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

Garantie op reparaties
Ruiten en Bandenservice 

APK en Airco-controle
Klaar terwijl u wacht!

www.vanelswijk.nl
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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

makelaardij

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

BENIEUWD 
WAT UW WONING 

WAARD IS?

Doneer een bedrag voor levensreddende minuten bij een hartstilstand..

Actie BuurtAED bij speeltuin  
Steenbokstraat, Hazerswoude-Rd

'Ingrid van der Voort wijst samen met andere buurtbewoners de plek aan waar de BuurtAED moet komen'

Wekelijks nieuwsblad voor: Benthuizen - Hazerswoude-Dorp - Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn 57e jaargang nr. 2708 • Woensdag 22 juli 2020

Vakantieslui-
tingen 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 8 van deze Groene 
Hart Koerier

Inwoners van de Steenbokstraat en omgeving willen 
een BuurtAED bij de speeltuin, een centraal gelegen 
en bekende plek in de buurt ten oosten van de Melk-
weglaan in Hazerswoude-Rijndijk. Zij rekenen op uw 
steun bij hun initiatief!

Ook een actie starten?
Een goede dekkingsgraad van 
AED’s is in de dorpen, waar veel 
ouderen wonen, is zeer wense-
lijk. Op de website BuurtAED.nl 
(een samenwerking tussen De 
Hartstichting en Philips) vindt u 
ook de informatie voor het zelf 
starten van een actie voor een 
AED in uw buurt.  
 

Een AED in de buurt is van le-
vensbelang. Per jaar krijgen in 
Nederland rond de 17.000 men-
sen een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Dat gebeurt voor-
al in en rond het huis. Binnen 
6 minuten reanimeren en een 
AED gebruiken zorgt voor de 
grootste overlevingskans. “Er 
zijn AED’s in de omgeving be-
schikbaar, bijvoorbeeld bij Ber-
nardus, maar die bevindt zich 
binnen in het clubhuis. Wij vin-
den het als buurtbewoners be-
langrijk dat er ook een publie-
ke AED in de buitenruimte komt 
die ook ’s nachts beschikbaar 
is”, vertelt Ingrid van der Voort, 
een van de initiatiefneemsters. 
“Wij denken aan de muur bij de 
speeltuin als geschikte locatie 
ervoor (zie foto).”

Hoe werkt het?
Ingrid vertelt hoe het zo’n Buur-
tAED wordt ingezet. “Wanneer 
er een noodsituatie is en een 
buurtbewoner belt 112, dan 
wordt bij de alarmcentrale ge-
keken waar de dichtstbijzijn-
de AED is. Tegelijkertijd wor-
den buurtbewoners met kennis 
van reanimatie, die binnen 
een straal van 500 meter van 
de BuurtAED wonen, opgeroe-
pen om te komen helpen. Ook 
buurtbewoners die heel dicht-
bij wonen beschikken over de 
beveiligingscode van het AED-
kastje en kunnen deze openma-
ken en zo nodig de AED gebrui-
ken. “Zo kan zo snel mogelijk 
met reanimeren worden gestart 
in afwachting van de komst van 
de ambulance. Want elke mi-
nuut telt in zo’n situatie.”

Workshop
Ingrid: “Het is natuurlijk altijd 
het beste als iemand met ken-
nis van reanimeren de AED ge-
bruikt. Die inwoners zijn ook 
bekend in de buurt. Maar als de 
nood aan de man komt kan ie-
dereen het apparaat bedienen, 
want je wordt door de AED zelf 
stap voor stap begeleid in wel-
ke handelingen verricht moeten 
worden.”  
Als de BuurtAED er is zal ook 
een workshop voor geïnteres-
seerde buurtbewoners worden 
georganiseerd over de werking 
ervan. “Wij hopen zoveel mo-
gelijk mensen te betrekken. We 
hebben als buurtbewoners im-
mers een zorgplicht naar el-
kaar”, aldus Ingrid. 

Doneren
U kunt aan de BuurtAED Steen-
bokstraat bijdragen via de app 
‘BuurtAED’ of website www.
buurtaed.nl/projecten. Ook de 
gemeente ondersteunt het ini-
tiatief en zal een donatie doen. 
Zoek op de website het juiste lo-

pende project op door 2394 of 
Hazerswoude-Rijndijk in te ty-
pen. Mocht men het benodigde 
bedrag van 2.676 euro niet ha-
len, dan wordt uw donatie weer 
teruggestort. Ze zijn al een eind 
over de helft, dus het moet gaan 
lukken! Op 3 augustus sluit de 
actie. 
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24 uur per dag 
bereikbaar! 

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

Ik loods je er 
graag doorheen 
Saskia Wester

Familieberichten

 “Bij ons op de sociëteit praten 
we nog wel eens over ons leven en 
de dood. Over de manier waarop we 
afscheid willen nemen en begraven 
willen worden. 
 Ik heb daar pas, samen met 
mijn dochter en met een begrafenis-
ondernemer, over gesproken. Ik wil 
namelijk in de nacht worden begra-
ven. ‘s Avonds laat een dienst in onze 
kerk en als de stad stil en uitgestor-
ven is, in een lange stoet naar de 
begraafplaats. 
 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

 Ik ben altijd al een beetje een 
buitenbeentje geweest en zo wil ik 
ook wel worden herinnerd.”
 Martijn Swaan

Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.Mijn uitvaart, mijn manier.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

ammonietuitvaart.nl

Groene Hart Recreatie Alphen aan den Rijn
Oproep aan ouderen die even 

van de buitenlucht willen genieten.
Nog steeds is het voor veel (oudere) mensen lastig om er eens lekker ‘op uit’ te gaan. Vanwe-
ge de Coronacrisis zijn er allerlei beperkingen en soms durven mensen nog niet zo goed. Dat 
maakt het er allemaal niet leuker op.

In de maand augustus kunt u er in Alphen aan den Rijn wel veilig en gemakkelijk even tussenuit. 
Ongeveer twintig locaties hebben in deze periode hun prachtige tuin aangeboden waar u heerlijk 
kunt genieten van het uitzicht; het groen en soms van de beesten. U kunt op uw gemak een boek 
lezen of gezellig kletsen met anderen.  

Sommige locaties kunnen maar één persoon ontvangen, maar er zijn ook locaties waar zes men-
sen tegelijk terecht kunnen. U hoeft dus niet alleen te gaan, maar het kan wel. 
De eigenaren van deze locaties ontvangen u vriendelijk en trakteren u op koffie of thee met iets 
lekkers. Ze zullen u echter niet de hele tijd bezig houden. De bedoeling is dat u verder uzelf ver-
maakt. Op www.actief-rijnwoude.nl kunt u lezen over welke accommodaties we het hebben. 
Wanneer u een accommodatie wilt bezoeken neemt u zelf telefonisch of via email contact op met 
de eigenaar om af te spreken wanneer u wilt komen. 

En verder:
- Dit “uitje” wordt u aangeboden, u hoeft er niets voor te betalen.
- Op iedere locatie is een toiletvoorziening waar u gebruik van kunt maken.
- Bijna alle locaties zijn niet te bereiken met het openbaar vervoer.
- Bijna alle locaties zijn wel te bereiken met een rolstoel of een rollator (maar niet allemaal)
- U wordt gevraagd zelf voor vervoer te zorgen.
- Lukt u dat niet, dan kunnen wij voor vervoer zorgen. We vragen u dan wel € 0,30 per km te 

betalen aan de vrijwillige chauffeur (linda@actief-rijnwoude.nl 06-45094267).

Wij realiseren ons dat niet iedereen in staat is om de accomodaties via de website op te zoeken. 
Wij verspreiden daarom mappen met dit overzicht op verschillende locaties en we geven deze in-
formatie door aan organisaties zoals Wijdezorg, Activite, Allcura en TOM in de Buurt. U kunt de 
medewerkers van deze organisaties ook vragen even mee te kijken naar de locaties op de website.

Als het u desondanks niet lukt om de informatie boven tafel te krijgen, neem dan contact op 
met Linda Timmermans / linda@actief-rijnwoude.nl 06-45094267. 

Geluidswal bij Pleyn ’68 
De woningbouw op het voormalige terrein van Avery Dennison komt 
dicht bij dorpshuis Pleyn’68. In dit gemeenschapshuis worden regelma-
tig muziekavonden voor de jeugd georganiseerd. 

Toen de fabriek er stond leverde dit geen problemen op met geluidsover-
last. Er wordt voor de nieuwe situatie met woningen echter gevreesd 
voor klagende omwonenden. Er is naar verschillende alternatieven ge-
keken, zoals isolatie van het pand (dat lost het lawaai van luidruchtige 
mensen buiten echter niet op), verplaatsing naar een plek op het terrein 
achter de Scheepjeskerk, en een geluidswal. Deze laatste optie, een 6 me-
ter hoog scherm, is nu in elk geval in het bestemmingsplan opgenomen 
door de gemeente.  Het laatste woord is er nog niet over gezegd. 

Als je niet meer kunt zeggen wat je voelt
En niemand begrijpt meer wat je bedoelt
Als veel je is ontnomen 
Dan is het goed als het einde is gekomen

Zondag 19 juli overleed mijn allerliefste 
man, onze vader en opa

Theodorus Adrianus Verkleij
- Dirk  -

23 december 1943  19 juli 2020
 
 Annie Verkleij- Kempen

 Paul en Marsia
  Ralf, Tess, Sofie, Marije

 Martijn en Miriam
  Elien, Steffan, Vera
                                                               
 Joost en Bernadette
  Mees, Sam, Mara

Hélène Swartplantsoen 50
2394 ZB Hazerswoude-Rijndijk

De uitvaartplechtigheid vindt in besloten 
kring plaats.
Uw schriftelijke condoleance wordt zeer 
op prijs gesteld. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar 
alle medewerkers en vrijwilligers van 

Verpleeghuis Oudshoorn 
team Waterweg 17, 

voor de liefdevolle zorg en aandacht 
in de afgelopen jaren

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
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Het estafettestokjeHet estafettestokje
van Rijnwoude!van Rijnwoude!

Deze week: Judith Kraan
Mijn naam is Judith Kraan. Ik ben 40 jaar en 
woon, op een kort uitstapje naar Koudekerk 
na, al mijn hele leven in Hazerswoude Rijndijk. 
Samen met dochter Daisy en vriend Jan wonen 
we op een mooi groen plekje en hond Puk en de 
katten Pip, Pom en Paf zorgen dat er altijd leven 
in de brouwerij is.
Ik neem het estafettestokje over van Gerjo die 
ik 25 jaar geleden heb leren kennen in Pleyn 
‘68. Waar ik de eerste jaren als bezoeker 
kwam, ging ik al snel helpen achter de bar of 
muntenverkoop. Na een leuke avond deden 
we na afloop dan met alle vrijwilligers nog een 
drankje en dan werd het pas écht gezellig. Toen 
ik 18 jaar geleden moeder werd van Daisy kon 
ik minder helpen maar nu ben ik weer helemaal 
terug en help Pleyn met de nieuwsbrieven, de 
cabaretavonden, de site, bandavonden en wat er nog meer op mn pad komt. Ik vind het een fijn 
buurthuis met veel activiteiten voor jong en oud en er zijn altijd bekenden te vinden. Het rommelt nu 
een beetje mbt het bouwen van de nieuwe wijk naast Pleyn, dat hebt u wellicht al eerder in deze krant 
gelezen, maar ik hoop dat Pleyn nog vele jaren mag blijven bestaan zodat de huidige en komende 
generaties daar vaak kunnen komen.
Samen met Jan heb ik een aantal puzzels ontworpen van/voor diverse gemeentes. Een uit de hand 
gelopen hobby maar erg leuk om in de avonduren en weekenden samen mee bezig te zijn.
Ik werk 4 dagen per week in verzorgingshuis Rhijndael in Koudekerk als welzijnscoach voor de 
somatische afdeling. Ik bedenk en organiseer (nieuwe) activiteiten en probeer te zorgen dat de bewoners 
een zinvolle dagbesteding hebben. Samen met een grote groep vrijwilligers zorgen we voor vele mooie 
momenten voor de bewoners zoals de rolstoeldriedaagse, de wintermarkt, Heel Koudekerk Bakt en de 
uitstapjes. Ik vind het mooi werk en kan enorm genieten van kleine geluksmomenten van bewoners. 
De laatste maanden met alle Corona-maatregelen was het absoluut niet leuk en makkelijk voor 
bewoners, familie én personeel. Iedereen heeft een andere kijk op de maatregelen en het is moeilijk 
iedereen tevreden te houden maar ik denk oprecht dat we het in Rhijndael goed hebben gedaan met 
elkaar de afgelopen maanden. Het was fijn om te zien dat de maatschappelijke betrokkenheid groot 
was bij de bewoners van Koudekerk.
Verder ga ik graag uit eten, naar het bos, stedentrips maken, lekker zwemmen, naar een spelletjesavond 
bij mn broer en zussen of met vriendinnen festivals bezoeken. Hopelijk kan dat laatste volgend jaar 
weer volop ;-)

Koudekerkse Ruilboekenkast 
bijna als nieuw na opknapbeurt!
In het voorjaar lukte het niet vanwege de coronacrisis, maar nu er weer wat meer ruimte 
is, was het tijd voor een opknap- en schoonmaakbeurt voor de Koudekerkse Ruilboeken-
kast. Niet alleen de vrijwilligersgroep, maar ook de bezoekers zijn er blij mee. Zeker ook, 
omdat de ruilboekenkast in een duidelijke behoefte voldoet.

