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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

Het 'derde veld' krijgt nieuwe bestemming!

Habeko informeert omwonenden 
voetbalveld over nieuwbouw

Impressie van nieuwbouw Habeko wonen op het derde veld van voetbalclub Hazerswoudse Boys

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2707 • Woensdag 15 juli 2020

Habeko wonen heeft op 1 juli de plannen gepresen-
teerd voor de bouw van 58 woningen op het derde veld 
van de voetbalclub Hazerswoudse Boys. Zo’n 30 geno-
digden bekeken een serie tekeningen en stelden vragen 
aan onder andere Habeko en GBS architecten. Om aan 
de coronamaatregelen te voldoen, vond de inloop op 
afspraak plaats.

De informatiebijeenkomst op 
het kantoor van de woning-
corporatie was bedoeld voor 
de direct omwonenden van de 
nieuwbouwlocatie. Dat zijn de 
bewoners van de Burgemees-
ter Warnaarkade, die uitkij-
ken op het trainingsveld van 
de voetbalclub. En een aantal 
aangrenzende organisaties zo-
als de openbare basisschool De 
Springplank en tennisvereni-
ging Tehado. Om de geïnte-
resseerden zo goed mogelijk te 
informeren sloten ook de ge-
meente Alphen aan den Rijn, 
voetbalclub Hazerswoudse Boys 
en Dorpsoverleg Hazerswoude-
Dorp aan. 

Het derde veld
Bij binnenkomst kregen de be-
zoekers informatie over het 
bouwplan en konden ze ver-
schillende tekeningen bekijken 
van het nieuwbouwproject op 
het derde veld van de voetbal-
club. 
Habeko wil hier 58 sociale 
huurwoningen bouwen voor 

een brede doelgroep. Dat is te-
rug te zien in een gevarieerd 
woningaanbod, met apparte-
menten, starters- en eengezins-
woningen.
Vervolgens was er gelegenheid 
om verder te praten met Frank 
Buitelaar, de architect. Alle be-
zoekers kregen bij vertrek een 
leaflet mee, met daarop de be-
langrijkste punten van het pro-
ject. En, voor zover mogelijk, 
een impressie van het nieuwe 
uitzicht vanuit hun eigen wo-
ning. 

Beleving en inbreng
“We hechten er grote waarde 
aan om de omwonenden na-
drukkelijk te betrekken bij de 
ontwikkeling van de wijk,” zegt 
Martin Bogerd, directeur-be-
stuurder van Habeko. “Voor de 
bewoners van de Burgemees-
ter Warnaarkade verandert er 
veel. Het vertrouwde groene 
uitzicht verdwijnt en dat levert 
natuurlijk vragen op. Hun bele-
ving en inbreng zijn belangrijk. 
We nemen die dan ook mee in 

het vervolgtraject.” Veel bezoe-
kers spraken de wens uit voor 
het behoud van een aantal gro-
te bomen en benadrukten dat er 
voldoende parkeergelegenheid 
moet komen. Ook ruimte voor 
groen en water en een goede af-
handeling van de verkeersstro-
men waren veelgehoorde op-
merkingen. 

De bouw van sociale huurwo-
ningen in Hazerswoude-Dorp 
is hard nodig om aan de groei-
ende vraag te voldoen. “We ma-
ken bij de toewijzing maximaal 
gebruik van lokaal maatwerk, 
zodat de woningen zoveel mo-
gelijk worden toegewezen aan 
lokale woningzoekenden,” be-
nadrukt Martin Bogerd.

Vervolg
Habeko inventariseert alle pun-
ten die naar voren zijn gekomen 
en bepaalt samen met de ge-
meente hoe deze in te passen in 
het project. Bij de volgende bij-
eenkomst, in september of ok-
tober van dit jaar, volgt de laat-
ste stand van het plan. Habeko 
licht dan ook de keuzes toe naar 
aanleiding van de inbreng tij-
dens de bijeenkomst van 1 juli. 

Vervolgens is het de bedoeling 
om de bestemmingsplanproce-
dure te starten.

Historische wandeling met als thema

''Het ontstaan van de kerken 
in Boskoop"
Deze wandeling is op woensdag 22 juli, uiteraard on-
der begeleiding van de ervaren VVV-gids.
De start is bij het VVV kantoor, Overslag 14, om 13:30 uur. De tocht 
duurt ca. duurt 2 tot 2½ uur. De kosten zijn € 6,50 p.p. Er kunnen 
max. 6 personen per wandeling mee, dus geef u snel op via info@
vvvboskoop.nl, of telefonisch op 0172-214644.
Uiterste inschrijfdatum is maandag 20 juli om 13.00 uur.  Minimaal 
4 deelnemers.  Het is verstandig om een flesje water mee te nemen.
 
Bent u zelf met een groepje van 4 (of meer) personen die deze 
wandeling op een ander moment wil maken, neemt u dan alstu-
blieft contact op met de VVV via info@vvvboskoop.nl. U kunt dan 
in overleg met de gids een datum en tijdstip afspreken.

Vakantie-
sluitingen 

MICO 
winkeliers!

Altijd handig om te weten wan-
neer  uw vertrouwde winkel in 
verband met de ook voor hen 
belangrijke rustperiode is geslo-
ten.

Kijk en bewaar het overzicht 
op pagina 3 van deze Groene 
Hart Koerier
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Familieberichten

 “Als schilder blijf je altijd geïn-
spireerd door licht. Licht is beweging, 
vreugde, licht is leven. En hoe belang-
rijk licht is ervaar ik iedere dag. Licht 
in huis, in mijn hoofd en licht in mijn 
schilderijen. 
 Ik zie soms ook licht in mensen. 
In hun ogen. Dat is de reden dat mensen 
altijd het hoofdonderwerp zijn in mijn 
schilderijen. 
 Als ik ooit afscheid van dit leven 
neem, wil ik graag door een laan van 
fakkels worden gedragen. Ik hoop dan 
dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 
Leven is licht.
 Mathieu Booms 

dat al mijn vrienden erbij zullen zijn. 

 Mathieu Booms 

Mijn uitvaart, mijn manier.
Dag en Nacht

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

Uitvaartonderneming 
Schellingerhout

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

arumuitvaartzorg.nl

071 710 74 22 dag en nachtdag en nacht

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

Persoonlijk, betrokken 
en altijd dichtbij

Uitvaartcentrum de Waard
Europasingel 25

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

WIJ VERZORGEN ALLEEN BEGRAFENISSEN

Dank u wel voor het medeleven met 
ons tijdens de afnemende gezondheid 
en na het overlijden van mijn man, 
onze vader en opa

Piet van der Haven

De vele kaarten, telefoontjes en ook 
het mooie afscheid, door uw 
aanwezigheid langs de route vanaf 
Voorweg 127 naar uiteindelijk de 
algemene begraafplaats in Hazerswoude,  
heeft het afscheid in deze tijd bijzonder  
gemaakt en ons steun gegeven.

 Adri van der Haven-Harkes
 Kinderen en kleinkinderen

Hazerswoude-Dorp, juli 2020

Verdrietig, maar zeer dankbaar voor de 
bijzondere plaats die zij in ons leven heeft 
ingenomen, delen wij u mede dat is 
overleden onze moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootoma

Lena Laurier - Verduijn
Weduwe van Jacques Laurier

* Schoondijke, 25 december 1929
† Koudekerk aan den Rijn, 6 juli 2020

Margo en Henk

Loes en Wim †

Jacques en Hetty

Ineke

Klein en achterkleinkinderen

Verpleeghuis Rhijndael
Koudekerk aan den Rijn

Correspondentieadres:
Margo Smit - Laurier
Dorpsstraat 78
2396 HE  Koudekerk aan den Rijn

Wij willen graag alle verzorgenden 
en vrijwilligers van Verpleeghuis Rhijndael 

bedanken voor de liefdevolle zorg 
van de afgelopen jaren.

De begrafenis heeft plaatsgevonden, 
in besloten kring, op zaterdag 11 juli 

op de Algemene begraafplaats in 
Koudekerk aan den Rijn.

 

Wat was jij sterk en arbeidzaam.
Wat heb je voor ons allen klaargestaan.

Flink was jij je hele leven,
moedig ben je tot het eind gebleven.
Flink wil je nu dat ook wij zullen zijn

maar afscheid van jou nemen doet ons zo'n pijn.

Tot ons groot verdriet hebben wij afscheid moeten
nemen van Gerrit Grootendorst bekend bij velen in
Hazerswoude-Dorp en in Boskoop om zijn
behulpzaamheid en vrolijkheid.
 

Wij zullen heel veel verdriet hebben nu dit op ons pad is
gekomen.

Gerrit Grootendorst
weduwnaar van Willy Grootendorst-Flinterman

24 april 1944 9 juli 2020

John en Ahu
  Ivy, Noa
Pascalle en Stef
  Sanne, Kai, Puck
Paul
Ingrid en Pascal
  Sven en Femke

Rubenslaan 44
2391 HG Hazerswoude-Dorp

Dinsdag 14 juli zal omstreeks 14.44 uur de begrafenis
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de
Provinciale weg in Hazerswoude-Dorp.

Ontmoeting na maanden!
Dat de koersbalvereniging in Benthuizen de gezelligste 
vereniging van Benthuizen is, werd donderdagmiddag 
maar weer eens bewezen.

Na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze moeder en oma

Hannie 
van Veen - Slijkoort

Hebben wij ondervonden 
hoe velen met ons meeleefden.

Het heeft ons goed gedaan zoveel fijne 
reacties, in welke vorm dan ook, 

te mogen ontvangen.
Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken. 

Piet van Veen

Kinderen en kleinkinderen
Door alle coronamaatregelen zijn de spelers al 
maanden niet meer bij elkaar geweest. Nu de 
maatregelen wat versoepeld zijn, kwam Piet 
v.d. Pol op het idee om in zijn tuin voor alle le-
den een borreluurtje te organiseren. Met stoe-
len op gepaste afstand en hapjes en drankjes 
werd het een gezellig uurtje. Of beter het wer-
den al gauw twee uurtjes…
Elkaar weer eens zien, bijpraten en lachen, dat 

was voor iedereen een 
prettige onderbreking 
van deze toch best 
wel moeilijke tijd.
Hopend dat de Bron 
snel weer groen licht 
zal geven om weer sa-
men te koersballen, 
ging iedereen na deze 
middag weer tevre-
den naar huis.
Alle leden bedanken 
Piet en Marjan v.d. Pol 
voor dit initiatief en 
voor de gastvrijheid.

 

Foto: Bas van Vliet
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VAKANTIESLUITING LEDEN 
MICO ONDERNEMERSVERENIGING

De gehele zomer geopend tijdens de normale openingstijden: 
Irene Design      Albert Heijn Beugelsdijk
Bakker Ammerlaan     Tuijn Optiek
Verf- en behangspeciaalzaak Bogerman   Huisman Wonen en Slapen
Kapsalon de Hoofdzaak     Dreamz
De Egelantier      Autobedrijf Bos
Van der Linde Mode en Interieur

Trendie Wendie:   gehele zomer open  alleen koopavonden gesloten
Bloemenboetiek Florale:  23 juli t/m 5 augustus gesloten, van 6 t/m 19 augustus 
 geopend van 8.30 tot 12.30uur
Theo van Zanten Tweewielers:  woensdag t/m zaterdag geopend tot 29 augustus
Bakkerij van Noort:  van 3 t/m 22 augustus gesloten
Slagerij de Vries:  van 27 juli t/m 18 augustus gesloten

Aankondiging 
“Seniorenreis aan de Rijn“

woensdag 9 september 2020
Wat leven we in een rare tijd en wat zijn we allemaal 
weer toe aan een leuk uitje. Goed nieuws want dit jaar 
komt er toch nog een seniorenreis!

