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Albert Heijn
Beugelsdijk
Méér dan boodschappen!

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

Voormalig pand van Hoogvliet aan de Rijndijk wordt appartementen...

Bouw kleinschalig woning-
bouwproject van start!

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

Het landelijk thema was voor dit jaar “Leermonumenten” 

Architect, wethouder en genodigden(kopers) zijn tevreden met de start van het project. Foto Diana Baak

Waar eerst de drankenhal 
van Hoogvliet stond aan de 
Rijndijk komt nu een appar-
tementencomplex met 8 wo-
ningen. Ontwikkelaar Peter 
de Ruiter en wethouder Ge-
rard van As hebben symbo-
lisch ‘de eerste paal geslagen’ 
in aanwezigheid van de toe-
komstige bewoners. 

Dit project is de laatste invulling 
van een reeks van bouwactivi-
teiten die te maken hebben met 
de verplaatsing van supermarkt 
Hoogvliet naar de locatie achter 
de Da Costasingel in Hazerwou-
de-Rijndijk. Eerst is de nieuwe 
supermarkt gebouwd, daarna 
zijn de twee gebouwen aan de 
Rijndijk gesloopt en is het eerste 
perceel bij de aanliggende wo-
ning getrokken. 

Op de plek van de drankenhal 
wordt nu een appartementen-
complex gebouwd met 3 ver-
diepingen en 8 woningen. De 
verwachte oplevering van het 
project is augustus volgend jaar. 

Doorstroom van woningen

vertelt Peter de Ruiter, die het 
project heeft ontwikkeld. “Het 
zijn met name 50-plussers die 
hier komen wonen. Daarmee 
komen woningen voor gezin-
nen vrij. Het is wel kleinschalig, 
maar alle beetjes helpen.” 

Bord onthuld
Er wordt op de locatie niet ge-
heid, maar de palen worden 
-om geluidoverlast te voorko-
men- in de grond geboord. De 
boormachine arriveerde wat 
later dan gepland, zodat de 
start van de bouw nu werd ge-
vierd met het onthullen van het 
bouwbord van het project door 
wethouder Gerard van As. Bij de 
koffie met gebak waren ook de 
architect, de bouwer en Hoog-
vliet bv aanwezig voor een 
praatje met de toekomstige be-
woners. 
 
Inbreilocatie
Wethouder Van As benadruk-
te in zijn speech het belang van 
dit soort kleinere bouwlocaties 
op vrijgevallen percelen door 
heel Alphen heen: “De provin-
cie wil dat we allereerst van dit 
soort ‘inbreilocaties’ vinden om 
de enorme woningnood op te 
lossen. 

De wachttijd voor een socia-
le huurwoning bedraagt op dit 
moment tussen de 8 en 9 jaar. 
Dat is echt niet te verkopen aan 
de jongeren en jonge gezinnen. 
De gemeente maakt zich er sterk 
voor om woningen in alle sec-
toren bij te bouwen, dus ook 
het middensegment met huren 
tot 930 euro en de goedkopere 
koopwoningen. ”

De familie De Ruiter woont al 
40 jaar met veel genoegen aan 
de Rijndijk als buurman van de 
voormalige Hoogvliet super-
markt.  “Alle appartementen, 
waaronder 2 penthouses, zijn 
al verkocht. Van de 8 kopers ko-
men er 7 uit Hazerswoude-Rijn-
dijk en Koudekerk aan den Rijn”, 

De onthulling van het bouwbord. Foto Diana Baak
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Nog geen 
uitslag 
Fotopuzzel.
De samenstellers van de foto-
puzzel wilden graag ter ver-
duidelijking de foto plus op-
lossing graag op een hele 
pagina geplaatst hebben!

Omdat er deze week geen ruim-
te voor een hele pagina over is 
vragen wij u nog even geduld 
te hebben. Het was weer een 
mooie puzzel zo lazen we in 
uw commentaar. Velen hebben 
er plezier aan beleefd!
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Familieberichten

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

 “Het strand bij Noordwijkerhout is 
de plek waar ik al mijn hele leven kom. 
Bij de Langevelderslag is het altijd gezellig 
rustig. Ik ken er ieder duin op mijn duim-
pje en kom er helemaal tot rust. 
 In de winterperiode kun je er 
heerlijk wandelen en ‘s zomers ga ik er 
sinds mijn man dood is - met vriendinnen 
regelmatig picknicken. Ik zit er ook graag 
in m’n eentje. Dan stop ik mijn voeten 
onder het zand en tuur zo uren over de 
zee. 
Straks wil ik - net als nu - onderdeel zijn 
van dit landschap. Ik heb mijn vriendin-
nen al gevraagd of ze mijn as over de 
eerste duinrij willen uitstrooien.”
 Sjaan Sanders 

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

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

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

Uitvaartzorg Verkleij

respectvol 
en 

betrokken

Mijn vaste stelregel is altijd geweest:
ik geef iets pas definitief op, als ik pertinent 
zeker weet dat er absoluut niets meer 
aan te doen is; en nu is het dan zover……..

Bedroefd, maar dankbaar voor 
alle liefde en goedheid die wij van hem 

mochten ontvangen, berichten wij 
u dat mijn man, onze vader en 

opa is overleden

Hans van der Voorst
echtgenoot van 

Ans van der Voorst - Brommers

hij overleed op 23 juni 
in de leeftijd van 83 jaar. 

Ans

Kinderen

Kleinkinderen

van Poelgeestlaan 23 
2396 BA  Koudekerk aan den Rijn

Na een periode van afnemende 
gezondheid is rustig ingeslapen 

onze broer en vriend

Gerard van der Loo
Gé

✩ Zoeterwoude Koudekerk † 
17-05-1938 25-06-2020

 Bertus en Willy van der Loo
 Jan en Marry van der Loo
 Perry Cras
    
Correspondentieadres:
Weegschaalstraat 5
2394 NM Hazerswoude-Rijndijk

Op donderdag 2 juli is er tussen 11.00 en 
12.00 uur gelegenheid om afscheid te 
nemen van Gerard tijdens een informeel 
samenzijn in de aula van de Algemene 
Begraafplaats, Hoogewaard 9 in Koudekerk 
aan den Rijn. Aansluitend begeleiden wij 
Gerard naar zijn laatste rustplaats. 

Onze dank gaat uit naar de medewerkers 
van Rhijndael voor hun liefdevolle zorg.

De zon scheen

De merels floten

De kikkers kwaakten 

De bloemen bloeiden

en toen werd het stil…

Je vocht om bij ons te blijven

Je humor bleef bestaan

Je hebt ons zoveel gegeven

Altijd met ons begaan

Wij wisten dat het afscheid nabij was en  

zijn dankbaar dat ze nog zo lang bij ons mocht zijn.

In liefde hebben wij afscheid genomen van onze hele lieve 

moeder, schoonmoeder, oma, omie en kleine oma 

Petronella Geertruida Maria Koek-Zwetsloot 
–

�el Koek
12 juni 1940  27 juni 2020

Weduwe van George Koek

Marianne en Leo

  Tim en Petra, Denise en Jos, Rick

Caroline en Frans

   Joris† en Julia†, Kristel, Lienke en Alec

Simone en Marc

 Maureen,  Julian

en achterkleinkinderen

Onze moeder is thuis alwaar u, vanwege coronamaatregelen, 

kort afscheid kunt nemen op dinsdag 30 juni tussen  

15:00 - 17:00 uur of 19:00 - 21:00 uur. Wegens een defecte lift  

is de 1e verdieping alleen te bereiken via de trap.

Vanwege de geldende coronamaatregelen kunnen wij  

helaas een beperkt aantal mensen erbij aanwezig laten zijn.  

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op donderdag 2 juli.

Er is een mogelijkheid de plechtigheid thuis live te volgen:   

livestr.nl/amls0207.htm

Correspondentieadres: 

Willem Kloosstraat 18, 2394 AA Hazerswoude-Rijndijk

Wij ontvingen het droevige bericht dat 
onze collega 

Hans Belt

op 63-jarige leeftijd is overleden.

Hans werkte sinds 1985 als 
productiemedewerker bij ons bedrijf. 
Hij werd gewaardeerd om zijn vakkennis 
en gezellige aanwezigheid. 
Zijn betrokkenheid bij het bedrijf en 
humor zullen we missen.

Ondanks dat Hans al langere tijd ziek was 
heeft zijn plotselinge overlijden ons diep 
geraakt. Wij verliezen in hem een 
vakbekwame medewerker. 

Wij wensen zijn kinderen, familie en 
vrienden veel sterkte en kracht toe bij 
het verwerken van dit  grote verlies.

 Directie en collega’s 
 Vleeswarenfabriek Persoon BV

Lisse, 25 juni 2020

Ze zeggen: 
Je beseft pas wat je hebt als het er niet meer is.

De waarheid is: je wist precies wat je had, 
je dacht alleen dat je het nooit kwijt zou raken…

Na een korte periode van ziek zijn 
hebben wij haar los moeten laten.
Verdrietig, maar met veel mooie 

herinneringen, nemen wij afscheid van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, 

schoonmoeder en trotse oma 

Greet Meskers-Boers
~ Margareta Maria ~

13 maart 1939 27 juni 2020

Bert

Edwin en Manon
  Borre en Senne

Paulus en Marloes
  Kay, Jimi, Viggo en Mikkel

Jacob Reviusstraat 67
2394 VL  Hazerswoude-Rijndijk

In verband met de huidige maatregelen 
zal de begrafenis in besloten kring 

plaatsvinden.
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Thuis in uw dorp!2020

Maatwerk voor huurders met  
financiële problemen door corona

Dat percentage komt overeen met de landelijke trend. 
De uitbraak van het virus en de genomen coronamaat-
regelen drukken flink op de economie en werkgelegen-
heid. Daar komt ook de jaarlijkse huurverhoging nog  
bij; inkomsten die Habeko nodig heeft voor bijvoor-
beeld onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw  
(zie diagram). 

“We begrijpen dat er huurders zijn die nu of in de loop 
van het jaar in de knel komen en de huur niet kunnen 
opbrengen. Samen met hen zoeken we naar een oplos-
sing op maat,” belooft Cyriel van der Heijden, adviseur 
Strategie en Beleid van Habeko. 

Oproep: neem contact op!
Van der Heijden kan niet genoeg benadrukken dat 
huurders altijd bij Habeko terecht kunnen voor hulp. 
“Wellicht heeft iedereen zich al gemeld, maar misschien 
zijn er nog huurders die proberen zelf een oplossing te 
vinden. Bijvoorbeeld door geld te lenen. Deze mensen 
roep ik op om zich bij ons te melden! Natuurlijk is het 
een grote stap, zeker voor huurders die hiervoor nog 

nooit een betaling hebben gemist. We hebben er alle 
begrip voor! Ook huurders in de vrije sector die door 
corona de huur niet kunnen opbrengen helpen we met 
een betalingsregeling.” 

Voordeel van maatwerk
Het voordeel van maatwerk is dat we per situatie de 
best passende oplossing kiezen. Als voorbeeld: een 
huurder krijgt per 1 juli een inkomensafhankelijke huur-
verhoging en komt daarmee niet meer in aanmerking 
voor huurtoeslag. “Lukte het met huurtoeslag nog om 
de huur te voldoen, wordt het in de nieuwe situatie 
een probleem. Een oplossing is dan om de huur tijdelijk 
te verlagen, waarna huurtoeslag wel weer mogelijk is,” 
schetst Cyriel van der Heijden. Andere oplossingen zijn 
bijvoorbeeld een betalingsregeling, tijdelijk uitstel van 
betaling of een tijdelijke korting op de huur. 

“Er is een spoedwet in de maak waarin de mogelijk- 
heden om maatwerk aan te bieden worden vastgelegd. 
Vooruitlopend op die wet mogen we al maatwerk  
leveren.” 

Habeko bouwt 270  
nieuwe woningen
De vraag naar betaalbare sociale huurwoningen in de vier kernen is groot. Daarom 
bouwen wij de komende jaren zeker 270 nieuwe woningen voor alle doelgroepen: 
starters, jonge gezinnen, doorstromers en senioren. We zijn betrokken bij diverse 
nieuwbouwprojecten, waarvan we er dit jaar een aantal definitief vastleggen. 
Eén groot project is Westvaartpark (Hazerswoude-Rijndijk). Hier bouwen we  
75 woningen, vooral bedoeld voor woningzoekenden uit Hazerswoude-Rijndijk en 
Koudekerk aan den Rijn. Ook het Koudekerkse project ‘Achter de kerken’ krijgt steeds 
meer vorm. Hier plannen we 16 woningen. 

Een ander groot project staat bekend onder de naam ’Het derde veld’ van de 
Hazerswoudse Boys in Hazerswoude-Dorp. Hierin werken we samen met de 
voetbalvereniging en de gemeente. Het plan is om 51 sociale huurwoningen op het 
trainingsveld te realiseren. In Benthuizen is de realisatieovereenkomst getekend voor  
de bouw van 18 woningen in Bentwijck (Bentlanden II). Wij houden u op de hoogte  
van de ontwikkelingen in deze en andere nieuwbouwprojecten.

Geplaatste  
systemen

Besparing (€)

Opgewekt  
vermogen (Kwh)

500

1.640.000 

360.800

CO2 besparing (Kg) 583.034  

Habeko wonen
     Zonnepanelen in cijfers

Meer informatie op onze site www.habekowonen.nl
Dorpsstraat 50, 2391 BJ Hazerswoude-Dorp | Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur | Telefoonnummer: 0172 583 111 | E-mail: info@habekowonen.nl

jul
i 2

02
0

Habeko helpt huurders die door de coronacrisis de huur niet kunnen betalen met passende oplossingen. Sinds het uitbreken van het Covid-19 
virus heeft een aantal huurders zich al gemeld. Het gaat om 0,5 procent van het totaal aantal huurders van Habeko.

