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makelaardij

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

KIEST U OOK 
DÉ BESTE

MAKELAAR

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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

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

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

Wordt Het Anker een wooncomplex?...

Raadscommisie steunt herijkings-
plan voor dorps- en buurthuizen

De dorps- en buurthuizen in onze kernen houden de gemoederen nog wel even bezig..,,

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2706 • Woensdag 8 juli 2020

door Diana Baak

Afgelopen donderdag 
heeft de raadcommis-
sie sociaal en maatschap-
pelijk domein ingestemd 
met het beleidsplan ‘Her-
ijking dorps- en buurt-
huizen’. Op 16 juli zal de 
raad via een hamerstuk de 
subsidiepot voor dorps-
huizen voortaan verdelen 
over alle dorpen en ker-
nen van Alphen. 

Zowel de 16 aangewezen dorps-
huizen waarvan het gebouw ei-
gendom is van de gemeente, als 
waarvan het gebouw in parti-
culier bezit is, ontvangen vanaf 
2021 subsidie. Ook wordt toe-
gewerkt naar uniformering van 
de tarieven voor huur van ruim-
te en consumpties. De subsidie 
ontvangen de beherende partij-
en vooral om ook gereduceer-
de tarieven te kunnen hanteren 
voor maatschappelijke activitei-
ten die bijvoorbeeld door vrij-
willigersorganisaties worden 
georganiseerd.  De verschillen 
in beleid van de fusiegemeen-
tes is met het nieuwe beleid ook 
rechtgetrokken. Voor de dorps-
kernen van voormalig Rijn-
woude is dit gunstig, want deze 
ontvingen tot op heden geen 
subsidie. 

Brede steun voor het plan
De raadscommissieleden gaven 
allen aan de derde fase van het 
plan, waar het vooral om de fi-
nanciële en beheersmatige kant 
van de zaak ging, in basis te on-
dersteunen en hiermee de laat-
ste fase, namelijk uitvoering in 
te willen gaan. Maar er waren 
nog wel wat punten op de i te 
zetten als het gaat om de af-
hechting van open eindjes bij 
die dorpshuizen die voortaan 
geen subsidie meer ontvangen 
of waarvan de activiteiten naar 
een ander gebouw verhuizen. 
Dit mede naar aanleiding van 
wat gebruikers in de hoorzitting 
van enkele weken geleden naar 
voren hadden gebracht. Voor 
voormalig Rijnwoude geldt dat 
er vijf dorpshuizen zijn aange-
wezen en daarvoor vanaf 2021 

ook subsidie gaan ontvangen: 
De Tas in Benthuizen, De Juf-
frouw in Hazerswoude-Dorp, 
De Ridderhof in Koudekerk aan 
den Rijn en Pleyn’68 en het tij-
delijke (en nieuw te bouwen) 
dorpshuis in Hazerswoude-
Rijndijk.  Het Anker is op 1 juli 
als dorpshuis gesloten. 

Toekomst van Het Anker
Een aantal raadsleden maakte 
zich zorgen over de toekomst 
van het gebouw Het Anker en 
uiten hun zorgen ‘dat het wel-
licht jaren leeg zal staan’. Wet-
houder Kees van Velzen kon 
voor de raadscommissieleden 
een tipje van de sluier oplich-
ten over de huidige besprekin-
gen voor het omvormen van 
Het Anker tot een wooncom-
plex: “Habeko wonen, architect 
Van Huut en een projectontwik-
kelaar zijn op dit moment met 
elkaar in gesprek en maken een 
plan. Dat verloopt voorspoedig 
en zal leiden tot het opstellen 
van een zogenaamd ‘kavelpas-
poort’. De wethouder verwacht 
dat dit na de zomer klaar is en 
het verkoopcontract van het 
pand dan getekend kan wor-
den. Daarna kan de ontwikke-
ling beginnen. Ook het JJB-ge-
bouw maakt onderdeel uit van 
de plannen. Het JJB is hierover 
inmiddels geïnformeerd door 

de gemeente en er vinden ge-
sprekken plaats over het her-
huisvesten van hun activiteiten 
op andere locaties. 

Toezegging nieuw dorpshuis
Wethouder Van Velzen heeft ook 
nu weer de harde toezegging 
gedaan dat nog in deze raads-
periode een plan gereedkomt 
voor het nieuwe dorpshuis in 
Hazerswoude-Rijndijk. Besluit-
vorming zal wel in de volgen-
de raadsperiode plaatsvinden 
omdat het plan dan ook moet 
worden uitgevoerd. Het proces 
om over het nieuwe dorpshuis 
- in combinatie met vraagstuk-
ken van onder meer sportvoor-
zieningen en scholen - met een 
brede vertegenwoordiging van-
uit het dorp na te denken, is al 
in gang gezet. 
 
Tijdelijke dorpshuis
Door Bert Lekx van Wijken en 
Dorpen Belangen werd ook de 
zorg uitgesproken of - nu Het 
Anker is gesloten - er in Ha-
zerswoude-Rijndijk nog wel bij-
eenkomsten met veel inwoners 
kunnen plaatsvinden, bv. een 
bewonersbijeenkomst West-
vaartpark. Wethouder Schota-
nus gaf aan dat er voorlopig al-
leen digitaal bijeengekomen kan 
worden. Daarvoor heeft de ge-
meente een digitaal participa-

tieplatform in gericht dat al op 
verschillende plekken is inge-
zet. In een later stadium kun-
nen middelgrote bijeenkomsten 
plaatsvinden in het tijdelijke 
dorpshuis en in Pleyn’68. Voor 
hele grote bijeenkomsten kan zo 
nodig uitgeweken worden naar 
de kerken in Koudekerk die hun 
zalen verhuren voor groepen tot 
zo’n 200 personen. 

Verduurzaming panden
Verduurzamen van de panden 
die in eigendom van de ge-
meente zijn is ook een onder-
werp dat hoog op de prioritei-

tenlijst staat voor de komende 
jaren. Ook de particuliere pan-
den worden daarbij zo nodig 
geholpen. Voor de Ridderhof zal 
op korte termijn al worden ge-
start met het verwijderen van 
asbest in het dak. 

Trots op het resultaat
Wethouder Van Velzen: “Ik ben 
heel trots op het resultaat. We 
hebben straks 16 locaties in alle 
wijken en dorpen van onze ge-
meente waar inwoners terecht 
kunnen voor een breed sca-
la aan activiteiten. Op sommi-
ge plekken is zelfs ruimte voor 
nieuwbouw.” 
De raadscommissieleden ge-
ven aan met vertrouwen de 
fase van uitvoering in te gaan 
en daarvoor zijn ook afspraken 
gemaakt om dit periodiek met 
elkaar te evalueren. Op 16 juli 
neemt de gemeenteraad nog het 
formele besluit. 
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Ik ben gisteren weer op het 
graf van mijn moeder geweest. Het 
was precies zes maanden geleden dat 
zij is overleden. Zij heeft daar een 
rustplekje samen met mijn vader. 
Mijn vader is overleden toen ik een 
jaar of twaalf was. Mijn moeder heeft 
het sinds die tijd helemaal alleen 
moeten rooien. Nu zijn ze weer 
samen. Iets waar mijn moeder de 
laatste jaren erg naar uitzag.
 Mijn twee broers en ik hebben - 
samen met haar - besloten dat als het 
onze tijd is, wij ook bij hen worden 
begraven.”
 Loesewies Giesen 

onze tijd is, wij ook bij hen worden 

 Loesewies Giesen 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

Voor uw blijk van medeleven en deelneming, 
ons betoond na het overlijden van mijn man, 
onze (schoon) vader en opa

Jan van Aalst
betuigen wij u hiermede onze hartelijke dank.

 W. van Aalst-Zegwaard
 Kinderen en 
 kleinkinderen

 Hazerswoude-Dorp, juli 2020

Met verslagenheid hebben wij kennis-
genomen van het overlijden van ons zeer 
gewaardeerde oud lid

Hans van der Voorst

Hans is, naast muzikant, ook lange tijd 
voorzitter geweest van onze vereniging en 
was het gezicht van Muziekvereniging 
Kunst Na Arbeid. Wij hebben hem gekend 
als een echt verenigingsmens die nauw 
betrokken was bij onze vereniging. 

Voor het vele goede werk dat hij gedurende 
lange tijd in het belang van onze vereniging 
heeft gedaan, is hij daarom ook benoemd 
tot erevoorzitter en erelid.

Onze gedachten en medeleven gaan uit 
naar zijn vrouw Ans, kinderen, klein-
kinderen en naaste familieleden. 
Wij wensen jullie veel sterkte toe in deze 
moeilijke periode.

Leden en bestuur van Muziekvereniging 
Kunst Na Arbeid Koudekerk aan den Rijn

‘Ik heb een mooi leven gehad. Het is goed zo.’ 

Met die woorden gaf Teun zich over toen 
hij hoorde dat hij niet beter kon worden. 

We zullen alle mooie herinneringen 
koesteren aan mijn lieve man, onze vader, 

schoonvader en opa

Teunis Jacobus van Klaveren

- Teun -
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

3 augustus 1947 1 juli 2020

Om je heengaan treuren wij,
om wie je was, zijn we je dankbaar

Tiny van Klaveren - Boer
Wilbert en Jantine, Esmée,  
Martijn en Linda

Correspondentieadres:
Familie van Klaveren
p/a Ammoniet Uitvaartbegeleiding
Wilhelminalaan 1 
2405 EB  Alphen aan den Rijn

Dinsdag 7 juli is de dankdienst voor zijn 
leven om 13.30 uur in de Hervormde kerk, 
Dorpsstraat 64 in Hazerswoude-Dorp. 
Vanwege de beperkingen vindt de dienst 
helaas in besloten kring plaats. 
U kunt met ons meeluisteren via 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/10042.
Aansluitend brengen we Teun naar zijn 
laatste rustplaats op de begraafplaats aan de 
Provinciale weg. 
We stellen het zeer op prijs als u langs de 
route staat als een erehaag.

                                            

                      

Cok Wesselingh

Wij willen iedereen danken die een bijdrage heeft geleverd in de 
vorm van zorg, liefdevolle woorden, kaarten en bloemen tijdens haar  
leven en bij het mooie afscheid van onze zus, schoonzus en tante 

Hazerswoude-Rijndijk,  juli 2020 familie Wesselingh 

Zondag 12 juli op bezoek 
bij Imkerij het Rietveld
Veel evenementen zijn afgelast en ook de Landelijke Open 
imkerdagen gaan komend weekend niet door. Er waren 
ook mensen die ons lieten weten dat ze graag hadden wil-
len komen om te horen over bijen en imkeren. En lijkt het 
komend weekend ook mooi weer te worden.

Imker Jan Willem van Rijn en Cornelia Stichter hebben daarom besloten 
om toch geïnteresseerden uit te nodigen bij hen te komen kijken, proe-
ven, luisteren en zo te ervaren hoe belangrijk en nuttig bijen in onze 
wereld zijn. Natuurlijk zorgen we dat er ook een kopje koffie of thee is 
en u de heerlijke taart van Cornelia kunt proeven. 

Als mensen in kleine groepjes (van 6 – 7) verspreid over de dag komen 
dan kunnen we ook veilige afstand bewaren. Beginnend op elk heel uur 
(12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00) is er een rondleiding van 45 mi-
nuten. Daarin vertelt de imker Jan Willem van Rijn over wilde bijen en 
honingbijen, het leven van bijen in een bijenkast, hoe een imker met 
zijn volken werkt, over bijenzwermen, verschillende soorten honing, 

propolis enz.  
Om dat te kunnen meemaken moet u zich wel 
tevoren aanmelden en een tijd afspreken. Dat 
kan telefonisch via 0172-589906 (bij voorkeur 
’s avonds) of via jwavrva@planet.nl 

Komt u dan kort voor het begin van de rond-
leiding. Na afloop kunt u in de tuin nog wat 
drinken.

U komt bij de Imkerij via de Burg. ten Heuvel-
hofweg: direct na de theetuin het Woutje wan-
delt of fietst u rechtsaf. De imkerij ligt aan de 
Rietveldse Vaart.
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KIWANIS doneren opnieuw mooi 
bedrag aan goed doel dankzij 
inzameling cartridges en telefoons!
Kiwanis-leden zamelden afgelopen  jaar weer gebruikte telefoons en inkt/toner 
cartridges in. Ze zijn heel trots te kunnen melden dat het  opnieuw gelukt is om 
maar liefst 15.784 stuks in te zamelen! Zo was het weer mogelijk om € 3.000 te do-
neren  aan een goed (kinder)doel. 

Gerben Boon (links) neemt dankbaar de cheque in ontvangst van 
Robin Nieboer de voorzitter van Kiwanis Club Leiden e.o. 

Goede doelen
De opbrengst van ingezamelde 
telefoons en cartridges per stuk 
mag dan niet veel zijn, dankzij 
het grote aantal kan er jaarlijks 
toch enkele duizenden euro’s 
worden overgemaakt naar kin-
derdoelen. Onlangs werd weer 
een cheque van 3.000 euro over-
handigd aan Gerben Boon voor 
PROJECT SHARE GHANA.  Dit 
was vooral mogelijk door onder 
andere de enthousiaste mede-
werking van afvalbrengstations 
in Alphen aan de Rijn, Kaag en 
Braassem, de klanten van Albert 
Heijn in Koudekerk en mensen 
die spontaan cartridges en tele-
foons komen brengen. 