Neen, we gaan niet met z’n allen in een bus waarbij we allerlei lo-
caties / attracties gaan bezoeken
Neen, we halen de attracties naar ons toe en gaan hier op een loca-
tie (vlakbij de Rijn) van genieten (Locatie Jeu de Boer) 

We bieden je een leuke middag en avond aan in onze eigen achter-
tuin op de schitterende locatie van Jeu de Boer. 

Het programma ziet er als volgt uit:
- Roofvogeldemonstratie
- Quiz van Peter Remerij over terug gaan naar je basisschooltijd
- Muziek van BaRoSa met allemaal gouwe ouwe hits
- 3 gangen diner van slagerij Reas en Appelkaatje

Voor de rest is het nog handig om te weten 
- dat iedereen op eigen gelegenheid naar Jeu de Boer moet komen
- dat het om 14.00 uur begint 
- dat het €35 kost voor leden en €40 voor niet leden 
 van Actief Rijnwoude. 
- Er volgt later nog meer informatie over inschrijven 
 en dergelijke. 

(Uiteraard gaat de seniorenreis alleen door wanneer 
de richtlijn van de RIVM dit toelaat)

Oorzaak van de brand op 17 mei j.l.  
bij Latexfalt Koudekerk a/d Rijn

door Frits Nijhof

In de Groene Hart Koerier van 10 juni jl. publiceerden we het artikel betreffende 
de brand bij fa. Latexfalt in Koudekerk op 17 mei jl. In het gesprek met managing 
director Anthon Tolboom en Bahram Mansourifard Operations Manager werd mij 
begin mei verteld over de brandmelding, de toegepaste blustechnieken en de ver-
dere afloop van de brand. 

De oorzaak van de brand was 
op dat moment nog niet duide-
lijk. Om de exacte oorzaak vast 
te stellen werd een diepgaand 
onderzoek opgestart met alle 
‘ins en outs’. Deze week ontvin-
gen we rapportage van heer Tol-
boom, waarin de status van de 
onderzoeken nader uiteengezet 
wordt.
Uit de tot op heden uitgevoer-
de onderzoeken is nog niet een-
duidig vast komen te staan wat 
exact de oorzaak van dit inci-
dent op 17 mei jl. is geweest. 

Uit het onderzoek van Latexfalt 
zelf en op basis van informatie 
verkregen van derden, acht men 
het echter waarschijnlijk dat er 
statische elektriciteit is ontstaan, 
die als ontsteking heeft gefun-
geerd en de gassen boven het 
mengsel in de menger in brand 
heeft gestoken. 
Anthon Tolboom: “Door om-
standigheden heeft er zich ten 
tijde van het incident minder 
product bevonden in de men-
ger. Het roerwerk was op volle 
kracht aan het draaien waardoor 

veel energie in het mengsel is 
overgebracht. Doordat de men-
ger zeer goed geïsoleerd is, is er 
sprake van warmte ophoping, 
c.q. temperatuurverhoging. Wij 
achten het waarschijnlijk dat 
hierdoor de temperatuur van 
het mengsel boven de tempera-
tuur is gekomen waarmee nor-
maal wordt geproduceerd. Door 
deze temperatuurverhoging is 
een smeulende geur ontstaan 
die door de operator waargeno-
men is”. 

Samenloop van 
omstandigheden
Tolboom: “Om de hoge tem-
peratuur te verlagen hebben 
de operators het mengsel weg-
gepompt en nieuwe olie in de 
menger gepompt. De operators 
hebben daarvoor een olie ge-
bruikt, die op dat moment voor-
radig was. Dit leek in de eerste 
instantie geen kwaad te kunnen 
omdat de olie hier in het pro-
ces slechts een koelende functie 
had. Door de hoge temperatuur 
in de menger is echter een deel 
van de olie verdampt tot gassen. 
Deze gassen zijn vervolgens tot 
ontbranding gekomen door de 
ontsteking, die veroorzaakt is 
door de statische elektriciteit”. 
Op het moment dat het advies 
van Latexfalt, om de afzuiging 

aan te zetten, werd ingewilligd 
door de brandweer, was de situ-
atie weer genormaliseerd.
Na analyse en evaluatie van dit 
onderzoek zijn er een aantal 
aanbevelingen, c.q. maatregelen 
ter voorkoming opgesteld. Bij 
deze analyse en evaluatie en an-
dere procesanalyses maakt La-
texfalt gebruik van bijgevoegd 
specifieke Plan van Aanpak. De 
aanbevelingen uit het recente 

onderzoek zijn integraal opge-
nomen in het kwaliteitsplan van 
Latexfalt en moeten waarbor-
gen dat een dergelijk incident in 
de toekomst wordt voorkomen. 
De realisatie en toetsing hiervan 
zijn reeds opgestart. 
Mochten er op termijn een 
exactere verklaring met betrek-
king tot de oorzaak aan het licht 
komen, dan brengen we u hier-
van op de hoogte.
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Sponsoren en vrijwilligers gezocht

We gaan beginnen!!!
Komende week wordt gestart met het opknappen van de voormalige Rhynen-
burchschool tot tijdelijk dorpshuis. De gemeente heeft een budget beschikbaar ge-
steld om het gebouw voor de komende 5-7 jaar zodanig op te knappen dat het een 
leefbare, gezellige en toegankelijke plek wordt voor iedereen in het dorp. 

Een impressie van hoe het Dorpshuis zou moeten worden!

Dat budget gaat echter meren-
deels op aan het uitvoeren van 

onderhoud aan het dak, het aan-
passen van de cv-installatie, bui-

tenschilderwerk, toegankelijker 
maken van de buitenruimte en 
de nodige aanpassingen binnen 
in het gebouw, zoals een toilet-
groep, een keuken en nieuw zeil 
op de vloer. We zoeken daar-
naast sponsoren en vrijwilligers 
die ons willen helpen het qua 
inrichting en aankleding mooi 
te maken. 

Welkome sfeer
Met elkaar willen we ervoor 
zorgen dat de binnenkant van 
het gebouw ook qua aankleding 
een sfeervolle en gezellige uit-
straling krijgt. Zo wordt het een 
aantrekkelijke plek voor zowel 
de bezoekers van georganiseer-

de activiteiten, als voor iedereen 
die er straks even wil binnen-
lopen voor een kop koffie, of 
die er zelf iets wil gaan organi-
seren, zoals een vergadering of 
evenement. Samen met bureau 
AatVos is een ‘moodboard’ ge-
maakt met de voorkeuren die 
inwoners en gebruikers in ses-
sies hebben aangegeven voor 
te gebruiken kleuren en mate-
rialen. Uitgangspunt daarbij is 
hergebruik van bestaande ma-
terialen en warme kleuren in 
combinatie met hout. Met ge-
zellige zitjes en leestafels op een 
houtkleurige vloer met Perzi-
sche kleden, maar met modern 
meubilair, willen we een laag-
drempelig, veilig en inspirerend 
ontmoetingshuis voor iedereen 
creëren, waar van alles te doen 
en te ontdekken is. Een sfeerim-
pressie daarvan is op de foto te 
zien. 

Klussers, schilders en overige 
helpers gezocht
We zouden graag een team van 
vrijwilligers samenstellen dat 
in de periode juli en augus-
tus de handen uit de mouwen 
wil steken. Alle kozijnen willen 
we in dezelfde kleur schilderen 
en zo ook de radiatoren en een 
deel van de wanden. Verder is 
er schilderwerk aan meubilair 
van de kringloop dat we gaan 
‘pimpen’. Daarvoor zoeken we 
mensen die willen helpen het 
werk voor te bereiden (schoon-
maken en schuren) en die de 
kwast ter hand kunnen nemen. 
Ook zijn er allerlei timmerklus-
sen te doen, zoals het omtim-
meren van een balie, het maken 
van schuifwanden van gebruikt 
hout en diverse wandafwerking. 
Verder zoeken we iemand die 
gordijnen kan naaien van nieu-
we of gebruikte materialen. Ie-
mand met een busje of aanhan-
ger die spullen kan ophalen, 
komt ook zeer van pas. 

Als je je als vrijwilliger aan-

meldt, ontvang je elke week een 
rooster met klussen per mail en 
kun je aangeven bij welke klus-
sen je op welk dagdeel zou kun-
nen helpen. Zo kunnen we het 
werk ook binnen de corona-
voorschriften inplannen. 

Sponsoren gezocht
Soms moeten nieuwe materia-
len worden gekocht, zoals hout, 
verf en kwasten en soms kun-
nen we van oude spullen en 
resthout weer iets moois maken. 
We zoeken daarom ook sponso-
ren die ons spullen willen done-
ren of met flinke kortingen wil-
len aanbieden. Het gaat vooral 
om hout in allerlei soorten en 
maten, meubilair voor buiten 
(zitjes, picknickbanken). Onze 
droom is ook om de ingang van 
het dorpshuis te kunnen marke-
ren met een pergola (zie foto). 
Daar zijn onder meer houten 
palen en een doorzichtig golf-
platen dak voor nodig. Een paar 
professionals die de vrijwilli-
gers als meewerkend voorman 
een aantal van hun vakantieda-
gen kunnen begeleiden zijn ook 
heel erg welkom!

Informatie en bezoek op 18 juli
Graag willen wij samen met hui-
dige en toekomstige bezoekers 
aan de slag. Dan maken we er 
met elkaar alvast ‘ons dorpshuis’ 
van! Geef je naam (en vaardig-
heden) door via de mail en we 
sturen je het rooster elke week 
op. Heb je vragen of ideeën, dan 
kun je ook altijd contact opne-
men via info@dorpsnetwerk.nl 
of bel naar 06-54683475.  

Op zaterdag 18 juli kunnen 
geïnteresseerde vrijwilligers 
een kijkje komen nemen in de 
school van 13.00 – 15.00 uur 
en geven we meer informatie 
over de werkzaamheden. Wil je 
wel van tevoren doorgeven of je 
komt? Dan kunnen wij de beno-
digde coronamaatregelen daar-
op afstemmen. 
 

Moodboard voor inrichting dorpshuis

Ingezonden artikel:
 
In een artikel over Nul-Op-Meter-woningen van HABEKO 
valt te lezen: Een NOM-woning is een woning die net zo veel 
energie opwekt als de woning verbruikt, bij een gemiddeld 
verbruik [van gas en elektra]. 

Is het perpetuum mobile dan na eeuwen uitgevonden met 
de hulp van zonnepanelen? Dit zou geloofwaardig zijn als 
deze NOM-woningen ook van het elektriciteitsnet afgekop-
peld zouden zijn. Alleen, dit kan niet, want anders klopt de 
boekhouding niet. Ook zal het dan onmogelijk zijn te koken 
en verwarmen wanneer gewenst gedurende de donkere win-
termaanden. 

Zonder elektriciteitsnet kan er in de zomer niet worden terug 
geleverd. Deze overtollige stroom is echter afval, want er is 
vrijwel nooit vraag naar op het gewenste moment. De ener-
gieleverancier verliest er op en moet toeleveren. Vandaar de 
noodzakelijke subsidie. Opslaan kan ook niet. 