Met elkaar genieten 
van de zomer!
De zomer is plezier voor iedereen, ook 
in de 1,5 meter samenleving! Zeker als 
we een beetje aan elkaar denken. Niet 
iedereen houdt immers van de geur van 
een barbecue of een vuurkorf. Geluid 
betekent voor de een gezelligheid, terwijl 
de ander zich eraan stoort. Heeft u last 
van de buren? Ga in gesprek met elkaar. 
De meeste mensen zijn best bereid 
rekening te houden met de buren. Geeft 
u zelf een feestje? Laat het uw buren 
weten, of beter nog: nodig ze uit!

Nu op onze website: 
het jaarverslag 2019
sbhw.nl/home/over-ons/verslagen

Totaal
€ 13

miljoen

9%

23%

9%

10%
14%

30%

5%

Besteding van de huuropbrengst 2019 
  Personeelskosten 
  Onderhoud 
  Overige bedrijfslasten 
  Rentelasten 
  Verhuurderheffing 
  Vennootschapsbelasting boekjaar en voorgaande jaren
  Beschikbaar voor o.a. investeringen nieuwbouw

Sfeerimpressie van het hart van de wijk 
Bentwijck in Benthuizen
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Rijnwoudse Lions 
gingen langs bij Winny
Als je het terrein van ‘Gewoon bij Winny’ - langs de Hoogeveenseweg - betreedt, word je 
verwelkomd door kippen van diverse pluimage, door exotische vogels in keurig vezorgde 
volières, door shetlandpony’s en zelfs door twee varkentjes... maar het gaat bij Winny na-
tuurlijk om mensen. En wel om mensen die zorg nodig hebben. 

Gewoon... iedereen moet ge-
woon(!) mee kunnen doen. 
Kinderen, jongvolwassenen, 
volwassenen en ouderen die 
zorg nodig hebben, kunnen bij 
‘Winny’ genieten van een heer-
lijke vrijetijdsbesteding.
Ria Vermeulen, de eigenaresse 
van ‘Gewoon bij Winny’, heeft 
een meervoudig gehandicap-
te dochter (Winny) en zij heeft 
aan den lijve ondervonden hoe 
moeilijk het is om je gehandi-
capte kind even ‘uit handen te 
geven’ als je aandacht moet be-
steden aan andere zaken.

Vrijetijdsbesteding
Mensen die constant zorg nodig 
hebben, kunnen bij Winny ge-
nieten van gewoon leuke dingen 
en het thuisfront kan er zeker 
van zijn dat de zorg met liefde 
gegeven wordt en dat hun pro-

tégé een passend programma 
voorgeschoteld krijgt. Het aan-
bod is zeer gevarieerd. Op be-
paalde momenten zijn er activi-
teiten als sjoelen, handwerken, 
knutselen, bakken, etc. aan de 
orde en op weer andere tijden 
organiseert Winny spelmidda-
gen voor jongeren-met-zorg. 
Tevens biedt ze verscheidene 
workshops aan en uiteraard kan 
men er genieten van een High 
Tea of een heerlijke lunch.
De accommodatie van Winny 
is tegenover het Bentwoud ge-
legen en ‘dus’ regelt Winny ook 
ritjes met de ponykar door het 
Bentwoud: heerlijk genieten 
van de natuur.
Sinds kort heeft Winny ook een 
rommelschuurtje en uiteraard is 
daar voor actieve speurders het 
een en ander te vinden en het 
leuke is wel dat de opbrengst 

van al de hebbedingetjes die 
men daar kan kopen ten goede 
komt aan de aanschaf van een 
rolstoelschommel.

Huifbed
Het nieuwste project van Win-
ny is het huifbed. Een huifbed 
is een stalenconstructie waarin 
twee getrainde paarden lopen; 
op de ruggen van de paarden 
ligt een zeil waarop de deelne-
mer van het huifbedrijden ge-
legd kan worden. Tijdens het 
rijden worden vitale lichaams-
functies zoals stofwisseling en 
spijsvertering gestimuleerd. Het 
moge duidelijk zijn dat dit heil-
zaam werkt bij mensen die niet 
kunnen lopen. Natuurlijk is het 
ook heel spannend via het zeil 
in contact te komen met die 
aantrekkelijke paardenruggen.
De Rijnwoudse Lions vinden 

Een welkome cheque aangeboden door Hans van Goozen (penningmeester), Norbert Fieback (president), dochter Gitty Vermeulen, 
Ria Vermeulen en Winny. Foto Gert Jan Windhorst

Hoop & Troost  –  
Dankbaarheid, gebed en groet
Wat een mooi en positief nieuws kregen we afgelopen week. Het 
coronavirus is niet weg, maar op dit moment wel goed onder 
controle en daardoor kunnen veel maatregelen versoepeld wor-
den. Extra fijn met de vakantieperiode voor de deur!  Enorm 
veel dankbaarheid. 

Afgelopen zondag mochten er weer twee kinderen gedoopt wor-
den in beperkte aanwezigheid van familie. Een teken van Gods ver-
bond dat al vele eeuwen doorgaat in onze oude dorpskerk en ook 
door een coronavirus niet gestopt wordt.
Zo kunnen de kerkdeuren weer op een kier open en gaan we de 
komende weken langzaam opschalen tot de aantallen bezoekers die 
mogelijk zijn op 1,5 meter afstand. 

In de maanden juli en augustus zijn vakantiemaanden waarin we 
in alle rust tot onszelf mogen komen en energie opbouwen voor 
het nieuwe seizoen van 2020 -2021. Of en hoe we het brede vereni-
gingsleven weer op kunnen pakken na de zomervakantie weten we 
nog niet en is mede afhankelijk hoe het virus zich in de komende 
maanden ontwikkelt. We leggen dat vooral in Gods handen neer 
met gevouwen handen. 

Laat we de komende zomermaanden vooral gebruiken als een pe-
riode van rust en bezinning. Tijd om te lezen, elkaar te spreken, op 
te zoeken en te bemoedigen. De kerkdeuren kunnen weer open en 
de zorgteams blijven voor u/jou klaar staan. Laat het ons weten als 
we kunnen helpen met een hulpvraag of een open gesprek. 
Neem contact met ons op via:  zorgteam@hervormdbenthuizen.nl 

Ook als redactie ne-
men we onze rust in 
juli en augustus, maar 
weet dat we bidden 
voor Hoop & Troost 
voor alle bewoners in 
ons mooie dorp Bent-
huizen. 

Een dierbare groet voor 
het hele dorp vanuit 

de Hervormde Gemeente 
in de oude dorpskerk van 

Benthuizen.

dit initiatief van Ria niet alleen 
een gouden greep, maar ook 
nog heel origineel: gehandicap-
ten gewoon dingen laten doe 
die ze gewoon erg leuk vinden! 
Het motto van de Lions is altijd: 
als we mensen die iets organi-
seren voor de zwakkeren in de 
samenleving kunnen helpen... 
doen!
Op de avond van woensdag de 
24ste mochten de voorzitter en 
de penningmeester van de Rijn-

woudse Lions een fikse cheque 
van 500 euro aan Ria overhan-
digen en het behoeft geen be-
toog dat zij er heel blij mee is. 
‘Gewoon bij Winny’, een inte-
ressante ontmoetingsplaats... 
gewoon voor iedereen; kijk ook 
eens naar de website van Win-
ny!
(Mocht u meer willen weten 
over de acties van de Rijnwoud-
se Lions: https://rijnwoude.li-
ons.nl) 
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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 5 juli   09.30 uur Ds J. v.d. Meijden, 

Bergambacht; 18.00 uur Ds J. van Dijk, Ridderkerk 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 5 juli

 Diensten vervallen zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 5 juli   09.30 uur Leesdienst; 15.00 uur Ds 

J. van Rijswijk. Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Zondag 5 juli 9.00 uur Eucharistieviering. Voorg. 

Past. R. Visser: www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 5 juli: 09.30 uur Ds Carla Melgers 

 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 5 juli: 09.00 uur Ds T. de Ridder, 

Ochten, 18.30 uur Ds G.C. Bergshoef, 

Scherpenzeel .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 

KERKDIENSTEN  
PROTESTANTSE GEMEENTE

Sinds enkele weken wordt er 
weer een dienst gehouden in 
één van de kerkgebouwen. Om 
een dienst bij te wonen dient u 
zich vooraf aan te melden via 
scriba@pknkoudekerk.nl . Meer 
informatie 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.kerk-
dienstgemist.nl  Zondag 5 juli is 
de dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met do-
minee W. Biesheuvel.   

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. Op 
woensdag 1 juli is dominee Wil-
lem Biesheuvel in de Brugkerk en 
op woensdag 8 juli is pastor Lau-
rien Hoogerwerf in de Ontmoe-
tingskerk.

VIDEOBOODSCHAPPEN
Zolang de coronamaatregelen 
aanhouden, zullen wij als pas-
toraal team regelmatig een kor-
te video maken over dingen 
waar wij in deze coronatijd op 
stuiten of dingen die ons juist 
inspi¬reren. Ons doel is om de 
kerk in deze tijd letterlijk nog wat 
zichtbaarder te maken en om u 
een hart onder de riem te ste-
ken. De videobood¬schap is te 
vinden op  www.pknkoudekerk.
nl 

KERKELIJKE VIERINGEN 
in RHIJNDAEL   

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

MET EEN GOED GEVOEL 
DE ZOMER IN

We kunnen met een goed ge-
voel de zomer ingaan. De pre-
mier deelde nog één keer voor 
de vakantie de cijfers uit en er 
waren vele tevreden gezich-
ten. De vakantie kon beginnen. 
Natuurlijk, we zijn er nog niet; 
we zullen moeten blijven oplet-
ten. Geniet van de tijd die er-
aan komt, maar wees verstan-

WEER naar de KERK 
voor een VIERING

Ook al zijn de maatregelen ver-
ruimd, voor de vieringen blijft wel 
een afstand van anderhalve me-
ter van kracht. Als we goed me-
ten, dan passen er in onze ker-
ken van Hazerswoude op deze 
manier rond de 60 personen. We 
gaan in principe starten met 40 
kerkgangers per viering. Pasto-
res, organist, enz. tellen daarin 
niet mee. Op zondag 5 juli is er 
om 9.00 uur eucharistieviering in 
de Engelbewaarderskerk en op 
12 juli om 10.30 uur in de Ber-
narduskerk. Als er geen viering is 
in de kerk dan is de kerk wel ge-
woon open zoals we dit de afge-
lopen maanden deden. Het aan-
melden kan tot en met 12.00 uur 
op de vrijdagmorgen voor de vie-
ring. Ook al zijn we één parochie; 
in iedere kern gaan de parochia-
nen van de eigen kern voor. Als u 
zich aanmeldt, dan zullen we uw 
telefoonnummer of emailadres 
nog enige weken bewaren, voor 
het geval er ergens een besmet-
ting gemeld wordt. 
Aanmelden kan dus bij: HH. En-
gelbewaarderskerk : email: Se-
cretariaat H.H. Engelbewaarders 
hh.engelbewaarders@heilige-
thomas.nl Telefoonnr  Anneke 
Koeckhoven 06-24764418.
H.H. Michael en Bernardus  
email: Secretariaat H.H. Michaël-
Bernardus
hh.michael-bernardus@heilige-
thomas.nl Telefoonnr  Annie van 
Dijk 071 3414210. Vanwege de 
zomertijd, zullen de vieringen 
vanaf juli en augustus in de HH. 
Engelbewaarderskerk om 9.00 
uur en in de Bernarduskerk om 
10.30 uur zijn.

DE KAPEL in HET ANKER
Door het coronavirus stopten 
veel activiteiten, zo ook de kerk-
diensten op vrijdagmorgen in de 
kapel van Het Anker. Zoals u al 
misschien heeft gehoord of ge-
lezen, sluit Het Anker per 1 juli 
de deuren voor alle activiteiten. 
Vorige week werd vanuit Het An-
ker de huur opgezegd, ook voor 
alles wat er in de kapel van Het 
Anker gebeurt. Dus geen vrij-
dagmorgenvieringen meer, geen 
rozenkransgebed, vespervie-
ring of koorrepetities. Dat is spij-
tig en stemt mensen verdrietig. 
De parochie is in gesprek over 
een mooie ruimte voor de vrij-
dagmorgenviering, maar door 
het coronavirus zal het nog wel 
even duren, voordat dit rond is. 
Zolang we niet weten hoe het 
verder gaat, blijven de stoelen, 
het orgel en de piano nog even 
staan. Maar verder zijn alle los-
se en waardevolle spullen over-
gebracht naar elders. Over alles 
wat, zoals we noemen nagelvast 
zit, moet nog gesproken worden. 
Dit heeft even tijd nodig, maar er 
zal met alles wat van waarde is 
zeer zorgvuldig worden omge-
gaan. We sluiten een tijdperk af, 
maar laten we erop vertrouwen 
dat als er een deur dicht gaat, er 
weer een raam wordt geopend. 

dig; de vakantie is geen tijd om 
los te gaan. Dat was zo ongeveer 
de boodschap van onze premier. 
Wij als kerkgemeenschap ne-
men ook onze verantwoordelijk-
heid. Ook al mogen er vanaf 1 
juli bij een kerkdienst zelfs meer 
dan 100 personen aanwezig zijn, 
we zullen niet inzetten op volle 
kerken. De pastores en het be-
stuur van de parochie nemen 
hun verantwoordelijkheid en la-
ten in de maanden juli en augus-
tus slechts 40 personen (in de 
Bron slechts 30 personen) toe. 
Het mogen er meer dan 100 zijn, 
maar wij maken daar bewust een 
kleiner aantal van. Onze kerkge-
bouwen lenen zich niet voor het 
aantal van 100 personen, wil je 
het anderhalve-meter-principe 
handhaven. Het bewust gekozen 
lagere aantal kerkgangers bij een 
zondagsviering heeft te maken 
met onze zorg voor elkaar, met 
de aandacht voor de gezondheid 
van onze oudere parochianen. 
Er moet in de kerkruimte goed 
geventileerd kunnen worden en 
men moet niet te dicht op elkaar 
zitten. Vandaar die 40 (in de Bron 
30) personen. Wel zijn er vanaf 
het weekend 4-5 juli weer in alle 
kerken van onze parochie gere-
geld vieringen. 