Familie Boon en Project Share 
Ghana
In de Groene Hart Koerier is al 
eerder iets geschreven over het 
project van Gerben en Dorien 
Boon in Noord Ghana. Project 
Share Ghana is vanuit Neder-
land ca. 10 jaar geleden gestart 
en omvat een lagere school en 
een centrum waar ondervoede 
baby’s worden opgevangen of-
wel een Nutrition Centre.  Op 
dit moment zijn Gerben en Do-
rien op verlof in Nederland 
voor de geboorte van hun 3e 
kind. Inmiddels is de geboor-
te van de 3e zoon achter de rug 
en hopen ze  eind juli weer te-
rug te gaan naar Noord Ghana 
voor zover dit al mogelijk is we-
gens corona. Dorien is opge-

groeid in Koudekerk en woont 
nu ruim 4½ jaar met haar man 
Gerben en kinderen in Noord 
Ghana. Gerben is tropenarts en 
Dorien is tropenverpleegkun-
dige. Er al is al veel gebeurd in 
de jaren dat ze in Ghana verblij-
ven. Te beginnen met de lokale 
taal en cultuur leren kennen en 
ook het lange proces van regis-
tratie als arts en verpleegkundi-
ge in Ghana doorlopen. Als on-
derdeel hiervan een verblijf van 
een aantal maanden in de stad 
Tamalé en daar gewerkt in het 
opleidingsziekenhuis. Tijdens 
deze periode werd duidelijk dat 
veel zwangere vrouwen geen of 
weinig gebruik maken van me-
dische zorg tijdens de zwanger-
schap. Veel vrouwen bevallen 
thuis met een traditionele ver-
loskundige die geen opleiding 
heeft gevolgd.  In het ziekenhuis 
kan aan de verloskundige zorg 
ook nog veel verbeterd worden! 

De afgelopen 1½ jaar hebben ze 
onderzoek gedaan in het dis-
trict waar ze wonen naar de 
culturele gebruiken en over-
tuigingen die mensen hebben 
ten aanzien van zwangerschap 
en bevalling. Hiervoor zijn heel 
veel interviews gedaan met een 
breed scala aan mensen: zwan-
gere vrouwen, moeders, echt-
genoten, traditionele verloskun-
digen, dorpshoofden, imams, 
pastors en traditionele gene-
zers. Daarnaast gesproken met 

veel zorgverleners: verloskun-
digen, verpleegkundigen, dok-
ters en beleidsmakers. Gerben 
heeft zelf het Ghanese zorgsys-
teem van binnenuit leren ken-
nen doordat hij een aantal da-
gen per week vrijwillig in het 
ziekenhuis van zijn woonplaats 
Gushegu werkt. Hierdoor meer 
inzicht gekregen in de vele fac-
toren die bijdragen aan de hoge 
moeder- en babysterfte in het 
Gushegu District Noord Gha-
na. Najaar 2019 is de visie ont-
staan om een verloskundig cen-
trum op te richten in Gushegu, 
waar moeders kwalitatief goede 
zorg kunnen krijgen tijdens hun 
zwangerschap en bevalling. Op 
dit moment zijn er gesprekken 
met verschillende partijen in 
Nederland en ook lokale part-
ners of en hoe het beste vorm 
kan worden gegeven aan het ge-
boortecentrum. Het bedrag van 
de cheque die Gerben in ont-
vangst mocht nemen komt ten 
goede aan het te realiseren van 
het geboorte centrum in Gushe-
gu Noord Ghana.  

Wat is Kiwanis? 
Kiwanis is een internationa-
le organisatie van serviceclubs. 
Een serviceclub is een club van 
mensen die door het opzet-
ten en uitvoeren van activitei-
ten geld bijeenbrengen en deze 
middelen uitgeven aan goede 
doelen. Al tientallen jaren heeft 
Kiwanis in haar activiteiten 
vooral het oog gericht op het 
welzijn van kinderen. Het mot-
to van Kiwanis is dan ook: ‘Ser-
ving the Children of the World’. 
Ook de leden van Kiwanis Club 
Leiden e.o. en enkele vrijwilli-
gers zijn actief met het werven 
van fondsen voor goede doelen 
vooral gericht op kinderen. Het 
inzamelen van telefoons en car-
tridges wordt o.a. mogelijk ge-
maakt door Afvalbrengstation 
Ecopark De Limes in Alphen a/d 
Rijn en Albert Heijn in Koude-
kerk. Heeft u nog een oud mo-
bieltje in de la liggen of een ver-
stofte cartridge op zolder? Lever 
‘m in! De opbrengst van de in-
geleverde spullen komt geheel 
ten goede aan kinderdoelen!  

Interesse om mee te helpen of 
misschien wel KIWANIS lid te 
worden. Kijk eens op https://
www.kiwanis.nl/  of neem ge-
rust contact op met Piet Smit 06-
546 66 456
 

HOME-EDITION HUTTEN-
BOUW 2020 VOOR  
HAZERSWOUDE-RIJNDIJK
Enkele maanden geleden bracht Stichting Jeugdwerk Hazers-
woude-Rijndijk naar buiten dat de Huttenbouw dit jaar helaas 
niet door kan gaan. De corona-crisis gooit roet in het eten. 

Gerben Boon en Dorien Boon-Smit met hun kinderen

1 juli kwam de overheid naar 
buiten met meer versoepelin-
gen. Dat is goed nieuws voor de 
kids die dachten dat de inmid-
dels traditionele ‘timmerweek’, 
in de laatste week van de zomer-
vakantie, in het water zou vallen. 
Hoewel een feestweek met ‘life’ 
contact, zoals voorgaande jaren, 
er dit jaar niet in zit, komen we 
dit jaar met een alternatieve Hut-
tenbouw: de Home-edition. 
We weten ondertussen dat de 
kinderen tot 18 jaar geen af-
stand van elkaar hoeven te hou-
den. Wel moeten de ouders de 
1,5 meter waarborgen. Voor de 
veiligheid is het nodig dat de ou-
ders hun kinderen helpen bij het 
bouwen van een hut. 200 kinde-
ren zonder voldoende toezicht 
is niet reëel en onveilig. Daar-
om deze zomer geen traditionele 
huttenbouwweek.   
Het huttenbouwteam brain-
stormt over wat er vervolgens 
wél mogelijk is. We kunnen ie-
dereen zijn eigen hut laten bou-
wen of timmeren. Dit keer 
kleinschalig op ‘eigen’ terrein. 
Er is hierbij geen leeftijdgrens, 
dit in tegenstelling tot de voor-
gaande edities. In overleg met 
het thuisfront zijn de mogelijk-
heden groot: je kunt met hout 
timmeren, een tent opzetten, 
een hut op zolder met kleden 
bouwen.  Wanneer je dit wilt 
aanpakken met vrienden, neef-
jes, nichtjes, met een grote broer 
of zus, kan dat. We gaan ervan-
uit dat volwassenen het ‘bou-
wen’ begeleiden. Daar verandert 
niets aan. Dit kan bij de oppas 
zijn, op vakantie, thuis of bij 
oma en opa. HUTTENBOUWEN 
IN DE BREEDSTE ZIN VAN HET 
WOORD.

Verder lijkt het ons mooi om 
deze week verbonden met el-
kaar te zijn. De sfeer die in het 
Huttendorp leeft proberen we 
te creëren door challenges aan 
te bieden: werken met foto op-
drachten via uploads op onze 
platformen, live-feeds via inter-
net via bijvoorbeeld ‘Teams’ of 
iets soortgelijks. Ook sturen we 
de welbekende bouwinspectie 
langs de hutten (mits bereikbaar 
:--) en het zal niet ontbreken aan 
een burgemeester-verkiezing! 
Hoe we daar precies invulling 
aan geven, daar zijn we druk 
over aan het nadenken. Er zul-
len voor iedereen leuke activitei-
ten worden aangeboden. OP AF-
STAND ZIJN WE MET ELKAAR 
VERBONDEN!
In de laatste schoolweek zul-
len de basisschoolscholieren 
een flyer met informatie en op-
drachten ontvangen. De inhoud 
van deze flyer zal ook te vinden 
zijn op onze website en faceboo-
kpagina. Houdt verder ook de 
Groene Hart Koerier in de ga-
ten, want zodra we nieuws heb-
ben, melden we jullie dat. www.
facebook.com/jvwhazerswoude 
- www.jeugdwerk-hazerswou-
de.nl

Hopelijk hebben jullie er al weer 
zin. Wij in ieder geval wel. Tot 
snel en groeten van het Hutten-
bouwteam!

Toch Huttenbouw in deze zomer!
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Het Westeinde verbeteren
Het wegdek en het fietspad van het Westeinde in Hazerswoude-Dorp verkeren in 
slechte staat. Het fietspad loopt bij hevige regenval onder water en is niet prettig 
om op te fietsen door hobbels en het gebruik van tegels. Ook moet de dijk op som-
mige plaatsen worden opgehoogd. Daarom gaat de weg in 2021 op de schop.

Groot onderhoud aan Westeinde is nodig om de kwaliteit en veiligheid van de weg weer op orde te 
brengen. De inrichting van het Westeinde blijft na de reconstructie grotendeels zoals die nu is. Wel is 
het nodig op sommige plekken het fietspad te verhogen in verband met de wateroverlast. Dit heeft in-
vloed op de aansluiting van sommige percelen op de openbare weg. Hiervoor heeft de gemeente con-
tact met de betreffende bewoners.

Planning
Tot en met 31 juli inventariseert de gemeente vragen en opmerkingen van bewoners. De uitvoering 
van de reconstructie staat gepland voor begin 2021 en duurt ongeveer acht weken. We houden hier-
bij rekening met de andere werkzaamheden in Hazerswoude-Dorp zodat u geen onnodige overlast 
ervaart.

Meer informatie 
Alle informatie over dit project is te lezen op 
www.alphenaandenrijn.nl/westeinde. 

Foto van het Westeinde met wateroverlast op het fietspad.

Nog steeds afhalen en/of 
bezorgen bij de Egelantier!
Tijdens de lockdown door de coronacrisis heeft ook eetcafé de 
Egelantier in Hazerswoude-Dorp van de nood een deugd ge-
maakt door  de mogelijkheid om maaltijden te bestellen en af te 
halen en/of te laten bezorgen te gaan verzorgen.

Vervelende naamkeuze: website 112hm is niet van de Brandweer!

Onaangename verrassing voor 
Groene Hart Koerier
Onze lezers zijn er vertrouwd mee. Het samenstellen van de kopij, opmaken en re-
digeren van de krant... het is allemaal vrijwilligerswerk! En daarbij zijn de grenzen 
van wat wel en niet kan niet altijd even duidelijk.

Dat kwam onlangs nog weer 
eens vervelend voor het voet-
licht. Correspondent Frits Nijhof 
ging langs bij de bedrijfsleiding 
van Latexfalt in Koudekerk a/d 
Rijn. Nog niet zo lang geleden 
was daar een vervelend alar-
merend gebeuren midden in de 
nacht waarbij de brandweer be-
trokken was en wat uiteindelijk 
gelukkig niet tot grote calami-
teiten heeft geleid. Het artikel 
is op de website van de GHK: 
www.groenehartkoerier.nl on-
der Edities nog eens na te lezen 
voor geïnteresseerden.

In zijn ijver om bij het artikel 
een passende foto te vinden in 
overleg met de bedrijfsleiding 

van Latexfalt bezocht Frits de 
website 112hm.nl van de Brand-
weer Hollands Midden waar-
van hij uiteraard niet wist dat 
deze niet wordt gerund door de 
brandweerorganisaties. Uiter-
mate begrijpelijk als je niet da-
gelijks met deze sites te maken 
hebt. Op die site vond hij een 
passende foto en aannemende 
dat 112 een openbare site was 
zou publicatie niet voor proble-
men zorgen!

Meteen schadevergoeding 
vorderen!
Wat Frits dus niet had opge-
merkt door de wel heel erg 
summiere verwijzing was dat 
de site gerund wordt door Me-
dia.tv en dat de foto was ge-
maakt door fotograaf Josh Walet 
uit Alphen aan den Rijn. Overi-
gens zie je dat pas als je het ar-
tikel op de site gaat lezen waar-
na de naam van de fotograaf pas 
in beeld komt.  Klaarblijkelijk 
wordt de site nauwlettend ver-
geleken met andere publicaties 
want Josh Walet diende direct 
een vordering tot schadever-
goeding in bij de GHK van 285 

euro! Telefoon naar en contact 
met deze fotograaf met uitleg 
van de situatie en organisatie 
van de GHK met vrijwilligers 
baatte niet. Tenslotte moet er 
brood op de plank komen toch? 
Sterker er werd meteen ge-
dreigd met verdere stappen tot 
gevangenisstraf aan toe! Om 
escalatie te voorkomen is toe-
gezegd de vordering te betalen 
(wel de inbreng van 57 vrien-
den van de GHK ad 5,-- euro...), 
waarbij de vraag aan Josh Walet 
"mogen we de foto dan wel ge-
bruiken voor een opvolgend ar-
tikel dat na een nieuw interview 
over de afloop zal worden ge-
publiceerd?"

Helaas wat blijkt? Een schade-
vergoeding - zeg maar gerust 
boete - en de kosten van het ge-
bruik van de foto ad 35 euro  
zijn twee verschillende items 
en kunnen niet worden vergele-
ken. Wil je de foto dus gebrui-
ken dan moet er nog eens 35 
euro worden betaald. Het zal al-
lemaal wel legaal zijn, maar een 
beetje ondoorzichtig voor goed-
willende vrijwilligers is het wel!

Clemens Timmermans: "Inmid-
dels zijn we weer open. Welis-
waar met inachtneming van alle 
afgekondigde maatregelen - zo-
als het maximaal aantal aanwe-
zige gasten. Dat houdt dus wel 
in dat wij in het eetcafé niet 
zoals voorheen al onze kosten 
kunnen dekken. Wij blijven dus 
voorlopig nog het afhalen en/of 
bezorgen voor onze klanten re-
gelen. Sterker, misschien stop-
pen we er wel helemaal niet 
mee, ook als we weer volledig 
open zijn met het eetcafé"

Extra service
Clemens: "We zien het maar als 

extra service naar de klanten 
toe, die in de afgelopen maan-
den hebben aangegeven dat 
ze die mogelijkheid erg pret-
tig vinden. Soms omdat ze niet 
meer zo makkelijk naar het eet-
café kunnen komen, soms ook 
omdat ze het thuis met familie 
ook heel gezellig kunnen ma-
ken en dan niet uitgebreid  in de 
keuken hoeven te staan en toch 
een lekkere complete maaltijd 
op tafel kunnen zetten.
Daarnaast waren we natuurlijk 
erg blij met de omzet die we zo 
toch nog hebben kunnen beha-
len, we moeten het niet mooier 
maken dan het is. 