Saldering van zomeroverschot met wintertekort is dus een 
boekhoudkundige en gesubsidieerde belastingtruc op kosten 
van niet NOM-huizenbezitters. Vandaar de almaar stijgende 
energielasten via belasting, ODE en Netbeheer op hun ener-
gierekening om de energieleveranciers overeind te houden. 

Zonder die subsidies is de terugverdientijd van de investering 
in zonnepanelen rond de 70 jaar, gezien hun zeer geringe 
prestatie (11% rendement in de praktijk). De technische le-
vensduur daarentegen is maar 25 jaar. Dus is sprake van wel-
vaartsverlies. 

Zonder subsidie zouden er dus geen NOM-woningen zijn. De 
burger wordt maar wat op de mouw gespeld.
 
Met vriendelijke groet, 
J.R. Hetzler
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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 19 juli   09.30 uur Ds A. van Vuuren, Capelle 

a/d IJssel; 18.00 uur Ds A Baas, Bodegraven 

Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 19 juli 10.00 uur Mw E. Klok, 

 Gouda Meer info: zie www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 19 juli   09.30 en 18.00 uur Stud. P.J. de 

Raaf. Internetuitzendingen! 

Hazerswoude-Dorp

R.K. Kerk Zondag 19 juli 9.00 uur Woord- en gebedsviering. 

Voorg. Past. Lâm.www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 19 juli: 09.30 uur Ds P. Baane, Alphen a/d 

Rijn De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl

Herv. Gemeente Zondag 19 juli: 09.00 uur Ds D. Verboom, 

Rijnsburg, 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 19 juli 
is de dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met do-
minee J. Korf uit Den Haag.   

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 15 juli is 
pastor Laurien Hoogerwerf in 
de Brugkerk en op woensdag 
22 juli is Agaath Koers in de Ont-
moetingskerk.

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 in 
Honswyc, Dorpsstraat 15, met 
kleine groepjes weer met Soep 
en een Praatje, één keer per 
twee weken, afwisselend om 
18.00 uur en om 12.00 uur. Dins-
dag 14 juli om 18.00 uur, dinsdag 
28 juli om 12.00 uur, dinsdag 11 
augustus om 18.00 uur, dinsdag 
25 augustus om 18.00 uur. Aan-
melden is niet verplicht maar 
wel gewenst. agaath.koers@
pknkoudekerk.nl  / 06 12317899

WEER naar de KERK 
voor een VIERING 
en OPENSTELLING

Op 19 juli zijn de deuren van 
de Bernarduskerk geopend 
van 10.30 – 11.30 uur voor een 
kaarsje, persoonlijk gebed, per-

voor. Na afloop roept de voorzit-
ter van de Eerste en Tweede Ka-
mer: “Leve de koning!”, en alle 
aanwezigen stemmen daarmee 
in. Zij roepen samen als uit één 
mond, niet: “Jaaaa….”, maar: 
“Hoera, hoera, hoera”!  Dat is 
een vaste formule, die niet ge-
oefend hoeft te worden en die 
altijd werkt.  
Dat instemmend geroep noe-
men we een acclamatie. Ie-
mand roept iets en allen haken 
erop in door iets terug te roe-
pen, te zeggen. Allen samen. 
Want wat zou het een armzali-
ge vertoning worden, wanneer 
alleen de minister-president 
“Hoera, hoera, hoera” zou roe-
pen. Een acclamatie is per defi-
nitie een instemming van allen, 
en daar zijn vaak korte formules 
voor. 
Ook in de liturgie van de Kerk 
kennen we het verschijnsel van 
‘acclamaties’. Dat is bijvoor-
beeld na een Schriftlezing, na 
een bede in de Voorbede, bij 
het “Heilig, heilig..” Met een ac-
clamatie kunnen de gelovigen in 
de Kerk hun instemming laten 
horen. Dat zou als uit één mond:  
“Jaaaa….” kunnen zijn, maar in 
de ontwikkeling van de liturgie 
zijn – net als bij de oproep “Leve 
de koning” – formules ontstaan. 
Bijvoorbeeld: “Wij danken God”.  
Na een Schriftlezing kan deze 
acclamatie, gezegd, geroepen 
of gezongen worden. Een lec-
tor moet dan ook niet aan het 
einde van de lezing zeggen: “Tot 
zover deze lezing”; want dan 
klinken die woorden van de ac-
clamatie als “Wij danken God 
dat het voorbij is”. Maar een 
lector  behoort te zeggen: “Zo 
spreekt de Heer” of “Woord van 
God”; en vervolgens geven allen 
als reactie daarop: “Jaaaa…., 
woorden goed om te horen”, 
ofwel de acclamatie “Wij dan-
ken God”. En zo wordt er ook 
na elke bede van de Voorbede 
een oproep tot instemmen ge-
daan: “Laat ons bidden”; en ook 
dan klinkt er een luid “Jaaaa….” 
of een acclamatie die als een 
formule uit de monden van alle 
aanwezigen komt. Het “Heilig, 
heilig…” aan het einde van de 
prefatie is ook een acclamatie. 
Het wordt daar door de priester 
woordelijk aangegeven: “Met de 
engelen in de hemel en met alle 
heiligen stemmen wij op aarde 
in en roemen uw heerlijkheid: 
“Jaaaa….” zeggen dan allen. Ja, 
ook wij zeggen of zingen: “Hei-
lig, heilig…”. 
De priester roept aan het ein-
de van de prefatie de gelovi-
gen niet op om acht minuten te 
gaan luisteren naar het ‘Sanc-
tus’ uit de Missa Pontificalis 
van Perosi, maar om in te stem-
men en zelf te reageren op de 
oproep de Gods heerlijkheid te 
roemen. Zelf een acclamatie te 
laten horen. 
Sinds het tweede Vaticaans 
concilie (1962-1965) is de viering 
van de liturgie niet enkel en al-
leen een zaak van de priester, 

soonlijke bezinning. Op 26 juli 
is er een woord en gebedsvie-
ring om 10.30 uur. De voorgan-
ger is pastor S. Zuidersma. Mu-
zikale begeleiding m.m.v. Mevr. 
Anne-Marie de Groot-Wesse-
lingh en Dhr. M. Vijverberg.  
Voor de viering van 26 juli moet 
u zich aanmelden via mailadres: 
hh.michaelbernardus@heilige-
thomas.nl  of telefoonnummer 
parochiekern H.H. Michael en 
Bernardus 071 3414210 

GEBEDSINTENTIES 
Nu er weer vieringen zijn wilt u 
misschien ook weer intenties 
doorgeven. Dat kan bij het se-
cretariaat van onze kern aan de 
Chopinlaan 10. Het secretariaat 
is te bereiken per telefoon 071-
3414210 of per mail: hh.michael-
bernardus@heiligethomas.nl

LIVESTREAMVERBINDING 
IN DE MAAND 

JULI EN AUGUSTUS 
In de maanden juli en augustus 
is er elke zondag morgen om 
9.30 uur een livestream kerk-
dienst te volgen vanuit de Bo-
nifaciuskerk. De liturgie kunt u 
downloaden op de website van 
de parochie: www.heiligetho-
mas.nl 

WELKOM in en bij 
de BERNARDUSKERK 

Op woensdagmiddag in de 
maand juli tussen 15.00 en 
17.00 uur in of bij de Bernardus-
kerk. Als u wilt: breng een CD 
mee met een lied wat u graag 
in de kerk hoort zingen. Dat kan 
een mooi lied van Oosterhuis 
zijn, een Marialied of een psalm. 
Bedenkt u het zelf maar. Plak op 
de CD een briefje met uw naam 
en het lied wat u wilt horen en 
wij zullen het draaien. 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. Voor 
de koffie en de thee vragen om 
een kleine vergoeding. Dus u 
kunt ook gewoon komen en in 
de kerk of in de tuin gaan zitten 
met een kopje koffie en thee en 
genieten. We gaan er vanuit dat 
u snapt dat u niet ziek mag zijn 
als u komt en ander halve me-
ter afstand bewaart. We kijken 
naar u uit! De pastoraatgroep 
parochiekern H. H. Michael en 
Bernardus

JAAA…..”: DAAR STEMMEN 
WIJ MEE IN

De derde dinsdag in september: 
de koning leest de troonrede 

maar van alle gelovigen samen; 
hierdoor heeft ook het “Heilig, 
heilig…” een andere positie ge-
kregen. Het is weer een accla-
matie geworden: een instem-
ming van allen. 

Perosi schreef zijn Missa Pon-
tificalis in een tijd dat koorzang 
nog slechts ‘opsmuk’ binnen de 
liturgie was; in onze tijd is elke 
zang/koorzang zelf liturgie; dat 
betekent tegelijk dat zang en 
koorzang meer dan vroeger ge-
bonden zijn aan de spelregels 
van de liturgie. In deze tijd van 
beperkingen vanwege het coro-

navirus wordt aan de kerkgan-
gers gevraagd niet mee te zin-
gen in de liturgie; koorzang is 
voorlopig ook niet mogelijk. Een 
cantor geeft de liturgie nog iets 
van de muzikale rijkdom mee. 
Maar de acclamaties in de litur-
gie zijn voor iedereen bedoeld; 
daarom worden die in deze co-
ronaperiode steeds gesproken. 

Als geloofsgemeenschap wil je 
je soms laten horen: “Jaaa…., 
daar stemmen wij mee in.”  Een 
acclamatie als een uitroep van 
allen tezamen. 
Pastoor Ruud Visser.

Raadsvragen SP leiden tot 
ingrijpen wethouder bij 
speeltuintje Kreeftstraat
Hazerswoude-Rijndijk – De vragen die SP-raadslid Gi-
net Groep stelde tijdens de afgelopen gemeenteraad 
zijn voor wethouder Schotanus aanleiding geweest om 
in te grijpen bij het speeltuintje in de Kreeftstraat. 

Bij het speeltuintje was veel overlast van hangjongeren die de ping-
pongtafel gebruikten terwijl het speeltuintje bedoeld was voor kin-
deren tot 10 jaar.

Aan het eind van vorig jaar schreef de gemeente een ontwerpwed-
strijd uit voor een nieuw ontwerp voor de speeltuin. Het moest 
een speeltuin worden voor kinderen tot 10 jaar, gezien er voor de 
oudere kinderen inmiddels op loopafstand een voetbalkooi en een 
sportpark is. De winnaar van deze wedstrijd was de zevenjarige 
Brad. Op zijn ontwerp had hij, speciaal voor zijn zusje, een wipkip 
ingetekend. Daarnaast bevatte zijn ontwerp geen pingpongtafel of 
voetbaldoeltjes zodat hij en zijn vriendjes rustig konden spelen zon-
der overlast van hangjongeren of voetballende pubers.

Afwijkende aanleg en openstelling
Toen het speeltuintje aangelegd werd, bleken de de pingpongtafel 
en de voetbaldoeltjes echter terug van weggeweest, in tegenstelling 
tot wat tijdens de inspraakmiddag is besloten.