Dankzij de medewerking van verzorgingscentrum Rhijndael heeft het prieel waarin de ruilboekenkast 
gehuisvest is, een schilderbeurt gekre-
gen en zijn er kleine reparaties verricht. 
Leden van de vrijwilligerswerkgroep 
hebben de ruilboekenkast een flinke 
schoonmaakbeurt gegeven. Zo kan de 
kast er weer even tegen.   

Al weer bijna zes jaar geleden, in novem-
ber 2014, werd de Koudekerkse Ruilboe-
kenkast geopend. Vanaf mei 2018 is het 
bovendien een Kinderzwerfboekstation. Voor jong en oud kunnen er boeken meegenomen en ge-
ruild worden. Het assortiment is zo groot dat er voor ieders interesse en smaak wel wat te vinden is. 
Van actuele kinderboeken tot streekromans en literatuur voor volwassenen. Sinds een half jaar kunnen 
ook puzzels geruild en meegenomen worden. Verder zijn er allerlei tijdschriften te vinden. De Kou-
dekerkse Ruilboekenkast in het prieel bij Rhijndael in winkelcentrum Middenwaard  is van maandag 
tot en met zaterdag geopend van  10.00 uur tot 18.00 uur.  Vanwege de coronamaatregelen vragen wij 
bezoekers met maar één persoon tegelijk binnen te gaan in de kast.  
                    
De Koudekerkse Ruilboekenkast is een vaste waarde geworden in winkelcentrum Middenwaard in 
Koudekerk. De werkgroep die de kast beheert door deze elke dag op te ruimen, krijgt nog steeds veel 
positieve reacties op de mogelijkheid om boeken te ruilen en mee te ne-
men.  De vrijwilligerswerkgroep Koudekerkse Ruilboekenkast bestaat op dit 
moment uit Karin van de Berg, Sonja van Breemen, Albert Dorrestein (coör-
dinator), Aukje de Jong, Judith Kraan, Theo Kraan (beheerder) en  Heleen 
van Tongeren.  Wilt u iets melden aan de werkgroep, dan kunt u mailen naar 
KoudekerkseRuilboekenkast@gmail.com. 

Groene Hart Recreatie 
Alphen aan den Rijn

Oproep aan jonge gezinnen 
die niet op vakantie kunnen.

Misschien kunnen jij en je gezin dit jaar niet op vakantie vanwege de Co-
ronacrisis bijvoorbeeld of door gebrek aan financiële middelen? Dat is 
natuurlijk jammer, het is tenslotte, zeker dit jaar, fijn om even in een an-
dere omgeving te zijn en samen uit de dagelijkse sleur te breken. 

Wellicht is dit aanbod in de maand augustus voor jullie toch een redelijk 
alternatief. Binnen Alphen aan den Rijn hebben zich 5 locaties beschikbaar 
gesteld waar je in die maand voor € 5,- per tent / per nacht, met je kinderen 
kunt kamperen. Er is op deze bijzondere locaties altijd een WC in de buurt 
en als je geluk hebt ook een kraantje waar je tanden kunt poetsen. In de om-
geving van deze locaties is vaak wat te doen, zoals vissen, roeien, kanoën of 
zwemmen. Je kampeert dus in je eigen woonplaats die je dan meteen eens 
van een andere kant kunt bekijken. 

Op de website van Actief Rijnwoude (www.actief-rijnwoude.nl) vind je in-
formatie over de beschikbare locaties en hoe lang je daar mag kamperen. Je 
vindt er ook welke locaties of activiteiten je deze vakantie gratis kunt bezoe-
ken of gebruik van kunt maken. Het is wel de bedoeling dat je zelf vervoer 
regelt en als je wilt kamperen, zelf je tent en kampeerspullen meeneemt.

Wil je meer informatie of van dit aanbod gebruik maken? 
Neem dan contact op met Jos Timmermans van Actief Rijnwoude: 
06-23328302 jos@actief-rijnwoude.nl 



4 Groene Hart Koerier
woensdag 22 juli 2020

Aardappels en melk worden aan huis gebracht

Bezorgservice vanaf 
het Westeinde
Aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp wordt al een tijd gewerkt en het duurt 
nog wel even voordat het hele project klaar is. Op dit moment ligt het gedeelte 
richting het Westeinde open en zijn huizen en bedrijven daar moeilijk te bereiken. 

Problemen genoeg met zo'n opgebroken straat!

Met de auto kun je omrijden via 
Benthuizen, maar met de fiets is 
het lastiger. Er ligt wel een tijde-
lijk looppad langs het werkter-
rein, maar dat is niet voor ieder-
een even gemakkelijk te begaan.

De dames Lisanne Zegwaard 
en Lisette v.d. Burg zijn twee 
buurvrouwen die tegenover el-
kaar aan het Westeinde wonen 
en beide zien graag hun klanten 
langskomen. Bij het agrarisch 
bedrijf Zegwaard is de aardap-
pelautomaat voor velen beken-
den kan men terecht voor aard-
appels, uien en andere verse 
groenten. Bij boerderij Nieuw 
Bethlehem staat een zuivelau-
tomaat, waar bezoekers zo hun 
verse melk, karnemelk of yo-
ghurt kunnen afhalen. Beide da-
mes zijn blij dat de Dorpsstraat 
onder handen wordt genomen, 
maar begrijpen ook dat het tij-
dens de werkzaamheden voor 

hun klanten lastig is om hun 
bedrijven te bereiken. Daarom 
hebben zij het initiatief geno-
men om het hun klanten ge-
makkelijker te maken. Zij gaan 
hun producten aan huis bezor-
gen. “Natuurlijk mag iedereen 
nog steeds langs komen” zegt 
Lisanne, “maar als mensen het 
lastig vinden om ons te berei-
ken, dan kunnen ze ons bellen, 
mailen of appen en hun bestel-
ling doorgeven.” Een geweldige 

service vanaf het Westeinde.

Voor de aardappels, uien, etc., 
maar ook voor verse melk, kar-
nemelk of yoghurt kunt u mai-
len naar: 
aardappelautomaatzegwaard@out-
look.com  of een app of sms stu-
ren naar 0620309134.
Maar als u het niet erg vindt om 
even door het zand te struinen, 
bent u altijd van harte welkom 
aan het Westeinde.  

Lisanne en Lisette bieden u be-
zorgservice aan

Ondersteuning bij mensen 
thuis in hun laatste levensfase...
De afgelopen maanden is er een groter bewustzijn ontstaan op het gebied van de 
laatste levensfase, sterven en afscheid nemen. We zien nu wat er in onze omgeving 
gebeurt, maar wat willen we zelf?
 
Wanneer het sterven dichtbij 
komt, wil men graag omringd 
zijn door hun naasten. Deze tijd 
doet ons nog meer beseffen hoe 
waardevol ons contact is. Het is 
fijn om dichtbij iemand te zijn 
die je lief is. Dat je wordt gezien. 
Dat je er toe doet.
“Steeds meer mensen willen het 
liefst thuis sterven in hun ver-
trouwde omgeving om het le-

ven met hun dierbaren af te 
sluiten” - vertellen de coördina-
toren Gerrie, Judith en Agaath.
 “Onze organisatie biedt thuis 
ondersteuning aan mensen in 
de laatste levensfase”.

VPTZ staat voor vrijwillige pal-
liatieve terminale zorg. Vrij-
willigers bieden ondersteuning 
in de thuissituatie. Waarbij de 

term ‘er zijn’ de belangrijkste 
taak omvat.

Er zijn.. voor een fijn gesprek. 
Er zijn… om te waken. 
Er zijn.. zodat de mantelzorger 
even wat rust kan nemen.
De vrijwilligers doen wat de 
mantelzorgers ook doen, alleen 
geen medische, verpleegkundi-
ge of zware huishoudelijke ta-

ken. “Dit laten we aan de profes-
sionele zorg over”, zegt Gerrie.
De vrijwilligers die aangeslo-
ten zijn bij Aurelia volgen ge-
lijk als zij starten een introduc-
tiecursus die door Agaath wordt 
verzorgd. Het gaat hierbij over 
communicatie en bejegening, 
maar bijvoorbeeld ook hoe je 
zelf omgaat met verlies en ver-
driet en of dit invloed heeft op 
het vrijwilligerswerk wat je gaat 
doen. Daarna volgen de vrijwil-
ligers een trainingsprogramma 
vanuit de landelijke VPTZ orga-
nisatie.

De vrijwilliger kan toegerust 
aan de slag gaan. Hoewel elke 
hulpvraag natuurlijk weer 
anders is, weten zij hun weg 
hierin te vinden.
Aurelia is al 22 jaar actief in 
Koudekerk, Hazerswoude, Ben-
thuizen, Boskoop en Waddinx-
veen. Zowel de hulpvragen als 
de vrijwilligers komen uit die 
verschillende dorpskernen, 
waarbij de zorgaanvraag en het 
aanbod van vrijwilligers aardig 
in balans is. Wanneer de aan-

vraag bij de coördinatoren bin-
nenkomt, wordt er direct een 
afspraak gemaakt om kennis te 
maken en de hulpvraag helder 
te krijgen. Zodat ze diezelfde 
dag op zoek kunnen gaan naar 
een geschikte vrijwilliger.
Hoewel Aurelia al zo lang actief 
is, zijn zij niet voor iedereen be-
kend. Eén van de taken van de 
nieuwe coördinator Judith is het 
onder de aandacht brengen van 
deze mooie organisatie. “We 
hopen een bijdrage te leveren 
dat het mogelijk maakt dat men-
sen thuis kunnen blijven”, zegt 
zij. “Dus zegt het voort!”.
  