Hieronder een klein overzicht: 
1. Boodschappendienst: voor inwoners die hulp kunnen gebrui-

ken bij het boodschappen doen: 06-2351778 of 06-23328302, 
Actief Rijnwoude 

2. Hondenuitlaatservice: jongeren laten honden voor ouderen uit 
06-45094267, Actief Rijnwoude 

3. Boeken/puzzel ruilbeurzen: dichtbij, bij supermarkten ruilen 
van boeken. Dit is in iedere kern van Rijnwoude 

4. Luisterlijn: voor als u een praatje wilt maken. 088-9004567, ie-
dere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur Tom in de buurt 

5. Mantelzorgondersteuningslijn: waar mantelzorgers terecht 
kunnen met vragen 088-9004567, Tom in de buurt 

6. Telefooncirkel: aandacht en contact zonder uw huis uit te gaan. 
06-24223400 en 06-8125668 Actief Rijnwoude / Tom in de 
buurt. 

Tevens hebben we een kaart en de routekaart bij alle 80 plussers in 
Rijnwoude in de bus gedaan. 
Krijgt u signalen dat er nog ondersteuning wordt gemist door ou-
deren, dan horen wij dat graag.
 

In de tussentijd zijn we hard aan het werk om 
onze website te kunnen lanceren.

Welke 
diensten kunt 
u van Tom in 
de Buurt 
verwachten
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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 12 juli   09.30 uur Ds A.W. van der Plas, 

Waddinxveen; 18.00 uur Ds J. Boer, Ermelo 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 12 juli 10.00 uur Ds N. de Lange, 

Zoetermeer

 Meer info: zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 12 juli   09.30 uur Leesdienst; 18.00 uur 

Leesdienst. Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Zondag 12 juli 9.00 uur Geen viering, wel 

openstelling kerk.www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 12 juli: 09.30 uur Ds Carla Melgers 

 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 12 juli: 09.00 uur Ds J. Smit, Katwijk 

aan Zee, 18.30 uur Ds A.B. van Campen.

 Alle diensten zijn internetdiensten 

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

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 
Op zondagmorgen om 10.00 
uur wordt de kerkdienst uitge-
zonden via www.kerkomroep.
nl  en met beeld via www.kerk-
dienstgemist.nl  Zondag 12 juli 
is de dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met 
pastor L.J. Hoogerwerf.   

OPENSTELLING 
PROTESTANTSE KERK

Op woensdagochtend van 10.30 
– 11.30 uur is één van de pas-
tores aanwezig in één van de 
kerkgebouwen. U kunt binnen-
lopen om daar even stil te zijn, 
een kaarsje aan te steken, of de 
aanwezige pastor persoonlijk 
te spreken. Op woensdag 8 juli 
is pastor Laurien Hoogerwerf 
in de Ontmoetingskerk en op 
woensdag 15 juli in de Brugkerk.

VIDEOBOODSCHAPPEN
Zolang de coronamaatregelen 
aanhouden, zullen wij als pas-
toraal team maandelijks een 
korte video maken over dingen 
waar wij in deze tijd op stuiten 
of die ons inspireren. De video-
boodschap is omstreeks de der-
de donderdag van de maand te 
vinden op  www.pknkoudekerk.
nl 

SOEP & PRAATJE
Nu de maatregelen weer wat 
verruimd zijn, starten we met 
kleine groepjes weer met Soep 
en een Praatje, één keer per 
twee weken, afwisselend om 
18.00 uur en om 12.00 uur. De 
eerste keer is op dinsdag 14 
juli om 18.00 uur in Honswyc, 
Dorpsstraat 15. Aanmelden is 
niet verplicht maar wel gewenst 
agaath.koers@pknkoudekerk.nl  
/ 06 12317899

WEER naar de KERK 
voor een VIERING

Ook al zijn de maatregelen ver-
ruimd, voor de vieringen blijft 
wel een afstand van anderhal-
ve meter van kracht. We gaan 
in principe starten met 40 kerk-
gangers per viering. Pasto-
res, organist, enz. tellen daarin 
niet mee. Op zondag 12 juli om 

zeggen. De mensen in de kerk 
hadden hun eigen rol en deden 
nu echt mee in de liturgie. Li-
turgie werd weer wat het ooit 
was: een samenspel van men-
sen voor Gods aangezicht: van 
lector, cantor, koor, van mensen 
in de kerk en van de priester, 
ieder in zijn/haar eigen rol. Dat 
gaf direct ook een grotere ver-
antwoordelijkheid aan eenie-
der in de kerk; je moest bijvoor-
beeld als koordirigent niet enkel 
gevoel hebben voor muziek en 
kennis hebben van het noten-
schrift, maar je moest meer 
dan vroeger ook weet hebben 
van liturgie; wat jouw koor zong 
was niet langer louter ‘opsmuk’, 
maar was vanaf toen ‘liturgie’ 
geworden. De viering van de H. 
Mis op de zondag in de afgelo-
pen periode met al haar beper-
kende maatregelen leek op die 
uit de tijd van vroeger, van meer 
dan een halve eeuw geleden. 
De priester draagt alleen de H. 
Mis op. Ik schrijf bewust “leek 
op”. Want in werkelijkheid wist 
ik mij met u verbonden en wa-
ren we – hoewel niet zichtbaar 
– één vierende gemeenschap. U 
was er wel degelijk bij aanwezig. 
“Leek op” schrijf ik, maar in wer-
kelijkheid stond ik daar met mijn 
beide collega’s: pastor Lâm Thê 
Nguyen en pastor Sjoerd Zui-
dersma. Dat was eigenlijk een 
feest om dat zo iedere week te 
kunnen doen. Ik kon hen beiden 
nu ook in de viering van de li-
turgie meemaken (meestal sta 
ik daar zonder hen). Zij hebben 
mij geïnspireerd en ik heb veel 
van hen geleerd. Maar ook goed 
was het dat er in de maand juni 
weer een beperkt aantal kerk-
gangers bij de vieringen moch-
ten komen. Er was weer een 
lector, een cantor, een orga-
nist, er waren mensen in de 
kerk aanwezig. Zo werd het 
weer liturgie: het samenspel 
van mensen voor het aange-
zicht van God. Vanaf het week-
end 4-5 juli gaan alle kerkgebou-
wen van de parochie weer open 
voor de viering van de liturgie, 
zij het in beperkte mate; de ko-
mende tijd vraagt nog steeds 
de opgelegde beperkingen van 
ons. Door de spreiding over de 
kerkgebouwen kunnen de pas-
tores niet langer gedrieën in de-
zelfde viering aanwezig zijn en 
samen voorgaan. Maar geluk-
kig zijn er wel kerkgangers en 
mensen met een speciale taak 
in de liturgie, mensen die mee-
doen. Samen vieren we de litur-
gie, en mogen met dat vooruit-
zicht weer – zij het in beperking 
– samenkomen. Pastoor Ruud 
Visser

OP BEDEVAART 
naar DEN BRIEL

Op 9 juli is het de feestdag van 
de HH. Martelaren van Gorcum. 
Jaarlijks wordt er op de dichtst-
bij zijnde zaterdag ter ere van 
deze negentien martelaren een 
bedevaart gehouden naar de 
plaats waar zij zijn gemarteld: 
Den Briel. Deze bedevaart gaat 

10.30 uur is de eerste viering in 
de Bernarduskerk. Ook al zijn 
we één parochie; in iedere kern 
gaan de parochianen van de ei-
gen kern voor. Als u zich aan-
meldt, dan zullen we uw tele-
foonnummer of emailadres nog 
enige weken bewaren, voor het 
geval er ergens een besmet-
ting gemeld wordt. Aanmelden 
kan dus bij: H.H. Michael en Ber-
nardus email: Secretariaat H.H. 
Michaël-Bernardus hh.michael-
bernardus@heiligethomas.
nl  of  071 3414210. HH. Engel-
bewaarderskerk: email: Secre-
tariaat H.H. Engelbewaarders 
hh.engelbewaarders@heilige-
thomas.nl 06-24764418.

LIVESTREAMVERBINDING
 in de maand 

JULI en AUGUSTUS  
In de maanden juli en augus-
tus is er elke zondagmorgen om 
9.30 uur via een livestreamver-
binding een kerkdienst te vol-
gen vanuit de Bonifaciuskerk. 
De liturgie kunt u downloaden 
op de website van de parochie: 
www.heiligethomas.nl

LITURGIE VIEREN: een 
SAMENSPEL van ALLEN

Vroeger – meer dan een halve 
eeuw vóór het coronavirus – 
droeg de priester de H. Mis al-
leen op. De kerken zaten toen 
vol, maar de kerkgangers had-
den aandeel in de viering van 
de H. Mis. Men zei ook altijd: 
‘De priester draagt de Mis op en 
de mensen in de kerk wonen de 
Mis bij.’  Van echt meedoen was 
geen sprake.  Het zangkoor kon 
bij wijze van spreken zingen wat 
het wilde, maar het had geen 
echte betekenis. Kyrie, Gloria, 
etc.: het koor zong het allemaal, 
maar de priester moest aan het 
altaar de teksten hiervan zelf 
ook zeggen; en alleen dat was 
van kracht, alleen zijn woorden 
waren geldig voor de viering van 
de liturgie. Veel mensen den-
ken dat de grootste verande-
ring door het tweede Vaticaans 
concilie (1962-1965) de invoe-
ring van de volkstaal geweest 
is. De katholieke liturgie mocht 
voor het eerst in haar geheel in 
het Nederlands gevierd worden. 
Tot dan toe was dat niet moge-
lijk. Echter niet de taal, maar de 
deelname aan de liturgie door 
alle aanwezigen is de meest 
fundamentele verandering ge-
weest die het concilie in de vie-
ring van de liturgie aanbracht. 
Voortaan hoefde de priester 
niet alles zelf meer te bidden, te 

dit jaar niet door. Wel kan op za-
terdag 11 juli om 11.00 uur de 
online-editie van de Nationale 
Bedevaart gevolgd worden en is 
er een livestreamuitzending van 
de eucharistieviering in het hei-
ligdom. 

WELKOM in en bij de 
BERNARDUSKERK

Welkom iedere woensdagmid-
dag in de maand juli tussen 
15.00 en 17.00 uur in of bij de 
Bernarduskerk. Als u wilt: breng 
een CD mee met een lied, dat u 
graag in de kerk hoort. Dat kan 
een mooi lied van Huib Ooster-
huis zijn, een Marialied of een 
psalm. Bedenkt u het zelf maar. 
Plak op de CD een briefje met 
uw naam en het lied, dat u wilt 
horen en wij zullen het draai-
en. Verder heeft Henk de Boer 
wat mooie muziek achter de 
hand en laat hij ook nog wat 
foto’s zien van de kerk en de 
omgeving. Er mogen natuurlijk 
niet te veel mensen tegelijk in 
de kerk, maar ook de tuin rond 
de kerk en pastorie zijn een be-
zoekje waard. Op diverse plaat-
sen staan stoelen en u kunt ook 
een kopje koffie of theedrinken. 
Voor de koffie en de thee vra-
gen we om een kleine vergoe-
ding. Dus u kunt ook gewoon 
komen en in de kerk of in de 
tuin gaan zitten met een kopje 
koffie of thee en vooral genie-
ten. We gaan er vanuit, dat u 
snapt, dat u niet ziek mag zijn, 
als u komt en anderhalve me-

ter afstand bewaart. We kijken 
naar u uit! De pastoraatgroep 
parochiekern 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 lo-
pen de vaste lasten door. We 
weten, dat het voor velen, ook 
financieel, een moeilijke tijd 
is, maar vragen toch of u mis-
schien een bijdrage wilt geven 
in de collectebus achter in de 
kerk of als u iets wilt overma-
ken heel graag. Dit kan naar NL-
73RABO0325 9081 68 t.n.v. Pa-
rochie Heilige Thomas. Hartelijk 
dank voor alle goede gaven die 
reeds zijn binnengekomen.

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 doorge-
schakeld nummer, dus even ge-
duld en de telefoon een aantal 
keren laten overgaan om con-
tact te maken. Ook is er de di-
gitale nieuwsbrief. Een mailtje 
naar het secretariaat (hh.micha-
el-bernardus@heiligethomas.nl) 
en blijft u op de hoogte van het 
actuele parochie- nieuws. 
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www.bakkerammerlaan.nl

Elke maandag en dinsdag:   
eierkoeken,  3 + 1 gratis

Hazelnoot-aardbei 
slagroomtaartje                    

Gevulde koek
De aanbiedingen gelden van 9 t/m 15 juli

                                                            

5,95
                                                            

1,-
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:

Boerenham
Varkens
rollade

Grillworst

4.49
Weektopper!

Varkensfilet 
Cordonblue’s

4 stuks

7.98
Meepakker:

Kippendij
filet 

500 gram

4.49

Vlugklaarpakket:

4 Hamburgers

4 Room
schijven

7.98
Altijd makkelijk

4 Filetlapjes
4 Speklapjes 

samen

8.98
Lekker stoven!

Runder
stooflappen 

500 gram

5.98
Aanbiedingen zijn geldig van 

6 juli t/m 11 juli! 

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

BBiinnnneennkkoorrtt  iinn  ddee  iinn  ddee  vveerrhhuuuurr
GB Vastgoed BV bouwt 5 Mindervaliden woningen aan de G. Gezellestraat te Hazerswoude Rijndijk. 

De ruime 2 kamerwoningen (ca 65 m2) zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Huurprijs € 625,00 exclusief servicekosten (ca € 20,00).