We hopen zo toch vele parochi-
anen de mogelijkheid te geven 
naar de kerk te kunnen gaan, als 
zij dat willen. Zelf hebt u ook uw 
verantwoordelijkheid. Dat bete-
kent dat u niet komt, wanneer u 
zich niet gezond voelt. Ook moet 
u zich tevoren aanmelden, wan-
neer u van plan bent naar de 
zondagsviering te komen. Meer 
hierover kunt u lezen in het pa-
rochieblad dat een dezer dagen 
verschijnt en in de wekelijkse be-
richtgeving. Om parochianen die 
niet of nog niet kunnen komen 
van dienst te zijn, willen we de 
livestreamuitzendingen van onze 
wekelijkse zondagviering voort-
zetten. Dat zal zijn, te beginnen 
op 5 juli, op zondagochtend om 
9.30 uur. Het is een rechtstreek-
se verbinding met de Bonifacius-
kerk, waar de zondagsliturgie (of-
wel een eucharistieviering, ofwel 
een woord- en gebedsviering) 
op dat moment begint; mocht 
er op die dag geen viering in de 
Bonifaciuskerk zijn, dan is er een 
opname van de viering op zater-
dagavond. Maar altijd is er een 
livestreamuitzending op zondag-
ochtend om 9.30 uur. Zo hopen 
we de band met elkaar te bewa-
ren en met een goed gevoel de 
zomer in te gaan. Pastoor Ruud 
Visser.

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 

COLLECTE 
Voorlopig mag er in de kerken 
nog geen collecte gehouden 
worden tijdens de vieringen. 
Maar ook voor de parochie lopen 
de vaste lasten door. We weten, 
dat het voor velen, ook financi-
eel, een moeilijke tijd is, maar 
vragen toch of u misschien een 
bijdrage wilt geven in de collec-
tebus achter in de kerk of als u 
iets wilt overmaken heel graag. 
Dit kan naar NL73RABO0325 
9081 68 t.n.v. Parochie Heilige 
Thomas. Hartelijk dank voor alle 
goede gaven die reeds zijn bin-
nengekomen.

SECRETARIAAT 
PAROCHIEKERN

Het secretariaat aan de Chopin-
laan 10 is in deze weken geslo-
ten. Voor vragen kunt u altijd 
mailen naar: Secretariaat H.H. 
Michaël-Bernardus (hh.micha-
el-bernardus@heiligethomas.
nl) en natuurlijk bellen naar 071-
3414210. Het is een doorgescha-
keld nummer, dus even geduld 
en de telefoon een aantal ke-
ren laten overgaan om contact 
te maken. Ook is er de digitale 
nieuwsbrief. Een mailtje naar het 
secretariaat (hh.michael-bernar-
dus@heiligethomas.nl) en blijft u 
op de hoogte van het actuele pa-
rochie- nieuws. 

Bestemmingsplan 
Weidelanden, 2e herziening 
De raad heeft het bestemmingsplan De Weidelanden – tweede her-
ziening vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om 
het resterende deel te realiseren van de woonwijk Weidelanden aan 
de zuidzijde van Hazerswoude-Dorp. Voor de woonwijk is in 2012 
een bestemmingsplan vastgesteld. Op basis van dat bestemmings-
plan is een groot deel van de woonwijk inmiddels gerealiseerd. Om 
voor 21 grondgebonden woningen en een appartementengebouw 
met 26 woningen een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, is 
het bestemmingsplan op een 
aantal punten aangepast. Er 
hoeft niet voldaan te worden 
aan de eis dat minimaal 20% 
van de woningen in de soci-
ale sector wordt gebouwd en 
er wordt afgeweken van het 
aantal woningen in combina-
tie met het woningtype
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www.bakkerammerlaan.nl

Taarten zijn ook                           
online te bestellen

Slagroomschnitte

Roombotercakes          
met of zonder rozijnen      4 stuks            

De aanbiedingen gelden van 2 t/m 8 juli

                                                            

5,-
                                                            

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

Filet Olive
Mals filetlapje, lekker gevuld 
met brie, tomaat, heerlijke 
kruiden en olijfmarinade. Echt 
lekker en lekker snel klaar.

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

Filet Olive
Mals filetlapje, lekker gevuld
met brie, tomaat, heerlijke
kruiden en olijfmarinade. Echt
lekker en lekker snel klaar.

Vleeswarentrio

Fricandeau
Kiprollade
Gebraden

Gehakt

4.49
Weektopper

Kip
schnitzels 

div. soorten 
4 stuks

5.98
Uit eigen keuken

Mexicaanse 
Tortilla’s 

2 stuks

5.00

Vlugklaarpakket

4  Boom
stammetjes

4  Bacon
burgers

7.98
Weekendtip

Varkens-
haas

spiesjes 
4 stuks

6.98
Meepakker!

Half om Half 

gehakt
1 kilo

6.98
Aanbiedingen zijn geldig van 

29 juni t/m 4 juli! 

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

Uw Drankenspecialist

Oosterheemplein 549   Zoetermeer
Hoge rijndijk 313e   Zoeterwoude

Aanbiedingen geldig t/m 31 juli 2020

Bacardi 
Carta 

Blanca  
1,0L

€ 17,99
6 voor € 99,99

€ 18,99

€ 19,99 € 16,99

€ 13,99

Bombay 
Sapphire 

Gin 
1,0L

Licor 43 
Spaanse 

likeur 
1,0L

Smirnoff 
Vodka 

0,7L

€ 9,99

Captain 
Morgan 
Spiced 

1,0L 

€ 14,99

Malibu 
Cocosrum 

1,0L

€ 16,99

€ 12,99

Clansman 
Scotch 
whisky 

1,0L

Jagermeister 
Kruiden 

Bitter 
1,0L

Southern 
Comfort 

1,0L

BRIL
VAN DE MAAND
JULI
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Hoor mij eens...
Weet u het nog, dat Kwartje van Kok (1991): de automobilist moest 

opdraaien voor het tekort op de begroting. Het is al weer enige 

tijd geleden dat het kwartje viel, maar ik herinner me nog wel dat 

‘iedereeen er een mening over te berde bracht’. En dat er dan een 

brigade malloten met de meest bizarre complottheorieën aan komt 

draven, is duidelijk.

Onze huidige volksvijand nr. 1 is ook zo’n verschijnsel waar ieder-

een een gepeperde mening over heeft en dan betreft het uiteraard 

vooral de máátregelen die door bepaalde instanties genomen zijn. De 

term ‘anderhalvemeterterreur’ is al ingeburgerd... het is nog wach-

ten  op de Dikke Van Dale. Ik word niet boos, ik word niet ver-drie-

tig, maar ik kijk wel met de nodige verbazing naar de mensen die 

bepaalde maatregelen zomaar associëren met de aantasting van be-

paalde grondrechten. Hoe gek kan je worden als je allerlei dingen 

bagatelliseert en integere mensen van machtsmisbruik beschuldigt, 

terwijl er - duidelijk aangetoond - levens op het spel staan.

In een landelijk dagblad las ik dat een min of meer bekend filosoof 

(met geatoeëerde onderarmen!!!) de diverse adviezen en vooschrif-

ten in verband durfde te brengen met fascistische tendenzen. Nu is 

het fascisme een politiek stelsel dat niet geheel transparant is en zich 

op allerlei wijzen kan manifesteren, maar we weten allemaal dat 

het riekt naar enghartig nationalistische en ondemocratische oksels. 

Kortom, als een filosoof - een academisch opgeleid iemand - de di-

verse preventieve maatregelen in verband brengt met... inderdaad, 

ook de wetenschappelijk bolwerken zouden te kampen hebben met 

vermoeidheidsverschijnselen en ademhalingsmoeilijkheden.

Ik heb het onbehaaglijke idee dat het talkshow-virus, het idiote idee 

dat je over de meest uiteenlopende verschijnselen een mening moet 

hebben en die óók nog moet ventileren, volksvijand nr. 2 dreigt te 

worden. En dan bedoel ik uiteraard een mening die per definitie 

haaks staat op die van de (deskundige/voorgelichte) autoriteiten: 

‘wat nou autoriteiten, dat bepaal ik wel!’

Geef een aandachtsjunk een plekje op de beeldbuis en ogenblik-

kelijk waant het individu zich de Pythia van het Orakel van Del-

phi; wat de eikel niet weet is dat Pythia in de meeste gevallen on-

samenhangende klanken uitstootte. Niet geremd door enige vorm 

van bescheidenheid gaat het omhooggevallen fluimpje ook vaak 

zijn taalgebruik aanpassen. Een redelijk bekende voetbalanalist die 

steevast mee mag lachen in een talkshow spreekt al enige tijd uit-

sluitend in verkleinwoorden: mensjes, ventjes, spelertjes, program-

maatjes. Hoeveel dedain durf je je te permitteren.

Veronica Inside is zo’n talkshow waarin serieuze onderwerpen met 

een paar grove uithalen in een bepaald daglicht worden geplaatst. 

Ik heb ooit gesproken over de Geneese Biggetjes, maar ik moet dat 

wijzigen. Het gaat m.i. over de Geneese Duckies: Kwik, Kwek en 

Kwak. Grappige smaakmakertjes, maar die toch zelden het ‘much 

ado about nothing’ weten te overstemmen.

Terzijde: ik maakte in het begin gebruik van de uitdrukking ‘te 

berde brengen’. Dat ‘berde’ heeft te maken met ‘plank, tafel. Het is 

dus een onderwerp ter tafel brengen. Zo, dat weet u weer en ik heb 

even lekker de schoolfrik uit kunnen hangen.

           Wist

Cursiefje

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
Telefoon 0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
Telefoon 0182-612579

'Koopjesdag' bij van der 
Linde Mode en Lingerie

tekst Judith Demoed

Al 90 jaar kun je de winkel ‘Van der Linde mode en Lingerie’ op de hoek van ‘het 
kruispunt’ vinden. Het familiebedrijf met een gevestigde naam in Hazerswoude 
dorp is de plek waar je van onder tot boven in het nieuw gestoken kan worden met 
de laatste mode.

 De kenmerkende positieve in-
stelling van het team zorgde 
voor een tal van ideeën om het 
winkelen mogelijk te maken de 
afgelopen periode.

In plaats van de modeshow die 
in maart gehouden zou worden, 
bood Kalkidan van Staveren een 
fotoshoot aan voor het perso-
neel zodat zij online de nieuwe 
mode konden presenteren.

‘Wij staan bekend om onze per-
soonlijke aandacht en advies en 
dit blijven wij ook doen’ vertelt 

Marieke van der Linde. Zo ont-
stond het creatieve idee om rek-
jes kleding bij klanten thuis te 
bezorgen en de dag er na weer 
op te halen, zodat zij op hun ge-
mak thuis konden winkelen.
‘Veilig winkelen staat voorop en 
we merken dat onze klanten dit 
echt waarderen’; zegt Marieke.
 
Afgelopen maandag was er een 
speciale koopjesdag waar je je 
per uur kon inschrijven. En zo 
stonden er om 7.00 uur de eer-
ste klanten voor de deur, de start 
van een drukke,geslaagde dag.

Marieke van der Linde ontvangt de eerste klanten bij de start van de koopjesdag maandag om 7.00 ‘s ochtends  (foto: YOUDID.nl)

Marieke is er klaar voor! (foto: YUODID.nl)
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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 
STUKJE WEILAND v 8 schapen en kippen, 
liefst met schuur of plek v  schuur..hobby 
0623005172

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

Gratis afhalen ! 3 billy BOEKENKAST 
Ikea. Prachtige kantoorkast of elders. Tel. 
06 19495770 Alphen a/d Rijn

Wit KINDERLEDIKANTJE (in uitst. st.). 
Alleen gebruikt voor oppassen op klein-
dochter (1x per week) Met matras/kus-
sen op verstelb. lattenbodem en incl. mol-
ton en lakens. Vraagprijs: € 45,00.Tel.: 
0655372348

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

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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

Leiderdorp    www.meerburg.nl

KNIP UIT!!
Heeft u OUD IJZER 
of andere metalen.
Ik kom het GRATIS 

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

DIVERSEN
WAARSCHIJNLIJK 
heb ik woensdag 24 
juni 2020, een auto 
geraakt met de mij-
ne. Kruising Dorps-
straat/Oude Gemene-
weg rond 17.00 uur. 
Ik zoek contact met 
u.  GRAAG BERICHT 
OP PPOST@GMAIL.
COM

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

Speciale aanbiedingen voor 
Pashouders van Actief Rijnwoude 3e kwartaal 2020

Wie Wat
Kapsalon de Hoofdzaak /  € 9,00 korting op Permanenten
Hazerswoude Dorp € 2,00 korting op Watergolven
 € 3,70 Knipkorting
 De kortingen gelden van dinsdag t/m vrijdag.
Praktijk IdeREEN Een gratis 30 minuten 

kennismakingsconsult.
Van der Sterre Revalidatie 10% korting op alle artikelen.
Centrum Gelderswoude
Zorg&Zekerheid 5% korting op uw premie wanneer u nog niet 

bent aangesloten bij een ander collectief.
Actief Rijnwoude 50% korting op diensten en activiteiten.
Lena’s Hoeve Klompengolven tussen de schapen 

met een consumptie: 
nu maar € 7,50 per persoon

Maat-kappers Kleuren en knippen: 
 Van € 68,40 voor € 55,00
Theo van Zanten JUMBO FIETSPOMP met plank 
Tweewielers van € 16,95 voor € 13,95.
De Egelantier Op het maandmenu krijgt u 10% korting.
Gewoon bij Winny Gewoon bij Winny
 10% korting bij een minimale besteding 

van 5 euro.