Voorzitter Gerard Kulker, be-
trokken vanaf het eerste uur, 
heeft al langer aangegeven het 
stokje te willen overdragen. Het 
is tijd om zich wat terug te trek-
ken. Aurelia is daarom op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. 
Spreekt de organisatie jou aan of 
wil je meer weten over de zorg 
of lijkt u het wat om vrijwilliger 
te worden? Kijk dan op www.
vptzaurelia.nl of neem contact 
met ons op: 06-51445726De coördinatoren van VPTZ Aurelia: Gerrie Engelen, Judith Demoed en Agaath Koers

Voorzitter Gerard Kulker
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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 26 juli   09.30 uur Ds P.A.M. Vermaat, 

Veenendaal; 18.00 uur Ds W. Markus, Bergschenhoek

 Alleen online te volgen via hervormdbenthuizen.nl
 P.G. De Hoeksteen  Zondag 26 juli 10.00 uur Ds W.L. Pera, Leersum 

Aanmelden tot vrijdag 20.00 uur (verplicht) via 
https://www.pkn-dehoeksteen.nl

Geref. Gemeente Zondag 26 juli   09.30 uur Ds A.B. van der Heiden 
en 19.15 uur Ds G.W.S. Mulder

 Internetuitzendingen! 
Hazerswoude-Dorp
R.K. Kerk Zondag 26 juli Geen viering, wel openstelling kerk..

www.heiligethomas.nl

De Korenaar  Zondag 26 juli: 09.30 uur Ds Carla Melgers 
 De dienst is online te volgen via kerkomroep.nl
Herv. Gemeente Zondag 26 juli: 09.00 uur Ds TL.J. Bos, 

Waddinxveen, 18.30 uur ds F.A.J. Heikoop, 
Harmelen. 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 26 juli 
is de dienst in de Ontmoetings-
kerk, aanvang 10.00 uur met 
dominee W.A. van der Lugt uit 
Houten.   

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 22 juli 
is Agaath Koers in de Ontmoe-
tingskerk en op woensdag 29 
juli is dominee Willem Biesheu-
vel in de Brugkerk.

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

SOEP & PRAATJE
Eén keer per twee weken, hou-
den we op dinsdag weer een 
gezellig Soep & Praatje, met een 
kleine groep zodat we de coro-
naregels in acht kunnen nemen. 
Dinsdag 28 juli om 12.00 uur, 
dinsdag 11 augustus om 18.00 
uur, dinsdag 25 augustus om 
12.00 uur. Locatie is Honswyc, 
Dorpsstraat 15. Aanmelden is 
verplicht zodat we weten op 
hoeveel mensen we kunnen re-
kenen. agaath.koers@pknkou-
dekerk.nl  / 06 12317899

WEER NAAR DE BERNAR-
DUSKERK VOOR EEN 

VIERING EN OPENSTELLING
Op 26 juli is er een woord en 
gebedsviering om 10.30 uur. 
De voorganger is pastor S. Zui-
dersma. Muzikale begeleiding 
m.m.v. Mevr. Anne-Marie de 
Groot-Wesselingh en Dhr. M. 
Vijverberg. Voor de viering van 

VRIJHEID IS NIET: 
ALLES MOET KUNNEN

Ons woord ‘vakantie’: het komt 
van het Latijnse ‘vacare’ dat ‘vrij 
zijn’ betekent. Als een positie 
‘vacant’ is, dan wordt die plek 
door niemand bezet; dan is die 
vrij. En als je in Ierland of Enge-
land op zoek bent naar een bed 
& breakfast adres en je ziet het 
bordje ‘no vacancy’, dan weet 
je dat op dat adres geen kamer 
meer vrij is; je hoeft er niet aan 
te bellen. ‘Vacare’ is vrij zijn en 
dat klinkt in ons woord ‘vakan-
tie’ volop mee. Dit jaar is alles 
anders. Ook het vakantie hou-
den verloopt dit jaar door alle 
beperkingen vanwege het co-
ronavirus voor iedereen anders. 
Meer mensen dan in vooraf-
gaande jaren brengen in eigen 
land hun vakantie door; en wie 
wel naar het buitenland gaat, 
merkt al snel dat ook daar aller-
lei beperkingen zijn. ‘Vakantie’ 
in de zin van ‘doen waar jezelf 
zin in hebt’ is er dit jaar niet bij. 
Zelfs in het verre buitenland zal 
ieder om de eigen gezondheid 
en die van anderen moeten blij-
ven denken en daarom een aan-
tal beperkingen in acht moeten 
nemen. Meer dan in vorige ja-
ren. Vraag is of ‘doen waar je zin 
in hebt’ wel een juiste invulling 
is van het aanlokkelijke woord 
‘vakantie’. Bij de oude hoofd-
deur van de Abdij van Egmond 
is het wapen met de spreuk van 
de abdij in de gevel ingemet-
seld. ‘Vacare Deo’ staat daar 
te lezen: ‘Vrij zijn voor God’. Dat 
klinkt voor zo’n huis, waar een 
aantal mannen als het ware op-
gesloten zit en onderworpen is 
aan de Regel van St. Benedic-
tus als een tegenspraak. Is hun 
leven een vrij zijn? Een vrij zijn 
voor God?  Warempel, als je de 
monniken spreekt, dan merk 
je dat zij helemaal niet zo vast-
gebakken zijn, als hun ‘beperk-
te’ leven doet veronderstellen. 
Blijkbaar is ‘vrij zijn’ niet syno-
niem met ‘doen waar jezelf zin 
in hebt’. Het is eerder een ander 
zicht hebben op het leven. ‘Vrij 
zijn’ en je niet gedwongen voe-
len mee te moeten doen met 
wat iedereen doet. De Schriften 
– Gods Woord – roept mensen 
dikwijls op deze wijze van vrij 
zijn te zoeken. De mensen die 
in contact kwamen met Jezus 
hebben die vrijheid ervaren en 
daarom groeide de Jezusbewe-
ging kort na diens dood in een 
rap tempo. Ook christenen in 
deze tijd moeten in hun geloof 
allereerst ruimte en vrijheid vin-
den.  De verplichting in deze co-
ronatijd met al zijn beperkingen 
om je tevoren aan te melden, 
wanneer je zondags naar de 
kerk komt en ter communie wilt 
gaan, is hiermee niet in tegen-
spraak. Echte vrijheid betekent 
niet dat je zomaar kunt aanslui-
ten. Zo is het eigenlijk ook nooit 
geweest. In de 19e eeuw gingen 
er weinig mensen ter commu-
nie; want toen moest je eerst 
kort hiervoor gebiecht hebben. 
Katholieken gingen wel iede-
re week naar de H. Mis, maar 
men nam slechts sporadisch 
deel aan de communie. Dat ge-
beurde weloverwogen.  Vrijheid 

26 juli moet u zich van te voren 
aanmelden, dit kan tot vrijdag 
24 juli 12.00 uur: via mailadres: 
hh.michaelbernardus@heilige-
thomas.nl of telefoonnummer 
071 3414210. Ook al zijn we één 
parochie, in iedere kern gaan de 
parochianen van de eigen kern 
voor. Als u zich aanmeldt, dan 
zullen we uw telefoonnummer 
of emailadres nog enige we-
ken bewaren voor het geval er 
ergens een besmetting mocht 
zijn. Als u of familie ziek wordt of 
positief getest wordt en u bent 
in de kerk geweest, wilt u dit 
dan a.u.b. ook aan de parochie 
melden via het secretariaat. Op 
2 augustus zijn de deuren van 
de Bernarduskerk geopend van 
10.30 – 11.30 uur om een kaars-
je op te steken, persoonlijk ge-
bed, persoonlijke bezinning.    

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

is een kracht die je van binnen 
voelt. Vraagt dat maar aan poli-
tieke en religieuze gevangenen. 
Vrijheid is een groot goed, die 
zelfs een pandemie je niet kan 
afpakken. ‘Doen waar je zelf zin 
in hebt’ kan ingeperkt worden, 
met ‘vrij zijn’ zal dat niet gebeu-
ren.  Want die kracht huist in je-
zelf. Deze kracht van het ‘vrij-
zijn’ wens ik eenieder in deze 
vakantietijd toe. Pastoor Ruud 
Visser. 

60 JAAR PRIESTER
Op 27 juli gedenkt Pater Ignace 
Wishaupt o.c.d., dat hij 60 jaar 
geleden tot priester werd ge-
wijd. Pater Wishaupt was sa-
men met de pastores Bernard 
Heemskerk, Martien van de 
Winkel en Godfried Claassen 
één van de vier pastores be-
trokken bij de fusie van de pa-
rochies H. Michael en H. Bernar-
dus. Hij woont in de Beyaart in 
Maastricht en doet wat admi-
nistratie en gaat voor in vierin-
gen. Als u hem wilt feliciteren: 
zijn adres is: Schaliedekkers-
dreef 22, 6216 RV Maastricht. 
Email: h.wishaupt@wxs.nl

GOED NIEUWS
Nu Het Anker gesloten is en er in 
de kapel op vrijdagmorgen geen 
vieringen meer zijn, kunnen wij 
u het goede nieuws melden, dat 
wij, als de maatregelen rond het 
coronavirus het toelaten, wel-
kom zijn in de Herbergier. De 
Herbergier, in een gedeelte van 
het voormalige gemeentehuis, 
is een plaats, waar mensen met 

geheugenproblemen kunnen 
wonen en verzorgd worden. De 
Herbergier is zo gastvrij om ons 
op de bovenverdieping (bereik-
baar met de lift) in een mooie 
zaal op vrijdagmorgen welkom 
te heten voor een kerkdienst. 

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

SECRETARIAAT PAROCHIE-
KERN EN COMMUNICATIE 
IN TIJDEN VAN CORONA

Het secretariaat aan de Chopin-
laan 10 is in deze weken, niet 
zoals gebruikelijk, geopend op 
de donderdagmiddag. Voor vra-
gen kunt u altijd mailen naar: 
Secretariaat H.H. Michaël-Ber-
nardus (hh.michael-bernardus@
heiligethomas.nl) en natuurlijk 
bellen naar 071-3414210, want 
gelukkig neemt Annie van Dijk 
altijd de telefoon op. Het is een 
doorgeschakeld nummer, dus 
even geduld en de telefoon een 
aantal keren laten overgaan om 
contact te maken. 

Meet&Greet (bijeenkomst voor 
alleen gaanden) bij Jeu de Boer

Op zondag 26 juli
Vorige maand voorzichtig mee begonnen (15 aanwezigen), deze 
maand gaan we hier dus mee verder. Meet&Greet is zondag 26 juli 
welkom bij Jeu de Boer. We starten weer om 14.00 uur, inloop 
vanaf 13.45 uur. Natuurlijk is het belangrijk dast we voldoende afst.
and houden van elkaar en dat je alleen maar komt wanneer je geen 
griepverschijnselen hebt.

Gaan we een quiz doen van Leen? Of wellicht iets anders? Kom 
het meemaken. Bij Jeu de Boer is het altijd 
heerlijk vertoeven; we kunnen zowel bin-
nen als buiten zitten. Aan het weer zal het 
dus niet liggen.
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www.bakkerammerlaan.nl

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

Hartige snacks en zoete koeken             
Zoals b.v.het saucijzenbroodje, het kaasbroodje, het kip-
kerriebroodje, het koffiebroodje, de gevulde koek of de 
appelkanjer:

Elke 2e voor

                                                            

1,-
De aanbieding geldt van 23 t/m 29 juli

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:

Grillworst
Gebraden 

Gehakt
Boerenham

4.49
Weektopper!

Varkens
schnitzels 

4 stuks

5.98
Altijd lekker

Kip 
op stok 

4 stuks

6.98

Vlugklaarpakket:

4 Gehakt
schnitzels

4 Slavinken

7.98
Uit eigen keuken!

Oosterse 
wraps

2 stuks

5.00
Lekker makkelijk

Duitse 
biefstuk

4 stuks

7.98

Zolang de 

voorraad 

strekt i.v.m. 

onze 

vakantie!

Aanbiedingen zijn geldig van 
20 juli t/m 25 juli! 