Inlichtingen en inschrijving bij: Evelien Kerkhoven 079-3311600 of via email: info@gbvastgoed.nl
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Beschonken...
Sommige woorden blijken een betekenis te hebben die ik er eigen-
lijk nooit aan gehecht zou hebben. Ik kwam de uitdrukking ‘een 
colombiaanse stropdas’ tegen en ik maakte de scribent er in mijn 
gedachten op attent: met een hoofdletter C, knul! Zo’n uitheems 
dasje verwijst echter naar lijkverminking; waar die plaatsvindt moge 
duidelijk zijn. Het jargon van de onderwereld kent vele taaluitingen 
die voor de leek heel gezellig kunnen klinken, maar waar bij nader 
inzien lugubere betekenissen achter schuil gaan. Het criminele vo-
cabulaire getuigt niet zelden van een angstaanjagende creativiteit.
Eenzelfde diabolische inventiviteit zie je bij het verzinnen van 
scheldwoorden voor mensen (of verschijnselen) die niet in ons 
straatje (schijnen te) passen. Wat zijn er niet een gruwelijke - maar 
soms toch ook wel hilarische - termen voor homo’s en lesbiennes, 
voor oude(re) mensen, voor menstruatie, voor diarree, voor dronk-
enschap, etc. bedacht... Als het volk aan het werk gaat en de gele-
genheid krijgt om er flink met platte taal, met onwelriekende meta-
foren, in te hakken... houd je dan maar vast. Olijk en wrang liggen 
heel dicht bij elkaar: ouwe snoeperd kan nog komisch klinken, maar 
aftandse lekkerbek hapt al cynischer en is beslist oud-onvriendelijk!
Het kan een enorme verrassing zijn hoe échte kunstenaars daarmee 
omgaan. Márquez (Colombiaanse schrijver en Nobelprijswinnaar) 
schreef over de ouder wordende vrouw: ‘wier schoonheid bij het 
bereiken van de rijpere leeftijd tot rust was gekomen...’ Kijk, zo’n 
zinnetje getuigt van én creativiteit én vakmanschap.
Ik had het zojuist - de criminele woordenschat - over een angstaan-
jagende creativiteit: weliswaar creatief maar toch gericht op het dol-
driest beledigen. Het is maar weingen gegeven een humoristische 
scheldkanonnade te verwoorden, een reeks scheldwoorden die de 
aangesprokene op een ironische wijze in het hemd zet via subtiele 
connotaties, emotionele associaties.
Ik zat op mijn gemak naar een Tweede Kamerdebat te kijken en te 
luisteren, toen ik plotseling hoorde dat een volksvertegenwoordiger 
zijn collega ‘beschonken komkommer’ toebeet. En even daarvóór 
gebruikte een ander Kamerlid de combinatie ‘u hebt het gore lef...’ 
Een moment dacht ik te kijken naar een om aandacht snakkende 
talkshow, het was echter toch een heuse uitzending van een debat 
in onze nationale volksvertegenwoordiging.
Ik vermoed dat elke krant of periodiek wel een lijstje heeft van uit-
spraken van politici die nou net niet naadloos passen in het geijkte 
parlementaire taalgebruik. Als de emoties de pan uitrijzen, kan ik 
voorstellen dat de woordenschat af en toe doorspekt wordt met grof 
geschut, maar om nu met termen als beschonken komkommer op 
de proppen te komen... ik vind het getuigen van een stuitend gebrek 
aan originaliteit. Het is een losse flodder die slechts de gebruiker 
aan de schandpaal nagelt: stuk onbenul.
Laat ik het hierbij maar laten, want voor ik het weet, word ik gecon-
fronteerd met of beschuldigd van racisme of discriminatie. Het 
zijn heikele onderwerpen die inderdaad een discussie-tot-op-het-
bod waard zijn, maar steevast verzanden in ordinair geschuimbek. 
Als zo’n twistgesprek zelfs in het Walhalla van de debatkunst, de 
Tweede kamer, uitloopt op weinig verheffende vliegenafvangerij... 
ja, u weet het, die verrekte veenbrandjes hè, die blijven smeulen. En 
de lieden die weigeren te blussen, reken ik toch tot de brigade van 
de gemankeerde Nederlanders... ondanks dat Kamerlidmaatschap.

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Rijnwoude Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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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

* 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

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

bij u ophalen.
Uw oud ijzerman

06-43023888

✂

• Kranten en tijdschriften

• Reclamefolders zonder plastic hoesjes

• Gidsen en catalogi

• Toegangskaarten

• Boeken en brochures

• Kleine en grote kartonnen dozen

• Papieren zakken en tassen

• Inpakpapier, cadeaupapier

• Eierdozen

• Golfkarton

• Kartonnen opvulling bij producten

• Print- en kopieerpapier:

 nietjes, paperclips of plakband zijn

 toegestaan

• Schrijfpapier, tekenpapier

• Enveloppen:

 van papier of karton, ook met venster

• Taartdozen met voedselresten en

 kunststof venster, pizzadozen, bakpapier, 

	 koffiefilters

• Zakdoekjes, tissues, keukenpapier,

 luiers, wc-papier: sanitair papier

• Behang: papier en vinyl

• Kassabonnetjes

Papier/karton met plastic 
• Plastic hoesjes om (reclame-) folders en

 tijdschriften

• Melk-, yoghurt- en sappakken:

 drankenkartons

• Vloeibaar wasmiddel verpakkingen:

 vloeistofdicht karton

• Treinkaartjes: met eenmalige chipkaart

• Diepvriesverpakking: karton met plastic

 binnenkant

• Papieren broodzakken: papier en plastic

• Geplastificeerd	papier	en	karton

• Plastic zakken en tassen

• Enveloppen met plastic bubbeltjes

• Ordners en ringbanden

• Plastic opbergmappen

Schoon en droog Vies of nat

SCHEIDINGSWIJZER OUDPAPIER

Wél
bij het oudpapier

Niet
bij het oudpapier

ADRESGEGEVENS

riode een leerachterstand opgelopen? En wilt 
u deze in de zomerperiode wegwerken? Stu-
dent aan de universiteit uit Hazerswoude-Dorp 
met ervaring in het geven van bijles biedt zich 
aan. Geldt voor alle vakken en alle niveaus: 
van lagere school t/m VWO. Bel of stuur een 
sms'je naar 06-42937626 (Olaf).

WAARSCHIJNLIJK heb ik woensdag 24 juni 
2020, een auto geraakt met de mijne. Kruising 
Dorpsstraat/Oude Gemeneweg rond 17.00 uur. 
Ik zoek contact met u.  GRAAG BERICHT OP 
PPOST@GMAIL.COM

In Benthuizen wordt een VOEDSELBOS opge-
zet. De ontwikkelingen zijn te volgen op www.
voedselbosbenthuizen.nl 

Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!
Deze week: Gerjo Kompier

Mijn naam is Gerjo Kompier, 47 jaar, vrijgezel. 
Ik woon in het huis, waar ik ben geboren, op 
de Rijndijk. De familie Kompier is al enkele 
eeuwen verbonden met Hazerswoude-Rijndijk. 
De oorspronkelijke boerderij stond waar nu 
de Orionhof is. Op de locatie, waar nu de 
tandartsenpraktijk staat, klom ik als kind in de 
appel- en perenbomen. 
Begin jaren 90 is de boerderij, zonder woonhuis, 
verplaatst naar de Galgweg. Ik ben dus agrariër, 
in het bedrijf gerold nadat mijn broer als beoogd 
opvolger is geëmigreerd. Mede hierdoor 
helaas mijn studie werktuigbouwkunde niet 
afgemaakt. Het prettige van een boerderij 
is het afwisselende werk, binnen en buiten 
met de natuur. Ik ben niet iemand, die hele 
dagen binnen kan zitten. Door tegenvallend 
landbouwbeleid wordt het de komende jaren een uitdaging om van de voormalig melkveehouderij een 
toekomstbestendig bedrijf te maken.
Veel tijd gaat op aan vrijwilligerswerk, om zo onder de mensen te zijn. Door mijn aanpak is ook veel 
werk achter de schermen op mijn pad gekomen. 
Vorig jaar heb ik mijn 25ste jaar als Trekkertrek vrijwilliger beleefd. Na de eerste jaren kreeg ik 
bestuursondersteunende taken, zoals organiseren inschrijving trekkertrek wedstrijd en stukjes 
schrijven voor het programmaboek. Zo ben ik verspreid over het jaar met Trekkertrek bezig, maar het 
zwaartepunt ligt in de weken rond de eerste zaterdag van augustus.
Begin 1999 kwam ik als discobezoeker in Pleyn 68 terecht en drie maanden later stond ik op de 
vrijwilligerslijst. Na ruim 20 jaar discomedewerker, bijna 18 jaar penningmeester en 14 jaar inkopen 
doen, komt hier een eind aan. Pleyn 68 is van oorsprong een stichting met een regionale uitgaansfunctie 
en buurthuisfunctie voor de Groenendijk. De trots van een zelfstandige organisatie, dat zijn eigen broek 
ophoudt, verleidde mij tot een bovenmatige inzet. Vijf jaar geleden is gestart met de omvorming van 
Pleyn 68 tot een volwaardig dorpshuis, wat meer invloed van buitenaf met zich meebrengt. Wegens 
toenemend tijdgebrek en het minder op mijn plaats voelen in de nieuwe vorm, draag ik nu de meeste 
taken over aan enkele enthousiaste Groenendijkers. 
Ik fiets veel, al is het meest locaal vervoer. Ik heb 16 jaar aan actief touwtrekken gedaan, waarvan 
10 jaar als wedstrijdlid bij TTV Gelderswoude. Hoogtepunt is deelname WK 2006, gestopt na seizoen 
2013.
Mijn laatste buitenlandse vakantie is een week wintersport op Alpe d’Huez geweest, 20 jaar geleden. 
Behoefte aan verre reizen heb ik niet.
Sinds de annexatie van Rijnwoude is mijn interesse in de gemeentepolitiek een stuk minder. Als ik 
politicus was, zou ik strijden tegen tunnelvisies en hokjes denken bij de overheidsdiensten. Het zorgt 
voor veel ergernis en verkwisting. Voorbeelden genoeg, ook in onze regio.
Ik dank Ingrid voor het estafettestokje en geef deze door aan Judith Kraan, omdat zij op een positieve 
wijze de PR en andere taken in Pleyn 68 aanpakt.

  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 9 juli  Kalfslever met spek en ui € 15,50

Vr. dag 10 juli  Kip  kerrie met rijst en vers fruit € 11,25

Za. dag 11 juli  Voor: Bospaddenstoelensoep
  Hoofd: Ossenhaaspuntjes met paprika en ui, 
  warme groenten en aard. wedges € 21,50

Zo. dag 12 juli  Happen v.d. Plank (v.a. 2 pers. prijs p.p.)  € 22,25

Di. dag 14 juli  Tonijnsalade met ei en olijven met toast € 11,00

Wo.dag 15 juli  Teriyakischotel met rijst € 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!!

 

Weekmenu week 28 en maandmenu juli
Weekmenu  Griekse salade met tzatziki en stokbrood   € 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  

LET OP!
Wij verzorgen 

uw afhaalmenu 

of bezorgen van

uw bestelling!

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

OUDE SPEELGOEDAUTO'S uit de jaren 50 
/60 /70. Heeft u een doos staan? Koop het 
graag van u. Ook antiek blikken speelgoed 
en oud lego is welkom. tel. 0640022896

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

DIVERSEN

VERLOREN AIRPOD OORTJE. Omgeving 
Oostvaarderspad. Gevonden? Graag tel. 
0650617721

BIJLES! 
Heeft uw dochter of zoon tijdens de coronape-
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Avondvierdaagse 
Hazerswoude-Rijndijk 
2020 HOME-EDITION
In plaats van dat de deelnemers 
verzamelen in de speeltuin en 
dagelijks gezamenlijk de rou-
te lopen, vertrekken de deelne-
mers nu direct vanuit huis en 
krijgen ze via de app van eRou-
tes vier dagen een route aange-
boden. 

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

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

De medailles worden na afloop 
naar ons opgestuurd. Onze vrij-
willigers zullen de medailles bij 
u langsbrengen. We hebben er 
alle vertrouwen in dat we vol-
gend jaar weer op de ouderwets 
gezellige manier kunnen gaan 
wandelen.

Oproep aan mensen met 
grote ‘groene’ tuinen
 
Voor veel (oudere) kwetsbare mensen betekent de Corona-
crisis ook dat het lastiger is om te genieten van het buitenle-
ven. Nu veel mensen thuisblijven en hun vertier in de buurt 
zoeken is het over het algemeen een stuk drukker in par-
ken, op het strand en andere plekken. 

Toch willen deze mensen, net als zoveel anderen, graag genieten 
van een rustige groene omgeving. De uitdaging is: waar kunnen ze 
dat veilig doen?  

Actief Rijnwoude weet dat er in Alphen aan den Rijn en zeker in 
de buitengebieden veel boerderijen en woningen zijn met schitte-
rende tuinen die lang niet altijd intensief worden gebruikt. 1 plus 
1 is dan gewoon weer 2, want hoe mooi zou het zijn als we deze 
werelden bij elkaar kunnen brengen? Als we kwetsbare mensen de 
kans kunnen geven om veilig van de buitenlucht te genieten door 
bijvoorbeeld een boek te lezen in uw schitterende tuin?  

Die mogelijkheid willen wij graag onderzoeken en als het even 
kan, uitproberen. Wij zijn daarom op zoek naar mensen die in au-
gustus hun ‘buiten’ op enkele (mid)dagen open willen stellen voor 
maximaal twee mensen tegelijk. U hoeft daar verder niet veel aan 
te doen, het is fijn als u voor een kopje koffie of thee wilt zorgen 
en uw gasten gelegenheid wilt geven gebruik te maken van uw toi-
let. We hopen natuurlijk dat veel tuineigenaren dit, net als wij, een 
geweldig idee vinden. 

Speelt u met de gedachte uw bedrijf voor recreatieve doeleinden in 
te zetten, dan is dit de kans om daar eens mee te oefenen. In augus-
tus willen we dit experiment uitvoeren en wie weet, als we suc-
cesvol zijn, kunnen we er vanaf volgend jaar een structurele activi-
teit van maken. 

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

U kunt het aanmeldformulier ook ophalen van de website van 
Actief-Rijnwoude: www.actief-rijnwoude.nl 

Bloemenpracht op 
Koudekerkse Brug!

door Frits Nijhof

Iedere Koudekerker, die op moment over de Brug wandelt, fietst of rijdt, ziet het 
met eigen ogen: langs de brugleuningen hangen prachtige, kleurrijke bloembak-
ken. Dat is een lust voor het oog.  