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

Inzameling oud 
papier Avanti
Op zaterdag 4 juli komen de vrijwilligers van 
Avanti weer langs voor het inzamelen van oud 
papier. Graag willen wij jullie vragen om het 
papier goed verpakt aan te bieden. Dit betekent 

goed vastgebonden, in 
een doos of in de daar-
voor bestemde contai-
ners. Papier wat los in 
grote palletboxen langs 
de weg staat kunnen 
wij helaas niet meene-
men. 
De vrijwilligers van 
Avanti bedanken u voor 
uw medewerking.
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Spectaculaire onthulling 
Quarantaine Qunstwerk!

door Frits Nijhof

Donderdagmiddag vond bij Verzorgingshuis Rhijndael in Koudekerk de onthulling plaats 
van het Quarantaine Qunstwerk. Na dik twee maanden knutselen, haken, breien, schil-
deren, figuurzagen door diverse mensen uit voormalige gemeente Rijnwoude werden alle 
werkstukken samengevoegd tot een groot Qunstwerk: het Quarantaine Qunstwerk! 

Rond drie uur in de middag 
werd het Qunstwerk, omwik-
keld in een groot doek, voor-
zichtig naar buiten gerold. De 
opening geschiedde door de lo-
catie manager wonen Ronald 
Schouten, tezamen met Judith 
Kraan en Inge Ytsma het doek 
zou verwijderen. Onder het 
mom van: ‘We doen dit niet zo 
maar even’… Hiervoor had men 
iets speciaals in petto.  Het was 
even spannend, er werd afge-
teld … 3-2-1 en met een har-
de knal van het confetti-kanon 
gleed het doek naar beneden 
en het Quarantaine Qunstwerk 
kwam tevoorschijn. Alle ont-
vangen Qunstwerken keurig 

gerangschikt in een raamwerk 
waren nu voor de bewoners en 
toeschouwers zichtbaar. Ach-
ter elk Qunstwerk hangt uiter-
aard een verhaal; van enkele is 
in de vorige editie van de Groe-
ne Hart Koerier al wat bijzon-
derheden verteld. Vermeldens-
waardig is nog dat door Kees ’t 
Jong uit Benthuizen voor iedere 
bewoner van Rhijndael een hele 
mooie, kleurrijke bloem heeft 
gefiguurzaagd en deze verge-
zeld van een heerlijke appel van 
de Landwinkel ‘De Boomgaard’ 
van familie Sonneveld uit Bent-
huizen aan alle bewoners heeft 
overhandigd! Een prachtig ge-
baar van Kees ’t Jong! 

Namens alle bewoners bij deze 
hartelijk dank voor de gulle gift! 
Al met al kan worden terug ge-
keken op een welbestede Qunst-
workshop, voor de bewoners en 
deelnemers de afgelopen twee 
maanden.  Het was leuk en ge-
zellig dat er, ondanks de hoge, 
zomerse temperatuur, ook een 
aantal toeschouwers bij de ont-
hulling aanwezig waren.
Om deze periode kort samen te 
vatten: “Missie geslaagd!”. 

Het Quarantaine Qunstwerk is 
momenteel te bewonderen in 
Rhijndael en zal op nadere te 
bepalen tijdstip ook bij Albert 
Heijn tentoongesteld worden.    

Bibliotheek 
Hazerswoude-Rijndijk 
weer (aangepast) open
Ook de vestiging Hazerswoude-Rijndijk van de Bibliotheek 
Rijn en Venen is vanaf 30 juni weer open op aangepaste tij-
den, namelijk dinsdagochtend en woensdagavond. Ieder-
een is dan weer welkom om boeken te komen lenen of te-
rug te brengen.

Wanneer je de bibliotheek be-
zoekt, gelden eigenlijk dezelfde 
regels zoals je inmiddels ook bij 
supermarkten en bouwmarkten 
gewend bent: er mag een be-
perkt aantal mensen naar bin-
nen, iedereen die naar binnen 
gaat moet een toegangsitem 
meenemen en wanneer de toe-
gangsitems op zijn, dan dien je 

buiten (op anderhalve meter af-
stand van elkaar) te wachten tot 
er weer een toegangsitem be-
schikbaar is. Ook is er in de bi-
bliotheek een looproute aan-
gegeven. Alle maatregelen zijn 
opgesteld volgens een landelijk 
protocol voor openbare biblio-
theken.
 

Hoorzitting buurt- en dorpshuizen
Op 11 juni vond een digitale hoorzitting plaats over de derde fase herijking buurt- en dorpshuizen. In 
een eerdere fase konden betrokkenen schriftelijk reageren op het voorstel. 

Daarna heeft het college hierop 
schriftelijk gereageerd. Tijdens 
deze hoorzitting heeft een groot 
aantal betrokkenen gereageerd 
op de antwoorden van het colle-
ge en hebben zij hun standpunt 
nader toegelicht. Op 2 juli aan-
staande vindt een raadscommis-
sievergadering over dit onder-
werp plaats, ter voorbereiding 
op besluitvorming in de raads-
vergadering van 16 juli a.s.
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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!

Tips gft-container in de zomer
Onder gft verstaan we groenteafval, fruitafval, tuinafval en etensresten. 
Gft hoort in uw gft-container of in de ondergrondse gft-containers in de 
wijk. Van apart ingezameld gft-afval kan compost en groen gas gemaakt 
worden!

Tips gft-container 
Met de zomerse temperaturen is het belangrijk om de gft-container goed 
te onderhouden en om goed om te gaan met het gft-afval. We geven u 
een aantal tips om stank en hitte in de zomer te voorkomen. Zo kunt u 
ook in de zomer uw gft-afval blijven scheiden. 
-  Plaats de container in de schaduw.
-  Leg een krant, lege eierdoos of stro op de bodem van de container. Zo 

blijft er geen afval aan de bodem plakken.
-  Laat het afval goed uitlekken en gooi het afval zo droog mogelijk in de 

container. 
-  Verpak etensresten (zoals vlees en vis) in een krant. 
-  Maak uw container regelmatig schoon met water en azijn of water en 

groene zeep. 
-  Zorg voor een kiertje in de container door middel van een stokje zodat 

het rottingsproces minder snel op gang komt. 

Verlenging Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandig ondernemers 
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig onder-
nemers (Tozo) is verlengd. Deze nieuwe regeling, Tozo 2 
genaamd, loopt vanaf 1 juni tot en 30 september 2020. 
De regels voor de Tozo zijn veranderd. Bij Tozo 2 is voor 
de inkomensondersteuning een partnerinkomenstoets 
verplicht. Voor de lening bedrijfskapitaal geldt dat niet.

Partnerinkomenstoets
De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de 
partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de 
uitkering voor levensonderhoud. Als het huishoudin-
komen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen 
aanspraak maken op Tozo 2. 

Aanvragen
U kunt Tozo 2 tot met 30 september 2020 aanvragen via 
www.alphenaandenrijn.nl/tozo. U kunt geen Tozo 1 meer 
aanvragen, dat kon tot 1 juni 2020. 

Wat is Tozo?
Zzp'ers en zelfstandige ondernemers kunnen een tijdelijke 
financiële ondersteuning aanvragen als zij door de corona-
crisis hun inkomen grotendeels kwijtraken.

Lening bedrijfskapitaal
U kunt ook een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. 
Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te 
lossen. Het totaalbedrag dat u kunt lenen is maximaal 
€ 10.157. Heeft u vóór 1 juni 2020 al een lening bedrijfs-
kapitaal aangevraagd maar het totaalbedrag nog niet 
bereikt? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen, zolang u 
het maximale bedrag niet overschrijdt.

WEEK 27 
1 juli 2020

Het blijft onverminderd druk op het afvalbrengstation 
Ecopark. Daarom is het Ecopark momenteel 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.

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.

Volg ons ook via: 
https://www.alphenaandenrijn.nl

of op Twitter: 
https://www.twitter.com/
gemeenteaadr

of like ons op Facebook: 
https://www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of via Instagram: 
https://www.instagram.com/
gemeentealphenaandenrijn

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.

Commissie bezwaarschriften
Op dinsdag 7 juli 2020 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar tegen het afwijzen van een 
parkeervergunning.

20.10 uur: Bezwaar tegen een verleende omgevings-
vergunning (V2019/665) aan Proba Ontwikkeling B.V. 
voor het plaatsen van een restaurant in de proeftuin 
van Holland aan de Rijneveld 153 te Boskoop. 

De hoorzitting verloopt telefonisch via een conference 
call.

Voor nadere informatie over bovenstaande onder-
werpen kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften, via telefoon-
nummer 0172 -46 59 83.
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Publicaties
Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om twee parkeerplaatsen 
te reserveren voor deelauto’s van Greenwheels op 
de volgende locaties in Alphen aan den Rijn:
•  Lauraplein, parkeervak tegenover  

Da Costastraat 38
•  Evenaar, parkeervak noordzijde direct ten oosten 

van De Oude Wereld

De verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via 
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt binnen 
zes weken na publicatie bezwaar indienen.

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande 
personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisre-
gistratie Personen (BRP) staan ingeschreven:
-  D.K. Galik, Tolstraat 24, Alphen aan den Rijn
-  M.R. Jabłońska, Rijneveld 103, Boskoop
-  J. Hrdlička, Hoogeveenseweg 9 B, Boskoop
-  A. Frič, Nassaustraat 8, Boskoop
-  N.J. Wolanin, Westpark 6, Boskoop
-  M.M. Staroń, Hoogeveenseweg 5 B, Boskoop
-  K.S. Kaj, Westpark 62, Boskoop
-  S. Zacharis, Blijenbergstraat 47, Alphen aan den Rijn

-  K. Klein, Hoogeveenseweg 9 B, Boskoop
-  Ł.A. Wlaziński, Noorwegenlaan 28, Hazerswoude-

Dorp
-  M.A. Kaszyński, Westpark 72, Boskoop

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

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

Wijzigingsplan Loeteweg 6b, 
Hazerswoude-Dorp
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn maken bekend dat zij op 16 juni 2020 het 
wijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp 

(ongewijzigd) hebben vastgesteld. 
Via het wijzigingsplan wordt de 
bestemming van bedrijfswoning op 
het perceel Loeteweg 6b in Hazers-
woude-Dorp omgezet naar burgerwo-
ning.

Hoe kunt u het wijzigingsplan 
inzien?
Het wijzigingsplan, met identificatie-
nummer NL.IMRO.0484.HDloeteweg6b-
VA01, en de bijbehorende bijlagen liggen 
vanaf 2 juli 2020 gedurende zes weken ter 
inzage bij de informatiebalie in het gemeen-
tehuis. U kunt het wijzigingsplan ook digitaal 
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Vanwege de coronamaatregelen raden wij u 
aan het wijzigingsplan digitaal te raadplegen. 
Bent u daartoe niet in staat, dan kunt u het plan 
op afspraak op het gemeentehuis inzien. U kunt 
een afspraak maken via het algemene telefoon-
nummer 14 0172 of door een e-mail te sturen 
naar ROJuristen@alphenaandenrijn.nl.

Rechtsbescherming
In de periode van ter inzage ligging kan tegen het 
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
beroep worden ingesteld door een belangheb-
bende die tijdig zijn zienswijze over het eerder ter 
inzage gelegde ontwerp van het wijzigingsplan 
kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die 
aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat 
is geweest. Het beroep richt u aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een beroep-
schrift heeft geen schorsende werking. Als er 
sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tege-
lijkertijd een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van de Afdeling. Er 
kan ook digitaal beroep en een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden ingediend. 
Daarvoor is wel een elektronische handtekening 
(DigiD) nodig. Kijk op de website 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor meer 
informatie over het digitaal indienen van beroep en 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Inwerkingtreding wijzigingsplan 
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet eerder in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

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.
-  M.P. Glashandel B.V., Energieweg 57 in Alphen aan 

den Rijn: het oprichten van een bedrijf in het 
plaatsen van metalen kozijnen en houtbewerking

-  Gebr. van der Salm B.V., Paddegat 3 in Boskoop: 
het oprichten van een bedrijf door het realiseren 
van een nieuwe kas voor het telen van planten in 
de open lucht

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

Kennisgeving Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfs-
afvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf 
heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele breekinstallatie geen omgevingsver-
gunning nodig maar kan volstaan met een kennis-
geving. Burgemeester en wethouders hebben de 
volgende kennisgeving ontvangen:
-  Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van 

een mobiele puinbreker op het perceel Belgiëlaan 
6 in Hazerswoude-Dorp. De werkzaamheden 
vinden plaats van 9 juli 2020 tot 8 oktober 2020, 
van 7.00 uur tot 19.00 uur gedurende werkdagen. 
De melding is geregistreerd onder kenmerk 
2020166912.

Vermijd te 
drukke plekken.

Ben je benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

24 juni 2020

1,5 meter afstand is altijd de norm

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij	.

In het openbaar vervoer:

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht. 

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes:

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers uit 
verschillende huishoudens.

Gezondheidscheck, niet-
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht. 

In privévervoer:

In vervoer:

Alle zitplaatsen 
zijn beschikbaar.

Geen reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 100 mensen 
met vaste zitplaats.

Binnen:

Geen vaste zitplaats, 
reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 250 mensen.

In de horeca is een vaste 
zitplaats altijd verplicht.

Buiten:

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact? 

Aantal mensen onbeperkt.

Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck? 

Aantal mensen onbeperkt.

Binnen én buiten:

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps-
verband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs 
en dansers

Contact-
beroepen

Huishoudens

Hulp-
behoevenden

De 1,5 meter 
afstand is niet 
verplicht voor:

Terras met 
kuchscherm

Vermijd te 
drukke plekken.

Ben je benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
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en dansers
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Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken 
liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt 
u contact opnemen met de Omgevingsdienst 
Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoon-
nummer 088-54 50 000.