Rijndijk 177, 2394 CB  Hazerswoude-Rijndijk
info@t-haasje.nl - www.t-haasje.nl

Telefoon 071 3414730

AFHAAL/BEZORG KEUZEMENU à 27,50
• Cannelloni van gerookte zalm gevuld met roomkaas, 

tuinkers en crème fraîche
of

• Rundercarpaccio met balsamico-crème, tomaat, 
pijboompitten en Parmezaanse kaaskoekje

of
• Roomzachte tomatensoep 

********************
• 2 Gebakken sliptongen met remouladesaus

 of
• Varkenshaas met champignon-roomsaus  

of
• Exotisch: Buffel-ribeye  met tuinkruidensaus (extra 5,--)

********************
• Verse Ananasbeignet met ananassorbetijs

 of
• Champagne-meloentaart met witte chocolade 

en stracciatella-roomijs

Dit jaar niet op vakantie? Verwen jezelf eens met onze succes[volle ophaal-bezorgdienst!
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Overspelen
Er zijn nogal wat steden waar een onwaarschijnlijk aantal mensen 

(op een kluitje) woont. Als je de inwoners van steden als Tokyo, Ja-

karta en Seoul bij elkaar optelt, zit je al gauw dik over de 70 miljoen 

mensen... ik moet er niet aan denken.

De overbevolking, ze zorgt al decennialang voor gefronste wenk-

brauwen: dat moet een keer fout gaan! Er zijn mensen die het pro-

bleem willen oplossen via geboortebeperking én er zijn lieden die 

het ei van columbus aan de andere kant denken te vinden. Een re-

delijk bekende columniste zag de ouderen als dor hout en zulke 

(bijna) afgestorven takjes moet je uiteraard snoeien. De coronacri-

sis had zo haar voordelen. Vervolgens zwakte de goedgebekte tante 

haar boude bewering wat af...heel veel ouderen waren niet over-

leden door maar mét corona.

Ze voegde eraan toe dat ze bijval kreeg van de longartsen, maar 

die wilden dat niet openlijk belijden: die ouderen behoren tot hun 

business model. Hoe cynisch kan je worden.

De vergrijzing veroorzaakt problemen. Niet alleen blijven die oudjes 

te lang leven en nemen ze ruimte in, ze zorgen er tevens voor dat de 

premies van de ziektekostenverzekeringen de pan uitrijzen. 

Een redelijk bekende presentatrice van tv-programma’s slaakte de 

kreet: ‘ga op tijd dood!’ Je kunt erop wachten, dat men dan een 

markt voor dit soort wensen creëert. Het woord ‘levenseindebege-

leider’ is al weer enige tijd ingeburgerd.

We zitten met een probleem, wat zeg ik... met problemen. We we-

ten donders goed dat we met de roofbouw op onze leefomgeving 

uiteindelijk het lid op de neus krijgen. En dat willen we niet; maar 

met die klimaatsamenkomsten lukt het niet zo bijster. We besef-

fen terdege dat de medaille van het ouder worden twee kanten 

heeft: langer leven, maar ook langer met een krakkemikkig lichaam 

doorsjouwen. Ook daar hebben we iets op gevonden. De hospice is 

niet zelden te langdradig, dat veranderen we: de levenseindekliniek 

is een uitstekend alternatief.

De mens wil zelf beslissen over zijn leven; hij en hij alleen bepaalt 

niet alleen de inhoud van zijn leven, maar ook het tijdstip van zijn 

dood. De samenleving is er nog niet uit. Aan de ene kant de slo-

gans ‘het leven is door God gegeven’ én ‘je bent onderdeel van de 

natuur’ en aan de andere kant de overtuiging dat de mens een zelf-

standig wezen is dat voldoende geëmancipeerd is om de teugels in 

eigen hand te houden.

Ik voel wel wat voor de laatste redenering, maar ik heb toch de no-

dige twijfels. Bij het kaarten geldt altijd de ijzeren wet: je moet je 

hand niet overspelen. We kennen allemaal de verhalen van politici, 

van regeringen, van wetenschappers die gegokt hebben... met alle 

fatale gevolgen van dien.

In de huidige coalitie vormen de ideeën over het gewenste le-vens-

einde een waterscheiding. Het is te hopen dat men na verloop van 

tijd tot een acceptabel compromis kan komen. Het zelf laten beslis-

sen over leven en dood lijkt egoïstisch en overmoedig, er zit ech-

ter ook een kern van barmhartigheid in: de ontluistering beperken. 

Dat oude woord ‘barmhartigheid’ betekent gewoon ‘mededogen’. 

De term barmhartigheid moge verouderd zijn, het begrip is puur 

menselijk en veroudert nooit.

Wist

CursiefjeBelangrijke telefoonnummers 
in onze gemeente&

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

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

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

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

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

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

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

& Stichting Welzijn Ouderen Bent hui-

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

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

& Verloskundige Praktijk Hazers-

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

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

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

& Praktijk voor Remedial Teaching, 

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

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

& Praktijk voor Fysiotherapie: Fysio – 

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

& Praktijk v. Fysiotherapie en 

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

& Praktijk voor fysiotherapie: 

Fysioplus. Lindehof 29-31, Hazerswoude-

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

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

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

& Logopediepraktijk Hazerswou de - 

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

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

fysiotherapie, manuele therapie, sportpodo-

logie, schoenadvies, medische training, echo-

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

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

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

ondersteuning bij leerproblemen, aan-

dachts- en concentratieproblemen, 

 gedragsproblemen, sociaal-emoti-

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

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

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

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

Uitgave: 
Stichting Groene Hart Koerier

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

Oplage: 9000 ex.
Druk: Janssen Pers, Gennep

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

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

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

Familieberichten inleveren 
uiterlijk maandag 11.00 uur.

De Groene Hart Koerier verschijnt elke woensdag.
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Kleine advertenties

Er zijn 3 rubrieken: te koop, gevraagd en diversen. De kopij AL-
LEEN PER MAIL  inleveren! 

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

  Eetcafé geopend in tijdsloten! 
  Eerste tijdslot 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 23 juli  Gevulde portobello met geitenkaas en verse pasta € 12,00

Vr. dag 24 juli  Nasi Goreng met saté en een gebakken eitje € 10,75

Za. dag 25 juli  Voor: Minestronesoep
  Hoofd: Gegrilde tonijnsteak met limoenmayonaise 
  en aardappelwedges € 21,50

Zo. dag 26 juli  Happen v.d. Plank (v.a. 2 pers. prijs p.p.)  € 22,25

Di. dag 28 juli  Salade met zachte geitenkaas, noten en vers fruit € 11,00

Wo.dag 29 juli  Spaghetti carbonara € 11,00

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 29 en maandmenu juli
Weekmenu  Salade met zachte geitenkaas, noten en vers fruit   € 11,50
Maandmenu   Voor: Soep van de dag  €   5,20   
 Hoofd: Italiaanse 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!

Nieuws vanuit de gemeente
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
Rijndijk 86 en beeldkwaliteitsplan

Aan Rijndijk 86 in Groenendijk (Hazerswoude-
Rijndijk) ligt de voormalige bedrijfslocatie van
sticker- en lijmfabriek Avery Dennison. Voor 
deze locatie is een plan ontwikkeld voor de 
bouw van maximaal 103 woningen (woning-
bouwplan Nieuw Rein).

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is 
het bestemmingsplan Rijndijk 86, Hazerswou-
de-Rijndijk opgesteld. Om een gewenste beeld-
kwaliteit te behalen is ook een beeldkwaliteits-
plan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan, 
ontwerpbeeldkwaliteitsplan en ontwerp be-
sluit hogere waarden Wet geluidhinder heb-
ben gelijktijdig ter inzage gelegen.

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zeven 
zienswijzen ingediend. Een aantal zienswij-
zen leidt tot aanpassing van het plan en er is 
een aantal ambtshalve wijzigingen. Het voor-
stel is dan ook om het bestemmingsplan en het 
beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast te stellen.

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

GEVRAAGD 
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:
Gratis af te halen in Benthuizen. Een FIET-
SENDRAGER voor op de trekhaak voor 2 
fietsen (geen elektr.) tel. 079-3310524

DIVERSEN

Zaterdag 25 juli van 9 tot 17 uur GROTE 
GARAGE SALE in Hazerswoude-Rijndijk. Op 
het pleintje achter de Jacob Reviusstraat 
12. Voorn. Retro en Vintage spullen. Kast-
jes, tafel(tje)s, lampjes en veel meer. Kom 
gezellig langs!

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

Renovatie banen 3 en 4 van 
BENTHUIZEN TENNISCLUB 
opgeleverd
Na een periode van 5 maanden, in een lastige tijd met  een 
gedeeltelijke Lockdown, kunnen we nu zeggen “wat ziet 
het er goed uit” en zijn we zeer tevreden over het eindre-
sultaat. De renovatie van de tennisbanen 3 en 4 bij Bent-
huizer TennisClub is opgeleverd.

Vanaf januari hebben eerst een aantal vrijwilligers veel werk verzet en 
geld bespaart voor de club. Ook dankzij onze grootste sponsoren, De 
Vermeulen Groep en Aannemingsbedrijf Van Der Meer BV, want zij heb-
ben tegen een scherpe prijs hun werk naar volle tevredenheid uitge-
voerd. 

ANTEA heeft de kunstgrasmat geleverd en de keuringen door KIWA, het 
hekwerk is door HEXTA geleverd en Bureau B.A.S. heeft het project be-
stek klaar voorbereid.  

Met hulp van velen!
Het geheel aangevuld door het aanpassen van de bestrating en het plaat-
sen (ook door vrijwilligers) van nieuwe banken mede mogelijk gemaakt 
door sponsoring van de RABO ClubSupport. 

Door deze goede samenwerking en toezegging zijn we ook binnen ons 
budget gebleven.

Wij, de werkgroep en ook het bestuur, bedanken een ieder voor de goe-
de samenwerking en kijken trots naar het eindresultaat. 
Hier gaan veel tennissers de komende jaren met veel plezier op tennis-
sen. 

We nodigen iedereen uit om te komen kijken naar de 
gerenoveerde banen. Of speel een keer mee

Stuur uw 

kopij naar:

info@

groenehart-

koerier.nl
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Wat is er te doen in de 
tweede week Zomerpret?
Eindelijk is de zomervakantie begonnen en de eerste week van Zomerpret 
aan de Rijn is van start. Hele enthousiaste reacties en veel inschrijvingen. 
Heb je ook zin om week 2 weer leuke activiteiten mee te doen, geef je nu 
snel op!  

Op de website www.zomerpretaanderijn.nl is het inschrijven voor de activiteiten van week 
2 van de zomervakantie gestart. Het is een gevarieerd programma voor alle leeftijden t/m 
18 jaar.  Hou er rekening mee dat voor de tweede week de inschrijving zondag 26 juli stopt. 
Wat is er te doen van maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli?

MAANDAG 27 JULI 2020
09:00 – 09:50 uur 
 | Ballet | Rijndijk 125 A | 4 tot 8 jaar
10:00 – 10:50 uur 
 | Streetdance / Hip Hop | Rijndijk 125 A 
 | 12 tot 18 jaar
11:00 – 11:50 uur 
 | Ballet | Rijndijk 125 A | 8 tot 12 jaar
Balletschool Mirjam Ouwerkerk verzorgt een leuke clinic waar je de fijne kneepjes van het 
ballet en streetdance leert. Maximaal 16 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.

WOENSDAG 29 JULI 2020
17.30-18.30 | Gymmen op muziek | Voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 6-9 jaar
18.30-19.30 | Gymmen op muziek | Voetbalkooi Hazerswoude-Rijndijk | 10-18 jaar
Gymnastiekvereniging Aspasia gaat met jullie gymmen op muziek. Minimaal 8 deelne-
mers, maximaal 25 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.

20:00 – 21:00 uur 
 | Lasergamen | Spoorpad Hazerswoude ingang Potgieter-
laan | 8 tot 12 jaar
21:15 – 22:15 uur 
 | Lasergamen | Spoorpad Hazerswoude ingang Potgieterlaan | 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.

VRIJDAG 31 JULI 2020
19:00 – 20:00 uur | Skeeleren parktraining | Hofstedepark | 10 tot 18 jaar
Vereniging IJssport Koudekerk gaat je helpen technieken onder de knie te krijgen. Maximaal 
10 deelnemers.

Activiteiten kunnen wijzigen door te veel / te weinig inschrijvingen of regels 
n.a.v. het RIVM. Zo mogelijk zal dit tijdig gecommuniceerd worden.