Ik heb het niet gecheckt, maar 
ik denk dat deze er zo mooi bij-
staan door enkele ‘stille men-
sen’ uit de directe omgeving of 
de mensen die aldaar hun da-
gelijks werk doen…. Aan wie 
denk je dan als echte Koudeker-
ker?  Wel, volgens mij aan brug-
wachter Jan Kompier, de uit-
baters van De Hoek, Anjo van 
Houdenhoven en Marcel van 
der Meer. Wat mij betreft: Drie 

maal Chapeau voor dit drietal 
en andere ‘stille hoveniers’ van 
de Brug! 
Voor hen allemaal als specia-
le dank zingen we virtueel het 
Koudekerkse Volkslied: 

Het Koudekerks volkslied
(op de wijs van: 
"Waar in 't bronsgroen eikenhout...)

Waar de boerderijen staan,

tussen ‘t hoge riet,
waar men in het malse gras
koeien grazen ziet
Waar kikkers in de sloot
kwaken van plezier…..
Dat is mijn Koudekerk, 
dorp aan de rivier
Dat is mijn Koudekerk, 
dorp aan de rivier!

Waar men in de wintertijd
schaatsen onderbindt
waar men nog de  vogels hoort
en een lachend kind
Waar het schone der natuur
ieders oog bekoort…..
Dat is mijn Koudekerk, 
aller dierbaar oord
Dat is mijn Koudekerk, 
aller dierbaar oord!

Tussen Rijn en Wetering
is het leven fijn
voor ieder is er wat te doen
ben je groot of klein
Je voetbalt, tennist of je zwemt
In ‘t dorp dat ‘k nooit vergeet….
Dat is mijn Koudekerk, 
met zijn lief en leed
Dat is mijn Koudekerk, 
met zijn lief en leed!

Ooit gemaakt door het 
Koudekerkse Chantykoor 

'De kreunende sluisdeuren'  
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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

Wat vind jij van de speel-, sport en 
ontmoetingsplekken in onze gemeente?

Publicaties
Parkeerplaatsen deelauto’s Greenwheels
Burgemeester en wethouders hebben via een verkeersbe-
sluit besloten om twee parkeerplaatsen te reserveren voor 
deelauto’s van Greenwheels op de volgende locaties in de 
stad 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 maken op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Besluit vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 
hebben het volgende besluit genomen: het vaststellen van 
hogere geluidswaarden voor De Weidelanden te Hazers-
woude Dorp. Dit besluit en de daarbij behorende stukken 
kunt u vanaf 9 juli 2020 gedurende zes weken inzien bij 
de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit besluit is geregi-
streerd onder kenmerk 2019678055. Vanwege het coro-
navirus kunt u het besluit alleen op afspraak inzien. Neemt 
u hiervoor contact op met telefoonnummer 14 0172.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit 
kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep 
instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbe-
sluit of als u dat buiten uw schuld niet heeft gedaan. De 
termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het 
besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en 
moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een 
omschrijving van dit besluit en de motivering van het 
beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het 
bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk 
telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. U kunt 
ook digitaal beroep 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 
beroep. Aan de behandeling van een beroep zijn kosten 
verbonden. Het indienen van beroep schort de werking 
van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening
Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw 
belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw 
beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuurs-
recht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige 
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Het is belangrijk dat je buiten kunt spelen, kunt bewegen 
en elkaar kunt ontmoeten. Dat geldt voor iedereen: 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Om goede 
speel-, sport- en ontmoetingsplekken te kunnen maken, 
willen we weten wat jij belangrijk vindt. Denk mee en vul 
de vragenlijst in op www.alphenaandenrijn.nl/spelen of 
de gemeentelijke facebookpagina. Je hebt tot en met 
3 augustus de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Vragenlijsten
De vragenlijsten bestaan uit ongeveer vijftien meerkeuze-
vragen en het invullen duurt ongeveer vijf minuten. De 
gemeente gebruikt de uitkomsten om een nieuwe speel-
ruimtevisie op te stellen. De speelruimtevisie wordt eind 
2020 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Buiten spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Er zijn verschillende vragenlijsten voor kinderen, jongeren 

en volwassenen (maar dat wijst zich vanzelf bij het invullen):
-  Kinderen: voor jonge kinderen gaat het vooral om het 

buiten spelen. Buitenspelen kan op veel verschillende 
manieren. Misschien speel jij het liefst op speeltoestellen, 
zoals een glijbaan, schommel of klimtoestel. Of speel je 
juist liever op straat of in het groen waar je je eigen spel 
verzint. Als je jonge kinderen hebt, kun je ook twee 
vragenlijsten invullen. Eén keer samen met je kind en 
één keer voor jezelf.

-  Jongeren: voor jongeren is sporten en bewegen leuk en 
gezond. Dit gebeurt steeds meer buiten. De gemeente 
wil graag weten waar jij het liefste sport, of de sport- en 
beweegplekken goed zijn en of je andere ideeën hebt.

-  Volwassenen en ouderen: een deel van de vragen gaat 
over plekken waar volwassenen en ouderen elkaar buiten 
kunnen ontmoeten en kunnen sporten. Ook zijn er 
vragen over de toegankelijkheid en beweegmogelijk-
heden voor volwassenen en ouderen.

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

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

Uw afval inleveren op het 
Ecopark? Eerst even een 
afspraak maken!
Het blijft onverminderd druk op het afvalbrengstation 
Ecopark. Daarom is het Ecopark momenteel uitslui-
tend via reservering toegankelijk. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met zaterdag van 7.00 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.
5.  Kom op het afgesproken tijdstip. U heeft maximaal 

tien minuten speling voor en na het afgesproken 
tijdstip.

 
Meer informatie
Heeft u vragen over afvalinzameling of het reserve-
ringssysteem? Bel ons op 14 0172 of vul het contact-
formulier in op www.alphenaandenrijn.nl/contact.
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voorziening te vragen bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt 
ook digitaal een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk 
op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht voor meer informatie over het digitaal 
indienen van een verzoek om voorlopige voorzie-
ning. Aan de behandeling van een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Besluit omgevingsvergunning Gebr. De 
Hollander B.V., Galgweg 3. Hazerswoude-
Dorp
Op 22 juni 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens de gemeente Alphen aan 
den Rijn een besluit genomen op de aanvraag met 
kenmerk 2020148338. Dit betreft de opslag van 
ten hoogste vijftig ton asbest ter plaatse van de 
Galgweg 3 in Hazerswoude-Dorp. De vergunning is 
toegekend. Het besluit betreft de volgende onder-
delen:
-  een beperkte milieutoets voor het oprichten, 

veranderen of in werking hebben van een 
meldingsplichtige milieu-inrichting

Het besluit is verzonden op 23 juni 2020.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen, via telefoonnummer 
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 de website van de gemeente: 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft 
hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. U kunt u bezwaarschrift ook 
per e-mail indienen via gemeente@alphenaanden-
rijn.nl of per post sturen naar het College van burg-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 
t.a.v. bezwaarschriftencommissie, 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
Heeft u een bezwaarschrift ingediend en meent u 
dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing 
op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene 
wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook 
digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

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

Besluit omgevingsvergunning Klere 
Boght, Pijperhof 6, Alphen aan den Rijn
Op 23 juni 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens de gemeente Alphen aan 
den Rijn een besluit genomen op de aanvraag met 
kenmerk 2020150197. Dit betreft het starten van 
een kleinschalige bierbrouwerij ter plaatse van de 

Pijperhof 6 in Alphen aan den Rijn. De vergunning 
is toegekend. Het besluit betreft de volgende 
onderdelen:
-  het oprichten, veranderen of in werking hebben 

van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of 
mijnbouwwerk

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

Het besluit is verzonden op 23 juni 2020.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie 
of om uw vragen te stellen, via telefoonnummer 
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 de website van de gemeente: 
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar. U heeft 
hiervoor uw elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. U kunt u bezwaarschrift ook 
per e-mail indienen via gemeente@alphenaanden-
rijn.nl of per post sturen naar het College van burg-
meester en wethouders van Alphen aan den Rijn, 
t.a.v. bezwaarschriftencommissie, 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 verzoek om voorlopige voorziening in te dienen 
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). U kunt ook 
digitaal een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
voor meer informatie over het digitaal indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voor-
ziening zijn kosten verbonden.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Kluthe Benelux B.V., Produktieweg 8, 
Alphen aan den Rijn
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
maakt namens de gemeente Alphen aan den Rijn 
bekend dat een ontwerpbesluit is vastgesteld op de 
aanvraag met kenmerk 2019277076. Dit betreft 
een revisievergunning vanwege een aantal grote 
aanpassingen aan de indeling van het terrein van 
de inrichting en de opslagcapaciteit van gevaarlijke 
stoffen ter plaatse van de Produktieweg 8 in Alphen 
aan den Rijn. In het ontwerpbesluit wordt de 
vergunning toegekend. Het ontwerpbesluit betreft 
de volgende onderdelen:
-  het oprichten, veranderen of in werking hebben 

van een vergunningsplichtige milieu-inrichting of 
mijnbouwwerk

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
liggen ter inzage bij de gemeente Alphen aan den 
Rijn. Het adres en de openingstijden kunt u vinden 
op de website van de gemeente Alphen aan den 
Rijn. De inzageperiode is zes weken en start op 9 

juli 2020, de eerste werkdag na de 
publicatiedatum van deze bekend-
making.

Procedure
Gedurende de inzagetermijn kunt u uw 
zienswijze over het ontwerpbesluit naar 
voren brengen. U kunt uw zienswijze 
richten aan ODMH, postbus 45, 2800 AA 
Gouda, of via e-mail: info@odmh.nl. 
Vermeldt u daarbij het kenmerk 
2019277076. Na afloop van de inzageter-
mijn wordt een definitief besluit genomen. 
Bij de bekendmaking van het definitieve 
besluit informeren wij u nader over de 
vervolgprocedure.

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

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven 
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuver-
gunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan 
met een melding van de activiteiten: 
-  GV Constructions B.V., Duitslandlaan 25 in 

Hazerswoude-Dorp: het starten van een staalcon-
structiebedrijf

-  Hero Academy, De Aarhof 68 in Alphen aan den 
Rijn: het oprichten van een weerbaarheidstraining 
en meditatie centrum

-  Rakon Bouwprofiel B.V., Kalkovenweg 50 en 50 A 
in Alphen aan den Rijn: het wijzigen van de 
indeling van het pand onder andere voor gebruik 
voor productie.

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

Parkeerplaatsen opladen elektrische 
voertuigen
Burgemeester en wethouders hebben via een 
verkeersbesluit besloten om parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektrische voer-
tuigen op de volgende locaties:

A. stad Alphen aan den Rijn
Oplaadpaal:
•  Aïdaplein nabij nummers 125 en 127
•  Argostraat ter hoogte van nummer 30
•  Loenhorst naast Binkhorst 124
•  Italiestraat naast Frankrijkpark 27
•  JP Coenlaan nabij nummer 59
•  Lauwers bij nummer 150
•  Klepperman tegenover nummer 100
•  Magerhorst aan de overzijde naast nummer 47
•  Paddestoelweg voor nummer 4
•  Mandenvlechter tegenover nummer 23
•  Orionstraat tegenover nummer 12
•  Zadelmaker achter Poortwachter 111
•  Poortwachter bij nummer 108
•  Utrechtstraat tegenover nummer 134
•  Rigolettohof naast nummer 32
•  Verlengde Marnixstraat bij nummer 2
•  Lauraplein bij Nicolaas Beetsstraat
•  Van Eijckstraat tegenover Ten Harmsenstraat 14-16
•  Valeriusplein ter hoogte van nummer 122
•  Hoorn tegenover nummer 188 achter lichtmast 31
•  Ouvertureweg achter nummer 133/135
•  Kleiwerf naast Langewerk 20
•  Ambonstraat voor nummer 1B
•  Sweelinckplein nabij nummer 62
•  Serenadestraat naast Nocturnepad 14
•  Preludeweg naast nummer 24
•  Pieter Floriszstraat aan de overzijde naast 

nummer 19

B. Benthuizen
Oplaadpaal:
•  Secretaris Runsinkbrink voor nummer 12
•  Parkeerterrein Bentwoudlaan 4 te Benthuizen

C. Boskoop
Oplaadpaal:
•  Pastoor Daalmansplantsoen naast nummer 1
•  Veldlaan naast nummer 24
•  Voorofscheweg voor nummer 15F
•  Zinkeling tegenover nummer 44
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D. Hazerswoude-Dorp
Oplaadpaal:
•  Eikenlaan tegenover nummer 8 achter lichmast 6
•  Frans Halsstraat naast Gerard Doustraat 1
•  Breitnerlaan naast nummer 76
•  Zaaihoorn naast Dorpsstraat 274
•  Parkeerterrein bij Sportparklaan 13 (Landvliethal)
•  Korenmolenlaan naast nummer 4

E. Hazerswoude-Rijndijk
Oplaadpaal:
•  Guido Gezellestraat naast nummer 2

F. Koudekerk aan den Rijn
Oplaadpaal:
•  Kerklaan tegenover nummer 85
•  Europasingel tegenover nummer 49

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

Vaststelling bestemmingsplan  
‘De Weidelanden – tweede herziening’, 
Hazerswoude-Dorp
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Alphen aan den Rijn maken ingevolge artikel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad op 25 juni 2020 het bestemmings-
plan ‘De Weidelanden – tweede herziening’ heeft 
vastgesteld. 

Aanleiding en doel
Het bestemmingsplan ‘De Weidelanden - tweede 
herziening’ maakt het mogelijk om het resterende 
deel te realiseren van de woonwijk Weidelanden 
aan de zuidzijde van Hazerswoude-Dorp. Het 
betreft de realisatie van nog 21 grondgebonden 
woningen en een appartementengebouw met 26 
woningen. Om voor de bouw hiervan een omge-
vingsvergunning te kunnen verlenen, is het bestem-
mingsplan De Weidelanden dat voor dit gebied gold 
onder andere op de volgende punten herzien:
-  Er hoeft niet voldaan te worden aan de eis dat 

minimaal twintig procent van de woningen in de 
sociale sector wordt gebouwd. Deze afwijking 
hangt samen met afspraken die in het verleden 
met de ontwikkelaar zijn gemaakt.