Hier stelde Ginet Groep, raadslid voor de SP, dan ook vragen over 
tijdens de afgelopen gemeenteraad. Groep: “Naar aanleiding van 
mijn vragen hebben de wethouder, zijn ambtenaren en ik intensief 
samengewerkt om tot een oplossing te komen. 
Conclusie: de pingpongtafel verdwijnt en Brad’s zusje zal naar ver-
wachting begin augustus van de wipkip kunnen genieten. We zijn 
als SP erg blij met deze uitkomst en het optreden van de wethou-
der.”
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www.bakkerammerlaan.nl

Elke woensdag:                  
saucijzenbroodje  1,25

Aardbeienslof                    

Lange sprits 200 gram

De aanbiedingen gelden van 16 t/m 22 juli

                                                            

6,95
                                                            

2,50
Ambacaca htsplein 3,lein 3,lein 3  23 23 2 91 BD  Hazersrsr wsws owow ude de de orp,rp,rp TelTelT efoofoof n 0172-72-7 585858

info@devrifo@devrif esslessle ageriageria jgerijgeri .nl,.nl,.nl  www www ww .dw.dw evrievrie esslessle agaga erijrijri .nl

Ambacaca htelijtelijt kekek slagerijagerija De VriesVriesV

 
 

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

elijk sl gerij

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

Grillham
Boterham-

worst
Cervelaat

4.49

Vlugklaarpakket:

4  Room-
schijven

4  Katen-
vinken

7.98
Weektopper!

1 pond 
Rundergehakt

1 pond 
Hamlappen

3.988.98

10.00

Uit eigen keuken:

Verse 
Erwtensoep 

2 liter

Altijd lekker!

Oosterse 
wraps 
2 stuks 

Weekendtip!

Diverse 
Braadsleetjes 

per stuk

5.001.69
100 gram

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

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

Ambachtelijke slagerij De Vrieslijk l ij

Verse kipfiletVerse kipfiletVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrr pppppppppppppppppppppppppppppppppppppffffffffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt

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

Puccia Milano

Smakelijk puccia broodje 
gevuld met reepjes 
grillworst, ontbijtspek, 
geraspte kaas en een lekkere 
streetsaus. Eet smakelijk!

Puccia Milano
Smakelijk puccia broodje
gevuld met reepjes
grillworst, ontbijtspek,
geraspte kaas en een lekkere
streetsaus. Eet smakelijk!

Vleeswarentrio
Grillham

Gebraden 
Gehakt

Gekookte 
worst

4.49
Weektopper:

Mager 
Runder
gehakt

1 kilo

7.98
Uit eigen keuken

2 Deense 
broodjes

5.00

Vlugklaarpakket:

4 Gehakt
ballen

4 Hazerswoudse 
Carrees

7.98
BBQ topper!

4 BBQ
worstjes

4 Hamburgers

7.98
Altijd lekker!

Macaroni
pastasalade

100 gram

1.59
Aanbiedingen zijn geldig van 

13 juli t/m 18 juli! 

De Honderd Morgen Moerkapelle

10 appartementen aan de  Oranjestraat / Julianastraat  10 appartementen aan de  Oranjestraat / Julianastraat  

NIEUWBOUW 

•    dichtbij dorpscentrum Moerkapelle 
•  algemene lift naar 1e etage 
•    architectuur met een dorps karakter  
•    centrale warmtepompinstallatie,  gasloos,   
 vloerverwarming èn koeling    
• oppervlakte gelijkvloers ruim 100 m²  
•    3 of 4 kamers naar keuze
•    parkeerplaatsen op eigen terrein
 of  in parkeerkelder 
•    zonnepanelen
• Koopsommen van� 405.000,- 
 tot � 439.000,- v.o.n.

          

Jenné I Baars I Jenné de makelaars
Schoutenhoek 40 - Zoetermeer, 
T. 079 - 323 88 38- info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu

de-honderd-morgen.nl

Verkoopinformatie:

          NOG ENKELE APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR
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Dilemma
Je zult maar Dutchbatter zijn met een Srebrenica-achtergrond. Ik 
keek naar een reportage waarin verscheidene veteranen heel sum-
mier iets loslieten over hun ervaringen - 25 jaar geleden - opgedaan 
in één van die Balkan-staten. Het wrange is dat Dutchbat (Neder-
lands bataljon) niet meer een neutrale term is... In het handboek 
voor Taal- en Letterkunde noemt men dat: het woord draagt een 
negatieve gevoelswaarde met zich mee.
Ik durf te stellen dat ik een redelijke scholing achter de rug heb, 
maar ik moet er direct aan toevoegen dat ik verdraaid weinig weet 
van de aanleiding tot en het verloop van de Eerste Wereldoorlog. 
Nog erger is het gesteld met mijn kennis van de wording van en het 
uiteenvallen van Joegoslavië. Ja, het is me bekend dat ene Tito het 
zootje met ijzeren vuist jarenlang in bedwang heeft gehouden. Ook 
weet ik dat Joegoslavië opgesplitst is in zes staten: Slovenië, Kro-
atië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Macedonië, inder-
daad, maar verder... Poeh, die Tito had een gigantisch jacht waarop 
hij allerlei dure jongens en meiden uitnodigde, de heren Milose-
vic, Karadzic en Mladic hadden bloed, veel bloed aan hun handen 
en er woonde ook een kwantum moslims dat niet schroomde te-
genstanders letterlijk een kopje kleiner te maken. Over parate ken-
nis gesproken.
De Dutchbatters vormden een vredesmacht(?): burgeroorlog, twee 
geloven op één kussen... je kunt erop wachten. Waarschijnlijk heb-
ben ze door hun onmacht slechts het akkoord van Dayton be-
spoedigd. Niet zo’n mooi etiket: ‘t.g.v. hun onmacht’. 
Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) was ook een vre-
desmacht en wel in Libanon: burgeroorlog, legers en milities en 
ook weer die twee geloven. Er zijn echter meer overeenkomsten. 
De Nederlanders die deelnamen aan de beide vredesmachten had-
den geen idee van de cultuur waarin ze verzeild raakten. Mensen 
die jarenlang een burgeroorlog hebben meegemaakt, veranderen. 
Misschien niet voor de rest van hun leven, maar wel voor héél lange 
tijd. En met zulke (tijdelijke) mutanten is een normaal gesprek niet 
mogelijk, laat staan vriendschappelijke en faire omgang... Waar arg-
waan heerst, berg je maar!
Ik heb het angstige vermoeden dat Libië ook langzamerhand rijp 
gemaakt wordt voor een fikse vredesmacht en wat denken we van 
Jemen. Dat er achter het woord ‘burgeroorlog’ een afschuwelijke 
rea-liteit schuil gaat, moge duidelijk zijn: gedode moeders, vaders 
en/of kinderen, verminkte mensen, verscheurde gezinnen, infra-
structuur kapot om maar te zwijgen van de huizen die aan flarden 
geschoten zijn... daklozen. Kortom een ramp.
Lidstaten van de Verenigde Naties kan gevraagd worden deel te ne-
men aan een vredesmissie waar dan ook en ik kan me voorstellen 
dat de regeringen van die lidstaten dan voor een gigantisch dilem-
ma worden geplaatst. Een vredesmissie is niet zelden gedoemd tot 
pappen en nathouden en daarmee weten de lokale fanatiekelingen 
wel raad: getraumatiseerde veteranen.
Ik weet het... de slogan ‘eigen schuld, dikke bult’ wordt meestal ge-
bruikt om ergens op goedkope wijze van af te komen. Toch... wordt 
mij de vraag gesteld: zou je je zoon of dochter, zou je je klein-
zoon toestemming geven zich op te geven voor een vredesmissie? 
Mijn antwoord luidt: de vraag stellen is haar beantwoorden! Het 
verdui-veld lastige is echter dat de vraag steeds wéér gesteld moet 
worden. Fanatisme is onuitroeibaar.

Wist

CursiefjeBesluitvormingstraject verkeers-
maatregelen uitermate complex
Geduputeerde Staten van Zuid Holland hebben de eerste versie van het provinciaal 
inpassingsplan (PIP) voor het project N207 zuid vrijgegeven voor overleg met me-
deoverheden. In deze versie worden plannen beschreven voor een betere doorstro-
ming, leefbaarheid en veiligheid van Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. 

Voor Hazerswoude-Dorp heeft 
de provincie het volgende in 
petto: een nieuwe randweg 
langs het zwembad, een extra 
rotonde bij de Frans Halsstraat 
en eenrichtingsverkeer op de 
Dorpsstraat- west. Het Dorps-
overleg heeft inmiddels al de 
nodige reacties van bezorgde 
inwoners ontvangen. De teneur: 
"Dit zijn toch dezelfde plannen 
die in februari zijn gepresen-
teerd?  Wat kunnen we als  be-
woners nog doen?  

Voordat er echter definitie-
ve besluitvorming plaatsvindt 
wordt een ingewikkeld proces 
doorlopen waar ook bewoners 
nog bij betrokken worden. We 
zullen het hieronder proberen 
uit te leggen. Er lopen namelijk 
3 sporen.

1e spoor
1. De eerste versie van het PIP 

wordt voorgelegd aan ver-
schillende overheden zoals 
Hoog Heemlandschap, wa-
terschappen, pro-rail enz. 
Zij kunnen wijzigingen aan-
brengen op dit plan.

2  Deze eventueel gewijzigde 
versie van het plan wordt in 
september voorgelegd aan de 
inwoners en de politiek.  Ook 
dit kan nog leiden tot wijzi-
gingen.

3  Deze laatste versie van het PIP 
is de definitieve versie die 
voor de besluitvorming ge-
schikt is.

2e spoor
Naast bovenstaand traject lo-
pen er onderzoeken van Beter 
Bereikbaar Gouwe (BBG). BBG 
is een samenwerkingsverband 
van de gemeenten Alphen aan 
den Rijn, Bodegraven-Reeuw-
ijk en Waddinxveen, regio Mid-

den-Holland, het hoogheem-
raadscahp van Rijnland en de 
provincie Zuid- Holland. Zij on-
derzoekt voor de langere ter-
mijn (>30 jaar) de mogelijkheid 
van onder andere een tunnel, 
een westelijke rondweg en een 
oostelijke rondweg (de laatste is 
nog toegevoegd aan de onder-
zoeken). Uit een totale set van 
40 maatregelen volgt een drietal 
varianten voor samenhangende 
maatregelpaketten voor het ge-
bied. Deze worden in het najaar 
aan o.a. gemeenteraden voorge-
legd. Een besluit van de volks-
vertegenwoordigers over een 
pakket is naar verwachting in 
2021. 

3e spoor
De Raad van de gemeente Alp-
hen aan den Rijn heeft een 
Raadwerkgroep ingesteld die 
zichzelf als opdracht heeft ge-
geven om het plan van spoor 
1 en de andere varianten die er 
liggen voor de verkeerscircula-
tie in het dorp ( rondweg rond-
om Weidelanden, niet linksaf 
bij de kruising Dorpstraat, land-
bouwweg, ontsluiting in noord-
oost tot aan het scholen eiland) 
te onderzoeken en te bekijken 
wat de beste oplossing is voor 
het Dorp. De Gemeenteraad 
van Alphen aan den RIjn heeft 
dit besloten omdat ze zich als 
klankbordgroep niet serieus ge-
nomen voelde in het traject. De 
Raadswerkgroep gaat dus alle 
mogelijkheden nog eens verder 
bekijken en heeft aangegeven 
graag de inwoners uit het dorp 
hierbij te betrekken.
Al met al een buitengewoon in-
gewikkeld en ondoorzichtig be-
sluitvormingstraject dat doorlo-
pen wordt, aangezien alle 3 de 
sporen direct met elkaar te ma-
ken hebben. 

Samengevat ziet het er als volgt uit:
• Er ligt een plan vanuit de pro-

vincie voor de kortere termijn 
dat de inspraakronde ingaat 
bij andere overheden. 