Bekendmaking Ontheffing geluidhinder 
Gemeente Alphen aan den Rijn het volgende 
besluit genomen:
het verlenen van een ontheffing van het verbod op 
het veroorzaken van geluidshinder aan Horsman & 
Co Lisse in verband met werkzaamheden ter plaatse 
van De Harmonie in Alphen aan den Rijn. De werk-
zaamheden vinden plaats gedurende de dag/ avond 
in de periode van 6 juli tot en met 26 september 
tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt 
het besluit met de daarbij behorende stukken op 
afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-
Holland, Thorbeckelaan 5 in Gouda (telefoon-
nummer 088 54 50 000). Dit besluit is geregi-
streerd onder kenmerk 2020156001.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 
datum van verzending van het besluit (19-06-2020) 
een bezwaarschrift indienen. Stuur het bezwaar-
schrift naar het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn 
(Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn). Aan de 
behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de 
indiener geen kosten verbonden. Het indienen van 
een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit niet 
geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag sector Bestuurs-
recht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als om 
een voorlopige voorziening wordt verzocht, geldt 
het besluit pas nadat op het verzoek is beslist. Voor 
de behandeling van het verzoek is griffierrecht 
verschuldigd. U kunt een voorlopige voorziening 
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Wet geluidhinder besluit vaststellen 
hogere waarden
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den 
Rijn hebben het volgende besluit genomen: het 
vaststellen van hogere geluidswaarden wegver-
keerslawaai voor het plan aan de Gouwsluisseweg 
2 Alphen aan den Rijn. Het besluit is verzonden op 
19 juni 2020. De stukken liggen niet formeel ter 
inzage. U kunt het besluit en de daarbij behorende 
stukken op afspraak inzien bij de gemeente Alphen 
aan den Rijn. Dit besluit is geregistreerd onder 
kenmerk 2020163675.

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 verduidelijkt. Komen 
we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaar-
schrift 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 toege-
zonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 
indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 
Uw bezwaarschrift kunt u bij voorkeur digitaal 
indienen via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U 
heeft hiervoor uw elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. U kunt u bezwaar-
schrift 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-mail-
adres 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 voorlopige voorziening te vragen bij de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 
U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

Vergunningen
18 juni tot en met 24 juni 2020
In verband met het coronavirus is de balie van 
Vergunningen gesloten. Wilt u plannen inzien? 
Neem dan contact op met telefoonnummer 140172 
of per e-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl.

Ingekomen aanvragen
In dit stadium van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
-  Havixhorst 13  

plaatsen dakopbouw (V2020/504) 
-  Schoener 3  

plaatsen dubbele toegangspoort voorzijde 
(V2020/507) 

-  Oudshoornseweg 17  
wijzigen voorgevel (V2020/508) 

-  Ahornstraat 16  
plaatsen uitbouw zijgevel (V2020/509) 

-  Oudshoornseweg 17  
vervangen kozijnen voorgevel (V2020/510) 

-  Dr. A.D. Sacharovlaan 2A  
bouwen 188 appartementen en parkeergarage 
(V2020/511) 

-  Ondernemingsweg 1  
veranderen/vergroten bestaand 
brandcompartiment (V2020/512) 

-  Hooftstraat 207  
plaatsen dakopbouw (V2020/513) 

-  Groningenstraat 62  
plaatsen airco-buitenunit dak woning 
(V2020/514) 

-  Paltrokmolen 65  
plaatsen transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing (V2020/516) 

-  Gouwsluisseweg 100  
bouwen dakopbouw (V2020/517) 

-  Hortensiastraat 42  
vergroten keuken (V2020/518) 

De gemeenteraad vergadert tijdelijk ook digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal en welke fysiek in het gemeentehuis 
plaatsvinden.

•  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.

•  Wilt u een fysieke vergadering bijwonen? Meld u dan van tevoren aan via telefoon 0172 – 465 352 
of griffie@alphenaandenrijn.nl.

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

•  Technische toelichting op de Kaderbrief 2021

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

•  Bestemmingsplan Landgoed Verboom, Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a), Alphen 
aan den Rijn 

•  Beleidsnota’s als uitgangspunt en proces voor Gemeentelijke Omgevingsvisie 
•  Project zonneweide N11 Alphen aan den Rijn

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

•  Kennismaking met cultuurmakelaar Alphen aan den Rijn
•  Derde fase herijking buurt- en dorpshuizen

Donderdag 9 juli 2020, Digitale raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(20.00 uur) 

•  Inhoudelijk en verdiepend bespreken van een aantal collegebesluiten met financiële consequenties, 
die worden betrokken bij de Jaarstukken 2019, voorjaarsnota 2020 en de kaderbrief 2021. De 
kaderbrief 2021 bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 
volgend jaar. Inwoners en organisaties zijn van harte welkom om in te spreken over de kaderbrief 
2021 en bijbehorende besluiten.

•  Zienswijze op begroting 2021 Bedrijfsvoeringorganisatie Rijn en Braassem

Donderdag 16 juli 2020, Gemeenteraadsvergadering (16.00 uur) 

Agenda volgt

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 
deels digitaal

De gemeenteraad vergadert 
tijdelijk deels digitaal 
vanwege het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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Zwemtrap 
in 
"De Poel"
Een TOPACTIE kwalificeert een 
moeder bij het zien van de luxe 
zwemtrap, die een handige on-
bekende heeft geïnstalleerd aan 
de oever van de poel aan de Poel-
zoom te Hazerswoude-Dorp.

Namens alle kinderen die heel 
graag in de poel zwemmen 
HARTELIJK BEDANKT!

Raadswerkgroep Verkeer 
Boskoop/Hazerswoude-Dorp 

De raad heeft de Raadswerkgroep Verkeer Boskoop/Hazerswoude-Dorp 
ingesteld. Deze Raadswerkgroep zal het college van heldere kaders voor-
zien over de verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp en Boskoop. 

In het bijzonder is de aandacht gericht op de N207-Zuid en de verkeersproble-
matiek in Hazerswoude-Dorp. 
Intentie is om een 
optimale besluit-
vorming te stimu-
leren door zich on-
der meer te laten 
informeren door 
belanghebbenden 
en deskundigen, de 
verschillende (op-
lossings)varianten 
te toetsen en een 
heldere manier van 
communiceren met 
betrokkenen

-  Olympiaweg 3  
tijdelijk plaatsen aluminium frame met 
sponsordoek (V2020/521) 

-  Verlengde Marnixstraat 18B  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/522) 

-  Watermunt 37  
uitbouwen schuur (V2020/525) 

Boskoop
-  Insteek 13  

veranderen kantoorruimte voor kamerverhuur 
(V2020/502) 

-  Noordeinde 291  
plaatsen aanbouw achterzijde (V2020/503) 

-  Jagerspad 10  
tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor plaatsen 
schuur (V2020/506) 

-  Biezen 24  
tijdelijk plaatsen varianthal/opslagloods (5 jaar) 
(V2020/515) 

-  Zijde 111  
tijdelijk plaatsen vier caravans (V2020/523) 

Hazerswoude-Dorp
-  Middelweg 1A  

tijdelijk bewonen noodonderkomen (loods) en 
woning (V2020/505) 

-  Weidelanden (sectie E, perceel 3948 en 3893, nrs 
61 t/m 69 en 87 t/m 104)  
bouwen 21 woningen (V2020/519) 

-  Middelweg 2  
afwijken bestemmingsplan voor verandering 
inrichting/activiteiten (V2020/520) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rijndijk 338A  

verbouwen garage (V2020/524) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Noorderkeerkring 20 en 20A (18-06-2020)  

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor 
kamerverhuur (maximaal twee jaar) (V2020/394) 

-  Gesina Van Der Molenstraat 11 (19-06-2020)  
betrekken gedeelte garage bij woning 
(V2020/419) 

-  Gouwsluisseweg 2 (19-06-2020)  
wijzigen kantoor naar woongebouw met vijf 
woningen (V2020/179) 

-  Kalkovenweg 62 (22-06-2020)  
tijdelijk plaatsen klaslokalen (V2020/425) 

-  Raafstraat 152 (23-06-2020)  
plaatsen dakkapel achtergeveldakvlak 
(V2020/276) 

-  Hedastraat 26 (24-06-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/451) 

-  Oudshoornseweg 56 (24-06-2020)  
realiseren twee dakkapellen voor- en 
achtergeveldakvlak, vervangen kozijnen in de 
voorgevel en isoleren en stuken zijgevel 
(V2020/363) 

-  Oudshoornseweg 17 (24-06-2020)  
vervangen kozijnen in voorgevel (V2020/510) 

-  Puur Wonen, KLOP locatie fase III, sectie B - 
perceel 11213 - blok A en B, hoek Pijlkruid, 
Lisdodde, Speenkruid (24-06-2020)  
Aanpassen indeling bergingen souterrain 
(V2020/433) 

Benthuizen
-  Langelandsepad 7 (22-06-2020)  

uitbreiden bestaande loods/bedrijfsruimte 
(V2020/409) 

Boskoop
-  Azalealaan 71 (18-06-2020)  

plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/402) 
-  Spoelwijkschedijk, sectie G - perceel 139 (18-06-

2020)  

aanleggen weilanddepot voor 
tijdelijk opslaan baggerspecie 
(V2020/398) 

-  Valkenhorst 11 (23-06-2020)  
realiseren aanbouw aan zijgevel 
(V2020/460) 

-  Compierekade 25 (24-06-2020)  
vervangen glas van kas door 
sandwichpanelen (V2020/497) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  t.h.v. Rijndijk 121 t/m 137 (22-06-2020)  

vervangen oeverconstructie (locatie 10.2) 
(V2020/389) 

Koudekerk aan den Rijn
-  t.h.v. Hoogewaard, locatie 7, sectie B - 

percelen 2977-3373 (18-06-2020)  
vervangen oeverconstructie (locatie 7) 
(V2020/388) 

-  t.h.v. Hoogewaard 38, locatie 6, sectie B - 
perceel 2977 (24-06-2020)  
vervangen oeverconstructie (locatie 6) 
(V2020/387) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Aarplein 5  

bouwen parkeergarage, 32 appartementen, 21 
herenhuizen en 8 eengezinswoningen 
(V2020/271) 

Zwammerdam
-  Spoorlaan 12 

bouwen multifunctionele accommodatie (mfa) 
(V2020/397)

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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Dag Activiteit Locatie Tijd

Woensdag Koffi edrinken De Egelantier Haz. Dorp 10.30 – 12.00 uur

Woensdag Lunchwandelen De Egelantier Haz.Dorp 11.00 – 12.00 uur

Woensdag Theewandelen De Tas Benthuizen 13.30 – 15.00 uur

Woensdag Koffi ewandelen  Clubhuis PWA zwembad Koudekerk aan den Rijn 10.00 – 11.00 uur

Woensdag Koffi edrinken Clubhuis PWA zwembad Koudekerk aan den Rijn 10.00 – 12.00 uur

Woensdag Koffi edrinken Bernardus 10.00 – 12.00 uur

Donderdag Thee-fi etsen:  Dorpshuis en eetcafé De Tas  13.30- ca. 16.00 uur
  Verzamelen 0629508442 1x per maand / 
   mits voldoende 
   belangstelling

Donderdag Samen fi etsen Elke 2e donderdag van de maand

  Start voormalig Hoogvliet Hazerswoude Rijndijk 13.30- 16.30 uur

Donderdag Samen wandelen Vanuit Eetcafé de Hoek 9.30 uur

  Voor meer informatie en om u aan te melden: 

  06-24223400 of saskia@actief-rijnwoude.nl

Donderdag Koffi edrinken Na het wandelen, ook niet wandelaars zijn welkom 10.30 uur

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

We gaan weer starten met activiteiten………. 
Agenda Actief Rijnwoude juli 2020

Wekelijks

Incidenteel

Klussendienst Rijnwoude: 06-82093412
Burenhulp Rijnwoude: 06-23517778
Computerdienst Rijnwoude: 06-29508442
Klussendienst junior: 06-82093412

Kerncoördinator Benthuizen:  Bernard@actief-rijnwoude.nl  06-29508442
Kerncoördinator Koudekerk (waarnemend) Jos@actief-rijnwoude.nl  06-23328302
Kerncoördinator Hazerswoude Rijndijk:  Saskia@actief-rijnwoude.nl 06-24223400
Kerncoördinator Hazerswoude Dorp:  Linda@actief-rijnwoude.nl 06-45094267
Algemene gegevens:  info@actief-rijnwoude.nl 06-23328302

Woensdag 1 juli Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt.  17.00 uur

Donderdag 2 juli Biljarten, schaken, dammen Café de Egelantier Hazerswoude Dorp 14.00-16.00 uur

Donderdag 2 juli Samen fi etsen Start voormalig Hoogvliet Hazerswoude Rijndijk 13.30-16.30 uur

Woensdag 8 juli Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Woensdag 15 juli Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Donderdag 16 juli Klaverjassen Café de Egelantier 14.00-16.00 uur

Donderdag 16 juli Samen fi etsen Start voormalig Hoogvliet 13.30 uur

Dinsdag 21 juli Samen Fietsen Café de Egelantier 13.00-16.00

Woensdag 22 juli Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur

Zondag 26 juli Meet&Greet Locatie nog niet bekend 14.00-16.00 uur

Woensdag 29 juli Samen eten Café de Hoek, i.s.m. Tom in de buurt 17.00 uur
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Actief Rijnwoude hervat 
reguliere activiteiten
Net als iedereen heeft ook Actief Rijnwoude veel te maken gehad met de Corona crisis. Zo hebben 
wij in maart al onze reguliere diensten en activiteiten direct gestaakt. Daarvoor in de plaats heb-
ben we z.g. “Corona projecten” opgezet zoals de boodschappenlijn, maaltijdservice, honden uit-
laatdienst, luisterlijn, opkikker app etc. Inmiddels lopen al deze projecten op z’n eind: iedereen 
heeft inmiddels manieren gevonden om met deze “Corona crisis” om te gaan.