-  Er wordt afgeweken van het aantal woningen in 
combinatie met het woningtype.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen op het plan ingediend.

Hoe kunt u de besluiten inzien? 
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Weide-
landen – tweede herziening’ met bijbehorende 
bestanden ligt van 9 juli tot en met 19 augustus 
2020 voor iedereen ter inzage op de volgende 
wijzen:
-  digitaal is het vastgestelde bestemmingsplan in te 

zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het 
zoekvak ID onder vermelding van: NL.IMRO.0484.
HDweidelanden2her-VA01.

-  Op papier is het vastgestelde bestemmingsplan in 
te zien bij de informatiebalie van het gemeente-
huis Alphen aan de Rijn, Stadhuisplein 1 te Alphen 
aan den Rijn. Vanwege het coronavirus kunt u het 
bestemmingsplan alleen op afspraak inzien. 
Neemt u hiervoor contact op met telefoonnummer 
14 0172.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden die kunnen aantonen redelijker-
wijs niet in staat te zijn geweest om (tijdig) een 
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar te maken, beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
beroep moet worden gericht aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerking treden
Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Het instellen van 
beroep schorst de inwerkingtreding niet. Degenen 
die beroep hebben ingesteld kunnen tevens 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening is inge-

diend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, treedt het 
bestemmingsplan niet in werking totdat er op het 
verzoek is beslist.

Vergunningen
25 juni tot en met 1 juli 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
-  H. Kamerlingh Onnesweg 22  

veranderen bestaande inrit (V2020/526) 
-  Handelsweg 16  

plaatsen nieuwe verdieping met kantoorunits op 
bestaand dak (V2020/527) 

-  Paltrokmolen 63  
plaatsen transparante en wegschuifbare 
balkonbeglazing (V2020/528) 

-  Rietveldsepad 6B  
afwijken bestemmingsplan voor noodwoning/
recreatie woning (V2020/529) 

-  Eikenlaan (sectie A, perceel 7098)  
plaatsen vier geschakelde bedrijfsunits en 
aanleggen inrit (V2020/531)

-  Raadhuisstraat 207  
wijzigen deel gevel in een garagedeur 
(V2020/532) 

-  Marokkostraat 102  
vervangen kozijnen voor- en achtergevel 
(V2020/534)

-  Pieter Floriszstraat 3  
plaatsen dakopbouw en dakkapel op 
voorgeveldakvlak (V2020/535) 

-  Steekterweg 27  
wijzigen uitvoering deuren in geluidsscherm 
(schrappen milieuvoorschriften) (V2020/537) 

-  Archeonlaan 1  
tijdelijk plaatsen 12 tweepersoonstenten 
(V2020/538) 

-  Hooftstraat 31  

plaatsen erfafscheiding op terras (V2020/540) 
-  Rembrandtlaan 59  

plaatsen dakopbouw en dakkapel op 
voorgeveldakvlak (V2020/544) 

-  Hoorn 352A  
vervangen tijdelijke portocabin voor permanente 
ruimte voor expeditie (V2020/545) 

Boskoop
-  Reijerskoop 4A  

uitvoeren onderhoudswerkzaamheden aan 
hefbrug (V2020/530) 

-  Parklaan 181  
bouwen carport aan bestaande schuur en 
verplaatsen inrit (V2020/541) 

-  Sijsjespeer, kavel 318 
bouwen woning (V2020/542) 

-  Kalverdans (sectie D, perceel 5468, kavel 3)  
bouwen woning en aanleggen inrit (V2020/543) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Melkweglaan 10  

plaatsen driewielfietsenstalling in voortuin 
(V2020/533) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Hoogewaard (sectie B, percelen 3968, 4691 en 

5111)  
bouwen nieuwe bedrijfsruimte (V2020/536) 

-  Hoogewaard 95  
vervangen houten kozijnen voor kunststof 
kozijnen (V2020/539) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Da Costastraat 78 (25-06-2020)  

plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/427) 

-  Molenwerfstraat 17 (25-06-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/415) 

-  Landlustweg 18 (29-06-2020)  
herbouwen schapenstal (V2020/500) 

-  Havixhorst 13 (30-06-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/504) 

-  Groningenstraat 62 (30-06-2020)  
plaatsen airco-buitenunit dak woning 
(V2020/514) 

-  Lijsterlaan 22 (01-07-2020)  
plaatsen dakkapel op voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/480) 

-  Händelhof 49 (01-07-2020)  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/498) 

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 9 juli 2020, Digitale raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein 
(19.30 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.

•  Zienswijze op begroting 2021 Bedrijfsvoeringorganisatie Rijn en Braassem
•  Inwoners en organisaties zijn van harte welkom om in te spreken over de voor deze vergadering 

geagendeerde kaderbrief 2021 en bijbehorende besluiten. De kaderbrief 2021 bevat de 
uitgangspunten voor het opstellen van de gemeentelijke begroting voor volgend jaar.

Donderdag 16 juli 2020, Fysieke 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.

Nieuwsbrief
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 gemeente raad, 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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Weekenddiensten
doktoren, tandarts, apotheek

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

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

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

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

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

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

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

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

Benthuizen
-  Dijk 16 (25-06-2020)  

plaatsen veranda aan woning (V2020/463) 
-  Hogeveenseweg 13 (25-06-2020)  

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor 
hobbymatige sierteelt (drie jaar) (V2020/407) 

Boskoop
-  Middelburgseweg 89C (25-06-2020)  

gedeeltelijke vernieuwen woning (V2020/474) 
-  Noordeinde 291 (25-06-2020)  

plaatsen aanbouw achterzijde (V2020/503) 
-  Jagerspad 10 (29-06-2020)  

tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor plaatsen 
schuur (V2020/506) 

-  Rijneveld 86 (01-07-2020)  
bouwen garage (V2020/468) 

Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 98 (30-06-2020)  

vervangen toegangsbrug en veranderen 
bestaande inrit (V2020/473) 

Koudekerk aan den Rijn
-  Lagewaard 77 (29-06-2020)  

wijzigen gevel en realiseren tussenvloer 
(V2020/435) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-   Prins Hendrikstraat 73  

verbouwen bedrijfsruimte tot 2 appartementen 
(V2020/319) 

Boskoop
-  Halve Raak 68  

plaatsen dakopbouw (V2020/429) 
-  Paddegat 3  

plaatsen tuinbouw kas (V2020/344) 
Hazerswoude-Dorp
-  Galgweg 2  

wijzigen indeling, functie en gevelaanzichten 
(V2020/298)

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het verwijderen van de onderstaande individuele 
gehandicaptenparkeerplaats(en), met de bijbeho-
rende borden: 
Alphen aan den Rijn
- Koraalzwam 105 
- Junostraat 24 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de openbare bekendmaking van dit 
besluit in de Staatscourant een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders van Alphen aan den Rijn. U kunt ook 
bezwaar maken via de website  
www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.

Bezwaarclausule

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

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

binnen zes weken na dagtekening van verzending van de beschik-

king een bezwaarschrift kunnen indienen bij het college van burge-

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

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

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

verzending van de beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift 

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

u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

Beroepsclausule

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

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

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

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

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

waarop het besluit bij de informatiebalie van het gemeentehuis ter 

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

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

Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders 

kan beroep worden ingesteld door:

-  de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college 

van burgemeester en wethouders heeft gewend;

-  een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in 

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van 

burgemeester en wethouders te wenden.

Voorlopige voorziening

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

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

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

wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank in Den 

Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor ziening te treffen. 

Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het 

besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn 

echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u 

terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

dient u te richten aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

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

verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.

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

van Gemeente Alphen aan den Rijn.

Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn

Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn

Telefoon 14 0172

gemeente@alphenaandenrijn.nl 

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

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

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

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

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

istockphoto e.a.).

Geen succes voor Max Verstappen
door Dennis Broekhart

Afgelopen zondag is het F1-seizoen dan eindelijk begonnen, en goeie genade, wat een race was het 
zeg! Er kwamen uiteindelijk ‘maar’ 11 wagens aan de finish. Laatste keer dat er zo weinig wagens 
aan de finish kwam was tijdens de GP van Korea 2010! 

Man, man, man, als jullie dach-
ten dat het jaar 2020 bizar was, 
dat past deze GP daar wel bij. Het 
begon allemaal vrijdagavond 
laat, met dat RedBull een protest 
indiende tegen Mercedes. Het 
team Mercedes heeft een zeer 
geavanceerd systeem uitgevon-
den, een techniek waarbij door-
middel van het stuur de stand 
van de voorwielen kan worden 
gewijzigd. RedBull probeert al-
les wat de concurrentie ver-
sterkt natuurlijk te voorkomen 
maar uiteindelijk heeft de auto-
sportbond besloten dat het zo-
genaamde DAS-systeem legaal 
is. Tijdens kwalificatie was Bot-
tas als eerste gekwalificeerd en 
teamgenoot Hamilton op po-
sitie 2, althans tot zondagoch-
tend. De wedstrijdleiding heeft 
beelden teruggekeken, Lewis 
Hamilton heeft zijn snelste tijd 
neergezet ondanks dat er met 
gele vlaggen werd gezwaaid. 
Dus werd Hamilton 3 plekken 
teruggezet en startte als vijfde.

Wel opwinding genoeg
De uiteindelijke race was een 
hele fijne, ondanks de uitval van 
Max Verstappen. 3 keer was er 

een safetycar op het circuit. Ha-
milton kreeg na afloop 5 secon-
den tijdstraf nadat hij de team-
genoot van Verstappen heeft 
laten spinnen. In mijn ogen 
een onterechte straf, omdat het 
een race-ongeluk was. Albon 
wilde Hamilton buitenom in-
halen. Echter door hoogtever-
schil, dat beide heren een ander 
compound banden gebruik-
ten en Hamilton lichtelijk over-
stuur in de bocht had, tikte hij 
onbedoeld Albon eraf. Ook op 
onboard beelden is te zien dat 
Lewis ‘full-lock’’instuurde.  Na-
tuurlijk kon Lewis ruimte ma-
ken en zijn positie afstaan, maar 
de F1 is geen gezelligheidsport 
waar iedereen elkaar voorbij kan 
laten. Hierdoor werd Charles 
Leclerc met zijn Italiaanse Fred-
Flintstone-mobiel als verrassing 
tweede. Nog een verrassing was 
Lando Norris die zijn eerste po-
dium pakte. De winnaar was in 
deze Oostenrijkse race Valtteri 
Bottas.
Het is overigens niet de eerste 
keer dat Hamilton betrokken 
was in een crash met Albon. Vo-
rig jaar tijdens de GP van Brazi-
lië gooide Alexander Albon een 

podiumplaats weg nadat hij en 
Hamilton elkaar raakten. Toe-
valligerwijs kwam ook tijdens 
die race een McLaren coureur, 
genaamd Carlos Sainz, als vier-
de over de finish, omdat Le-
wis Hamilton 5 seconden straf 
kreeg. Sainz promoveerde naar 
de derde plek, net als afgelopen 
zondag gebeurde met Norris. 
Vorige week heb ik op deze 
plaats verkondigd dat het afge-
lopen zondag zou gaan regenen 
en dat Max Verstappen de grote 
kanshebber zou zijn. Zat ik daar 
even goed naast. Het was tegen 
de voorspelling in gortjedroog, 
Max viel na 11 ronden uit en de 
coureur met de “uitstraling van 
een lekkend pak magere yog-
hurt” sleepte de overwinning 
binnen. Enfin, komende zondag 
wordt er wederom op de Red-
Bull Ring geracet. Ik waag me 
deze keer niet aan voorspellin-
gen maar ik vermoed dat Mer-
cedes weer vooraan staat, met 
vlak daarachter RedBull.
Over enkele weken zal ik terug-
komen op de races die dan zijn 
geweest. Tot dat moment wens 
ik je veel kijkplezier!
Groet, Dennis
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Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 204 02 39

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

Benieuwd hoe uw nieuwe 
schoen lopen? 

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

Gratis parkeren
voor de deur!

gRatis
opvouwbare 

bidon en gRatis 
stappenteller bij 

aankoop van 
wandelschoenen.

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Ze kan beter doorlopen naar: 
Loopcentrum Rijnland

Rietschans 72 | 2352 BB Leiderdorp | 071 - 2040239

www.loopcentrumrijnland.nl

Loopcentrum Rijnland 
powered by

www.loopcentrumrijnland.nl

30 MAART 
GRATIS 

VOETENCHECK

Loopcentrum Rijnland
powered by

Uw kenniscentrum en
wandelcentrum gratis voetenspreek-

uur op afspraak
Dinsdag van 

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

Wij heLpen U via
pReventiescheRmen, 

veiLig via 
vooRschRiften Rivm! gRatis 3D 

scan
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Brouwerij 'de 12 
Stuyvers' operationeel!
Net buiten de grens van voormalig Rijnwoude staat de planteen 
van Nederlands bekendste bierbrouwers. Echter, wist u dat er 
dichterbij, quasi ‘om de hoek’, er ook een is?  En daar wordt een 
zeer bijzonder biersoort gebrouwen: De Indian Pale Ale (IPA)!

In 2016 begonnen begon Martijn De Zeeuw met een brouwpakket, als een hobby. 
Zijn eerste brouwsel kookte hij op zijn gasfornuis. Al snel kreeg hij de smaak te 
pakken en tja… van het één komt het ander: hij schafte een automatische ketel aan 
van 50 liter en een RVS vergistingsvat van 65 liter. Iedereen weet dat een brouw-
seltje niet echt aangename geurtjes kan verspreiden; dat ervoeren met name zijn 
huisgenoten. Daarom werd de schuur omgebouwd tot brouwlab, oftewel brouw-
ruimte, zoals men dat noemt in het vakjargon.