• BBG onderzoekt momenteel 
drie samenhangende varian-
ten voor de langere termijn.

• Raadwerkgroep kijkt naar de 
beste variant voor verkeers-
circulatie voor het dorp, om-
dat zij de variant over de 
Frans Halsstraat niet gewenst 
vindt. 

• Wanneer de Raadwerkgroep 
met een andere variant komt 
en dit wordt bekrachtigd 
door de Gemeenteraad, dan 
wordt het plan van de provin-
cie hierop aangepast.

• Wanneer blijkt dat er een 
tunnel komt op de langere 
termijn dan kan dit van in-
vloed zijn op het kortere ter-
mijn plan voor de N207.

• In september komen er in-
spreekavonden georgani-
seerd door de provincie. Het 
Dorpsoverleg wordt betrok-
ken bij de vormgeving van 
deze avonden. .

Het Dorpsoverleg  zal u zo goed 
mogelijk op de hoogte houden 
van de ontwikkelingen. Het be-
looft een spannend najaar te 
worden.
Voor nu wensen wij u eerst een 
fijne vakantie toe!

Nico Stolwijk, 
Stichting Dorpsoverleg 
Hazerswoude-Dorp

Samen wandelen in Hazerswoude-Rijndijk
/Koudekerk aan den Rijn

Wandelen wordt steeds populairder, steeds meer mensen gaan dit doen. Soms alleen, 
soms met elkaar en soms in een groep. Actief Rijnwoude heeft al meerdere wandelgroe-
pen, maar we gaan starten met een nieuwe wandelgroep.
 
Wandelt u mee? Iedere donderdagochtend vanuit Eetcafé de Hoek maken we een wandeling van een 
half uur of een uur, afhankelijk wat u aan kunt en/of wilt. Doel is vooral fit blijven en/of fit worden.

De aanvang is 9.30 uur. Na het wandelen kunt u desgewenst een kop koffie of thee drinken bij Café 
de Hoek en lekker met elkaar bijkletsen. Zo kan wandelen nog meer zijn dan alleen maar lichamelijk 
bezig zijn.
Aanmelden mag maar is niet noodzakelijk. 

Voor meer informatie en om u aan te melden: 06-24223400 of saskia@actief-rijnwoude.nl.
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Kleine advertenties

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

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

Deze bedraagt 2 euro en kan worden gestort op  

Iban nr. NL37INGB0006259928

Wesp in de nesten

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

 06-24822768
wima.hazerswoude@gmail.com

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

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

De kringloopwinkel
Elke dag anders!

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

R i jndi jk  53a
Hazerswoude-Rijndijk

zaterdag geopend van 09.30 - 17.30 uur

tegenover de Scheepjeskerk

1.100 m² winkelplezier

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

1.350 m² winkelplezier

Beide winkels zijn elke maandag t/m

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Nicole
Vriesekoop

Behandeling 

volgens afspraak

Willem Kloosstraat 4

Hazerswoude-Rd

Tel. 06-22072100

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

uw schade verhalen op de tegenpartij. 

Bij gebleken aansprakelijkheid worden de 
kosten van  rechtsbijstand vrijwel altijd 

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

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

E-mail: m.zintel@munnekelourens.nl

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

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

Verpleegkundige zoekt ZELFSTANDIGE 
WOONRUIMTE te huur in Rijnwoude of  
omgeving. GSM 0622667752

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

  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 16 juli  Griekse schnitzel met ftiet en een salade € 11,50

Vr. dag 17 juli  Megaburger met friet € 11,75

Za. dag 18 juli  Voor: Groene pestosoep
  Hoofd: Lamskoteletten met honing en tijm, 
  geserveerd met wedges, warme groente en salade € 21,50

Zo. dag 19 juli  Happen v.d. Plank (v.a. 2 pers. prijs p.p.)  € 22,25

Di. dag 21 juli  Holl. kaassalade met streekkaas en hon./most saus € 11,00

Wo.dag 22 juli  Kiprollade met pittige tomatensaus en friet € 11,75

Activiteitenkalender i.s.m. ACTIEF RIJNWOUDE

Dagmenu's voor eetcafe (ook bezorgen/afhalen)

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

 

Weekmenu week 28 en maandmenu juli
Weekmenu  Holl. Kaassalade met honing/mosterdsaus   € 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.

GARAGEBOX Bosboom Toussainstraat, 
Hazerswoude-Rijndijk. Fijne droge ruim-
te voor auto, boot en/of opslag. Tel. 06-
15409550

DIVERSEN

VERMEULEN OPEN BENT-
LANDEN TENNISTOERNOOI 
GAAT NIET DOOR  
De 38ste editie van het Vermeulen Open Bentlanden Ten-
nistoernooi bij Benthuizer TennisClub, van 8 augustus tot 
en met 16 augustus, gaat niet door.

"We zijn ons bewust dat we veel tennisliefhebbers teleurstellen dat het 
toernooi met zowel het sportieve als gezellige karakter een jaar op-
schuift.
Als BTC vonden we het niet verantwoord voor spelers en vrijwilligers 
om het toernooi te organiseren. 
We willen alle vrijwilligers en onze sponsor Sport2000 Wijtman uit 
Zoetermeer en naamgever van toernooi, Vermeulen Groep uit Benthui-
zen, bedanken".

Iedereen is van harte welkom om volgende jaar weer in te schrijven 
voor het Vermeulen Open Bentlanden, 38ste editie.

Eéndagtoernooien nog dit jaar
Benthuizer TennisClub gaat voor de rest van het jaar open ééndag toer-
nooien 50+ organiseren en als dit goed verloopt nog vele jaren daarna. 
De data zijn 21/8, 18/9, 23/10, 20/11 en 18/12.
Houd onze website https://www.btcbenthuizen.nl in de gaten.

BIJLES! 
Corona-achterstand? 
Student aan de uni-
versiteit uit Hazers-
woude-Dorp met er-
varing in het geven 
van bijles biedt zich 
aan. Voor alle vak-
ken en alle niveaus: 
van lagere school 
t/m VWO. Bel of stuur 
een sms'je naar 06-
42937626 (Olaf).

“Seniorenreis 
aan de Rijn“
woensdag 9 september 2020
Wat leven we in een rare tijd en wat 
zijn we allemaal weer toe aan een leuk 
uitje. Goed nieuws want dit jaar komt 
er toch nog een seniorenreis!

Neen, we gaan niet met z’n allen in een bus 
waarbij we allerlei locaties / attracties gaan be-
zoeken Neen, we halen de attracties naar ons 
toe en gaan hier op een locatie (vlakbij de Rijn) 
van genieten (Locatie Jeu de Boer) 

We bieden je een leuke middag en avond aan in 
onze eigen achtertuin op de schitterende loca-
tie van Jeu de Boer. 

Het programma ziet er als volgt uit:
- Roofvogeldemonstratie
- Quiz van Peter Remerij over terug gaan naar je basis-

schooltijd
- Muziek van BaRoSa met allemaal gouwe ouwe hits
- 3 gangen diner van slagerij Reas en Appelkaatje

Voor de rest is het nog handig om te weten 
- dat iedereen op eigen gelegenheid naar Jeu de Boer moet 

komen
- dat het om 14.00 uur begint 
- dat het €35 kost voor leden en €40 voor niet leden 
 van Actief Rijnwoude. 
- Er volgt later nog meer informatie over inschrijven 
 en dergelijke. 

(Uiteraard gaat de seniorenreis 
alleen door wanneer de richtlijn van 

de RIVM dit toelaat)
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Ingezonden brief

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van 
de Gemeente Alphen aan den Rijn

Geacht college,
Op 2 juli jl. hebben wij, als leden van het Dorpsoverleg Benthuizen, 
een presentatie gekregen over de voorgenomen woningbouw Bent-
wijck door de projectontwikkelaar Van Wijnen. Wij zijn zeer teleur-
gesteld over de inhoud daarvan. Hieronder leggen wij u nader uit wat 
daarvan de reden is. In het coalitieakkoord ‘Groene stad met lef' heeft 
u beleidsvoornemens voor de komende periode bekendgemaakt/vast-
gelegd. De volgende citaten zijn hierin opgenomen.
Voor wat de dorpen aangaat heeft u aangegeven om niet meer van 
binnen naar buiten te werken maar ‘van buiten naar binnen’, ‘eerst 
de gemeenschap, dan de politiek’. ‘De samenleving als opdrachtgever’ 
en ‘maatwerk van straat tot dorp’, ‘waarbij inwoners en organisaties 
de opdrachtgevers zijn van de gemeente.’ Bovendien schrijft u dat ‘het 
groene en kleinschalige karakter van de dorpen zoveel mogelijk be-
houden blijft en er tegelijkertijd voldoende nieuwe woningen komen 
om in de eigen behoefte te voorzien’.

Als Dorpsoverleg van Benthuizen hebben wij in 2017 een enquête ge-
houden onder de bewoners. De woonbehoefte maakte hier ook on-
derdeel van uit. Deze enquête hebben wij verder uitgewerkt in de 
Dorpsvisie 2018. Deze Dorpsvisie heeft uw college behandeld en ak-
koord bevonden.
Voor wat betreft het wonen en de behoefte aan woningen staat daarin 
het volgende. Het ontbreken van starterswoningen en (zorg)wonin-
gen voor ouderen zorgt voor een noodzaak dit type woningen te bou-
wen, ter behoud van de leefbaarheid van het dorp.
Hoewel wij hebben aangegeven dat voor de laatste categorie de door-
stroming hierdoor zou worden bevorderd, is door de ontwikkeling 
op de huizenmarkt hierin verandering gekomen. De huizenprijzen 
zijn met name de laatste twee jaar schrikbarend gestegen, zodat dit 
een belemmering vormt voor de doorstroming. (Alleenstaande) star-
ters krijgen namelijk veelal geen hypotheek. Van u had mogen wor-
den verwacht dat u rekening zou hebben gehouden met deze ontwik-
keling bij de uitvraag voor het bebouwingspatroon in Bentwijck.

Bovendien staat in de Dorpsvisie aangegeven dat uit de enquête is ge-
bleken dat bij 50plussers de nadruk iets meer ligt op huur. Hier moet 
men dan naast sociale woningbouw denken aan woningbouw waar-
van de huur in het middensegment ligt.
Terwijl de ontwikkelaar kennis heeft genomen van onze Dorpsvisie 
(opdrachtgever), zien wij hier nagenoeg niets van terug bij dit pro-
ject. Wij betreuren dit ten zeerste. Met ons hebben vele bewoners la-
ten weten eveneens zeer teleurgesteld te zijn over deze plannen. U 
heeft gefaald in uw vastgelegde beleid wat het dorpsoverleg als ver-
tegenwoordiger van de belangen van het dorp en als opdrachtgever 
betreft. Evenmin heeft u rekening gehouden met de door u gekozen 
term ‘eerst de gemeenschap dan de politiek’. Uit alles blijkt dat de eco-
nomie (grondprijs) het uitgangspunt is.