De richtlijnen van de overheid worden inmiddels ook steeds meer versoepeld, voor ons aanleiding 
om weer onze reguliere activiteiten en diensten op te starten. Natuurlijk met inachtneming van alle 
nog steeds bestaande richtlijnen. Zo gaan we vanaf eind juni / begin juli met de volgende activiteiten 
weer beginnen:

Hazerswoude Dorp:
☛ Koffie drinken / lunch wandelen op de woensdagochtend in/vanuit de Egelantier (vanaf 1 juli)
☛ Samen fietsen vanuit de Egelantier; datum: dinsdag 21 juli
☛ Mogelijke seizoenafsluiting “Samen eten”. Meer informatie volgt.
☛ Seniorenreis op vaste locatie. Dit gaat plaatsvinden op 9 september. Meer informatie volgt nog.
☛ Biljarten / schaken / dammen: Donderdag 2 juli in de Egelantier.
☛ Klaverjassen: Donderdag 16 juli in de Egelantier.

Hazerswoude Rijndijk:
☛ Koffie drinken gebouw Bernardus op de woensdagochtend (start 1 juli)
☛ Samen eten in eetcafé de Hoek op de woensdagmiddag (in juli iedere woensdagmiddag) – 
 start 1 juli) Opgeven bij 06-24223400 of saskia@actief-rijnwoude.nl
☛ Maandelijks “Samen fietsen” vanuit oude locatie Hoogvliet op de donderdagmiddag. 
 Start op donderdag 2 juli (3 kastelentocht). Ook op 16 juli wordt er gefietst.
☛ Samen wandelen: Iedere donderdagochtend vanuit eetcafé de Hoek, aanvang 9.30 uur. 
 Voor meer informatie en om u aan te melden:  06-24223400 of saskia@actief-rijnwoude.nl
☛ Samen koffie drinken: iedere donderdagochtend na het wandelen (rond de klok van 10.30 uur).  
 Ook niet wandelaars zijn natuurlijk welkom.

Koudekerk aan de Rijn:
☛ Koffiedrinken in gebouw Z en P.C op de woensdagochtend (vanaf woensdag 8 juli)
☛ Wandelen vanuit gebouw Z en P.C. op de woensdagochtend (vanaf woensdag 8 juli)
☛ Maandelijks “Samen fietsen” vanuit oude locatie Hoogvliet op de donderdagmiddag 
 (2 juli en 16 juli)
☛ Samen wandelen: Iedere donderdagochtend vanuit eetcafé de Hoek, aanvang 9.30 uur. 
 Voor meer informatie en om u aan te melden:  06-24223400 of saskia@actief-rijnwoude.nl
☛ Samen koffie drinken: iedere donderdagochtend na het wandelen (rond de klok van 10.30 uur).  
 Ook niet wandelaars zijn natuurlijk welkom.
☛ Samen eten in eetcafé de Hoek op de woensdagmiddag (in juli iedere woensdagmiddag) – 
 start 1 juli) Opgeven bij 06-24223400 of saskia@actief-rijnwoude.nl
☛ Nordic Walking maandelijks. De 1e keer zal zijn op vrijdag 7 augustus.

Benthuizen:
☛ Theewandelen op de woensdagmiddag vanaf heden.
☛ Theefietsen: wordt op dit moment onderzocht of er voldoende animo hiervoor is.

Daarnaast zijn we inmiddels ook weer gestart met Meet&Greet, een activiteit die ook snel buiten ge-
houden kan worden, en gaan we weer starten op 5 juli met het Ommetje.
Omdat we al een hele lange pauze hebben gehad zijn we niet van plan om een “zomerstop” te gaan 
houden voor onze activiteiten. Dat is dus echt niet de bedoeling. Tevens hopen we in augustus ook 
weer een Ommetje te gaan organiseren en hopelijk ook weer andere (nieuwe) activiteiten. 
Daarnaast zijn we ook weer gestart met de klussendienst / de Burendienst en de Klussendienst junior 
waarbij uitsluitend “buiten klussen” worden opgepakt.
Bijna alle  “Corona” projecten lopen op z’n einde. Voor de mensen die nog wel specifieke diensten no-
dig hebben (b.v. een maaltijd) zijn we aan het zoeken naar een structurele oplossing. De ruilbeurzen 
voor boeken en puzzels lopen nog steeds door. Misschien zijn dit wel blijvertjes…………….

Vanaf nu hopen we weer regelmatig met nieuwe ontwikkelingen te komen. Heeft u vragen / wensen 
of klachten, wilt u zich ergens voor opgeven? Neem dan met ons contact op:
Klussendienst Rijnwoude: 06-82093412 Burenhulp Rijnwoude:  06-23517778
Computerdienst Rijnwoude: 06-29508442 Klussendienst junior:  06-82093412

Kerncoördinator Benthuizen  : Bernard@actief-rijnwoude.nl / 06-29508442
Kerncoördinator Koudekerk  : Actiefrijnwoude@gmail.com / 06-82743927
Kerncoördinator Hazerswoude Rijndijk : Saskia@actief-rijnwoude.nl / 06-24223400
Kerncoördinator Hazerswoude Dorp : Linda@actief-rijnwoude.nl  06-45094267
Algemene gegevens   : info@actief-rijnwoude.nl / 06-23328302.

“Ommetjes 
mogen weer”

Zondag 5 juli theetuin “t Woutje”

Wat zijn we blij dat we weer een Ommetje mogen organiseren. 
We hebben dit echt enorm gemist, U ook?

Zondag 5 juli zijn te gast bij Theetuin “’t Woutje” Burgemeester ten 
Heuvelhofweg Hazerswoude (Dit zou, volgens schema, de Egelan-
tier moeten zijn, maar vanwege “Corona” is dit gewijzigd.)
Inloop vanaf 10.00 uur, start activiteiten: 10.30 / 13.00 uur. Na-
tuurlijk verwachten we dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen 
van het RIVM. We bieden de volgende activiteiten aan:
☛ Wandelen: (Ongeveer) 6 km / 11 km / 20 km.
☛ Fietsen: (Ongeveer) 20 km en 40 km.
☛ Skeeleren: (Ongeveer 6 km / 11 km / 20 km.
☛ Scootmobiels: (Ongeveer) 6 en 11 km..

Bij aanvang activiteit ontvangt u koffie/thee en u krijgt een stukje 
fruit mee voor onderweg. Plastic flesjes water gaan we niet meer 
aanbieden (i.v.m. milieu).
De prijzen zijn ook iets gewijzigd:
Met Actief pas : € 3,-- per persoon.
Met Wandelpas : € 4,-- per persoon.
Zonder pas : € 5,-- per persoon.
Kinderen tot 12 jaar en honden (mits aan de lijn) gratis.

Na afloop kunt u genieten van het “Ommetje aanbod”: Tomaten-
soep met een broodje kaas van €6,50 voor €5,00 / Portie bitterbal-
len (10 st) van €6,50 voor €5,00

Ommetje is mede mogelijk gemaakt door Bouwer&Officier en Albert Heijn 
van Onno Beugelsdijk.

Oproep aan mensen, verenigingen en 
bedrijven met veel buitenruimte

Gastvrij kamperen
Stel je voor: door de Coronacrisis hebben je ouders een flin-
ke financiële aderlating moeten doen en als gevolg daarvan 
is er dit jaar geen sprake van vakantie. 

‘Dat is niet het einde van de we-
reld’ zegt u misschien en dan 
heeft u gelijk. Maar als u zelf 
schoolgaande (klein)kinderen 
heeft, weet u dat, wekenlang 
geen school en geen sport ook 
van hen een tol hebben geëist. 
Juist nu, kan even een paar da-
gen weg flink helpen om als 
gezin met nieuwe moed weer 
verder te gaan. Datzelfde geldt 
trouwens voor kinderen wiens 
ouders tot de sociale minima 
behoren en voor wie vakantie al 
geen gewoonte was, maar nu – 
meer dan ooit – heel veel goed 
kan doen.

Er zijn in Alphen aan den Rijn, 
en zeker in de buitengebieden, 
veel boerderijen; woningen 
met schitterende buitenverblij-
ven; zwembaden die niet open 
kunnen, recreatiebedrijven en 
zelfs een aantal campings. Het 
zou toch mooi zijn als we kun-
nen zorgen dat  gezinnen die 
het hard nodig hebben een aan-
tal dagen met een tent kunnen 
bivakkeren op een boerderij, in 
een grote tuin, op een zwem-
badterrein of op een camping.

Daarom zijn we op zoek naar 

ruime locaties waar in de 
maand augustus, gezinnen met 
kleine kinderen een aantal da-
gen mogen kamperen. Natuur-
lijk is het hierbij belangrijk dat 
uw gasten gebruik kunnen ma-
ken van een toilet en een plek 
om zich te wassen, een douche 
zou helemaal te gek zijn. U kunt 
kiezen om 1 gezin te ontvan-
gen, maar natuurlijk ook meer-
dere. Voor iedere tent ontvangt 
u € 25,--per overnachting 

Speelt u met de gedachte uw be-
drijf voor recreatieve doeleinden 
in te zetten, dan is dit de kans 
om daar eens mee te oefenen. In 
augustus willen we dit experi-
ment uitvoeren en wie weet, als 
we succesvol zijn, kunnen we er 
vanaf volgend jaar een structu-
rele activiteit van maken. 

Wilt u een aanbod doen aan 
deze mensen of meer informa-
tie over dit project?, neem dan 
contact op met Actief-Rijn-
woude info@actief-rijnwou-
de.nl 06-23328302  U kunt het 
aanmeldformulier ook opha-
len van de website van Actief-
Rijnwoude: www.actief-rijn-
woude.nl 
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Oproep aan mensen met 
grote ‘groene’ tuinen

om kwetsbare ouderen 
lekker te laten genieten

Wilt u uw buitenruimte aanbieden of eerst nog meer 
informatie over dit project, neem dan contact op met 

Linda Timmermans: Linda@actief-rijnwoude.nl  
06-45094267

EN

Oproep aan mensen, 
verenigingen en bedrijven met 

veel buitenruimte
om gezinnen met jonge kinderen 

te laten kamperen

Wilt u een aanbod doen aan deze mensen of meer 
informatie over dit project?, neem dan contact op met 

Actief-Rijnwoude: info@actief-rijnwoude.nl 
06-23328302 

Meer informatie zie verder de 
redactionele stukjes hierover in deze editie.

ACTIEF RIJNWOUDEACTIEF RIJNWOUDE

Westelijke Randweg Hazerswoude geen oplossing. 
Op dit moment worden 14 nieuwe plannen door Beter Bereikbaar Gouwe verkend. Een Wes-
telijke Randweg om Hazerswoude-Dorp is er één van. De Westelijke Randweg biedt in onze 
ogen geen oplossing voor de verkeerproblemen in Hazerswoude-Dorp en Boskoop en zorgt 
voor veel extra verkeer vanuit Zoetermeer en de A12. Om de verkeerde redenen wordt steeds 
opnieuw leefbaarheid en natuur opgeofferd. Natuur die voor een miljard eerder is beschermd 
en deze enorme investeringen om het gebied te beschermen zijn dan voor niets getroffen! 
Tenslotte benadeelt de weg agrarische ondernemers en bewoners die de waarde van hun be-
drijven en huizen verder zien dalen. 

Verkeersknelpunt wordt niet opgelost
De Westelijke Randweg lost in onze ogen de verkeerproblemen in Hazerswoude-Dorp niet op 
maar verlegt die van de regio Gouwe/Boskoop juist naar ons dorp, waar niemand in ons dorp 
zit te wachten.  Het drukke verkeer vanuit Boskoop zal gebruik blijven maken van de bestaan-
de N209.  We verwachten dat de Randweg ten westen van het dorp verkeersopstoppingen 
zal veroorzaken ter hoogte van de aansluiting met de Gemeneweg. Het is alom bekend dat 
een tunnel voor een betere doorstroming zorgt dan de aanleg van een randweg die via een 
rotonde wordt verbonden met een bestaande weg. 
De Westelijke Randweg zorgt bovendien voor veel extra verkeer vanuit de regio Zoetermeer/ 
A12. Beter Bereikbaar Gouwe heeft becijferd dat dit maar liefst 20% bedraagt. Het probleem 
wordt op deze manier alleen maar groter gemaakt en voor een deel verplaatst. Het erbij halen 
van nog meer gemeenten maakt de zaak niet eenvoudiger. Dit kan toch niet de bedoeling zijn 
van het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

We vinden het voorziene tracégedeelte van de Westelijke Randweg ten noorden van het Dorp 
erg gekunsteld: een weg met een haakse bocht ter hoogte van de eerste tocht die dan vervol-
gens met een rotonde wordt aangesloten op de Gemene weg. Hiervoor is wellicht gekozen om 
afstand te houden tot De Wilck, geen robuuste maar een gekunstelde oplossing. Deze weg 
zal tot onaanvaardbare overlast gaat leiden aan de zuid, en vooral aan de west en noordzijde 
van Hazerswoude. 

Bovendien worden nieuwe bereikbaarheidsproblemen gecreëerd.  Door de aanleg van de 
Westelijke Randweg worden veel agrarische bedrijven doorsneden. Dit betekent dat hiervoor 
aansluitingen moeten komen voor de agrariërs om hun percelen te kunnen bereiken of dat 
hiervoor een extra parallelle landbouwweg moet worden aangelegd. De verkeersveiligheid is 
hiermee in het geding. Ondertunneling is vanwege de slappe bodems en ter plaatse veel voor-
komende kwel vrijwel onmogelijk.

