len graag helpen om ze werke-
lijkheid te maken. De gemeente 
gaat de komende weken met di-
verse Alphense organisaties de 
kinderen helpen om deze plan-
nen uit te voeren.
 
De gemeente Alphen aan den 
Rijn heeft besloten om de zit-
tingstermijn van de kinder-
raad, de kinderburgemeester en 
de kinderwethouders met een 
half jaar te verlengen. Door de 
corona-maatregelen hebben de 
kinderen elkaar de afgelopen 
maanden helaas weinig kun-
nen zien en doen. Om hen de 
kans te geven hun plannen niet 
alleen te bedenken, maar ook 
uit te voeren geeft de gemeente 
hen iets meer tijd. Concreet be-
tekent het dat de tweede kinder-
raad en kinderburgemeester na 
de zomervakantie 2021 het stok-
je overnemen.

wezige volwassenen en in een 
bijna leeg gemeentehuis. Om-
dat de corona-maatregelen voor 
kinderen onder de 12 jaar soe-
peler zijn, had burgemeester 
Spies eenmalig toestemming 
gegeven om toch fysiek samen 

te komen. Het werd een speci-
ale bijeenkomst met als hoofd-
onderwerp: een leuke zomer. In 
amper een half uur tijd produ-
ceerde de groep bijna 25 crea-
tieve en uiteenlopende plan-
nen voor een leuke zomer. De 

hoofdthema’s waren Sport & 
Buitenspelen, Binnenspelen en 
Natuur & Tuin. Van het graven 
van een extra meer voor strand-
recreatie tot een app met leuke 
spelletjes. Van Alphens got Ta-
lent tot een seniorenbingo.

Gezellige en gezonde 
start van de dag
Gehuld in badjas of andere gemakkelijke kledij komt een groep zwemmers elke 
dag - lopend of fietsend - naar de Oude Rijn bij het Oostvaartpark voor een heerlijk 
verfrissende ochtendduik.

“Er is geen betere start van je 
dag te bedenken. Je bloedsom-
loop komt goed op gang en het 
is heel gezond. Maar het is ook 
gezellig om je dag zo met ande-
ren samen te beginnen,” vertelt 
Storm van Eekelen (22 jaar), ini-
tiatiefnemer van het dagelijkse 
zwemhalfuur. “Ik was eind fe-
bruari met een vriend regelma-
tig aan het hardlopen en we be-
dachten toen om na afloop een 
duik in de Oude Rijn te nemen. 
Dat was steeds even erin en er-
uit, want het water was natuur-
lijk nog erg koud. Maar toen 
kwam Corona en kwamen ve-
len van ons thuis te zitten. Ik be-
dacht dat we met een dagelijk-
se ochtendduik ook wat meer 
structuur in ons leven konden 
brengen. Ik heb toen vrienden 
gevraagd en zo langzaamaan is 
ons zwemgroepje uitgegroeid 
tot 12 personen.” Niet alleen 

jonge mensen doen mee, maar 
bijvoorbeeld ook Heleen van 65 
die om de dag meezwemt samen 
met haar hond Claire. “Ik zag ze 
een tijd geleden een keer zwem-
men toen ik mijn hond hier uit-
liet en ze vroegen ze me om mee 
te doen. Meteen gedaan en het is 
heerlijk!”, vertelt Heleen.

Meedoen?
De zwemgroep neemt elke och-
tend om 08.00 uur een duik en 
op zondag starten ze een uurtje 
later. Wil je enkele of alle dagen 
meedoen? Kom dan in je zwem-
kleding naar de plek aan de 
Oude Rijn tegenover het Oost-
vaartpark. “Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd”, vinden zij!
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Kinderopvang

Open per 8 juni
Voor de leeftijd 4 t/m 12 jaar

Pieter de Hooghstraat 1, 
Hazerswoude-Dorp

Openingstijden Apetrots 
Ma t/m Vr van 7.30 uur tot 18.00 uur

i n fo@onsape t ro t s .n l

w w w. o n s a p e t r o t s . n l

We halen kinderen op van de
st. Michaelschool, de springplank, 

en de Johannes post school.

uitbreiding
Per 8 juni

Voorschoolse opvang 
van 7.30 tot 8.30

Naschoolse opvang
 ma, di, do van 14.30 tot 18.00

wo, vr van 12.00 tot 18.00

Kom jij bij ons spelen?

Kleinschalige 
BSO