Kort samengevat missen wij het volgende:
- Er worden geen starterswoningen gebouwd. In bovenvermeld coa-

litieakkoord is bijvoorbeeld de mogelijkheid opgenomen om zoge-
naamde tiny houses te bouwen;

- Het percentage van 30 % aan sociale huurwoningen wordt niet ge-
haald;

- Er wordt voorzien in slechts enkele onbetaalbare levensloopbesten-
dige woningen;

- Er worden geen huurwoningen gebouwd in het middensegment;
- Het ontbreekt aan ouderen(zorg)woningen, met als gevolg dat oude-

ren noodgedwongen naar andere dorpen moeten verhuizen.
Door op deze basis Bentwijck te laten bouwen brengt u de leefbaar-
heid en de identiteit van het dorp in gevaar. Bovendien is dit in strijd 
met uw eigen beleid, en de wens van het dorp.

Reeds eerder heeft u tot onze verbazing een concept bouwplan van 
Habeko en Allcura voor de School met de Bijbel ten behoeve van 
(zorg)woningen voor ouderen, waar duidelijk behoefte aan is, van 
tafel geveegd.
Het hierboven genoemde heeft ertoe geleid dat ons vertrouwen in u 
als college aanzienlijk is geschaad. Als Dorpsoverleg voelen wij ons 
niet serieus genomen. Wij verwachten van u als college, dat u voor 1 
oktober aanstaande met een gedegen en vastomlijnd plan komt voor 
woningbouw, zoals omschreven in deze brief en vastgelegd in de 
Dorpsvisie, waar echt behoefte aan is.

Namens het Dorpsoverleg Benthuizen,
Rob van Daalhoff (voorzitter)

Wat is er te doen in de 
eerste week Zomerpret?
Nog een week en de zomervakantie gaat van start. Ondanks Corona is het 
gelukt om door de lokale verenigingen en clubs een mooi programma neer 
te zetten voor de kinderen uit de kernen van Hazerswoude-Rijndijk en 
Koudekerk aan de Rijn. 

Op de website www.zomerpretaanderijn.nl is het inschrijven voor de activiteiten van week 
1 van de zomervakantie gestart. Het is een gevarieerd programma voor alle leeftijden t/m 
18 jaar.  Hou er rekening mee dat voor de eerste week de inschrijving zondag 19 juli stopt. 

Wat is er te doen van maandag 20 juli t/m vrijdag 24 juli?
MAANDAG 20 JULI 2020
09:00 – 09:50 uur | Ballet | Rijndijk 125 A | 4 tot 8 jaar
 Balletschool Mirjam Ouwerkerk verzorgt een leuke clinic waar je de fijne kneepjes van  
 het balletdansen leert. Maximaal 16 deelnemers
10:00 – 10:50 uur | Ballet | Rijndijk 125 A | 8 tot 12 jaar
 Balletschool Mirjam Ouwerkerk verzorgt een leuke clinic waar je de fijne kneepjes van  
 het balletdansen leert. Maximaal 16 deelnemers
10:00 – 11:00 uur | Hockeyen | naast de voetbalkooi | 8 tot 12 jaar
 Hockey is zeer populair op dit moment in Nederland. Tijdens deze activiteit beginnen  
 we met wat oefeningen en sluiten we de activiteit af met een mini-toernooi!. 
 Maximaal 24 deelnemers. 
18:20 – 19:20 uur | Inline-skaten / skeeleren | Leiderdorp | 6 tot 18 jaar
 Onder professionele begeleiding van VIJK uit Koudekerk aan den Rijn gaan jullie skaten  
 of skeeleren op het terrein aan de Boomgaardlaan 18 in Leiderdorp. 
 Maximaal 8 deelnemers. Je reist met eigen vervoer heen en terug.
20:00 uur | Levend Stratego | Hofstedepark | 8 tot 12 jaar
 Natuurlijk bekend van het bordspel Stratego. Met jouw team verstop je de vlag(gen) 
 buiten het zicht van de tegenstander. Vervolgens ga je op zoek naar de buit van de 
 tegenstander. Vind de juiste balans tussen aanvallen én verdedigen en schakel de juiste  
 personen bij de tegenstander uit om de vlag te veroveren! Maximaal 30 deelnemers.
DINSDAG 21 JULI 2020
10:00 – 11:00 uur | Slacklinen | Hofstedepark | 8 tot 12 jaar
 Eén van de nieuwere trendsporten is slackline. Op een dun elastisch koord probeer je te  
 balanceren en misschien loop jij wel van de ene boom naar de andere bomen. We com- 
 bineren dit met leuke balansoefeningen en andere spelletjes. Wie komt balanceren over  
 de slackline om daarna bij het circus te solliciteren? Maximaal 12 deelnemers.
WOENSDAG 22 JULI 2020
10:00 – 11:00 uur | Slagballen | naast de voetbalkooi | 8 tot 12 jaar
 Slagbal is een leuk, maar vaak ook moeilijk spel. In eerste instantie nemen we de regels  
 goed door en spelen we een aantal oefenrondes. Daarna spelen we slagbal met alles erop  
 en eraan. Kies jij de knuppel of het slagplankje? Kun jij iemand uittikken of de bal uit de  
 lucht vangen? Maximaal 20 deelnemers.
17:00 – 18:00 uur | Taekwondo | Potgieterlaan 10-C | 6 tot 18 jaar
 Taekwondoschool de Tombe haalt het beste uit jezelf met hun taekwondo-clinic. 
 Maximaal 16 deelnemers.
17:30 – 18:30 uur | Trampoline springen | naast de Voetbalkooi | 6 tot 9 jaar
 Gymnastiekvereniging Aspasia gaat lekker met jullie trampoline springen. Minimaal 8  
 deelnemers, maximaal 25 deelnemers
18:30 – 19:30 uur | Trampoline springen | naast de Voetbalkooi | 10 tot 18 jaar
 Gymnastiekvereniging Aspasia gaat lekker met jullie trampoline springen. Minimaal 8  
 deelnemers, maximaal 25 deelnemers
20:00 – 21:00 uur | Nerfgunnen | Spoorpad Hazerswoude | 8 tot 12 jaar
 Veel kinderen hebben tegenwoordig een nerfgun thuis liggen. Op een beschutte plek 
 spelen we deze avond in verschillende vormen nerfgun: ieder voor zich, in teams en 
 capture the flag. Vergeet niet je eigen nerfgun mee te nemen! Maximaal 20 deelnemers.
DONDERDAG 23 JULI 2020
10:00 uur | Volleyballen / basketballen | Hofstedepark | 8 tot 12 jaar
 We combineren deze mooie sporten met elkaar. We oefenen even kort en gaan daarna  
 vrij snel partijtjes spelen! Maximaal 20 deelnemers.
19:00 – 20:00 uur | Droogtraining / parktraining | Hofstedepark | 10 tot 18 jaar
 Vereniging IJssport Koudekerk gaat je helpen deze technieken onder de knie te krijgen.  
 Maximaal 10 deelnemers.
VRIJDAG 24 JULI 2020
10:00 – 11:00 uur | verrassingsactiviteit | Clubhuis Scouting Rheijnewoud | 8 tot 18 jaar
 Zelfs wij weten niet welke superleuke activiteit de scouting in petto heeft. Enige advies:  
 meld je aan en je komt erachter. Maximaal 20 deelnemers. Bij meer dan 20 deelnemers  
 volgt er nog een extra tijdslot van 11:00 – 12:00 uur.
20:00 – 21:00 uur | Lasergamen | Hofstedepark | 8 tot 12 jaar
 Uitgerust met een outfit en pistool ga je op jacht naar de tegenstander. Op een beschutte  
 locatie gaan we lasergamen. Kun jij je tegenstander afschieten voordat hij/zij jou te 
 grazen neemt? Maximaal 20 deelnemers.
20:15 – 21:15 uur | Lasergamen | Hofstedepark | 12 tot 18 jaar
 Uitgerust met een outfit en pistool ga je op jacht naar de tegenstander. Op een beschutte  
 locatie gaan we lasergamen. Kun jij je tegenstander afschieten voordat hij/zij jou te 
 grazen neemt? Maximaal 20 deelnemers.
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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

Publicaties
Rectificatie: besluit op aanvraag 
omgevingsvergunning V.O.F. Ekodorp, J.C. 
Hoogendoornlaan 42, Alphen aan den Rijn
Op 25 mei 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH) namens de gemeente Alphen aan den Rijn 
een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 
2019182133. Dit betreft het herzien van toegestane 
beschikbare vergistende stoffen ter plaatse van de J.C. 
Hoogendoornlaan 42 in Alphen aan den Rijn. De vergun-
ning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onder-
delen:
-  het oprichten, veranderen of in werking hebben van een 

vergunningsplichtige milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Inzage
Het besluit 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. Vanwege het coronavirus 
kunt u besluit alleen op afspraak inzien. Neemt u hiervoor 
contact op met telefoonnummer 14 0172. De inzagepe-
riode is zes weken en start op 16 juli 2020, de eerste 
werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. 
Een dag na de start van de inzageperiode start de beroeps-
termijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen zes 
weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit 
kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen 
wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit 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 omschrij-
ving 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 http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 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 verzoek om 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningen-
rechter 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 voorziening zijn kosten verbonden.

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

Bekendmaking Ontheffing geluid 
(Bouwbesluit)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen 
aan den Rijn hebben het volgende besluit genomen:
-  Het verlenen van een ontheffing van het verbod op het 

veroorzaken van geluidshinder aan Hollandia Services 
B.V. voor werkzaamheden aan de hefbrug Boskoop bij de 
Reijerskoop/Zijde in de periode van 10 juli 2020 tot en 
met 10 augustus 2020 op de maandagen tot en met de 
vrijdagen tussen 06.00 uur en 07.00 uur en tussen 19.00 
uur en 23.30 uur en op één zondag tussen 07.00 uur en 
19.00 uur.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het 
besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak 
inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, 
Thorbecke laan 5 in Gouda (telefoon 088 54 50 000). Dit 
besluit is geregistreerd onder kenmerk 2020172601.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum 
van verzending van het besluit daterend van 6 juli 2020 
een bezwaarschrift indienen. Stuur het bezwaarschrift naar 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Alphen aan den Rijn (Postbus 13, 2400 AA 
Alphen aan den Rijn). Aan de behandeling van het bezwaar-
schrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden. Het 
indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het 
besluit niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voor-
lopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Den Haag sector Bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Als om een voorlopige 
voorziening wordt verzocht, geldt het besluit pas nadat op 
het verzoek is beslist. Voor de behandeling van het verzoek 
is griffierrecht verschuldigd. U kunt een voorlopige voorzie-
ning ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft 
u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafval-
stoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het 
breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekin-
stallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan 
volstaan met het doen van een kennisgeving. Burge-
meester en wethouders hebben de volgende kennisgeving 
ontvangen:
-  Sando Puinrecycling B.V. voor het in werking hebben van 

een mobiele puinbreker op het perceel Van Foreestlaan 2 
in Alphen aan den Rijn. De werkzaamheden vinden plaats 
in de periode van 20 juli 2020 tot en met 18 oktober 
2020 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende twee 
werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 
2020179608.

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

Vertrokken met onbekende bestemming?
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande personen naar 
alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het 
adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan 
ingeschreven:
- T. El Rhali, Valeriaan 1, Boskoop
- L. Kivircik, Gnephoek 44, Alphen aan den Rijn
- A.P. Haan, Aalhorst 200, Alphen aan den Rijn
- A. Dahman, Zuidkade 98 F, Boskoop
- M. Dahman, Zuidkade 98 F, Boskoop
- M. Aafar, Zuidkade 98 F, Boskoop
- K. Kopczyński, Westpark 64, Boskoop

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

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

WEEK 29 
15 juli 2020

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

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

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

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

Commissie 
bezwaarschriften
Op dinsdag 21 juli 2020 staan de volgende openbare 
onderwerpen op de agenda van de Commissie 
bezwaarschriften: 

19.30 uur: Bezwaar toepassen spoedeisende bestuurs-
dwang in verband met het foutief aanbieden van huis-
houdelijk afval.