Adviesraad 
Samenleving 
van start!
Niet van achter een bureau analyseren, maar naar de mensen 
toegaan in de wijken en dorpen om hen persoonlijk te spre-
ken, is de aanpak van de nieuwe Adviesraad Samenleving.  

Begin dit jaar zijn de Cliëntenraad en de Inwoners Adviesraad opgegaan 
in een nieuwe adviesraad voor het sociale domein. In maart was de nieu-
we Adviesraad Samenleving onder voorzitterschap van Koos van Arkel be-
menst met vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke secto-
ren. De coronacrisis maakte het de net ingerichte club echter lastig om in 
actie te komen. Ze hebben in de tussentijd niet stil gezeten en met elkaar 
een jaarplan opgesteld en taken verdeeld. 

Doel adviesraad
De Adviesraad Samenleving is er om de gemeente te adviseren over hun 
aanpak van onderwerpen als armoede, jeugdvraagstukken en ouderen. 
Doel van de club is in nauw contact te komen met wat er op deze thema’s 
in de dorpen en wijken van Alphen leeft door ter plekke met de inwoners, 
vrijwilligersorganisaties en professionals in gesprek te gaan. “Wij willen 
de gemeente en de wethouder met onze bevindingen en adviezen vooral 
scherp houden in de uitvoering van hun sociale beleid”, aldus Van Arkel. 

Thema’s
De Adviesraad is bezigt een jaarplan op te stellen op basis van 5 thema’s: 
Jeugd, WMO, armoede, participatie en senioren. Preventie, huisvestings-
vraagstukken, inburgering, sport en beweging en vrijwilligerswerk zijn 
hierbij belangrijke aandachtsgebieden. Van Arkel: “Zaken waarover nage-
dacht moet worden zijn onder meer: Hoe behouden we duurzame jeugd-
zorg ondanks de kostenstijgingen? Hoe bereiken we effectieve opvoedon-
dersteuning met het oog op veiligheid en preventie? Hoe kan nauwere 
samenwerking tussen vrijwilligers en professionals bijdragen aan betere 
ondersteuning? Hoe vinden we inwoners die kennelijk niet als ‘hulpvra-
ger’ gevonden willen worden? Hoe zorgen we voor voldoende mantelzor-
gers als in de toekomst de huidige mantelzorgers zélf zorg nodig hebben?”

Community Care
Van Arkel: “In deze tijd van coronamaatregelen zien we dat allerlei initia-
tieven zijn ontstaan om naar elkaar om te zien. We willen ons als advies-
raad graag, samen met vrijwilligersorganisaties en professionals, inzetten 
om te zorgen dat dit soort initiatieven ook blijvend van aard kunnen wor-
den.”

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Adviesraad Samen-
leving door een e-mail te sturen aan contact@adviesraad-alphenaanden-
rijn.nl, of bel naar Koos van Arkel op 06-53344824. 

Oude Gemeneweg 17 
Hazerswoude dorp
Tel.0172-586232

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  wwiinnkkeell
wo t/m vr.:09.00u–18.00u
zaterdag :09.00u–16.00u
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Jackie, het nieuwe trendy gouden 
sieradenmerk!

Fijne 14 karaats sieraden, waarbij layering en 
stacking centraal staan. Minimalistische 

designs en oog voor detail geven de 
sieraden karakter. Van trendsettende 

sieraden tot all-time favorites.

Ook verkrijgbaar in 
onze webshop:

www.idesignsieraden.nl

Zaterdag 25 juli van 9 tot 17 uur 
GROTE GARAGE SALE in Hazerswoude-Rijndijk. 
Op het pleintje achter de Jacob Reviusstraat 12. 

Voorn. Retro en Vintage spullen. Kastjes, tafel(tje)
s, lampjes en veel meer. Kom gezellig langs!
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Week in beeld
I n f o r m a t i e  v a n  d e  g e m e e n t e  A l p h e n  a a n  d e n  R i j n

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

Publicaties
Exploitatieovereenkomst Kerkvaartsweg 63 in 
Aarlanderveen
Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn 
maken bekend dat zij met M.W.P. Rodenburg een overeen-
komst hebben gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wet 
ruimtelijke ordening voor een bestemmingsplanherzie-
ning waarmee de permanente vestiging van een handel- 
en reparatiebedrijf en dagopvang mogelijk wordt gemaakt 
op het agrarisch perceel aan de Kerkvaartsweg 63 in 
Aarlanderveen. Voor wat betreft de kosten is overeenge-
komen dat de planologische en andere 
vergunningprocedure(s) voor rekening en risico van de 
exploitanten komen en dat de gemeente in dat kader een 
inspanningsverplichting op zich neemt. Eventuele plan-
schade als gevolg van de planologische wijziging komt 
voor rekening van de exploitanten. Een zakelijke opgave 
van de inhoud van de overeenkomst ligt, conform artikel 
6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening, met ingang van 
donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 2 september, 
gedurende zes weken, ter inzage bij de ontvangstbalie in 
het gemeentehuis. Vanwege het coronavirus kunt u het 

gemeentehuis alleen op afspraak bezoeken. Neemt u 
hiervoor contact op met telefoonnummer 14 0172. Tegen 
de gesloten overeenkomst en deze zakelijke beschrijving 
van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen ziens-
wijzen of bezwaren worden ingediend. Voor informatie 
over de zakelijke opgave kunt u contact opnemen met het 
Officemanagement Ruimte, te bereiken via telefoon-
nummer 14 0172.

Aanwijzingsbesluit lachgasverbod Alphen aan 
den Rijn 2020
De burgemeester heeft op 7 juli 2020 plaatsen aange-
wezen waar het vanaf nu verboden is om lachgas te 
gebruiken. Op diverse plekken in het openbaar gebied 
wordt structureel hinder ondervonden van het gebruik 
van lachgas. De lachgaspatronen worden zelden opge-
ruimd. Daarnaast kan het gebruik van lachgas tot onge-
wenst en onberekenbaar gedrag leiden. Bovendien levert 
het gebruik van lachgas de nodige risico’s op voor de 
gebruiker. Daarom zetten we naast voorlichting in op 
handhaving. Als er lachgas op een aangewezen plaats 
wordt gebruikt, kunnen de politie of gemeentelijke boa’s 
een boete opleggen. Het aanwijzingsbesluit kan geraad-
pleegd worden via de website van de gemeente. 

WEEK 30 
22 juli 2020

Het is belangrijk dat je buiten kunt spelen, kunt bewegen 
en elkaar kunt ontmoeten. Dat geldt voor iedereen: 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Om goede 
speel-, sport- en ontmoetingsplekken te kunnen maken, 
willen we weten wat jij belangrijk vindt. Denk mee en vul 
de vragenlijst in op www.alphenaandenrijn.nl/spelen of 
de gemeentelijke facebookpagina. Je hebt tot en met 3 
augustus de tijd om de vragenlijst in te vullen.

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

Buiten spelen, sporten, bewegen en ontmoeten
Er zijn verschillende vragenlijsten voor kinderen, jongeren 
en volwassenen (maar dat wijst zich vanzelf bij het invullen):

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

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

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

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

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

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

of Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn

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

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

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.

Bewegen

Sporten

       Buiten spelen, sporten, 

             bewegen en ontmoeten

Denk je met ons mee?

Ontmoeten

Vul de vragenlijst in op:
www.alphenaandenrijn.nl/spelen

je hebt tot
3 augustus

de tijd

Spelen
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Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden 
algemene regels die zijn vastgelegd in het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Een milieu vergunning is 
dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een 
melding van de activiteiten:
-  Classic Italian Bikes, Eikenlaan 259 G in Alphen 

aan den Rijn: het melden van een magazijn voor 
motorfietsonderdelen (orderpick en verzendklaar 
maken) en kleinschalige reparatie 

-  Sven Blanken Metselbedrijf, Boskoopseweg 4 in 
Boskoop: nieuwbouw bedrijfspand 

-  Carnavalsvereniging De Cascarvieten, Voorstraat 
11 in Alphen aan den Rijn: het melden van een 
ruimte voor vergaderingen, danstrainingen en 
onderhoudswerk voor carnavalsactiviteiten

-  De heer C. van Nieuwkoop, Oostkanaalweg 7 in 
Aarlanderveen: het bouwen van een loods achter 
een bestaande loods

-  Fa. Kempen, Zuideinde 22 in Aarlanderveen: 
gestopt met het houden van varkens en andere 
landbouwhuisdieren 

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

Verzoek verwijderen aanhangwagens
-  Op een parkeerterrein aan de Jac. P. Thijssestraat 

in Boskoop staat al langere tijd een aanhang-
wagen geparkeerd. Deze aanhangwagen is niet 
voorzien van een kenteken.

-  Op een parkeerterrein aan Dillenburg in Alphen 
aan den Rijn staat al langere tijd een aanhang-
wagen geparkeerd. Deze aanhangwagen is niet 
voorzien van een kenteken.

De vrijheid van het verkeer wordt belemmerd 
omdat deze aanhangwagens al geruime tijd onge-
bruikt geparkeerd staan op een openbaar wegge-
deelte. Wij verzoeken de eigenaren van deze 
aanhangwagens zich binnen één week te melden 
bij het team Toezicht en Handhaving via telefoon-
nummer 140172 óf deze aanhangwagen te verwij-
deren. Als dit niet gebeurt, dan verwijdert de 
gemeente deze aanhangwagen.

Vergunningen
9 tot en met 15 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 van de procedure kunt u nog geen 
bezwaren indienen
Alphen aan den Rijn
-  Aletta Jacobsstraat 23  

verplaatsen schuurdeur en veranderen inrit 
(V2020/584) 

-  Rozenstraat 4  
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak 
(V2020/585) 

-  Gouwsluisseweg 97  
vervangen/uitbreiden bestaande schuur 
(V2020/587) 

-  Ridderbuurt 22A  
bouwen vijf schuurtjes, twee kassen en 
demonteren tunnelkas en twee schuurtjes 
(V2020/590) 

-  Raadhuisstraat 118  
brandveilig in gebruik nemen pand (V2020/591) 

-  Gnephoek 19  
vervangen fundering (V2020/596)

-  Hoorn 98  
plaatsen poort inclusief loopdeur (V2020/597) 

-  Hofzichtstraat 7  
verwijderen losliggend gips uit pand 
(V2020/598) 

-  Waterkade 11  
vervangen damwand/beschoeiing en onderhoud 
loopsteiger (V2020/599) 

-  kavel Flemingweg (sectie A, perceel 8480)  
tijdelijk plaatsen twee bouwborden voorzien van 
ledlampen in v-opstelling (V2020/604) 

-  Bezembinder 78 t/m 178  
aanpassen gevels (V2020/605) 

Benthuizen
-  De Dam 7  

aanleggen twee padelbanen en plaatsen 
opslagruimte (V2020/603) 

Boskoop
-  Dr. Boomstraat 8  

vervangen kozijnen (V2020/589) 
-  Voshol (sectie k, perceel 1072)  

aanleggen inrit (V2020/595) 
-  Reijerskoop 170  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/601) 

Hazerswoude-Dorp
-  Hoogeveenseweg 4  

plaatsen veranda in bedrijfstuin (V2020/586) 
-  Burgemeester Warnaarkade 23  

plaatsen nokverhoging met kozijnen aan 
weerszijde op bestaande pannendak (V2020/593) 

-  Paulus Potterstraat 11  
plaatsen schuur met overdekte buitenruimte 
(V2020/600)

Hazerswoude-Rijndijk
-  Da Costasingel 34  

verbouwen supermarkt (V2020/562) 
-  Rijndijk 18  

slopen schoorsteen (V2020/602) 
Koudekerk aan den Rijn
-  Kerklaan 25  

plaatsen dakopbouw (V2020/588) 
Zwammerdam
-  Vinkebuurt 118  

afwijken bestemmingsplan voor omzetten naar 
woonbestemming (V2020/592) 