Nederlands kampioen
Hierna ging het snel. Er werden ongeveer 50 brouwsels en meerdere recepten goed 
uitgewerkt en in 2019 werden de bieren ingezonden voor het Open Nederlands 
Kampioenschappen Bierbrouwen. Het stokpaardje van Martijn, de  Indian Pale Ale 
(IPA) kreeg bij dit kampioenschap maar liefst 91 van  het maximaal haalbare 100 
punten! Martijn werd hiermee bekroond als algemeen kampioen. Chapeau!  Dan 
rijst bij Martijn al gauw de vraag: Wat ga ik nu doen? Oké, dat was het dan:  Stop-
pen met de brouwsels?  Óf:   Hier ligt nu mijn kans en gooi alles in de strijd om 
van mijn brouwsel tot een TOP-brouwsel te creëren! 

"de 12 Stuyvers" 
Er werd in het najaar van 2019 een onderzoek gestart naar de verdere mogelijkhe-
den en Martijn besloot per 1 januari met zijn brouwerij te starten.  Dan sta je voor 
het dilemma: Welke naam geef ik m’n brouwerij?  De naam van de brouwerij en de 
namen van de bieren vinden allemaal hun oorsprong in regionale, historische ge-
beurtenissen. De naam van de brouwerij is gebaseerd op het historische feit dat in 
1646 gestart werd met de bouw van de kerk aan de Dorpsstraat 64 te Hazerswou-
de-Dorp (t.o. oude gemeentehuis). De toren werd gefinancierd door “tot laste van 
de tappers van iedere tonne bier twaalf stuyvers te innen”. De prijswinnende India Pale Ale 
heet nu “Castellum IPA”, vernoemd naar het oud romeinse verdedigingsfort Cas-
tellum Albiana. Deze bevond zich op de plek, waar nu Centrum van Alphen ligt. 
De Tripel heet “Ridder Lodewijk Tripel” en is vernoemd naar Ridder Lodewijk van 
Montfoort, welke in 1428 de allereerste ambachtsheer van Hazerswoude werd.

De recepten zijn allemaal bedacht, doorontwikkeld en geproefd in zijn brouwlab 
in Hazerswoude-Dorp. Daar dit brouwlab niet kan voldoen aan alle gestelde eisen 

van de douanerichtlijnen was Martijn genoodzaakt zijn biersoor-
ten te gaan brouwen bij een bevriende ambachtelijke brouwerij in 
Nieuwegein (Brouwerij Jovius). Hier worden op moment batches 
van 200 liter gebrouwen. In Nieuwegein verricht Martijn alles zelf, 
tot het schroten van de mout en tot de ‘finishing touch’: het op de 
flesjes plakken van het “Brouwerij De 12 Stuyvers” etiket. 

In de verkoop
Oorspronkelijk was gepland om de bieren eind maart/begin april 
op de markt te brengen, echter door covid-19 virus heeft dit helaas 
ruim twee maanden vertraging opgelopen, in mei en juni was er 
van elk soort bier 200 liter klaar. In een paar weken tijd is er 400 
liter verkocht. Op moment wordt met name aan mensen in de ge-
meente Alphen aan den Rijn verkocht. Deze verkoopcijfers tot nu 
toe zijn behaald door mond op mondreclame en via social media. 
Verder is het bier te koop bij Leo’s Drankenhuis in Boskoop. Per 
half juli staat er wederom 200 liter IPA en 200 liter tripel klaar, 
welke bij meerdere slijterijen en horecazaken in de regio verkrijg-
baar zijn. Op zondag 19 juli zal het bier gepresenteerd worden bij 
Biercafé de Natte in Alphen aan den Rijn. Nadere informatie kan 
men binnenkort op de Facebookpagina en op de site lezen https://
www.de12stuyvers.nl/.

Hartenwens
Daar Martijn de Zeeuw reeds jaren werkzaam is in de Jeugdzorg is 
zijn droom om de brouwerij uiteindelijk te combineren met een 
werkervaringsplek voor jong volwassenen, welke met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werken. Door het opzetten en realiseren van 
zijn eigen brouwerij alsmede de mogelijkheid om een horecagele-
genheid op te zetten kunnen deze jong volwassenen ervaring doen 
op het gebied van productie, logistiek en horeca. In de drie jaar 
die voor ons ligt zal Martijn een onderzoek opstarten, evalueren 
en waar nodig bijsturen om de haalbaarheid van zijn fantastische 
droom te toetsen.

Wij wensen Martijn heel veel succes met 
het verwezenlijken 

van zijn mooie droom! 

Dorpsstraat 138 - Hazerswoude Dorp  - Telefoon 0172-589203

VAN DER LINDE 
MODE EN LINGERIE

U kunt uw schoenen en laarzen 
bij ons brengen om te laten repareren.
Gun uw schoenen een tweede ronde!!

Tot en met zaterdag 18 juli: 
DAMESHAKKEN € 7,50

BAL SCHOENMAKERIJ 
verzorgt dit voor u/ons

Ook kunt u bij ons uw stomerijgoed
aanbieden om vakkundig

te laten reinigen!

STOMERIJ PEDRO 
verzorgt dit voor u/ons

Zij verzorgen ook kleding reparaties
zoals ritsen in jassen en broekenS

E
R
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IJ

3 st. brengen, 

2 st. betalen!

(Geldt niet op leer, 

gordijnen, 

dekbedden  e.d.)



16 Groene Hart Koerier
woensdag 8 juli 2020

AAaannnneemmiinnggssbbeeddrriijjff  VVaann  MMiill  HHooooffddssppoonnssoorr  
BBeerrnnaarrdduuss  JJeeuuggdd 
  
We zijn als club ontzettend trots en blij met deze bekendmaking: 
Aannemingsbedrijf Van Mil is vanaf het nieuwe seizoen shirt-sponsor van de 
hele Bernardus jeugd!  
 
Hoe blij we ook altijd zijn geweest met alle losse teamsponsors zijn we erg 
verheugd met de uniformiteit die we hiermee uit gaan stralen. Het logo van 
van Mil zal vanaf komend seizoen op de jeugdtenues prijken.  
 
Peter en Jeroen van Mil zijn al lang geleden verbonden geraakt met onze 
vereniging. Peter heeft de hele jeugd bij Bernardus gevoetbald en nog 6 jaar 
in het 1e elftal.  
Jeroen voetbalt nu ondertussen al 40 jaar bij Bernardus. Ook is hij vaak langs 
de lijn of zelfs op het trainingsveld de vinden bij de teams van zijn kinderen 
Luke en Rose.  
 

 
Voor Van Mil komt deze 
samenwerking op een mooi 
moment. De handtekening onder 
het sponsorcontract werd een 
dag voor het 25-jarig jubileum van 
het bedrijf gezet.  
Op 30 juni 1995 startte het bedrijf 
met vader Chris, moeder Marthy 
en zoons Peter en Jeroen vanuit 
de garage naast hun woning in 
Koudekerk aan den Rijn. 
Sindsdien zijn ze steeds gegroeid, 
verhuisd naar Alphen aan den Rijn 
en uiteindelijk terecht gekomen in 
een mooi pand aan de Curieweg.  
 
Ook Chris en Marthy van Mil zijn 
nog geregeld bij Bernardus te 
vinden, langs de lijn bij de 
kleinkinderen of als het eerste 
een mooie dorps-derby speelt.  
 
Kortom, met dit familiebedrijf met 
een oranje-wit hart hebben we 
een zeer enthousiaste  jeugd-
sponsor ‘gescoord’!  

Zomerpret aan de Rijn
Onder de noemer Zomerpret aan de Rijn heeft een groep initiatiefnemers in sa-
menwerking met verschillende verenigingen binnen de kernen van Hazerswoude-
Rijndijk en Koudekerk aan de Rijn een programma van alternatieve activiteiten be-
dacht voor kinderen in de leeftijd van de basisschool tot en met 18 jaar. Binnenkort 
volgt het programma voor de eerste week!

Nu de kinderkampen niet door-
gaan en de buitenzwembaden 
gesloten blijven deze zomer wil 
een groep initiatiefnemers een 
alternatief programma organi-
seren van activiteiten die binnen 
de RIVM-regels wel mogelijk 
zijn. Het idee is om gedurende 
de vakantie elke week een aantal 
kleinschalige sport- en spelacti-
viteiten in de buitenlucht te or-
ganiseren, denk hierbij aan ten-
nis, boksen, ballet, lasergamen 
en nog veel meer. “We willen 
de kinderen en jeugd graag als-
nog een leuke zomer bezorgen”, 
aldus initiatiefneemster Cyrilla 
Kompier.  

Breed programma 
Cyrilla: “Zomerpret aan de 

Rijn is trots dat veel verenigin-
gen zich hebben aangemeld. 
We hebben nu al meer dan 65 
verschillende activiteiten. Deze 
vinden plaats binnen de huidi-
ge RIVM-richtlijnen. De activi-
teiten zelf vinden per onderdeel 
onder eigen verantwoordelijk-
heid van de organiserende club 
plaats. Zij hebben hiervoor elk 
hun eigen vaste protocol”.  

Interesse of vragen?
Volg Zomerpret aan de Rijn op 
Facebook en Instagram. Ook 
komt snel de website online zo-
merpretaanderijn.nl om het vol-
ledige programma in te zien en 
ook om in te schrijven. Vragen? 
Stuur een e-mail aan: info@zo-
merpretaanderijn.nl. 

ZOMERMUZIEK 
weken
Kennismakingslessen, Ensembles, Muziekverhaaltjes.

Wil je  alvast eens kijken of muziek een mooie hobby 
is voor het nieuwe schooljaar? Dat kan in de laatste 2 
weken van de zomervakantie bij de Leiderdorpse Mu-
ziekschool, Stichting MOL. 

Je kunt meedoen aan verschillende 3 daagse workshops waarin je 
een instrument kunt proberen. Deze kennismakingscursus is be-
doeld voor kinderen die nog geen instrument bespelen (leeftijds-
groep 5-6 jaar en 7-10 jaar)  Je kunt kiezen uit piano, viool,  gitaar, 
blokfluit of harp.

 Als je al wel 
een instru-
ment be-
speelt dan 
kun je bij-
voorbeeld 
meespelen 
in het Va-
kantieOrkest 
en gitaar- of 
harpensem-
ble of geef 
je je op voor 
bandcoa-
ching. Het 
volledige 
programma 
en inschrijf-
formulier is 
te vinden op 
www.mu-
ziekonder-
wijs-leider-
dorp.nl
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Ingezonden brief

Westelijke rondweg is verbe-
tering voor velen en mogelijk 
verslechtering voor weinigen
Bij gebrek aan overleg is deze krant een goed medium om zon-
der onderbreking elkaars argumenten “aan te horen”. Bij deze 
wat nuancering van het begrijpelijk emotionele betoog van om-
wonenden over het mogelijke tracé langs de HSL. De Gemeente-
raad van Alphen neemt het oplossen van het knelpunt Gemene-
weg Hazerswoude-Dorp serieus. Ze leest vast mee.

Vooropgesteld: onze vereniging kijkt naar een groter gebied en 
is geen voorstander van nieuwe wegen. Daarom zien we de aan-
leg van een N207 Zuid (“Bentwoudlaan”) tussen A12/A20 en 
N11 langs Waddinxveen en Boskoop op een grondstrook van 
250 m breed en uitkomend op 2 enorme bruggen over Gou-
we en Oude Rijn, met een vaag argument dat met de eigen cij-
fers van de Provincie eenvoudig is door te prikken, de zichtbare 
knelpunten niet wegnemen. De helft van het Bentwoud is bo-
vendien zijn recreatiefunctie kwijt, alle aanwonenden van het 
Noordeinde en de wijken erlangs worden overspoeld met ver-
keerslawaai en uitlaatgassen. Verkeerskundigen in het Molenbe-
raad hebben met het rekenmodel van de Provincie aangetoond 
dat de voor ieder zichtbare en voelbare knelpunten in Boskoop 
en Hazerswoude-Dorp heel goed kunnen worden weggenomen 
zonder die Provinciale Snelweg, tegen lagere kosten. 

De werkgroep “Beter Bereikbaar Gouwe” voert een verwarren-
de opdracht op een nog verwarrender wijze uit. Het eenvoudige 
doel: wegnemen van de knelpunten Zijde in Boskoop en N209 
door Hazerswoude-Dorp en doorgaand verkeer zoveel moge-
lijk buiten dit gebied houden wordt zo niet bereikt. Bij de N209 
door ons Dorp is het wegnemen van het knelpunt minder een-
voudig. Een ondertunneling van de Dorpsstraat in Hazerswou-
de-Dorp moet, vooral door het bovengronds over Zuidelijke wa-
tergang heenrijden, kort zijn. Het Hoogheemraadschap eist dat, 
uitleg daarvan kost te veel tekst. Je kunt lawaai en uitlaatgas-
sen dus niet via een langere tunnel - nog los van de kosten - af-
voeren. Vul de namen van de villabewoners aan de Zuidoost-
kant van de Gemeneweg in en u krijgt een vergelijkbare reactie. 
Daarom toch naar een alternatief gekeken. Met beide los je het 
verkeersknelpunt op door de betere doorstroming, zeker als de 
N207 Zuid niet wordt aangelegd. (zie https://www.molenbe-
raad.nl/brochure-van-het-molenberaad/ )  

- Het huidige tracé van de N209 loopt volgens alle modellen 
vol, nog sneller als de N207 Zuid er ligt. Het onbegrijpelijke 
ambtelijke voorstel om dan de straten westelijk en oostelijk in 
het Dorp vol te proppen en rondjes te laten rijden maakt het 
nog erger. 

- De belasting van de gezondheid van zeker 1000- 2000 in-
woners in Hazerswoude-Dorp rond de kruising Dorpsstraat-
Gemeneweg is nu al ontoelaatbaar. Niet alleen door het la-
waai - naast personenauto’s veel vrachtauto’s, het afremmen 
en optrekken - maar ook door de uitlaatgassen.

- Op het deel van de N209 tussen HSL en rotonde gebeuren 
relatief veel ongelukken door de bedrijven er langs. Dat leidt 
tot sluipverkeer over de Westzijdeweg, het Westeinde en de 
Dorpsstraat met een file stinkende personen- en vrachtauto’s. 
Bijvangst van een rondweg.