De hoorzitting verloopt telefonisch via een conference 
call. Voor nadere informatie over bovenstaande onder-
werpen kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften, telefoonnummer 
0172 46 59 83.

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.
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Vergunningen
2 tot en met 8 juli 2020

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

Ingekomen aanvragen
In dit stadium procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen.
Alphen aan den Rijn
-  Waterviolier 28  

plaatsen dakopbouw (V2020/549) 
-  Parkeerterrein De Bijlen (sectie G, perceel 7065)  

kappen bomen en verwijderen groen voor 
inrichten parkeerterrein 149 parkeerplaatsen 
(V2020/550) 

-  Da Costastraat 62  
vervangen houten kozijnen en deuren (V2020/551) 

-  Charlotte Van Pallandtlaan 22  
plaatsen tuinkas (V2020/552) 

-  Landgoed Verboom Westkanaalweg (sectie C, 
percelen 967 t/m 972, 1275 en 7177)  
tijdelijk plaatsen reclamebord (V2020/555) 

-  Herenhof 279 en 281  
scheiden brandcompartimenten tussen winkels 
(V2020/556) 

-  Morgen 43  
plaatsen kozijn voorgevel eerste verdieping 
(V2020/557) 

-  Raadhuisstraat 157  
wijzigen kozijn rechter zijgevel (V2020/561) 

-  Aziëlaan 39  
plaatsen transparante balkonbeglazing 
(V2020/564) 

-  Grashof 35  
verven grindplaat voorzijde woning (V2020/565) 

-  Raadhuisstraat 162  
renoveren gevel en toevoegen extra 
verblijfsruimte eerste verdieping (V2020/566) 

-  Stationsstraat 40  
aanleggen inrit (V2020/567) 

-  Kopenhagensingel 71  
vervangen schuur (V2020/568) 

-  Valeriusplein 26  
plaatsen twee airco-units midden platte dak 
(V2020/571) 

-  Leidse Schouw 2 G  
uitbreiden storagecenter (V2020/572) 

-  Chopinsingel 32  
plaatsen dakkapel voor- en achtergeveldakvlak 
(V2020/574) 

-  Thailandsingel 96  
plaatsen balkonbeglazing (V2020/575) 

-  Thailandsingel 88  
plaatsen balkonbeglazing (V2020/576) 

-  Thailandsingel 84  
plaatsen balkonbeglazing (V2020/577) 

-  Van Nesstraat 31  
in gebruik nemen pand als lichte horeca en het 
plaatsen van een afzuiginstallatie (V2020/578) 

-  Raafstraat 154  
realiseren nokverhoging achtergeveldakvlak 
(V2020/579) 

-  Rembrandtlaan 45  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak (V2020/582) 

Benthuizen
-  Hogeveenseweg 13  

afwijken bestemmingsplan aanleggen verharding 
voor bereikbaarheid achterliggend erf 
(V2020/546) 

-  Verbreepark 3  
aangeven brandwerendheid tussen bestaand en 
nieuw (V2020/580) 

Boskoop
-  Jagerspad 10  

plaatsen schuur (V2020/547) 
-  Brederodepeer 18  

plaatsen vlonder achtertuin (V2020/554) 
-  Boezemlaan 11  

aanpassen warmtepomp en hekwerk balkon 
(V2020/560) 

-  Rozenlaan 49  
plaatsen overkapping achtertuin (V2020/569) 

-  Rozenlaan 49  
plaatsen veranda achter bijkeuken woning 
(V2020/570) 

-  ter hoogte van Rijneveld 65 (sectie K, perceel 736)  
aanleggen duiker met brugfundering door 

afsluiten Rijneveld en ontgraven tot aan de diepte 
waterbodem (V2020/581) 

-  Burgemeester Colijnstraat 32-283 en Badhuisweg 
1-39B  
vervangen oeverconstructie westkant Gouwe 
(V2020/583) 

Hazerswoude-Dorp
-  Ambachtsplein 11  

wijzigen draagconstructie vergroten koelcel 
(V2020/548) 

-  Vierheemskinderenweg 12A  
opschuiven woning (V2020/558) 

-  Voorweg 28  
herbouwen schuur voor agrarisch gebruik 
(V2020/559) 

-  Dorpsstraat 85  
vervangen dak voor puntdak (V2020/563) 

-  Westzijdeweg 63  
realiseren bedrijfsgebouw (V2020/573) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Da Costasingel 34  

verbouwen supermarkt (V2020/562) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Prins Bernhardstraat 56  

vervangen aluminium pui en plaatsen 
handelsreclame (V2020/553) 

Verleende vergunningen regulier
Aarlanderveen
-  Oostkanaalweg 7 06-07-2020)  

plaatsen loods (V2020/396) 
Alphen aan den Rijn
-  Herenhof 279 en 281 (03-07-2020)  

scheiden brandcompartimenten tussen winkels 
(V2020/556) 

-  Steekterweg 51 (03-07-2020)  
tijdelijk plaatsen van twee tipitenten (V2020/318) 

-  Triviumlaan 22 (07-07-2020)  
bouwen aanbouw zijgevel woning (V2020/432) 

-  Stationsstraat 17 en 19 (07-07-2020)  
bouwen twee woningen (V2020/410) 

-  Raadhuisstraat 157 (07-07-2020)  
wijzigen kozijn rechter zijgevel (V2020/561)

-  Morgen 43 (07-07-2020)  
plaatsen kozijn voorgevel eerste verdieping 
(V2020/557) 

-  Verlengde Marnixstraat 18B 
(07-07-2020)  
plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak 
(V2020/522) 

-  Valeriusplein 26 (07-07-2020)  
plaatsen twee airco-units midden 
platte dak (V2020/571) 

-  Aarplein 5 (08-07-2020)  
bouwen parkeergarage, 32 
appartementen, 21 herenhuizen en 8 
eengezinswoningen (V2020/271) 

Boskoop
-  langs de Omloop (02-07-2020)  

bouwen schuur (V2020/239) 
-  achter Boezemlaan 29 (sectie D - perceel 

4890) (03-07-2020)  
bouwen woning (V2020/441) 

-  Halve Raak 68 (07-07-2020)  
plaatsen dakopbouw (V2020/429) 

-  Paddegat 3 (08-07-2020)  
plaatsen tuinbouw kas (V2020/344) 

Hazerswoude-Dorp
-  Voorweg 6A (02-07-2020)  

bouwen dubbel woning (V2019/787) 
Hazerswoude-Rijndijk
-  Westvaartpark (fase 2, sectie H - percelen 158, 

494, 613 en 614) (08-07-2020)  
aanbrengen tijdelijke voorbelasting en drainage 
(één jaar) (V2020/489) 

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

Verlengen beslistermijn
Koudekerk aan den Rijn
-  Dorpsstraat 70 

bouwen botenhuis inclusief gastenverblijf 
(V2020/304) 

Exploitatievergunning
Ingekomen aanvragen 
Alphen aan den Rijn
-  Dennenlaan 3 

Exploitatievergunning Kaju Putih (12-06-2020)

De gemeenteraad vergadert tijdelijk ook digitaal vanwege het coronavirus. U kunt in de 
vergaderkalender zien welke vergaderingen digitaal of 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: 
telefoonnummer 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 telefoonnummer 0172 – 
465 352 of griffie@alphenaandenrijn.nl.

Donderdag 16 juli 2020, Gemeenteraadsvergadering (17.00 uur) 

•  Wensen en bedenkingen Concept statuten Stichting Alphen Marketing
•  Concept Begroting BVO Rijn en Braassem 2021-2024
•  Buurt- en dorpshuizen
•  Bestemmingsplan Landgoed Verboom
•  Omgevingsvisie, overzicht beleidsstukken als uitgangspunten en proces
•  Verklaring van geen bedenkingen project zonneweide N11 Alphen aan den Rijn
•  GroenFonds voor Vergroening Stadshart Alphen aan den Rijn
•  Reserve (fonds) Wonen en infra
•  Paraplubestemmingsplan Snippergroen
•  Actualisatie ambitieniveau park Zegersloot
•  Steunfonds maatschappelijke organisaties COVID-19 (onder voorbehoud)
•  Benoemingen uit de raad in auditcommissie en algemeen bestuur Holland Rijnland
•  Jaarstukken 2019
•  Voorjaarsnota 2020

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 gemeenteraad, via www.alphenaandenrijn.nl/raadspraak.

Raad vergadert tijdelijk 
deels digitaal

De gemeenteraad vergadert 
tijdelijk deels digitaal 
vanwege het coronavirus.

Raad in beeld
informatie van en over de gemeenteraad 
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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).

Drank- en horecavergunning
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn
-  Dennenlaan 3 

Drank- en horecavergunning Kaju Putih (05-07-
2020)

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.).

Nieuwe ledverlichting 
voor tennisvereniging HTC
Wethouder  Schotanus van de gemeente Alphen aan den Rijn bracht woensdag 1 
juli een bezoek aan tennisvereniging HTC in Hazerswoude-Rijndijk om de nieuwe 
ledverlichting officieel in gebruik te nemen. Met de ledverlichting hoopt HTC het 
energieverbruik flink te kunnen verlagen, wat zowel goed is voor de club als voor 
het milieu.
 
Met de feestelijke ingebruikname van de ledverlichting werd ook het clubhuis van HTC weer geopend. 
Het was immers 1 juli; de datum waarop alle sportkantines weer open mochten in Nederland.
 
Met een open clubhuis en met nog verder versoepelde coronaregels voor wedstrijdtennis, was het 
weer tijd voor een gezellig toernooitje bij HTC.

Maar liefst vijftig koppels deden in de week van 6 tot en met 10 juli mee met het HTC Summer Tennis 
Toernament. Elke avond werd er door leden voor leden gekookt en waren talloze leuke en spannende 
wedstrijden te volgen, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. Dit laatste mocht de 
pret niet drukken, het was als vanouds weer supergezellig op de club.
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Hazerswoudse scholen werken 
aan het versterken 
van executieve vaardigheden!
De J.P.F.Steijaertschool, 
De Tweeklank en De Jo-
hannes Postschool heb-
ben meegedaan aan een 
testversie van Breinhel-
den, doordacht werken 
aan executieve functies. 
Deze uitgave voor het on-
derwijs zet in op het ver-
sterken van de regelfunc-
ties van ons brein. Afge-
lopen week ontvingen de 
scholen hun gratis exem-
plaar als dank voor hun 
deelname. Dat ging van-
wege de coronamaatrege-
len anders dan normaal! 

Breinhelden is geschreven door 
Belinda Herrewijn (uit Alphen 
aan den Rijn) en Esther Mon-
fils (uit Hazerswoude Rijndijk). 
Zij werken bij De Praktijk4Kids 
in Alphen aan den Rijn en ken-
nen de scholen in de regio goed. 
Niet zo gek dus dat zij veel scho-
len uit de gemeente Alphen aan 
den Rijn hebben laten mee-
draaien in de testversies van het 

door hun geschreven program-
ma. Het deel voor groep 7/8 
is getest door drie scholen uit 
voormalig Rijnwoude!