Verleende vergunningen regulier
Alphen aan den Rijn
-  Groen van Prinstererstraat 8 (09-07-2020)  

vervangen hekwerk op dakterras en plaatsen 
pergola (V2020/454) 

-  Wilhelminalaan 13 (10-07-2020)  
plaatsen berging (V2020/355) 

-  Aziëlaan 39 (10-07-2020)  
plaatsen transparante balkonbeglazing 
(V2020/564) 

-  Prins Hendrikstraat 73 (13-07-2020)  
verbouwen aanbouw tot twee appartementen 
(V2020/319) 

-  Steekterweg 132A (13-07-2020)  
verbouwen veranda in slaapruimte en realiseren 
B&B in woonboot (V2020/358) 

-  Pieter Doelmanstraat 14 (13-07-2020)  
vernieuwen luifel en winkelentree (V2020/424) 

-  Steekterweg 78D (14-07-2020)  
bouwen woning (kavel 1) (V2020/499) 

-  Da Costastraat 62 (14-07-2020)  
vervangen houten kozijnen en deuren (V2020/551)

-  Jongkindt Coninckstraat 64 (14-07-2020)  
bouwen aanbouw en renoveren woning 
(V2020/470) 

-  A. van Leeuwenhoekweg 6 (15-07-2020)  
plaatsen kapschuur (V2020/491) 

Benthuizen
-  Dijk 17 (10-07-2020)  

verbouwen woning (V2020/341) 
Boskoop
-  Zijde 176 en 178 (09-07-2020)  

afwijken bestemmingsplan voor kamerverhuur 
(V2020/329) 

-  Boezemlaan 11 (14-07-2020)  
aanpassen warmtepomp en hekwerk van balkon 
(V2020/560) 

-  Kooiweg (sectie L - perceel 132) (15-07-2020)  
aanleggen ondergrondse 20kv-verbinding 
(V2020/467) 

Hazerswoude-Dorp
-  Vierheemskinderenweg 12A (08-07-2020)  

opschuiven woning (V2020/558) 
-  Ambachtsplein 11 (13-07-2020)  

wijzigen draagconstructie voor vergroten koelcel 
(V2020/548) 

Hazerswoude-Rijndijk
-  Rhynenburcherlaan 2 t/m 24 (10-07-2020)  

renoveren twaalf appartementen (V2020/278) 
-  Rijndijk 250 (13-07-2020)  

verbouwen voormalige supermarkt naar woning 
(V2020/331) 

-  Rijndijk 7 (14-07-2020)  
afwijken bestemmingsplan voor omzetten 
bedrijfswoning naar burgerwoning (V2020/238) 

Zwammerdam
-  Lindenhovestraat 4 (10-07-2020)  

vervangen tuinschuur met terras (V2020/373) 

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

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn
-  Langs Nieuwe Slootpad, sectie C - 

perceel 402  
legaliseren T-steiger (V2020/391) 

-  Henry Dunantweg 10 
verbouwen kantoorgebouw tot 14 
appartementen (V2020/241) 

-  H. Kamerlingh Onnesweg 22 
veranderen bestaande inrit (V2020/526) 

Boskoop
-  Overslag 2  

verbouwen en uitbreiden bedrijfspand tot 
twee woningen (V2020/401) 

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Hazerswoude-Dorp
-  Sportparklaan 17  

Jeugdvakantieweek Huttenbouw van 24 tot  
en met 28 augustus 2020 (E2020/139)

Exploitatievergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Raadhuisstraat 118 (06-07-2020)  

verzoek om een (horeca-)exploitatievergunning 
(Stadsherberg Alphen b.v.) (D2020/058) 

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

Drank- en horecavergunning
Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn
-  Raadhuisstraat 118 (06-07-2020)  

verzoek om een drank- en horecavergunning 
(Stadsherberg Alphen b.v.) (D2020/059) 

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

Plaatsen en verwijderen 
gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot 
het plaatsen en verwijderen van de onderstaande 
individuele gehandicaptenparkeerplaats(en).
Er wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, verwijderd in:
-  Hazerswoude-Dorp: Hazelhof 30 (Lindelaan) 
Er wordt een individuele gehandicapten parkeer-
plaats, met de bijbehorende borden, gerealiseerd in:
-  Alphen aan den Rijn: J.P. Coenlaan 67 

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belang hebbenden binnen 
zes weken na de open bare bekend making van dit 
besluit in de Staats courant een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wet houders 
van Alphen aan den Rijn. U kunt ook bezwaar maken 
via www.alphenaandenrijn.nl/bezwaar.
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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.).

 

Fa. de Bent zoekt personeel 

Fa. De Bent is een moderne kwekerij met drie vestigingen in Hazerswoude en Benthuizen. 

Wij zijn een dochterbedrijf van Salm Boskoop B.V. en staan voor kwaliteit, flexibiliteit en 

service. Ons assortiment bestaat uit Buxus, Picea en Ilex. Met een enthousiast team én 

moderne machines, voeren wij vrijwel alle processen in eigen beheer uit. Op deze manier 

kunnen wij snel en op maat leveren aan klanten in heel Europa. Uiteraard kan dit niet zonder 

de inzet, passie en toewijding van onze werknemers! 

Wij willen ons team graag uitbreiden met een: 

Teeltmedewerker  
In deze uitdagende functie voer jij diverse teeltwerkzaamheden uit, zoals: 

- Zorg dragen voor een optimale kwaliteit van onze planten 

- Uitvoeren van dagelijkse gewasverzorging 

- Controleren van het gewas 

- Herkennen van groeiverstoringen veroorzaakt door ziekten of plagen 

- Uitvoeren van gewasbescherming en ziektebestrijding 

 

Naast de teeltwerkzaamheden ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van de 

oppotwerkzaamheden én werk je nauw samen met jouw collega’s die de producten afleveren 

aan onze klanten. Zodat de juiste aantallen planten van topkwaliteit altijd voor hen klaar 

staan! 

 

Wij zijn op zoek naar iemand met: 

- Afgeronde agrarische opleiding of gelijkwaardig werk- en denkniveau 

- Groene vingers 

- Hoge mate van zelfstandigheid 

- Verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen 

- In het bezit van een spuitlicentie of bereid zijn deze te halen 

- Flexibele instelling zowel qua werktijden als werkzaamheden 

- Fulltime beschikbaarheid 

 

Wij bieden je een leuke uitdagende functie met verantwoordelijkheid en goede primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een marktconform salaris. Bovendien is er bij ons 

ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Heb je interesse? Neem dan contact op via 

administratie@vdsalm.com.  

Vrijwilligers gezocht
Voor de volgende functies worden vrijwilligers gezocht..  

VERVOERSERVICE VOOR EN DOOR EIGEN INWONERS.
Voor de vervoerservice Automaatje zijn we op zoek naar vrijwilligers 
uit Rijnwoude. 
U rijdt met uw eigen auto plaatsgenoten naar de bestemming. De 
deelnemer betaald aan u de onkostenvergoeding van 0,30 euro cent 
per kilometer. 

VRIJWILLIGERS VOOR HET BEZOEKEN VAN OUDEREN
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die een oudere heer wil bezoe-
ken in Benthuizen.
Meneer heeft geen kinderen die in de buurt wonen, regelmatig een 
bezoek van een vrijwilliger zou een welkome onderbreking van zijn 
dag zijn. Lijkt het u leuk om een praatje te maken en hem een gezel-
lige ochtend/middag te bezorgen neem dan contact op.
Tevens zijn we  voor soort gelijke hulpvraag op zoek naar een vrijwil-
liger in Hazerswoude Rijndijk om een oudere dame te bezoeken. Voor 
een echtpaar in Hazerswoude Dorp zijn we op zoek naar een vrijwil-
liger die boodschappen wil doen met het echtpaar. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR JONGE MOEDERS  
We zijn op zoek naar vrijwilligers/maatjes die het leuk vinden om sa-
men met jonge moeders iets leuks te doen. Het gaat om de dorpen Ha-
zerswoude Dorp en Koudekerk aan den Rijn. 
Als het u leuk lijkt om dit samen te doen neem dan contact op met 
Tom. 
Tevens zijn we op zoek naar een vrijwilliger uit Rijnwoude die het 
leuk vindt om een groepje met jonge moeders te begeleiden. We den-
ken dan aan ervaringen uitwisselen een luisterend oor zijn voor el-
kaar en activiteiten ondernemen. 

FIETS VRIJWILLIGER VOOR ELEKTRISCHE DUO FIETS. 
Voor een bewoner van Rhijndael zijn we opzoek naar een vrijwilliger 
die samen met de bewoner wil fietsen op de elektrische duo fiets. Tij-
den kunnen in overleg besproken worden. 

Heeft u interesse in een of meerdere functies, neemt u dan contact 
op met Tom in de buurt Rijnwoude via Elly van Doijewaard: 06-
42339181 of Saskia Posthuma: 06-81256668. U kunt ook mailen naar: 
team.rijnwoude@tomindebuurt.nl

Wilt u als vrijwilligersorganisatie ook dat uw vacature in de krant 
wordt uitgelicht, laat het ons weten. Dan zorgen we ervoor dat deze 
in de volgende vacatureladder wordt vermeld. 

Bent u ook al bekend met onze vacaturebank voor vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties ? Neem een kijkje op www.tomindebuurt.
nl en klik op vrijwilligers. In de vacaturebank 
staat een aanbod van vrijwilligerswerk in de 
gemeente Alphen aan den Rijn. Ook uw vaca-
ture kan daarin worden gezet, zodat mensen 
die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk ook uw 
vacature kunnen vinden. Heeft u vragen hier-
over, neem contact op met Tom in de Buurt, 
telefoonnummer 088-9004567

U kunt uw berichten en kopij sturen naar:

info@groenehartkoerier.nl
Inleveren uiterlijk zondagavond voor plaatsing!
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Kinderopvang 
Apetrots breidt uit
Passie en aandacht blijven hoog in het vaandel

door Jan Luuk van Dijk

Drie jaar geleden, in september 2017, openden de zussen Charissa en Sylvana 
Reeuwijk, hun kinderopvang naast Dorpshuis De Juffrouw. Een kleinschalige op-
vang met aandacht voor ieder kind, daar droomden zij van.

Charissa en Sylvana apetrots op hun nieuwe personenbus

Nu, drie jaar later, is de opvang 
nog steeds kleinschalig, maar 
wel uitgebreid. Er is inmid-
dels een tweede ruimte voor 
een groep van tien kinderen en 
sinds 8 juni is aan de overkant 
van het speelplein een voor- en 
buitenschoolse opvang.

Samen leuke dingen doen
“We hadden al in maart wil-
len beginnen” leggen de zussen 
Reeuwijk uit, “maar toen kwam 
de corona en ging alles op slot.” 
Nu de opvang en de scholen 
weer open zijn, is Apetrots ook 
gestart met hun BSO. Inmiddels 
zijn er al een aantal kinderen die 
hier gebruik van maakt, maar er 
is ruimte voor meer. 
De ruimte voor de BSO, waar 
we de dames spreken, ziet er 
fris en gezellig uit en aan alles is 
gedacht. Een keuken om samen 
met de kinderen te bakken of te 
koken, een tafel om samen aan 
te zitten, een gezellig hoekje om 
even te relaxen en verkleedkle-
ren. “Die verkleedkleren komen 
nog van ons thuis en we moeten 
wel lachen als we nu die kinde-
ren op de schoenen van onze 
moeder zien lopen” vertellen de 
dames lachend.

Passie en aandacht
Charissa en Sylvana zijn beiden 
de opvang begonnen met het 
doel alles kleinschalig te hou-
den. “Het moet een huiselij-
ke sfeer uitstralen” vinden zij. 