Negatieve impact op leefbaarheid, natuur en cultuurhistorische waarde.
De aanleg van een Westelijke Randweg heeft een grote negatieve impact op de leefbaar-
heid van het Buurtschap Westeinde en een aanzienlijk deel van het dorp. De aanleg van deze 
Randweg brengt een grote nieuwe doorsnijding met zich mee in het open landelijk gebied  in 
het westelijke Groene Hart.  Bewoners worden door de gekunstelde haakse bocht in de weg 
veelal tweemaal getroffen door verkeersoverlast zowel ten westen als ten noorden van hun 
huizen. Dus een zeer negatieve impact op de leefbaarheid aldaar.
Naast verkeershinder is sprake van doorkruising van een stiltegebied. Vanwege de cultuur-
historische en archeologische waarde is het buurtschap Westeinde met zijn karakteristieke 
lintbebouwing immers aangewezen als stiltegebied. Bovendien ligt het beoogde tracé in de 
directe omgeving van Natura 2000 gebied “Vogelreservaat De Wilck”. Deze buffer om De 
Wilck, ook een van de laatste Habitats van de schaarse weidevogels, gaat bij de aanleg van 
een Westelijke Randweg verloren. Een weg door dit gebied met geluid- en lichthinder en extra 
stikstofdepositie rondom kwetsbare natuur is zeer ongewenst.
In de afgelopen 20 jaar zijn er allerlei maatregelen getroffen om De Wilck en de directe om-
geving te beschermen en te ontzien. De ondertunneling heeft destijds bijna een miljard gul-
den gekost! Niet voor niets is door toenmalige achtereenvolgende regeringen besloten om de 
tunnel door te trekken tot ten zuiden van het Westeinde. Daarnaast zijn bij de aanleg van de 
380 KV hoogspanningslijn beschermende maatregelen ten noorden van Hazerswoude Dorp 
getroffen door de bestaande 150 KV en de nieuwe 150 KV ondergronds langs De Wilck te lei-
den. Het kan toch niet zo zijn dat nu overheden (provincie en, nota bene, onze gemeente) het 
een goed idee vinden om de mogelijkheid van een weg door dit gebied te gaan onderzoeken. 
Een weg zou precies die zaken verstoren die met de kostbare ondertunneling van de Hoge-
snelheidslijn en extra maatregelen voor de 380 KV hoogspanningslijn worden beschermd en 
ontzien. Bovendien betekent dit een enorme vernietiging van eerder door de overheid gedane 
investeringen in behoud van de kwaliteiten van het onderhavige gebied.

Robuuste oplossingen
In plaats van de onlogische Randweg moet worden gezocht naar robuuste oplossingen. In 
onze ogen moeten de verkeersknelpunten in Hazerswoude-Dorp en Boskoop gebundeld  wor-
den aangepakt en niet versnipperd over een aantal plaatsen in het gehele gebied met nieuwe 
infrastructuur. Met bundeling wordt bereikt dat er kosten efficiënt wordt gewerkt, knelpunten 
goed kunnen worden opgelost, de minste nieuwe doorsnijdingen nodig zijn en de negatieve 
effecten op leefbaarheid en natuur worden beperkt. Bij de nieuwe randweg is sprake van een 
lange doorsnijding van het gebied. Dus moet veel grond verworven worden en zijn tal van 
compenserende maatregelen nodig voor agrariërs. Ook na het treffen van deze maatregelen 
zullen deze bedrijven blijvend in hun bedrijfsvoering worden benadeeld. Vanwege de diepe lig-
ging van de polders die onderling in hoogte verschillen, ondertunneling onder het Westeinde, 
slappe bodems en kwel is sprake van een in zijn geheel gecompliceerd en duur tracé. Bo-
vendien zullen vele dure maatregelen moeten worden uitgevoerd om een weg aan te leggen 
die kruist met de HSL-tunnel, energieleidingen en ondergrondse hoogspanningskabels, als dit 
überhaupt al tot de mogelijkheden behoort. 

Namens Buurtschap Westeinde / West Hazerswoude-Dorp 

Siep Koning (siepkoning@kpnplanet.nl); Mennie Wielard; Mariette Pos; Agnes Weber; 
Leo de Vette; Bernard Elsman ; Bart Kooijman; Ronald Alsen

Ingezonden briefMolenwinkel van Koren-
molen De Haas weer open
Vanaf vrijdag 3 juli is de molenwinkel van Korenmolen De Haas in 
Benthuizen weer elke vrijdagmiddag en zaterdagmiddag open van 
13:00 tot 16:00 uur. 

De laatste drie maanden was het alleen mogelijk om een beperkte hoeveelheid meel 
en broodmixen te bestellen en later af te halen. De molenzolders en de stelling zijn 
nog niet voor bezoekers opengesteld.  In de afgelopen weken zijn er een aantal tech-
nische aanpassingen gedaan in de molenwinkel, waardoor deze nu voldoet aan de 
overheidsregels tegen het coronavirus.  Zo is de kassabalie verplaatst en van een 
kuchscherm voorzien, in het midden van de winkel is een grote tafel geplaatst en 
er geldt een vaste looproute bin-
nen de winkel. Omdat deze niet 
zo groot is, kunnen slechts en-
kele klanten tegelijk worden toe-
gelaten.  De mogelijkheid om te 
bestellen via e-mail blijft daar-
om ook gehandhaafd. Bestellin-
gen, die voor woensdagavond 
20:00 uur worden gedaan, wor-
den donderdags klaargemaakt 
en kunnen vrijdags en zaterdags 
tijdens de winkeluren worden 
afgehaald. 
De voordelen zijn, dat de be-
stellingen rustig vooraf klaarge-
maakt kunnen worden, de door 
de klanten gewenste produc-
ten steeds gereed liggen en de 
wachttijden (buiten de molen) 
beperkt kunnen blijven. Verdere 
informatie en een bestelformu-
lier zijn te vinden op de website 
van Korenmolen De Haas www.
korenmolendehaas.nl    
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Formule 1 seizoen mag eindelijk los!
door Dennis Broekhart

Komende zondag 5 juli, rond de klok van 15.10 uur gaat eindelijk na 217 F1-loze dagen het seizoen 
2020 van start. Het seizoen zou oorspronkelijk afgelopen maart begonnen zijn maar door de uit-
braak van het Corona-virus is dit uiteraard uitgesteld.  Hè hè, dat werd tijd!

Dit seizoen is bij voorbaat al een 
bijzonder seizoen. Er zouden 22 
races verreden gaan worden, 
de huidige kalender telt op dit 
moment echter 8 races, genoeg 
voor de autosportbond om in 
2020 een officiële wereldkam-
pioen te benoemen. Zeer waar-
schijnlijk worden op korte ter-
mijn nog wat races toegevoegd, 
circuits in Italië en Portugal 
hebben al aangegeven interesse 
te hebben. 

Handvol kanshebbers
Maar goed, 20 coureurs, on-
derverdeeld onder 10 teams die 
meedoen voor het Formule 1 
kampioenschap. Van die 20 zijn 
er slechts een handvol die voor 
de winst kunnen gaan. Waar-
om? De coureurs zijn toch de 
beste stuurlui ter wereld? Tsja, 
in de F1 zijn de coureurs af-
hankelijk van de  auto en van de 
motor, dit is heel beknopt, an-
ders wordt het een lang en tech-
nisch verhaal. Verstappen bij-
voorbeeld, is een van de beste 
coureurs van het veld maar won 
vorig jaar ‘’maar’’ 3 keer. Ver-
stappen reed een hele goede 
wagen maar zijn motor was niet 
altijd de beste. Het is de taak van 
het team en de motorenleveran-
cier om voor te zorgen dat een 
coureur het beste pakket krijgt.  
De volgende heren-coureurs 
hebben in mijn ogen, de groot-
ste kans op de wereldtitel:
Lewis Hamilton -  kampioen 
van 2008, ‘14 , ‘15 , ‘17 , ‘18 

en ‘19. Absoluut een beest! Le-
wis moet je eigenlijk altijd in de 
gaten houden. Ook al klaagt ie 
steen en been over de teamra-
dio dat bijvoorbeeld de banden 
niet goed zijn. Zijn sterke punt 
is zijn tactisch spel en de manier 
waarop hij in de kwalificatie 
pole-position weet te veroveren.
Valtteri Bottas - Teamgenoot 
van Hamilton. Ook al heeft Bot-
tas de uitstraling van een lek-
kend pak magere yoghurt, als 
Valtteri zijn dag heeft is hij niet 
te verslaan. De afgelopen jaren 
heeft hij laten zien dat hij mee 
kan doen om de zeges. Echter, 
van hem hoeven we geen won-
deren te verwachten, hij is dui-
delijk de mindere ten opzichte 
van zijn teamgenoot Hamilton.
Sebastian Vettel - Ferrari heeft 
laten weten dat het contract met 
Vettel niet vernieuwd gaat wor-
den, wat betekent dat 2020 zijn 
laatste jaar bij de Italiaanse ren-
stal zal zijn. Vettel is in het ver-
leden al 4 keer kampioen ge-
weest. Hij zal zijn laatste jaar 
benutten om te vlammen waar 
hij kan. 
Charles Leclerc - De jonge cou-
reur uit Monaco kan een gro-
te kans hebben op de titel, als 
Ferrari dan eindelijk een wagen 
bouwt die hem de overwinning 
binnen kan laten slepen. Charles 
is wel de kampioen van de toe-
komst te noemen. Hij heeft vo-
rig jaar laten zien dat er met zijn 
snelheid niks mis is, hij heeft 7 
keer pole-position behaald, en 2 

keer weten te winnen.  

'Onze' Max maakt grote kans!
Max Verstappen - De Neder-
lander is een absolute wereld-
ster. Zijn team, Redbull, hoopt 
hem dit jaar de jongste kampi-
oen ooit te zien worden. Hoe 
dan ook heeft hij al bewezen 
dat Redbull je inderdaad vleu-
gels geeft! Waar Verstappen ook 
rijdt, er is altijd actie te bele-
ven. Typisch aan Verstappen is 
de manier waarop hij risico’s 
durft te nemen. Dit heeft hem 
al diverse keren de overwin-
ning doen behalen, echter is dit 
ook zijn valkuil. Het nemen van 
een groot risico resulteert ook 
gemakkelijk tot een ‘’domme’’ 
fout. 
We beginnen dit seizoen met de 
race op de Redbull Ring in Oos-
tenrijk. Als ik een voorspelling 
zou kunnen doen voor komen-
de zondag, dan denk ik dat Ver-
stappen een grote kans maakt 
op de overwinning. Hij blinkt 
uit bij regen (je bent Nederlan-
der of niet), en dit staat voor ko-
mende zondag op het menu. Hij 
heeft laten zien dat hij kan win-
nen op dit circuit zoals in 2018 
en 2019. 
Het aannemen van deze voor-
spelling is overigens voor eigen 
risico, er kunnen geen rechten 
worden ontleend aan je inge-
vulde Toto :) 
Alvast veel kijkplezier en 
tot de volgende keer!
Groet, Dennis

Rijksmonument Bouwlust 
wordt in oude glorie hersteld
Van boerderij Bouwlust uit 1675 aan de Rijndijk in Groenendijk wordt de gevel gerestau-
reerd. Het repareren van de scheuren en het aanbrengen van knipvoegen in dit rijksmo-
nument is ambachtelijk werk dat met veel geduld en precisie wordt uitgevoerd.

Aan de Rijndijk 49 (tegenover 
hotel Groenendijk) staat een mo-
numentale en riet gedekte boer-
derij met bakhuis en karnmo-
len. Oorspronkelijk was er ook 
een stoephuis bij dat uitkwam 
op een sloot. De stoep werd ge-
bruikt voor het in de sloot spoe-
len van de was en melkbussen. 
De sloot is inmiddels gedempt 
en het houten stoephuis is ver-
gaan en afgebroken. 

Gefaseerd opknappen
Eigenaar van het pand is John 
de Wit van het bedrijf De Wit 

Groenvoorziening uit de Groe-
nendijk. “Het pand is altijd in 
bezit geweest van de familie 
Hoogeveen”, vertelt hij. “Onge-
veer 20 jaar geleden is het ver-
kocht aan de familie Martens 
van de gelijknamige steenhou-
werij. Toen dat bedrijf het niet 
meer kon bolwerken is ook de 
boerderij weer te koop gekomen 
en heb ik hem in 2016 kunnen 
kopen. Vanaf dat moment pro-
beer ik het pand in etappes te 
herstellen. Eerst zijn we binnen 
aan de slag gegaan. De bedoe-
ling was er een groepsaccom-

modatie van te maken, maar dat 
wilde de gemeente niet. Nu is 
het verhuurd aan particulieren.” 
Vervolgens heeft De Wit het rie-
ten dak laten restaureren en dit 
jaar zijn de gevels aan de beurt. 

Vakkundige restauratie
“Ik wil met onze jongens een 
mooi stukje werk afleveren”, 
vertelt David de Hollander van 
het aannemersbedrijf uit Ha-
zerswoude-Dorp dat de gevel-
renovatie uitvoert. De Wit: “We 
krijgen van mensen die lang-
lopen nu al veel complimen-

Aquarel van boerderij Bouwlust gemaakt in 1928

ten voor hoe het monument in 
oude glorie wordt hersteld. Zelfs 
de huidige generatie van de fa-
milie Hoogeveen is komen kij-
ken en vond het prachtig.” 

Als kroon op al het werk laat De 
Wit nu een nieuw naambord 
maken voor de boerderij. “Het 
moet van het beste eikenhout 
met gouden letters worden. Ik 
heb een jachtbouwer in Fries-
land gevonden die nog op am-
bachtelijke wijze zo’n bord kan 
maken. Zo’n mooi naambord is 
deze boerderij wel waard.”

Onzekere tijden, ook 
voor Stichting ZoBeRo
Helaas zijn ook voor Stichting ZoBeRo de gevolgen van de Coro-
na-crisis zichtbaar en voelbaar. Ons jaarlijkse transport in sep-
tember 2020 kan vanwege de huidige situatie niet plaatsvinden. 

Gezien de onzekerheid over de verschillende grensovergangen, het 
virus dat misschien in het najaar opnieuw kan oplaaien en de ver-
antwoordelijkheid die we voelen voor onze chauffeurs.  We zien 
te veel risico’s die voor zorgen en onveiligheid kunnen zorgen. Te-
gelijkertijd voelen we, juist nu, de nood om onze broers en zussen 
daar te ondersteunen. U zult begrijpen dat dit geen gemakkelijk 
besluit is geweest.