- Het tracé van een N209 langs de HSL ligt 400-700 m ten Oos-
ten van de Westzijdeweg. De wind waait doorgaans uit het 
westen en neemt lawaai en uitlaatgassen mee. 

- Er zijn vanwege de beschikbare ruimte en grondslag uitste-
kende mogelijkheden om aan weerszijden van het Westeinde 
een ruim stuk van de weg te overkappen/van geluidsscher-
men te voorzien.

- Het tracé ten Noorden van het Westeinde loopt op ca 700 m 
van de bebouwing. Als daar al sprake zou zijn van geluids-
overlast, dan is ook daar een scherm mogelijk. 

- Voor de kleine groep agrariërs waarvan het grondstuk door 
het noordelijke deel wordt doorsneden moet uiteraard een 
veilige oversteek worden gerealiseerd.  

Bestuur vereniging Natuurbehoud 
Groenpoort Hazerswoude-Boskoop

Dorpsstraat 138
Hazerswoude Dorp 
0172-589203

Dorpstraat 33
Waddinxveen
0182-612579

DAMES- EN 
HEREN KLEDING 
20-70%20-70%
KORTINGKORTING**

LINGERIE 
20-50%20-50%
KORTINGKORTING**

NACHTKLEDING 
10-50%10-50%
KORTINGKORTING**

BADKLEDING 
20-50%20-50%
KORTINGKORTING**

LINGERIE 
20-50%20-50%
KORTINGKORTING**

NACHTKLEDING 
10-50%10-50%
KORTINGKORTING**

BADKLEDING 
10-50%10-50%
KORTINGKORTING**
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!Sloggi actie 3+1 GRATIS**t/m 31 juliVerlengd t/m 31 juli: 20% KORTING**op alles van Ten Cate

De opruiming is van start gegaan!

Het Boomkwekerijmuseum 
opent 8 juli weer zijn deuren!
Het Boomkwekerijmuseum in Boskoop is uniek. Geen ander museum in Nederland 
geeft zo’n mooi en interessant beeld van de geschiedenis van de boomkwekerij. 

Ook uniek is dat het museum 
uitsluitend wordt geleid en ge-
exploiteerd door vrijwilligers. 
Die vrijwilligers doen dat vol 
overgave, ieder vanuit zijn of 
haar eigen kwaliteiten en inte-
resses. Zonder hen zou het mu-
seum niet kunnen bestaan. Die 
inzet is zo bijzonder dat voor 
één keer afgeweken is van de 
regel dat elke tijdelijke expositie 
groengerelateerd moet zijn. 

Hobby's tentoongesteld
De nieuwe tijdelijke exposi-
tie biedt creatieve vrijwilligers 
van het museum een podium, 
waarvan dankbaar gebruik is 
gemaakt. U kunt genieten van 
schilderijen, tekeningen, quilts, 
foto’s, sculpturen, keramiek en 
zilversmeedwerk. 

Verrassend Veelzijdig, een ode 
aan onze creatieve vrijwilligers 
is te zien tot en met 31 oktober. 

Uiteraard is het museum co-
ronaproef. Dat betekent onder 
andere dat u in principe niet 

zonder afspraak kunt binnenlo-
pen, maar eerst even moet bel-
len voor een afspraak (0172-
217756).
Openingstijden: dinsdag 13.30- 
16.30 uur; woensdag t/m zater-
dag 10.00 – 16.30 uur
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Leuke uitjes verzinnen voor je gezin, het valt niet altijd mee. Natuurlijk kun je naar één van de grote attracties  of  
dierentuinen, maar als je wat meer op de centjes wilt letten, zul je wat anders moeten bedenken. Gelukkig zijn er in 
Nederland volop mogelijkheden om gratis of voor weinig geld een leuke dag door te brengen met je kinderen. We 
hebben een aantal leuke tips voor je verzameld

Naar de kinderboerderij
Bijna in ieder plaats vind je wel een kinderboerde-
rij. Maar sommige kinderboerderijen zijn van de 
buiten-categorie. Zo vind je in Rotterdam  in het 
Kralingse Bos (Langepad 60) een fantastische 
kinderboerderij, waar geregeld leuke activiteiten 
worden georganiseerd. Vlakbij vind je ook een 
spannend klimbos. Hiervoor moet je wel entree 
betalen. En in Aalsmeer vind je Boerenvreugd, een 
kinderboerderij met de grootste speeltuin van de 
omgeving. (Beethovenweg 18, Aalsmeer)

Buiten spelen  
In Lelystad vind je het belevenissenbos. In een 
gebied van wel 40ha kun je ‘natuurlijk spelen’  
en vind je talloze speelplekken. Wat dacht je van 
tokkelbanen, boomschommels, waterattracties 
en nog veel meer?! Erg leuk voor kinderen vanaf 
6 jaar. (Veldweg 98, Lelystad)

In het Limburgse Grubbenvorst is speeltuin 
Mart Roeffen te vinden. Meer dan 40 speeltoe-
stellen waar je heerlijk midden in de natuur kunt 
spelen. En helemaal gratis. (Meerlosebaan 15, 
Grubbenvorst)

In Veenendaal vind je de meer dan vijftig jaar oude 
Speeltuin de Pol. Hier betaal je € 1,50, resp. € 1,-- 
entree als kind of volwassene, maar daarvoor heb 
je een hele middag vermaak. De hoge klimtoren 
scoort hoge ogen en de mogelijkheid om een hap-
je of drankje te nuttigen bij de kiosk maakt deze 
plek een leuk alternatief voor een kinderpretpark. 
(Prinsesselaan 30 – 44, Veenendaal).

De Pyramide van Austerlitz is ook zo’n fraaie 
historische speelplek. Naast veel gratis speel-
toestellen zijn er ook enkele grotere attracties, 
waaronder een botsautobaan waar je voor een 
klein bedrag gebruik van kunt maken. (Zeister-
weg 98, Austerlitz/Zeist)

En ook Speeltuin ’t Appeltje in Bergen op Zoom 
mag niet ontbreken in dit rijtje familie-attracties. 
Je kunt je heerlijk uitleven op de familieschom-
mel, in het klimkasteel of op de  grote trampoli-
ne. Allemaal gratis voor de gasten van dit leuke 
party-adres in de bossen. (Balsedreef 5 Bergen 
op Zoom)

Drielandenpunt
Als Nederlander moet je natuurlijk minstens 
één keer in je leven op het enige drielandenpunt 
van ons land hebben gestaan. Je vindt het in 
Zuid-Limburg in Vaals en het is gratis toeganke-
lijk. Dat geldt ook voor de grote speeltuin. Wil je 
ook het beroemde labyrint verkennen,dat kost  
€ 5,-voor kinderen en € 6,-- voor volwassenen. 
(Viergrenzenweg 97, Vaals) 

Kinderdijk
Ook Kinderdijk is zo’n ‘must-see’ attractie van 
Nederland. Als wandelaar, fietser of vanaf het 
water  kun je gratis van genieten de 19 molens 
van dit Zuid-Hollandse dorpje nabij Dordrecht. 
Wanneer je de molens zelf of andere attrac-
ties op dit Werelderfgoed wilt bezoeken, dien 
je vooraf een kaartje te kopen.  (Molenkade 
Nederwaard 1, Kinderdijk)

Boomkroonpad
In Drouwen in Drenthe vind je het boomkroon-
pad. Om tussen de toppen van de bomen te 
mogen lopen betaal je een klein bedrag. Ook 
kun je gratis het bezoekerscentrum van e 
Hondsrug bezoeken of heerlijk ravotten in het 
Lorkendspeelbos (Steenhopenweg 4, Drouwen)

Futureland
Nederland is al enkele jaren uitgebreid met 
de 2e Maasvlakte. Een immens havengebied. 
Hier vind je het info-centrum Futurelands. Een 
interactieve omgeving, waar je zintuigen te kort 
komt. Virtal Reality, 360-graden projecties, 
interactieve maquettes, het informatiecentrum 
maakt gebruik van de modernste technieken. 
Dichter bij de havens kun je niet komen. Je kunt 
je (gratis) bezoek uitbreiden met een betaalde 
rondvaart of rondrit door de havens. Ga op 
expeditie en ontdek waar Nederland haar geld 
verdient. (Europaweg 902, Maasvlakte)

Klimduin Schoorl
Als je ‘m voor je ziet, moet je hem beklim-
men. De meer dan 50 meter hoge klimduin in 
Schoorl. En erna maak je natuurlijk een heerlijke 
wandeling langs zee en door de duinen. Achter 
het bezoekerscentrum van de Schooorlse Dui-
nen ligt een gratis toegankelijk speelbos voor 
kinderen. Er is ook een café met een terras met 
uitzicht op het speelbos en het natuurgebied, 
zodat iedereen zich uitstekend kan vermaken 
(Oorsprongweg, Schoorl)

Naar de Pluktuin
In Nederland vind je tientallen pluktuinen, waar 
je als bezoeker tegen een klein bedrag (of soms 
zelfs gratis) zelf je fruit of bloemen mag plukken. 
Vaak is er ook een theetuin of streekproducten-
winkel, zodat je er een echt uitje van kunt maken. 
Op www.pluktuinen.nl vind je alle adressen.

Speelpark & Maisdoolhof Voorthuizen
Zoek je een voordelig dagje uit met jonge kin-
deren dan is dit speelpark een aanrader. Een 6 
meter hoge klimtoren, een helikopter-parcours, 
een treinbaan, traptrekkers of skelters, een 
draaimolen, het is er allemaal. Je kunt zelfs een 
duik nemen in een maiszwembad … een span-
nend avontuur is ook de speurtocht door het 
Maisdoolhof. Ben je écht verdwaald, dan klim je 
even op de klimtoren middenin het Maisdool-
hof om te ontdekken hoe je weer bij de uitgang 
moet komen. (Bijschoterweg 2, Voorthuizen)

Kabouterbos
Nabij Dronten vind je een heus kabouterbos. Dit 
grote kabouterbos biedt vermaak voor het hele 
gezin. Skelters, kabouters, ballenbakken, tram-
polines zorgen er voor dat je je niet snel verveelt. 
In het restaurant kun je terecht voor een hapje 
en een drankje. De entree tot het speelgebied is 
gratis. (Roggebotweg 21, Dronten)

Kortom je hoeft je niet te vervelen als je in 
Nederland er op uit gaat. Voor een dagje weg 
of voor vakantie, in iedere provincie zijn er 
leuke én goedkope uitjes te vinden.

Kinderattracties in eigen landKinderattracties
 en de leukste

Kinderattracties in eigen land in eigen landKinderattracties in eigen landKinderattracties in eigen land
gratis uitjes
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DE FOTOPUZZEL VAN 24 JUNI!
Lastig was hij zeker. We ontvingen zelfs foutieve oplossingen. Er waren ook wel een paar echt lastige vragen bij. 

Wij hadden er ook veel moeite mee. Zoals u inmiddels wel weet maken wij de puzzels niet zelf, maar de "specialisten" 
van het Dorpsoverleg Rijndijk-Oost o.l.v. Niels Strijk! Wat wel opviel was dat er toch enorm veel oplossingen binnen 
kwamen en van allerlei kanten en andere mensen als de vorige puzzels! Leuk. Uiteraard hopen wij dat ze nog even de 

moeite willen blijven nemen om puzzels samen te stellen, dan zullen wij ze met veel plezier voor u publiceren.
De oplossing van de laatste puzzel was : LEEF IN HET HEDEN

Onderstaand kunt u de uitwerking nog even bekijken. 
De winnaar van de kadobon van 50 euro van deze puzzel is:
Valentijn L. Baanders, Maria van Hongarijelaan 2, Hazerswoude-Dorp

 

 

 

1 L 2 E 3 E 4 F 5 I 6 N 7 H 8 E 9 T 10 H 11 E 12 D 13 E 14 N 
 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 

L = 1 

E = 8  E = 11 

N = 14 E = 13 

D = 12 T = 9 

E = 2 

F = 4 N = 6 

E = 3 H = 7 

H = 10 I = 5 

Benthuizen  

Hazerswoude-Rijndijk  

Benthuizen  

Benthuizen  

Hazerswoude-Rijndijk  

Hazerswoude-Rijndijk  Hazerswoude-Dorp  

Hazerswoude-Dorp  

Hazerswoude-Dorp  

Koudekerk aan den Rijn  

Koudekerk aan den Rijn  

Koudekerk aan den Rijn  

Groenendijk  

Groenendijk  Verenigingsgebouw ‘De Ontmoeting’   

Dorpsstraat (met korenmolen De Haas) 

 

Geremolen De Blauwe Wip   Kruispunt Gemeneweg/Dorpsstraat 

Bruggestraat (met Koudekerksebrug) Lagewaard  

Stationsweg (voormalig treinstation)   

Dorpsstraat (met eetcafé de Hoek) Jaagpad 

Christinastraat 

Voormalig gemeentehuis/nu Sport2BFit Jan Dekkerbrug  

Rijndijk (met Scheepjeskerk) 

Voormalig maalderij ‘De Hoop’ 
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Maximaal 6 kratten per klant

2
soepel
en rond

7
fris en
fruitig

4
droog
en fris

STUNT

 1+1
GRATIS 

6.99 
2 FLESSEN

 3.99 
KILO

9.99 
PER KRATPER PAK

50%
KORTING 

HOOGVLIET.COM
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 Dreft vaatwas of 
handafwas ultra
 Alle zakken met 18 - 22 stuks 
of fl essen van 1 liter
 Van /9.98 - /17.98 
 Voor 4.99 - 8.99 

 Hardys VR 
 Australische wijn Sauvignon 
blanc, rosé of merlot   
2 fl essen van 0.75 liter 
Van /9.38 - /9.78

Hollandse 
Roma-cherrytomaten 
Van /5.98

 Hertog Jan 
Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
Van /16.39

 G'woon koffi ecups 
 Alle pakken met 10 - 24 stuks 
of pakken met 10 stuks 
Van /1.45 - /2.89
 Voor 0.72 - 1.44 
Geschikt voor Nespresso apparaten

STUNT
VOORDELIG
LEKKER

9.99
  Van /14.32 - /15.04 

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

 Coca-Cola 
of Fanta 
4 pakken met 
6 blikjes 
van 0.33 liter