Ruimte moet er zijn voor ver-
schillende hoekjes en ook tijd 
om even te knuffelen. Daar-
om zijn de groepen niet groter 
dan tien kinderen en heeft elke 
groep twee personen leiding. 
“Bij de BSO willen we dat ook 
zo doorzetten” legt Sylvana uit. 
‘Passie en aandacht’ dat zijn de 
woorden die regelmatig voorbij 
komen.
“Toen de kinderen van vier jaar 
afscheid moesten nemen van de 
opvang kwam de vraag waarom 
we niet verder met hen kunnen 
gaan. In overleg met de Stich-
ting Dorpshuis hebben we toen 
gekeken naar de mogelijkheden. 
Met de geweldige hulp van de 
heer Piet Baxmeier, zijn we zo-
ver gekomen dat we deze nieu-
we ruimte konden realiseren en 
het speelplein vergroten.”

Nu kunnen ook de kinderen 
van 4 jaar en ouder voor of na 
schooltijd bij de Apetrots te-
recht. Deze kinderen worden 
keurig van school gehaald of er 
naar toe gebracht. Trots vertel-
len de dames dat zij een nieuwe 
personenbus hebben waarmee 
zij de kinderen kunnen vervoe-
ren.

Groei goed opvangen
Ooit hadden de zussen het doel 
om de regie van de opvang goed 
in eigen hand te houden. Ze 
leidden zelf de groep en hielden 
zo de lijnen kort. Toen er een 

tweede groep kwam verdeelden 
zij hun taken en hun zorg en 
namen elk een groep onder hun 
hoede. Nu er als derde groep de 
BSO bij gekomen is, wordt dat 
lastiger. Maar glimlachend ver-
tellen zij dat het binnen de fa-
milie blijft, want zij hebben hun 
oudste zus Bianca, die al in Den 
Haag bij een BSO werkte, bereid 
gevonden om hier de leiding 
over te nemen. “Doordat we sa-
men werkzaam zijn op de werk-
vloer, is er betrokkenheid bij de 
ouders en kinderen. Hierdoor 
zijn wij voor ouders bereikbaar 
en blijft de kwaliteit gewaar-
borgd” leggen de dames uit.
Door de persoonlijke betrok-
kenheid en de kleinschaligheid 
kan Apetrots individuele aan-
dacht bieden voor kinderen en 
is er ruimte voor persoonlijke 
wensen.

Heerlijk om te doen
Terugkijkend op drie jaar Ape-
trots hebben Charissa en Syl-
vana geen dag spijt gehad van 
de opzet die zij ooit begonnen. 
“We doen het werk met veel 
plezier en ook de rapporten van 
de inspectie zijn steeds positief” 
vertellen zij. 

Voor de opvang van de jonge 
kinderen is een wachtlijst, maar 
bij de BSO is er momenteel nog 
ruimte. Wilt u meer informatie 
kijk dan op www.onsapetrots.nl  

Annie met pensioen
Keurslager Jaap la Lau’s Annie Pont-Luiten gaat met pensioen.
 
Annie heeft de leeftijd bereikt waarbij ze na achttien jaar trouwe 
dienst bij Keurslagerij Jaap la Lau mag stoppen met werken en mag 
gaan genieten van haar welverdiende vrije tijd. 

De afgelopen jaren was ze één van de vaste gezichten van de sla-
gerij en voorzag ze de klanten van passend advies. Naast adviseren 
kon de klant ook altijd voor een praatje bij Annie terecht. Ook voor 
haar collega’s stond Annie altijd klaar, nooit te beroerd om te rui-
len of extra te werken.

Lieve Annie bedankt voor alle fijne jaren dat we samen hebben mo-
gen werken en al de kilo’s gehakt die we op de woensdagen hebben 
mogen verkopen. Ga nu lekker genieten met Hans, de kinderen en 
de kleinkinderen.

Het Keurteam

Uit Raadspraak, nieuwsbrief vanuit de gemeenteraad 

Besluiten raadsvergadering 16 juli
DORPS- EN BUURTHUIZEN
De gemeenteraad heeft ingestemd met het eindvoorstel (derde fase) 
van de herijking buurt- en dorpshuizen, 
een traject dat begin 2019 is gestart. Met 
dit voorstel krijgt iedere buurt of wijk 
tenminste één buurt- of dorpshuis, met 
dezelfde huurtarieven voor hetzelfde 
soort sociaal-maatschappelijke activitei-
ten. Elk buurthuis voldoet straks aan de-
zelfde uitgangspunten en speelt in op de 
behoeftes van de omgeving waar deze staat. Zo ontstaat per wijk 
of dorp een centrale locatie waar inwoners terecht kunnen voor de 
ontmoeting, ondersteuning en/of activiteiten. Tijdens de herijking 
is per gebied een diagnose gemaakt. Dit heeft als gevolg dat voor 
een aantal locaties de financiële ondersteuning wordt stopzet.
 
ZONNEWEIDE N11
De gemeenteraad wil in principe meewerken aan een omgevings-
vergunning voor de realisatie van een zonneweide op een perceel 
tussen de spoorlijn en de N11, aan de westkant van Alphen aan den 
Rijn, in combinatie met het behoud en de ontwikkeling van na-
tuur- en landschapswaarden. Dit perceel heeft een oppervlak van 

ca. 9 ha. 
De zonneweide 
krijgt een netto op-
pervlak van 4,1 ha 
en wordt aange-
sloten op de kabels 
van de windmo-
lens aan de overzij-
de van het perceel.
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De goede oplossing van deze week was: DE GROENE ACHTERTUIN
 

Deze oplossing is onder andere ingestuurd door mevrouw  I van Elburg-van Vliet, Zonneveldhof 50, 2394 CZ Hazerswoude (RD)
Zij kan de cadeaubon van 50 euro van de Groene Hart Koerier tegemoet zien!

EEN REGIONALE WOORDZOEKERPUZZEL!
Ook met deze - niet zo moeilijke - woordzoeker heeft u weer veel plezier gehad met het oplossen 

(dat zien wij wel aan het aantal oplossingen!) èn uiteraard wat bijgeleerd over de flora in onze mooie 
omgeving. Dat is wel de verdienste van het Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost die er weer de 

nodige uurtjes in hebben gestopt om dit voor u in elkaar te zetten. 
Daarvoor kunnen we ze niet genoeg bedanken.

Een bezoek aan De Werf is de moeite waard!

‘Word eens wakker’ 
voor duurzame kleding
Februari dit jaar opende Mariska van der Haven (23) uit Hazerswoude-Rijndijk 
haar kledingshop ‘Word eens Wakker’ op De Werf, een broedplaats voor creatieve 
ondernemers. De Werf vind je aan de Rijnhaven (Industrieweg 2-4) in Alphen aan 
den Rijn (Eikenlaan richting Baronie, afslag bij de Technische Unie). 

terdag’. Dan is er koffie, gebak, 
friet en veel gezelligheid. Daar-
naast zijn de ondernemers op 
eigen tijden open en de mees-
ten ook elke zaterdag van 10 tot 
16 uur. Kom dus gerust eens 
langs,” roept Mariska op. 

Kledingindustrie 
slecht voor milieu
De passie van Mariska is men-
sen bewust te maken van de ge-
volgen die de kledingindustrie 
heeft op het milieu. De mode-
industrie is, op olie na, de meest 
vervuilende industrie op de we-
reld. Dit komt grotendeels door 
de veel verschillende manieren 
waarop het vervuilend is. Je hebt 
de CO2 uitstoot die vrijkomt bij 
de productie en het vervoer, de 
grote hoeveelheid water die ge-
bruikt wordt bij het telen van de 

grondstoffen, het verven van de 
stoffen waardoor het water ver-
vuild, de vervuiling van grond-
water en rivierwater door pes-
ticiden, en tot slot de immense 
hoeveelheid afval die het met 
zich meebrengt omdat ‘fast-fa-
shion’ niet lang wordt gedragen. 

Weg met Fast-Fashion
Mariska: “Het begon eigenlijk 
allemaal in 2019 bij het oprui-
men van mijn kledingkast. Ik 
had zoveel spullen en het elke 
keer naar de kringloop bren-
gen vond ik ook zowat. Ik be-
sloot het groter aan te pakken 
en zocht contact met de Liefs-
fabriek in Hazerswoude-Dorp. 
Begin april vorig jaar heb ik 
daar mijn eerste closet sale ge-
organiseerd met meer dan 500 

tweedehands items.” Begin dit 
jaar is de volgende stap gezet en 
heeft Mariska winkelruimte ge-
huurd in De Werf en heeft daar-
naast een webshop geopend. 
“Als ik hier op De Werf rond-
loop, heb ik altijd het idee dat ik 
in een andere stad ben. Het is zo 
on-Alphens om zo’n creatieve 
plek te hebben met industriële 
uitstraling. Ik geniet daar enorm 
van. Ook de samenwerking met 
de andere ondernemers is heel 
stimulerend.”

Bezoek de Werf 
(elke zaterdag) 
“Iedereen die hier komt is al-
tijd verrast en heel enthousiast. 
Maar veel mensen weten ons 
toch nog niet te vinden”. Iets 
meer steun van de gemeente 
bij de pr zouden ze daarom nog 

wel kunnen gebruiken. Maris-
ka: ”Zelf ben ik ben elke zater-
dag van 10.00 – 16.00 uur open 
met mijn winkel en altijd met 
mijn webshop wordeenswak-
ker.nu. Daarnaast werk ik nog 
3 dagen in de week op kantoor 
en heb ik 1 dag voor de inkoop 
van de kleding.” Op De Werf 
zitten nog veel andere onderne-
mers met ambachtelijke bedrij-
ven (bierbrouwerij, fietsenma-
kerij, botenbouw) of een atelier 
(schilderen, houtbewerking, 
boekbinden, etc.). Daarnaast 
zijn er diverse antiek-, brocante 
en vintagewinkels met meubels 
en kleding. Ook heeft de werf 
een evenemententerrein. Meer 
informatie over de activiteiten 
en openingstijden is te vinden 
op de website dewerf.info. 

Op deze oude scheepswerf met 
bijzondere industriële gebou-
wen zijn bedrijfjes en winkels 
gevestigd waarvan de onderne-
mers een passie hebben voor 
circulaire economie, ambach-

telijk vakmanschap en creatie. 
Sinds kort zit het complex hele-
maal vol. Bij de opening begin 
dit jaar liep het storm met be-
langstellende bezoekers, maar 
toen kwam de coronacrisis. “De 

webshops doen het heel goed, 
maar in de winkels hopen we 
als ondernemers van De Werf 
dat er weer meer mensen ko-
men. Zaterdag 1 augustus is de 
eerstvolgende ‘open werf za-

Uit Raadspraak, nieuwsbrief vanuit de gemeenteraad 

Snippergroen
De gemeenteraad heeft het pa-
raplubestemmingsplan Snip-
pergroen vastgesteld. 

Hiermee zijn alle verkochte snip-
pergroenpercelen nu planolo-
gisch passend gemaakt. Het gaat 
om 366 kleine percelen van de 
voormalige gemeente Rijnwou-
de (Benthuizen, Hazerswoude-
Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en 
Koudekerk aan den Rijn).
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Musical obs Arnoldus van 
Os in het Stadstheater!!
Het was even spannend voor de leerlingen van obs Arnoldus van Os uit Benthuizen 
of de musical van groep 8 dit jaar door kon gaan. Met alle coronamaatregelen was 
de gymzaal te klein, maar afscheid moeten nemen zonder kamp én zonder musical 
zou toch een grote teleurstelling zijn. 

Wat was de verrassing groot 
toen bleek dat groep 8 de eind-
musical mocht opvoeren in het 
Stadstheater van Zoetermeer! 
En dus werd er druk geoefend, 
werden de decorstukken aange-
past en konden alsnog familie-
leden en vrienden uitgenodigd 

worden om te komen kijken op 
gepaste afstand. 

Op 14 juli stonden de kinderen 
te stralen op het podium met 
hun musical ‘Verboden te voe-
ren’. Er was zelfs een livestream 
voor de thuisblijvers. Er werd 

ook nog een dag kamp inge-
haald in het Bentwoud (de week 
ervoor) en er was een feest na 
de musical. Al met al was het 
een geweldige afsluiting van de 
basisschoolperiode. We willen 
iedereen bedanken die dit mo-
gelijk heeft gemaakt!