Voorlopig hopen we een transport in het voorjaar van 2021 te kun-
nen organiseren, maar dit is nog van het e.e.a. afhankelijk. We ho-
pen daar snel meer over te weten. 
Ook willen we laten weten dat de keet aan de Zegwaartseweg in 
Benthuizen, waar kleding ingezameld kon worden, gesloten is. De 
kleding mag vanaf heden gebracht worden in Moerkapelle aan de 
Bredeweg 6, op het voormalig terrein van Blonk. Dit kan iedere 
eerste zaterdag van de maand tot en met december, 's ochtends tus-
sen 9 en 11 uur. Wanneer er teveel binnen komt, moeten we in 
verband met de beperkte opslag die ons ter beschikking staat, een 
stop inbrengen. 
Voor informatie kunt u mailen naar info@zobero.nl of bellen 
naar 0793412839.
Met vriendelijke groet, Stichting ZoBeRo
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Kunstgrasveld bij Hazerswoudse 
Boys blijkt haalbaar
De ontwikkeling van een kunstgrasveld voor Hazerswoudse Boys is een stap dich-
terbij. Habeko wonen en de club zien mogelijkheden zo’n veld te ontwikkelen. De 
gemeente zorgt voor financiële dekking van de kosten vanuit de verkoop van Veld 
3 voor woningbouw. 

Op dit moment vindt een haal-
baarheidsstudie plaats naar de 
bouw van sociale huurwonin-
gen op de plek waar nu Veld 
3 van Hazerswoudse Boys ligt. 
In 2019 heeft de gemeente met 
Habeko en Hazerswoudse Boys 
hiervoor een intentieovereen-
komst gesloten. Doordat een 
nieuwe ontsluitingsweg in het 
dorp wordt aangelegd, zou Veld 
3 van de voetbalclub geïsoleerd 
komen te liggen. Het veld afsto-
ten en het bestaande trainings-
veld ombouwen tot een multi-
functioneel bruikbaar veld met 
kunstgras zou een aanvaardbaar 

alternatief zijn voor de voetbal-
club. Habeko wonen kan dan 
woningen op de plek van het 
huidige Veld 3 bouwen. 

Een van punten die is onder-
zocht is of de kosten van een 
kunstgrasveld op de plek van 
het huidige trainingsveld van 
Hazerswoudse Boys gedekt zou-
den kunnen worden uit de op-
brengsten van de verkoop van 
Veld 3. De voetbalclub heeft 
kunstgras nodig om voldoen-
de speelcapaciteit te houden om 
zowel te kunnen trainen, als om 
wedstrijden te kunnen spelen. 

Op een kunstgrasveld kunnen 
immers meer speeluren worden 
gemaakt dan op een natuurgras-
veld en dan kan trainen en spe-
len op één veld worden gecom-
bineerd. Het leek aanvankelijk 
een te dure uitruil te zijn. 

Habeko wonen en Hazerswou-
de Boys hebben er nogmaals 
naar gekeken en de realisatie 
van een kunstgrasveld tegen het 
beschikbare budget blijkt toch 
mogelijk. Het college van b&w 
zorgt nu voor dekking van het 
kunstgrasveld in de begroting 
van 2021. 
 

BTC krijgt subsidie voor LED 
verlichting én een nieuwe sponsor
Tennisvereniging Benthuizer TennisClub heeft deze maand de subsidie van de pro-
vincie Zuid-Holland ontvangen voor de ledverlichting van de banen. Het project bij 
BTC is vorig jaar in augustus gerealiseerd. 

We zijn de provincie erkentelijk 
voor de bijdrage, het verbruik 
van onze stroom is hierdoor al 
fors gedaald. Door deze bespa-
ringen hebben we de lidmaat-
schapsbijdrage voor de leden 
niet hoeven verhogen in 2020. 
De provincie Zuid-Holland is 
met de ‘subsidieregeling lokale 
initiatieven energietransitie’ ac-
tief, deze kan worden verstrekt 
voor de realisatie van een pro-
ject van een lokaal energie-ini-
tiatief, gericht op het realiseren 
van energiebesparing, het op-
wekken van duurzame warmte 
of duurzame energie of op een 
andere manier het terugdringen 
van de CO2-uitstoot. De hoog-
te van de subsidie bedraagt voor 

verenigingen 10% van de subsi-
diabele kosten. 

Tennisvereniging Benthuizer 
TennisClub is verheugd, ge-
zien de onzekere tijden, te kun-
nen melden dat zij in Kreder-
RegioKozijnen te Moerkapelle 
een nieuwe sponsor hebben ge-
vonden voor een reclamebord 
op het tennispark gedurende 3 
jaar. Frans Kreder, direkteur ei-
genaar, en zijn vrouw Gera zijn 
positief ingestelde mensen en 
dol op tennis. Frans  heeft al 
ruim 37 jaar ervaring en is ze-
ker een specialist op het gebied 
van kunststof kozijnen, schuif-
puien, gevelbeplating en hor-
ren. 

Digitale “BLIK” in het 
verleden” bij Historische 
Kring Benthuizen
Nu het niet mogelijk is om de expositie in oudheidka-
mer “ De Negen Turven” te bezoeken kunt u een digi-
tale ‘rondleiding’ bekijken via onze website: www.his-
torischekringbenthuizen.nl .

Op zaterdag 7 maart is de tentoonstelling geopend, maar direct 
daarna zijn de corona maatregels ingegaan waardoor een bezoek 
niet meer mogelijk is. Hoewel we nu we weer open mogen is het 
onmogelijk om de 1.5 meter regel in de oudheidkamer en tentoon-
stellingsruimte te handhaven, daarom blijven wij tot nader bericht 
gesloten.. 

Om u toch de gelegenheid te geven de expositie te bekijken heb-
ben we hem nu online gezet. Onder het kopje promotie op de 
website kunt u nog meer filmpjes bekijken.
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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 2 juli  Andijvietaart met cashew noten en een tartaartje € 11,50

Vr. dag 3 juli  Gado Gado schotel met rijst € 10,75

Za. dag 4 juli  Voor: Gegrilde paprikasoep
  Hoofd: Entrecôte met rode pestoboter, wedges,salade € 21,50

Zo. dag 5 juli  Happen v.d. Plank (v.a. 2 pers. prijs p.p.)  € 22,25

Di. dag 7 juli  Griekse salade met tzatziki en stokbrood € 11,00

Wo.dag 8 juli  Kippendij met honing-mosterdsaus en friet € 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

 

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  

Fysiek en hybride lesgeven, 
Marijke weet er alles van!
Na wat speurwerk hebben we Marijke Verbree – Kruijs uit Koudekerk aan den Rijn be-
reid gevonden iets te vertellen over het ‘virtueel-lesgeven’. Marijke Verbree is als docente 
Duits & Coördinator Internationalisering verbonden aan het Antonius college in Gouda 
en werd in april dit jaar gekozen tot Docent Duits 2020.  

Het Antoniuscollege in Gouda maakt deel 
uit van de Stichting Carmelcollege en biedt 
onderwijs op havo, atheneum, gymnasium 
TTO en Technasium niveau. De Stichting 
Carmelcollege verbindt VO-scholen ver-
spreid door heel Nederland. Totaal zijn er 
bijna 50 schoollocaties bij aangesloten en 
hebben een breed onderwijsaanbod.

Hoe verliep nu deze bijzonde-
re manier van lesgeven gedu-
rende de laatste weken van het 
schooljaar? 
Marijke: "Vanaf 2 juni waren de 
leerlingen weer gedeeltelijk wel-
kom op school. Binnen school 
zijn alle noodzakelijke voorbe-
reidingen getroffen. Eénrich-
tingsverkeer met lijnen aangege-

ven, alle leerjaren hun eigen in 
en uitgang (we gebruiken nu ook de 
nooduitgangen), posters en stickers 
op de vloeren en muren, des-
infecterende middelen en aan-
gepaste lestijden. Het was ont-
zettend fijn om alle leerlingen 
en collega’s na bijna 3 maanden 
weer te zien met in achtneming 
van de 1,5 meter regel.  De on-
derbouwklassen hebben hun ei-
gen gang waar zij les krijgen. 
Klas 4 in de gymzalen en klas 
5 in de aula en het grote com-
puterlokaal. Daar moeten zij ook 
blijven, de docenten lopen naar 
het desbetreffende lokaal waar 
zij les moeten geven. Alle leer-
lingen volgen weer de lessen, 

waarbij een lesweek voor de 
klassen 1 t/m 3 over twee we-
ken is verdeeld voor de gesplits-
te lesgroepen. Het zijn verkorte 
lessen maar wel voor alle leer-
lingen". 

Vergaderen is op school en 
wanneer je er niet bij aanwe-
zig kunt zijn is teams inge-
schakeld.  Hoe ziet dit er in de 
praktijk uit? 
Marijke:"Ik heb een 3e klas en 
de helft van de leerlingen heb 
ik dus op school en de ande-
re helft volgt de les thuis via de 
livestream. En dat rouleert dus. 
De bovenbouwklassen geef ik 
wel als gehele groep zijnde les 
maar deze leerlingen komen 2 
of 3 dagen naar school en de 
andere dagen werken zij thuis 
aan hun huiswerk en kunnen zij 
online vragen stellen. De ruimte 
in school wordt dus goed benut. 
In de gymzalen kunnen grotere 
groepen en ik geef bijvoorbeeld 
mijn twee 4 vwo lesgroepen te-
gelijk les wat betekent dat ik 59 
leerlingen heb. Het is even iets 
anders met een headset en grote 
schermen. Niet de meeste idea-
le manier om les te geven want 
de lessen duren niet lang, om 
het half uur gaat de bel en loop 
ik naar de volgende klas dus 
houd je ongeveer 25 minuten 
over. Ik benut deze tijd voorna-
melijk voor nakijken en uitleg. 
Het maakwerk doen de leerlin-

gen thuis want zij zijn om half 
één uit zodat ze s’ middags thuis 
verder kunnen werken. Ik ga 
dan verder met mijn werkzaam-
heden en ben bereikbaar voor 
vragen van leerlingen. Tijdens 
de pauze blijven de leerlingen 
in het lokaal en gaan de conciër-
ges rond met koffie en thee voor 
de docenten. Het zijn geen lange 
lessen maar het is wel een goede 
oplossing want interactie en so-
ciaal contact zijn een belangrijke 
randvoorwaarde voor het leren 
van jongeren en we hopen ook 
zo achterstanden te beperken".

Hebben de leerlingen achter-
standen opgelopen?
"Wij inventariseren nu hoe de 
leerlingen ervoor staan en op 
basis daarvan gaan wij na de 
zomervakantie een program-
ma aanbieden  voor de leer-
lingen die dat nodig hebben 
Daar wordt nu over nagedacht. 
Er worden subsidies vanuit de 
overheid verstrekt om leerlin-
gen die dat nodig hebben ex-
tra te ondersteunen met uit-
leg,  coaching en hulp bij het 
verwerken van de lesstof. Het 
is voor extra activiteiten die na 
schooltijd worden aangeboden 
aan de leerlingen met aantoon-
bare achterstanden. Ik ga sowie-
so bepaalde stof extra herhalen, 
daar ben ik nu al mee bezig om 
dat te verwerken in mijn projec-
ten voor komend schooljaar". 

En na de zomervakantie?
"Ik ben zo blij, dat we dan weer 
helemaal open gaan en dat 
we weer met ‘normale’ klas-
sen kunnen gaan werken. Ik 
kan mijn lesstof en voorberei-
ding daar nu helemaal op gaan 
richten en na de vakantie weer 
alle leerlingen de aandacht ge-
ven die zij verdienen. De afge-
lopen drie maanden vanuit huis 
werken waren best hectisch. De 
werkdruk is al hoog in het on-
derwijs en is door de corona-
crisis alleen maar toegenomen. 
Eerst vanuit huis live lessen ver-
zorgen dat al een omschake-
ling was want het lesprogram-
ma moest ik toch aanpassen, 
het nadenken over hoe houd je 
nu controle over bijvoorbeeld 
huiswerk en inleveropdrachten, 
zijn alle leerlingen aanwezig tij-
dens de livelessen, hoe kan je de 
leerlingen het beste helpen, re-
gelmatig bellen of appen met 
mijn tutorleerlingen, meer ver-
gaderingen en nu de combina-
tie van digitaal en fysiek onder-
wijs. Daarnaast heb ik nog een 
groot aantal (internationale) ac-
tiviteiten moeten annuleren en 
webinars gevolgd om duidelijk-
heid te krijgen hoe om te gaan 
met bijvoorbeeld het uitstellen 
van Erasmusprojecten. Tot aan 
het einde van het jaar wordt er 
voorlopig geen activiteiten ge-
organiseerd. 

Onze hartelijke dank aan 

Marijke Verbree in haar werkkamer bij het Antoniuscollege



20Groene Hart Koerier
woensdag 1 juli 2020

HOOGVLIET.COM

 4.99 

WELKOM OP 
CAMPING HOOGVLIET

EEN ZOMER VOL VOORDEEL

9.-
pick&mix BBQvlees  Alle soorten met een  3 voor € 9.- sticker 

Maximaal 6 keer de aanbieding per klant 

Nectarines 
 Schaal van 1 kilo 
Van /2.99

 Koggelandse 
kaasstukken 
Per 500 gram 
Van /6.37 - /7.90
 Voor 3.18 - 3.95 
Van de versafdeling

 Pepsi, SiSi, 
7UP of Ranja 
 2 fl essen of 
pakken van 1.5 liter 
Van /2.86 - /3.58
 Voor 1.43 - 1.79

 Heineken of 0.0 
 Alle kratten of dozen met 
24 fl esjes van 0.25 - 0.3 liter 
Van /15.19 - /16.49

 NU 

 50%
KORTING 

 1+1
GRATIS 

 NU PER SCHAAL

1.99 
PER STUK

8.99 
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