Er is op dit moment veel aan-
dacht voor het versterken van 
executieve functies in het on-
derwijs. In Breinhelden worden 
de executieve functies Brein-

krachten genoemd! Zo heb je 
Stopkracht nodig om jezelf in 
te houden en niet voor je beurt 
te praten, gebruik je je Gevoels-
kracht en Spiegelkracht als je 

een ruzie moet oplossen en ge-
bruik je je Plan- & Regelkracht 
als je een spreekbeurt voorbe-
reidt. In totaal zijn er tien Brein-
krachten die leraren middels 
activiteiten en tips kunnen ver-
sterken bij hun leerlingen.

Ervaring met testen
Juf José van de J.P.F. Steijaert-
school heeft met twee testver-
sies meegedaan! Eerder al met 
de testversie voor groep 3 /4 
en nu dus voor groep 7/8! Ba-
sisschool De Tweeklank heeft in 
alle vier de testversies meege-
draaid. Aan het einde van de zo-
mervakantie krijgen zij een uit-
gebreide Breinheldentraining. 

Zij worden daarmee de eerste 
Breinheldenschool van Neder-
land.  

Juf José van de J.P.F. Steijaertschool

 Juf Marijke en Juf Nicoline van De Johannespostschool

Juf Carlie van de Tweeklank

Een chatgesprek 
helpt u verder 
Bij veel verkoopwebsites verschijnt tegenwoordig een 
chatknop die uitnodigt om bij vragen te chatten. Bij 
zorg- en welzijnsinstellingen komt dit minder voor. 

op waarbij u zich nog tot niets 
verplicht hoeft te voelen. Dus 
heel handig als u ergens mee 
ziet waar u graag anoniem ad-
vies over zou willen krijgen.

Allerlei vragen
Wat voor een soort vragen kunt 
u Tom in de buurt per chat stel-
len? Wij gaan over ondersteu-
ning en zorg dichtbij huis. Dus 
alle vragen die daarmee te ma-
ken hebben. Bijvoorbeeld ‘Ik 
zit niet lekker in mijn vel”. “Ik 
ziet het niet meer ziet zitten. ‘Ik 
maak me zorgen over mijn bu-
ren omdat ze veel onheilspellen-
de geluiden hoor’. ‘Ik wil schei-
den, maar ik weet niet weet 
waar ik moet beginnen.’ ‘Ik sta 

Maar Tom in de buurt heeft 
wel zo’n chatknop, waar niet 
een chatbot (computer) achter 
zit maar wijkcoaches die direct 
kunnen reageren en inwoners 
verder kunnen helpen. 

Dagelijks drukken al enkele in-
woners uit de gemeenten Alp-
hen aan den Rijn, Kaag en 
Braassem en Nieuwkoop, waar 
Tom in de buurt actief is, op 
de roze chatknop die onderaan 
staat op www.tomindebuurt.nl. 
Met name is het chatten han-
dig voor als u al langer met een 
probleem rondloopt waar u zelf 
niet uitkomt en u afvraagt wat u 
moet of kan doen.

Begin van een oplossing 
Bij chatten krijgt u direct ant-
woord; u gaat per chat al ty-
pend in gesprek met een wijk-
coach. Niet dat we gelijk een 
oplossing kunnen beloven voor 
een probleem waar u al langer 
mee rondloopt, maar wijkcoa-
ches hebben wel de kennis en 
ervaring in huis om u verder te 
helpen; ofwel om verandering 
te bewerkstelligen. 

Onze ervaring is dat u in de chat 
heel goed mogelijkheden kan 
verkennen. U kunt uw zorgen 
uiten, stoom afblazen en ver-
tellen waarmee u zit. Wijkcoa-
ches kunnen u vetellen welke 
ondersteuning mogelijk is, waar 
u moet zijn en waar u reke-
ning mee moet houden. En dat 
is vaak het begin van een oplos-
sing.

Anoniem en gratis 
Chatten is anoniem en gratis. 
Een chat met een wijkcoach le-
vert informatie, inzichten en 
mogelijke oplossingsrichtingen 

mijn moeder bij als mantelzor-
ger, maar kan dit niet meer aan.’ 
‘Ik heb financiële problemen 
en ben bang mijn huis uitgezet 

te worden. Maar ook: “Ik wil 
een activiteit in de buurt doen’.  
“Waar kan ik vrijwilligerswerk 
doen? Ik zou graag assertiever 
worden.” Kijk eens op de web-
site – ga naar de chatknop en 
stel uw vraag.  

Praktisch 
Chatten kan op werkdagen tus-
sen 9.00 en 17.00 uur. De roze 
chatknop staat onderaan de pa-
gina en is ook te vinden via de 
www.tomindebuurt.nl/contact. 

Daarnaast kunt u op werkdagen 
tussen 9.00 uur en 17.00 uur 
bellen met T 088-9004567. 

En 24 uur per dag kunt u uw 
vraag doorgeven via het con-
tactformulier: zie www.tomin-
debuurt.nl/contact
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Voor de goede oplossing stelt de 
Groene Hart Koerier weer een 

cadeaubon van 50 euro beschikbaar. 
U mailt de oplossing naar 
info@groenehartkoerier.nl 

n we zetten de oplossing uiteraard 
volgende week in de krant!

EEN REGIONALE WOORDZOEKERPUZZEL!
In samenwerking met de werkgroep 'groen' binnen het dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk O ost 

staan ditmaal de wilde plantensoorten, die onze regio kent, centraal bij deze puzzel. Weet u de diverse 
planten- en boomsoorten terug te vinden? Vijf  ervan zijn verder uitgelicht. Veel puzzelplezier weer!
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Benthuizen is een 
skatepark rijker!
Nanne Pijl (14) uit Benthuizen heeft het, met hulp van zijn broertje Kos (11), voor el-
kaar gekregen dat de gemeente een skatepark aanlegt in zijn dorp. Op 22 juli is de op-
levering, mooi op tijd klaar voor de zomervakantie. Een officiële opening volgt later. 

Nanne Pijl met zijn skateboard. Niet moeilijk te raden wat zijn hobby is! Foto Diana Baak

Wens onder de aandacht bren-
gen en houden
Hiermee komt de droom van de 
14-jarige Nanne eindelijk uit. 

Hiervoor moest Nanne wel zijn 
best doen en de gemeente ach-
ter de broek zitten, maar de aan-
houder wint. Nanne: “Ik heb in 

januari 2019 een brief geschre-
ven aan wethouder Van As met 
de vraag of er een skatepark kon 
komen in Benthuizen. Ik heb 

toen ook 100 handtekeningen 
verzameld van anderen die ook 
graag het skatepark willen. Met 
Patrick (de gebiedsadviseur) en 
Vincent (speeltuinen) van de 
gemeente Alphen aan den Rijn 
is toen overleg gekomen, maar 
er gebeurde niet meteen iets. 
Later kwam er hoog bezoek van 
de gemeente in de Tas om met 
de bewoners te praten en toen 
ben ik er ook weer naartoe ge-
gaan, om ervoor te zorgen dat 
ze het niet zouden vergeten.” 
Ook het dorpsoverleg heeft hij 
erbij gehaald om het onderwerp 
onder de aandacht te houden.

Een plek zoeken
Als volgende stap heeft Nan-
ne foto’s gemaakt van plaatsen 
waar het skatepark zou kunnen 
komen en die aan de gemeen-
te opgestuurd. Nanne: “Vincent 
Verbeek vertelde toen dat de ge-
meente het industriepark zou 
gaan vernieuwen en dat daar 
wel een plaats te bedenken was. 
Maar eerst moesten we aan de 
mensen die er in de buurt wo-
nen vragen of zij het goed von-
den. Eerst kwam er protest. Sa-
men met iemand van Wijken & 
Kernen van de gemeente zijn we 
toen met de omwonenden gaan 
praten. Die konden we gerust-
stellen dat het skatepark geen 
overlast zou veroorzaken.”

Aanleggen en skaten maar...
De ondergrond voor het skate-

park bij sporthal de Hill aan het 
Verbreepark is inmiddels aan-
gelegd en de toestellen worden 
komende week geplaatst. Het 
gaat om een aantal losse toestel-
len. Als er veel animo voor het 
skatepark is, kunnen er later nog 
extra onderdelen bijgeplaatst 
worden. Nanne: “Ik ben heel 
blij dat het nog voor de zomer-
vakantie is gelukt, want vanwe-
ge de coronamaatregelen gaan 
veel mensen niet op vakantie en 
dan hebben we in elk geval een 
plek om te skaten.” 

Fijn vooruitzicht
Nanne vindt zichzelf nog niet 
zo goed en zijn jongere broer-
tje is er beter in, dus er moet 
nog flink geoefend worden met 
de techniek. Beenspieren heeft 
Nanne in elk geval wel van zijn 
dagelijkse fietstocht van 15 ki-
lometer heen en terug naar het 
Driestarcollege in Gouda. Ba-
lansoefeningen doet hij ook bij 
zijn tweede hobby, windsurfen. 
“De surfplank gaat mee ach-
ter de fiets naar de Noord Aa in 
Zoetermeer, of in de auto rich-
ting Brouwersdam. En als ik 
binnen ben, kan ik ook nog ska-
ten met mijn vingerskateboard”. 

Zowel binnen als buiten kunnen 
Nanne en zijn skatevrienden dit 
jaar dus met flips, grinds en sli-
des een hele leuke zomervakan-
tie hebben!  

Jeugdvakantieweek 
Hazerswoude-Dorp 
gaat toch door!
Door de Corona maatregelen zag het er lang naar uit dat er dit jaar geen Jeugdva-
kantieweek georganiseerd kon worden. 

Na de recente versoepelingen 
zien de organisatoren toch mo-
gelijkheden om diverse activi-

teiten te organiseren voor jeugd 
t/m 16 jaar tijdens de laatste 
week van de zomervakantie 

wordt in Hazerswoude-Dorp. 
Ze wachten nog op groen licht 
van de gemeente, maar het ziet 

er naar uit dat de 46e Jeugdva-
kantieweek toch door kan gaan! 

Het zal anders zijn dan we ge-
wend zijn, en het programma 
zal wat beperkter zijn, maar we 
kunnen er vast een hele leuke 
week van maken. Wij hebben 
er al veel zin in en hopen jul-
lie te mogen verwelkomen bij 
de activiteiten. Meer informatie 
volgt later, dus houd de kran-
ten, sociale media, je brieven-
bus en onze website (www.hut-
tenbouw.com) in de gaten!
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MAXIMAAL 6 KRATTEN PER KLANT 
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GRATIS 
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G'woon koffi ebonen 
 2 zakken van 
500 gram of 1 kilo 
Van /10.98 - /14.64
 Voor 5.49 - 7.32

Abrikozen of 
pitloze witte druiven 
2 schalen van 500 gram 
Van /3.98 - /4.38
Alle combinaties mogelijk

5.99 
 3 PAKKEN 

 Douwe Egberts 
snelfi ltermaling 
 3 pakken van 250 gram 
Van /7.95 - /10.95

Optimel 
drinkyoghurt
2 pakken van 1 liter
Van /2.58 - /2.72
Voor 1.29 - 1.36

 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Heineken
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter
Van /16.49
Voor 8.25

 Président Crème de brie, 
camembert of truffel 
Alle soorten 
2 stuks
Van /3.64 - /3.98
Voor 1.82 - 1.99 

 1+1
GRATIS 

 NU 

 50%
KORTING 