De Johannes 
Postschool: 

daar zit 
muziek in!

De afgelopen vijf weken 
stonden in het teken van 
muziek op de Johannes 
Postschool. Onder de des-
kundige leiding van mu-
ziekdocente Ingrid Slan-
gen is er druk geoefend 
om uiteindelijk een mooi 
optreden met de hele 
school te geven. 

Allerlei soorten muziek 
kwamen aan bod… van 
kleuterliedjes en de Calyp-
so tot een Engelse popsong 
van Cat Stevens. Met alle 
leerlingen werd de lente 
van Vivaldi gezongen. Ook 
de leerkrachten ontkwa-
men er niet aan: zij zongen 
een lied over Bach. Het was 
een groot muzikaal festijn.

Hallmark zet weer alle 
kaarten in op Rijnvicus
Op maandag 13 juli ondertekenden Jan de Vries (directeur Rijn-
vicus) en Richard Grootenboer (Finance Director Europe Hall-
mark Cards) opnieuw voor langdurige samenwerking. Voor de 
komende 3 jaar is de werkgelegenheid van ongeveer 85 mensen 
veiliggesteld. 

De medewerkers komen uit de 
gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Kaag en Braassem en Nieuw-
koop. De meeste medewerkers 
van Rijnvicus hebben (enige) af-
stand tot de arbeidsmarkt.

Beter en langer contract
Hallmark en Rijnvicus gaan een 
contract aan voor tenminste 3 
jaar, van 1 juli 2020 tot met 1 
juli 2023. Hierdoor is continuï-
teit in de productie en recycling 
voor de producten van Hall-
mark gegarandeerd. Dit contract 
biedt de medewerkers van Rijn-
vicus kansen om te doen waar 
ze goed in zijn. De directeur van 
Rijnvicus maakte onlangs zijn 
vertrek bekend naar DSV. Hij is 
zeer trots dat hij voor zijn ver-
trek deze mooie deal heeft gete-
kend. “Deze handtekening heb 
ik met liefde voor mijn mede-
werkers gezet. Hallmark is een 
begrip in onze organisatie. Wij 
hebben nu marktconforme prij-
zen en wij zijn blij dat Hallmark 
hierin is meegegaan. Zij laten 
opnieuw zien dat zij onze me-
dewerkers op waarde schatten”.

Hallmark: waardevolle relaties
Bij Hallmark vinden ze het be-
langrijk om waardevolle rela-
ties op te bouwen. Of je nu een 
mooie verjaardagskaart zoekt, 
iemand beterschap wil wensen 
of verrassen. “Wereldwijd ver-
rast Hallmark al meer dan 100 
jaar mensen met de mooiste 
kaarten. Juist in deze tijd waarin 
veel mensen op afstand van el-
kaar leven, sturen meer mensen 
elkaar een kaartje. Wij maken 
mogelijk dat je elkaar verrast 
met de leukste kaarten. Zo tove-
ren wij een lach op hun gezicht! 
Onze wenskaarten zijn van de 

beste kwaliteit en wij variëren 
altijd in thema en formaat”, al-
dus de heer Grootenboer van 
Hallmark. Rijnvicus sluit daar 
goed op aan, omdat voor alle 
formaten een passende molen 
wordt ontworpen en gemaakt.

Kansen voor banen in logistiek
Rijnvicus maakt duizenden 
kaartenmolens en andere pro-
ducten voor Hallmark. Daarbij 
verzorgt Rijnvicus alle proces-
sen, van grafisch ontwerp, pro-
ductie, montage, verzending en 
registratie tot aan de recycling. 
Van alle molens is bekend waar 
deze zijn en deze komen regel-
matig terug naar Rijnvicus voor 
service en onderhoud. Zo wor-
den de molens zo lang mogelijk 
duurzaam ingezet. Deze werk-
processen gebruikt Rijnvicus 
om medewerkers op te leiden 
in de logistiek. Hierdoor kun-
nen medewerkers diploma’s of 
(deel)certificaten halen. Zo is de 
kans groter dat ze een baan vin-
den op de arbeidsmarkt. 

Toekomst
Hallmark en Rijnvicus kijken 
uit naar de vernieuwde en ver-
lengde samenwerking. Bij Rijn-
vicus staat de ontwikkeling van 
de medewerkers voorop. Zo ha-
len ze maximale uit zichzelf zo-
wel bij Rijnvicus als bij onder-
nemers uit de regio. Benieuwd 
wat Rijnvicus voor u als onder-
nemer kan betekenen? Neem 
dan contact op met het Werkge-
versservicepunt van Rijnvicus. 
Ook maakt Rijnvicus Displays 
link naar  diverse metaaloplos-
singen op maat. Benieuwd naar 
de mogelijkheden? Neem con-
tact op met onze verkoopafde-
ling.
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We hebben een aantal tips 
voor u verzameld, waardoor 
u zich toch de koning te rijk 
kunt wanen.

Huur een luxe sloep mét schipper
Bij de Heeren van Rhenen kun je een 
stijlvolle 8- of 10-persoons sloep 
huren mét schipper. Je vertrekt vanaf 
het Eiland van Maurik voor een fraaie 
boottocht over de Lek of Rijn. Onder-
weg kun je aanmeren in oude Rijnstad-
jes als Wijk bij Duurstede, Rhenen of 
Wageningen. Een hele dag het water op 
kost nog geen twintig euro per persoon 
(uitgaande van 8-persoons bezetting).

Meer info: www.deheerenvanrhenen.nl

Voel je Max Verstappen of toch liever 
een Lelijke Eend
Waarom zou je alleen maar een mooie 
auto huren als je trouwt? Het is toch 
zeker zo leuk een luxe Porsche of ca-
briolet te huren op een doordeweekse 
dag en dan lekker te gaan toeren door 
Nederland.. De meeste autoverhuur-
bedrijven bieden je die mogelijkheid al 
voor minder dan honderd euro per dag. 
Als je met drie of vier personen bent, is 
het zelfs nog goedkoper dan het open-
baar vervoer. En zeg nou zelf, het heeft 
toch ook wel wat om eens als patser de 
blits uit te  hangen op de boulevard van 
Zandvoort of Noordwijk.

Maar wil je meer je artistieke kant laten 
zien, dan is het misschien juist wel leuk 
om een Lelijk Eendje, of Fiat 500 te 
huren. Of een ouderwets volkswagen-
busje, waarin je zelfs kunt overnach-
ten, kan natuurlijk ook. Maar nostalgie 
heeft wel zijn prijs. Reken toch gauw 
op zo’n hondervijftig euro voor een dag 
huur.

Meer info: o.a. www.vintageroadtrips.nl 
en www.keveravontuur.nl

Op pad als Pipo de clown en Mamaloe
’t Is weer eens wat anders dan een 
caravan of tent. Huur dit jaar eens een 
huifkar en maak een trekvakantie. Je 
kunt een huifkar huren met paard, 
maar ook met trekker ervoor is moge-
lijk. Zeker weten dat je een fantastische 
vakantie-ervaring beleeft.

Bij www.thorheste.nl kun je een huif-
kar huren voor een rondrit, dagtocht 
of meerdaagse trektocht, waarbij je in 
de huifkar slaapt. Op www.boheem-
sparadijs.nl in Drenthe vind je moge-
lijkheden voor een vakantie met een 
pipowagen met trekker. En je zit zelf 
aan ’t stuur!

Met een ezel of Alpaca op pad   
Ezels zijn lieve zachtaardige dieren en 
lopen op een rustig en eigen tempo. Zij 
staan garant voor ontspanning, plezier 
en om te genieten van de mooie natuur. 
Ontdek tijdens een ezelwandeling hoe 
slim ezels zijn, maar maak ook kennis 
met hun eigenwijsheid.  Tochten varië-
ren van een half uur tot acht uur op een 
dag. Vaak kun u voor onderweg ook een 
picknickmand meenemen. Kinderen tot 
max. 50 kg mogen plaatsnemen op het 
rijzadel of in de kleien koets of huifkar 
die getrokken wordt door de ezel.

De Koperen Ezel (Kopermolenweg 4, 
Epe) is een leuk adres voor een ezel-
wandeling. Reserveren via 
www.dekoperenezel.nl

Op Zonneveld, vlakbij Hoogeveen in 
Drenthe, woont een prachtige kudde 
van ruim twintig Alpaca’s waarvan 
een aantal dieren het heerlijk vindt om 
met jou op pad te gaan. Het terrein en 
de prachtige omgeving van Zonneveld 
Alpaca’s leent zich prima voor een Al-
pacawandeling. Zodra je an het terrein 
af bent, ben je direct in de natuur in 
waar het heerlijk rustig is. Er wordt 

gewandeld in kleine groepjes van 4 
tot 6 personen, waarbij per persoon één 
alpaca meegaat. Een tocht van twee uur 
kost ca. € 25,-- en dient vooraf gere-
serveerd worden via 
www.zonneveldalpacas.nl. Let op, 
excursies lopen vrij snel vol, dus ruim 
van te voren reserveren is aanbevolen. 

Andere locaties voor een Alpaca-
wandeling zijn onder andere 
www.heierhof.nl in Brabant, 
www.alapaca-world-brielle.nl in 
Zuid-Holland of www.riverforelands.
nl in Wamel in het Land van Maas en 
Waal.

Wandelen met Alpaca’s een  ervaring 
die je niet snel zult vergeten !

Het meest luxueuze vakantiehuis van 
Nederland
Dit moet wel het meest luxe vakan-
tiehuis van Nederland zijn. En het is 
te huur voor een weekend, week of 
midweek.  Het super-de-luxe va-
kantiehuis ligt in Heijenrath in het 
Limburgse heuvellandschap n kan 
geboekt worden door gezelschappen 
van 10 tot 20 personen. Een droom-
huis, voor als je echt eens iets bij-
zonders wilt. Werkelijk aan alles is 
gedacht. Overal in het huis liggen 

prachtige antieke, hardstenen vloe-
ren en er zijn meer dan 60 originele 
antieke eikenhouten deuren verwerkt. 
Alle denkbare luxe is hier aanwezig, 
zoals o.a. een inpandig zwembad, een 
handgemaakte keuken met alle denk-
bare apparatuur en een ondergrondse 
garage. De woonkamer is riant van 
afmeting en er zijn 5 luxe slaapka-
mers gerealiseerd. De tuin is geheel in 
stijl aangelegd met o.a. een vijver met 
waterval en koikarpers en een terras 
van 125m2. Het overweldigende uit-
zicht maken het perfecte plaatje com-
pleet. Onbetaalbaar ? Misschien, maar 
als je het met vijf gezinnen huurt 
voor een weekend ben je per gezin € 
200,-- euro per nacht kwijt. Eigenlijk 
niet eens zo heel veel meer dan in een 
bungalowpark of hotel. En dan heb je 
wel een uniek ervaring.

En wil je wel een privézwembad én 
een bijzondere accommodatie, maar 
heb je iets minder geld te besteden, 
dan is het kerkje van Gasselternijveen 
in Drenthe misschien iets voor jou. Je 
kunt er met 18 man terecht, verspreid 
over 8 kamers en voor zo’n a € 1.400,-
- kun je al een weekend boeken.

Voor meer informatie: kijk op 
www.jezoektietsleuks.nl

WAT KUN JE ALLEMAAL HUREN VOOR EEN 
TE GEKKE VAKANTIE IN EIGEN LAND?

Waal.

Wandelen met Alpaca’s een  ervaring 

Je kunt alleen tijd verspillen, als je vergeet ervan te genieten zei Loesje ooit. En daar heeft ze helemaal 
gelijk in. Maar we zijn niet allemaal miljonair. Dus zorgeloze, comfortabele, luxe leefstijl is niet altijd voor 
ons weggelegd. Of toch wel?


